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تصب أؼلب الكتابات التارٌخٌة التً تناولت ببلد المؽرب القدٌم فً مرحلة االحتبلل 

الرومانً، رؼم أنها مجرد حلقة من حلقات التارٌخ القدٌم لببلد المؽرب، وبالمقابل لم تنل 

فترة الممالك النومٌدٌة نصٌبها من الدراسة، ورؼم أن هناك دراسات تناولتها، إال أن 

 .أؼلبها اقتصر على التارٌخ السٌاسً والعسكري

      ولٌس من السهل محاولة تناول الجانب الحضاري المادي للتارٌخ النومٌدي، خاصة 

ما تعلق منه بالصناعة نظرا لشح الكتابات التً تناولت هذا المٌدان، وأٌضا لقلة اآلثار 

 .المادٌة  الصناعٌة العائدة لهذه المرحلة من مراحل التارٌخ المؽاربً القدٌم

      وألن فهم جزء من تارٌخ ببلد المؽرب القدٌم ال ٌتؤتى فً ظل نقص جانب منه، 

صار من الضرورة إكمال ما تبقى من أجزاء الصورة الناقصة التً تجاوزتها كتابات 

المإرخٌن الكبلسٌكٌٌن اإلؼرٌق والرومان، ولم تتناولها الكتابات المعاصرة إال بشكل ـ 

 .أقل ما ٌقال عنه أنه ـ  لم ٌستوفها حقها

     إذن هكذا كانت فكرة محاولة االقتراب من موضوع الصناعة فً نومٌدٌا بإطار 

إلى ،  قبل المٌبلد، وهً السنة التً تولى فٌها ماسٌنٌسا العرش203زمانً ٌمتد من سنة 

ودخولها تحت ،  قبل المٌبلد، تارٌخ سقوط مملكة نومٌدٌا على ٌد ٌولٌوس قٌصر46سنة 

 .االحتبلل الرومانً

       وبمجرد محاولة إلقاء نظرة على موضوع الصناعة النومٌدٌة تتبادر إلى الذهن 

 :تساإالت كثٌرة تمحور الموضوع حول محاولة اإلجابة عنها

      هل كانت الصناعات التً سادت فً عهد الممالك النومٌدٌة نتاج تطور الصناعات 

العائدة إلى العصور الحجرٌة بببلد المؽرب القدٌم؟ أم أنها نتٌجة لتؤثٌرات الشعوب التً 

 احتكت مع النومٌدٌٌن من قرطاجٌٌن وإؼرٌق ورومان؟

هً أهم الصناعات التً مارسها النومٌدٌون؟ و ما مدى تحكم نوع الموارد        ما

 الطبٌعٌة المتوفرة فً نوع النشاط الصناعً للنومٌدٌٌن؟ 

      ما مدى أصالة كل صناعة من هذه الصناعات؟ وما مدى تؤثرها بالمإثرات 

 الخارجٌة؟ 
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       كٌؾ كان صمود بعضها فً وجه التؤثٌرات الصناعٌة األجنبٌة؟

      لئلجابة عن هذه التساإالت واحدا واحدا قسمنا البحث إلى مدخل وأربعة فصول 

 .وخاتمة

      تناول المدخل الموارد الطبٌعٌة فً نومٌدٌا من محاصٌل زراعٌة وإنتاج حٌوانً، 

وثروات معدنٌة، إضافة إلى دور التجارة فً تسوٌق اإلنتاج الزراعً والصناعً داخلٌا 

 .وخارجٌا

      فً الفصل األول تطرقنا إلى لباس النومٌدٌٌن وحلٌهم مقسما إلى عنصرٌن، تناول 

 .األول صناعة المبلبس، أما العنصر الثانً فخصص لصناعة الحلً

      تناول العنصر األول مصادر التعرؾ على مبلبس  النومٌدٌٌن وأسبلفهم، ثم المواد 

بعدها استعرضنا أهم المبلبس التً ، التً كانت تصنع منها المبلبس من جلود وأنسجة

 .ارتداها النومٌدٌون مع التطرق إلشكالٌة قدم لباس البرنوس

      وفً العنصر الثانً المخصص لصناعة الحلً تناولنا بداٌة مصادر التعرؾ على 

حلً النومٌدٌٌن من رسوم صخرٌة وأثاث جنائزي ونصب وكتابات المإرخٌن القدماء، 

ثم عرضنا بعض الحلً العائدة إلى عصور ما قبل التارٌخ فً المنطقة المؽاربٌة، بعدها 

وفً ، بدءا بالحجارة وصوال إلى المعادن، قدمنا مختلؾ المواد التً صنعت منها الحلً

العنصر األخٌر من هذا الفصل استعرضنا أهم أنواع الحلً التً صنعها وارتداها 

 .النومٌدٌون

       أما الفصل الثانً فتناول صناعة األسلحة النومٌدٌة بدءا بمصادر التعرؾ على 

سبلح النومٌدٌٌن من رسوم صخرٌة ونصب وأثاث جنائزي وكتاب كبلسٌكٌٌن، بعدها 

قدمنا بعض األسلحة التً صنعتها واستخدمتها شعوب ببلد المؽرب القدٌم خبلل العصور 

: الحجرٌة، ثم تعرضنا إلى استعماالت األسلحة متبوعة بتصنٌفها مقسمة إلى قسمٌن

ثم بعض الحٌوانات التً استعملها النومٌدٌون فً ، أسلحة دفاعٌة وأخرى هجومٌة

الحروب متبوعة بمحاولة لئلجابة عن إشكالٌة األسلحة النومٌدٌة بٌن األصالة والتؤثٌرات 

 .األجنبٌة
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حٌث قسمناه من حٌث أؼراض استعماله ،       فً الفصل الرابع تناولنا صناعة الفخار

األول هو الفخار ذو االستعمال المنزلً الؽذائً من أوانً طهو وأكل : إلى ثبلثة أقسام

والثانً هو الفخار ذو االستعمال المنزلً ؼٌر الؽذائً كالمصابٌح ، وشرب وتخزٌن

والثالث هو الفخار ذو االستعمال الجنائزي، ثم قسمناه من ، والمباخر وقوارٌر العطر

حٌث مصدر الصنع إلى فخار ذو صناعة منزلٌة نسوٌة وآخر ذو صناعة رجالٌة لؽرض 

تجاري، بعدها استعرضنا مراحل صناعة القطع الفخارٌة من تحضٌر للعجٌنة وتشكٌل 

وتملٌس وزخرفة وشً، ثم قدمنا بعض أنواع الزخارؾ التً جاءت على األوانً 

وأخٌرا مكانة ، الفخارٌة النومٌدٌة، ثم تناولنا التؤثٌرات األجنبٌة على الفخار النومٌدي

 . الفخار فً التارٌخ المؽاربً

مستهبل بتقسٌمها إلى نقود الملوك ،       تناول الفصل الخامس صناعة النقود النومٌدٌة

ثم استعرضنا ، ونقود المدن النومٌدٌة، بدءا من الملك سٌفاقص إلى الملك ٌوبا األول

طرق سك النقود من طرق وصب، بعدها تناولنا المعادن التً سكت منها النقود النومٌدٌة 

من رصاص وبرونز وفضة وذهب، ثم درسنا أهم األشكال والصور والرموز التً 

ظهرت على وجه وظهر القطع النقدٌة النومٌدٌة ودالالتها، بعدها ذكرنا ظاهرة سك 

 .النقود من طرؾ رإساء القبائل النومٌدٌة خبلل فترة حكم الملكٌن ماسٌنٌسا و مٌسٌبسا

كان من ،فقد اعترضت طرٌق هذا البحث مجموعة من الصعوبات،      وكؤي عمل آخر

بٌنها النقص الواضح فً المادة الخبرٌة التً تؽطً الجانب المادي من الحقبة النومٌدٌة 

 .وما قبلها خاصة ما تعلق منها بموضوع البحث وهو الصناعة النومٌدٌة

      وحتى محاولة تؽطٌة هذا النقص فً الكتابات اعتمادا على ما تزخر به مختلؾ 

، المتاحؾ من آثار مادٌة للمخلفات الصناعٌة النومٌدٌة لم تخل من صعوبات و مشاق

كون أؼلب هذه اآلثار المادٌة أو اللقى لم تحظ بدراسة كافٌة من طرؾ األثرٌٌن لتحدٌد 

مما جعل انتقاء اآلثار المادٌة المنتمٌة للفترة النومٌدٌة ومحاولة تصنٌفها ، إطارها الزمنً

 .أشبه بالخوض فً المجهول
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      ورؼم هذا فقد ؼطى االعتماد على اآلثار المادٌة بعض القصور المسجل فً الجانب 

 قبل المٌبلد سنة تولً الملك 203وهً تبدأ من سنة ، الكتابً للفترة محل الدراسة

وهً سنة سقوط نومٌدٌا وانتهاء ما ٌسمى ،  قبل المٌبلد46ماسٌنٌسا العرش حتى سنة 

 .بالكٌان النومٌدي على ٌد ٌولٌوس قٌصر

      وقد اضطررنا إلى تجاوز اإلطار الزمنً للدراسة فً أحٌان كثٌرة نظرا لصعوبة 

وأٌضا لمحاولة التمهٌد لبعض العناصر محل ، تحدٌد الفترة الزمنٌة لبعض اللقى بدقة

الدراسة بذكر سابقتها، خاصة التمهٌد للصناعة النومٌدٌة بصناعات العصور الحجرٌة 

 .بببلد المؽرب القدٌم من أجل ربطها بؤصولها األولى

      ومع نقص المادة الخبرٌة الكتابٌة المتعلقة بالموضوع فقد كانت هناك كتب ومقاالت 

 :قٌمة اعتمدت علٌها فً انجاز هذا البحث بشكل عام أو جزئً أهمها

" بعض مإلفات ستٌفان ؼزال أهمها الجزآن الخامس والسادس من كتابه      - 

Histoire ancienne de l’Afrique du nord "  المكون من ثمانٌة أجزاء، ٌتناول

الجزء الخامس منها التنظٌم االجتماعً والسٌاسً واالقتصادي للممالك النومٌدٌة، بٌنما 

وقد تم اختصار اسم الكتاب ، ٌتناول الجزء السادس الحٌاة المادٌة والفكرٌة لهذه الممالك

 .و هً األحرؾ األولى للكلمات المشكلة للعنوان" H.A.A.N"فً الهوامش فً 

 Massinissa ou les" بعض كتابات ؼابلاير كامبس، فً مقدمتها كتابه       - 

débuts de l’histoire "  وكذلك" Aux origines de la berberie, 

Monuments et rites funéraires protohistoriques" . 

 Les influences puniques chez les "مقالة لهنري باسً بعنوان       - 

Berbères " منشورة فً العدد الثانً والستٌن من المجلة اإلفرٌقٌة. 

      كانت هذه بعض المإلفات التً استعنت بها فً أؼلب عناصر البحث تقرٌبا، أما 

التً اعتمدت علٌها بشكل جزئً فً بعض عناصر البحث - من كتب ومقاالت-المإلفات 

 :فؤهمها
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 " Les mines antiques de la région de Collo "مقالة لؽوستاؾ مٌرسًٌ   - 

 .استعنت بها فً دراسة الثروة المعدنٌة فً نومٌدٌا

فً الفصل الثالث الذي تناول صناعة الفخار اعتمدت على مقالتٌن لؽابلاير      - 

 La céramique des sépultures berbères de "كامبس األولى بعنوان 

Tiddis "  والثانٌة بعنوان" Recherches sur l’antiquité de la céramique 

modelée et peinte en Afrique du nord" . 

أما الفصل الرابع الذي تناول صناعة النقود فقد اعتمدت بشكل أساسً على    - 

 " Le trésor monétaire de Tiddis "مقالتٌن لمارسال تروسال بعنوان 

 "منشور فً مجلة الجمعٌة األثرٌة لقسنطٌنٌة، وآخر لنفس المإرخ بعنوان 

l’énigme de la tête laurée et barbue et du cheval galopant a 

gauche " . 

 Revue africaine " و"Libyca"إضافة إلى مقاالت أخرى نشرت فً مجلة     

التً  " Recueil de la Société Archéologique de Constantine" وفً" 

 ."R.S.A.C"ٌورد اسمها فً الهوامش مختصرا

      أما الصور واألشكال الواردة فً البحث والتً خدمت الموضوع كثٌرا فً ظل 

سنة الجزائر " نقص المادة الخبرٌة الكتابٌة فقد أخذت معظمها من كتاب طبع بمناسبة 

وآخر  "L’Algérie au temps des royaumes numides "  بعنوان" 2003فً فرنسا 

الجزائر "ٌحمل عنوان " 2007الجزائر عاصمة للثقافة العربٌة " صدر بمناسبة 

 ".النومٌدٌة

من خبلل التعلٌق علٌها ،      وقد مكنتنً االستعانة بالصور من تعوٌض شح الكتابات

 .ومحاولة استخبلص دالالت منها

      أخٌرا ال ٌفوتنً تقدٌم واجب الشكر لكل من ساعدنً فً إنجاز هذا العمل من 

الذي ، قرٌب أو من بعٌد، أولهم األستاذ المشرؾ الدكتور عبد العزٌز بن لحر ش

رافقنً بتوجٌهاته السدٌدة ونصائحه القٌمة، وكذا عمال مكتبة قسم التارٌخ واآلثار 
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وعمال ، بجامعة اإلخوة منتوري بقسنطٌنة، وموظفً مركز األرشٌؾ لوالٌة قسنطٌنة

 .المتحؾ الوطنً لسٌرتا على الدعم والتسهٌبلت التً قدموها لً مشكورٌن
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I.ٌدٌا ٌة فً نوم  : الموارد النبات

ٌة. 1 ل األغذ  :تحٌو

ت.  أ  .صناعة الٌز

ب  .صناعة الخمر.  

ب.  ج  .طحن الحبو

ٌة. 2 ت الفالح  :األدوا

 .المنجل.  أ

ب س.    .الفأ

ث.  ج . المحرا

 

II.ٌة وان  . الموارد الٌح

 

III.ٌة  : الموارد المعدن

ٌمة. 1 صادر القد ٌم من خالل الم ب القد  .المعادن ببالد المغر
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ٌم. 3 ب القد  .دخول المعدن لبالد المغر
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IV.و األسطول البحري  التجارة: 

ٌة. 1  .التجارة الداخل

ٌة. 2  .التجارة الخارج

ي. 3   .األسطول البحر

V. انحزف يٍ خالل َصة يعثذ انحفزج.  
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I. اٌّىاسد إٌثاذٍح فً ٔىٍِذٌا: 

ذكر بولٌبٌوس أن نومٌدٌا لم تكن بطبٌعتها قبل ماسٌنٌسا قادرة على إنتاج 

المحاصٌل الزراعٌة
1

و ماسٌنٌسا حسب سترابون هو من جعل النومٌدٌٌن أناسا ، 

. فؤدخلهم الحضارة بتعلٌمهم الزراعة وحٌاة االستقرار،اجتماعٌٌن
2
 

ورؼم الدور الكبٌر للملك ماسٌنٌسا فً تطوٌر الزراعة فً نومٌدٌا إال أن 

النومٌدٌٌن وأسبلفهم عرفوا الزراعة قبله وقبل وصول المبلحٌن الفٌنٌقٌٌن 

السواحل المؽاربٌة بوقت طوٌل
3

على األقل منذ أواخر العصر الحجري ، 

.الحدٌث
4
  

ونتج عن االهتمام الكبٌر للملوك النومٌدٌٌن بالزراعة وفرة وتنوع 

 .المنتجات الفبلحٌة والحٌوانٌة

وقد كانت الحبوب وخاصة القمح أهم المنتجات الزراعٌة فً نومٌدٌا إذ 

ٌشكل نسبة كبٌرة من الصادرات النومٌدٌة لروما ولببلد اإلؼرٌق إضافة إلى 

الشعٌر
5

 .وقد كانت الحبوب الؽذاء الرئٌسً للسكان المستقرٌن، 

وإضافة إلى الحبوب أنتجت األرض النومٌدٌة مختلؾ أنواع البقول 

.والخضر والفواكه
6
  

إذ استؽلت شجرة األرز من طرؾ الملوك ،          وقد كان إنتاج األخشاب هاما
وهً تقدم خشبا ممتازا صدر منه الملك ماسٌنٌسا إلى جزٌرة رودس بببلد ، النومٌدٌٌن

اإلؼرٌق وكان ثمنه مرتفعا جدا
7

االحتبلل  وقد وجد نجاروا منطقة سطٌؾ خبلل فترة، 
الرومانً فً جبال بابور موردا هاما للتزود باألخشاب وفً جبل بوطالب مصدرا 

                                                 
1- Polybe ,Histoire, XXXVI, Traduit par D.Roussel, Pléiade, Paris, 1970,16.7.8. 
2 -Strabon, Géographie, traduit par A. Ernout, Les belles lettres, paris,1974, XVII, 
3-15. 
3 - Gsell Stéphane, Histoire ancienne de l’Afrique du nord, Tome V, Les royaumes  
indigènes, organisation sociale, politique  et économique, Librairie Hachette, 
Paris,1927 , p187. 
4 -Camps Gabriel, Massinissa ou les Debus de l’histoire, Libyca, t 8, 
Septembre 1960,p69. 
5- Gsell Stéphane, Histoire ancienne de l’Afrique du nord, Tome VI , Les royaumes  
indigènes, vie matérielle, intellectuelle et morale, Librairie Hachette, Paris,1927, p84. 

 .111, ص1996,اٌغيائو,كاه ِ٘ٛخ,اٌزطٛه ا١ٌَبٍٟ ٚ االلزظبكٞ فٟ ١ِٛٔل٠ب,ِؾّل اٌٙبكٞؽبهُ  -  6
7-Gsell Stéphane, H.A.A.N,t5,p .111  



 اٌّذخً

 

 

 

5 

لخشب العصفٌة والبلوط والصنوبر
1

أن هذا االستؽبلل لم ٌبدأ فقط مع االحتبلل  وٌبدو، 
 .الرومانً بل كان سابقا له

 :ذذىًٌ األغزٌح. 1
 ٌصطادون -وهم إحدى القبائل اللٌبٌة- ذكر هٌرودوت أن النسامون

الجراد وٌجففونه تحت أشعة الشمس ثم ٌطحنوه حتى ٌصبح دقٌقا وٌتناولونه 

ممزوجا بالحلٌب
2

وهم أٌضا من القبائل اللٌبٌة التً - بٌنما ٌعٌش اللوتوفاج، 

ومنها ٌصنعون  (التً هً العناب)على ثمرة اللوتس - ذكرها هٌرودوت

.خمرهم
3
 

وإذا كان السكان المستقرون ٌعٌشون على محاصٌلهم الزراعٌة من 

الحبوب بشكل خاص فإن الرعاة كان ٌتؽذون على حلٌب نعاجهم وعنزاتهم 

.بشكل أساسً وٌصنعون أجبانهم وٌتؽذون علٌها طازجة أو محفوظة
4
 

 :طٕاػح اٌضٌد. أ

سواء النوع ، إن أشجار الزٌتون محلٌة دون شك فً ببلد المؽرب القدٌم

البري أو الزراعً اللذان ال ٌختلفان عن بعضهما كما فً كل حوض البحر 

المتوسط
5

وقد أخذ المؽاربة عن الفٌنٌقٌٌن صناعة الزٌت، 
6

 التً تطورت خبلل 

فقد فرض ٌولٌوس قٌصر أثناء الحرب األهلٌة على ،العصر النومٌدي وما بعده 

مدٌنة  لبدة ؼرامة قدرها ثبلثة مبلٌٌن رطل من زٌت الزٌتون سنوٌا
7

رؼم أنها ، 

 .لم تكن مركزا رئٌسٌا لصناعة الزٌت

 :طٕاػح اٌخّش. ب

                                                 
, ِغٍخ اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ, "إٌشأح ٚإٌّٛ االلزظبكٞ"َِزٛؽٕخ ١ٍز١ف١ٌ فٟ اٌفزوح اٌوِٚب١ٔخ , ِٕظٛهٞ فل٠غخ-   1

. 178, ص 2001عبِؼخ ِٕزٛهٞ, لَٕط١ٕخ, 
.  360, ص2001روعّخ ػجل اإلٌٗ اٌّالػ, اٌىزبة اٌواثغ, اٌّغّغ اٌضمبفٟ, أثٛظجٟ,, ربه٠ـ ١٘وٚكٚد -  2
. 362اٌّظله ٔفَٗ, ص-   3

4 - Gsell Stéphane, H.A.A.N,t6,p7. 
5 - Camps Gabriel, Massinissa…, p87. 
6 - Gsell Stéphane , l’Algérie dans l’antiquité, Imprimerie Adolphe Jourdan, Alger, 
1903,p31. 
7 - Jules César , Guerre d’Afrique, traduit par A. Bouret, Les belles lettres, Paris, 
1949, XCVII. 
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ذكر هٌرودوت أن اللوتوفاج كانوا ٌصنعون الخمر من العناب
1

أما خمر ، 

العنب فقد أخذ المؽاربة صناعته عن الفٌنٌقٌٌن
2

وقد كانت تصنع حول المدن ، 

وكان أؼلبها ٌؤتً من وراء البحر، ذات الحضارة البونٌة بكمٌات صؽٌرة 
3

 ،

خاصة من رودس حسبما تدل علٌه األمفورات التً نقلت فٌها والتً عثر علٌها 

.بعدٌد مدن المملكة
4
 

 :عذٓ اٌذثىب. ض

 لطحن الحبوب ٌستعمل المهراس الخشبً أو الرحى الحجرٌة التً عثر 

وهً قطعة حجر ، علٌها بكثرة فً المواقع العائدة إلى العصر الحجري الحدٌث

بٌضوٌة الشكل مقعرة قلٌبل توضع علٌها الحبوب لتطحن بواسطة حجرة أخرى 

وهناك نوع آخر من المطاحن ، أصؽر منها وتكون كروٌة بعض الشًء

 سم ٌوضعان فوق 40 و20الحجرٌة عبارة عن قرصٌن حجرٌٌن قطرهما بٌن 

بعضهما حٌث ٌكون السفلً ثابتا وٌدور العلوي حول محور خشبً أو حدٌدي 

وفٌه ثقب توضع ، ٌخترقه فً مركزه وٌكون مثبتا فً مركز الحجر السفلً

الحبوب من خبلله لتمر بٌن الحجرٌن المحتكٌن ببعضهما فتخرج دقٌقا
5

 ،

 .والزالت هذه المطحنة مستعملة حالٌا

                                                 
1
.362, ص4, ١٘وٚكٚدربه٠ـ  -  

2  - Gsell Stéphane, L’Algérie ,p31. 
3
 - Gsell Stéphane , H.A.A.N,t5,p202. 

4
ِب١ٕ١ٍَب ٚكٚي اٌّلْ اإلغو٠م١خ ِٓ فالي اٌجمب٠ب اٌّبك٠خ اٌزٟ ٚعلد ثبٌقوٚة ٚػٛاؽ١ٙب, , ِٕظٛهٞ فل٠غخ ,  -

.101, ص,َ 2002 ٘ـ, 1422 , 11ؽ١ٌٛبد اٌّزؾف اٌٛؽٕٟ ٣ٌصبه, ػلك   
5 - Gsell Stéphane , H.A.A.N, t6,p6. 
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 :األدواخ اٌفالدٍح. 2

ورد فً جؽرافٌة سترابون أن ماسٌنٌسا هو من جعل النومٌدٌٌن أناسا 

اجتماعٌٌن فؤدخلهم الحضارة بتعلٌمهم الزراعة وحٌاة االستقرار
1

بٌنما ٌذكر ، 

 (هـPLETHRE ≈ 874)دٌودور الصقلً أنه ترك بعد وفاته عشرة أالؾ بلثرا

لكل ولد من أوالده مزودة بكل األدوات والوسائل الضرورٌة لبلستؽبلل
2

، بٌنما 

ٌرى كامبس أن أقوال الكتاب القدماء حول دور ماسٌنٌسا فً تطوٌر الزراعة 

.فً نومٌدٌا مبالػ فٌه
 3

 

على كل لم ٌقلع النومٌدٌون الذٌن امتهنوا الزراعة عن ممارسة حرفة 

الرعً، فلكون زراعة الحبوب المنتشرة بكثرة فً الببلد ال تتطلب التفرغ سوى 

فً فترتٌن من العام، فترة الحرث والبذر وفترة الحصاد والدرس، ٌمكن للفبلح 

أن ٌمارس تربٌة الماشٌة بشكل مواز خاصة أنها توفر له الحٌوانات الضرورٌة 

.لؤلعمال الفبلحٌة كالحرث والدرس
4
 

وقد كان للمؽاربة تقنٌاتهم الخاصة فً الفبلحة وهً قدٌمة سابقة 

للفٌنٌقٌٌن وخاصة فٌما ٌتعلق باألدوات المستخدمة
5

، فوجود بعض األدوات 

القفصٌة دلٌل على بداٌة الفبلحة كما أن المناجل التً اكتشفت فً مناطق متفرقة 

من الجزائر الحالٌة وتعود إلى الحضارة القفصٌة العلٌا تدل على أن اإلنسان 

.القفصً بدأ جنً المحاصٌل البرٌة قبل البدء فً زراعتها
6

 

 

 :إٌّجً. أ
                                                 

1 - Strabon, XVII, 3-15. 
2
 - Diodore de Sicile, Bibliothèque  historique(XX, XXXII),Traduit par A.F Miot, 

Imprimerie royale ,Parie, 1834-1838,17. 
3 - Camps Gabriel ,Les Numides et la civilisation de Carthage, Antiquité africaines, 
t14,1979, p44 . 

4
. 112ص, اٌّوعغ اٌَبثك,  ؽبهُ ِؾّل اٌٙبكٞ- 

5
 - Decret (F) et Fantar (M.H), Histoire de l’Afrique du Nord dans l’antiquité, des 

origines au 5eme siècle après j.c, éd Payot, Paris, 1980, p133. 
. 96اٌّوعغ اٌَبثك , ص, ؽبهُ ِؾّل اٌٙبكٞ 6 - 
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 فً 1929على أدوات ٌبدو أنها مناجل سنة F . Doumergue) (عثر دومارغ

كهوؾ البولٌؽون قرب وهران، و 

 (P Cadenat) كادناعثر كذلك

على أخرى مشابهة لها فً 

وفً الشكل ، كولٌمناطة  بتٌارت

 ٌظهر المنجل العظمً الذي وجد 1رقم 

.            فً مؽارة البولٌؽون بوهران
1
 

 :اٌفأط. ب

عثر على ثبلث فإوس مهذبة من الصوان بمؽارة الصخر الكبٌر 

بالجزائر العاصمة
2

وهً نماذج عن الفإوس الحجرٌة التً سبقت الفإوس ، 

والفؤس الحالٌة بببلد المؽرب هً نسخة عن ، المعدنٌة بببلد المؽرب القدٌم

نظٌرتها القدٌمة
3

التً عثر على نماذج منها مصنوعة من النحاس بتٌارت، 
4

 ،

وثبلث أخرى من البرونز فً كل من العاصمة وشر شال
5

وتستعمل هذه ، 

.الفإوس فً أعمال البستنة
6

 

                                                 
عبِؼخ ِٕزٛهٞ, - اٌغيائو فٟ ِب لجً اٌزبه٠ـ, روعّخ ٚرمل٠ُ ِؾّل اٌظغ١و غبُٔ, كاه اٌٙلٜ, ػ١ٓ ١ٍٍِخ, ثبٌٛ ١ٌٛٔبي-  1

. , اٌغالف2005لَٕط١ٕخ, اٌغيائو, 
2 -Gsell Stéphane, Atlas Archéologique de l’Algérie, t1: textes, 2emeédition, Alger, 
1997,5.6,p1. 
3 - Jacquot ,Pioches romaines, R .S.A.C , 1898, p243. 
4 - Cadenat (P) , Découverte d’une hache de bronze dans la commune mixte de 
Tiaret, Libyca, 1956, p283. 
5 - Camps Gabriel, Les traces d’un âge de bronze en Afrique  du nord, Revue 
africaine, 1960, p43.44. 
6 - Camps Gabriel, Massinissa…, p81. 

 .1منجل عظمً: 1 رقم شكل                   
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 :اٌّذشاز. ض

 1873 عثر على بعد خمسمئة متر شرق المدراسن أثناء حفرٌات سنة

.على قبور تومولوس بها سكة محراث صدئة
1
 

و قد كان هناك نوعان من المحارٌث بببلد المؽرب قبل االحتبلل 

الرومانً، األول محلً والثانً دخل عن طرٌق الفٌنٌقٌٌن
2

وقد تطور المحراث ، 

المحلً عن المجرفة التً استخدمت طوٌبل فً الزراعة حٌث أدخل علٌها تعدٌل 

ٌسمح بجرها بواسطة حٌوانٌن
3

ولٌس من المستبعد أن ٌكون اللٌبٌون قد جروا . 

بؤنفسهم المحراث بواسطة حبال موصولة بؤكتافهم قبل أن ٌستعملوا الحٌوانات 

.فً جره مثلما جرت العربات
4
 

المحراث إذن محلً ولم ٌؤت به الفٌنٌقٌون
5

وبما أننا ال نعرؾ الكثٌر ، 

الذٌن ال ، عن المحراث البونً فإننا نشبهه بالمحراث الذي استعمله اللٌبٌون

ٌمكن أن ٌكونوا قد تؤثروا بالبونٌٌن فً صناعة المحراث لكون المفردات الكثٌرة 

فً تسمٌة هذه األداة ولواحقها كلها حالٌا بببلد المؽرب باللؽة األمازٌؽٌة وال 

.توجد بٌنها كلمات بونٌة
6

 

 

II .اٌّىاسد اٌذٍىأٍح: 

الموارد اآلتٌة من الحٌوانات : تنقسم الموارد الحٌوانٌة إلى قسمٌن

المتوحشة التً ٌصطادها السكان واألخرى نتاج تربٌة الحٌوانات التً 

 .استإنست

                                                 
1 - Moliner Violler , Le Medracen, R .S.A.C , 1893, p59. 
2 - Decret et fantar,op .cit, p134. 
3 - Laoust (S) , Le nom de la charrue et ses accessoires chez les berberes, Les 
archives berberes, vol 3, fasc, 1918, p13. 
4 - Camps Gabriel, Massinissa…, p95. 
5 - Ibid, p82. 
6 - Basset Henri , Les influences puniques chez les berbères, Revue africaine, 
t62 , 1921, Alger , p345. 
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لقد كان الصٌد حرفة ذات أهمٌة فً الحٌاة االقتصادٌة لسكان نومٌدٌا 

نظرا لكثرة وتنوع الحٌوانات المتوحشة التً استعملوا منتجاتها وصدروا بعضها 

 .إلى بعض بلدان البحر المتوسط التً تعاملوا معها تجارٌا

بٌض ورٌش النعام، جلود األسود ، فقد كانوا ٌصدرون أنٌاب الفٌل

.والنمور
1
 

وحتى الحٌوانات المتوحشة نفسها كانت محل تجارة تصدٌر نحو روما 

 ،بشكل خاص مثل حٌوانات السٌرك وكذلك الحٌوانات المستعملة فً الحروب

حٌث أرسل ماسٌنٌسا أبناءه لٌقدموا مساعدات باسمه إلى الرومان المحاربٌن فً 

آسٌا ومقدونٌا تتضمن فٌلة
2
. 

وبالنسبة لمنتجات الحٌوانات األلٌفة فقد بدأ استؽبللها مع بدء استئناس 

فتربٌة األؼنام مثبل فً ببلد المؽرب القدٌم تعود إلى العصر الحجري ، الحٌوان

.الحدٌث
3
 

وتشكل الماشٌة جزءا من الصادرات النومٌدٌة
4

 إضافة إلى األحصنة
5

 ،

وتعتبر منتجات الماشٌة النومٌدٌة وهً األصواؾ والجلود مادة ذات قٌمة فً 

.األسواق الخارجٌة لهذا كانت محل تصدٌر
6
 

وال ٌستبعد أٌضا استعمال وبر الجمال وجلودها خبلل العصر النومٌدي، 

فخبلفا للنظرٌة القائلة بؤن دخول الجمل إلى شمال إفرٌقٌا كان فً القرن الرابع 

                                                 
1 - Gsell Stéphane, H.A.A.N,t5,p170. 
2 - Mercier Ernest , Histoire de l’Afrique septentrionale (Berberie), t1, Ernest 
Leraux éditeur, Paris, 1888, p47. 
3 - Camps Gabriel , Massinissa…, op.cit, p117. 
4 - Gsell Stéphane,H.A.A.N,t6,p84. 
5 - Mercier Ernest, op.cit, p47 
6 - Gsell Stéphane, H.A.A.N,t6,p84. 
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أو الخامس للمٌبلد فإن البطالمة بمصر كانوا قد بعثوا جماال إلى قورٌنة بداٌة 

.من القرن الثانً قبل المٌبلد انتشرت تدرٌجٌا بببلد المؽرب
1

                                                                                                   

 

III. اٌّىاسد اٌّؼذٍٔح : 

 : اٌّؼادْ تثالد اٌّغشب ِٓ خالي اٌّظادس اٌمذٌّح.  1

أشار سترابون إلى النحاس الذي ٌستخرج فً ببلد الماسٌسٌل 
2

بٌنما ، 

ذكر هٌرودوت جزٌرة قبالة سواحل لٌبٌا تسمى كٌراونٌس بها بحٌرة ٌستخرج 

منها الذهب برمً رٌش الطٌور المدهون بالقطران فٌعلق به بعض الذهب 

.المترسب فً قاع البحٌرة
3
  

 كما ٌذكر فً موضع آخر المبادالت التجارٌة بٌن البحارة الفٌنٌقٌٌن و 

سكان ببلد المؽرب القدٌم الذٌن كانوا ٌدفعون الذهب مقابل السلع التً ٌشترونها 

.من التجار الفٌنٌقٌٌن
4
  

كما جاء فً كتاب حرب ٌوؼرطة لسالوستٌوس أن القائد الرومانً 

مٌتولوس اشترط على ٌوؼرطة مئتً ألؾ قطعة فضٌة مقابل عقد الهدنة
5

 التً 

كما أقام ٌولٌوس قٌصر مصاهر الحدٌد أثناء استعداداته . اقترحها ٌوؼرطة

لخوض حرب إفرٌقٌا
6

 .

 

                                                 
1 - Reinach Salomon, Chevaux et chameaux d’Afrique, R .S.A.C, 1902, p71. 
 
2 - Strabon, XVII, 3-II. 
١٘وٚكٚد, ربه٠ـ -  3 4 .369,368 ص,,ص  

 .369ص,ٔفَٗاٌّظله-  4
. 148ص ,1979ؽوة ٠ٛغوؽخ, روعّخ ِؾّل اٌزبىٞ ٍؼٛك, ِطجؼخ ِؾّل اٌقبٌِ, فبً,  ,ٍبٌٍٛز١ًٛ-  5

6
-  Jules César,op.cit,p  .19  
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 :اٌّؼادْ تثالد اٌّغشب ِٓ خالي ٌمى ػظش اٌثشؤض و فجش اٌراسٌخ . 2

 نذكر هنا بعض اللقى األثرٌة المصنوعة من مواد معدنٌة و التً تعود 

إلى العصر المعدنً و إلى فجر التارٌخ فقط، ألن اللقى العائدة إلى العصور 

التارٌخٌة ال حصر لها، و ألن الؽاٌة هً محاولة معرفة البداٌات األولى للمعدن 

 .بببلد المؽرب القدٌم

فبالنسبة للقى المعدنٌة العائدة لعصر البرونز فقد اكتشفت فؤس برونزٌة 

ببلمورٌسٌار
1

ة بتٌارت من النحاس المختلط بمعادن أخرى كسورو أخرى م، 

بنسب قلٌلة 
2

و ألن نسبة القصدٌر قلٌلة فٌها فٌحتمل أنه اختلط مع النحاس فً ، 

حالته الطبٌعٌة 
3

و فً جبل شنوة بتٌبازة عثر على خنجر ذو مقبض مصنوع ، 

هو األخر من النحاس، إضافة إلى أدوات أخرى تزخر بها المنطقة الساحلٌة 

الممتدة من شرشال حتى الجزائر العاصمة، تتمثل فً ثبلث فإوس، األولى 

شكلها مربع ٌبدو أنها مجرد جزء منها، الثانٌة عثر علٌها فً ضواحً العاصمة 

(saint-Eugène)  من طرؾ الدكتور بورجو(Bourjot)  ًو الثالثة ف ،

.شرشال و هً من البرونز و لٌس من النحاس
4
 

و ضمت المدافن العائدة إلى فترة فجر التارٌخ أثاثا جنائزٌا من حلً 

معدنٌة مثل األساور و الخواتم الحدٌدٌة و البرونزٌة التً عثر علٌها بمقبرة عٌن 

الباي 
5

 و الحلً الحدٌدٌة التً عثر علٌها بمدفن عائلً بتبلغ  بسٌدي بلعباس
6

، 

.و األقراط و الخواتم البرونزٌة بدولمن بومرزوق
7
 

 : دخىي اٌّؼذْ ٌثالد اٌّغشب اٌمذٌُ. 3
                                                 

1 - Gureyras (cf) , Les traces du passé à Lamoricière, bulletin de la société de 
géographie et d’archéologie d’Oran, t6, 1886, p126. 
2 - Cadenat, op .cit, p283. 
3 - Camps Gabriel, les traces d’un âge de bronze… , p43. 
4 - Ibid, p.p43.44. 
5 - Gsell Stéphane, monuments antiques de l’Algérie, t1, Ancienne librairie Thorin 
et fils Albert fontemoing éditeur, Paris, 1901, p24. 
6 - Camps Gabriel, Massinissa…, p113. 
7 - Gsell Stéphane, Monuments…, t1, p26. 
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لقد ساد االعتقاد أن سكان ببلد المؽرب القدٌم لم ٌعرفوا استعمال الحدٌد 

خبلل الفترة الممتدة بٌن العصر الحجري الحدٌث و العصر البونً، بل عرفوه 

عن طرٌق الفٌنٌقٌٌن، دون أن ٌعرفوا قبله استعمال النحاس أو البرونز
1

فاخذوا ، 

واستخرجوا النحاس قبل وقت طوٌل عن االحتبلل ، عنهم استؽبلل المناجم 

الرومانً 
2

فهل فعبل بقً سكان ببلد المؽرب .  ربما من مناجم منطقة تنس 

القدٌم فً العصر الحجري الحدٌث حتى تؤسٌس أوتٌكا أو قرطاجة ٌجهلون 

استعمال المعدن، حتى عرفوا الحدٌد خبلل األلفٌة األخٌرة قبل المٌبلد؟
3

  هذا 

المعدن الذي أمن إلى جانب الحصان تفوقا واضحا للشعوب التً امتلكته نهاٌة 

.األلفٌة الثانٌة و بداٌة األلفٌة األولى قبل المٌبلد 
4
  

لقد كان لدى اللٌبٌٌن الشرقٌٌن الذٌن حاربوا رعمسٌس الثالث فً القرن 

الثانً عشر قبل المٌبلد أسلحة من البرونز و عربات حربٌة ٌتطلب بناإها 

.وجود المعدن
5
  

بٌنما هناك صناعات مورست من طرؾ أشخاص محترفٌن منذ أزمنة 

مثل صهر الحدٌد الذي انتقلت تقنٌاته من جٌل ، قدٌمة حتى قبل دخول الفٌنٌقٌٌن

.آلخر
6
 

و لقد دخل المعدن إلى ببلد المؽرب القدٌم من جهة الجنوب الشرقً التً 

دخلت الحبوب و الحصان أٌضا منها
7

، و قد عرؾ المؽاربة استعمال النحاس و 

الحدٌد فً زمن واحد بوساطة من المصرٌٌن، كون عصر البرونز بببلد 

                                                 
1 - Camps Gabriel, Aux origines de la berberie, Monuments et rites funéraires 
protohistoriques, Paris, 1961, p35 . 
2 - Gsell Stéphane, L’Algérie dans l’antiquité… , p31. 
3 - Camps Gabriel, Aux origines …, Monuments…, p34. 
4 - Gsell Stéphane ,H.A.A.N,t6,p80. 
5 - Camps Gabriel , les traces…, p54. 
6 - Gsell Stéphane,H.A.A.N,t6,p78. 
7 - Camps Gabriel, Aux origines de …, Monuments…, p35 . 
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المؽرب ؼٌر واضح المعالم، على عكس مناطق أخرى سبق النحاس فٌها 

.استعمال الحدٌد
1
 

و سبب تؤخر دخول ببلد المؽرب القدٌم العصر المعدنً هو افتقاره 

لمعدن القصدٌر الذي ٌدخل إلى جانب معدن النحاس فً صناعة البرونز، عكس 

.ما هو علٌه الحال فً شبه جزٌرة إٌبٌرٌا مثبل 
2

                                                                                               

 : إٌّاجُ. 4

لقد اكتشفت مناجم الحدٌد و استؽلت فً ببلد المؽرب منذ أن عرؾ السكان هذا  

ه، و هو قدٌم قدم استعمال النحاس،والمعدن و استعمل
3

 و قد كانت ناحٌة 

،قسنطٌنة الحالٌة ؼنٌة بمناجم الحدٌد و الرصاص و الزنك
4

 بٌنما تنتشر على 

طول الساحل الجزائري خاصة بمنطقتً بجاٌة و جٌجل مكامن الحدٌد،
5

 أٌن 

.توجد مناجم قرٌبة من المستوطنة فً فترة االحتبلل الرومانً
6 

و لقد استؽلت مناجم النحاس من طرؾ الملوك النومٌدٌٌن
7

فهناك منجم ، 

ربما هو ذلك المتواجد قرب تنس حالٌا ، نحاس استؽل قبل االحتبلل الرومانً

وٌبدو أن استؽبلله قد بدأ مع ، أٌن تظهر آثار أعمال حفر واستؽبلل قدٌمة

الفٌنٌقٌٌن
8

( AD Basilicam)كما استخرج النحاس من مناجم مشتى ترافٌه، 

                                                 
1 - Mercier Gustave , les mines antiques de la région de Collo, R .S.A.C , 1914, 
P38 . 
2 - Camps Gabriel , Les traces…, p.p, 44-45  
3 - Mercier Gustave, Op.cit, p41. 
4 - Ibid, p38. 
5 - Ibid, p41. 

٘ـ, 1423, 12فٟ اٌفزوح اٌوِٚب١ٔخ, ؽ١ٌٛبد اٌّزؾف اٌٛؽٕٟ ٣ٌصبه, ػلك  (Igilgili)ع١غً , فل٠غخ ِٕظٛهٞ 6 - 

. 112ص ,َ 2002
7 - Gsell Stéphane, Exploitations minières dans l’Afrique du nord, t8, Hesperis, 
1928,p4. 
8 - Gsell Stéphane, H.A.A.N,t5,p211. 
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لواقعة جنوب مستوطنة إٌجٌلجٌلًا
1

منجم ٌقع فً بواستؽل النحاس كذلك ، 

.ضواحً حمام قرقور بسطٌؾ
2
 

أما الرصاص فتنتشر مناجمه فً مناطق سكٌكدة، القل، المٌلٌة، جٌجل و 

كلم من 50 حتى 40وعموما كل المناطق الممتدة من البحر إلى ؼاٌة ، بجاٌة

الساحل
3

كما تنتشر كذلك فً جبل بوطالب وكاؾ سماح بمنطقة سطٌؾ حٌث ، 

استؽلت منذ القدم
4

كما تعود مناجم الرصاص فً منطقة القل إلى الفترة ما قبل ، 

الرومانٌة أٌن كان السكان ٌستخرجون المعدن وٌبٌعونه فً المحطات الفٌنٌقٌة 

.المتواجدة فً الجوار فً القل و سكٌكدة
5
 

واستؽل الرخام فً مناجم نومٌدٌا، هناك مثبل رخام شمتو األصفر 

الذي صدر منه إلى روما ابتداء من  بتونس (simitthu-chemtou)والوردي 

و ابتداء من القرن الثانً قبل المٌبلد ، م أو ربما قبل هذه السنة.ق78سنة 

صارت منطقة السهول الكبرى التً تضم مناجم شمتو تحت سٌطرة ماسٌنٌسا 

.م.ق46سنة " إفرٌقٌا الجدٌدة"وخلفائه حتى تؤسٌس المقاطعة الرومانٌة 
6
  

وعثر على طاولتٌن صؽٌرتٌن من الرخام األخضر الفاتح واألصفر 

المعرق باألسمر بمقبرة عٌن الحوت بسوق أهراس
7

قد تكونان مصنوعتٌن من ، 

 .رخام مناجم شمتو هذه

لكن إذا كانت هذه المعادن متوفرة فً ببلد المؽرب القدٌم ما الذي جعل 

البحارة الفٌنٌقٌٌن منذ القرن السابع قبل المٌبلد ٌؽامرون بسفنهم نحو جزر بعٌدة 

التً ال تبعد عن ، و ٌهملون الرصاص المستخرج من سكٌكدة والقل وجٌجل

محطاتهم إال بؤقل من مسٌرة ٌوم واحد؟ إنه معدن الفضة الذي ٌستخلص من 

                                                 
. 112 ص ,…ِٕظٛهٞ فل٠غخ , ع١غً فٟ اٌفزوح اٌوِٚب١ٔخ-   1
. 178ص  ,… ِٕظٛهٞ فل٠غخ , َِزٛؽٕخ ١ٍز١ف١ٌ 2

3 - Mercier Gustave,Op.cit, p42 
4

 .178ص  ,اٌّوعغ ٔفَٗ- 
5 - Mercier Gustave, Op.cit, p52 
6 - Gsell Stéphane,H.A.A.N,t5,p211 
7 - Rouquette (Médecin major), La nécropole numide et romaine d’Ain-el -Hout 
(environ de Souk Ahras) province de Constantine (Algérie). R.S.A.C  , 1906,p 92. 
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ؼرام من الفضة 200 إلى 50فمناجم هذه المنطقة ال تعطً سوى ، الرصاص

فً كل طن من خام الرصاص
1

لهذا كان النومٌدٌون ٌستوردون الفضة من ، 

الخارج و األوانً الفضٌة اإلؼرٌقٌة التً عثر علٌها بمقبرة الخروب مثال على 

.ذلك
2

 

 

 :اعرغالي إٌّاجُ. أ

نظرا للوسائل البدائٌة التً اعتمدها القدماء فً استؽبلل المناجم ٌمكن 

وتعود أول األعمال المنجمٌة ، اعتبار عملهم فً جوؾ األرض جدٌرا باإلكبار

فابتداء من األلفٌة السادسة قبل المٌبلد كانت هناك مناجم ، إلى أزمنة قدٌمة جدا

فً شبه جزٌرة سٌناء أٌن استؽلت مناجم النحاس رؼم فقرها اعتمادا على أدوات 

.مصنوعة من الصوان
3
 

لقد كان الحفر فً مناجم ببلد المؽرب القدٌم ٌتم بواسطة المعاول 

والفإوس التً ال تزال آثارها بادٌة على الجوانب
4

كمنجم رصاص فً عمً ، 

.موسى بؽٌلٌزان أٌن تبدو آثار استؽبلل قدٌم
5

 

وكان ٌتم فرز المعدن من التراب ٌدوٌا بموقع المنجم وٌصهر هناك فً 

أفران بسٌطة
6

وربما كانت المعادن تمزج مع بعضها مثل تلك التً استعملها ، 

إذ مزجوا الرصاص مع النحاس لسك بعض ، رإساء القبائل النومٌدٌة

.عمبلتهم
7

 

 

                                                 
1 - Mercier Gustave, Op.cit, p61. 

. 100ص, ...ِب١ٕ١ٍَب ٚكٚي اٌّلْ اإلغو٠م١خ, ِٕظٛهٞ فل٠غخ-  2
3
 - Mercier Gustave, Op.cit, p37. 

4 - Ibid, p46. 
5 - Gsell Stéphane, Atlas Archéologique…,22,36, p2. 
6
 - Mercier Gustave, les mines…, p62. 

7 - Charrier (L) , description des  monnaies de la Numidie et de la Mauritanie, 
protat frères Maçon, 1912, p7. 
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 :ِٓ اٌذجش ئٌى اٌّؼذْ. ب

رؼم انتشار استخدام المعدن فً ببلد المؽرب القدٌم إال أن الصناعة 

والتً عرفت إتقانا كبٌرا خبلل نهاٌة ،  الحجرٌة العائدة إلى عصور قدٌمة

فقد وجد الرومان سكان ببلد المؽرب القدٌم ، العصر الحجري الحدٌث لم تندثر

إذ تزامنت الصناعتان الحجرٌة ، ٌستخدمون أسلحة وأدوات من الصوان

.والمعدنٌة لفترة طوٌلة
1
  

 

IV  .اٌرجاسج: 

 :اٌرجاسج اٌذاخٍٍح. 1

ؼالبا ما كان الحرفٌون هم أنفسهم الباعة و الورشات هً نفسها الدكاكٌن 

التً ٌباع فٌها اإلنتاج، هذا بالنسبة لئلنتاج الصناعً المحلً أما اإلنتاج 

.المستورد فباعته هم فئة أخرى من التجار
2

 

تنعقد األسواق فً بعض المدن بشكل أسبوعً
3

وقد تكون فً أوقات ، 

حٌث ٌكون الطقس مبلئما خالٌا ، أخرى محددة ربما فً فصل الصٌؾ خاصة

، من التقلبات الجوٌة التً تعكر أجواء البٌع والشراء وتفسد حالة الطرقات

وٌكون الفبلحون قد حضروا إنتاج حصادهم من الحبوب وٌكون الرحل أٌضا قد 

، حلوا فً المناطق التلٌة رفقة  مواشٌهم وهم بصدد شراء مإونتهم من الحبوب

مقابل األصواؾ والجلود ، وهنا تعقد صفقات بٌع القمح والشعٌر من جهة

وهكذا ٌستطٌع المزارعون والرعاة شراء حاجٌاتهم ، والمواشً من جهة أخرى

                                                 
1
 - Mercier Gustave, Op.cit, p60. 

2 - Gsell Stéphane ,H.A.A.N,t6,p79. 
3 - Charles- picard Gérôme, la civilisation de l’Afrique romaine, édition Plon, Paris, 
1959, p88. 
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وٌعودون إلى مناطقهم كما جاإوا فً قوافل تسهل علٌهم ، مقابل بٌع منتجاتهم

.الدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم ضد قطاع الطرق
1
 

مثل مدٌنة سٌرتا التً ، وهكذا نمت مدن باعتبارها مراكز تجارٌة جهوٌة

ٌعود ثراإها لكونها سوقا كبٌرة ورئٌسٌة ٌرتادها التجار من مختلؾ المناطق 

.واألقالٌم أكثر من كونها عاصمة للملوك النومٌدٌٌن
2
 

ولم ٌقتصر التبادل على ، وازدهرت التجارة بٌن مدن المملكة النومٌدٌة

،  بل حتى المدن المتباعدة كانت تربطها عبلقات تجارٌة،المدن المتجاورة

التً عثر علٌها بتٌدٌس (شرشال)فالقطعة النقدٌة المضروبة باسم مدٌنة إٌول 
3

 ،

(سكٌكدة)إضافة إلى ثبلث قطع أخرى تعود لمدٌنة روسٌكاد 
4

تدل على ، 

 .العبلقات التجارٌة بٌن مختلؾ مدن المملكة

 :اٌرجاسج اٌخاسجٍح. 2

كانت التجارة الخارجٌة تتم بوساطة من المستوطنات الفٌنٌقٌة الممتدة 

على سواحل ببلد المؽرب القدٌم
5

حٌث وجدت متنفسا لها بعد اشتداد المنافسة ، 

إذ كانوا ٌؤخذون الصوؾ ، ، التجارٌة فً بحر إٌجة، فوسع الفٌنٌقٌون نشاطهم 

وبالمقابل كانوا ٌبٌعون ، الجلود، العاج، رٌش النعام وربما المواشً وحتى العبٌد

المؽاربة القماش، الزجاج، الخزؾ، األسلحة والخمر،
6

 ولكن هذه السٌطرة لم 

تدم فقد استطاعت الممالك النومٌدٌة والمورٌة ربط عبلقات تجارٌة مباشرة 

وهذا ما تدل علٌه النقود النومٌدٌة والمورٌة ، ونشٌطة مع بلدان البحر المتوسط

وبفرنسا وحتى بكرواتٌا التً عثر ، التً عثر علٌها بإسبانٌا خاصة فً جنوبها

 قطعة نقدٌة تعود للملك 328م ٌحتوي .ق80بها على كنز نقدي دفن حوالً سنة 

                                                 
1 - Gsell Stéphane, H.A.A.N,t6,p79. 
2 - Leschi (L) , Cirta de la capital numide à la colonisation romaine, Revue 
africaine, t81, 1937, p28. 
3 - Lassus(j),l’archéologie algérienne en 1957, Libyca,t6,1958, p263. 
4 - Lassus(j), l’archéologie algérienne en 1959,Libyca ,t8,1960 , p93. 
5 - Gsell Stéphane, H.A.A.N,t6,p80. 
6 - Gsell Stéphane, L’Algérie dans..,p24. 
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وبالمقابل عثر بالجزائر على نقود ، قطعة نقدٌة قرطاجٌة500ماسٌنٌسا مع 

، إؼرٌقٌة، أثٌنٌة، قورٌنٌة، رودٌسٌة، بطلمٌة، مرسٌلٌة، إسبانٌة، بلٌارٌة

وتكون هذه النقود األجنبٌة قد دفعت مقابل ، ورومانٌة تعود للعصر الجمهوري

السلع المحلٌة التً ابتاعها التجار األجانب
1

، كما تكون النقود النومٌدٌة التً عثر 

علٌها فً مناطق مختلفة من حوض البحر المتوسط هً مقابل السلع التً 

 .اشتراها التجار النومٌدٌون من تلك المناطق

 

 :األعغىي اٌثذشي. 3

ونتٌجة لبلهتمام بالتجارة الخارجٌة صار اكتساب أسطول بحري 

م اتبع ماسٌنٌسا سٌاسة بحرٌة أوصلت .ق180فابتداء من سنة ، ضرورة حتمٌة

.شهرة اسمه إلى ببلد اإلؼرٌق
2

 

ٌنقل محمد الهادي حارش عن شٌشرون أن أسطول الملك ماسٌنٌسا 

فرأى نابً فٌل أعجباه ، أرسى ٌوما فً مالطا فدخل قائده معبد اإللهة عشتارت

لكن ماسٌنٌسا عندما علم بمصدرهما أمر ، فؤخذهما وأهداهما للملك بعد عودته

أن تبحر سفٌنة خماسٌة نحو مالطا إلرجاعهما إلى مكانهما
3

وهذه إشارة ، 

واضحة المتبلك ماسٌنٌسا ألسطول بحري ساهم فً ربط عبلقات مع بلدان 

 . حوض البحر المتوسط

                                                 
1 - Gsell Stéphane, H.A.A.N,t6,p80. 
2 - Camps Gabriel, Massinissa…, p193. 
.150ص, ,اٌّوعغ اٌَبثكِؾّل اٌٙبكٞؽبهُ -  3  
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V.اٌذشف ِٓ خالي ٔظة ِؼثذ اٌذفشج: 

ونتٌجة لتوفر ما سبق ذكره من موارد طبٌعٌة ظهرت بعض الحرؾ التً 

مارسها أفراد المجتمع ، أمكننا التعرؾ علٌها من خبلل نصب معبد الحفرة

 .السٌرتً كنموذج عن المجتمع الحضري النومٌدي

، هناك الكتاب (ضباط وجنود)فهناك الكهان والكاهنات، هناك العسكرٌون

كذلك النجارون، ، (المنابع والخزانات)والمكلفون بتسٌٌر المٌاه، واألطباء

.صانعوا األقواس، السباكون، وقالعوا الحجارة
1
 

.51فً النقش رقم (حارج)ورد النساج  -
2 

.48فً النقش رقم  (حجلجل حامش)صانع التماثٌل الخزفٌة -
3 

 .96فً النقش رقم  (حنجار)النجار -

 .94فً النقش رقم  (حنساك)حفار المحاجر -

 .93سباك الحدٌد فً النقش رقم  -

 .100صانع األقواس والسهام فً النقش رقم  -

.42البناء فً النقش رقم  -
4 

وٌبدو من هذه الحرؾ المذكورة فً نصب معبد الحفرة أن مدٌنة سٌرتا كانت 

.مدٌنة حرفٌة صناعٌة
5

 

 
 

                                                 
1 - Camps Gabriel, Massinissa…, p259. 
2 - Berthier (André) et Charlier (Abbés), Le sanctuaire punique d’Elhofra à 
Constantine, Edition Arts et métiers graphiques, Paris, 1955, p40. 
3 - Ibid, p40. 
4 - Ibid, p40. 
5 - Camps Gabriel,  
Massinissa…, p259. 
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س و الحلً      صناعة المالب

س: أوال : صناعة المالب

I.س النومٌدٌٌن و أسالفهم ف على مالب صادر التعر : م

ب. 1    ص ٌة و الن صخر : الرسوم ال

ٌم.       أ ب القد ٌة ببالد المغر صخر  .الرسوم ال

ب ٌم.      ب القد ب ببالد المغر ص  .الن

ٌة.     ج صر ب الم ص  .الن

ٌة بالمقابر. 2     .اللقى األثر

 . المؤرخون القدامى . 3  

 II.س صناعة المالب   :مواد 

: الجلود.1 

ت المتوحشة.    أ وانا  .جلود الٌح

ب ت المستأنسة.    وانا : جلود الٌح

 .األبقار      -

 .األغنام     -

 .الماعز     -

 :األنسجة-2
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ٌة- أ صوف  .األنسجة ال

ٌة-ب  .األنسجة الكتان

ٌة-ج  .األنسجة األرجوان

 - IIIس النومٌدٌٌن  :مالب

ٌة- 1 س االعتٌاد  .المالب

ٌة- 2 س الملك  .المالب

ٌة- 3  .األحذ

س- 4 . البرنو

 :صناعة الحلً:ثانٌا

:يصادر انتعزف عهى حهً انُىيٍذٌٍٍ و أصالفهى  I 
-      

 .     انزصىو انصخزٌح- 1

.  األثاث انجُائزي- 2

 .انُصة انًصزٌح-3

 .انكتاب انقذياء- 4

خ صور ما قبل التاٌر  II- :حلً ع

رومغرب-1 . ٌةالحلً اإلٌٌب

ٌة-2 ص  .الحلً القف

ث-3 صر الحٌد . حلً الع

 



        طٕاػح اٌّالتظ واٌذًٍ:                                                 اٌفظً األوي
 

   

24 

III -   ًيىاد صُاعح انحه : 

 . انحجارج-1

 .انعظاو-2

  .قشز تٍض انُعاو-3

 . انفخار-4

  .انزجاج-5

 .انًعادٌ-6

.  انُحاس و انثزوَز-أ

 .انحذٌذ- ب

  .انفضح و انذهة-ج

IV- ٌة   :أنواع الحلً النومٌد

 .العقود و القالئد-1

 .األساور-2

  .الخواتم-3

 .الخالخل -4

 .األقراط-5

 .المشابك-6
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 طٕاػح اٌّالتظ و اٌذًٍ

 :طٕاػح اٌّالتظ: أوال

تعبر المبلبس عن ثقافة الشعوب و حضارتها من خبلل تنوعها ومن 

 وٌتحكم فً نوع اللباس لدى شعب ما نوع المواد التً  ،خبلل مواد صنعها

توفرها بٌئته و المناخ الذي ٌسودها، وكذلك العادات االجتماعٌة و الدٌنٌة، و 

 .درجة التطور االقتصادي

مدى تحكم هذه العوامل فً مبلبسهم؟ من مواد أولٌة،         و بالنسبة للنومٌدٌٌن، ما

 مناخ، و عادات؟

I ُِظادس اٌرؼشف ػٍى ِالتظ إٌىٍِذٌٍٓ و أعالفه :   

أمكننا العرؾ على األلبسة التً صنعها و ارتداها النومٌدٌون من خبلل 

مصادر متنوعة ،هً النصب و الرسوم الصخرٌة ،و أٌضا من خبلل كتابات 

المإرخٌن القدامى، وكذلك من خبلل بعض البقاٌا المادٌة التً عثر علٌها فً 

 .    المقابر العائدة إلى الفترة المعنٌة بالدراسة و الفترات السابقة لها

 :اٌشعىَ اٌظخشٌح و إٌظة- 1 

:اٌشعىَ اٌظخشٌح تثالد اٌّغشب اٌمذٌُ -               أ  

إن أقدم األشكال التً تبرز المبلبس التً ٌرتدٌها سكان ببلد المؽرب 

القدٌم تعود إلى الفترة التً سادت فٌها الرسوم الصخرٌة فً مرحلة سمٌت 
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"أصحاب الرإوس المستدٌرة "بمرحلة 
1

  وهً تمثل مشاهد حٌة عن أنماط ،

اللباس الذي كان سائداً فً تلك األزمنة و التً شكلت قاعدة األلبسة التً سادت 

فً فترات الحقة
2

كما تظهر باستمرار فً الرسوم الصخرٌة الصحراوٌة  ،

.المبلبس الجلدٌة التً ارتداها الؽرامانت مربوا الخٌل
3
 

وفً رسوم صخرٌة عثر علٌها بضواحً بسكرة ٌظهر عدة أشخاص 

ٌرتدون مبلبس جلدٌة مربوطة على الكتؾ الٌسرى، تؽطً أعلى الصدر، و 

.تقلب على الكتؾ الٌمنى لتتدلى على الظهر
4
 

أما فً الرسوم الصخرٌة الموجودة فً 

األطلس األعلى بالمؽرب فٌظهر أشخاص ٌلبسون 

تنانٌر قصٌرة، وأحٌانا معاطؾ طوٌلة مشكلة من 

قطعة واحدة مستطٌلة تؽطً الشخص من كتفٌه إلى 

،أسفل ركبتٌه
5

 مزٌنة 2 والتً تظهر فً الشكل رقم

بزخارؾ على شكل خطوط محٌطٌة وتقاطعات 

كما ٌظهر فً الرسوم                      .شبكٌة

الصخرٌة بضواحً سٌقوس أشخاص ٌرتدون معاطؾ طوٌلة مفتوحة من األمام، دون 

أكمام وبها ؼطاءات للرأس
6

 أحد هذه الرسوم ٌمثل مشهد ثبلثة 3وٌظهر فً الشكل رقم ، 

 .                          أشخاص واقفٌن مرتدٌن المبلبس التً نحن بصدد الحدٌث عنها

                                                 
1- Aumassip Ginette, La mode chez nos ancêtres préhistoriques, Djazaïr, revue de 
l’année de l’Algérie en France 2003,Numéro 9, p58. 
2 - Ibid , p59. 
3 - Camps Gabriel, Massinissa…, p108.  
4 - Blanchet (M) , Excursion archéologique dans le Hodna et le Sahara, R.S.A.C, 
t33, 1899, p304 - Gsell Stéphane, H.A.A.N,t6,p22. 
5 - camp Gabriel, Massinissa…, p110. 
6 - Berthier (A) et Logeart (F) , Gravures rupestres de Sigus, Revue africaine, 
t81,1937, p392. 

 

      األعلى األطلس من صخري رسم :2 رقم شكل

 .6طوٌبل معطفا ٌلبس شخصا ٌظهر
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 :إٌظة تثالد اٌّغشب اٌمذٌُ- ب

اكتشفت بموقع مدٌنة تٌدٌس نصب 

نذرٌة تظهر أشخاصا واقفٌن مرتدٌن 

جبلبٌب قصٌرة مشدودة بؤحزمة على 

.مستوى الوسط
1
  

وتظهر أنواع أخرى من المبلبس 

فً النصب المكتشفة فً معبد الحفرة البونً 

.           بقسنطٌنة، بعضها لكهنة وأخرى لمحاربٌن

2
 

 ٌبدو الشخص 4فً النصب الذي ٌظهر فً الشكل رقم 

جالسا مرتدٌا رداءا فضفاضا مشكبل من قطعة قماش واحدة ملفوفة حول الجسم من جهة 

إذ ٌبدو من ، ٌة، و قد زاده هذا اللباس وقارارالكتؾ الٌسرى، بٌنما الكتؾ الٌمنى عا

 .                                                                                  خبلله أنه كاهن

ٌظهر محارب ٌلبس     ( 5الشكل رقم)فً نصب آخر، 

تنورة قصٌرة قسمها األسفل مكون من أشرطة متراصة ٌبدو 

                                                           .أنها من الجلد

  

                                         
3
 

     
 

 

                                                 
1 - Berthier(A) et Leglay(M), Le sanctuaire du sommet et les stèles a  Baâl-Saturne 
de Tiddis, Libyca, t6,1958,p47. 

2
,  اٌغيائو, ٚىاهح اٌضمبفخ, رأ١ٌف ِشزون طله ثّٕبٍجخ اٌغيائو ػبطّخ ٌٍضمبفخ اٌؼوث١خ, اٌغيائو ا١ٌِٕٛل٠خ - 

. 195ص,.2007
3

 .197ص ,ِوعغ ٔفَٗاي-  

 معبد من بونً نصب: 4 رقم شكل

 .3رداءا ٌلبس كاهنا ٌصور الحفرة

 محارب :5شكل رقم
 .4 نصب بونًٌظهر على

 ٌلبس سترة  قصٌرة

ٌظهرسٌقوسمنصخريرسم:3رقمشكل

 .1برانٌساأشخاصاٌلبسون
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:                                                                      إٌظة اٌّظشٌح -ض

القادة اللٌبٌون على الجدارٌات المصرٌة بؤحد الكتفٌن عارٌة ،ٌلبسون جبة         ٌظهر

بها فتحة لتمر منها الرأس وتلبس تنورة تحت هذه الجبة إضافة إلى الحزام
1

                           . 

        هذه المبلبس مزٌنة و مزركشة بؤشكال زخرفٌة مختلفة عن تلك التً ٌستخدمها 

المصرٌون، إضافة إلى بعض البقع الملونة المتناثرة على قطعة القماش فاتحة اللون، و 

.ٌضع هإالء القادة على رإوسهم بعضا من رٌش النعام
2

 

 :اٌٍمى األششٌح تاٌّماتش -2

ال تعطٌنا المقابر العائدة إلى فترة فجر التارٌخ بببلد المؽرب القدٌم لمحة 

كافٌة عن لباس النومٌدٌٌن، هناك قطع من القماش عثر علٌها فً تومولوس 

سمٌرات، لمنطقة نقرٌن بتونس تعطً الشبه مع المنسوجات الحالٌة من حٌث 

.تتابع أشرطة األلوان على قطعة النسٌج
3

   

 :اٌّإسخىْ اٌمذاِى -3

كثٌرون هم المإرخون القدامى من إؼرٌق و رومان من ذكروا المبلبس 

الجلدٌة لدى اللٌبٌٌن
4

 ،
 

فقد ذكر دٌودور الصقلً أن أجسام اللٌبٌٌن ال تؽطٌها 

سوى جلود الماعز
5

 ،
أما هٌرودوت فقد ذكر أن اإلؼرٌق أخ

ذ
وا عن اللٌبٌا

ت
 

نوعاً من الثٌاب مع 

، فارق أن اللٌبٌات ٌستخدمن الجلود لصناعتها و ٌزٌن أطرافها بشرائط جلدٌة

                                                 
1 - Camps Gabriel, Massinissa…,p108. 
2 - Ibid, p108. 
3 - Ibid, p108. 
4 - Camps Gabriel, Notes de protohistoire nord- africaine, “ Une fibule de la tène 
au Sahara”, Libyca, 1963, p169. 
5 -Diodore de Sicile, XXXII ,17. 
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عوضا عن زخارؾ األفاعً التً تزٌن أطراؾ الثٌاب اإلؼرٌقٌة
1

كما جاء ، 

.ذكر المبلبس الجلدٌة لدى سترابون
2
 

II .ِىاد طٕاػح  اٌّالتظ: 

: اٌجٍىد .1

 ٠جلٚ أْ اٌّغبهثخ اٌملِبء لل ٌجَٛا اٌّالثٌ اٌغٍل٠خ ثيِٓ ؽ٠ًٛ لجً  

ِؼوفخ ا١ٌَٕظ فىض١و ِٓ اٌىزبة اٌىال١ٍى١١ٓ اإلغو٠ك ٚاٌوِٚبْ مووٚا 

.اٌّالثٌ اٌغٍل٠خ ٌلٜ ا١ٌٍج١١ٓ
3
 

ٚرظٙو ونٌه اٌّالثٌ اٌغٍل٠خ فٟ اٌوٍَٛ اٌظقو٠خ, ِضً رٍه اٌّٛعٛكح 

.ثؼٛاؽٟ ثَىوح أ٠ٓ ٠ظٙو أشقبص ٠ورلْٚ ِالثٌ عٍل٠خ
4
 

ٚفٟ اٌوٍَٛ اٌظقو٠خ اٌظؾوا٠ٚخ رظٙو اٌّالثٌ اٌغٍل٠خ اٌزٟ ٟ٘ رٕب١ٔو 

.ػٍٝ شىً عوً ثأ٘لاة ٚشوائؾ ٠ورل٠ٙب اٌغواِبٔذ
5
 

أِب ػٓ اٌؾ١ٛأبد اٌزٟ رٛفو ٘نٖ اٌغٍٛك فٟٙ إِب ِزٛؽشخ رظطبك أٚ 

 :َِزأَٔخ روثٝ

 :جٍىد اٌذٍىأاخ اٌّرىدشح- أ

لل رىْٛ اٌّالثٌ اٌغٍل٠خ ِظٕٛػخ ِٓ عٍٛك اٌؾ١ٛأبد اٌّزٛؽشخ 

وب٤ه٠ٚخ
6

.ٚا٤ٍٛك, ٚإٌّٛه ٚاٌلثجخ, 
7
 

                                                 

 -1
  .364ص,١٘,4وٚكٚدربه٠ـ 

2 - Strabon, XVII ,3,7. 
3 - Camps Gabriel, Notes de protohistoire…, Une fibule …., p169. 
4 - Blanchet. M, Excursion… , p304 – Gsell Stéphane , H.A.A.N,t6,p22. 
5 - Camps Gabriel, Massinissa…, p108. 
6 - Camps Gabriel, Notes de protohistoire…, Une fibule …., p169. 
7 - Gsell Stéphane, H.A.A.N,t6,p23. 



        طٕاػح اٌّالتظ واٌذًٍ:                                                 اٌفظً األوي
 

   

30 

 

ِٓ اٌظؼت اٌغيَ ثأْ اٍزؼّبي عٍٛك اٌؾ١ٛأبد اٌّزٛؽشخ ٌظٕبػخ 

أَ أْ اٍزؼّبي عٍٛك اٌؾ١ٛأبد , اٌّالثٌ اٌغٍل٠خ وبْ فمؾ لجً اٍزئٕبً اٌؾ١ٛاْ

اٌّزٛؽشخ اٍزّو ثبٌزٛاىٞ ِغ عٍٛك اٌؾ١ٛأبد اٌَّزأَٔخ هثّب ثٙلف إهػبء 

أٚ رٕىو٠خ أصٕبء , غو٠يح ؽت ا١ٌَطوح ٌلٜ اإلَٔبْ أٚ ٤غواع اؽزفب١ٌخ ٚري١ٕ٠خ

 .اٌظ١ل

 :جٍىد اٌذٍىأاخ اٌّغرأٔغح- ب

تصنع المبلبس عادة من مواد توفرها البٌئة المحلٌة لئلنسان، ؼٌر أنه قد 

ٌستعمل مواد مستوردة من مناطق أخرى ال تتوفر قرٌبا منه أو قد توفرها 

 .بكمٌات ؼٌر كافٌة أو أن نوعٌتها ؼٌر جٌدة

بالنسبة للمبلبس النومٌدٌة استعمل صانعوها مواد هً نتاج بٌئتهم أهمها 

واستمر هذا الوضع حتى بعد اكتشاؾ ، جلود الحٌوانات،  خاصة المستؤنسة منها

 .ولو أنها صارت أقل أهمٌة، النسٌج

لقد ذكر هٌرودوت أن لدى الؽرامانت ماشٌة جلودها أشد متانة وقساوة،
1
 

 .استعملت جلودها طبعا لصناعة المبلبس واألؼراض األخرى

 :األتماس

ال تستعمل األبقار فقط كمصدر ؼذاء بلحومها وحلٌبها، بل فً الصناعة 

أٌضا بجلودها
1

وأكبر مساحة من جلود األؼنام أو ، ، األكثر متانة وثخانة

 .الماعز

                                                                                                                                                    

 
. 364, ص١٘4وٚكٚد, ربه٠ـ -  1
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1 - Gsell Stéphane, H.A.A.N, t5,p180. 
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 :األغٕاَ

      تستعمل جلود األؼنام لصناعة المبلبس
1

، وقد تجز األصواؾ منها 

الستعمالها فً أؼراض أخرى كالنسٌج، كما ٌبدو أنه ٌحتفظ بها فً الجلود 

لصناعة المبلبس الشتوٌة التً تساعد األصواؾ الملتصقة فٌها فً الحماٌة من 

 .البرد

 :اٌّاػض

تستخدم اللٌبٌات جلود الماعز لصناعة مبلبسهن بعد جز شعرها 

وصباؼتها باللون األحمر
2

وٌبدو أن المبلبس المصنوعة من جلود الماعز ، 

 .أخؾ من تلك التً تستعمل فٌها جلود األبقار

 :األٔغجح2-

لقد ارتدى اللٌبٌون المبلبس الجلدٌة قبل النسٌجٌة لكن ظهور النسٌج لم 

ٌقض على صناعة وارتداء مبلبس من جلود الحٌوانات، تدخل فً صناعة 

النسٌج مواد طبٌعٌة نباتٌة كالقطن والكتان، وحٌوانٌة كشعر الماعز، وبر الجمال 

 .و صوؾ األؼنام

ظهر اللٌبٌون الشرقٌون بالمبلبس النسٌجٌة منذ القرن الخامس عشر وقد 

.والسادس عشر قبل المٌبلد
3
 

                                                 

1 - Gsell Stéphane, H.A.A.N, t6, p23. 
. 364, ص4 ١٘وٚكٚد,  ربه٠ـ-2
3 - Gsell Stéphane, H.A.A.N, t6, p23. 
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 :األٔغجح اٌظىفٍح- أ

مادة الصوؾ متوفرة بكثرة فً ببلد المؽرب القدٌم نظرا لوفرة األؼنام 

-إضافة للحومها وألبانها وجلودها- التً استؤنسها السكان لحاجتهم  إلى أصوافها

. وتربٌة األؼنام فً ببلد المؽرب القدٌم تعود إلى العصر الحجري الحدٌث
1
 

ومعروؾ أن النومٌدٌٌن قد ارتدوا اللباس الصوفً منذ الحروب البونٌة 

على األقل
2

.إذ كانوا ٌلبسون معاطؾ وجبلبٌب من الصوؾ،  
3
 

 :األٔغجح اٌىرأٍح- ب

كانت الجبلبٌب النومٌدٌة من مادة الكتان كما قد تكون من الصوؾ الذي 

.ؼلب على األنسجة  النومٌدٌة بسبب وفرته
4
  

 لكن األنسجة الكتانٌة لٌست شائعة ألن مادة الكتان لم تزرع كثٌراٌ فً 

وألن زراعة ،المنطقة باعتبار السكان كانوا مربً ماشٌة أكثر منهم مزارعٌن

 .الحبوب كانت هً الؽالبة 

 :األٔغجح األسجىأٍح -ض

على الساحل(القل)كانت هناك صناعة ألقمشة األرجوان فً شولو 
5

 ،

ٌبدو أنها تعود إلى فترات سابقة للممالك النومٌدٌة عندما كانت المدٌنة مستوطنة 

. فٌنٌقٌة، لكن صناعة نسٌج األرجوان استمرت لفترات الحقة 

 
                                                 

1 - Camps Gabriel, Massinissa…, p117. 
2 - Gsell Stéphane, H.A.A.N, t6, p24. 
3 - Ibid, p26. 
4 - Ibid, p26. 
5 - Ibid, p76. 



        طٕاػح اٌّالتظ واٌذًٍ:                                                 اٌفظً األوي
 

   

34 

كانت األقمشة األرجوانٌة اإلفرٌقٌة نوعاٌ ممتازاٌ لم ٌكن فً متناول 

الجمٌع، و قد نالت شهرة واسعة وكانت محل تجارة رائجة
1

 . 

-IIIٌٍِٓالتظ إٌىٍِذ: 

تنوعت مبلبس النومٌدٌٌن كؽٌرهم من الشعوب حسب الفصول، حسب 

. الحالة االجتماعٌة ، وحسب نمط المعٌشة و النشاط االقتصادي الممارس

 :اٌّالتظ االػرٍادٌح -1

اللباس الشائع لدى اللٌبٌٌن القدماء هو قطعة مستطٌلة من القماش ملفوفة حول 

أو مربوطة على إحدى الكتفٌن، قد تكون مشدودة بحزام حول الوسط، الجسم
2

تشكل ، 

جلود الحٌوانات اللباس االعتٌادي للٌبٌٌن الؽربٌٌن سواء كانت هذه الجلود لحٌوانات 

متوحشة أو مستؤنسة
3

بٌنما ظهر اللٌبٌون الشرقٌون بالمبلبس النسٌجٌة ابتدءا من القرن ، 

الخامس عشر و السادس عشر قبل المٌبلد
4

 . 

كان المؽاربة ٌلبسون معاطؾ من الصوؾ، و جبلبٌب من الكتان، أو قد 

تكون هً أٌضا من الصوؾ باعتباره شائع االستعمال لوفرته
5

أما الجبلبٌب ، 

التً لبسها اللٌبٌون الشرقٌون فهً طوٌلة تربط على الكتؾ و ال تؽطً 

السواعد، وٌلبسها الرجال كما تلبسها النساء أٌضا
6

و هناك ألبسة منسوجة ، 

مستطٌلة الشكل تلؾ حول الجسم ولٌس لها أكمام
7
.  

                                                 
. 135ص, اٌّوعغ اٌَبثك ,ِؾّل اٌٙبكٞ ؽبهُ - 1

2 - Camps Gabriel, Massinissa…, p108. 
3 - Gsell Stéphane, H.A.A.N, t6, p,p22,23. 
4 - Ibid, p23. 
5 - Ibid, P26. 
6 - Ibid, p23. 
7 - Ibid, p24. 
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أما المبلبس القصٌرة التً هً تنانٌر فتظهر فً الرسوم الصخرٌة 

باألطلس األعلى بالمؽرب
1

كما تظهر على النصب البونٌة بمعبد الحفرة و ، 

تٌدٌس
2

  . 

وقد تشد المبلبس النسٌجٌة أعلى الصدر 

بالمشابك التً ال تستعمل مع المبلبس الجلدٌة
3

       . 

 :اٌّالتظ اٌٍّىٍح-2

ذكرنا من قبل أن القادة اللٌبٌٌن ٌظهرون على 

الجدارٌات المصرٌة البسٌن جبة ال تؽطً سوى إحدى 

تلبس تحتها تنورة إضافة إلى الحزام، هذه المبلبس ، الكتفٌن

.و ٌضعون على رإوسهم رٌش النعام،  مزخرفة و ملونة
4

                 

5
                                    

ال تصور نقود الملوك النومٌدٌٌن مبلبسهم بل رإوسهم فقط بمناظر جانبٌة، عدا 

ربما قطعتٌن نقدٌتٌن للملك ٌوبا األول ٌظهر فٌها مرتدٌا 

رداءا ٌؽطً أعلى صدره ورقبته بشكل ملفوؾ من األمام 

وهو نفس الشكل الذي ٌظهر  فً  ( 6انظر الشكل رقم )

وسام على شكل قبلدة منسوب هو اآلخر للملك ٌوبا األول 

ٌبدو فٌه ملتحٌا على شاكلة الملوك النومٌدٌٌن على نقودهم 

(.                   7انظر الشكل رقم )
6
 

                                                 
1 - Camps Gabriel, Massinissa…, p110.   
2 - Berthier(A) et Leglay(M), Op.cit, p47. 
3 - Camps Gabriel, Notes de protohistoire…, une fibule …, p169. 
4 - Camps Gabriel, Massinissa…, p108. 
5 - L’Algérie au temps des royaumes numides, Ouvrage collectif, á l’occasion de 
l’année de l’Algérie en France, Ministère de la communication et de la culture , 
Alger, 2003 , p102 
6 - Ibid, p 131. 

              ٠ٛثب ٌٍٍّه  ٔمل٠خ لطؼخ ٚعٗ :6 هلُ شىً

رظٙو ثؼغ ٌجبٍٗا٤ٚي 
5

. 

مٌدالٌةتحملصورة:7رقمشكل

 .6الملكٌوبااألول
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لقد أخذ الملوك النومٌدٌون عادة تكلٌل رإوسهم بالؽار عن الملوك 

اإلؼرٌق الذٌن أخذوها بدورهم عن الملوك الفرس
1

                                         . 

قد  وال تكاد تخلو قطعة نقدٌة نومٌدٌة من صورة  ملك ملتح مكلل بالؽار

.ٌحمل صولجاناٌ، و ٌلبس لباساٌ أرجوانٌا
2

                                                                                                                                                

 : األدزٌح

األحذٌة بببلد المؽرب القدٌم 

بسٌطة جدا، ؼالبا ما تتكون من نعل 

شبه مستطٌل زواٌاه مرفوعة 

ومربوطة بشرائط جلدٌة تتشابك 

وتلتؾ حول الكاحل وتضم تحتها 

.أو الماعز تؽطً ظاهر القدم قطعة من جلد البقر
3

 ا٤ؽن٠خ فٟ  :8 هلُ شىً            

اٌوٍَٛ اٌظقو٠خ
4

. 

: اٌثشٔىط. 4

ٌتساءل ؼزال حول البرنوس 

 المؽاربً الذي ٌصنع من الصوؾ

األبٌض أو أحٌانا ٌكون الصوؾ 

مصبوؼا، أٌن تكون أطرافه عرٌضة 

ٌلقى أحدها على أحد الكتفٌن، وهو 

مزود بقلنسوة أو ؼطاء للرأس، هل 

                                                 
1 - Gsell Stéphane, H.A.A.N, t5, p128. 
2 - Ibid , p128. 
3 - Gsell Stéphane, H.A.A.N, t6, p34. 

الصخرٌةالرسوم-برنوساٌلبسشخص:9رقمشكل

 .4بسٌقوس
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لبسه المؽاربة منذ بداٌة العصر المسٌحً؟
1

                           
2
 

لكن اإلجابة جاءت فٌما بعد من طرؾ أندري بٌرتًٌ الذي رأى فً 

الرسوم الصخرٌة المكتشفة بسٌقوس مثاال واضحا عن البرنوس الذي لبسه 

. المؽاربة القدماء

ٌظهر فً هذه الرسوم الصخرٌة أشخاص ٌلبسون معاطؾ طوٌلة حتى 

ولها ، منتصؾ الساق مفتوحة من األمام وذات أطراؾ عرٌضة لٌس لها أكمام

.ؼطاءات للرأس مماثلة تماما للبرنوس المعروؾ حالٌا بببلد المؽرب
3 

                                       

فً أحد الرسوم ٌظهر الشخص رافعا بٌده الٌمنى أحد أطراؾ البرنوس 

بٌنما تمسك الٌد الٌمنى بالطرؾ األخر فً صورة تجسد الحركة المعروفة لدى 

سكان ببلد المؽرب المعاصرٌن 

أنظر )الذٌن ٌلبسون البرنوس 

 وفً رسم أخر من ،(9الشكل رقم 

رسوم سٌقوس دائما ٌظهر أحد 

األشخاص البسا برنوسا أٌضا 

وتبدو من تحت البرنوس سترة ذات 

طٌات
4
(.   10أنظر الشكل ) 

5
                   

 

وبالنسبة لتؤرٌخ هذه الرسوم 

فحتى وإن لم ٌكن محددا فإنها تعود 

                                                 
1 - Gsell Stéphane, H.A.A.N, t6, p25. 
2 - Berthier (A) et Logeart (F) , Op.cit, p-p 391-393. 
3 - Ibid, p392.  
4 - Ibid, p392.  
5 - Ibid, p-p 391-393. 

ٌلبسشخصاٌظهرسٌقوسمنصخريرسم:10رقمشكل

 .3سترةتحتهبرنوسا
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إلى عصر كانت فٌه الدٌانة الفٌنٌقٌة سائدة بٌن سكان هذه المنطقة من ببلد 

المؽرب القدٌم وهذا ٌتجلى من الرموز التً ترافق الرسوم كالهبلل وسنبلة 

.القمح
1

                                                        

                                                 
1 - Berthier (A) et Logeart (F) , Op.cit, p 393. 
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 :طٕاػح اٌذًٍ: شأٍا

تعتبر الحلً من بٌن الحاجٌات الكمالٌة التً صنعها اإلنسان من مواد 

مختلفة و ألؼراض مختلفة، و تعبر الحلً بصدق عن الحالة االجتماعٌة و 

 .االقتصادٌة و الدٌنٌة لمرتدٌها

وتعتبر الحلً فً ببلد المؽرب القدٌم فً األصل تمائم و جالبات حظ
1
 

استعملت لهذا الؽرض منذ العصور الحجرٌة ، قبل أن تستعمل لؽرض تزٌٌنً 

 .محض

و على ؼرار اللقى األثرٌة األخرى تعتبر الحلً وثائق ضرورٌة لمعرفة 

 .نمط حٌاة سكان ببلد المؽرب القدٌم

I - ٌٍِٓظادس اٌرؼشف ػٍى دًٍ إٌىٍِذ: 

وغ١و٘ب ِٓ اٌّٛاك اٌظٕبػ١خ اٌزٟ أٔزغٙب ٚ اٍزؼٍّٙب ا١ٌِٕٛل٠ْٛ, ٠ّىٓ 

 :ِؼوفخ اٌؾٍٟ ٚ أٔٛاػٙب ِٓ ِظبكه ِزؼلكح ٟ٘

 :اٌشعىَ اٌظخشٌح -1

رؼزجو اٌوٍَٛ اٌظقو٠خ ِزؾفب ِفزٛؽبً ػٍٝ اٌٙٛاء اٌطٍك رجوى أّٔبؽ 

 .ِؼ١شخ ا٤شقبص اٌن٠ٓ ٠ظٙوْٚ ػ١ٍٙب

ٚ ٠ظٙو فٟ اٌوٍَٛ اٌظقو٠خ أشقبص ٠زؾٍْٛ ثمالئل ٚ أٍبٚه
2

ِضً اٌشقض , 

٠ٚجلٚ أٔٗ هعً ِٓ , اٌنٞ ٠ظٙو فٟ هٍَٛ ِٕطمخ أٚأغبد ثبٌظؾواء اٌغيائو٠خ

٠ورلٞ ٍٛاه٠ٓ ػو٠ؼ١ٓ فٟ ِؼظّٗ , فالي أوزبفٗ اٌؼو٠ؼخ ٚؽٛػٗ اٌؼ١ك

ا٠٤َو ٚ مهاػٗ ا١ٌَوٜ ٍٚٛاها آفو فٟ مهاػٗ ا١ٌّٕٝ
3
. 

 

 

                                                 
1 - Gsell Stéphane, .H.A.A.N,t6,p35. 

2 - Camps Gabriel, Aux origines de la berberie…, Monuments…, p35. 
3 - Aumassip Ginette, La mode…,p59. 
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 :األشاز اٌجٕائضي -2

 اٌفؼ١خ فٟٙ ٔبكهح, ث١ّٕب أِبٌمل فٍذ اٌّمبثو ا١ٌِٕٛل٠خ ِٓ اٌؾٍٟ اٌن٘ج١خ, 

رٕزشو اٌمجٛه اٌزٟ رؾزٛٞ ؽ١ٍبً ثوٚٔي٠خ أٚ ؽل٠ل٠خ
1

ٚ رؾزٛٞ لجٛه اٌلٌّٚٓ ٚ , 

اٌزًٌِٛٛٛ أصبصب عٕبئي٠ب ِٓ ؽٍٟ ِشبثٙخ ٌزٍه اٌؼبئلح ٌٍؼظٛه اٌؾغو٠خ 
2

ٚلل , 

٠ىْٛ ٍجت ٔلهح اٌؾٍٟ ِٓ اٌّؼبكْ اٌض١ّٕخ فٟ اٌّلافٓ ا١ٌِٕٛل٠خ الزظبك٠ب أوضو 

 .ٔظوا ٌمٍخ اٌّؼبكْ اٌض١ّٕخ ثشىً ػبَ ثجالك اٌّغوة اٌمل٠ُ, ِٕٗ ؽم١َب

ٚ رزٕٛع اٌّٛاك اٌزٟ طٕؼذ ِٕٙب اٌؾٍٟ اٌّٛعٛكح ثبٌّمبثو وأصبس عٕبئيٞ, 

ففٟ ِمجوح ػ١ٓ اٌجبٞ ثمَٕط١ٕخ ػضو ػٍٝ لالئل ِٓ اٌظٛاْ, ٚ لطغ ث١غ إٌؼبَ 

ٚ فٛارُ ؽل٠ل٠خ ٚ صالصخ أٍبٚه اصٕبْ ِٕٙب ِٓ اٌؾل٠ل ٚ اٌضبٌش ِٓ اٌجوٚٔي
3
. 

أِب اٌؾٍٟ اٌيعبع١خ فمل ػضو ػ١ٍٙب فٟ لَطً, ثٛٔٛاهح, ػ١ٓ اٌجبٞ, رالؽ, 

ػ١ٓ اٌظفواء, ٚثٕٟ ١ٔٚف
4

ٚ كائّبً فٟ رالؽ فمل ػضو فٟ ِلفٓ ػبئٍٟ ٕ٘بن , 

ػٍٝ ؽٍٟ ؽل٠ل٠خ ث١َطخ فبطخ ثبِوأح
5
. 

ٚثلٚ ٌّٓ ثِٛوىٚق ػضو ػٍٝ لطغ ؽٍٟ ثوٚٔي٠خ رزّضً فٟ ألواؽ ٚ 

فٛارُ
6

ٚ ٠الؽع أْ اٌّمبثو اٌزٟ ٚعلد ثٙب أٍٍؾخ وأصبس عٕبئيٞ ثبٌغوة , 

اٌغيائوٞ ِؼبطوح ٌٍّمبثو ا١ٌّغب١ٌز١خ ثبٌشوق اٌغيائوٞ اٌزٟ رؾزٛٞ أصبصب 

عٕبئي٠ب ِىٛٔبً ِٓ فقبه ٚ أكٚاد ىهاػ١خ طغ١وح ٚ ػٍٝ ؽٍٟ, ٚ ٘نا ٠لي ػٍٝ 

ّٔؾ اٌؾ١بح اٌَبئل فٟ وً ِٕطمخ فٟ مٌه اٌؼظو
7

 ث١ٓ ؽ١بح اٍزمواه ىهاػ١خ فٟ 

 .اٌشوق, ٚ ؽ١بح ط١ل ِزٕمٍخ فٟ اٌغوة

                                                 
1 - Gsell Stéphane,H.A.A.N,t6,p36. 

2 - Ibid, p35. 
3 - Gsell Stéphane, Monuments..., t1. p24. 
4 - Camps Gabriel, Massinissa…, p113. 
5 - Ibid, p112. 
6 - Gsell Stéphane, Monuments…, t1, p26. 

7 - Ibid, p26. 
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أِب فٟ ػو٠ؼ اٌّلهآٍ فمل ػضو ػّٓ ا٤صبس اٌغٕبئيٞ اٌّٛعٛك ثلافٍٗ 

ػٍٝ ٍٛاه٠ٓ ِٓ ٔؾبً أطفو ٚ لوؽ, ٚ ؽٍمخ ِٓ ػمل أٚ ٍٛاه ِظٕٛػخ ِٓ 

اٌؼبط
1
. 

 ثٙب 1873 ٚ ػٍٝ ثؼل فَّّئخ ِزو شوق اٌّلهآٍ ػضو ػٍٝ لجٛه أصٕبء ؽفو٠بد 

لطؼخ ِٓ ٍٛاه ٔؾبٍٟ
2

.  

ٚ ػٍٝ ؽو٠ك ٍبل١خ ١ٍلٞ ٠ٍٛف ػٍٝ ثؼل صّب١ٔخ ٚ ػشو٠ٓ و١ٍِٛزواً ػٓ 

 هِٚب١ٔخ, –ٍٛق أ٘واً رمغ ِٕطمخ ػ١ٓ اٌؾٛد اٌزٟ رؾزٛٞ ِمجوح ١ِٛٔل٠خ 

ٚعلد ثٙب ثؼغ اٌؾٍٟ ِٓ اٌجوٚٔي وأصبس عٕبئيٞ
3

ِزّضٍخ فٟ أهثؼخ ػشو , 

ٍٛاهاً , صّب١ٔخ ػشو فبرّبً ِٕٙب  فَّخ ثٙب فظٛص, ٚ وٍٙب ِٓ  اٌجوٚٔي
4

 .

 :إٌظة اٌّظشٌح . 3

٠ظٙو ا١ٌٍج١ْٛ اٌشول١ْٛ , ا١ٌٍجٛ, اٌّشبُٚ فٟ إٌظت اٌّظو٠خ اٌؼبئلح 

إٌٝ ػٙل اٌلٌٚخ اٌمل٠ّخ ٚ اٌلٌٚخ اٌؾل٠ضخ, ٚ ٠ؼوفْٛ ِٓ ث١ٓ ِب ٠ؼوفْٛ ثٗ ثؾ١ٍُٙ 

اٌزٟ ٠ورلٚٔٙب
5

 . 

 :اٌىراب اٌمذِاء -4

رؾلس اٌىزبة اٌملِبء ػٓ ؽٍٟ ا١ٌِٕٛل١٠ٓ ٚ ٍىبْ ثالك اٌّغوة اٌمل٠ُ 

ٚ ُ٘ أٌٚٝ اٌمجبئً ا١ٌٍج١خ ِٓ عٙخ , ثبلزؼبة, فمل موو ١٘وٚكٚد ا٤ك٠وِبف١لاٞ

رٍجٌ َٔبؤُ٘ فٟ ١ٍمبٔٙٓ ؽٍمبد ِٓ اٌجوٚٔي, ِظو
6

وّب ٚهك ٌلٜ ٍزواثْٛ , 

أْ اٌّٛه وبٔٛا ٠زنٚلْٛ اٌؾٍٟ اٌن٘ج١خ
7

ٚٔمً ِؾّل اٌٙبكٞ ؽبهُ ػٓ , 

                                                 
1

  .85،84, ص,ص 2004أػوؽخ اٌٍّٛن ا١ٌِٕٛل ٚاٌّٛه, كاه ِ٘ٛخ, اٌغيائو, , ٌؾَٓ هاثؼ- 
2 - Moliner Violler , Ibid, p59. 
3 - Rouquette (Médecin major), Op.cit, p83. 
4 - Ibid, P95. 
5 - Camps Gabriel, Aux origines de la berberie…, Monuments…,p35. 
١٘وٚكٚد, ربه٠ـ  -  6  4 359, ص . 
7 - Strabon, XVII, 3.7. 
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ثٍٛربهفًٛ أْ شؾّخ أمْ اٌٍّه ٠ٛغوؽخ أزيػذ ِٕٗ ثؼل أْ أٌمٟ ثٗ فٟ اٌَغٓ 

اٌز١ٌٛبَٔٛ ثغوع اٌؾظٛي ػٍٝ اٌموؽ اٌن٘جٟ اٌنٞ وبْ ٠ؼؼٗ 
1
. 

II – دًٍ ػظىس ِا لثً اٌراسٌخ : 

رؼٛك لطغ اٌؾٍٟ ثجالك اٌّغوة اٌمل٠ُ إٌٝ اٌؼظٛه اٌؾغو٠خ, أ٠ٓ وبٔذ 

طٕبػخ اٌؾٍٟ عٕجب إٌٝ عٕت ِغ ثبلٟ ا٤كٚاد اٌزٟ طٕؼٙب اإلَٔبْ ِٓ ِٛاك 

 .ِقزٍفخ 

ٚ ف١ّب ٠ٍٟ ٍٕزٕبٚي ثؼغ طٕبػبد اٌؾٍٟ اٌزٟ أٔزغزٙب ثؼغ ؽؼبهاد 

 . اٌؼظٛه اٌؾغو٠خ ثجالك اٌّغوة اٌمل٠ُ 

 :                                                                       اٌذًٍ اإلٌثٍشوِغشتٍح -1

رٕزّٟ اٌؾؼبهح اإل٠ج١وِٚغوث١خ إٌٝ اٌؼظو 

اٌؾغوٞ اٌالؽك, إػبفخ إٌٝ طٕبػبرٙب اٌؾغو٠خ فمل 

فٍف اإلَٔبْ اإل٠ج١وِٚغوثٟ طٕبػبد ػظ١ّخ ٚ ِٓ 

ث١ٕٙب ٔغل اٌؼمٛك 
2

وّب أٔٗ ري٠ٓ ثب١ٌٕبؽ ٚ اٌزّبئُ اٌزٟ , 

اٍزؼًّ ٌظٕؼٙب لٛالغ صمجٙب ٌىٟ ٠ّوه ػجو اٌضمٛة ف١ؾ 

اٌزؼ١ٍك 
3

                                                     .
4
 

 :اٌذًٍ اٌمفظٍح -2

      وبْ اٌمفظ١ْٛ ٠زي٠ْٕٛ ثمطغ رشزون فٟ ١ِيح, ٟ٘ أٔٙب ِيٚكح ثّب 

٠َّؼ ثزؼ١ٍمٙب, وبٌضمت أٚ اٌضٍّخ فمل صمجٛا اٌمٛالغ ٚ اٌؾغبهح ٚ اٌؼظبَ, ٚطٕؼٛا 

٠ٛػؼ ِواؽً طٕبػخ لطغ  (21)ٚاٌشىً هلُ , ػمٛكاً ِٓ لشو ث١غ إٌؼبَ 

                                                 
1

 .135ص,اٌّوعغ اٌَبثك , ؽبهُ ِؾّل اٌٙبكٞ- 
2

 ,2003ِٛالغ ٚؽؼبهاد ِب لجً اٌزبه٠ـ فٟ ثالك اٌّغوة اٌمل٠ُ,كاه اٌٙلٜ, ػ١ٓ ١ٍٍِخ, , غبُٔ ِؾّل اٌظغ١و -
 .84ص

3
ر١ّٙل ؽٛي ِب لجً اٌزبه٠ـ فٟ اٌغيائو, روعّخ ِؾّل اٌجش١و ش١ٕزٟ ٚ هش١ل ثٛه٠ٚجخ, اٌشووخ , إثوا١ّٟ٘ وٍٛك- 

 .79, ص1982اٌٛؽ١ٕخ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ, اٌغيائو, 
4

  .143ص, اٌّوعغ اٌَبثك, ثبٌٛ ١ٌٛٔبي- 

 حلً من الحلزونات :11شكل رقم 
والمحار

4
. 
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اٌؼمٛك ِٓ لشو ث١غ إٌؼبَ 
1

, اٌّوؽٍخ ا٤ٌٚٝ أفن اٌمطغ غ١و ِٕزظّخ اٌشىً ٚ 

صمجٙب ٚ اٌّوؽٍخ اٌضب١ٔخ ٟ٘ طمً ؽٛافٙب ٌزظجؼ كائو٠خ صُ رظف فٟ ف١ؾ ػٍٝ 

ٚ٘نا ٠زطٍت ِٙبهح ػب١ٌخ فٟ اٌزؼبًِ ِغ ٘نٖ اٌّبكح اٌؼظ١ّخ ٍٍٙخ , شىً ػمل

 .                                                                    االٔىَبه

 :دًٍ اٌؼظش اٌذجشي اٌذذٌس -3

رزّضً ؽٍٟ اٌؼظو اٌؾغوٞ اٌؾل٠ش فٟ لطغ طغ١وح
2

ؽ١ش طٕغ  , 

إَٔبْ ٘نا اٌؼظو ِٓ لطغ لشٛه ث١غ إٌؼبَ ػمٛكاً ٚ ِٓ لٛالغ اٌؾٍيْٚ لالئل
3

 ,

 .ارقند وزّبئُ ٚومطغ ٌٍي٠ٕخ

III .ًٍِىاد طٕاػح اٌذ: 

رقزٍف ِٛاك طٕبػخ اٌؾٍٟ ثبفزالف اٌج١ئخ اٌزٟ رٛفو ٘نٖ اٌّٛاك, 

ٚثبفزالف اٌؼظٛه اٌزبه٠ق١خ ٚرطٛه اٌزم١ٕخ اٌظٕبػ١خ ٌلٜ اإلَٔبْ ٚأ٠ؼب 

ثبفزالف أٔٛاع اٌؾٍٟ, فجؼغ اٌّٛاك رظٍؼ ٌظٕبػخ أٔٛاع ِؼ١ٕخ ِٓ اٌؾٍٟ ٚال 

 .رظٍؼ ٤فوٜ

 :اٌذجاسج. 1

هثّب رؼزجو اٌؾٍٟ اٌّظٕٛػخ ِٓ اٌؾغبهح أللَ أٔٛاع اٌؾٍٟ اٌزٟ ٚطٍزٕب 

ثبػزجبه اٌؾغبهح ثشىً ػبَ ألله ػٍٝ ِمبِٚخ اٌزؾًٍ ٚ اال٘زواء ِٓ اٌّٛاك 

 .اٌؼؼ٠ٛخ وبٌؼظبَ ٚاٌمٛالغ ٚ اٌؾٍيٚٔبد أٚ اٌّٛاك إٌجبر١خ

ٌمل ػضو فٟ اٌّٛالغ اٌقبطخ ثبٌؼظٛه اٌؾغو٠خ ػٍٝ لالئل ِٓ اٌؾظٝ
4
 

ِٚٓ ثبلٟ أٔٛاع اٌؾغبهح ِضً اٌظٛاْ اٌنٞ ػضو ػٍٝ لالئل ِظٕٛػخ ِٕٗ ثّمجوح 

ػ١ٓ اٌجبٞ
5

ٌٚىٓ ٕ٘بن أ٠ؼب ؽٍٟ ػضو ػ١ٍٙب ِٓ أؽغبه ٔظف وو٠ّخ وبٌؾٍٟ , 

                                                 
1

  .65ص, اٌّوعغ اٌَبثك, إثوا١ّٟ٘ وٍٛك- 
2

 .113ص,…ِٛالغ ٚؽؼبهاد, غبُٔ ِؾّل اٌظغ١و- 
3

. 143اٌّوعغ ٔفَٗ ,ص - 
4 - Gsell Stéphane, H.A.A.N,t6,p35. 
5 - Gsell Stéphane, Monuments …,t1,p24. 
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اٌزٟ ٚعلد ثؼوق اٌواٚٞ ثبٌظؾواء اٌغيائو٠خ ٟٚ٘ عٛا٘و ِٓ اٌؼم١ك 

ا٤ث١غ
1

. ٚونٌه ػضو فٟ ِٛالغ أفوٜ ػٍٝ ؽٍٟ ِٓ اٌؼم١ك ا٤ؽّو
2
 

 :اٌؼظاَ. 2

ٌُ رمزظو طٕبػخ اٌؾٍٟ ػٍٝ اٌؾغبهح ثً شٍّذ أ٠ؼب اٌّٛاك اٌؼظ١ّخ 

اٌّزٕٛػخ ٌؾ١ٛأبد ػل٠لح ِٚقزٍفخ, فإػبفخ إٌٝ اٌؼظبَ اٌؾ١ٛا١ٔخ اٌزٟ رشىً 

١٘ىٍٙب اٌؼظّٟ اٌزٟ طٕغ ِٕٙب اإلَٔبْ ؽ١ٍب ِزٕٛػخ وبٌؼمٛك
3

فمل طٕغ اإلَٔبْ , 

ؽ١ٍٗ ِٓ ِٛاك ػظ١ّخ أفوٜ وبٌؼبط اٌنٞ ٚعلد ؽٍمخ ِٕٗ ٟ٘ عيء ِٓ ػمل أٚ 

.ٍٛاه ػّٓ ا٤صبس اٌغٕبئيٞ ثؼو٠ؼ اٌّلهآٍ
4
.         

ػضود ونٌه فٟ اٌّٛالغ ا٤صو٠خ اٌؼبئلح ٌٍؼظٛه اٌؾغو٠خ ػٍٝ ؽٍٟ 

ِظٕٛػخ ِٓ ِٛاك ػظ١ّخ أفوٜ ,وبٌمالئل اٌّووجخ ِٓ ا٤طلاف اٌجؾو٠خ ,ِٚٓ 

لطغ طلفخ اٌٍَؾفبح
5

ٚ أ٠ؼب ِٓ . 

 .اٌؾٍيْٚ 

                       :لشش تٍض إٌؼاَ-3
6
 

ٌمل ػوفذ ػمٛك لشو ث١غ 

إٌؼبَ ِٕن اٌؾؼبهح اٌمفظ١خ, ٚ 

أرمٕذ طٕبػزٙب أوضو فالي اٌؼظو 

اٌؾغوٞ اٌؾل٠ش, ٚلل ػضو ػٍٝ ٘نا 

إٌٛع ِٓ اٌؾٍٟ وأصبس عٕبئيٞ ثبٌّلافٓ
1

, ٚػضو فٟ ػوق اٌواٚٞ ػٍٝ ؽٍٟ ِٓ 

(شظب٠ب ٚ ؽغبهح ِؾوٚلخ)لشو ث١غ إٌؼبَ ِغ اٌجمب٠ب اٌظٕبػ١خ 
2

                                   .

                       

                                                 
1 - Mateu (J) , Trois lampes néolithiques au Sahara, Libyca, 1964, p176. 
2 - Camps Gabriel, Massinissa…, p107. 

. 143,ص ... ِٛالغ ٚؽؼبهاد,ِؾّل اٌظغ١وغبُٔ -  3
. 84 ,85ص ,ص,اٌّوعغ اٌَبثك,هاثؼ ٌؾَٓ -  4
5 - Gsell Stéphane, H.A.A.N, t 6,p35. 
. 65ص ,إثوا١ّٟ٘ وٍٛك, اٌّوعغ اٌَبثك-  6

 ؽٍٟ ِٓ لشو ث١غ إٌؼبَ:12شىً هلُ 
6

. 
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 :اٌفخاس -4

هغُ أٔٗ ١ٌٌ ٌل٠ٕب اٌىض١و ِٓ اٌّؼٍِٛبد ؽٛي اٌؾٍٟ اٌفقبه٠خ, ٚهغُ 

ٔلهرٙب ػّٓ اٌٍمٝ ا٤صو٠خ, إال أٔٗ ٠ّىٓ اٌمٛي ثٛعٛك ؽٍٟ ِظٕٛػخ ِٓ اٌفقبه, 

فمل ػضو ػٍٝ لطؼخ فقبه ٟ٘ لطؼخ ِٓ ٍٛاه أٚ ػمل ػّٓ ا٤صبس اٌغٕبئيٞ 

اٌّىزشف فٟ ػو٠ؼ اٌّلهآٍ
3

 .

                                                                 4:                                     اٌضجاض-5

٠جلٚ أْ اٌؾٍٟ اٌيعبع١خ ٟ٘ 

ا٤فوٜ ِٛغٍخ فٟ اٌملَ لل رؼٛك إٌٝ 

ِب لجً اٌؼظو اٌؾغوٞ اٌؾل٠ش ػٍٝ 

ا٤لً, فمل ػضو ػٍٝ ؽ١ٍخ ىعبع١خ فٟ 

ِغبهح رؼٛك إٌٝ ٘نا اٌؼظو ثَؼ١لح
5

 ,

وّب ػضو ونٌه ثّمجوح ػ١ٓ اٌجبٞ ػٍٝ 

لطغ لالئل ِٓ اٌيعبط 
6

 ٚؽٍٟ ىعبع١خ أفوٜ فٟ وً ِٓ لَطً ثزجَخ, ثٛٔٛاهح 

ثمَٕط١ٕخ, رالؽ ث١َلٞ ثٍؼجبً, ػ١ٓ اٌظفواء ثبٌٕؼبِخ, ٚ ثٕٟ ١ٔٚف ثجشبه
7

                             .

                                    

 :اٌّؼادْ-6

ِٕن اوزشبف ٚ ثلا٠خ اٍزؼّبي اإلَٔبْ ٌٍّؼبكْ ثلأد رؾً ِؾً اٌّٛاك اٌزٟ 

ٍجمزٙب فٟ طٕبػخ ؽبع١بد اإلَٔبْ ٚ أكٚارٗ وبٌؾغبهح ٚ اٌؼظُ ٚ اٌفقبه, 

, ٌىٓ ٘نا اٌؾٍٛي ٌُ ٠ىٓ ثطو٠مخ عنه٠خ ٚ ٍو٠ؼخ, ...ٚاٌقشت ٚ ا١ٌ٤بف إٌجبر١خ

                                                                                                                                                    
1 - Gsell Stéphane, H.A.A.N, t 6,p35. 
2 - Mateu (J) , Op.cit, p176.  
3

. 85ص,ٌؾَٓ هاثؼ ,اٌّوعغ اٌَبثك- 
4 - L’Algérie au temps des royaumes Numides, p78. 

5 - Doumergue et Poirier , La grotte préhistorique de l’Oued Saida, R.S.A.  
d’Oran , t14, 1891, p124. 
6 - Gsell Stéphane, Monuments…, t1, p24. 
7 - Camps Gabriel, Massinissa…, p43. 

 ر١ّّزبْ ِٓ اٌيعبط ػضو ػ١ٍّٙب ثّمجوح لٛها٠خ:13شىً هلُ 
4
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ٚؽزٝ ٚ إْ ثلأ اٍزؼّبي اٌّؼلْ ٠ٕزشو رله٠غ١بً فبْ , ثً وبْ ثط١ئب ٚ ِزلهعبً 

 .اٍزؼّبي اٌّٛاك ا٤فوٜ غ١و اٌّؼل١ٔخ ٌُ ٠ٕلصو, ثً اٍزّو ثبٌزٛاىٞ ِؼٗ

- ونٌه ا٤ِو ِغ اٌؾٍٟ, فجلا٠خ اٍزؼّبي اٌّؼبكْ فٟ طٕبػزٙب

ٔظوا ًٌقٛاطٙب  اٌفو٠لح ِٓ لبث١ٍخ ٌٍظٙو ٚ اٌطوق ٚ اٌضٕٟ, ٚ إٌؾذ ٚ اٌظمً, 

ٌُ ٠مغ ػٍٝ - ٚ ؽزٝ إػبكح اٍزؼّبٌٙب ِوح أفوٜ ػٍٝ ػىٌ ثبلٟ اٌّٛاك

 .اٍزؼّبي اٌّٛاك اٌزٟ ٍجمذ اٌّؼلْ ثيِٓ ؽ٠ًٛ

ثبٌَٕجخ ٌجالك اٌّغوة اٌمل٠ُ ٠وٜ ٍز١فبْ غياي أْ اٌؾٍٟ اٌّؼل١ٔخ وبٔذ 

ِٛعٛكح ِٕل اٌموْ اٌضبٌش لجً ا١ٌّالك ػٍٝ ا٤لً, فمل وبٔذ ا١ٌٍج١بد هػب٠ب 

لوؽبعخ ٠ملِٕٙب ِمبثً اٌّؾبهث١ٓ اٌّزّوك٠ٓ 
1

ٚلل ري٠ٓ اٌجلٚ ثبٌؾٍٟ اٌّؼل١ٔخ , 

فمل ػضو ػ١ٍٙب فٟ ِقزٍف , ِٓ أٍبٚه, ٚ فٛارُ, ٚ لالئل ِضٍُٙ ِضً اٌؾؼو

ِٕبؽك اٌغيائو فٛارُ, ٚ ألواؽ, ٚ فالفً, ٚ ػمٛك ٚ أٍبٚه ِٓ ِٛاك ٚ ِؼبكْ 

ِقزٍفخ 
2

.  

ٌىٓ ٕ٘بن ثؼغ االوزشبفبد ا٤صو٠خ 

ِلكد ثلا٠خ اٍزؼّبي ٍىبْ ثالك اٌّغوة اٌمل٠ُ 

ٌٍؾٍٟ اٌّؼل١ٔخ إٌٝ ِب لجً اٌموْ اٌضبٌش لجً 

 –ٟٚ٘ اٌفزوح اٌزٟ لله٘ب غياي –ا١ٌّالك 

.                   ثيِٓ ؽ٠ًٛ اِزل ؽزٝ فغو اٌزبه٠ـ 

3
 

        فمل ػّذ ِظبؽت ثٕٟ ًَِٛ ؽ١ٍبً 

. ِؼل١ٔخ ِزّضٍخ فٟ أٍبٚه ٚ فالفً ٚ فٛارُ ٚ ألواؽ
4
(. 14أظو اٌشىً هلُ) 

 

  

                                                 
1 - Gsell Stéphane, H.A.A.N,t6,p36. 
2 - Camps Gabriel, Massinissa…, p107. 

. 109ص ,إثوا١ّٟ٘ وٍٛك, اٌّوعغ اٌَبثك-  3
 .134ص, اٌّوعغ ٔفَٗ-  4

 ؽٍٟ ِؼل١ٔخ ِٓ ثٕٟ ًَِٛ:14شىً هلُ 
3
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 :إٌذاط و اٌثشؤض-أ

رزؼلك اٌّظبكه اٌمل٠ّخ ٚ اٌٍمٝ ا٤صو٠خ اٌزٟ رش١و إٌٝ اٌؾٍٟ اٌجوٚٔي٠خ 

كاٞ ٠ٍجَٓ فٟ ٞفمل موو ١٘وٚكٚد أْ َٔبء ا٤ك٠وِبؿ, ثجالك اٌّغوة اٌمل٠ُ

١ٍمبٔٙٓ ؽٍمبد ِٓ اٌجوٚٔي
1
. 

أِب ثبٌَٕجخ ٌٍمٝ ا٤صو٠خ فزؼُ ِمجوح ػ١ٓ 

 18 ٍٛاهاً ٚ 14,اٌؾٛد ثؼغ اٌؾٍٟ اٌجوٚٔي٠خ 

فبرّب
2

ٚ ونٌه ا٤ِو ثبٌَٕجخ ٌلٌّٚٓ ثِٛوىٚق اٌنٞ , 

٠ؾزٛٞ ؽ١ٍب ثوٚٔي٠خ ِزّضٍخ فٟ ألواؽ ٚ 

فٛارُ
3

ٚاؽزٛد ونٌه ِمجوح ػ١ٓ اٌجبٞ ٍٛاها ِٓ ,

اٌجوٚٔي
4

 .                              
5

                                                                                     

ٚ إػبفخ إٌٝ اٌؾٍٟ اٌجوٚٔي٠خ ٕ٘بن اٌؾٍٟ 

فمل ػُ , إٌؾب١ٍخ اٌزٟ ٌُ ٠قٍؾ ِؼلْ إٌؾبً ف١ٙب ثبٌمظل٠و ػٍٝ ػىٌ اٌجوٚٔي

ا٤صبس اٌغٕبئيٞ ثؼو٠ؼ اٌّلهآٍ ٍٛاه٠ٓ ِٓ ٔؾبً اطفو
6

ٚػٍٝ ثؼل , 

فَّّئخ ِزو شوق اٌؼو٠ؼ ػضو ػٍٝ لجٛه ثٙب لطؼخ ِٓ ٍٛاه ٔؾبٍٟ
7
. 

ٕٚ٘بن ثؼغ اٌؾبالد اٌزٟ ٚعلد ػ١ٍٙب اٌؾٍٟ اٌّظٕٛػخ ِٓ اٌجوٚٔي 

ِّيٚعبً ِغ ِؼبكْ أفوٜ, ِضً ا٤ٍبٚه اٌزٟ ػضو ػ١ٍٙب ثّٕطمخ اٌغجبي اٌؾّواء 

ثبٌشٍف اٌّظٕٛػخ ِٓ ف١ٍؾ ِٓ اٌجوٚٔي ِغ اٌئه ٚ ثؼغ اٌوطبص 
8

 .

 

                                                 
1

. 359, ص4, ١٘وٚكٚدربه٠ـ - 
2 - Rouquette (Médecin major),Op.cit,p95. 
3 - Gsell Stéphane, Monuments…, t1, p26. 
4 - Ibid, p24. 
5 - L’Algérie au temps des royaumes Numides ,p43. 
6

. 85 ص ,اٌّوعغ اٌَبثك,هاثؼ ٌؾَٓ- 
7 - Moliner Violler , Ibid, p59. 
8 - Camps Gabriel, Notes de protohistoire nord- africaine, “Bracelets en bronze 

trouvés aux Montagnes Rouges (Orléans- ville) ”, Libyca, 1958,p175. 

 ؽٍمخ ثوٚٔي٠خ ِفزٛؽخ:15شىً هلُ
5
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 :اٌذذٌذ -ب

رٕزشو اٌّلافٓ اٌزٟ رؾزٛٞ ؽ١ٍبً ؽل٠ل٠خ ثجؼغ ِٕبؽك اٌغيائو
1

٘نٖ , 

اٌؾٍٟ ػضو ػ١ٍٙب ػّٓ أصبس عٕبئيٞ ػُ أش١بء أفوٜ وبٌؾٍٟ ِٓ ِٛاك ِٚؼبكْ 

فمل ػّذ ِمجوح ػ١ٓ اٌجبٞ ثمَٕط١ٕخ ؽ١ٍب ؽل٠ل٠خ ِزّضٍخ , أفوٜ, ٚ ػٍٝ فقبه

فٟ فٛارُ, ٚ ٍٛاه٠ٓ اص١ٕٓ
2

وّب ػُ ِلفٓ ػبئٍٟ ثزالؽ ث١َلٞ ثٍؼجبً هفبح , 

.ىٚعخ ِؾالح ثؾٍٟ ؽل٠ل٠خ
3
 

 :اٌفضح و اٌزهة -ض

موو ٍزواثْٛ أْ اٌّٛه وبٔٛا ٠زنٚلْٛ اٌؾٍٟ اٌن٘ج١خ 
4

ٚ ثبٌَٕجخ ١ٌٍِٕٛل١٠ٓ فمل , 

ٔمً ؽبهُ ػٓ ثٍٛربهفًٛ أْ ٠ٛغوؽخ وبْ ٠ؼغ لوؽب ِظٕٛػب ِٓ اٌن٘ت 
5
. 

أِب اٌمجٛه ا١ٌِٕٛل٠خ فمل فٍذ ِٓ اٌؾٍٟ اٌن٘ج١خ , ٚ ٔله ٚعٛك اٌفؼ١خ 

ف١ٙب
6

,  فمل ٚعلد ؽٍٟ ثوٚٔي٠خ ِوطؼخ ثبٌفؼخ فٟ علهاْ ِٕبىي لل٠ّخ ِزّضٍخ 

فٟ ألواؽ ٚ أٍبٚه ٚ فٛارُ شج١ٙخ ثزٍه اٌزٟ ػضو ػ١ٍٙب فٟ اٌمجٛه ا١ٌّغب١ٌز١خ 
7

 ,

٠ٚوعؼ غياي  أْ اٌؾٍٟ اٌّؼل١ٔخ اٌزٟ كفؼزٙب ا١ٌٍج١بد هػب٠ب لوؽبعخ ِمبثً 

اٌّؾبهث١ٓ اٌّزّوك٠ٓ هثّب وبٔذ ِٓ اٌّؼبكْ اٌض١ّٕخ, اٌن٘ت ٚ اٌفؼخ
8
. 

ٚ هغُ ٔلهح اٌؾٍٟ ِٓ اٌّؼبكْ اٌض١ّٕخ فٟ اٌّلافٓ ا١ٌِٕٛل٠خ فإْ ٘نا ال 

٠ٕفٟ اؽزّبي طٕبػزٙب ٚ اهرلائٙب , ٚ هثّب  ٠ؼٛك ٍجت ٔلهرٙب فٟ اٌّلافٓ ٌؼلح 

ػٛاًِ الزظبك٠خ أٚ هثّب ك١ٕ٠خ, فب٤ٚأٟ اٌفؼ١خ اٌزٟ ػضو ػ١ٍٙب ثؼو٠ؼ 

                                                 
1 - Gsell Stéphane,H.A.A.N,t6,p36. 
2 - Gsell Stéphane, Monuments…, t1, p24. 
3 - Camps Gabriel, Massinissa…, p112. 

4 - Strabon, XVII, 3,7. 
5

 .135ص,اٌّوعغ اٌَبثك ,ِؾّل اٌٙبكٞؽبهُ - 
 

6 - Gsell Stéphane, H.A.A.N,t6,p36. 
7 - Marion (J) , Ruines anciennes de la région d’Oujda (Dir du Ras Asfour) bulletin 
d’archéologie marocaine, t2, 1957,p175. 
8 - Gsell Stéphane, H.A.A.N,t6,p36. 
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 ٠وعؼ أْ – ثبػزجبه٘ب ِٓ ِؼلْ اٌفؼخ اٌض١ّٓ –طِٛؼخ اٌقوٚة ثٛىٔٙب اٌىج١و 

اٌّؼبكْ اٌض١ّٕخ وبٔذ رَزؼًّ ٌظٕبػخ اٌؾٍٟ وّب اٍزؼٍّذ ٌظٕبػخ ا٤ٚأٟ ٚ 

 .ا١ٌّلا١ٌبد

IV-أٔىاع اٌذًٍ إٌىٍِذٌح:  

رٕٛػذ اٌؾٍٟ اٌزٟ طٕؼٙب ٚ اهرلا٘ب ا١ٌِٕٛل٠ْٛ ٚ أٍالفُٙ ؽَت ِٛػغ 

فٕٙبن اٌؼمٛك ٚ اٌمالئل, ا٤ٍبٚه, اٌقالفً, اٌقٛارُ, ا٤لواؽ , اهرلائٙب فٟ اٌغَُ

 ., ٚاٌّشبثه

 :اٌؼمىد و اٌمالئذ-1

اٌفوق ث١ٓ اٌؼمل ٚ اٌمالكح ٘ٛ وْٛ ا٤ٚي ِىْٛ ِٓ ِغّٛػخ ِٓ اٌمطغ 

اٌظغ١وح اٌّضمٛثخ ٚ اٌزٟ رىْٛ ِزّبصٍخ غبٌجبً ِظفٛفخ عٕجبً إٌٝ عٕت فٟ ف١ؾ 

٠ؼٍك فٟ اٌولجخ , أِب اٌضب١ٔخ فّىٛٔخ ِٓ لطؼخ ٚاؽلح لل رىْٛ وج١وح وّب لل رىْٛ 

طغ١وح ثٙب صمت أٚ صٍُ رؼٍك ِٕٗ فٟ اٌق١ؾ اٌّؼٍك ثبٌولجخ, ٚ غبٌجبً ِب رؾًّ 

 .اٌمالئل هِٛىاً ماد أثؼبك ك١ٕ٠خ

٠ؼٛك اهرلاء اٌؼمٛك ٚ اٌمالئل ثجالك اٌّغوة اٌمل٠ُ إٌٝ اٌؼظٛه اٌؾغو٠خ, 

فمل طٕغ إَٔبْ اٌؾؼبهح اإل٠ج١وِٚغوث١خ ِٓ اٌؼظُ ػمٛكاً 
1

وّب طٕغ إَٔبْ , 

اٌؼظو اٌؾغوٞ اٌؾل٠ش ِٓ لطغ لشٛه ث١غ إٌؼبَ ِٚٓ لٛالغ اٌؾٍيْٚ لالئل
2

 ,

ٚ ٠ظٙو فٟ اٌوٍَٛ اٌظقو٠خ أشقبص ٠زؾٍْٛ ثمالئل 
3

وّب ػُ ا٤صبس , 

اٌغٕبئيٞ ثؼو٠ؼ اٌّلهآٍ لطؼخ ػبع١خ ٟ٘ عيء ِٓ ػمل أٚ ٍٛاه 
4

 ٚ لطؼخ 

أفوٜ فقبه٠خ ٟ٘ عيء ِٓ ػمل
5
.                 

                                                 
1

. 84,ص... ِٛالغ ٚؽؼبهاد,ِؾّل اٌظغ١وغبُٔ - 
2

. 143اٌّوعغ ٔفَٗ, ص- 
3 - Gsell Stéphane, H.A.A.N,t6, p35. 
4

.84ٌؾَٓ هاثؼ, اٌّوعغ اٌَبثك, ص-   
5

.85اٌّوعغ ٔفَٗ, ص-   
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ٌمل طٕؼذ اٌمالئل ٚ اٌؼمٛك فالي 

اٌؼظٛه اٌؾغو٠خ ِٓ ا٤طلاف ٚ إٍٔبْ 

اٌقٕي٠و اٌجوٞ, ِٚٓ لطغ طلفخ اٌٍَؾفبح
1

                          .

2
 

ٚ لل ري٠ٓ ثلٚ ثالك اٌّغوة اٌمل٠ُ 

ثبٌمالئل ٚ اٌؼمٛك ِضٍّب ري٠ٓ ثٙب اٌؾؼو 

اٌَّزموْٚ
3

 ٚ ٠ٍجَٙب اٌوعبي ٚإٌَبء ػٍٝ ؽل 

.  ٍٛاء

: األعاوس

 رٍجٌ ا٤ٍبٚه فٟ ِؼظُ ا١ٌل لل رىْٛ ِفزٛؽخ أٚ ِغٍمخ  ثؼؼٙب ِىْٛ 

ِٓ لطؼخ ٚاؽلح ِضً رٍه اٌّظٕٛػخ ػٍٝ شىً ؽٍمبد ِٓ اٌّؼلْ ٚثؼؼٙب 

ا٢فو ِىْٛ ِٓ لطغ ِوطٛفخ فٟ ف١ؾ وّب ٘ٛ اٌؾبي فٟ اٌؼمٛك ٚ٘نا ٘ٛ 

. اٌَجت اٌنٞ ٠غؼً ِٓ اٌظؼت ر١١ّي لطؼخ ِب ً٘ ٟ٘ ٌؼمل أَ ٌَٛاه

 ظٙو فٟ اٌوٍَٛ اٌظقو٠خ أشقبص ٠ٍجَْٛ أٍبٚه
4

وّب رؾًّ اٌمجٛه , 

أصبصب عٕبئي٠ب ٠ؾزٛٞ أٍبٚه وّب فٟ ػو٠ؼ اٌّلهآٍ اٌنٞ ػُ لطؼخ ِٓ اٌؼبط 

ٟ٘ عيء ِٓ ػمل أٚ ٍٛاه
5

 ٍٚٛاه٠ٓ ِٓ إٌؾبً ا٤طفو
6

ٚآفو فٟ لجٛه ػٍٝ , 

ثؼل فَّّئخ ِزو ِٓ اٌؼو٠ؼ ِظٕٛع ِٓ ٔفٌ اٌّبكح
7

وّب ػضو ػٍٝ ٍٛاه  , 

.ثوٚٔيٞ ثّمجوح ػ١ٓ اٌجبٞ ٚآفو ِٓ اٌؾل٠ل
8
 

                                                 
1 - Gsell Stéphane ,H.A.A.N,t6,p35. 
2

  .149ص, اٌغيائو ا١ٌِٕٛل٠خ- 
3 - Camps Gabriel, Massinissa…, p107- Camps Gabriel, Aux origines de …, 
Monuments…, p423. 
4 - Gsell Stéphane ,H.A.A.N,t6,p35. 
5

.84ٌؾَٓ هاثؼ, اٌّوعغ اٌَبثك, ص-   
6

.85اٌّوعغ ٔفَٗ, ص-   
7 - Moliner Violler ,Ibid, p59. 
8 - Gsell Stéphane, Monuments…, t1, p24. 

 ػمل ثٟٛٔ ِٓ اٌيعبط:16شىً هلُ 
2
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 أِب فٟ ِمجوح ػ١ٓ اٌؾٛد فمل ػضو ػٍٝ أهثؼخ ػشو ٍٛاها ِٓ اٌجوٚٔي 
1
 

ٚفٟ ِٕطمخ اٌغجبي اٌؾّواء ثبٌشٍف ػضو ػٍٝ أهثؼخ أٍبٚه وبٍِخ ٚلطغ ٌقَّخ 

أفوٜ ٟ٘ ػجبهح ػٓ أشوؽخ ِؼل١ٔخ ثّزٍٛؾ ٚىْ صّب١ٔٓ غواِب, ِيفوفخ 

ثشىً ِزشبثٗ ٠ٛؽٟ أٔٙب طٕؼذ فٟ ٚهشخ ٚاؽلح ِٓ ؽوف ٔفٌ اٌؾوفٟ ٌىٓ 

طالثزٙب رقزٍف ثبفزالف َٔجخ اٌمظل٠و ف١ٙب
2

, ِبكرٙب ٟ٘ اٌجوٚٔي اٌّقٍٛؽ ِغ 

اٌئه ٚثؼغ اٌوطبص لل رؼٛك ٘نٖ اٌؾٍٟ 

.إٌٝ اٌؼظو اٌوِٚبٟٔ أٚ ِب لجٍٗ
3
 

 ٚلل رىْٛ ا٤ٍبٚه اٌجوٚٔي٠خ ِوطؼخ 

ثبٌفؼخ وزٍه اٌزٟ ػّزٙب علهاْ ِٕبىي 

.لل٠ّخ ثٛعلح
4

                                          

5
 

 ٚوّب اٌؼمٛك فمل رؾٍٝ اٌجلٚ ٚاٌؾؼو 

.ثجالك اٌّغوة اٌمل٠ُ ثأٍبٚه ِظٕٛػخ ِٓ ِٛاك ِقزٍفخ
6

 

: اٌخىاذُ. 3

 اٌقٛارُ ؽٍمبد غبٌجب ِب رىْٛ ِؼل١ٔخ رٍجٌ فٟ ا٤طبثغ ثغوع اٌي٠ٕخ أٚ 

          . ثغوع إ٠ظبي هٍبٌخ ِب

 ٚعلد ٟ٘ ا٤فوٜ فٟ ِمبثو ثالك اٌّغوة اٌمل٠ُ, ولٌّٚٓ ثِٛوىٚق 

اٌنٞ ػُ فٛارُ ِٓ اٌجوٚٔي
7

ِٚمجوح ػ١ٓ اٌجبٞ اٌزٟ اؽزٛد فٛارُ ِٓ  , 

اٌؾل٠ل
8

اٌوِٚب١ٔخ ثؼ١ٓ اٌؾٛد فمل ػضو ػٍٝ صّب١ٔخ ػشو - , أِب ثبٌّمجوح ا١ٌِٕٛل٠خ

                                                 
1 - Rouquette (Médecin major),Op.cit,p95. 
2 - Camps Gabriel, Notes de protohistoire …, Bracelets …,p174. 
3 - Ibid, p175. 
4 - Marion(J) , Op.cit, p175. 
5 - L’Algérie au temps des royaumes Numides ,p78. 
6 - Camps Gabriel, Massinissa…, p107- Camps Gabriel, Aux origines de …, 
Monuments…, p423. 

7 - Gsell Stéphane, Monuments…, t1, p26. 
8 - Ibid,p24. 

.5سوارمنالزجاج :27رقمشكل
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فبرّب ثوٚٔي٠ب ِٕٙب فَّخ ثٙب فظٛص
1

, وّب 

ػُ إٌّيي اٌنٞ ٚعل فٟ ٚعلح فٛارُ ِٓ 

.اٌجوٚٔي ِوطؼخ ثبٌفؼخ
2

                                                

3
 

 ٚاٌقٛارُ ِٓ اٌؾٍٟ اٌزٟ ٌجَٙب اٌؾؼو 

.ٚاٌجلٚ فٟ ثالك اٌّغوة اٌمل٠ُ
4

٠ٍٚجَٙب اٌوعبي 

. ٚ إٌَبء ػٍٝ ؽل ٍٛاء

: اٌخالخً. 4

 اٌقالفً ٟ٘ ؽٍمبد رشجٗ ا٤ٍبٚه ٚرٍجَٙب إٌَبء فٟ وبؽً اٌملَ, 

ٚاٌزؾٍٟ ثبٌقالفً ١ٌٌ عل٠لا فٟ ثالك اٌّغوة اٌمل٠ُ 

ثً لل٠ُ ٠ؼٛك إٌٝ ثلا٠خ اٌؼظو اٌّؼلٟٔ ِٓ فالي 

,إٌّبمط اٌجوٚٔي٠خ اٌزٟ ػضو ػ١ٍٙب
5

 ٚوّب عبء فٟ 

ربه٠ـ ١٘وٚكٚد فإْ َٔبء ا٤ك٠وِبف١لاٞ ٠ٍجَٓ 

.ؽٍمبد ِٓ اٌجوٚٔي فٟ ١ٍمبٔٙٓ
6

          
7
 

 ٚ ٌُ ٠مزظو اٍزؼّبي اٌقالفً وغ١و٘ب ِٓ 

اٌؾٍٟ ػٍٝ اٌؾؼو ثً شًّ اٌجلٚ أ٠ؼب
8

 ٌىٓ ٠جلٚ أْ 

 .أْ اٌزؾٍٟ ثٙب الزظو ػٍٝ إٌَبء كْٚ اٌوعبي

 

                                                 
1 - Rouquette (Médecin major),Op.cit,p95. 
2 - Marion(J) , Op.cit, p175. 
3

. 143 ص,اٌغيائو ا١ٌِٕٛل٠خ - 
4 - Camps Gabriel, Massinissa…, p107- Camps Gabriel, Aux origines de …, 

Monuments…, p423. 
5 - Savary (J.P) , Anneaux de cheville d’Algérie, Libyca, 1966 ,p 381. 

6
. 395, ص١٘4وٚكٚد,  ربه٠ـ -  
7

. 143ص,اٌغيائو ا١ٌِٕٛل٠خ-  
8 - Camps Gabriel, Massinissa…, p107- Camps Gabriel, Aux origines de …, 

Monuments…, p423. 
 

 .7خلخالمنالبرونز:19رقمشكل

 .3خاتمنحاسًبفصمتحرك:18رقمشكل
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:  األلشاط.5

 ػضو ػٍٝ ألواؽ ثوٚٔي٠خ ِوطؼخ ثبٌفؼخ فٟ علهاْ ِٕيي لل٠ُ ثٛعلح ال 

رقزٍف ػٓ رٍه اٌزٟ ٠ؼضو ػ١ٍٙب ثبٌمجٛه ا١ٌّغب١ٌز١خ 
1

ٚ ثلٌّٚٓ ثِٛوىٚق ػضو , 

 .ػٍٝ ألواؽ ثوٚٔي٠خ
2

  

ٚ ٠جلٚ أْ اٌزؾٍٟ ثب٤لواؽ ٌُ ٠مزظو ػٍٝ إٌَبء فمؾ ثً شًّ اٌوعبي أ٠ؼب, 

ِضٍّب ٔمً ِؾّل اٌٙبكٞ ؽبهُ ػٓ ثٍٛربهفًٛ أْ اٌٍّه ٠ٛغوؽخ وبْ ٠ؼغ 

.لوؽب م٘ج١ب
3 

:  اٌّشاته . 6

 رَزؼًّ اٌّشبثه فٟ شل لطغ اٌض١بة إٌٝ ثؼؼٙب, ٚ هثّب ٟ٘ لطؼخ اٌؾٍٟ 

. اٌٛؽ١لح اٌزٟ ٠ّبصً غوػٙب إٌفؼٟ اٌغوع اٌزي١٠ٕٟ

رظٕغ غبٌجب ِٓ ٍٍه ٚاؽل ِٓ اٌجوٚٔي ٍِفٛف ؽٛي ٔفَٗ فٌّ ٌفبد ٌزشى١ً 

إٌبثغ, ٚ هغُ ٔلهرٙب فٟ ِمبثو ثالك اٌّغوة اٌمل٠ُ اٌَبثمخ ٌٍفزوح اٌوِٚب١ٔخ فإْ 

. أطٍٙب ِؾٍٟ
4
 

. ٚ ٠َزؼًّ اٌّشجه ِغ اٌّالثٌ ا١ٌَٕغ١خ ٚ ال ٠ظٍؼ ٌشل اٌّالثٌ اٌغٍل٠خ
5
 

 رؼزجو اٌؾٍٟ وٍمٝ أصو٠خ ٚصبئك ػوٚه٠خ ٌّؼوفخ ّٔؾ اٌؾ١بح اٌَبئل
6

أِب , 

طٕبػزٙب ثجالك اٌّغوة اٌمل٠ُ فّٓ اٌظٕبػبد اٌزٟ رزطٍت ٍٚبئً ٚ أكٚاد, ٚ 

ِؼبهف ٚ رم١ٕبد, ٚ أزظبَ ٚ اٍزّواه٠خ رزغبٚى إؽبه اٌؼًّ اٌؾوفٟ إٌّيٌٟ 

.ؽ١ش ٠ّبهٍٙب اٌوعبي فٟ ٚهشبد ِزقظظخ ثبٌّلْ
7

  

                                                 

1 - Marion(J) , Op.cit, p175. 

2 - Gsell Stéphane, Monuments…, t1, p26. 
 . 135ص , ,اٌّوعغ اٌَبثكِؾّل اٌٙبكٞؽبهُ -  3

4 - Camps Gabriel, Notes de protohistoire nord- africaine, “ Une fibule de la tène 
au Sahara”, Libyca, 1963, p-p 169-174 . 

5 - Ibid, p169. 
6 - Camps Gabriel, Aux origines …, Monuments…, p40. 

7- Gsell Stéphane ,H.A.A.N,t6, p76. 
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          ٠جوى اٌزأص١و اٌجٟٛٔ فٟ طٕبػخ اٌؾٍٟ ثجالك اٌّغوة اٌمل٠ُ فٟ اٌوٍَٛ ٚ 

ٚ هِي اإلٌٙخ رب١ٔذ اٌنٞ ٠زٛاعل  (اٌقَّخ)ا٤شىبي اٌيفوف١خ ِضً ا١ٌل اٌّفزٛؽخ 

أ٠ؼب فٟ ا٤ٚشبَ 
1

هغُ أْ ثلا٠خ طٕبػخ اٌؾٍٟ ٚ ٌجَٙب ٠ؼٛك إٌٝ اٌؼظٛه , 

اٌؾغو٠خ وزّبئُ فٟ ا٤طً رطٛهد أشىبٌٙب ٚ ِٛاك طٕبػزٙب ؽَت اٌزم١ٕبد 

 .اٌّزٛفوح

 

 

                                                 
1
 - Basset Henri ,Op.cit, p353. 
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ـة  :صناعة األسلحــ

 
I. هصبدر الخعرف عمى األشمدج الىوهٌدٌج :

. الرشون الصخرٌج- 1
 :الىصة الهصرٌج و التوىٌج و المٌتٌج - 2

 .الىصة الهصرٌج - أ
 .الىصة التوىٌج - ة

 .الىصة المٌتٌج- ر
 : ثاألذبد الجىبئزي تبلهدافو و األطرح- 3

 . تهدافو فجر الخبرٌخثاألشمخ- أ
 . تطرٌخ صوهعج الخروة ثاألشمخ-          ة

 .الكخبة الكالشٌكٌوو- 4

 

II.  أشمدج العصور الدجرٌج تتالد الهغرة القدٌن : 
 . األشمدج الهىخهٌج إلى الدطبرث الهوشخٌرٌج .1
  . األشمدج الهىخهٌج إلى الدطبرث العبخرٌج .2
  . األشمدج الهىخهٌج إلى الدطبرث اإلٌتٌروهغرتٌج .3
 .األشمدج الهىخهٌج إلى الدطبرث القفصٌج .4

 

III. األشمدجحاشخعهبال :  

 

IV. الخً اشخعهمهب الىوهٌدٌووثخصىٌف األشمخ : 
 .األشمدج الدفبعٌج .1
  . الهجوهٌجثاألشمخ .2
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 V.أىواع األشمدج الىوهٌدٌج:  
 :أشمدج الدفبع. 1

  .الخوذث - أ
 .الخرس  - ة

 .الدرع  -ر
  :أشمدج الهجون. 2

 :الرهخ و الدرتج- أ
 .الرهخ و الدرتج كأذبد جىبئزي* 

 .الرهخ و الدرتج فً الهصبدر القدٌهج* 

 .الرهخ و الدرتج كشالح ىوهٌدي* 
 .الشٌف -  ة
 .الخىجر و الشكٌو-  ر
 .الشهن و القوس -   د

 .العرتبح الدرتٌج- هـ

 
  VI . االشخعهبالح الدرتٌج لتعض الدٌواىبح: 

 .الدصبو  .1
  .الفٌــل .2

 

  VII .الىوهٌدٌج تٌو اإلرد الدطبري لعصور هب قتل الخبرٌخ والخأذٌراح ثاألشمخ 
 .األجىتٌج
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 طٕاػح األعــٍــذـح
 

لقد كانت حاجة اإلنسان فً العصور القدٌمة للسبلح أكثر من ضرورٌة 

مثل ضرورة توفٌر الؽذاء و اللباس، ألنها تتعلق بالحفاظ على استمرار حٌاته و 

الدفاع عنها ضد األخطار التً تهددها، سواء كانت هذه األخطار من طرؾ 

أو من طرؾ بنً جلدته من ، الحٌوانات المتوحشة التً تقاسمه الحٌاة فً بٌئته

 .البشر ممن ٌزاحمونه على مصادر الؽذاء 

لهذا اضطرت الضرورة اإلنسان إلى ابتكار و تطوٌر أدوات استعملها 

استعمل فً صناعتها مختلؾ المواد التً كانت فً ،كؤسلحة للدفاع عن نفسه 

بدءا بالحجارة و عظام الحٌوانات و ، متناول ٌده وفً متناول تقنٌته الصناعٌة

 .األخشاب وصوال إلى المعادن

ألن وجودهم فً بٌئة طبٌعٌة ، و لم ٌخرج النومٌدٌون عن هذه الحالة

أو ، ملٌئة بالحٌوانات المتوحشة التً ٌتوجب علٌهم الدفاع عن أنفسهم ضدها

و ، اصطٌادها بؽرض استعمال لحومها كموارد للؽذاء و جلودها كؤلبسة من جهة

من جهة أخرى فان ببلد نومٌدٌا كانت دائما منطقة صراعات عسكرٌة بٌن 

النومٌدٌٌن و الشعوب الؽازٌة أو بٌن الجٌوش األجنبٌة فٌما بٌنها على أرض 

 .نومٌدٌا، جعل امتبلك مجموعة متكاملة من األسلحة ضرورة حتمٌة 

لكن كٌؾ ٌمكننا معرفة األسلحة التً استعملها النومٌدٌون؟ ما هً هذه 

 األسلحة؟ ما هً أنواعها و استعماالتها ؟ ما هً أصولها؟

هذا ما سنحاول اإلجابة عنه من خبلل هذا الفصل الذي سٌتناول األسلحة 

 .النومٌدٌة
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I. إٌىٍِذٌحجِظادس اٌرؼشف ػٍى األعٍخ  : 

: ٌمكننا أن نستخلص األسلحة التً استعملها النومٌدٌون من خبلل أربعة مصادر

: اٌشعىَ اٌظخشٌح.1

إن الرسوم الصخرٌة بببلد المؽرب القدٌم من أهم المصادر التً تمكن 

فمن خبلل مشاهد الصٌد ، التً استخدمها أسبلؾ النومٌدٌٌنةمن معرفة األسلح

وكذلك ،الحراب و الرماح،أو الحرب نبلحظ تنوع األسلحة بٌن األقواس والسهام

    .العربات الحربٌة

 : إٌظة اٌّظشٌح و اٌثىٍٔح و اٌٍٍثٍح . 2

 اللٌبو، المشاوش فً النصب :ٌظهر اللٌبٌون الشرقٌون  : إٌظة اٌّظشٌح-أ

المصرٌة العائدة إلى الدولة القدٌمة و الدولة الحدٌثة، و ٌعرفون و ٌمٌزون عن 

ؼٌرهم من خبلل أسمائهم، حلٌهم، ومن خبلل أسلحتهم
1

 نباعتبار أن اللٌبًٌ، 

فقد حاربوا الفرعون مٌنربتح ، كانت لهم احتكاكات عسكرٌة مع المصرٌن

ورعمسٌس الثالث نهاٌة القرن الثالث عشر قبل المٌبلد و هم ٌقودون عربات 

حربٌة
2
. 

 لقد حملت نصب معبد الحفرة  :إٌظة اٌثىٍٔح- ب

البونً بقسنطٌنة نقوشا تصور عدة محاربٌن و 

سبلحهم، فقد جسدت هذه النصب إضافة إلى 

و ، رسوم اآللهة البونٌة كبعل حمون و تانٌت

صورا ، بعض الرموز كقرص الشمس و الهبلل

                                                 
1 - Camps Gabriel, Aux origines de la berberie…, Monuments…, p30.

2 - Ibid,  p35.

 نصبان بونٌان ٌحمبلن : 20شكل رقم 

 .4أشكال أسلحة
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لمختلؾ األسلحة التً ٌحملها المحاربون
1
.                  

2
                                                                                                                                                                                                                                                     

ترس ،         و فً أحد نصب معبد الحفرة نجد صورة أسلحة محارب من رمح

بٌضوٌة الشكل، خوذة مدببة، قوس، و سٌؾ قصٌر
3

، و فً نصب آخر تظهر 

مرفقان ،صورة مجموعة من أسلحة  متكونة من ترس دائرٌة و سٌؾ 

(.20انظر شكل رقم)بصولجان
 

                                               

 عثر على نصب ٌحمل :إٌظة اٌٍٍثٍح –ض 

كتابة لٌبٌة بمنطقة الصومام ٌظهر هو األخر 

شخصا ٌركب حصانا دون سرج أو لجام على 

عادة النومٌدٌٌن ٌحمل فً ٌده الٌسرى ترسا 

  (12انظر الشكل رقم)دائرٌة و ثبلث حراب 
                   .

 :األشاز اٌجٕائضي تاٌّذافٓ و األضشدح . 43

رؼم أن األسلحة من األثاث الجنائزي الشائع لدى 

 الشعوب القدٌمة إال أنها نادرة الوجود فً المقابر

بببلد المؽرب القدٌم رؼم أن المصادر األدبٌة الرومانٌة قد وصفت سكان ببلد 

.المؽرب القدٌم بالعدوانٌة والشراسة
5
 

على قلتها -          لقد أعطتنا المقابر العائدة إلى فجر التارٌخ نماذج عن أسلحة 

و رإوس سهام من حجر ، حراب، رماح، تتمثل فً سكاكٌن و لٌس خناجر- 

الصوان
6
. 

                                                 
نقٌشةالملوكالنومٌدٌٌنبسٌرتا،أعمالملتقىدولًفًالتارٌخوالتغٌراتاالجتماعٌةفً،غانممحمدالصغٌر-1

.42ص،جامعةمنتوري،قسنطٌنة.2004أفرٌل23،24البلدانالمغاربٌةعبرالعصور،
.198,197صص،الجزائرالنومٌدٌة-2

3 - Camps Gabriel, Massinissa…,p263.


.202ص ،الجزائرالنومٌدٌة -4 
5 - Camps Gabriel, Massinissa…,p111.
6 - Ibid,p111.

ٖؼة ٠ّتٟ ٠ؼٛص ٔدبصتب صاِتب :21شكلرقم
 .2دؼبٖب
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 :األعٍذح تّذافٓ فجش اٌراسٌخ-  أ
لقد عثر على قطع من األسلحة بمدافن و مقابر مختلفة و منتشرة عبر 

كامل أنحاء المناطق التً كانت تابعة للكٌان النومٌدي، تعود إلى فترات 

 .                                                  معاصرة أو سابقة للفترة الزمنٌة المعروفة بفترة الممالك النومٌدٌة

 فقد عثر على سكاكٌن بتونس و شرق الجزائر أو ما ٌعرؾ بببلد 

و الثالثة ، و الثانٌة بعٌن الباي، الماسٌل، واحدة عثر علٌها بدوقة بتونس

بفرجٌوة، أما فً حفرٌات المقبرة البونٌة بجزٌرة رشقون فقد عثر على رماح و 

سكاكٌن، و عثر على رماح أخرى بمقبرة فً جدٌوٌة بؽلٌزان
1
. 

 :األعٍذح تضشٌخ طىِؼح اٌخشوب . ب
 : عثر بضرٌح صومعة الخروب على األسلحة التالٌة كؤثاث جنائزي 

  سم مكسور إلى ثبلثة أجزاء مصنوع من الحدٌد داخل 65سٌؾ بطول 

ؼمد من خشب األرز فوهته مزٌنة بحلقة من النحاس أو الذهب
2
. 

  ًخنجران واحد مكسور إلى جزأٌن و الثان

إلى ثبلثة أجزاء لهما ؼمدان من خشب 

.األرز
3

                          
4

                                      

  نصال رماح و حراب حدٌدٌة وجدت

مؽروسة عمودٌا فً الفجوات الموجودة بٌن 

                                        (.22انظر الشكل رقم)حجارة أرضٌة ؼرفة الدفن

  ًأجزاء خوذة حدٌدٌة مدببة، رسم على جانبٌها شكبل أذنٌن بشرٌتٌن تؽط

 (.68فً الصفحة25انظر الشكل رقم)القفا أٌضا مع الرأس

                                                 
1 - Camps Gabriel, Massinissa…,p113.
2- Bonneli , Monument gréco-punique de la Soumâa (près de Constantine), 

R .S.A.C  , 1915 p,p176,177. 
3 - ibid, p193.
.155ص ،الجزائرالنومٌدٌة-4

 نصل رمح من ضرٌح : 22شكل رقم 

 .4صومعة الخروب
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    و هً مكونة من خمس إلى ست صفائح حدٌدٌة مطروقة على بعضها 

البعض ال تكشؾ إال عن الوجه و ال تحمل رسما أو زخرفة قد ٌدالن على 

مصدرها
1

.تبدو من الداخل بقاٌا بطانة جلدٌة متكلسة، 
2

                             

     

 

 :اٌىراب اٌىالعٍىٍىْ. 4 

اإلؼرٌق منهم و الرومان ، لقد ذكر الكتاب الكبلسٌكٌون القدماء  

 فقد ذكر هٌرودوت العربات الحربٌة، :بعض األسلحة التً استعملها النومٌدٌون 

و الدروع و الخوذات
3

، كما ذكر سالوستٌوس الرماح و النبال و السٌؾ، و 

بعض الوسائل الحربٌة األخرى التً استعملها ٌوؼرطة فً حربه ضد 

الرومان
4

، كما ذكر دٌودور الصقلً الحراب
5

، التً ذكرها أٌضا تٌتوس 

.لٌفٌوس
6
 

هذه النصوص القدٌمة و لو على قلتها و اقتضاب المعلومات التً وردت 

فٌها، تعطٌنا فكرة عن أسلحة النومٌدٌٌن خبلل احتكاكهم بالشعوب األخرى أو 

 .خبلل حٌاتهم العادٌة

 ٍٛتل إٔ ٖتسأ يٟ شِص األظْدج اّخٟ اظخلْٔٚب ا٠ّٖٔٛس٠ٕٛ تغٟء ٕٔ 

اّخًؼ٠ل ال تأط إٔ ٖظخلصؽ تلؽ األسٛاح ٛ األظْدج اّخٟ ؼٖلخٚب ٛ 

                                                 
1 - Thépenier, Réflexions et suppositions au sujet des découvertes faites à la 

Soumâa, R.S.A.C , 1915, p188.
2 -Bonneli, Op.cit, p176. 
363.ص،4تارٌخهٌرودوت،- 3
144.صالمصدرالسابق،،سالوستٌوس- 4

5 - Diodore de Sicile, XX,17,18. 
6 - Tite Live ,Histoire romaine (XXXIX), Traduit par E Lasserre, Edition classique, 

Garrier, Paris,1941.
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اظخلْٔخٚب اّغلٛة اّخٟ ظِٖح تالس أّوصة اَّس٠ٓ زالل اّلؼٛص اّدجص٠ج، 

 .يٟٚ خلؿ٠ٖب ّٔدج كٕ أؼٛل ؼٖبكج األظْدج زالل يخصث أّٔبُّ ا٠ّٖٔٛس٠ج

II. ٌُأعٍذح اٌؼظىس اٌذجشٌح تثالد اٌّغشب اٌمذ: 

 َّس كصى إٖظبٕ اّلؼٛص اّدجص٠ج تتالس أّوصة اَّس٠ٓ األظْدج ٕٔ 

أجل اّؼ٠س ٛ ٕٔ أجل اّسيبف كٕ اًّٖط، ٛ ٍس خؿٛصح ؼٖبكج األظْدج زالل 

.                               اّلؼٛص اّدجص٠ج ظٛاء ٕٔ د٠د سٍج اّخ٠َٖبح أٛ ٕٔ د٠د أّٛاس أّظخلْٔج

                            

 :األعٍذح إٌّرٍّح ئٌى اٌذضاسج اٌّىعرٍشٌح .1

خلٛس اّدؾبصث أّٛظخ٠ص٠ج تتالس أّوصة اَّس٠ٓ إّٝ اّلؼص اّدجصٞ اَّس٠ٓ 

ٛ خخٔذل األظْدج أّؼٖٛكج ٕٔ اّدجبصث اّخٟ خلٛس إ٠ّٚب ٛاّخٟ خؿٛصح  ،األٛظؿ

تسٛصٙب كٕ اّدؾبصث األغ٠ّٛج يٟ صؤٛط اّظٚبٓ شاح اّظبٌ، ٛ يٟ اّٖؼــبل، ٛ  

. 1ِْٚب ٔؼٖٛكج ٕٔ اّغـب٠ب

 :األعٍذح إٌّرٍّح ئٌى اٌذضاسج اٌؼاذشٌح  .2

خٖخٟٔ اّدؾبصث اّلبخص٠ج تسٛصٙب إّٝ اّلؼص اّدجصٞ 

اَّس٠ٓ األٛظؿ، ٛ ٍس ظبسح تتالس أّوصة اَّس٠ٓ ت٠ٖٔب 

                                                 
.56،ص...مواقعوحضارات،غانممحمدالصغٌر-1

رإوس سهام : 23شكل رقم 

 .2عاترٌة
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                 .ِبٖح أّٛظخ٠ص٠ج ال خضال خظٛس أٛصتب
1

                                                 

                        

 ٛ خخغبت٘ ٙبخبٕ اّؼٖبكخبٕ يٟ ِذ٠ص ٕٔ األسٛاح، ه٠ص إٔ اًّصٌ ت٠ٖٚٔب 

ٙٛ إٔ صؤٛط اّظٚبٓ اّلبخص٠ج ّٚب ظبٌ خِٖٔٚب ٕٔ إٔ خصِة كْٝ أشصف زغت٠ج 

أٛ كـ٠ٔج، ِٛشُّ اظخلٔبل دجص اّؼٛإ أد٠بٖب تسل اِّٛاصخض، ّٚشا يئٕ 

ٔصادل خؿٛص   أّٛظخ٠ص٠ج يٟ تالس أّوصة اَّس٠ٓ ٟٙ ٔصدْج أ٠ّٛج ٕٔ

2اّلبخص٠ج، ٛ خخ٠ٔض اّؼٖبكج اّلبخص٠ج تِذصث صؤٛط اّظٚبٓ شاح اّظبٌ
اّخٟ  

             .23ٖالدـ ٖٔبشر كٖٚب يٟ اّغِل صٍٓ

 :األعٍذح إٌّرٍّح ئٌى اٌذضاسج اإلٌثٍشوِغشتٍح.3      

 كٔٛٔب تٔٛاؼًبخٚب اَّض٠ٔج، ٠خصاٛح ثخخ٠ٔض اّؼٖبكج اّدجص٠ج اإل٠ت٠صٛٔوصتٟ

ؿٛل ٖؼبّٚب ت٠ٕ ذالذج ٛ ظتلج ظٖخ٠ٔخصاح ٕٔ دجبصث اِّٛاصخض ٛ اّؼٛإ، ٛ 

 3.ٕٔ اّدجبصث اّتصِب٠ٖج

 كْٝ اّؼٖبكج اّدجص٠ج تل خغٔل ث ال خَخؼص اّؼٖبكج اإل٠ت٠صٛٔوصتٟ

ٕٛٔ ت٠ٕ أسٛاخٚب اّلـ٠ٔج ٖجس ،ٛ دخٝ اّلـبٓ اّتغص٠ج، أ٠ؾب اّؼٖبكج اّلـ٠ٔج

 .1اّزٖبجص

                                                 
.74ص ،المرجعالسابق،بالولٌونال-1

.59،ص...مواقعوحضارات،غانممحمدالصغٌر- 2
.83ص،المرجعنفسه- 3
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 :األعٍذح إٌّرٍّح ئٌى اٌذضاسج اٌمفظٍح.4       

خخٔذل اّؼٖبكج اّدجص٠ج ّألظْدج أّٖخ٠ٔج إّٝ اّلؼص اّدجصٞ اّدس٠د 

ٛ ِشُّ ، شٛ اّظٔبح اًَّؼ٠ج يٟ صؤٛط اّظٚبٓ أّؼَّٛج ٛ اّغًصاح اّس٠ٍَج

 .2أٔب اّؼٖبكج اّلـ٠ٔج يخخٔذل يٟ اّزٖبجص، اّٖؼبل اّس٠ٍَج

 

 ٛ ٍس كذص كْٝ األسٛاح ٛ األظْدج اّخٟ خلٛس إّٝ اّلؼص اّدجصٞ 

يَس ٛجسح غًصاح دبسث ٛ ، اّدس٠د يٟ ٖٔبؿٌ ٔخًصٍج ٕٔ اّؼدصاء اّجضائص٠ج

 .3صؤٛط ظٚبٓ ٔذْذج شاح أكٖبٌ ٛ يؤٛط ٔٚشتج تلصٌ اّغبع

 ٛإشا خجبٛضٖب اّلؼٛص اّدجص٠ج ٛسزْٖب يخصث يجص اّخبص٠ر يئٖٖب ٖجس 

ٖٔبشر ألظْدج ٔلس٠ٖج ٔذل زٖجص شٛ َٔتؽ ٔؼٖٛف ٕٔ اّٖدبط كذص ك٠ْ٘ يٟ 

 4.جتل غٖٛث تخ٠تبضث ٛٙٛ ٠لٛس إّٝ اّلؼص أّلسٖٟ ٛ اّٖدبظٟ

III .اعرؼّاالخ األعٍذح: 

 اظخلْٔح األظْدج ّسٜ ا٠ّٖٔٛس٠٠ٕ ّوصؾ٠ٕ اذ٠ٖٕ ٙٔب اّؼ٠س ٛ اّدصة، 

ٛ كٔٛٔب يئٕ األظْدج اّخٟ خظخلٔل يٟ اّؼ٠س ٟٙ ًٖظٚب اّخٟ خظخلٔل يٟ 

 1.اّدصة، ظٛاء ِبٖح سيبك٠ج أٛ ٙج٠ٔٛج
                                                                                                                                                    

.84ص،المرجعنفسه- 1
 .124ص،المرجعنفسه- 2
3 - Mateu (J) ,Op.cit, p178.

4 - Camps Gabriel , les traces…, p 43. 
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       ٛ ٠ؼؿبس ا٠ّٖٔٛس٠ٕٛ صاِت٠ٕ األدؼٖج تٛاظؿج اّدصاة، ٛ ِّٕ كٖسٔب 

خؼتخ اّدصاة ه٠ص ِبي٠ج ّإلؿبدج تبّد٠ٛاٖبح اِّت٠صث، ٠ؼتخ اظخلٔبل اًّزبذ، 

 .2ٛ اّظ٠ٛى اِّت٠صث ؾصٛص٠ب

       ِٔب اظخلٔل أظالى ا٠ّٖٔٛس٠٠ٕ اَّٛط ٛ اّظٚٓ ّوصؾٟ اّؼ٠س ٛ 

اّدصة، ٛ ٙشا ٔب ٠سل ك٠ْ٘ آِّ اّٚبئل ٕٔ صؤٛط اّظٚبٓ اّدجص٠ج اّخٟ كذص 

 .ك٠ْٚب تٔٛاٍق ٔب ٍتل اّخبص٠ر تتالس أّوصة اَّس٠ٓ

       ٛ اظخلْٔح األظْدج ِشُّ إّٝ جبٖة اّؼ٠س ٛ اّدصة يٟ أهصاؽ 

 .خض٠ٖ٠ج ٛاظخلصاؾ٠ج ٛادخًب٠ّج

 

.IVْذظٍٕف األعٍذح اٌرً اعرؼٍّها إٌىٍِذٌى: 

           خَظٓ األظْدج اّخٟ ؼٖلٚب ٛ اظخلْٔٚب ا٠ّٖٔٛس٠ٕٛ ٛ أظاليٚٓ إّٝ 

ٍظ٠ٕٔ ِت٠ص٠ٕ ٠ٖسصر خدح ِل ٍظٓ كسث أظْدج، ٛ ال ٠ٚٓ ٖٙب اّوصؽ ٖٔٚب 

 :ظٛاء ِبٕ اّؼ٠س أٛ اّدصة 

 ٟٙ األظْدج اّخٟ خظخلٔل ّوصؽ اخَبء ؾصتبح اّلسٛ أٛ :األعٍذح اٌذفاػٍح -1

ٙجٔبح  اّد٠ٛاٖبح ال خظتة إؼبتبح ّألكساء، تل خدٟٔ يَؿ أجضاء جظٓ 

ٛخخٔذل يٟ اّزٛشث اّخٟ خدٟٔ اّصأط، ٛ اّسصف اّخٟ خوؿٟ ٛ ، ٔظخلْٔٚب
                                                                                                                                                    

1 - Gsell Stéphane, H.A.A.N, t 6,  p173.
2 - Ibid, p39.
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ٛ اّخصط اّخٟ خدٔل يٟ  ،خدٟٔ اّؼسص ٛ اّتؿٕ ٛ اّـٚص ٛ دخٝ األجٖبة

ا٠ّس ا٠ّظصٜ كبسث ّخدٟٔ اّجظٓ تغِل ٔخدصُ دظة اّجٚج اّخٟ جبءح 

 .ٖٔٚب اّؾصتج

 أظْدج اّٚجٛٓ ٟٙ األظْدج اّخٟ خظخلٔل تو٠ج :األعٍذح اٌهجىٍِح -2

إّدبٌ إؼبتبح هبّتب ٔب خِٕٛ ٍبخْج ظٛاء ّْد٠ٛاٖبح أٛ ّْتغص، ٛ 

 :ٛ خَٖظٓ تسٛصٙب إّٝ ٍظ٠ٕٔ ، ٠ًخصؽ ي٠ٚب إٔ خِٕٛ دبسث

 أظْدج أّتبصضث ٛاالغختبُ اّخٟ ختَٝ تب٠ّس أذٖبء اظخلٔبّٚب ٛأٍسٔٚب -   

 .، ذٓ اّظ٠ى ٛ اّزٖجص ٛاّظ1ٕ٠ِاّٚصاٛث ٛ اّلؼب

ٛ ، أظْدج اّصٟٔ اّخٟ خٛج٘ ٖدٛ اّلسٛ ٕٔ ٔظبيج تل٠سث ٖظت٠ب               - 

ٖٙبُ تلؽ أّٖبشر ألظْدج اّصٟٔ اّلبئسث إّٝ اّلؼٛص اّدجص٠ج خخِٕٛ ٕٔ 

كؼٟ زغت٠ج ٛ ٖؼبل ٕٔ دجبصث اّؼٛإ أّغشتج ذٓ يٟ األ٠ًّج األّٛٝ ٍتل 

 .2ا٠ّٔالس دْح اّٖؼل اّدس٠س٠ج ِٔبٕ اّٖؼل اّدجص٠ج

        خخٔذل أظْدج اّصٟٔ يٟ اّصٔبح ٛ اّدصاة ٛ اّظٚبٓ ٔق أٍٛاظٚب اّخٟ 

 .خصٔٝ ٖٔٚب ٛ ِشُّ أَّب٠ّق اّخٟ خصٔٝ تٚب اّدجبصث

                                                 
1 - Gsell Stéphane, H.A.A.N, t 6, p39. 

2 - Ibid, p173. 
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        ٛ ٔق اكختبص اّدصتج ظالح صٟٔ يئٖٚب ٍس خظخلٔل ّْٔتبصضث ٛ اّؿلٕ 

 .ٕٔ ٔظبيج ٍص٠تج ٛ ٟٙ ٔٔظِٛج تب٠ّس

ٙشٗ األظْدج َٔظٔج إّٝ - تغٟء ٕٔ اّخًؼ٠ل-         ٛ ي٠ٔب ٠ْٟ ظٖخٖبٛل 

 :أظْدج اّسيبف ٛ أظْدج اّٚجٛٓ اَّظ٠ٕٔ أّشِٛص٠ٕ،

V .أٔىاع األعٍذح إٌىٍِذٌح: 

أظْدج اّسيبف :     ِٔب شِصٖب ظبتَب يئٕ األظْدج تغِل كبٓ خَظٓ إّٝ ٍظ٠ٕٔ

: ّٚشا ظٖظخلصؾٚب َٔظٔج إّٝ ٙش٠ٕ اَّظ٠ٕٔ، ٛ أظْدج اّٚجٛٓ

 

 

 :اٌذفاع أعٍذح -1

ٛ ، ٍْٖب ظبتَب إٔ أظْدج اّسيبف ٟٙ اّٛظبئل اّخٟ خدٟٔ اّجظٓ ٕٔ اّؾصتبح

 :٠زخػ ِل ظالح يٟ دٔب٠ج جضء ٔل٠ٕ ٕٔ اّجظٓ 

 
 
 :اٌخــىرج-أ

  اّزٛشث ٟٙ هؿبء ٔلسٖٟ ّْصأط ٠َ٠٘ ٕٔ ؾصتبح اّظ٠ٛى ٛ اّصٔبح ٛ 

اّظٚبٓ، ٍس خوؿٟ أكْٝ اّصأط يَؿ، ٛ ٍس خغٔل أجضاء أزصٜ ٖٔ٘ ِبّجبٖت٠ٕ 

 .ٛ اًَّب ٛ دخٝ أجضاء ٕٔ اّٛج٘
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   تبّٖظتج ٠ّْت٠٠ٕ ٠شِص ٠ٙصٛسٛح إٔ غلة األٛضٞ اّشٞ ٠َ٠ٓ كْٝ ؾًبى 

تد٠صث خص٠خ٠ٖٛط يٟ ادخًبّ٘ اّظٖٛٞ تل٠س أذ٠ٖب ٠ْتط أجٔل يخ٠بخ٘ ٕٔ ت٠ٕ ٔب 

 .٠1ْتط زٛشث ِٛصٖذ٠ج

  ٛ ي٠ٔب ٠خلٌْ تبُّْٔٛ ا٠ّٖٔٛس٠٠ٕ يئٖٚٓ ّٓ ٠ـٚصٛا كْٝ َٖٛسٙٓ التظ٠ٕ 

 2.زٛشث تل ِبٖح صؤٛظٚٓ كبص٠ج ِْْٔج تبّوبص
             

          
3 

ِّٕ ٖؼة ٔلتس اّدًصث خؼٛص زٛشاح ٔستتج إّٝ 

غِل )جبٖة تبٍٟ ظالح أّدبصت٠ٕ، ٛ ٙشا اّغِل أّصيٌ 

ّٖؼة تٖٟٛ ٠ٛؾخ ٔذبال كٕ اّزٛشث أَّٖٛغج كْٝ اّٖؼة اّت٠ٖٛج ٛ  (24صٍٓ

اّخٟ خخغبت٘ ٔق خُْ اّخٟ كذص ك٠ْٚب ؾٕٔ األذبد اّجٖبئضٞ ّؾص٠خ ؼٛٔلج 

                  . اّزصٛة

 

أٔب اّزٛشث اّخٟ ٛجسح تؼٛٔلج اّزصٛة يٟٚ دس٠س٠ج ٔستتج ٛجسح 

خوؿٟ أكْٝ اّصأط ٔق اّجبٖت٠ٕ ٛ ٔق اًَّب ٛ ال خِغى إال كٕ ، ِٔظٛصث

 2.      1اّٛج٘، صظٓ كْٝ جبٖت٠ٚب غِال أش٠ٖٕ تغص٠خ٠ٕ

                                                 
.363،ص4تارٌخهٌرودوت،-1
2-Thépenier)E(, Op.cit, p197.   
.197ص،الجزائرالنومٌدٌة-3

خوذة تظهر :24 شكل رقم

 .3 نصب بونًىعل
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   أظًل اّجبٖت٠ٕ ٖٙبُ دَْخبٕ ّخذت٠ح اّلتبءث، ؼٖلح 

ٙشٗ اّزٛشث ٕٔ ؼًبئخ دس٠س٠ج ٔؿصٍٛج كْٝ تلؾٚب، 

 .                              3ٛ ختسٛ ٕٔ اّسازل تَب٠ب تؿبٖج جْس٠ج ٔخِْظج

ٍس ٠سل كْٝ -ه٠ص األش٠ٖٕ-      ال خدٔل ٙشٗ اّزٛشث صظٔب أٛ صٔضا

 5.، ِّٖٚب ختسٛ ٕٔ غِْٚب سٛص٠ج اّؿصاض4ٔؼسصٙب

ٛ إشا أزشٖب يٟ االكختبص خغبتٚٚب ٔق خُْ اّخٟ خـٚص كْٝ اّٖؼة اّت٠ٖٛج 

ِٔب ٠ِٕٔ إٔ خِٕٛ إهص٠َ٠ج تبكختبص ، يئٕ ادخٔبل أؼْٚب اَّصؿبجٟ ٛاصس

اّلالٍبح اّخجبص٠ج أّخ٠ٖج ت٠ٕ أِّْٔج ا٠ّٖٔٛس٠ج ٛ تالس اإلهص٠ٌ صهٓ إٔ 

 6.ظخ٠ًبٕ هضال ٠صجخ األؼل اَّصؿبجٟ ّْزٛشاح ا٠ّٖٔٛس٠ج

ٛ ٠ِٕٔ إٔ خِٕٛ ؼٖبكج ٔد٠ْج خ٠َْسا ّٖٔبشر ٔظخٛصسث ٔق إٔ اّجضٓ 

تٚشا اّصأٞ أٛ تشاُ ه٠ص ِٕٔٔ دب٠ّب ّلسٓ ٛجٛس 

 .ٖٔبشر أزصٜ ٖٔٚب تبّٖٔؿَج

 :اٌرــشط- ب

                                                                                                                                                    
1-Thépenier)E(, Op.cit, p188. 

 .154ص،الجزائرالنومٌدٌة-2


3 - Bonneli, Op.cit, p176. 
4 - Thépinier)E(, Op.cit, p188. 
5 - Bonneli, Op.cit, p176. 
6 - Gsell, H.A.A.N ,t6, p54. 

خوذة ضرٌح : 25شكل رقم 

 .2صومعة الخروب

 ترس مستدٌرة : 26شكل رقم 

 .2تظهر على نصب بونً
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٠ِٖٖٔب إٔ ٖالدـ ٕٔ زالل اّٖؼة اّت٠ٖٛج ٛ ا٠ّْت٠ج إٔ اّخصط ظالح 

                                                    1.                               سيبكٟ أظبظٟ ّسٜ ا٠ّٖٔٛس٠٠ٕ

ٛ ٍس دْٔٚب إّٝ جبٖة اّصٔبح ، 2خؼٖق اّخصٛط أّظخس٠صث ٕٔ جْس ا٠ًّل

اَّؼ٠صث أّصخضٍج ا٠ّٖٔٛس٠ٕٛ ٛأّٛص اّشٞ جٖسخٚٓ ٍصؿبجج ؾٕٔ ؼًٛى 

 .                                                              3ج٠غٚب تسا٠ج ٕٔ اَّصٕ اّزبٔط ٍتل ا٠ّٔالس

 اّت٠ؾ٠ٛج ٛ أّظخس٠صث، ٛ ٔبسث :      ٛ ّسٜ ا٠ّٖٔٛس٠٠ٕ ٖٛكبٕ ٕٔ اّخصٛط 

ٍس خِٕٛ ٔدبؿج ، ؼٖلٚب ٟٙ اّزغة، أٛ جْس ا٠ًّل اّشٞ ٠الئٓ ّجلْٚب ذز٠ٖج

تدبغ٠ج، ٛ ٟٙ ٖٔخًزــج ٛ ٔدستج ٠ٍْال ٖبد٠ج اّزبصر، أٔب 

 كتص األّٛٝ ٛ فخٔص اّشصا، ٕٔ اّسازل يخصِة تٚب دَْخبٕ

                                                                                        5.               4خٔظُ ا٠ّس تبّدَْج اّذب٠ٖج

        ٛ خـٚص اّخصط ٟٙ األزصٜ تٖٛك٠ٚب أّظخس٠ص ٛ 

                  .اّت٠ؾٛٞ كْٝ اّٖؼة اّت٠ٖٛج ٛ ا٠ّْت٠ج

        ٛ يلال ٠تسٛ إٔ اّخصط أّظخس٠صث 

تدبغ٠ج ِٔب يٟ   ٔدبؿج 26اّخٟ خـٚص يٟ اّغِل صٍٓ 

                                                 

.198ص،الجزائرالنومٌدٌة-2
2 - Camps Massinissa, p113.  
3 - Gsell Stéphane, H.A.A.N , t6, p-p50-52. 
4 - Gsell Stéphane, L’Algérie dans..,p27. 

.197ص،الجزائرالنومٌدٌة-5 

 : 27شكل رقم 
نصب بونً ٌظهر 

 .2الترس البٌضوٌة

 نصب لٌبً : 28شكل رقم 

 .3ٌظهر الترس المستدٌرة
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ٖٛٙبُ خدسة ٛ اٖخًبذ ٕٔ اّجٚج اّزبصج٠ج  (27اٖـص اّغِل )اّخصط اّت٠ؾ٠ٛج

                                                                        1 .ِّٖٚب خزخْى كٖٚب يٟ غِْٚب

 ٛ اّٖؼة ا٠ّْتٟ اّشٞ كذص ك٠ْ٘ تٖٔؿَج اّؼٛٔبٓ ٠ؼٛص غزؼب 

ٍٛس كذص ؾٕٔ ، (28اٖـص اّغِل )ٔٔخؿ٠ب دؼبٖب ٛ ٠دٔل خصظب ٔظخس٠صث 

أذبد ؾص٠خ اّزصٛة كْٝ تَب٠ب خصط 

ٔؼٖٛكج ٕٔ اّجْس ٛ أّلسٕ ٛ أَّبع ٠تسٛ 

              (.    29اٖـص اّغِل)أٖٚب ِبٖح ت٠ؾ٠ٛج 

         
2

           
 

                

 :اٌذسع- ض

اّسصٛف ؼسص٠بح ٔؼٖٛكج ٕٔ اّجْس هبّتب خْتط سٕٛ أِٔبٓ ّخوؿٟ ٛ خدٟٔ 

اّؼسص ٛ اّتؿٕ ٛ اّـٚص ٛ األجٖبة ٕٔ ؾصتبح اّظ٠ٛى ٛ اّصٔبح ٛ 

 .اّدصاة ٛ اّظٚبٓ

                                                 
.202،صالمرجعنفسه-1

.202،صالمرجعنفسه-2 

 قطعة من ترس ضرٌح : 29شكل رقم 

 .4الخروب
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       شِص ظخصاتٕٛ إٔ األيبصٍج ِبٖٛا ٠ؾلٕٛ كْٝ ؼسٛصٙٓ سصٛكب ٕٔ 

                                     . 1اّجْس، ٛ زبؼج ٖٔٚٓ اًّصظبٕ

       ِٔب جبء يٟ خبص٠ر ٠ٙصٛسٛح أٖ٘ يٟ االدخًبل اّظٖٛٞ تل٠س أذ٠ٖب ّسٜ 

٠ْتظٕٛ أجٔل يخ٠بخٚٓ ، غلة األٛضٞ اّشٞ ٠ظِٕ إّٝ جٛاص تد٠صث خص٠خ٠ٖٛط

ِٔب إٔ اّٖبظبٕٔٛ إشا زصجٛا ّْدصة  ،2سصكب إهص٠َ٠ج ٕٔ ت٠ٕ ٔب ٠ْتظٖٛٚب

 .3ّتظٛا سصٛكب ٔؼٖٛكج ٕٔ جْس اّٖلبٓ

      ٛ ٠تسٛ إٔ اّسصٛف ٕٔ األظْدج اّسيبك٠ج اّغبئلج كٖس ا٠ّٖٔٛس٠٠ٕ ِٖٛٚب 

ٛ ٕٔ جٚج ، خؼٖق ٕٔ اّجْٛس زبؼج اّذز٠ٖج ٖٔٚب ّخٛيص ٙشٗ أّبسث ٕٔ جٚج

 .أزصٜ ّدبجخٚٓ إ٠ّٚب يٟ دبالح اّؼ٠س ٛ اّدصة، ٛ دخٝ أذٖبء االدخًبالح

 

 

 

 :أعٍذح اٌهجىَ- 2
أظْدج اّٚجٛٓ ٟٙ اّٛظبئل اّخٟ خظخلٔل إلؼبتج ٛ ٍخل األكساء ٛ 

اّد٠ٛاٖبح خخِٕٛ يٟ ٔجْٔٚب ٕٔ أسٛاح دبسث ٍبسصث كْٝ ازخصاٌ اّجظٓ زبؼج 

                                                 
1-Strabon, XVII, 3, 7. 

 .363،ص4تارٌخهٌرودوت،- 2 
 .361المصدرنفسه،ص- 3 
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أٛ كْٝ األٍل األجضاء ، إشا ّٓ ٠ِٕ ٔد٠ٔب تسصف، هبّتب ٔب خِٕٛ ٙشٗ األظْدج

ٛ خؾٓ أظْدج اّصٟٔ كٕ تلس ِبّصٔخ ٛ اّدصتج ٛ اّظٚٓ ٛ ، اّدبسث ٖٔٚب ٔلس٠ٖج

 .أظْدج أّتبصضث ِبّظ٠ى ٛ اّزٖجص ٛ اّظ٠ِٕ

: اٌشِخ و اٌذشتح- أ

       َّس خلسسح أّؼبسص اّخبص٠ز٠ج اّخٟ خغ٠ص إّٝ اظخلٔبل ا٠ّٖٔٛس٠٠ٕ ّْصٔخ ٛ 

اّدصتج، يَس كذص كْٝ ٖٔبشر ٖٔٚب يٟ أّسايٕ ٛ األؾصدج اّلبئسث إّٝ كٚس أّٔبُّ 

ا٠ّٖٔٛس٠ج ٛ ٔب ٍتْٚب ِٔب ٛصسح كْٝ اّٖؼة اّت٠ٖٛج ٛ ا٠ّْت٠ج ٛ شِصح يٟ ِخبتبح 

 .أّؤصز٠ٕ اِّالظ٠٠ِ٠ٕ

 :اٌشِخ و اٌذشتح وأشاز جٕائضي* 

      صهٓ إٔ األظْدج تغِل كبٓ خلختص ٖبسصث اّٛجٛس ِأذبد جٖبئضٞ تتالس 

، أّوصة اَّس٠ٓ إال إٔ ٖٙبُ تلؽ أّٖبشر اّخٟ خلؿ٠ٖب يِصث كٕ األظْدج

يَس أكؿخٖب ، زبؼج اّصٔبح ٛ اّدصاة، اّخٟ ؼٖلٚب ٛ اظخلْٔٚب ا٠ّٖٔٛس٠ٕٛ

 .1أَّبتص اّلبئسث إّٝ يجص اّخبص٠ر صؤٛط دصاة ٛ صٔبح

يًٟ دًص٠بح أَّتصث اّت٠ٖٛج تجض٠صث صغَٕٛ كذص كْٝ صٔبح، ِٔب كذص 

ٛ إٕ ِبٕ ادخٔبل ِٕٛ أٍّٛق األٛل تجض٠صث ، 2كْٝ أزصٜ تَٔتصث تجس٠ٛ٠ج

- صغَٕٛ كبئسا إّٝ ا٠٠َ٠ٖ٠ًّٕ اّش٠ٕ صظٛا تبّٖٔؿَج يئٕ اّذبٖٟ أّخٛاجس تو٠ْضإ
                                                 

1 - Camps Gabriel, Massinissa…, p111. 
2 - Ibid,p113. 
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ال ٠صجخ ادخٔبل اّخأذ٠ص ا٠ٖ٠ًَّٟ تل ٠ٔ٠ل إّٝ األؼل -ٛ ٟٙ ٖٔؿَج ساز٠ْج 

  .أّدْٟ

ٛ أتصض أّٖبشر كٕ صؤٛط اّصٔبح ٛ اّدصاة أّٛجٛسث تبألؾصدج ٛ 

د٠د ٛجسح ٔوصٛظج ،أّسايٕ ٟٙ اّخٟ كذص ك٠ْٚب تؾص٠خ ؼٛٔلج اّزصٛة

 ٛٙٔب2ٛكسسٙب اذٖب1ٕكٔٛس٠ب يٟ اًّجٛاح  ت٠ٕ دجبصث األصؾ٠ج

                                         . ٕٔ ٔلسٕ اّدس٠س
3                 

 
 

 :اٌشِخ و اٌذشتح فً اٌّظادس اٌمذٌّح* 

 شِص ظبّٛظخ٠ٛط إٔ ٠ٛهصؿج ِبٕ دظة كبسث ٍٛٔ٘ ٠ٔبصط اًّصٛظ٠ج 

إٔ " دصة ٠ٛهصؿج"ِٔب ٛصس يٟ ٔٛؾق آزص ٕٔ ِخبت٘ ، 4ٛ صٟٔ اّدصاة

جٖٛس أُّْ ٠ٛهصؿج أّدبؼص٠ٕ يٟ ضأب ِبٖٛا ٠صٕٔٛ اّصٛٔبٕ ٕٔ أكْٝ 

 5...األظٛاص تبّدصاة 

       ٛ اظخٔص اظخلٔبل اّصٔخ ٛ اّدصتج إّٝ اّلؼٛص اّخب٠ّج د٠د شِص ت٠ْٕ 

ٓ ؾٔح 55اَّس٠ٓ إٔ تٛٔت٠ٛط ٖـٓ أّلبتب تٖٔبظتج ايخخبح ٔظصد٘ أّسصر ظٖج 

                                                 
1 - Bonneli, Op.cit, p176. 
2 - Thépenier)E(, Op.cit, p193. 

.155ص،الجزائرالنومٌدٌة-3
.93ص،سالوستٌوس،المصدرالسابق-4
.144المصدرنفسه،ص-5

 رأس رمح من ضرٌح : 30 شكل رقم

 .4الخروب
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أّظْدٕٛ  (اّج٠صإ اّجٖٛت٠ٕٛ ٠ّْٖٔٛس٠٠ٕ)د٠ٛاٖبح إيص٠َ٠ج ٠ؼبصكٚب اّج٠خٛل 

 1.تبّصٔبح

      ِبٖح ٙشٗ تلؽ أّؼبسص اَّس٠ٔج اّخٟ شِصح اّصٔخ ٛ اّدصتج كٖس 

 .ظِبٕ تالس أّوصة اَّس٠ٓ

 :اٌشِخ و اٌذشتح وغالح ٔىٍِذي* 

ٖٙبُ تلؽ أّٖبشر ّْصٔبح اّلبئسث إّٝ اّلؼص اّدجصٞ اّدس٠د خخِٕٛ 

ٕٔ كؼب زغت٠ج ٛ صأط ٕٔ دجبصث اّؼٛإ أّغشتج، ذٓ زالل األ٠ًّج األّٛٝ 

 2.ٍتل ا٠ّٔالس دْح اّٖؼل اّدس٠س٠ج ِٔبٕ اّدجص٠ج

٠لختص اّصٔخ اّظالح األظبظٟ ٛ االكخ٠بسٞ ٠ّْت٠٠ٕ، ِبٕ يٟ تسا٠بخ٘ سٕٛ 

ٖؼل، إٖٔب ِبٖح َٔسٔخ٘ ختصٜ ٛ خؼْة يٟ اّٖبص، ذٓ صِتح ٖؼبل ٕٔ دجبصث 

 .3اّؼٛإ، أٛ ٕٔ كـبٓ اّد٠ٛاٖبح

ٛ اّج٠خٛل، اًّصظبٕ ٖٔٚٓ ، ا٠ّٖٔٛس٠ٕٛ، ٛ أّٛص: ٛ ٍس اظخلْٔ٘ ا٠ّْت٠ٕٛ

 4.ٛ أّغبث ِظالح ّْؼ٠س ٛ ّْدصة، ٛ أظٖج اّصٔبح ا٠ّْت٠ج ٔلس٠ٖج ٔذْذج اّغِل

                                                 
1 - Pline l’ancien, Histoire naturelle(VIII), Traduit par J. Déranges, Les belles 
lettres, Paris , 1980, p53. 
2 - Gsell Stéphane, H.A.A.N ,t6, p39. 
3 - Ibid, p48. 

.36ص ،2008،دارالهدى،الجزائر،1االقتصادوالمجتمعفًالشمالاإلفرٌقًالقدٌم،ط،عقونمحمدالعربً- 4
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إٕ اظخلٔبل اّصٔخ ّوصؽ اّؼ٠س ٍس٠ٓ، إش ٠ؼؿبس ا٠ّٖٔٛس٠ٕٛ تٛاظؿخ٘ 

 1.إّٝ جبٖة اّدصاة، صاِت٠ٕ األدؼٖج

إش ِبٕ أّصخضٍج : أٔب اإلغبصاح إّٝ االظخلٔبالح اّدصت٠ج يِذ٠صث

ا٠ّٖٔٛس٠ٕٛ ٛ أّٛص اّش٠ٕ جٖسخٚٓ ٍصؿبجج ؾٕٔ ج٠غٚب ٖٔش اَّصٕ اّزبٔط 

 2.ٍتل ا٠ّٔالس ٔظْد٠ٕ تصٔد٠ٕ ٍؼ٠ص٠ٕ

ٛ ِبٕ ٕٔ ت٠ٕ كٖبؼص ج٠ع ٠ٛتب األٛل ٕٔ ٠دْٕٔٛ اّصٔبح ٛ 

-، أٔب اًّصٌ ا٠ّٖٔٛس٠ج أّجٖسث ًِصٌ ٔظبكسث يٟ اّج٠ع اّصٛٔب٠3ٟٖصٖٔٛٚب

 .4يِبٖح ٔظْدج تبّصٔبح- ي٠ٔب تلس

ٛ ٍس ـٚصح اّصٔبح ٛ اّدصاة ِأظْدج أظبظ٠ج ّْٔدبصت٠ٕ اّش٠ٕ 

٠ـٚصٕٛ كْٝ اّٖؼة اّت٠ٖٛج ٛ ا٠ّْت٠ج، ٛ هبّتب ٔب ٠دٔل أّدبصة اذ٠ٖٕ 

 (.59اّؼًدج   ي21ٟاٖـص اّغِل ) 6أٛ ذالذج5ٖٔٚب

 :اٌغٍف- ب

                                                 
1 - Gsell Stéphane, H.A.A.N ,t6, p173. 
2 - Gsell Stéphane, L’Algérie dans.., p27. 
3- Gsell Stéphane, H.A.A.N ,t 5, p146. 

.37ص،المرجعالسابق،عقونمحمدالعربً-4
5- L’Algérie au temps des royaumes Numides, p45. 

.202ص،الجزائرالنومٌدٌة-6
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صتٔب اكختص اّظ٠ى أغٚص ظالح كْٝ اإلؿالٌ كتص اّخبص٠ر، اظخلْٔخ٘ 

ِذ٠ص ٕٔ اّغلٛة تأغِبل ٛ أدجبٓ ٔزخًْج، ٙٛ ظالح صئ٠ظٟ ّْٔتبصضث ٛ 

 .االغختبُ كٕ ٍصة زالل أّلبصُ ّْٔغبث ِٔب ًّْصظبٕ

تبّٖظتج ٠ّْٖٔٛس٠٠ٕ، يبألٔص ٔزخْى تلؽ اّغٟء، إش إٔ إغِب٠ّج أؼبّج 

 .اّظ٠ى يٟ تالس أّوصة اَّس٠ٓ الضاّح ًْٔٛيج تتلؽ اّؤٛؽ

       ـٚص اّظ٠ى ؾٕٔ كسث أّدبصت٠ٕ اّش٠ٕ خجظسٙٓ ٖؼة ٔلتس اّدًصث، 

ٛ ٖٙبُ ٖؼة آزص يٟ  (58اّؼًدج  ي20ٟاٖـص اّغِل صٍٓ)

ٛاسٞ اّزَٖج شٛ ؿبتق ٔدْٟ ه٠ص تٖٟٛ ٠ؼٛص ٔدبصت٠ٕ 

 2.        1ٔظْد٠ٕ تبّصٔبح ٛ تبّظ٠ٛى

أٔب اِّخبتبح اَّس٠ٔج يَس ٛصس يٟ تلؾٚب شِص اّظ٠ى 

كٖس ا٠ّٖٔٛس٠٠ٕ، يَس شِص ظبّٛظخ٠ٛط إٔ أُّْ ٠ٛهصؿج ٍس 

أغٚص ظ٠ً٘ كْٝ ٔصأٜ ٕٔ اّجٖٛس اّصٛٔبٕ ْٔؿزب تسٔبء 

 .3ضٔالئٚٓ، اّش٠ٕ ٍؾٝ ك٠ْٚٓ يٟ أّلصِج

       ِٔب شِص ٔخدسذب كٕ اّؼدج اّخٟ ٠خٔخق تٚب ا٠ّٖٔٛس٠ٕٛ 

إٔ اّغ٠زٛزج خِبس خِٕٛ اّظتة اّٛد٠س ّٔٛخٚٓ، إال ٕٔ ٔبح 

                                                 
1 - Camps Gabriel, Massinissa…, p112. 
2 - L’Algérie au temps des royaumes Numides, p127. 

.186ص،المصدرالسابق،سالوستٌوس-3

 سٌؾ 31 : شكل رقم

 ضرٌح صومعة

 .2الخروب
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، ٛ ال ٖسصٞ ٖٙب ٙل شِص اّظ٠ى ِبٕ تَؼس ٙشا اّظالح تبّشاح أٓ 1تدس اّظ٠ى

 .أٖ٘ ِبٕ ِٖب٠ج كٕ األظْدج تغِل كبٓ

 ِّٕ ظخ٠ًبٕ هضال ٠َٖل كٕ خ٠خٛط ٠ً٠ّٛط إٔ اّظ٠ى ّٓ ٠ِٕ ٕٔ ت٠ٕ 

، أٔب ِبٔتط 2األظْدج أّلخبسث ّسٜ اًّصظبٕ ا٠ّٖٔٛس٠٠ٕ زالل اّدصٛة اّت٠ٖٛج

 .3ي٠َٛل إٔ اّظ٠ى ّٓ ٠شِص يٟ اِّخبتبح اَّس٠ٔج ِظالح ّْٔوبصتج اَّسٔبء

 ٛ ٠ِبس ٠زْٛ األذبد اّجٖبئضٞ ٕٔ اّظ٠ى تبظخذٖبء اّشٞ ٛجس تؾص٠خ 

 .                         ؼٛٔلج اّزصٛة

 ٛجس ِٔظٛصا إّٝ ذالذج 4       ٙشا اّظ٠ى تؿٛل زٔظج ٛ ظخ٠ٕ ظٖخ٠ٔخصا

أجضاء، ؼٖق ٕٔ ٔلسٕ اّدس٠س، ّ٘ هٔس ٕٔ زغة األصض يٛٙخ٘ ٔض٠ٖج تدَْج 

٠لخَس هضال أٖ٘ ٔظخٛصس ٕٔ إ٠ؿب٠ّب أٛ ٕٔ غت٘ جض٠صث ، 5ٕٔ اّٖدبط أٛ اّشٙة

 6.إ٠ت٠ص٠ب

  َّس كصى ظِبٕ تالس أّوصة اَّس٠ٓ اّظ٠ى ٖٔش اَّسٓ ِّٕ اظخلٔبّ٘ ِبٕ 

                                                                                 7.ٔدسٛسا إّٝ هب٠ج ٖٚب٠ج اّلؼٛص اَّس٠ٔج

                                                 
.106ص،المصدرنفسه-1

2 - Gsell Stéphane ,H.A.A.N,t6, p43. 
3 - Camps Gabriel, Massinissa…, p112. 
4 - Bonneli, Op.cit, p176. 
5 - Thépenier)E(, Op.cit, p193. 
6 - Gsell Stéphane, H.A.A.N, t6, p44. 
7 - Camps Gabriel, Massinissa…, p112. 
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       ٛ أزش ا٠ّٖٔٛس٠ٕٛ ٕٔ ت٠ٕ ٔب أزشٛا كٕ اَّصؿبج٠٠ٕ اّظ٠ى إؾبيج إّٝ 

 1.أظْدج أزصٜ

     ٛ ّٓ ٠ِٕ اّظ٠ى ٕٔ األظْدج غبئلج االظخلٔبل ّسٜ ا٠ّٖٔٛس٠٠ٕ ِّٕٛ 

ٛ اًّص، ٛ اّؾصتبح أًّبجئج أّخًصٍج ٕٔ I خِخ٠ِٚٓ اّدصتٟ  أّلخٔس كْٝ اِّص 

ِل اّٖٛادٟ ال ٠دخبر إّٝ أظْدج ّالغختبُ كٕ ٍصة ٛ َّْخبل أّخالدٓ، تل 

٠دخبر إّٝ أظْدج خصٔٝ ٕٔ تل٠س ٛ خؼ٠ة ٟٙ األزصٜ أٙسايٚب تسٍج ٛ ًِبءث، 

 .ٛ ٙشا ٔب خدََ٘ اّصٔبح ٛ اّدصاة ٛ اّظٚبٓ

 ِّٕ ٙشا ّٓ ٠ٖٔق اَّبسث ا٠ّٖٔٛس٠٠ٕ ٕٔ دٔل اّظ٠ى ِظالح أظبظٟ ٖـصا 

َِخبل ، الدخِبِٚٓ تبّج٠ٛع األجٖت٠ج أذٖبء ٍخبّٚٓ إّٝ جبٖتٚب يٟ ٔلبصُ ٔزخًْج

ٔبظ٠ٖ٠ظب إّٝ جبٖة اّصٛٔبٕ أذٖبء اّدصٛة اّت٠ٖٛج، ٛ ٍخبل ٠ٛهصؿج إّٝ 

 .جبٖتٚٓ أ٠ؾب أذٖبء دصة ٖٛٔبٖؼ٠ب تغت٘ جض٠صث إ٠ت٠ص٠ب

 :اٌخٕجش و اٌغىٍٓ. ض

  خدخٛٞ تلؽ أَّبتص اّلبئسث ًّجص اّخبص٠ر كْٝ ٖٔبشر ألظْدج خخٔذل 

يٟ خٖٛط ٛ غصٌ  ِٔب كذص، 2ٕٔ دجص اّؼٛإ (ٛ ٠ّط زٖبجص)يٟ ظِب٠ِـٕ 

                                                 
1 - Gsell Stéphane, H.A.A.N, t6, p54. 
2 - Camps Gabriel, Massinissa…, p111. 
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كْٝ ذالذج ظِب٠ِٕ ٛادسث تسٍٛج ٛ ، اّجضائص أٞ األصاؾٟ اّخ٠َْس٠ج ٠ّٖٔٛس٠ب

 1.اّذب٠ٖج تل٠ٕ اّتبٞ ٛ اّذبّذج تًصج٠ٛث

سيٕ اّضٛر اّشٞ ال ٠ضال  (تظ٠سٞ تْلتبط) ٛ يٟ ٔسيٕ كبئْٟ تخالم 

خدح شصاك٘ ظ٠ِٕ ٔٛؼٛل إّٝ 

 2.ٔلؼٔ٘ تظٛاص جْسٞ

 أٔب يٟ دًص٠بح أَّتصث اّت٠ٖٛج 

تجض٠صث صغَٕٛ يَس كذص كْٝ 

، ِٔب ٛجس زٖجص ٖدبظٟ شٛ 3ظِب٠ِٕ

                                     4.َٔتؽ يٟ جتل غٖٛث تخ٠تبضث

                                                               5 

 ٛ اًّصٌ ت٠ٕ اّظ٠ِٕ ٛ اّزٖجص ٙٛ ِٕٛ اّظ٠ِٕ أساث ٔخلسسث أّٚبٓ أِذص 

ٖٔٚب ظالح دصة ٖؼْ٘ شٛ دس ٛادس ٔالئٓ أِذص َّْؿق يٟ االظخلٔبالح ا٠ٔٛ٠ّج 

، أٔب اّزٖجص يٚٛ ظالح ؼصى ِٕٛ ٖؼْ٘ شٛ دس٠ٕ ٛٙشا ٔب ٠جلْ٘ ٔالئٔب 

.  ّْؿلٕ زبؼج يٟ االهخ٠بالح ٛ يٟ االغختبُ

                                                 
1 - Ibid, p113. 
2 - Ibid, p112. 
3 - Ibid, p113. 
4 - Camps Gabriel , les traces…, p43. 

.71ص،المرجعالسابق،بالولٌونال 5 - 

سكاكٌن العصر الحجري : 32شكل رقم 

 .3 الحدٌث الصحراوي
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 :اٌغهـُ و اٌمـىط. د

 خخًٌ اِّخبتبح ٛ ا١ذبص أّبس٠ج كْٝ إٔ اّظالح االكخ٠بسٞ ٠ّْٖٔٛس٠٠ٕ 

كْٝ زالى اّغلٛة اّخٟ خظِٕ أّٖبؿٌ اّجٖٛت٠ج ٕٔ ، ٙٛ اّصٔخ ٛ اّظ٠ِٕ

ٛ ٙٓ ، تالس ٠ٖٔٛس٠ب اّخٟ خظخلٔل اَّٛط ٛ اّظٚٓ ٖٔش اّلؼص اّدجصٞ اّدس٠د

اّوصأبٖح، ه٠ص إٔ ٔصتٟ اّز٠ل ٛ صاِتٟ اّلصتبح اّش٠ٕ ٠ـٚصٕٛ كْٝ 

ٖبجص ٠دْٕٔٛ اّصٔبح أ٠ؾب، ٛ ٙشا ٔب ٠لضض - اّصظٛٓ اّؼزص٠ج ّْؿبظ٠ْٟ

خغبت٘ زؼبئؼٚٓ ٔق ا٠ّٖٔٛس٠٠ٕ أِذص ٕٔ اإلذ٠ٛت٠٠ٕ اّش٠ٕ ٠ظخلْٕٔٛ اَّٛط ٛ 

.                                           1اّظٚٓ تغِل أظبظٟ
2 

 ٛ ٔق ٙشا يئٕ ا٠ّٖٔٛس٠٠ٕ اظخلْٔٛا أ٠ؾب اَّٛط 

ٛ اّظٚٓ أذٖبء اّؼ٠س ٛ أذٖبء اّدصة، يَس شِص ظبّٛظخ٠ٛط 

إٔ جٖٛس ٠ٛهصؿج أّدبؼص٠ٕ يٟ ٔس٠ٖج ضأب ِبٖٛا ٠صٕٔٛ 

 3.اّصٛٔبٕ ٕٔ أكْٝ األظٛاص تبّٖتبل

  ٛ ٍس ِبٕ ٕٔ ت٠ٕ كٖبؼص ج٠ع ٠ٛتب األٛل 

                                                 
1 - Camps Gabriel, Massinissa…, p111. 

.الغالف،المرجعالسابق،بالولٌونال-2
.144ص،المصدرالسابق،سالوستٌوس-3

رؤوس:33شكلرقم

 .2سهامصحراوٌة

القوسوالسهمفًالرسوم34 :شكلرقم

 .5الصخرٌة
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 ٕٔ ٠دْٕٔٛ اّظٚبٓ أ٠ؾب، اّخٟ خؼ٠ة األكساء ٕٔ 

.                  1 ٔظبيج تل٠سث

                                                   2 
 ٛ أذٖبء أدساد اّدصة األ٠ْٙج اّخٟ جصح تلؽ ٍٛبئلٚب تتالس أّوصة 

اَّس٠ٓ ت٠ٕ أٖؼبص ٠ٍؼص ٛ أٖؼبص تٛٔتٟ، ؼٖق ٠ٍؼص األظْدج ٛ زبؼج 

ٛ ٙشا ال ٠لٖٟ أٖ٘ ٕٔ أسزْٚب إّٝ تالس أّوصة ، 3اّظٚبٓ ت٠ِٔبح ِت٠ــصث

 34اَّس٠ٓ، تل ِبٖح ٔٛجٛسث ٖٔش يخصاح ظبتَج، ٛ اّؼٛصث يٟ اّغِل صٍٓ 

، خٔذل ٔغٚسا ٕٔ ٔغبٙس اّصظٛٓ اّؼزص٠ج خجظس غزؼب ٠دٔل ٍٛظب ٛ ظٚٔب

٠ٛتسٛ أٖ٘ سزل ٔصدْج اظخئٖبط اّد٠ٛإ ٛ ٙشا ٔب ٠سل ك٠ْ٘ اّدتل أّٔخس ت٠ٕ 

 .٠سٗ ٛ صٍتج اّد٠ٛإ

 :اٌؼشتاخ اٌذشتٍح. هـ
٠صس شِص اّلصتبح اّدصت٠ج اّخٟ خجصٙب األدؼٖج ٛ اّخٟ ؼٖلٚب ٛ صِتٚب  

ا٠ّْت٠ٕٛ يٟ ِخبتبح ٠ٙصٛسٛح ٛ تلؽ اِّخبة اَّسٔبء، ٛ خؼٛصٙب أ٠ؾب 
 .اّصظٛٓ اّؼزص٠ج أّٛجٛسث يٟ اّؼدصاء اّجضائص٠ج

 ٠شِص ٠ٙصٛسٛح أٛل ٕٔ ٠شِص ٕٔ اّغلٛة ا٠ّْت٠ج اّخٟ خصِة اّلصتبح 

ّس٠ٚٓ ،  أتٖبء ٍت٠ْج األظتظخبٞ اّش٠ٕ ٠ظِٖٕٛ إّٝ اّوصة ٕٔ ٔس٠ٖج ٍٛص٠ٖج

                                                 
1 - Gsell Stéphane, H.A.A.N,t6,p146. 

.176ص،…مواقعوحضارات،غانممحمدالصغٌر-2
3 - Jules César, Op.cit, p19. 
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ذٓ ٠لصر كْٝ شِص غلة األٛضٞ اّظبِٕ إّٝ ، 1كصتبح خجصٙب أصتلج أدؼٖج

جٛاص تد٠صث خص٠خ٠ٖٛط أذٖبء ادخًبّ٘ تل٠س أذ٠ٖب اّظٖٛٞ اّشٞ شِص ٕٔ ٍتل يٟ 

ٛ يٟ ، 2ٙشا اّتدد، د٠د ٠صِتٕٛ أجٔل يخ٠بخٚٓ كصتج خسٛص تٚب دٛل اّتد٠صث

ظ٠بٌ آزص ٠غ٠ص إّٝ إٔ اّوصأبٖح ٠ؿبصسٕٛ اإلذ٠ٛت٠٠ٕ ظبِٖٟ اِّٚٛى صاِت٠ٕ 

 .3كصتبح خجصٙب أصتلج ز٠ٛل

 اّش٠ٕ دبصتٛا اَّصؿبج٠٠ٕ إّٝ ط ٛ ِبٕ ّسٜ األيبصٍج دًْبء أهبخِْٟٛ

ٛ دخٝ ا٠ّْت٠٠ٕ اّْش٠ٕ ، 4جبٖت٘ يٟ اَّصٕ اّصاتق ٍتل ا٠ّٔالس كصتبح دصت٠ج

دبصتٛا اًّصكٕٛ ٠ٖٔصتخخ ٛ صكٔظ٠ط اّذبّد يٟ ٖٚب٠ج اَّصٕ اّذبّد كغص ٍتل 

 5.ا٠ّٔالس ِبٖٛا ٠َٛسٕٛ كصتبح دصت٠ج

 إٕ أجٔل كصتبح اّوصأبٖح ٟٙ شُّ أّٖٛشر أَّٖٛع كْٝ جساص ٔوبصث 

خٔبجصح، ٠ِْٙٚب 

جس ز٠ًى الٖلسآ 

، اّٛاٍٟ األٔبٟٔ

ٔصِة كْٝ 

                                                 
.360ص،،المصدرالسابق4،هٌرودوت- 1
.363ص،المصدرنفسه- 2
.364المصدرنفسه،ص- 3

4 - Diodore de Sicile XX , 17.18. 
5 - Camps Gabriel, Aux origines de …, Monuments…, p35. 

 .2عربةحربٌةٌجرهاحصانان:35شكلرقم



                                     طٕاػح :  ٌصأًاٌفظً ا
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 1 .كجْخ٠ٕ ٠ٔظُ ٍبئسٙب اّضٔبٓ ت٠س ٛ ٠ٛدٔل دصتخ٠ٕ تبألزصٜ

      اظخلْٔح األدؼٖج ّجص ٙشٗ اّلصتبح ٍتل إٔ خصٛؽ كْٝ اّصِٛة ٛ 

االٔخؿبء يٟ اّؼ٠س ٛ اّدصة، ال ٠صِة ٙشٗ اّلصتبح إال غزػ ٛادس ٛ ٠ّط 

 .                                  2ّٚب أٞ اظخلٔبل خجبصٞ

ٛصهٓ إٔ ٠ٙصٛسٛح شِص أِذص ٕٔ ٔصث إٔ اّوصأبٖح ٠ؿبصسٕٛ اإلذ٠ٛت٠٠ٕ       

، إال أٖٖب ٖالدـ ٕٔ 3ظبِٖٟ اِّٚٛى صاِت٠ٕ كصتبح خجصٙب أصتلج أدؼٖج

اٖـص )زالل ؼٛصث ٙشا أّٖٛشر إٔ ٖٙبُ دؼب٠ٖٕ يَؿ ٠جصإ ٙشٗ اّلصتج 

، يٖٚبُ أصتلج ٍٛائٓ ز٠ًْج ٛ ش٠ْ٠ٕ اذ٠ٖٕ، ٛ كصي٠ٕ اذ٠ٖٕ ِشُّ، (35 صٍٓلاّغُ

أٔب اّضٔبٓ اّشٞ ٠ٔظُ ت٘ ٍبئس اّلصتج ئِٕٛ ٕٔ أصتلج دتبل، ِل دت٠ْٕ 

٠غِالٕ ضٔبٓ دؼبٕ ٛادس تبكختبص دتل ٛادس جٚج ا٠ٔ٠ّٕ ٛ ا١زص جٚج ا٠ّظبص 

 .ٕٔ صأط ِل دؼبٕ

ٛ ِشُّ يئٕ اظخلٔبل أصتلج ز٠ٛل ّجص كصتج ٔؿبصسث ز٠ًًج ٠صِتٚب 

غزػ ٛادس ٠ٔظُ دصاتب إؾبيج إّٝ اّضٔبٓ ٠ل٠ٌ ٖٔبٛصاخٚب اّخٟ خخؿْتٚب 

ٛ ّٚشا يئٕ اظخلٔبل دؼب٠ٖٕ يَؿ ٙٛ األٖظة ٛ األِذص ، ك٠ْٔج أّؿبصسث

ٛال ٖلصى ٖٙب ٙل اّلصتبح اّخٟ خجصٙب ، ٔالئٔج، ٛ ٙشا ٔب خت٠ٖ٘ ٙشٗ اّؼٛصث

                                                 
 166.المرجعالسابق،ص،بالولٌونال-1

2 - Camps Gabriel, Massinissa…, p21. 
.364،المصدرالسابق،ص4،هٌرودوت-3
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أصتلج أدؼٖج اّخٟ شِصٙب ٠ٙصٛسٛح خٔذل ٖٛكب آزص ٔزخًْب كٕ اّٖٛف اّٛاصس 

يٟ اّؼٛصث؟ 

 

 إؾبيج إّٝ األظْدج ظبًّج اّشِص اظخلٔل ا٠ّٖٔٛس٠ٕٛ يٟ اّدصة ٛظبئل 

 .ٛ أظب٠ّة أزصٜ ٔخٖٛكج ٍس خِٕٛ ه٠ص غبئلج أٛ ه٠ص ٔأّٛيج

 يَس شِص س٠ٛسٛص اّؼَْٟ إٔ ا٠ّْت٠٠ٕ ٠شٙتٕٛ إّٝ اّدصة دب٠ْٕٔ ذالد 

، ٙشٗ اّدجبصث ٍس خِٕٛ أَّب٠ّق ٛظ٠ْج 1دصاة ٛ دجبصث يٟ د٠َتج ٕٔ اّجْس

يَس كذص كْٝ ٍؿلج جْس خٔذل جضءا ٕٔ َٔالف ؾٕٔ اَّْٝ اّخٟ  ،2ص٠ٔٚب

 . ٛجسح يٟ ؾص٠خ أّسصاظٕ

 ٛ اظخلٔل ٠ٛهصؿج أظب٠ّة ٛ ٛظبئل اظخلبٕ تٚب يٟ دصت٘ ؾس 

اّصٛٔبٕ ٔذل اَّبص أّزْٛؿ تبِّتص٠ح ٛ اّؼٔن اّشٞ ِبٕ جٖٛسٗ أّدبؼصٕٛ 

يٟ ٔس٠ٖج ضأب ٠ؼتٖٛ٘ كْٝ اّجٖٛس اّصٛٔبٕ ٕٔ أكْٝ أظٛاص أّس٠ٖج تلس إٔ 

 .٠3غلْٛا ي٠٘ اّٖبص

VI .االعرؼّاالخ اٌذشتٍح ٌثؼض اٌذٍىأاخ: 

                                                 
1 - Diodore de Sicile XX, 17.18. 

.83لحسنرابح،المرجعالسابق،ص-2
.144ص،المصدرالسابق،سالوستٌوس-3
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إّٝ جبٖة األسٛاح ٛ اّٛظبئل اّؼٖبك٠ج اّخٟ اظخلْٔٚب ا٠ّٖٔٛس٠ٕٛ 

ِأظْدج يئٖٚٓ اكخٔسٛا يٟ ؼ٠سٙٓ ٛ يٟ دصٛتٚٓ كْٝ ٛظبئل أزصٜ ّٓ 

٠ؼٖلٛٙب تأ٠س٠ٚٓ ٛ ّٓ ٠ظخٛصسٛٙب، تل ٟٙ تٖح ت٠ئخٚٓ ٔذل اّد٠ٛاٖبح اّخٟ 

أخؿٛٙب أٛ اظخلْٔٛٙب يٟ اّجص، ٛ أٙٓ ٙشٗ اّد٠ٛاٖبح كْٝ اإلؿالٌ اّدؼبٕ 

 :ٛ ا٠ًّل 

 :اٌذظاْ. 1

٠ـٚص اّدؼبٕ يٟ تلؽ اّٖؼة ا٠ّْت٠ج ِٖؼة اّؼٛٔبٓ أ٠ٕ ٠تسٛ صاِت٘ 

ِٔب ،  (59يٟ اّؼًدج 21اٖـص اّغِل صٍٓ )ٔٔخؿ٠ب إ٠بٗ سٕٛ ظصر أٛ ّجبٓ 

٠ـٚص كْٝ أهْة اَّؿق اَّٖس٠ج ا٠ّٖٔٛس٠ج يخـٚص صظٛٓ اّدؼبٕ يٟ َٖٛس 

، ِٔب ٠ـٚص كْٝ اّصظٛٓ 1، ٛ ٠ٛتب األٛللأُّْٛ ٔبظ٠ٖ٠ظب، ٠ٔظ٠تظب، ٠ٙبٔتؼب

 (.35اٖـص اّغِل )اّؼزص٠ج جبصا كصتبح دصت٠ج

ٛ اظخلٔبل اّدؼبٕ ِد٠ٛإ جص ٠ظخْضٓ ٔلصيج اظخلٔبل أّلسٕ ّتٖبء 

ٛتبكختبصٗ آزص د٠ٛإ أ٠ّى جبء ٕٔ اّغصٌ زالل األ٠ًّج اّذب٠ٖج ٍتل ، اّلصتبح

ا٠ّٔالس ٍتل خأظ٠ط ٍصؿبجج يئٖ٘ أسزل يٟ ًٖط اٍّٛح اّشٞ كصى ي٠٘ ظِبٕ 

 .2تالس أّوصة اَّس٠ٓ اّلصتبح ٛ أّلسٕ

                                                 
1 - Troussel Marcel , Le cheval animal solaire, R.S.A.C  , 1952, p170.  
2 - Camps Gabriel, Massinissa…, p35. 
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ٛ ٠ِٕٔ اَّٛل إٔ اّدؼبٕ ٛ اّدس٠س ٍس أٖٔب خًٍٛب ٛاؾدب ّٕٔ أخِْٚٔب 

 .1ٖٚب٠ج األ٠ًّج اّذب٠ٖج ٛ تسا٠ج األ٠ًّج األّٛٝ ٍتل ا٠ّٔالس

ّٓ خوًل أّؼبسص اّخبص٠ز٠ج شِص ّٛق ُْٔٛ ٛ غلة ٠ٖٔٛس٠ب تخصت٠ج ٛ 

ِٔب ، 2صِٛة اّدؼبٕ، يَس ِبٕ ٠ٛهصؿج دظة كبسث ٍٛٔ٘ ٠ٔبصط اًّصٛظ٠ج

ّٓ ٠خزل أُّْ ٔبظ٠ٖ٠ظب كٕ ؼٚٛث اّدؼبٕ صهٓ تْٛه٘ ظٕ اّذبٖٔج ٛ 

اّذٔب٠ٖٕ، ٛ ِبٕ صِٛة اّدؼبٕ سٕٛ ظصر أٛ ّجبٓ، ٛ ّٓ ٠ِٕ ٖٙبُ ظٜٛ 

ز٠ؿ يٟ صٍتخ٘ خلٌْ ي٠٘ تلؽ اّخٔبئٓ، ِٔب ّٓ ٠ِٕ اّدؼبٕ ٠ٛج٘ إال تٛاظؿج 

كؼب صي٠لج، أٛ تصِتخٟ اًّبصط، أٛ 

 .3تؾصتبح ظص٠لج ٕٔ ٠سٗ

٠لٛس االٙخٔبٓ اِّت٠ص تخصت٠ج اّز٠ٛل ٕٔ 

ؿصى ُْٔٛ ٠ٖٔٛس٠ب إّٝ دبجخٚٓ إّٝ أخالُ 

ز٠بّج ٔٔخبضث ّْدًبـ كْٝ ظ٠بسخٚٓ إؾبيج إّٝ 

.          4ّٛلٚٓ ِِل ا٠ّٖٔٛس٠٠ٕ تصِٛة اّز٠ل

        5
                                                             

                                                 
1 - Gsell Stéphane ,H.A.A.N, t 5, p80. 

.93المصدرالسابق،ص،سالوستٌوس-2
3 - Ibid, p,p185,186. 
4 - Ibid, p182. 

.185ص،الجزائرالنومٌدٌة-5
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ٛ ختصض ِٔبٖج اّز٠بّج إشا أ٠َّٖب ٖـصث كْٝ اّج٠ٛع ا٠ّٖٔٛس٠ج، أ٠ٕ ٖجس 

ٔٔب ٠سل كْٝ أِّبٖج أّٔخبضث ، كسس اّز٠بّج ٔصخًلب سائٔب َٔبصٖج ٔق كسس أّغبث

يلٖسٔب اٖخَل ظ٠ِت٠ٛ أذٖبء اّدصٛة ، 1اّخٟ خغوْٚب اّز٠ٛل يٟ اّج٠ٛع ا٠ّٖٔٛس٠ج

اّت٠ٖٛج إّٝ ٔس٠ٖج أٛخ٠ِب ٛ ٛايبٗ ٔبظ٠ٖ٠ظب كْٝ صأط يصٍج ٕٔ يصظبٖ٘ ِبٕ شُّ 

 .2ا٠ّٛٓ أظلس أ٠بٓ اّصٛٔبٕ ٖٔش ٛؼّٛٚٓ إيص٠َ٠ب

ٛ ٍس ِبٕ ٕٔ كبسث أُّْٛ ا٠ّٖٔٛس٠٠ٕ اّخَٖل صيَج ِٛاِة ٕٔ يصظبٖٚٓ ٛ 

 .٠ّط ٔغبخٚٓ

 :اٌفٍـً. 2

ٖٙبُ د٠ٛإ آزص اظخلٔل يٟ 

اّدصٛة ٕٔ ؿصى ا٠ّٖٔٛس٠٠ٕ ٛ إٕ 

ِبٕ تسصجج ٛ أ٠ٔٙج أٍل ٕٔ اّدؼبٕ 

 3.                      ٙٛ ا٠ًّل

 يَس أصظل ٔبظ٠ٖ٠ظب ا٠ًّْج إّٝ 

، ااّج٠ٛع اّصٛٔب٠ٖج أّدبصتج يٟ إظتبٖٟ

ِٔب أصظل ي٠ْج إّٝ اّج٠ٛع اّصٛٔب٠ٖج 

                                                 
.113ص،المرجعالسابق محمدالهادي، حارش -1

2 - Tite Live XXXIX, 29. p4. 
.183الجزائرانومٌدٌة،ص-3
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، ٛ ِشُّ اّج٠ٛع اّصٛٔب٠ٖج اّخٟ دبصتح 1أّدبصتج ؾس ت٠صظٟ ُْٔ َٔس٠ٖٛب

 ٌ ٓ ي٠ْج 142يٟ ظٛص٠ب ، ٛ ِبٖح ٔق اّج٠ٛع اّصٛٔب٠ٖج يٟ اظتب٠ٖب ظٖج 

 2.أصظْٚب ٠ٔظ٠تظب

 ٙشٗ اّسيلبح ٕٔ ا٠ًّْج اّخٟ أصظْٚب ُْٔٛ ٠ٖٔٛس٠ب إّٝ اّج٠ٛع اّصٛٔب٠ٖج 

أّدبصتج  يٟ ٔزخْى ٖٔبؿٌ دٛؽ اّتدص أّخٛظؿ، ٔب ِبٖح ّخصظل ّٛال 

ٛيصث ٙشٗ اّد٠ٛاٖبح يٟ ٠ٖٔٛس٠ب، ٛ خدِٓ ا٠ّٖٔٛس٠٠ٕ يٟ ؿصٌ خص٠ٛؾٚب ٛ 

اظخلٔبّٚب ّوب٠بح دصت٠ج، يَس ِبٕ سٛص ا٠ًّْج ِت٠صا يٟ خغخ٠ح ؼًٛى األكساء 

 .ٛ خًص٠َٚب ٛ ضصف اّصكة ٛ اّتْتْج ت٠ٖٚب

VI. األعٍذح إٌىٍِذٌح تٍٓ اإلسز اٌذضاسي ٌؼظىس ِا لثً اٌراسٌخ و

 :اٌرأشٍشاخ األجٕثٍح

ال خزْٛ إغِب٠ّج أؼبّج األظْدج ا٠ّٖٔٛس٠ج ٕٔ كس٠س اّخظبؤالح اّخٟ خختبسص 

 .إّٝ اّشٕٙ ِْٔب خؿصٍٖب إّٝ أدسٙب تبّتدد

 يئشا ظْٖٔب تإٔ اّصٔبح ٛ اّدصاة ٔذْٔب اّظٚبٓ ٠ّٛسث أّٖؿَج ٛ ٖخبر يِص 

ٛ خ٠َٖج ظِبٖٚب ٖـصا ّٔب زًْخ٘ دؾبصاح اّلؼٛص اّدجص٠ج ٛ يجص اّخبص٠ر ٕٔ 

ؼٖبكبح دجص٠ج ٛ كـ٠ٔج ٔخٔذْج يٟ صؤٛط اّظٚبٓ ٛ ٖؼبل اّصٔبح ٛ 

اّدصاة ٛ اّخٟ خؿٛصح ي٠ٔب تلس إّٝ ٔلس٠ٖج، ٛ يئٕ دبّج ظالح آزص ٙٛ 
                                                 

.153المرجعالسابق،ص محمدالهادي، حارش-1
.153،صنفسهالمرجع-2
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اّظ٠ى ختسٛ أِذص خل٠َسا، يـٚٛصٗ ؾٕٔ أظْدج أّدبصت٠ٕ كْٝ تلؽ ٖؼة 

ٔلتس اّدًصث، ٛ دخٝ ٛجٛسٗ ؾٕٔ األظْدج اّخٟ ؾٔخٚب ٔجٔٛكج األذبد 

 .اّجٖبئضٞ تؾص٠خ ؼٛٔلج اّزصٛة ال ٠دظٓ اإلغِبل اَّبئٓ دٛل أؼْ٘

 يٚشا اّظ٠ى تبّشاح ٠لختصٗ هضال ٔظخٛصسا ٕٔ إ٠ؿب٠ّب أٛ ٕٔ غت٘ جض٠صث 

 أٔب ِبٔتط ي٠لختص إٔ ظِبٕ تالس أّوصة اَّس٠ٓ ٍس كصيٛا اّظ٠ى ٖٔش 1إ٠ت٠ص٠ب،

 .2اَّسٓ ه٠ص إٔ اظخلٔبّ٘ ِبٕ ٔدسٛسا إّٝ هب٠ج ٖٚب٠ج اّلؼٛص اَّس٠ٔج

   ٠صٜ ِبٔتط إٔ ٔجٔٛكج األظْدج اّخٟ خـٚص كْٝ تلؽ ٖؼة ٔلتس 

اّدًصث، ٛ إٕ ِبٖح ٠ّظح شاح ؿبتق ٍصؿبجٟ تدح، يٟٚ ٠ّظح ِْٚب ٕٔ 

، دخٝ ٛإٕ ِبٖح تلؽ األظْدج ا٠ّٖٔٛس٠ج 3األظْدج أّلخبسث ّسٜ ا٠ّٖٔٛس٠٠ٕ

ت٠ٖٔب ٠لخَس هضال إٔ ا٠ّٖٔٛس٠٠ٕ أزشٛا ٔلـٓ ٙشٗ األظْدج كٕ ، 4ت٠ٖٛج اّؿبتق

 .5اَّصؿبج٠٠ٕ ِبّزٛشث، اّخصط اِّت٠صث، ٛ اّظ٠ى

 ٛ ٔٚٔب خِٕ األظْدج األجٖت٠ج اّخٟ سزْح ٠ٖٔٛس٠ب يئٕ اظخلٔبّٚب اٍخؼص 

 6.خَص٠تب كْٝ اّغزؼ٠بح أّٚٔج ِبألٔصاء ٛ اَّبسث

                                                 
1- Gsell Stéphane ,H.A.A.N, t6, p43. 
2 - Camps Gabriel, Massinissa…, p112. 
3 - Ibid, p263. 

. 163،ص1998المملكةالنومٌدٌةوالحضارةالبونٌة،داراألمة،الجزائر،،غانممحمدالصغٌر4 -
5 - Gsell Stéphane ,H.A.A.N, t6, p54. 
6 - Ibid, p54. 
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       ِّٕ أ٠ّط تئِٔبٕ ٕٔ ؼٖلٛا صؤٛط اّظٚبٓ ٛ ٖؼبل اّدصاة ٛ اّصٔبح 

تسٍج ِت٠صث ٕٔ اّدجص ذٓ ٕٔ أّلسٕ إٔ ٠ؼٖلٛا أساث شاح َٔتؽ، ٖؼْٚب شاح 

دس٠ٕ ٛ أؿٛل ٠ٍْال ٕٔ ٖؼبل اّصٔبح ٛ اّدصاة ٟٙ اّظ٠ى؟ صهٓ أٖ٘ ٠ّط 

ٕٔ اّظٚل إؿالٌ ٔذل ٙشٗ األدِبٓ سٕٛ إجصاء سصاظبح جبسث ٛ ٛاي٠ج خظخٖؿٌ 

ا١ذبص أّبس٠ج سٕٛ االِخًبء تٔب ٍبّ٘ اِّخبة اَّسٔبء يٟ ظ٠بٍبح ٔل٠ٖج ٛ ؾٕٔ 

ـصٛى ٔدسسث ٛ ألهصاؽ ٔزخًْج، ٛ ٙشا ال ٠أخٟ تٔجصس إٔلبٕ اّٖـص 

 .ّْدـبح يٟ ٙشٗ اَّْٝ ٛ ا١ذبص
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صناعة الفخار      
I. ٌم ث من الفخار تقس : االستعمال ٌح

: الفخار ذو االستعمال المنزلً الغذائً. 1

. أوانً الطهو.  أ

ب . أوانً األكل.  

ب.  ج  .أوانً الشر

ن.  د . أوانً التخٌز

ر الغذائً. 2 . الفخار ذو االستعمال المنزلً ٌغ

ح .  أ صاٌب  .(المسارج)الم

ب . المباخر.  

ر العطر.  ج . قواٌر

ي. 3 . الفخار ذو االستعمال الجنائز

ي.  أ ٌم الفخار الجنائز : تقس

 .الفخار القزمً      * 

ي      *  .الفخار بالحجم العاد

ي. ب ت الفخار الجنائز زا . مٌم

ٌم. ج ب القد ي ببالد المغر . النطاق الجغرافً للفخار الجنائز

II .صنع صدر ال ث م ٌم الفخار من ٌح : تقس

ٌة. 1       ٌة النسو صناعة المنزل . الفخار ذو ال

ٌة. 2               ٌة الرجال صناعة التجار  .الفخار ذو ال

III .صناعة الفخار : مراحل ال

ر العجٌنة. 1 ٌض . تح

 



 طٕاػح   :                                      اٌصاٌس اٌفظً
 اٌفخاس

 92 
92 

ل. 2 . التشٌك

ل بالٌد.  أ . التشٌك

ب ب.   ل بواسطة القوال   .التشٌك

ب.  ج ل بواسطة الدوال   .التشٌك

ع. 3 س والتلٌم . التمٌل

صباغة والزخرفة. 4   .ال

. الشً. 5

IV .ٌة ف الفخار . أنواع الزخار

. الزخرفة بطرٌقة الحز.1

: الزخرفة باستعمال األلوان. 2

ٌة. أ ف الهندس . الزخار

. النقاط المتتابعة  * 

. الخطوط واألشرطة  * 

ت  *  . المثلثا

ب ٌة.   ف الفلك . الزخار

ٌة.  ج ف النبات . الزخار

ٌة.   د وان ف الٌح . الزخار

ٌة. ـه ف البشر . الزخار

ٌة.  و ف الكتاب . الزخار

صباغ واأللوان. 3 . األ

V .ًٌة على الفخار المغارب ت األجنب را : التأٌث

ي. 1 صر ر الم . التأٌث

صً. 2 ر القبر   .التأٌث

ري .3 ر األٌٌب  .التأٌث
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صقلً .4 ر ال . التأٌث

ر البونً. 5 . التأٌث

VI .ًخ المغارب   :الفخار فً التاٌر

. نمط الحٌاة من خالل الفخار. 1

خ الفخار المغاربً. 2 . تأٌر

خ. 3  .الفخار كوسٌلة للتأٌر
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 اٌفخاس طٕاػح

I. ٍُاالعرؼّاي دٍس ِٓ اٌفخاس ذمغ: 

 تحت ٌندرج كبٌرٌن قسمٌن إلى استعماله أؼراض حٌث من الفخار ٌقسم

. الفخارٌة القطع من عدٌدة وأصناؾ أنواع اممنه قسم كل

: اٌغزائً إٌّضًٌ االعرؼّاي رو اٌفخاس. 1 

 سواء اعتٌادٌة منزلٌة ألؼراض ٌستعمل الذي الفخار هو المنزلً الفخار

 ؼذائٌة ؼٌر أخرى ألؼراض أو ؼذائً لؽرض االستعماالت هذه كانت

. وؼٌرها البخور حرق أو كاإلضاءة

.مجموعات أربع إلى الؽذائٌة االستعماالت ذات النومٌدٌة األوانً وتقسم
1
 

 :اٌغهى أوأً. أ

 الطعام لطهو تستعمل التً األوانً هً

 عدة طعام تسع كً الحجم كبٌرة ؼالبا وتكون

 وأحجامها بؤشكالها القدور فً وتتمثل أشخاص،

والكسكاس، الطاجٌن الجفان، المتنوعة،
2
 وتظهر 

 علٌها عثر قدر صورة 38 رقم الشكل فً

 لها ولٌس مزخرفة الفوهة متسعة وهً بقسنطٌنة

                                .   أذرع أو مقابض
3

                

 أمكنً موقع هو الحدٌث الحجري العصر إلى ٌعود موقع وهناك

 بسٌطة الحجم كبٌرة قدور هً فخارٌة أوان على به عثر الجزائرٌة بالصحراء
                                                 

1
 .131ص ,اٌّوعغ اٌَبثك ِؾّل اٌٙبكٞ, ؽبهُ -
2

 .132ص, ٔفَٗاٌّوعغ - 
3

 .174اٌغيائو ا١ٌِٕٛل٠خ, ص- 

.3مزخرفةقدر :38رقمشكل
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 دون ؼالبٌتها سم،60 بعضها قطر ٌصل الشكل

القرع حبة ٌشبه ما ومنها أعناق وال مقابض
1

 ،

 .األوانً هذه إحدى تظهر 39 رقم الشكل وفً

                                  
2

 

 القدور ؼٌر للطهو أخرى أوان وهناك

 واسع نوع وهً قسطل بمقبرة علٌها عثر

 الخزفٌة باألوانً مقارنة الحجم كبٌرة ومنبسط

 أن خبلله من ٌبدو حلزونً خط منه ٌنطلق قرص به الداخلً سطحها الجنائزٌة،

 الخبز، لطهو تستعمل التً الحالٌة األوانً مثل للطبخ موجهة األوانً هذه

(. الطواجن )والفطائر الرؼٌؾ

 مخصصة أنها إلى التوجه ٌعزز األوانً هذه على زخارؾ أٌة ؼٌاب إن

 كانوا المٌبلد قبل األخٌرة القرون خبلل السكان أن ٌإكد ما وهذا الخبز لطهو

.الدقٌق عصائد وعلى الخبز على ٌتؽذون
3
 

 طهو فً تستعمل التً القاعدة مثقوبة الشكل مخروطٌة لآلنٌة بالنسبة أما

 على التونسً بالساحل عثر فقد الكسكاس باسم وتعرؾ البخار على الكسكس

 استعملت أنها صنعها وطرٌقة شكلها من ٌبدو الرومانً العصر إلى تعود أوانً

 العصر قبل اآلنٌة هذه واستعمال صناعة ٌنفً شًء ال ولكن، الؽرض لهذا

 أخرى نباتٌة ألٌاؾ من أو الحلفاء من تصنع أوان هناك األقل فعلى، الرومانً

.الفخاري للنموذج سابقة
4
 

 

 

                                                 
1

 .119ص,  …ِٛالغ ٚؽؼبهاد, غبُٔ ِؾّل اٌظغ١و- 
2

 .121ص,  اٌّوعغ ٔفَٗ ـ 
3
 - Camps Gabriel, Massinissa…, p102. 

4 - Ibid, p,p103,104. 

بطرٌقةمزخرفةقدر :39رقمشكل

 .2الحز
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: األوً أوأً. ب

 الشكل فً تختلؾ التً الصحون أنواع وتشمل الطعام لتقدٌم األكل أوانً تستعمل

.والعمق والحجم
1

    

 والثانً الحواؾ منبسط العمق قلٌل األول الصحون، من نوعان وهناك

قصٌرة قاعدة النوعٌن لكبل نجد وقد االنحدار إلى تمٌل وحوافه عمٌق
2

 وقد، 

 بباٌنام الكبٌر الصخر بمؽارة الصنع متقنة ؼٌر عمٌقة لصحون نماذج على عثر

.العاصمة الجزائر ؼرب
3

   

 عدة على عثر فقد قسطل بمقبرة أما

 هذه بٌن من، الفخارٌة األوانً ضمن صحون

 وكبل العمٌقة وهناك المسطحة هناك الصحون

زخارؾ ٌحمل النوعٌن
4

 ٌظهر 40الشكل وفً، 

.  مسطح آخر وصحن قصٌرة، قاعدة له قسطل من عمٌق صحن
5

                     

: اٌششب أوأً.ض

  والكإوس،األقداح الفناجٌن من أنواعا الشرب أوانً تضم

واألبارٌق
6

      .الشراب لتقدٌم أوان ،وهً
7
 

بالمقابر وجدت التً الفخارٌة األوانً أكثر بٌن من هً واألقداح
1

 فقد، 

 فخارٌة لقى على العاصمة ؼرب شمال بباٌنام الكبٌر الصخر مؽارة فً عثر

.أقداحا تضم ما بٌن من تضم الرومانً للعصر سابقة
2

      

                                                 
 .132ص, اٌّوعغ اٌَبثك ِؾّل اٌٙبكٞ, ؽبهُ - 1

2 - Camps Gabriel, Massinissa…, p 101. 
3 - Gsell Stéphane, Monuments…,t1,p-p 1-14- Gsell Stéphane, Atlas 
Archéologique …, 5,6,p1. 
4 - Camps Gabriel, Recherches sur l’antiquité de la céramique modelée et peinte 
en Afrique du nord, Libyca, t3, 1955, p-p 361-363. 
5- Ibid, p-p359-362. 

6
 .132ص, اٌّوعغ اٌَبثك ِؾّل اٌٙبكٞ, ؽبهُ -

  7 -.145ص,  اٌغيائو ا١ٌِٕٛل٠خ

 5.قسطلمنصحنان:40رقمشكل

إناء:41رقمشكل

.7للشرب
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 بالمقبرة علٌه عثر مقبض ذو شرب إناء ٌظهر 14رقم الشكل وفً        

.1967 تنقٌبات أثناء بتٌبازة الؽربٌة النومٌدٌة
3
          

تٌدٌس مدٌنة وبموقع         
4
 ٌظهر الذي القدح على عثر 

 مملس سطحه بمقبض مزود وهو 42رقم الشكل فً

      .بٌضاء خلفٌة على حمراء زخارؾ على وٌحتوي
            

                   
5

      
            

 من حجما أصؽر فهً والكإوس الفناجٌن أما

   .منها الكإوس تخلو بٌنما بمقابض الفناجٌن تزود األقداح

               

.األحجام مختلفة وهً بتٌدٌس الفخارٌة اللقى ضمن والكإوس الفناجٌن على عثر       
6

  

: اٌرخضٌٓ أوأً.د

 لتخزٌن استعملت عموما الحجم كبٌرة أوان هً الفخارٌة التخزٌن أوانً

. والخمر كالزٌت والسائلة كالحبوب الصلبة األؼذٌة ونقل

،وأحجامها أشكالها بمختلؾ الجرار فً التخزٌن أوانً تتمثل
7
، الخوابً وفً 

.العاصمة بالجزائر الكبٌر الصخر مؽارة فخار ضمن جرار على وعثر
8
 

 
 منها مختلفة يوخواب جرار على عثر فقد بتٌدٌس أما

 الشكل فً تظهر التً والخابٌة النومٌدي للعصر ٌعود ما

.                                    بقسنطٌنة اكتشفت 43رقم
1

  

                                                                                                                                                    
1 - Camps Gabriel, Massinissa…, p101. 
2 - Gsell Stéphane , Monuments antiques…, p-p1-14.  

3
 .145اٌغيائو ا١ٌِٕٛل٠خ, ص  -

 .174اٌّوعغ ٔفَٗ, ص -4 

 .174اٌّوعغ ٔفَٗ, ص -5 
6 - Camps Gabriel, la céramique  des sépultures berbères de Tiddis, Libyca , 
t4,1956, p-p155-203. 

 132ص ,اٌّوعغ اٌَبثك ِؾّل اٌٙبكٞ, ؽبهُ - 7
8 - Gsell Stéphane,  Monuments antiques…, p-p1-14. 

 .5قدح:42رقمشكل

 1.خابٌة:43رقمشكل
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 فإنها سم31 عن ٌزٌد ال ارتفاعها باعتبار نسبٌا صؽٌرة أنها ورؼم

 سعؾ شكل على وزخارؾ أفقٌة أشرطة تزٌنها بمقبضٌن مزودة محلٌة صناعة

مدرجة وسبللم النخٌل
2

 علٌها عثر التً الفخارٌة األوانً بقاٌا خبلل من وٌبدو، 

 رؼم المعتاد الجنائزي األثاث من لٌست الخوابً أن القدٌم المؽرب ببلد بمدافن

 لكن ماسٌنٌسا، للملك المنسوب الخروب صومعة ضرٌح فً منها نماذج وجود

 مستوردة هً بل محلٌة صناعة لٌست المدفن هذا داخل علٌها عثر التً الخوابً

اٌطالٌا ومن رودس من
3
. 

: اٌغزائً غٍش إٌّضًٌ االعرؼّاي رو اٌفخاس. 2
 هناك أقسام أربعة إلى مقسما ذكرناه الذي الؽذائً االستعمال ذو الفخار إلى إضافة

 ؼذائٌة ؼٌر أخرى ألؼراض تستعمل المنزلٌة الفخارٌة المنتجات من أخرى أنواع

. مختلفة مواد وحفظ البخور وحرق كاإلضاءة

 (:اٌّغاسض)اٌّظاتٍخ. أ

 تكون قد كما فخارٌة تكون قد لئلنارة تستعمل أداوت هً المصابٌح

 ٌصب األعلى ناحٌة كبٌرة مركزٌة فتحة لها كالحجارة أخرى مواد من مصنوعة

 توضع بارز نتوء داخل أمامٌة أخرى فتحات أو وفتحة اإلنارة زٌت خبللها من

. مشتعلة وتبقى الخزان من الزٌت تمتص التً الفتٌلة فٌها

 العالم بقاع فً استعمالها انتشر التً الخزفٌة المصابٌح عن الحدٌث وقبل

 إلى سنتطرق الرومانً االحتبلل فترة خبلل خاصة المؽرب ببلد ومنها القدٌم

. الجزائرٌة بالصحراء علٌها عثر للمصابٌح حجرٌة نماذج

 الرومانٌة المصابٌح شكلها ٌشبه الحجر من زٌتً مصباح على عثر

 استٌعابها وطاقة، الجزائرٌة الصحراء فً الراوي بعرق( Lucernae )الخزفٌة

 ما حسب الحبوب لطحن أو الشراب الحتواء مخصصة اعتبارها تنفً الضعٌفة
                                                                                                                                                    

1
 .159اٌغيائو ا١ٌِٕٛل٠خ, ص - 

2
 .159اٌّوعغ ٔفَٗ, ص  -

3 - Bonneli, Op.cit, p176. 
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 استعمالها تإكد علٌها الباقٌة النار فؤثار البداٌة فً صنعها ومادة شكلها به ٌوحً

.لئلنارة
1
 

 المجوؾ الجزء تقرٌبا، مثلثة وقمة مستدٌرة قاعدة ذو المصابٌح هذه أحد

 بمنطقة أما الكوارتز، مسامات بٌن متؽلؽلة( Récine)القار أثار به دائري منه

 من األخر هو مصنوع مصباح على فعثر الكبٌر الؽربً بالعرق شروٌن

 مع الراوي عرق مصباح من حجما أصؽر السمرة إلى المائل األحمر الكوارتز

 لون تؽٌر الكوارتز من مصنوع أكبر للزٌت استٌعابه وطاقة أوسع خزانه أن

.اللهب بفعل فٌه الزٌت خزان
2
 

 التً اللقى إلى نظرا الحدٌث الحجري العصر إلى المصابٌح هذه تعود

.العصر لهذا الصناعٌة المواصفات قطعا تحمل والتً معها وجدت
3
 

 بقسنطٌنة بعضها على فعثر النومٌدي للعصر تعود التً المسارج أما

المٌبلد قبل الثانً القرن إلى تعود
4

( 44 رقم شكل )صورتها خبلل من وٌبدو، 

 لتشكٌل بعضها على أطرافها ثنٌت الشكل مثلثة طٌنٌة شرٌحة من صنعت أنها

 فً الزٌت لصب كبٌرة خلفٌة وأخرى الفتٌلة لوضع صؽٌرتٌن أمامٌتٌن فتحتٌن

.             الثبلثة الفتحات بٌن ٌقع الذي الخزان

 ضمن علٌه عثر إتقانا أقل آخر نموذج وهناك

 مسرجة من ٌتكون بجٌجل المدافن بؤحد الجنائزي األثاث

 الرودٌسٌة للمسارج تقلٌدا المسرجة صنعت وحاملها

الشً وسٌئة الملمس وخشنة الصنع ردٌئة لكنها
5

 أنظر )

                                                 
1 - Mateu(J), Op.cit, p173. 
2 - Ibid, p-p176-178. 
3 - Ibid, p178. 

4
 .161اٌغيائو ا١ٌِٕٛل٠خ, ص -

5
- L’Algérie au temps des royaumes Numides, p63.  

 2.مسرجة:44رقمشكل
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 .4وحاملهامسرجة :45رقمشكل                       

.                                                     منها قطع عدة على عثر وقد( 45رقم الشكل
 

1
 

 خبلل من القدٌم المؽرب بببلد المصابٌح  لصناعة الجٌدة البداٌات ورؼم

 بالصحراء علٌها عثر التً الحدٌث الحجري العصر إلى العائدة الحجرٌة النماذج

 تبٌنه ما وهذا النومٌدي العهد خبلل تعثرت الفخارٌة المصابٌح صناعة أن إال

 كبٌرا تطورا تشهد ولم( وجٌجل بقسنطٌنة علٌها عثر التً )ذكرناها التً القطع

 الرومانً االحتبلل فترة خبلل إال

 قفزة المصابٌح صناعة عرفت أٌن

 األشكال تنوع حٌث من كبٌرة نوعٌة

.واألحجام واأللوان والزخارؾ
2

                   

3
 

 :  اٌّثاخش- ب
 لحرق المباخر تستعمل 

 من ؼالبا تصنع مثبل، كالمعابد العامة األماكن فً أو المنازل داخل سواء البخور

 الزخرفة و الشكل فً اإلبداع فٌها ٌبلػ التً الفنٌة األدوات من هً و الفخار،

.               أوجه

 من صندوق داخل علٌها عثر مبخرة هناك 

 عاتً كدٌة بمقبرة مرمدة داخل موجود الرصاص

 حواؾ زٌنت الفخار، من المبخرة هذه بقسنطٌنة،

 الذي الؽطاء كذلك و نباتٌة، أوراق بؤشكال فوهتها

                                                 
1

 .161اٌغيائو ا١ٌِٕٛل٠خ, ص - 
2

هعت ,9اٌؼلك,ِغٍخ اٌزواس,طٕبػخ اٌّظبث١ؼ ثّٛه٠طب١ٔب اٌم١ظو٠خ فالي الؽزالي اٌوِٚبٟٔ,ِٕظٛهٞ فل٠غخ- 

 .1997َٔٛفّجو, ٘ـ 1418
3 - L’Algérie au temps des royaumes Numides, p63. 

 2.مبخرة :46رقمشكل           
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بمقابض مزودة المبخرة هذه، الرئٌسٌة فتحته إلى إضافة ثقوبا احتوى
1

    .
2
 

:                                        اٌؼغش لىاسٌش- ض
 قوارٌر على تٌدٌس ببازٌنا المصبوؼة الفخارٌة األوانً مع ييبٌرت عثر 

 الملك حكم فترة عاصر الذي الحفرة بمعبد علٌها عثر التً تلك تشبه عطر

.أبنائه و ماسٌنٌسا
3

               
4

   

 ٌسع ٌكاد ال جدا ضٌق تجوٌفها العنق، نحٌفة الحجم صؽٌرة القوارٌر هذه  

 رقم الشكل انظر)خشنة عجٌنة من مصنوعة وهً العطر، من القطرات بعض إال

47)
5
. 

 عثر فقد التخصٌص، معروفة سابقا المذكورة األوانً إلى إضافة و

 لتصفٌة مخصصة كامبس اعتبرها بمصاؾ أوان على أٌضا بتٌدٌس

العسل
6

 ؼٌره أو كالزٌت أخرى مواد لتصفٌة استعملت قد تكون أن ٌمكن لكنها، 

 .

 

                                                 
1 - L’Algérie au temps des royaumes Numides, p42  -  161اٌغيائو ا١ٌِٕٛل٠خ , ص  . 
2 - Ibid, p42. 
3 - Camps Gabriel, Recherches sur l’antiquité …, p368 . 
4 - Camps Gabriel, La céramique des monuments mégalithiques, collection du 
musée du bardo (Alger), Actes du congres de préhistoire  2 eme     session, Alger, 
1952, p162. 
5 - Camps Gabriel ,La céramique des sépultures …., p161. 
6 - Camps Gabriel, Massinissa…, p,p 104,105 . 

قارورة:47رقمشكل

 4.عطر
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:  اٌجٕائضي االعرؼّاي رو اٌفخاس- 3

 األثاث من كجزء المدافن فً ٌوضع الذي الفخار هو الجنائزي الفخار 

 الجنائزي األثاث هً الفخارٌة األوانً تكون قد و، المٌت ٌرافق الذي الجنائزي

. أسلحة أو حلً ترافقها قد أحٌانا و علٌه ٌعثر الذي الوحٌد

 حٌاته فً اإلنسان ٌستعملها التً األدوات بتنوع الجنائزي األثاث ٌتنوع 

 كذلك و االجتماعٌة، و االقتصادٌة الحٌاة نمط و الدٌنً، الفكر بحسب و الٌومٌة

. المعٌشً مستواه و المٌت مكانة

 تعٌشها التً الحٌاة جوانب عن الجنائزي األثاث ٌعبر عموما، و 

 نمط معرفة خبلله من وٌمكن المدافن، فً وضعته و أنتجته التً المجتمعات

. صادقا و عفوٌا تارٌخٌا مصدرا باعتباره حٌاتها

 بٌن تنوع فإنه القدٌم المؽرب بببلد الجنائزي الفخار إلى عدنا إذا و 

 .جنائزٌة ألؼراض استعمل الذي المنزلً الفخار و الصرؾ الجنائزي الفخار

 : اٌجٕائضي اٌفخاس ذمغٍُ. أ

:  هما قسمٌن إلى المٌؽالٌتٌة بالقبور علٌه عثر الذي الجنائزي الفخار ٌنقسم

 و صحونا ٌضم طقسً فخار وهو الصؽٌرة، األحجام ذو :اٌمضًِ اٌفخاس *

.مشوي ؼٌر طٌن من الصنع، خشنة مباخر
1
  

 تكون قد قدورا و كإوسا صحونا، جرارا، ٌضم: اٌؼادي تاٌذجُ اٌفخاس *

باألحمر كلٌا ملونة تكون قد كما الفوهة، حول أحمر بخط لو و مزخرفة
2

 هذا، 

 فً وضعه قبل منزلٌا استعماال مستعمبل ٌكون قد الجنائزي الفخار من النوع

 التً الثبلثة واألقداح بتٌدٌس الكبٌر بالمدفن علٌها عثر التً الجرة مثل المدفن،

                                                 
1 - Camps Gabriel, Recherches sur l’antiquité…, p357. 
2
 - Ibid, p357. 
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 كل حمله أجل من جانبٌة نتوءات بؤربعة مزود كبٌر أخر وقدح عظاما احتوت

 من األخر الطرؾ على اآلخرٌن النتوأٌن قطرٌا ٌقاببلن متجاورٌن ٌنأنتو

.القدح
1 

: اٌجٕائضي اٌفخاس ٍِّضاخ. ب

 بساطته خبلل من الجنائزٌة للطقوس المخصص الفخار تمٌٌز ٌمكن

 أن ٌجب الذي المنزلً الفخار خبلؾ على والمقابض واألذرع العرى من وخلوه

.وتعلٌقها حملها من تمكن زوائد أوانٌه أؼلب تحتوي
2
 

 الذي الجنائزي الفخار بٌن بالمدافن علٌه عثر الذي الفخار تنوع وقد

 الجنائزٌة الطقوس ضمن االستعمال لؽرض خصٌصا صنع بؤنه علٌه ٌظهر

 المبلئم ؼٌر الصؽٌر لحجمه أو قببل منزلٌة ألؼراض استعماله لعدم نظرا

 ٌعٌق ما وهذا، والتعلٌق المسك زوائد من لخلوه أو، الٌومٌة لبلستعماالت

 قبل منزلٌة ألؼراض استعمل الذي الفخار وبٌن ، جهة من له العادي االستعمال

 وجلً واضح بشكل ٌبدو وقد جنائزي كؤثاث المٌت جوار إلى المدفن فً وضعه

. أخرى جهة من الفخار من النوع لهذا المسبق االستعمال آثار

 كؤثاث المنزلٌة الفخارٌة األوانً استعمال ظاهرة كامبس أرجع لقد

 جنائزي أثاث من المٌت ٌحرم الذي الفقر إلى أو الصدفة مجرد إلى جنائزي

.جواره إلى ٌوضع قبل من ٌستعمل لم جدٌد فخاري
3
 

 المستعملة المنزلٌة الفخارٌة األوانً وضع ظاهرة إرجاع ٌمكن لكن

 اقتصادٌة منها أكثر واجتماعٌة دٌنٌة تكون قد أخرى أسباب إلى جنائزي كؤثاث

 ومن وفاته قبل المٌت ٌستعملها كان التً بالضبط هً األوانً هذه كون مثبل

                                                 
1  - Camps Gabriel ,La céramique des sépultures …,p,p158,159. 
2 - Ibid, p156. 
3 - Ibid, p159. 
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 مثبل كانت إذا خاصة جدٌدة كانت لو حتى جواره إلى ؼٌرها وضع البلئق ؼٌر

. بها متعلقا المتوفى كان شخصٌة أدوات
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: اٌمذٌُ اٌّغشب تثالد اٌجٕائضي ٌٍفخاس اٌجغشافً إٌغاق. ض

 فً الجنائزي لبلستعمال الموجه الفخار من كمٌة أكبر على عثر لقد

 الحمامات بخلٌج الثبلثة رإوسه تقع مثلث، داخل تقع التً بالمنطقة مدافن

.بتٌبازة شنوة وبرأس بخنشلة النمامشة ومنطقة بتونس
1

  

 المٌؽالٌتٌة القبور فً بالمئات فخارٌة أوان على عثر المنطقة هذه وضمن

بومرزوق و، مسوس بنً، الركنٌة بونوارة، لقسطل،
2
. تٌدٌس إلى إضافة، 

 القدٌم المؽرب بببلد القدٌمة المقابر فً علٌه عثر الذي الفخار ٌنتشر

 التً المنطقة فً الجزائر فً حالٌا ٌصنع ٌزال ال الذي الفخار مواصفات وٌحمل

 داخل ووضعوه الفخار هذا صنعوا الذٌن السكان كان فقد الحبوب بزراعة تعرؾ

 على وٌتؽذون مزارعٌن كانوا االستقرار،إذ حٌاة ٌعٌشون موتاهم مع القبور

.القمح
3

  

 أخر نوع من جنائزي بؤثاث مرفقا الفخاري الجنائزي األثاث ٌكون قد

 من للعطور قوارٌر على عثر أٌن أهراس بسوق الحوت عٌن كمقبرة فً كما

.الفخار جانب إلى النقود وبعض برونزٌة حلً معدنٌة، مراٌا أجزاء الزجاج،
4
 

 مدفن حالة مثل تقرٌبا الفخار على مقتصرا الجنائزي األثاث ٌكون وقد

 إلى مقسمة فخارٌة أنٌة وأربعٌن ثمانٌة على عثر أٌن الكبٌر الجماعً تٌدٌس

 ؼالبا منها أصؽر قدحا تضم كبٌرة أنٌة من مجموعة كل تتكون مجموعات عدة

.شكبل ٌماثلها ما
5
 

                                                 
1 - Camps Gabriel, Massinissa…, p98. 
2 - Camps Gabriel, Recherches sur l’antiquité…,p357. 
3 - Camps Gabriel, Massinissa…, p99. 
4 - Rouquette (Médecin major), Op.cit,  p83. 
5 - Camps Gabriel ,La céramique des sépultures…, p155. 
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 لببلد المٌؽالٌتٌة المقابر فخار مجموعة ضمن ٌدخل تٌدٌس فخار كان وإذا

 عن ٌتمٌز فإنه الشائعة للطرٌقة المشابهة تشكٌله طرٌقة بفضل القدٌم المؽرب

.الجٌد وشٌه المتقن بشكله الجنائزي الفخار باقً
1
 

II. ٍُاٌظٕغ ِظذس دٍس ِٓ اٌفخاس ذمغ: 

 ما هو األول قسمٌن إلى تنقسم الصناعات من كؽٌرها الفخار صناعة إن

. االحترافٌة الصناعة ٌمثل والثانً هاوٌة صناعة اعتباره ٌمكن

: إٌغىٌح إٌّضٌٍح اٌظٕاػح رو اٌفخاس. 1

 من لٌس لكن األرٌاؾ فً النساء طرؾ من الفخار صناعة مورست لقد

 ٌقمن التً الصناعة هذه تقنٌات فً تحكمن نساء قبل من بل، النساء جمٌع طرؾ

 أن ودون الحرفة لهذه كلٌا ٌتفرؼن أن دون القرٌة لسكان آلخر حٌن من بها

قراهن خارج آخرٌن زبائن عن ٌبحثن
2

 لٌس الصناعة من النوع هذا وإنتاج، 

.للتصدٌر وال كبٌرة بكمٌات للبٌع موجها
3

 

 بل الفرن وال الدوالب استعمال على الصناعة من النوع هذا ٌعتمد ال

، الشمس فً األوانً تجفٌؾ بعد فرن دون النار فً والكً الٌدوي التشكٌل على

.وشائعة سائدة كانت أنها إال الصناعة من النوع هذا إنتاج رداءة ورؼم
4

 

: اٌشجاٌٍح اٌرجاسٌح اٌظٕاػح رو اٌفخاس. 2
 وتقنٌة النساء طرؾ من المنازل فً المصنع الفخار من اتقانا أكثر هو

 الرجال صنعه الفرن، فً مكوي الدوالب، بواسطة مشكل تطورا أكثر صنعه

.األسواق فً للبٌع موجهة كبٌرة بكمٌات
5
 

                                                 
1 - Camps Gabriel ,La céramique des sépultures…, p168. 
2 - Gsell Stéphane, H.A.A.N, t6, p64. 
3 - Basset Henri, Op.cit, p350. 
4 - Gsell Stéphane, H.A.A.N, t6, p66. 
5 - Basset Henri, Op.cit, p350. 
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 البونً الطابع ذي الفخار إلنتاج ورشات هناك كانت أنه المعروؾ ومن

 الطابع ذي الفخار إنتاج فً المستعملة تلك من تعقٌدا أكثر بونٌة تقنٌات باستعمال

.المحلً
1
 

III. ًاٌفخاس طٕاػح ِشاد: 

 أداة إلى خام طٌن من تتحول كً متعددة بمراحل الفخارٌة اآلنٌة تمر

. أجله من صنعت الذي الؽرض فً لبلستخدام جاهزة

 الزالت التارٌخ فجر فً الفخار صناعة فً استعملت التً التقنٌات إن

.المؽرب بببلد الرٌفٌٌن الحرفٌٌن لدى اآلن إلى مستعملة
2

   

: اٌؼجٍٕح ذذضٍش. 1

 الطري شكلها من تتحول الفخار صناعة فً الرئٌسٌة المادة هً الطٌن

 وتعجن الخام المادة تهرس النار، فً وكٌها تجفٌفها بعد الصبلبة شدٌدة مادة إلى

 فً البدء قبل أٌاما تكون قد زمنٌة مدة لتتخمر تترك ثم إلٌها، الماء إضافة بعد

.استخراجه أماكن باختبلؾ وجودته الطٌن لون وٌختلؾ تشكٌلها
3
 

 ، ممتازة تٌدٌس فخار منها صنع التً الحمراء العجٌنة تعتبر مثبل

 سوداء وأخرى األبٌض الكلس من الحبٌبات بعض بها الحجم متجانسة جزٌئاتها

.البلمع الكوارتز من وبعضها
4
 

 ومؽربلة مطحونة قدٌم فخار بقاٌا من الحبٌبات بعض العجٌنة وتحتوي

 بعض عجٌنتهم إلى تٌدٌس خزافو أضاؾ ولقد، تحضٌرها عند معها تمزج

                                                 
1 - Gsell Stéphane, H.A.A.N, t6, p .79  
2 - Camps Gabriel, Aux origines …, Monuments…, p40. 

، التارٌخ فً ماجستٌر شهادة لنٌل مقدمة مذكرة، األثرٌة البقاٌا و التارٌخٌة النشؤة بٌن تٌدٌس مدٌنة، ؼنٌة بوقرة - 3
، منتوري جامعة، ؼانم الصؽٌر محمد الدكتور إشراؾ، المتوسط األبٌض البحر وحضارات تارٌخ تخصص
 .100, ص2007-2006،قسنطٌنة

4 - Camps Gabriel ,La céramique des sépultures …,p,p163,164. 
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 لهذا العجٌنة مع خلطه قبل ٌؽربل وكان وروافده الرمال نهر ٌوفره الذي الرمل

.متجانسة جزٌئاته نجد
1
 

 أجل من الطٌن مع ومزجها الرمل أو المهروسة الفخار بقاٌا استعمال إن

 العصر إلى القدٌم المؽرب ببلد فً ٌعود أكثر متماسكة وجعلها العجٌنة تقوٌة

.القفصٌة التقالٌد ذو الحدٌث الحجري
2
 

: اٌرشىًٍ. 2

 باستعمال النهائً شكلها إلى بها والوصول بناإها هو الفخارٌة اآلنٌة تشكٌل

.مختلفة طرق
3
 

: تاٌٍذ اٌرشىًٍ. أ

 ببلد ومنه )المتوسط البحر حوض فً بالٌد التشكٌل طرٌقة انتشرت

 على اإلناء جدران بناء وهً الحدٌث الحجري العصر نهاٌة مند( القدٌم المؽرب

. مسطحة قاعدة

 بسٌطا اسطوانٌا إناءا فتشكل عمودٌا مستقٌمة الجوانب كانت البداٌة فً

 نحو للجوانب انتفاخا لتضٌؾ التقنٌة تطورت ثم والفناجٌن والكإوس األقداح مثل

 هذا صار حٌث آخر تطور حدث وبعدها اآلنٌة بطن مستوى على الخارج

 وأصبحت العنق لٌشكل البطن أعلى مستوى على اإلناء لٌضٌق أكبر االنتفاخ

.الخارج إلى مثنٌة الحواؾ
4
 

 

                                                 
1 - Ibid, p-p163-165. 
2 -Aumassip Ginette ,Etude de dégraissants dans la céramique de néolithique de 
tradition capsienne, Libyca, 1966, p277. 

 .101ص ,  اٌّوعغ اٌَبثك،ؼنٌة بوقرة- 3
4 - Camps Gabriel ,La céramique des sépultures …,p-p165-167. 
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: اٌمىاٌة تىاعغح اٌرشىًٍ. ب

 على للحصول القالب داخل العجٌنة ضؽط هو القالب بواسطة التشكٌل

 القالب ٌمتص أن وبعد جصً قالب داخل طٌنً سائل صب أو المطلوب الشكل

.خزفٌة قطعا مشكبل الداخل من القالب جدار على طٌنً حائط ٌتكون الماء
1
 

 الخزفٌة األوانً لتشكٌل كقوالب القدٌم المؽرب بببلد السبلل واستخدمت

الحدٌث الحجري العصر منذ
2

 العصر إلى ٌعود فخار اكتشاؾ  تم حٌث ،

النعام بٌض قشور أنصاؾ ٌشبه الحدٌث الحجري
3

 هذه فٌه استعملت ربما، 

 النعام بٌض قشور تلبٌس عن تطورت فكرة من انطبلقا لصنعه كقوالب القشور

. وتدعٌمها لتقوٌتها طٌنٌة بعجٌنة

: اٌذوالب تاعرؼّاي اٌرشىًٍ. ض

 حول ٌدور أفقً قرص من ٌتكون الخزؾ لتشكٌل آلة هو الدوالب

. وسهل سرٌع متجانس، بشكل اآلنٌة لصنع العجٌنة علٌه وتوضع محوره

 الصناعة فً استعمل فقد القدٌم المؽرب بببلد الدوالب ٌخص وفٌما

 بكمٌات للتسوٌق إنتاجها ٌوجه ورشات فً الرجال ٌحترفها التً الفخارٌة

.كبٌرة
4

  

 فً وجوده بحكم القدٌم المؽرب ببلد سكان عند قدٌم الدوالب واستعمال

.البونٌة التؤثٌرات عن البعٌدة الداخلٌة المناطق
5
 

 

 

                                                 
 .101ص ,  اٌّوعغ اٌَبثك،ؼنٌة بوقرة- 1

2
 - Reygasse (M) , Etude sur une station ancienne du néolithique découverte à 

Abdeladhim (Grand Erg occidental) ,R.S.A.C , t55, 1923-1924, p235. 
3

 .133ص, …ِٛالغ ٚؽؼبهاد,  غبُٔ ِؾّل اٌظغ١و- 
4 - Basset Henri, Op.cit, p350. 
5 - Ibid, p351. 
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: واٌرٍٍّغ اٌرٍٍّظ. 3

 لٌصبح ملساء خشبٌة قطعة أو ناعم بحجر اآلنٌة صقل هو التملٌس

. للسوائل جدرانها ٌةذنفا فتقل أملس سطحها

 من تٌدٌس فخار طبلء تؤلؾ ناعم،وقد بطبلء اآلنٌة تؽطٌة فهو التلمٌع أما

الخام الطري الطٌن إلٌه مضافا المشوي الطٌن ببقاٌا مخلوط رمل
1

 تكون قد و، 

حمراء أو بٌضاء الفخار تؽطً التً الملساء الطبقة
2
. أخرى بؤلوان أو 

 جفافها بعد اآلنٌة على توضع الطبلء أو الدهان طبقة أن المعروؾ من

. ثابتة وتكون أكثر تلتصق كً كٌها وقبل الشمس فً

 بعد وضعت الصباؼة أن قسطل فخار قطع بعض خبلل من ٌبدو لكن

مسوس بنً دولمن قطع لبعض الشًء ونفس، بسرعة تزول لهذا، الشً
3
 

 من أجزاء على( Téboursouk)سوق تٌبور فً المٌؽالٌتٌة القبور فً كماعثر،

.الشً بعد وضعت حمراء بطبقة مؽطى الصناعة خشن فخار
4

 

 

: واٌضخشفح اٌظثاغح. 4

 مع بعد فٌما ستؤتً ألنها باختصار العنصر هذا فً الزخرفة سنتناول

. التفصٌل بعض

 سواء نفسها هً القدماء المؽاربة لدى الزخرفٌة والعناصر األشكال إن

الحلً أو الصوفٌة المنسوجات أو للخزؾ بالنسبة
5

 التً األشكال نفس وهً، 

                                                 
1

 .102ص ,  اٌّوعغ اٌَبثك،ؼنٌة بوقرة-  
2 - Camps Gabriel, Recherches sur l’antiquité…, p345. 
3 - Ibid, p3 .60  
4 - Camps Gabriel, Recherches sur l’antiquité…, p3 .52  
5 - Basset Henri, Op.cit, p354. 
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 المدافن فً الجنائزي الفخار فً سادت كما الجزائر مناطق فً حالٌا تسود

.التارٌخ فجر فترة إلى العائدة
1
 

 ٌمتد أن ٌمكن و، عرٌضا اآلنٌة حافة ٌزٌن الذي الشرٌط ٌكون أن ٌمكن

 بعض صبؽت حٌث مسوس بنً دولمن فً الحال هو كما اآلنٌة كل لٌشمل

 تكون أن ٌمكن كما، زخرفة أٌة دون متقن بشكل حمراء بصباؼة األقداح

 إلى مائلة فصباؼته بقالمة الركنٌة دولمن خزؾ أما، بنٌة أو صفراء الصباؼة

 أحٌانا و مسمرة رمادٌة أو قانٌة حمراء الصباؼة تكون قسطل وفً، البرتقالً

.ناصعة بٌضاء تكون
2
 

 عصا بواسطة أو الشعر من مصنوعة فرشاة بواسطة الزخارؾ ترسم

.رفٌعة
3
 

: اٌشً. 5
 كً الشمس فً تجفٌفه بعد جدا مرتفعة لحرارة تعرٌضه هو الفخار شً

. الرطوبة ومقاومة السوائل احتواء من تمكنه عالٌة صبلبة ٌكتسب

 الفخارٌة الصناعة فً الحال هو كما النار فً الفخارٌة األوانً تشوى

الشمس فً األوانً تجفٌؾ بعد النار فً الشً ٌكون حٌث المنزلٌة النسائٌة
4

 ،

.الرجالٌة الفخارٌة الصناعة حالة فً الفرن فً الشً ٌكون وأحٌانا
5
 

 الفخار باقً من ؼٌره عن تمٌزا نجد تٌدٌس مدافن فخار حالة وفً

 طرٌقة أن حتى العجٌنة نوعٌة من أكثر الشً طرٌقة فً المؽاربً الجنائزي

 لم األوانً أن البداٌة فً ٌعتقدون المنقبٌن جعلت الجنائزي للفخار الردٌئة الشً

.الشمس فً فقط جففت بل أصبل تشو
6
 

                                                 
1 - Camps Gabriel, Recherches sur l’antiquité…, p3 .45  
2 - Ibid, p3 .60  
3 - Ibid, p3 .45  
4 - Gsell Stéphane ,H.A.A.N, t6, p64. 
5 - Basset Henri, Op.cit, p350. 
6 - Camps Gabriel ,La céramique des sépultures …,p167. 
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 علٌها النقر عند المعادن قرع صوت ٌشبه صوتا تٌدٌس أوانً تعطً

 مقاطع تظهر وال، الفرن فً جٌدة بطرٌقة كان شٌها أن على ٌدل ما وهذا

 سطحٌتٌن قشرتٌن بٌن فحمٌة سوداء طبقات أٌة الفرن فً المشوٌة العجٌنة

 أنها لتٌدٌس الفخارٌة األوانً على السوداء البقع قلة خبلل من وٌبدو، حمراوٌن

 فٌها شوٌت عمٌقة حفرة داخل األقل على أو، حقٌقٌة خزافٌن أفران فً شوٌت

،جٌدة بطرٌقة
1
 الذي الفخار فً الحال هو كما الطلق الهواء فً النار فً ولٌس 

. تقلٌدٌا النساء تصنعه

 األكثر البونً الفرن عن مختلؾ فهو القدماء المؽاربة استعمله الذي الفرن عن أما        

تعقٌدا
2

 .تشوى كً األوانً لوضع علوي و النار إلشعال سفلً، طابقٌن من المتكون، 

 

IV. اٌفخاسٌح اٌضخاسف أٔىاع: 

 تصنؾ الذي، شكلها من ٌبدأ الفخارٌة لآلنٌة الجمالً الفنً البعد إن

- األساسٌة وظٌفتها إلى ٌضاؾ أو، فنٌة لمسة أٌة دون عملٌة كآنٌة منه انطبلقا

. لصانعها الفنً الحس عن تعبر أخرى وظٌفة - المواد مختلؾ احتواء وهً

 وخصب واسع مجال فهً الزخرفة ناحٌة من أما الشكل ناحٌة من هذا

. للخزاؾ الفنً الخٌال إلبراز

 ٌمكننا عام بشكل القدٌم المؽاربً حتى و النومٌدي للفخار بالنسبة

. لآلنٌة األساسً الشكل تمس ال التً الزخرفة من نوعٌن مبلحظة

 

 

 

 

                                                 
1 - Camps Gabriel ,La céramique des sépultures…, p168. 
2 - Basset Henri, Op.cit, p351. 
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: اٌذض عشٌك ػٓ اٌضخشفح. 1
 القطع على الزخرفة من النوع هذا ٌظهر

 هً التً السوداء أو الرمادٌة األلوان ذات الفخارٌة

 بمواقع علٌها ٌعثر التً الفخارٌة للصناعة استمرار

 فً الزخارؾ هذه وتتمثل، الحدٌث الحجري العصر

 سطح حز طرٌق عن ترسم بسٌطة هندسٌة أشكال

 جفافها قبل طرٌة تزال ال وهً الفخارٌة اآلنٌة

.رفٌعة عٌدان باستعمال
1

                                           

2
 

 من مجموعة تظهر48 رقم الشكل وفً

 عثر الحز بطرٌقة زخرفت التً الفخارٌة القطع

بوهران نوازو بمؽارة علٌها
3
 هذه تتمثل 

 ونقاط المعٌنات من شبكة فً الزخرفٌة األشكال

 كاملة شبه آنٌة على عثر كما أفقٌة، وخطوط

ناجر طاسٌلً شرق جنوب زوزودٌنؽا ببئر
4

 ،

 فً نبلحظ كما الحز بطرٌقة مزخرفة وهً

.                           49رقم الشكل
5
 

: األٌىاْ تاعرؼّاي اٌضخشفح. 2

 الحضارة فترة منذ النعام بٌض قشور زخرفة القدماء المؽاربة عرؾ لقد

 مختلؾ فً المزخرفة القطع آالؾ على عثر فقد، والقفصٌة اإلٌبٌرومؽربٌة

 التً المزخرفة القواقع لكن العلٌا القفصٌة الحضارة إلى المنتمٌة الحلزونٌات
                                                 

1
 - Gsell Stéphane, H.A.A.N, t6, p .65  

 .146ص, اٌّوعغ اٌَبثك, ثبٌٛ ١ٌٛٔبي-  2
 .187اٌّوعغ ٔفَٗ, ص-  3
 .188اٌّوعغ ٔفَٗ, ص-  4
 .149ص, …ِٛالغ ٚؽؼبهاد, غبُٔ ِؾّل اٌظغ١و-  5

خزفقطع :48رقمشكل

 .2الحزبطرٌقةمزخرفة

بطرٌقةمزخرفةخزفٌةآنٌة :49رقمشكل

 .5الحز
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 من الحدٌث الحجري العصر إلى العائدة الطبقات قواقع هً كاملة وصلتنا

 ومن، زخرفٌة كؤشكال المعٌنات فٌها استخدمت التً بتبسة األحمر الداموس

 المنقوشة ببسكرة جبلل أوالد قطعة العلٌا القفصٌة إلى المنتمٌة المزخرفة القطع

.الداخل من والمصبوؼة
1

  

 العصور نهاٌة منذ وزخرفوه الفخار القدماء المؽاربة صنع فقد إذن

الحجرٌة
2

 الخزفٌة األوانً على ظهرت التً الزخرفٌة األشكال وتنوعت، 

. األلوان مختلفة أصباغ باستعمال

: اٌهٕذعٍح اٌضخاسف. أ

 بٌن ما بببلد المٌبلد قبل الرابعة األلفٌة منذ الهندسٌة الزخارؾ ظهرت

 الحجري العصر خبلل الؽرب ونحو الشرق نحو تدرٌجٌا انتشرت ثم النهرٌن

.البرونزي والعصر الحدٌث
3
 

 جبل قوراٌة، مواقع فً الهندسٌة باألشكال المزخرؾ الفخار على عثر  

قسنطٌنة و تٌدٌس قسطل، مستٌري،
4

، الهندسٌة الزخارؾ من نوعان وهناك، 

 حافة حول أحمر بلون المتتابعة والنقاط األفقٌة األشرطة على األول النوع ٌعتمد

. والمثلثات الخطوط  على ٌعتمد تعقٌدا أكثر والثانً اآلنٌة

 المؽاربً للفخار الزخرفٌة العناصر تشكل التً الهندسٌة األشكال كانت وإذا

 على ظهورها ٌتكرر التً اآلتٌة العناصر فً تتمثل عموما فإنها متنوعة القدٌم

. الفخارٌة األوانً

 

 

 

                                                 
 .130اٌّوعغ اٌَبثك, ص ,ِؾّل اٌٙبكٞؽبهُ -  1

2 - Camps Gabriel, Recherches sur l’antiquité…, p .350   
3
 - Ibid, p383. 

4
 - Ibid, p3 .68  
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                            :اٌّرراتؼح إٌماط* 
1 

 أوانً على الزخرفة من البسٌط النوع هذا ٌظهر

 رقم الشكل فً الظاهرة الصورة وفً، وتٌدٌس قسطل

 حول متتابعة نقاط بزخرفة قسطل أوانً أحد نرى 50

 توجد التً الزخارؾ أبسط من زخرفة وهً الحافة

. الفخار على

 2                                :واألششعح اٌخغىط* 

 زخارؾ هً الفخار على الخطوط زخارؾ أصل

النعام بٌض
3

 أفقً خط زخرفة تظهر آخر إناء وعلى، 

.                  51الشكل فً ٌظهر كما البطن منتصؾ متعرج

 بٌن تنوعا أكثر فالخطوط تٌدٌس أوانً على أما

 والعرٌضة الرفٌعة الخطوط وبٌن والمتوازٌة المنفردة

 أو اآلنٌة حافة حول تكون قد أشرطة أصبحت التً

 اإلناء على ٌظهر كما معا االثنان أو بطنها حول

 أفقٌان شرٌطان رسم أٌن، 25الشكل فً الموضح

 بطنه حول والثانً اإلناء فوهة حول األول عرٌضان

.    حمرأ بلون واالثنان
4
 

 من شبكة شكل على المتقاطعة كالخطوط الزخرفٌة األشرطة من أنواع توجد كما

. المعٌنات

                                                 
1 - Camps Gabriel, Recherches sur l’antiquité…, p3 .64  
2
 - Ibid, p3 .64  

3
 - Ibid, p3 .81  

4 - Camps Gabriel ,La céramique des sépultures…, p164. 

زخرفةٌحملإناء: 50رقمشكل

.1المتتابعةالنقاط

بخطزخرفة :51رقمشكل

 .2متعرج

.4األشرطةزخرفة: 25رقمشكل
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 :اٌّصٍصاخ* 

 المثلث شكل بانتشار تٌدٌس زخارؾ تتمٌز

 أٌن قسطل فخار عكس على أساسً زخرفً كعنصر

الفخارٌة الزخارؾ فً المثلث شكل وجود ٌندر
1

 ،

 وتتمثل مزخرفها خٌال عن تعبر بؤشكال المثلث وٌمؤل

 فً الزخرفٌة المثلثات تمؤل التً الزخارؾ

.المربعات
2

                 
3

          

 بؤشكال ٌمؤل المثلث شكل فإن 53الشكل فً الظاهرة الصورة على نبلحظ وكما

.     أخرى نماذج فً متقاطعة خطوط شكل على تكون قد كما شطرنجٌة تكون قد

 األصلً للشكل تٌدٌس خزافً نسٌان على المثلثات زخرفة انتشار ٌدل ربما

 تكون حٌث، النهرٌن مابٌن لببلد الخزفً الفن عن أخذوه والذي الزخرفة لهذه

 الجبال صور عن ربما أو، مثلثٌن شكل على محورة متقابلٌن حٌوانٌن صورة

 قبل ما لعصر العائدة المصرٌة األوانً بعض على المثلثات لها ترمز التً

.األسرات
4
 

 :اٌفٍىٍح اٌضخاسف. ب

 الخزفٌة األوانً على الفلكٌة الزخارؾ ظهرت

 أشعة منه تنطلق كوكب األول، شكلٌن فً لتٌدٌس

الشمس ٌمثل ٌكون وقد نجما ٌكون قد مستقٌمة
5

 أنظر )

(.                   54 رقم الشكل
6

     

        

                                                 
1
 - Camps Gabriel ,La céramique des sépultures …, p188. 

2 - Camps Gabriel, Recherches sur l’antiquité…, p3 .69  
3 - Camps Gabriel ,La céramique des sépultures …, p181. 
4
 - Ibid, p194. 

5 - Camps Gabriel, Recherches sur l’antiquité…, p3 .70  
6
 - Ibid, p3 .71  

.3زخرفةالمثلثات : 53شكلرقم

 .6الشمس زخرفة :54رقم شكل
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 لكن الشمس قرص بوضوح فٌظهر الثانً أما

 فً الشمس قرص وكؤن، منثنٌة بؤشعة المرة هذه

 الشكل على ٌظهر ما وهذا نفسه حول دائرٌة حركة

 معبوداتهم تجسٌد الخزافون حاول حٌث،55رقم

 بببلد شائعة كانت الشمس عبادة               باعتبار

            .القدٌم المؽرب
1
 

 2 :إٌثاذٍح اٌضخاسف. ض
 تٌدٌس أوانً على النباتٌة الزخارؾ تظهر

نخٌل سعفات شكل على تكون حٌث
3
 وأشكال 

 كذلك تظهر كما56الشكل فً تظهر أخرى نباتٌة

 أٌن قسطل فً المكتشفة الخزفٌة األوانً على

 سعفات أربع شكل على األطباق أحد فً  تكون

 بحافته ٌحٌط شرٌط نحو مركزٌة دائرة من تنطلق

.   57رقم الشكل فً الصورة فً ٌظهر مثلما
4
           

 

 زخارؾ قسطل أوانً من إناءٌن على كذلك وتظهر

 فً موضح هو مثلما كذلك نخٌل سعفات شكل على نباتٌة

. 58رقم الشكل
5
                                     

                

 
 

                                                 
1 - Camps Gabriel, Recherches sur l’antiquité…, p 372. 
2 - Camps Gabriel ,La céramique des sépultures …,p-p 169-173. 
3
 - Ibid, p3 .70  

4 - Camps Gabriel, Recherches sur l’antiquité…, p 358. 
5
  - Ibid, p368. 

 .1شمسٌةزخرفة :55رقمشكل

 .4قسطلمننباتٌةزخرفة :57رقمشكل

 .2النباتٌةتٌدٌسزخارف :56رقمشكل

 .5النباتٌةقسطلزخارف :58رقمشكل
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: اٌذٍىأٍح اٌضخاسف. د
 من المؽاربٌة الفخارٌة الزخارؾ تخلو تكاد

قسطل صحن عدا الحٌوانٌة األشكال
1
 ٌظهر الذي 

 أنظر )النخٌل سعفات مع بالتناوب طٌور أربعة

 (. 57الشكل

                                        
2
 

 الطٌور من أسراب فهناك تٌدٌس فخارٌات فً أما

طٌور ثبلثة من مكون سرب كل
3
 العلوٌة الفراؼات تمؤل 

. 59الشكل فً ٌظهر كما الزخرفٌة المثلثات بٌن الموجودة
4

                                                 

 للشرب إناء على كذلك تٌدٌس فً عثر كما

 أفقٌة وخطوط بؤشرطة مزخرؾ بمقبض مزود

 خبلل من ونبلحظ بٌضاء صباؼة على حمراء

 كنوع اإلناء بطن على رسم الطٌور من صفا 60الشكل فً تظهر التً صورته

 .الحٌوانٌة الزخارؾ من

: اٌثششٌح اٌضخاسف. هـ
 هذا من نماذج وهناك القدٌم المؽاربً الفخار فً نادرة البشرٌة الزخارؾ إن

 األوانً بعض على الزخرفة من النوع

 حلقات مشاهد فً تتمثل لتٌدٌس الفخارٌة

.                    راقصات نساء
5

                

                                                 
1 - Camps Gabriel, Recherches sur l’antiquité…, p3 .77  
2 - Camps Gabriel ,La céramique des sépultures …,p  169  
3 - Camps Gabriel, Recherches sur l’antiquité…, p3 .70  
4-  L’Algérie au temps des royaumes Numides, p37. 
5 - Camps Gabriel ,La céramique des sépultures …, p185. 

.2طٌورزخرفة :59رقمشكل

 .4تٌدٌسمنطٌورزخرفة :60رقمشكل

 .5راقصاتنساءمشهد :61رقمشكل
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 تتشكل واحدة كل مجموعات من مشكلة الراقصات النساء زخارؾ تكون

 احتفاالت فً ٌشاركن منفردات ٌكن أو نسوة ثبلث من

 عبادة عادة أن خبللها من ٌبدو التً الجنائزٌة الطقوس

 باحتفاالت مرفقة النومٌدٌٌن بٌن منتشرة كانت الموتى

.دٌنٌة
1

         
2
 

 تٌدٌس فخار على البشرٌة الزخارؾ من أخر نوع وهناك       

 نباتٌٌن ؼصنٌن ٌدٌه بكلتا ٌحمل واقؾ شخص مشهد فً ٌتمثل

. 62رقم الشكل فً ٌبدو ما على نخٌل سعفتً أو

: اٌىراتٍح اٌضخاسف. و

 بنقاط الفوهة عند زٌنت تٌدٌس فخارٌات ضمن علٌها عثر فخارٌة آنٌة هناك

 قطع من ؼٌرها عن ٌمٌزها ما لكن كبٌرة حمراء

 لٌبٌة كتابة احتواإها هو والمنزلً الجنائزي الفخار

 األسفل إلى األعلى من" غ.م.ر "حروؾ ثبلثة من

 لكن للملكٌة، عبلمة أنها ٌبدو اآلنٌة بدن على كتبت

 أنها أو، اآلنٌة أسفل تطبع المعتادة الملكٌة عبلمات

.   باآللهة أو بالمٌت متعلقة
3
 

 فخارٌة آنٌة على لٌبٌة كتابة وجود إن

النومٌدي الشعب أوساط فً الكتابة هذه انتشار مدى على ٌدل رٌفٌة
4

 أنظر)

(.  63الشكل

 من آخر نوع هناك األصباغ باستعمال أو الحز بطرٌقة الزخرفة إلى وإضافة

 مستوى على الفنً الجانب ٌكون إذ نفسه اآلنٌة شكل فً اإلبداع على ٌعتمد الزخرفة

                                                 
1 - Camps Gabriel ,La céramique des sépultures …, p185. 
2 - Ibid, p181. 
3 - Ibid, p164. 
4 - Ibid, p171. 

واقفشخص:62رقمشكل

 .2سعفتٌنٌحمل

 .3لٌبٌةبكتابةآنٌة :63رقمشكل
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 علٌها عثر فخارٌة آنٌة هناك فمثبل بالتلوٌن، أو بالحز سواء إضافٌة زخرفة دون التشكٌل

 من المعهود النمط تتجاوز لكنها واأللوان الزخارؾ من تماما خالٌة بتٌدٌس المدافن بؤحد

 الثبلثة اآلدمٌة الرإوس وأشكال الكبٌر حجمها خبلل

 أٌضا وهناك64الشكل على ٌظهر كما علٌها ترتكز التً

 أعناق ذات وأخرى قرون شكل على بؤرجل أوانً

.ألخ....متعددة فتحات الحواؾ، حول تسنٌنات طوٌلة
1

          
2
 

: واألٌىاْ األطثاؽ. 3

 القدماء المؽرب ببلد سكان معرفة إن

 تزٌٌنٌة ألؼراض واستعمالها والصباؼة للزخرفة

 المؽاربة ممارسة إلى استنادا قدٌم وقت منذ كان

 العصور منذ األصباغ واستخدام النعام بٌض وعلى الصخور على الرسم

 العصور حتى الفخار على الرسم تقنٌات استعمالهم ٌدعم ما وهذا الحجرٌة

التارٌخٌة
3

 أو الشعر من مصنوعة فرشاة باستعمال ترسم الزخارؾ وكانت، 

رفٌعة عصا بواسطة
4

 عن ٌعجزوا أن ٌمكن ال الصخرٌة الرسوم رسموا فمن، 

.أوانٌهم لزخرفة طرٌقة إٌجاد
5
 

v. المؽاربً الفخار من نوعان هناك  :اٌّغاستً اٌفخاس ػٍى األجٕثٍح اٌرأشٍشاخ :

 والصحون القدور تمثله األسمر أو الرمادي إلى ضارب بلون :األوي إٌىع

 للصناعة استمرار هو والمصابٌح، الفناجٌن الكإوس، والمسطحة، العمٌقة

 العصر إلى العائدة المواقع فً منها وأدوات قطع على عثر التً الفخارٌة

                                                 
1 - Gsell Stéphane, H.A.A.N, t6, p67. 

 .166 اٌغيائو ا١ٌِٕٛل٠خ, ص -2 
3

 .130ص, اٌّوعغ اٌَبثك ,ِؾّل اٌٙبكٞؽبهُ  - 
4 - Camps Gabriel, Recherches sur l’antiquité…, p345. 
5 - Ibid, p351. 

ثالثةعلىترتكزآنٌة:64رقمشكل

 .2آدمٌةرؤوس
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 طرٌة وهً العجٌنة حز بطرٌقة بسٌطة هندسٌة زخارؾ تحمل الحدٌث الحجري

.جفافها قبل
1
 

 النساء طرؾ من صنع الذي الصنع متقن المصبوغ الفخار فهو :اٌصأً إٌىع

 من ناعمة طبقة باستعمال مملس سطحه الفرن، وال الدوالب استعمال دون

.حمراء أو سوداء بؤلوان ومزخرؾ الصلصال
2
 

 هو الثانً النوع فإن بشؤنها جدال ال األول النوع أصالة مسؤلة كانت إذا

. وزخرفته صنعه طرٌقة على أجنبٌة تؤثٌرات ذي اعتبر الذي

  :اٌّظشي اٌرأشٍش -1

جدا ضعٌؾ المؽاربً الفخار على الفرعونً المصري التؤثٌر إن
3

 قد و ،

 تمثلها التً الجبال صور عن أخذت تكون قد التً المثلثات زخرفة فً ٌتمثل

.األسرات قبل ما عصر إلى العائدة المصرٌة األوانً بعض على المثلثات
4
 

 : اٌمثشطً اٌرأشٍش -2

 البحر شرق من القادم بالفخار تؤثر المصبوغ المؽاربً الفخار ٌكون قد

 تلك و زخارفه بٌن التشابه باعتبار قبرص جزٌرة فخار بالضبط و المتوسط

قبرص جزٌرة إلى تنتمً أوانً على الموجودة
5

 .

 :األٌثٍشي اٌرأشٍش -3

 المربعات زخارؾ كون اآلخر، هو كبٌرا األٌبٌري التؤثٌر ٌكن لم إن

 ٌحتوي الذي األٌبٌري ألمٌرٌا فخار فً نادرة المؽاربً الفخار قطع بٌن المنتشرة

 كذلك و الحصان، و كالكلب األلٌفة الحٌوانات و كاإلنسان، حٌة لكائنات زخارؾ

                                                 
1 - Gsell Stéphane, H.A.A.N, t6, p65. 
2 - Gsell Stéphane, H.A.A.N, t6, p66. 
3 - Camps Gabriel, Recherches sur l’antiquité…, 346. 
4 - Camps Gabriel ,La céramique des sépultures …, p194. 
5 - Camps Gabriel, Recherches sur l’antiquité…,p 347. 
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 بٌضاء، صباؼة ذو ألمٌرٌا لفخار سابق أٌبٌري فخار هناك فإن، الطٌور

 بل المؽاربً، الفخار أصل لٌس لكنه، نقاط و خطوط ذات حمراء وزخرفة

فٌنٌقٌة لمسة ذو كبلهما
1

  .

  :اٌظمًٍ اٌرأشٍش -4

 فإنه المصبوغ، المؽاربً الفخار على موجودا الصقلً التؤثٌر كان إذا

 و صقلٌة ارتادوا الذٌن( الفٌنٌقٌٌن و اإلٌجٌٌن )الشرقٌٌن البحارة بواسطة كان

المؽرب ببلد سواحل
2

 .

 : اٌثىًٔ اٌرأشٍش -5

 الطابع ذي الفخار إلنتاج نومٌدٌة ورشات هناك كانت أنه المعروؾ من

 إلنتاج المستعملة تلك من تعقٌدا أكثر بونٌة تقنٌات باستعمال طبعا و البونً،

المحلً الفخار
3

 فً النساء تصنعه الذي النوع على تؤثٌر لقرطاجة ٌكن لم لكن، 

 الفخار زخارفه و أشكاله فً ٌشبه منها، أقدم هو و لتؤسٌسها سابق ألنه األرٌاؾ

 دخل لقرطاجة لٌس و المٌبلد، قبل الثانٌة األلؾ إلى العائد القبرصً و يٌراإلٌب

.الدوالب الستعمال نظرا إتقانا أكثر خزفها ألن فٌه
4

  

 البعٌدة الداخلٌة المناطق فً وجوده بحكم، المؽاربة عند قدٌم الدوالب و

 األكثر البونً الفرن عن مختلؾ فهو المؽاربً الفرن أما البونٌة، التؤثٌرات عن

.تعقٌدا
5
 

 التؤثٌر كان حٌث، المؽرب فً و الجزائري الؽرب فً فإنه بالمقابل لكن

 وقت إلى الحدٌث الحجري العصر إلى العائدة الزخارؾ سادت متؤخرا، البونً

 إلى العائدة الزخرفة طرٌقة و القدٌم، المؽرب بببلد المناطق باقً عن متؤخر

                                                 
1
 - Camps Gabriel, Recherches sur l’antiquité…, p,p380,381 . 

2
 - Ibid, p383. 

3 - Gsell Stéphane, H.A.A.N, t6, p79.  
4 - Basset Henri ,Op.cit, p350. 
5 - Ibid, p351. 
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 دور بؤهمٌة القائل الرأي ٌعزز ما هذا و الحز، هً الحدٌث الحجري العصر

 بببلد المصبوغ الفخار على الهندسٌة الزخرفة إدخال فً الفٌنٌقٌٌن البحارة

 التؤثٌر ذات المناطق فً أسبق بشكل و أكثر انتشرت باعتبارها القدٌم المؽرب

.البونً
1

  

 أن حٌث المنطقة، ولٌد المؽاربً الفخار أن ؼزال ستٌفان ٌرى جهته من

 و التقنٌات فً به تؤثر أنه القول بالضرورة ٌحتم ال األجنبً الفخار مع التشابه

 دخول قبل الحمر الهنود حضارات إلى ٌعود فخار هناك فمثبل الزخارؾ،

 أنه مع المؽاربً الفخار كبٌر حد إلى ٌشبه، بالبٌرو اكتشؾ أمرٌكا األوروبٌٌن

 للتؤثٌر فرصة تعطً أن ٌمكن المنطقتٌن بٌن معروفة تارٌخٌة روابط هناك لٌس

.بٌنهما والتؤثر
2

  

 ولم أصالته على المصبوغ وؼٌر المصبوغ بنوعٌه الفخار هذا حافظ وقد

 عن المؽاربٌون ٌؤخذ لم إذ، مثبل الزخرفة مجال فً األجنبٌة للتؤثٌرات ٌتعرض

 التً الزخارؾ والرومان كالقرطاجٌٌن تارٌخهم فً دور لها كان التً الشعوب

 عن جٌبل تناقلوها صامتة هندسٌة أشكال هً زخارفهم إن بل الطبٌعة تحاكً

.تعدٌل أو تؽٌٌر دون جٌل
3

 

VI .اٌّغاستً اٌراسٌخ فً اٌفخاس: 

: اٌفخاس خالي ِٓ اٌذٍاج ّٔظ. 1

 فقد الرحل أما أكثر، المستقرٌن السكان بٌن الفخار استعمال انتشر لقد

 حاجتهم مع الماعز جلد من مصنوعة قرب فً والحلٌب كالماء السوائل وضعوا

، البذخ من نوعا كانت المعدنٌة القدور ألن، للطهو الفخار من قدور الستعمال

. الخشبٌة األوانً كذلك استعملوا كما

                                                 
1 - Camps Gabriel, Recherches sur l’antiquité…,  p390. 
2 - Gsell Stéphane, H.A.A.N, t6, p67. 
3 - Ibid, p69. 
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 وسعؾ واألسل والحلفاء الدٌس من سبلل استعملت فقد الجافة لؤلؼذٌة أما

.النخٌل
1
 

 الجنائزي األثاث عكس على الحٌاة نمط الفخاري الجنائزي األثاث وٌبرز

 رحل هم هل خلفوه من حٌاة نمط معرفة خبلله من ٌمكن ال الذي الفخاري ؼٌر

 أنها ٌبدو مدافن فً علٌها عثر التً الخشبٌة األوانً بعض عدا، مستقرون أم

.الجنوبً لموقعها نظرا لرحل
2

  

: اٌّغاستً اٌفخاس ذأسٌخ. 2

 إلى ٌعود المقابر بعدٌد علٌه عثر الذي المصبوغ الفخار أن كامبس ٌرى

الحدٌد عصر بداٌة وإلى البرونز عصر
3

 علٌها عثر التً الخزؾ قطعة مثل، 

.البرونزي العصر إلى تعود والتً بسعٌدة الفرنان أم ؼار بمؽارة
4

  

الحدٌث الحجري العصر إلى العائد للفخار استمرارا ؼزال ٌعتبره بٌنما
5
 

سٌقوس من كل فً علٌه ٌعثر الذي
6
.تبسة وضواحً 

7
 

 القرن وأوائل الثانً القرن بؤواخر تٌدٌس مدافن فخارٌات تإرخ بٌنما

 من مرحلة هً بل النومٌدي الفخار زخرفة بداٌة تمثل ال وهً م.ق األول

.مراحله
8
 

 المشكل المصبوغ الفخار نماذج أقدم من تٌدٌس فخار مجموعة وتعتبر

 هذا ٌوجد وال، قسطل فخار إلى إضافة القدٌم المؽرب ببلد فً والمزخرؾ بالٌد

 اثنتٌن قطعتٌن تتجاوز ال والكمٌة العدد قلٌلة مجموعات فً إال الفخار من النوع

                                                 
1 - Gsell Stéphane, H.A.A.N, t6, p,p55,56. 
2 - Camps Gabriel, Massinissa…, p107. 
3 - ibid, p100. 
4 - Camps Gabriel, les traces…, p43. 
5 - Gsell Stéphane, H.A.A.N, t6, p65. 
6 - Chambassière (G) , Ruines et Dolmens du Djebel Fortas et ses contreforts , 
R.S.A.C , t24,1886,  p13. 
7 - Debruge (A) , Le préhistorique dans les environs d Tébessa, R.S.A.C , t44, 
1910, p54. 
8 - Camps Gabriel ,La céramique des sépultures …, p303. 
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وقسطل تٌدٌس مجموعتً عكس على
1

 المزخرفة قوراٌة آنٌة كذلك وتعتبر، 

.تٌدٌس خزؾ لمجموعتً معاصرة
2
 

 حً وتطور نشؤة فً ساهمت تٌدٌس لصلصال الجٌدة النوعٌة إن

 ٌمنع والشًء اإلسبلمً وحتى الرومانً العصر خبلل أهمٌة ذا كان للخزافٌن

.النومٌدي العهد منذ المكان هذا فً ٌصنع كان الفخار أن االعتقاد
3

  

: ٌٍرأسٌخ وىعٍٍح اٌفخاس. 3

 منذ ٌصنع كان الذي نفسه هو المؽرب بببلد حالٌا ٌصنع الذي الفخار إن

زخارفه فً وال صنعه تقنٌات فً تؽٌٌر دون الحدٌث الحجري العصر أواخر
4

 ،

 العصور منذ طابعها على القدٌم المؽرب ببلد فً الفخار صناعة حافظت فقد

 وبٌن ماسٌنٌسا لعصر تعود خزؾ قطعة بٌن نفرق أن الممكن ؼٌر ومن القدٌمة

 أوانً على الموجودة فالزخارؾ، قرن من أكثر صنعها على ٌمر لم أخرى

 على الموجودة نفسها هً م.ق واألول الثانً القرنٌن إلى العائدة تٌدٌس بازٌنا

 لخزؾ بالنسبة الحال وكذلك الصؽرى والقبائل الحضنة لمنطقة الحالً الخزؾ

(بتونس )نقرٌن أو باألوراس ٌصنع ٌزال ال الذي الخزؾ مع بتبسة قسطل
5

، 

 رؼم بها علٌه عثر التً المواقع لتؤرٌخ الفخار على االعتماد الصعب من لهذا

 لفجر العائدة المواقع فً علٌها ٌعثر التً اللقى على الؽالب ٌكون ٌكاد أنه

.التارٌخ
6

 

 

                                                 
1
 - Camps Gabriel ,La céramique des sépultures …, p,p169,170. 

2
 - Ibid, p190. 

3
 - Ibid, p168. 

4 - Camps Gabriel, Recherches sur l’antiquité…, p351. 
5 - Camps Gabriel, Massinissa…, p94. 
6 - Ibid, p94. 
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صناعة النقود 

I .ٌة : أنواع النقود النومٌد

: نقود الملوك النومٌدٌٌن. 1  

ص الملك نقود. أ . سٌفاق

رمٌنا الملك نقود. ب   .ٌف

سا الملك نقود. ج . ماسٌٌن

سا الملك نقود. د سٌب  .ٌم

. غولوسا الملك نقود. ـه

. أذربعل الملك نقود. و

صال الملك نقود. ز . الثانً هٌامب

ص الملك نقود. ح ربا . ٌه

. األول ٌوبا الملك نقود. ط

ٌة المدن نقود. 2   : النومٌد

رتا مدٌنة نقود. أ  . ٌس

ٌكاد مدٌنة نقود. ب  . روس

ول مدٌنة نقود. ج  . ٌإ

. نقود مدٌنة قونوقو.  د

ي.  ـه صلدا . نقود مدٌنة 

. نقود مدٌنة كماراطا.  و

II –  طرق سك النقود :

 .طرٌقة الطرق .1

صب .2  .طرٌقة ال
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III .معادن العملة :

ص .1 صا  .الر

 .البرونز .2

ضة والذهب .3  .الف

IV .ٌة صور واألشكال والرموز التً تحملها النقود النومٌد : ال

 .على وجه النقود. 1

 .وجه نقود الملوك . أ

 .وجه نقود المدن . ب

: على ظهر النقود.2

.  الملوك نقود ظهر. أ        

. المدن نقود ظهر. ب       

V .ف رؤساء القبائل : النقود المسكوكة من طر

ٌة نقود رؤساء القبائل. 1        . إشكال

ٌة لنقود رؤساء القبائل. 2        . الفترة الزمن
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 إٌمىد طٕاػح
 تبادالته فً المقاٌضة طرٌقة القدٌمة العصور فً اإلنسان اعتمد لقد

 سلعة مقاٌضة عن كبدٌل التجارة فً النقود استعمال ٌنتشر أن قبل التجارٌة

. التجارٌة القٌمة فً تساوٌها أخرى بسلعة

 أثرٌة، تارٌخٌة، معلومات استشفاؾ فً القدٌمة النقود دراسة وتفٌدنا

جؽرافٌة لؽوٌة،
1

 التً السٌاسٌة الكٌانات عن ودٌنٌة اجتماعٌة اقتصادٌة، ،

. أصدرتها

سٌفاقص للملك تعود تؤرٌخها ٌمكن التً النومٌدٌة النقود أقدم إن
2

 وفٌما،

 الملك حكم فترة مٌزا اللذٌن الداخلٌة والتجارة الحضري للتطور ونظرا بعد

 المضروبة، النقود كمٌة مضاعفة الضروري من كان، مٌسٌبسا وابنه ماسٌنٌسا

 وقد، ماسٌنٌسا الملك عهد فً إال المملكة أنحاء جمٌع النقود حركة تشمل ولم

 التبادالت لتؽذٌة كافٌة المضروبة الكمٌة تكون عندما ٌتوقؾ النقود ضرب كان

 لمٌسٌبسا التالٌن الملوك عهد فً المضروبة النقود كمٌة كانت لهذا التجارٌة،

 وكافٌة سارٌة الزالت ومٌسٌبسا ماسٌنٌسا الملكٌن إلى العائدة النقود كون، قلٌلة

.التجاري للتبادل
3
 

I .إٌمىد إٌىٍِذٌح أٔىاع :

الصنؾ األول ٌضم النقود التً : تصنؾ النقود النومٌدٌة إلى صنفٌن

ضربت باسم ملوك نومٌدٌا، والثانً ٌضم النقود التً ضربت باسم بعض مدن 

. المملكة

 

                                                 
1 - Troussel Marcel , le trésor monétaire de Tiddis, R.S.A.C ,t66,1948 ,p129. 
2 - Ibid, p132. 
3
 - Camps Gabriel, Massinissa…, p300. 
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: ٔمىد ٍِىن ٔىٍِذٌا. 1

ال ٌكاد ٌوجد ملك من ملوك نومٌدٌا ٌعدم قطعة نقدٌة تنسب إلٌه، قد 

تحمل هذه القطع أسماء الملوك الذٌن ضربوها وقد ال تحمل أٌة كتابة تدل على 

 .ضاربها

لم ٌكن  ماسٌنٌسا السباق إلى ضرب النقود فً نومٌدٌا، بل سبقه الملك 

سٌفاقص الذي سنعرض قطعة نقدٌة تنسب له و أخرى البنه فٌرمٌنا رؼم أن 

م أي السنة التً تولى فٌها ماسٌنٌسا .ق203الفترة الزمنٌة لهذا البحث تبدأ بسنة 

. العرش

: (َ.ق202-213)ٔمىد اٌٍّه عٍفالض . أ

م، تنسب إلٌه القطعة النقدٌة . ق202- 213حكم الملك سٌفاقص بٌن سنتً 

، ٌظهر 65البرونزٌة التً تظهر فً الشكل رقم 

الملك سٌفاقص على وجه القطعة متجها نحو 

.                        الٌسار ملتحٌا

1
 

       أما على ظهر القطعة فٌظهر حصان 

ٌركض ناحٌة الٌسار ٌمتطٌه فارس ٌمسك 

وقد سكت ، "ت.كـ.ل.م.م.ح.ك.ؾ.س"بلجامه ٌلبس رداءا فضفاضا، تحته كتابة بونٌة 

.هذه القطعة بورشة سٌؽا
2

       

         

 

                                                 

 -1
 .183ص ,اٌغيائو ا١ٌِٕٛل٠خ

-2
 .183ص  , اٌّوعغ ٔفَٗ

 .1سٌفاقص الملك نقد: 65 رقم شكل
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                         :ٔمىد اٌٍّه فٍشٍِٕا. ب

1
               

بالنسبة للنقود التً تحمل عبارة 

بالبونٌة والتً تشبه نقود " فٌرمٌنا ملك"

سٌفاقص، ٌبدو أنها ضربت فً عهد الملك 

سٌفاقص ولٌس بعده، ٌظهر فٌها فٌرمٌنا 

صؽٌر السن دون لحٌة ألنها لم تنم بعد، ألن عادة حلق اللحٌة لم تكن شائعة لدى 

فً حٌن أنه قبل سنتٌن من سقوط سٌفاقص كان فٌرمٌنا ، النومٌدٌٌن فً ذلك الوقت

.كهبل
2

 

: (َ.ق148-203)ٔمىد اٌٍّه ِاعٍٍٕغا . ض

اعتمد ماسٌنٌسا فً تجارته الخارجٌة على العمبلت الفضٌة األجنبٌة التً 

تحصل علٌها مقابل بضائعه التً كان ٌصدرها، أما للمبادالت التجارٌة المحلٌة 

.فقد وضع عملته من المعادن الرخٌصة
3
 

وٌرى مولر أن ندرة النقود الخاصة بالملك ماسٌنٌسا ٌعود إلى أن النقود 

القرطاجٌة كانت منتشرة بكثرة ولم تكن هناك ضرورة لسك النقود بكمٌة كبٌرة
4

   .

     لكن ٌبدو حالٌا أن ندرة نقود الملك ماسٌنٌسا لم تعد مطروحة بعد االكتشافات 

ما بٌن األثرٌة التً تلت الفترة التً فسر فٌها مولر ندرة نقود ماسٌنٌسا 

إذ ٌبدو أن كمٌتها صارت كافٌة ألخذ نظرة عن مرحلة حكم هذا ، 1874و1860سنتً

الملك على اعتبار هذه القطع النقدٌة مادة أثرٌة ال تعبر ندرتها بالضرورة عن قلتها أصبل 

. بل ترجع إلى عدم اكتشافها

                                                 
1 -  L’Algérie au temps des royaumes Numides, p87.  
2 - Gsell Stéphane, H.A.A.N, t5, p125. 
3 - Camps Gabriel, Massinissa…, p208. 
4 - Müller (L) , Numismatique de l’ancienne Afrique, Imprimerie de Biano Luno, 
Copenhague, 1860, avec un supplément de 1874,p21. 

 .1فٌرمٌناالملكنقد:66رقمشكل
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وهناك نماذج لعدة قطع نقدٌة تنسب للملك ماسٌنٌسا سنعرض بعضها فٌما 

  :ٌؤتً

ٌظهر الملك ماسٌنٌسا 

على وجه قطعه النقدٌة واضعا 

إكلٌبل من ورق الؽار على 

شعره مجعد، ملتحٌا  رأسه،

 الشكل أنظر)ومتجها جهة الٌسار

(.67رقم
 1

                         

                     

 أما على ظهر القطع فٌظهر ؼالبا حصان راكض ناحٌة الٌسار، قد ٌكون 

(. 67أنظر الشكل رقم)بلجام أو دون لجام 

وتوجد نماذج كثٌرة عن هذا النوع من النقود التً تحمل على الوجه 

صورة الملك ماسٌنٌسا بشكله المعتاد وعلى الظهر صورة الحصان المتجه نحو 

 .الٌسار أؼلبها محفوظ بمتحؾ سٌرتا الوطنً بقسنطٌنة
2

                     

وهناك قطعة نقدٌة برونزٌة 

فرٌدة للملك ماسٌنٌسا مضروبة 

بورشة سٌؽا تحمل  على الوجه 

صورة الملك ماسٌنٌسا متجها جهة 

الٌسار، ملتحٌا ورأسه مكلل بالؽار 

لكن الذي ٌجعل هذه ، كالمعتاد

القطعة ذات أهمٌة كبٌرة هو كونها تحمل على الظهر صورة الفٌل بدال من 

الحصان كباقً القطع النقدٌة المنسوبة للملك ماسٌنٌسا، وكذلك لكونها تحمل 

                                                 

 -1
 .184ص, اٌغيائو ا١ٌِٕٛل٠خ

-2
 .183ص,  اٌّوعغ ٔفَٗ

 . 1ماسٌنٌسا للملك نقدٌة قطعة: 67رقم شكل

 .2ماسٌنٌسا للملك نقدٌة قطعة: 68 رقم شكل



 طٕاػح:                                        اٌشاتغ اٌفظً
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" ن.س.ن.س.م"تحت صورة الفٌل االسم الكامل للملك ماسٌنٌسا باللؽة البونٌة 

.أي الملك" ت.كـ.ل.م.م.ح"رؼم أن التآكل أتى على بقٌة العبارة 
1

  

ال ٌوجد من هذه القطعة حتى اآلن سوى نموذج واحد ، زٌادة على هذا

(. 68أنظر الشكل رقم )محفوظ بمتحؾ سٌرتا الوطنً

إن عدم سك الملك ماسٌنٌسا لعملته من معدنً الذهب والفضة الثمٌنٌن 

واقتصاره على استعمال المعادن الرخٌصة كالرصاص والبرونز ال ٌعود لفقر 

بل ٌعود لتفضٌله االحتفاظ بالمعادن ، مملكته أو عجزه عن توفٌر هذٌن المعدنٌن

الثمٌنة على شكل سبائك فً خزائنه ككنز ملكً أو كاحتٌاط حرب على جعلها 

.على شكل عملة متداولة بٌن الناس
2
 

: (َ.ق118-148)ٔمىد اٌٍّه ٍِغٍثغا. د

تحمل نقود الملك مٌسٌبسا على الوجه صورته متجها ناحٌة الٌسار مكلبل بالؽار 

وملتحٌا وعلى الظهر صورة الحصان فً 
 

         

(.   69انظر الشكل رقم) وضعٌات مختلفة
3

                                     

وهناك نقود تنسب إلى فترتً الملكٌن ماسٌنٌسا وابنه مٌسٌبسا ال تحمل 

أٌة كتابة لكنها تعرؾ عموما بالوجه الذي ٌحمل صورة الملك الملتحً المكلل 

بالؽار متجها جهة الٌسار وعلى الظهر صورة الحصان الذي ٌعدو ناحٌة الٌسار 

.أٌضا
4
 

 
                                                 

 .183ص, اٌغيائو ا١ٌِٕٛل٠خ1 -
2 - Camps Gabriel, Massinissa…, p208. 
3 - L’Algérie au temps des royaumes Numides, 173. 
4 - Charrier (L) ,Op.cit,p-p26-32. 

 .3مٌسٌبسا للملك نقد: 69 رقم شكل
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: (َ.ق140-148)ٔمىد اٌٍّه غىٌىعا.هـ

هناك قطعة نقدٌة من معدن البرونز تنسب للملك ؼولوسا محفوظة بمتحؾ سٌرتا 

الوطنً تحمل على الوجه شكل 

رأس الملك ؼولوسا ملتحٌا ومتوجا 

بإكلٌل من الؽار وعلى الظهر 

حصان ٌركض إلى الٌسار تحته 

.بالبونٌة" ن.غ"الحرفان 
1
أنظر ) 

.(70الشكل رقم 
 
 

2
           

-118)ٔمذ اٌٍّه أرستؼً. و

: (َ.ق11

تحمل قطعة نقدٌة منسوبة للملك 

أذربعل على الوجه رأس الملك ملتحٌا 

متوجا بإكلٌل من ورق الؽار تحته 

.               بالبونٌة"ت.ح"الحرفان 
3
 

أما على الظهر فٌظهر حصان 

راكض متجه نحو الٌسار فوقه رأس 

" ل.أ"اإلله بعل حامون وتحته الحرفان 

بالبونٌة
4

 (.17أنظر الشكل رقم )، 

 

 

                                                 

 .189ص, اٌغيائو ا١ٌِٕٛل٠خ1 - 

 .189ص, اٌّوعغ ٔف2َٗ - 

 .189ص, اٌّوعغ ٔف3َٗ - 

 .189ص, اٌّوعغ ٔف4َٗ - 

 3ؼولوسا الملك نقد: 70 رقم شكل

 .4أذربعل للملك نقدٌة قطعة: 17رقم شكل
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: (َ.ق88/60)ٔمىد اٌٍّه هٍاِثظاي اٌصأً. ص

ٌظهر على وجه قطعة نقدٌة 

للملك هٌامبصال الثانً رأس امرأة 

متجهة إلى الٌمٌن ٌؽطٌه وشاح 

ومتوج بسنابل قمح، تلبس قرطا فً 

.    أذنها
1
 

أما ظهر القطعة فٌصور 

حصانا ٌعدو جهة الٌمٌن تظهر من ورائه سعفة نخٌل مزٌنة بشرٌط مربوط 

.بالبونٌة" ح"علٌها وتحته الحرؾ 
2

   

: (َ.ق81-108)ٔمىد اٌٍّه هٍشتاص. ح

هناك قطعة نقدٌة تنسب إلى الملك هٌرباص مع احتمال نسبتها على 

ورشة مجهولة تحمل على الوجه صورة رأس الملك متوجها ناحٌة الٌسار بشعر 

. طوٌل مجعد

وعلى الظهر صورة رأس 

اإللهة إفرٌقٌا نحو الٌمٌن مزٌنا 

أمامها ، بفروة فٌل

.بالبونٌة" ل.ي"الحرفان
3

               

4
 

                                                 
1 - L’Algérie au temps des royaumes Numides, p134.  

 .190ص,  اٌغيائو ا١ٌِٕٛل٠خ2 -
3

 .190ص,  اٌّوعغ ٔفَٗ- 
4 - L’Algérie au temps des royaumes Numides, p135. 

 هٌامبصال للملك نقدٌة قطعة: 72 رقم شكل

 .1الثانً

 .4هٌرباص للملك نقدٌة قطعة: 73 رقم شكل
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: (َ.ق46-60)ٔمىد اٌٍّه ٌىتا األوي. ط

تتنوع النقود المنسوبة 

إلى الملك ٌوبا األول بٌن 

األشكال التً تحملها وبٌن 

.المعادن التً سكت منها
 
         

                        
1

                                

عثر على قطعة نقدٌة 

برونزٌة تعود للملك ٌوبا األول 

 وعلى الظهر صورة (بعل حامون)بقسنطٌنة ٌحمل وجهها صورة اإلله جوبٌتر 

.فٌل
2

                       

 ٌظهر اإلله  جوبٌتر  أو حامون ملتحٌا، 74وكما ٌبدو فً الشكل رقم 

أقرن، ذا شعر مجعد متجها جهة الٌمٌن وعلى الظهر صورة فٌل ٌسٌر ناحٌة 

".ٌوبا حممللكت"الٌمٌن أٌضا فوقه كتابة بونٌة من سطرٌن 
3
 

هناك قطعة نقدٌة من الفضة تنسب للملك ٌوبا األول سكت فً ورشة أوتٌكا تحمل 

فً الوجه صورة الملك ٌوبا األول متجها نحو الٌمٌن ملتحٌا واضعا عصابة مربوطة 

على رأسه ٌلبس رداءا مربوطا 

على الكتؾ ومسندا صولجانا 

على كتفه، أمامه كتابة التٌنٌة 

"REX IVBA" أي الملك

.ٌوبا
4

                           

 

                                                 
1 - L’Algérie au temps des royaumes Numides, p135. 
2 - Morris, Numismatie antique, R.S.A.C , 1923-1924, p,p159,160. 

 .191ص, اٌغيائو ا١ٌِٕٛل٠خ3 - 

 .191ص, اٌّوعغ ٔف4َٗ - 

 .1األول ٌوبا للملك نقدٌة قطعة: 74رقم شكل

 .4األول ٌوبا للملك نقدٌة قطعة: 75 رقم شكل
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ٌوبا "وعلى ظهر القطعة صورة واجهة بناء ذو أعمدة وسبللم وكتابة بونٌة 

            ."الملك ٌوبا"ومعناها أٌضا ، "حممللكت

 واجهة صورة نجد دائما األول ٌوبا للملك البرونزٌة النقدٌة القطع إحدى وجه وعلى       

".حممللكت ٌوبا "بونٌة وعبارة ، أعمدة خمسة ذو بناء
1
 

 انظر )المدخل أمام سبللم و أعمدة، ثمانٌة ذو أخر بناء واجهة فنجد الظهر على أما       

 (. 153الصفحة ف98ً  رقم الشكل

: إٌىٍِذٌح اٌّذْ ٔمىد- 2

 المدن لبعض كذلك كان بؤسمائهم، ضربوها التً عمبلتهم النومٌدٌٌن للملوك كان كما

. عمبلتها

 روسٌكاد، هٌبون، مثل باسمها نقودا تضرب ساحلٌة نومٌدٌة مدن هناك كانت فقد        

 العاصمة مثل اإلستراتٌجٌة و السٌاسٌة األهمٌة ذات الداخلٌة المدن بعض وكذلك إٌول،

.سٌرتا
2

 

الحدٌثة البونٌة أو البونٌة باللؽة مكتوبة أسماءها المدن نقود تضمنت و  
3

 الصور أما،

 على و المدٌنة حامٌة اآللهة صور الوجه على ؼالبا فهً النقود تلك حملتها التً الرموز و

.بها الهامة المبانً و المدٌنة ثروات الظهر
4
 

.التداول محلٌة هً و، البرونز معدن من مصنوعة المدن نقود و   
5

 

 
 
 

                                                 
1
- L’Algérie au temps des royaumes Numides, p135. 

2- Mazard (j),Nouvel rapport a la Numismatie de la Numidie et de la 
Mauritanie,Libyca,t7 ,1959,p57. 
3 - Troussel Marcel, le trésor…,p-p154-160. 

 .154, 153ص ,ص,  اٌّوعغ اٌَبثك،ؼنٌة بوقرة -4 
5 - Troussel Marcel, le trésor…,p154. 
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إٌمىد

 

138 

: عٍشذا ِذٌٕح ٔمىد- أ
 و كعاصمة النومٌدٌة الفترة خبلل سٌرتا لمدٌنة االقتصادٌة و السٌاسٌة األهمٌة إن 

 باسم ضربت التً النقدٌة القطع علٌه تدل ما هذا و بشؤنها، جدال ال هام اقتصادي كقطب

. المدٌنة

 بعضها تٌدٌس مدٌنة موقع فً سٌرتا مدٌنة باسم ضربت نقدٌة قطع على عثر فقد

متوسطة أخرى و الحجم كبٌرة
1

.1942 سنة علٌها عثر قطع سبع منها،
2

  

وقد تعود القطع النقدٌة التً ضربت باسم مدٌنة سٌرتا إلى القرن األول 

،قبل المٌبلد
3

على الوجه وعلى ،  وتتنوع حسب األشكال التً تظهر علٌها

فهناك قطعة نقدٌة برونزٌة تحمل على الوجه صورة رأس اإللهة تٌشً ، الظهر

وكتابة بونٌة أخرى " بدملقرت وحانون"متوجا بسور ذو أبراج وكتابة بونٌة 

وعلى الظهر باب المدٌنة " قرطن"

مكون من مدخلٌن مزٌنٌن من 

األعلى بسعفتً نخٌل
4

 وتعلوه أبراج 

(. 76أنظر الشكل رقم)

                           
5
 

    ولمدٌنة سٌرتا دائما هناك قطعة 

نقدٌة عثر علٌها بتٌدٌس ٌحمل وجهها صورة اإللهة تٌشً وعلى الظهر سنبلتا قمح 

" بدملقرت وحانو"وكتابة بونٌة 
6

 .

 

                                                 
1 - Lassus(j), l’archéologie algérienne en 1959, p93. 
2 - L’Algérie au temps des royaumes Numides, p136. 
3 - Gsell Stéphane, Atlas Archéologique de l’Algérie ,t1,17,126. 

4
 .191ص, اٌغيائو ا١ٌِٕٛل٠خ-  

5 - L’Algérie au temps des royaumes Numides, p95. 
 .193ص, اٌغيائو ا١ٌِٕٛل٠خ6 - 

 .5سٌرتا لمدٌنة نقدٌة قطعة: 76 رقم شكل
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إٌمىد

 

139 

 

 1: (عىٍىذج)ٔمىد ِذٌٕح سوعٍىاد. ب

هناك قطعة نقدٌة ٌحتمل 

أنها لمدٌنة روسٌكاد ٌحمل 

وجهها صورة اإللهة 

( Dioscures)دٌوسكورس 

حامٌة المبلحة والمبلحٌن عند 

اإلؼرٌق ٌعلوها نجمان 

ساطعان، أما على الظهر فصورة حصانٌن ٌسٌران نحو الٌمٌن والحروؾ 

"كـ.س.أ"البونٌة 
2

         

.وقد عثر بمدٌنة تٌدٌس على ثبلث قطع تنسب لمدٌنة روسٌكاد
3
 

 
 4   :(شششاي)ٔمىد ِذٌٕح ئٌىي . ض

عثر فً مدٌنة تٌدٌس 

على قطعة نقدٌة لمدٌنة إٌول
5
 

ٌظهر على وجهها رأس اإللهة 

إٌزٌس متجها نحو الٌسار 

مؽطى بوشاح فوقه فروة نسر، 

تعلوه كرة بٌن قرنً بقرة على 

                                                 
1 - L’Algérie au temps des royaumes Numides, p137. 
2 - Ibid,p137. 
3 - Lassus(j),l’archéologie algérienne en 1957,p93. 
4 - L’Algérie au temps des royaumes Numides, p137. 
5 - Lassus(j),l’archéologie algérienne en 1957,p263. 

 .4إٌول مدٌنة نقد: 78 رقم شكل

 .1روسٌكاد مدٌنة نقد: 77 رقم شكل
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إٌمىد

 

140 

وعلى الظهر ثبلث سنابل قمح مضمومة " ت.أ.ي"جانبٌها الحروؾ البونٌة 

"ل.كـ.ن.م"لبعضها بٌنها حروؾ بونٌة 
1

 

 

           :(لىساٌا)ٔمىد ِذٌٕح لىٔىلى. د

2 
ٌحتوي متحؾ اآلثار القدٌمة 

بالجزائر العاصمة قطعة نقدٌة 

برونزٌة تنسب لمدٌنة قونوقو ٌظهر 

على الوجه رأس اإلله بعل حامون 

إلى الٌمٌن ملتحٌا، وفوق رأسه تاج 

بالبونٌة الحدٌثة، أما على " ن.ق.ن.ق"وعلى كتفه صولجان تحته الحروؾ 

الظهر فٌبدو رأس اإلله باخوس متوجا بؤوراق وأمامه عنقود عنب وخلفه 

".ق"الحرؾ البونً 
3

             

: (تجاٌح)ٔمىد ِذٌٕح طٍذاي. هـ
ٌظهر على وجهها  (بجاٌة)هناك قطعة نقدٌة برونزٌة باسم مدٌنة صلداي

أما على الظهر ، "ج"شكل وجه إلهة متشحة بوشاح وأمامها الحرؾ البونً 

فحصان راكض نحو الٌمٌن، 

فوقه هبلل ٌعلو كرة وتحته 

"ن.د.ل.ص"الحروؾ البونٌة 
4
 

                                                 
1 - L’Algérie au temps des royaumes Numides, p137. 

  2 - . 137ص, اٌغيائو ا١ٌِٕٛل٠خ

 .193ص,  اٌّوعغ ٔف3َٗ -
4 - L’Algérie au temps des royaumes Numides, p137. 

 .2قونوقو مدٌنة نقد: 79 رقم شكل

 .5 صلداي مدٌنة نقد: 80 رقم شكل
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(.            80أنظر الشكل رقم)
1
 

: ٔمىد ِذٌٕح وّاساعا. و

تقع آثار مدٌنة كماراطا بالساحل الؽربً للجزائر، توجد قطعة نقدٌة 

برونزٌة باسمها بالمتحؾ الوطنً 

سٌرتا مرسوم على وجهها رأس 

رجل ذو لحٌة قصٌرة وشعر مجعد 

وعلى ظهرها عنقود عنب وسنبلة 

قمح فوقها على الٌمٌن قرص 

" أ.م.كـ"وهبلل وتحتهما األحرؾ 

.بالبونٌة
2

(.    81انظر الشكل رقم)

3
 

حٌث عثر بموقع مدٌنة تٌدٌس على ،        كانت هذه إذن نقود بعض المدن النومٌدٌة 

قد تكون هذه القطع النقدٌة قد دخلت  ، ثبلث قطع نقدٌة لروسٌكاد وواحدة لمدٌنة إٌول

. تٌدٌس مقابل سلع كانت محل تجارة داخلٌة بٌن مختلؾ مدن المملكة النومٌدٌة

II–   عشق عه اٌؼٍّح: 

إن سك العملة لٌس عملٌة سهلة، فهو ٌتطلب مهارة وتحكما فً تقنٌات 

تشكٌل المعادن ومزجها، للحصول على كم من القطع التً تطابق النموذج 

. األولً من حٌث األشكال والكتابات، ومن حٌث الحجم والوزن

وهناك طرٌقتان لسك العملة، األولى هً طرٌقة الطرق، والثانٌة هً 

 :طرٌقة الصب

                                                 
1 - Ibid,137. 

2
 .193ص, اٌغيائو ا١ٌِٕٛل٠خ- 

. 193ص, اٌّوعغ ٔفَٗ
 
-
3  

 لمدٌنة نقدٌة قطعة: 81 رقم شكل

 .2كماراطا
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 :                            عشٌمح اٌغشق .1

حٌث كان ٌتم ضرب القطعة المعدنٌة بالمطرقة، وهذا ما تظهره 

التشققات والتصدعات التً تظهر على حواؾ 

القطع النقدٌة
1

ج الذي ٌظهر فً ذوالنمو، 

 ٌبرز بوضوح التشققات 82الشكل رقم 

الناتجة عن الضرب بالمطرقة على حواؾ 

 . إحدى القطع النقدٌة

                                           

2
 

وقد كان ٌتم مزج معدن الرصاص الذي ٌستعمل لسك العملة عن طرٌق 

القرٌبة من تٌدٌس  (مسعود بوجرٌو)الطرق بفحم األنتٌموان بورشات أرسكال 

كً ٌكتسب المعدن بعض الصبلبة لتبقى حواؾ القطع النقدٌة الرصاصٌة خالٌة 

من الشقوق التً تنتج عن الضرب بالمطرقة
3

                       .

: عشٌمح اٌظة - 2

طرٌقة الصب هً سكب المعدن المصهور فً قوالب تعطً القطعة 

. النقدٌة شكلها ورسومها

وتظهر هذه التقنٌة على القطع النقدٌة التً ٌبدو وسطها أكثر سمكا من 

حوافها
4

 .

 

                                                 
1 - Troussel Marcel ,l’énigme de la tête laurée et barbue et du cheval galopant a 
gauche , R.S.A.C , 1955-1956, p,p39,40. 

.189ص, اٌغيائو ا١ٌِٕٛل٠خ - 
2  
3 - Troussel Marcel ,l’énigme de la tête..., p46. 
4 - Ibid, p,p 39,40. 

 .2متصدعة نقدٌة قطعة: 82 رقم شكل
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III –  ِؼادْ اٌؼٍّح: 

ٌعبر نوع المعدن الذي تسك منه العملة عن الحالة االقتصادٌة للكٌان 

السٌاسً الذي سكت باسمه، وعن درجة التحكم فً تقنٌات تحوٌل المعادن من 

مزج و صهر وطرق، وٌعبر حتى عن الؽرض من سك هذه العملة ومجال 

وفٌما ٌخص العملة النومٌدٌة فقد سكت من معادن مختلفة من حٌث ، تداولها

: الخصائص الفٌزٌائٌة ومن حٌث القٌمة النقدٌة، وهذه المعادن هً

: اٌشطاص - 1

تعتبر النقود الرصاصٌة النومٌدٌة أكبر كماً من النقود المضروبة من 

نظرا لوفرة معدن الرصاص ، و كذلك سهولة استخراجه و ، باقً المعادن

صهره و تحوٌله و طرقه
1
.   

و كما ذكر سابقاً فإنه ، لقد استعمل معدن الرصاص لسك نقود الملوك

كان ٌخلط بفحم األنتٌموان لٌكتسب صبلبة  تجنب القطعة النقدٌة الشقوق التً 

تظهر على حوافها عند الطرق
2

و استعمل رإساء القبائل النومٌدٌة معدن ، 

الرصاص لسك النقود و أحٌانا كانوا ٌمزجونه مع النحاس
3

 .

وقد اقتصر تداول النقود الرصاصٌة على التبادل التجاري المحلً الذي لم ٌكن 

ٌتجاوز منطقة إصدار النقد و أحٌانا المدن المجاورة لها و القرٌبة منها
4

 .

 

 

                                                 
1 - Troussel Marcel ,L’énigme de la tête…, p43. 
2 - Ibid,P46. 
3 - Charrier (L) , Op.cit, p7.  
4 - Troussel Marcel , Le Trésor…,p143. 
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: اٌثشؤض. 2

 وهً سٌفاقص للملك تعود تؤرٌخها ٌمكن التً النومٌدٌة النقود أقدم إن

 ماسٌنٌسا الملكٌن نقود من كبٌر جزء فً الحال هو مثلما البرونز من

ومٌسٌبسا
1

 الملوك لسلطة الخاضعة القبائل رإساء ضربها التً النقود وحتى، 

 مصدرها جودة ذات ؼٌر نوعٌة من لكن، البرونز من منها جزء كان النومٌدٌٌن

 الحصول ٌستطٌع ال التً الجٌدة المستوردة المعادن من ولٌس المحلٌة المناجم

 فً النحاس معظم مصدر أن ومعروؾ، ومٌسٌبسا ماسٌنٌسا الملكٌن ؼٌر علٌها

قبرص جزٌرة هو القدٌم العالم
2

 .

 نظرا الرصاصٌة النقود علٌها التً بالكثرة لٌست النحاسٌة النقود إن

نومٌدٌا فً النحاس مناجم لندرة
3

 مع ٌمزجونه القبائل رإساء كان لهذا، 

 الرصاص معدنً مزٌج من المصنوعة النقود على تظهر حٌث الرصاص

 الجٌد االمتزاج عدم على الدالة الحمراء أو الصفراء الحبٌبات بعض والنحاس

المعدنٌن بٌن
4

 .

لم ٌقتصر تداول النقود البرونزٌة النومٌدٌة على النطاق المحلً بل كانت 

تتداول داخل أرجاء العالم المتوسطً كما ٌدل علٌه الكنزان اللذان عثر علٌهما 

بكرواتٌا  (Mazin)ببلؽارٌا والثانً فً مازٌن  (kula)بالبلقان، األول فً كوال 

 قطعة نقدٌة نومٌدٌة والذي ٌعود إلى حوالً سنة 328الذي احتوى أكثر من 

.م.ق80
5
 

 

                                                 
1 - Troussel Marcel ,Le Trésor…, p132. 
2 - Ibid, p137. 
3 - Troussel Marcel , L’énigme de la tête…, p43. 
4 - Charrier (L) , Op.cit, p7. 
5 - Camps Gabriel, Massinissa…, p208. 
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إٌمىد

 

147 

 

: واٌزهة اٌفضح. 3

 بالنقود مقارنة الوجود نادرة الثمٌنة المعادن من النومٌدٌة النقود إن

 لٌس بتٌدٌس علٌها عثر التً النومٌدٌة النقود بٌن فمن والرصاصٌة البرونزٌة

. والرصاص البرونز من كلها بل الفضة من أو الذهب من واحدة قطعة هناك

 قسنطٌنة فً فضٌة قطعة وثبلثٌن وسبعة مائتٌن من نقدي كنز على عثر

 قرطاجٌة، إؼرٌقٌة، أجنبٌة، كلها بل محلٌة نقود بٌنها لٌس م.ق79 سنة إلى ٌعود

.وإسبانٌة، مرسٌلٌة رومانٌة،
1
 

ماعدا ثبلث قطع عملة فضٌة منسوبة إلى فٌرمٌنا ومجموعة نقدٌة أخرى 

من الفضة ومن الذهب تنسب عادة إلى ٌوؼرطة وإلى هٌامبصال الثانً لٌس 

عائدة إلى ملك نومٌدي  (الذهب أو الفضة)هناك قطعة نقدٌة من المعادن الثمٌنة 

.(م.ق46-60)قبل الملك ٌوبا األول
2
 

ولم ٌسك الملك ماسٌنٌسا عملة من معدنً الذهب والفضة الثمٌنٌن 

.واقتصر على المعادن الرخٌصة كالرصاص و البرونز
3
 

واعتمد فً تجارته الخارجٌة على العمبلت الفضٌة األجنبٌة التً تحصل 

رٌش و بٌض النعام، حٌوانات ، علٌها مقابل قمحه وسلعه األخرى كالعاج

بٌنما وضع عملته من المعادن الرخٌصة ، السٌرك، القرود واألخشاب الثمٌنة

.التً ال ترهق الخزٌنة من أجل المبادالت التجارٌة المحلٌة
4
 

 

                                                 
1 - Charrier (L) , Op.cit, p10. 
2 - Camps Gabriel, Massinissa…,p207. 
3 - Ibid, p208. 
4 - Ibid, p208. 
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IV.إٌّىرجٍح إٌمىد ذذٍّها اٌرً واٌشِىص واألشىاي اٌظىس:  

 من المستخلصة المعلومات فً القدٌمة النقود دراسة أهمٌة تكمن ربما

 بحقائق تمدنا فهً الظهر، وعلى الوجه على طبعت التً والكتابات الرسوم

 واألثرٌة، التارٌخٌة الدالالت إلى إضافة وسٌاسٌة، ودٌنٌة واجتماعٌة اقتصادٌة

.والجؽرافٌة واللؽوٌة
1

 

 النقدٌة القطع بتنوع حملتها التً األشكال تتنوع النومٌدٌة، للنقود وبالنسبة

  .المدن ونقود الملوك نقود بٌن

 النقد وجه بٌن مقسمة األشكال هذه عن نماذج سنستعرض ٌؤتً وفٌما

  .وظهره

  :إٌمىد وجه- 1

 فً األشكال، من أصناؾ ثبلثة الوجه على ةذجًالنمو العمبلت تظهر

 جهة متجهٌن بالؽار مكللٌن ملتحٌن المعروفة الملوك صورة األول الصنؾ

الٌسار
2
 . الٌمٌن جهة متجهٌن أو ملتحٌن ؼٌر ٌكونون قد كما 

آمون جوبٌتر مثل اآللهة صور تظهر الثانً الصنؾ وفً       
3
 واإللهة 

إفرٌقٌا
4

 .

المدنٌة معالم وبعض الحامٌة المدن آلهة صور الثالث الصنؾ على تظهر       
5

 كما، 

 شهرتها، اسم أو لقبها، أو فٌها، تظهر التً الشخصٌة اسم النقدٌة القطعة وجه على ٌكتب

الخٌرة وأعمالها وظائفها، أو أوصافها،
6
. 

                                                 
1 - Troussel Marcel ,Le Trésor…,p 129. 
2 - Camps Gabriel, Massinissa…,p287. 
3 - Ibid, p288. 

4
 .190ص,  اٌغيائو ا١ٌِٕٛل٠خ- 

5 - Camps Gabriel, Massinissa…, p288. 
6 - Troussel Marcel ,Le Trésor…,p 134. 
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           1 :           اٌٍّىن ٔمىد وجه- أ

 التً الصور بعض هنا نذكر                

 النومٌدٌٌن، الملوك نقود وجه على وردت

 بالؽار المكلل الملتحً الملك بصورة ونبدأ

 83 رقم الشكل ففً الٌسار جهة المتجه

 وجه على ماسٌنٌسا الملك صورة تظهر

 الملك فٌها ٌظهر إلٌه، منسوبة نقدٌة قطعة

 وهذا الٌسار جهة متجها بالؽار ومكلبل ملتحٌا

 القطع وجه فً ٌتكرر الصور من النموذج

 الملك من بدءا النومٌدٌٌن للملوك النقدٌة

 مٌسٌبسا،ؼولوسا، ماسٌنٌسا، سٌفاقص،

األول هٌرباص،وٌوبا أذربعل،
2

                                   .

3
         

 الملتحً، للملك التقلٌدٌة الصورة خبلؾ وعلى

 القطعة مثل ملتحٌن ؼٌر وهم الملوك صور تظهر قد

 الملك فٌها ٌظهر التً فٌرمٌنا للملك المنسوبة النقدٌة

 إكلٌل رأسه على ٌضع وال ملتح، ؼٌر الوجه على

                                                 
1 - L’Algérie au temps des royaumes Numides,p93. 

2
 .191-183ص - ص,  اٌغيائو ا١ٌِٕٛل٠خ- 

3 - L’Algérie au temps des royaumes Numides, p87. 

 .3فٌرمٌنا الملك نقد وجه: 84 رقم شكل

الثانً هٌامبصال للملك نقد وجه: 85 رقم شكل
4

. 

 .1ماسٌنٌسا للملك نقد وجه:83 رقم شكل
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(.                               84 رقم الشكل انظر )رأسه خلؾ مربوطة عصابة ٌضع بل الؽار

1
             

 

 هٌامبصال الملك كذلك وٌظهر

 الفضٌة النقدٌة القطعة وجه على الثانً

 للملك أحٌانا تنسب والتً إلٌه، المنسوبة

ٌوؼرطة
2
 رأسه على واضعا لحٌة دون 

 ٌبرزه ما وهذا نبات وأوراق قمح، سنابل

     .  85رقم الشكل
3

                   

 لنفس ملكٌة نقدٌة قطعة وجه ٌظهر كما

 الشكل ) امرأة صورة الثانً هٌامبصال الملك

 سنابل فوقه وشاحا رأسها على تضع(  86رقم

 أذنها فً قرطا وتضع قمح
4

 هنا ندري وال، 

 من تكون قد عادٌة المرأة الصورة هذه هل

.    ما إلهة لصورة تجسٌد إنها أم الملكٌة، العائلة

5
                              

 نومٌدٌة ملكٌة لنقود نماذج وعلى  

 صورة بل الملك صورة القطعة وجه ٌصور ال أخرى،

 ٌوبا للملك النقدٌة القطعة فً كما اآللهة، أحد تجسد

بقسنطٌنة علٌها عثر التً األول
6

- وجهها على ٌظهر، 

                                                 
1 - Ibid, p135. 
2 - Camps Gabriel, Massinissa…, p207. 
3 - L’Algérie au temps des royaumes Numides, p134. 

4
 .190ص , اٌغيائو ا١ٌِٕٛل٠خ- 

5 - L’Algérie au temps des royaumes Numides, p135. 
6 - Morris, Op.cit, p160. 

 .2الثانً هٌامبصال للملك نقد وجه: 86رقم شكل

 ٌوبا للملك نقد وجه: 88 رقم شكل

 .6(المبنى نموذج)األول

 

 .4األول ٌوبا للملك نقد وجه: 87 رقم شكل
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 الشكل ٌظهره ما وهذا أقرن، و ملتحٌا، أمون- جوبٌتر اإلله- الملك صورة من بدال

.           87رقم
1

                      

  األول ٌوبا للملك أخرى نقدٌة قطعة وجه وعلى

 

 

- الظهر على و الوجه على تظهر التً األشكال  متنوعة النقدٌة مجموعته تبدو الذي

أبراج فوقه أعمدة، ذو بناء واجهة تظهر
2

               (. 88رقم الشكل انظر )

 البونٌة بالحروؾ كتابات الوجه على الملكٌة النقدٌة القطع تحمل كما  

( الفٌل نموذج)ماسٌنٌسا الملكٌن نقد مثل كاملة تكون قد النومٌدٌٌن الملوك ألسماء

 أذربعل، مٌسٌبسا، و ماسٌنٌسا الملوك نقود مثل مختصرة تكون قد و

هٌامبصال
3
 . وؼٌرهم ،...

 ٌوبا للملك الفضً النقد مثل البلتٌنٌة بالحروؾ  الملك اسم ٌكون قد و  

"REX.IVBA "علٌه كتب الذي األول
4

 هذا أن بما و، ٌوبا الملك ومعناها ،

 التجارة لؽرض أصدر أنه فمحتمل البلتٌنٌة بالحروؾ كتب و فضً النقد

. الخارجٌة

 

: اٌّذْ ٔمىد وجه- ب

 صور المدن نقود وجه على ٌظهر

المدٌنة معالم وبعض الحامٌة، آلهتها
5

 .  
6

    

                                                 
1 - L’Algérie au temps des royaumes Numides, p135. 
2 - L’Algérie au temps des royaumes Numides, p135. 

  3 .191-183ص- ص, اٌغيائو ا١ٌِٕٛل٠خ- 
4 - L’Algérie au temps des royaumes Numides, p135.  
5 - Camps Gabriel, Massinissa…, p288. 
6 - L’Algérie au temps des royaumes Numides, p95. 

 .5تٌشً اإللهة صورة: 89 رقم شكل
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 شكل على صورتها إؼرٌقٌة إلهة وهً( Tychée)تٌشً اإللهة مثل

المدٌنة بسور متوجة امرأة
1

 سٌرتا لمدٌنة النقدٌة القطع وجه على تظهر التً و، 

  فً المبٌنة القطعة مثل

 

 

 تٌشً اإللهة فٌها تظهر والتً 89رقم الشكل

 التً المدٌنة سورة ٌمثل  أبراج تعلوه بسور متوجة

                                       .    تحمٌها
2

    

 فتظهر روسٌكاد لمدٌنة نقد وجه على أما

 التً( Dioscures )دٌوسكورس اإللهة صورة

 و للمبلحة الحامٌة اإللهة اإلؼرٌق عند تمثل

المبلحٌن
3

            .  90الشكل فً تظهر والتً، 

 نقد وجه على( Isis)إٌزٌس اإللهة تظهر و

 العائلة و الزواج إلهة هً إٌزٌس و، إٌول مدٌنة

المصرٌٌن لدى
4

 الشكل فً صورتها وتظهر، 

     .91رقم
5

          

 قونوقو لمدٌنة منسوبة نقدٌة قطعة وجه على و         

 تاج رأسه فوق و ملتحٌا حامون بعل اإلله صورة تظهر

 الصفحة فً 79رقم الشكل انظر )صولجان كتفه وعلى

139  .)

                                                 
1

 .153ص ,  اٌّوعغ اٌَبثك،ؼنٌة بوقرة - 
2 - L’Algérie au temps des royaumes Numides, p137. 

 .153 اٌّوعغ اٌَبثك, ص،ؼنٌة بوقرة 3 -

 .153 اٌّوعغ ٔفَٗ, ص4 -
5 -  L’Algérie au temps des royaumes Numides, p137. 

 

 على إٌزٌس اإللهة صورة: 91 رقم شكل

 . 4إٌول مدٌنة نقد

            دٌوسكورس اإللهة صورة: 90 رقم شكل
 . 1روسٌكاد مدٌنة نقد على                  
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مجعد شعر و قصٌرة لحٌة ذو شخص ٌظهر كماراطا مدٌنة نقد وجه على بٌنما
1
 

   (.140الصفحة فً 81رقم الشكل انظر)

                                                 

-1
 .193ص,  اٌغيائو ا١ٌِٕٛل٠خ
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 البونٌة أو البونٌة بالحروؾ مكتوبة أسماءها المدن نقود كذلك تضمنت و

 البونٌة بالحروؾ المدٌنة اسم سٌرتا مدٌنة نقود وجه على كتب حٌث ، الحدٌثة

"قرطن"الحدٌثة
1

 .

" ت.أ.ي"البونٌة بالحروؾ المدٌنة اسم إٌول مدٌنة عملة وجه على كتب و

 فً أما" أ .م.ك "أٌضا البونٌة بالحروؾ أسمها كماراطا مدٌنة نقد وجه على و

"ن.ق.ن.ق "بالبونٌة العملة وجه على المدٌنة اسم فكتب قونوقو مدٌنة نقود
2

 ،

 البونٌة بالحروؾ المدٌنة اسم كتب صلداي مدٌنة نقد وجه وعلى

(صلدانا".)ن.د.ل.ص"
3

 .

 : إٌمىد ظهش- 2 

 ودٌنٌة اقتصادٌة معلومات باستخبلص الظهر  ٌسمح ، العملة وجه ؼرار على

 . علٌه تظهر التً األشكال و الرسوم خبلل من وؼٌرها

 عبلمات تظهر و العملة، هذه فٌه سكت الذي بالبلد توحً الرموز و الرسوم فهذه        

سكتها التً الورشات
4

 .

 :اٌٍّىن ٔمىد ظهش - أ

 و لحٌوانات متنوعة رسوما و أشكاال الظهر على النومٌدٌٌن الملوك نقود تصور

.مهمة لمبانً و آللهة،
 

                           

 الفٌل، و الحصان فهً النومٌدٌة النقود ظهر على ظهرت التً للحٌوانات بالنسبة

 هٌامبصال مٌسٌبسا، ماسٌنٌسا، النومٌدٌٌن الملوك نقود ظهر على  الحصان ظهر فقد

                                                 
1 - Troussel Marcel ,Le Trésor…,p155. 

 -2
 .193- 191ص- ص,اٌغيائو ا١ٌِٕٛل٠خ

3 - L’Algérie au temps des royaumes Numides, p137. 
4 - Troussel Marcel ,Le Trésor…,p134. 



 طٕاػح:                                        اٌشاتغ اٌفظً
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األول وٌوبا الثانً،
1

 و، سٌفاقص الملك كذلك و، 

 و وضعٌات فً، بعل وأذر ؼولوسا، و، فٌرمٌنا

.مختلفة اتجاهات و حركات
 

                                           

 
2

    

 النومٌدٌٌن الملوك نقود على الحصان ٌظهر

 النقدٌتٌن القطعتٌن ماعدا دائما، الٌسار نحو متجها

والبرونزٌة الفضٌة، الثانً هٌامبصال للملك
3

 ،

 فً الموضحة الصورة فً كما الٌمٌن نحو راكضا الحصان فٌهما ٌظهر حٌث

                          . 92 رقم الشكل
 

                                  

 الحصان ٌكون قد

 القطعة ظهر على الظاهر

 أو سائرا أو راكضا النقدٌة

 عن النظر بؽض ساكنا

 نحو أو الٌمٌن نحو اتجاهه

 نقود على ظهر فقد الٌسار،

 راكضا، ماسٌنٌسا الملك

أٌضا ساكنا ظهر كما سائرا وظهر
4

.                      93رقم الشكل فً الصورتان تبرزه ما وهذا،  

5
                                          

 الملوك جمٌع نقود على ظهر فقد الركض وضعٌة فً الحصان أما        

 سٌفاقص، الملوك وهم نقودهم ظهر على صورته وضعوا الذٌن النومٌدٌٌن

 ، األول وٌوبا الثانً، هٌامبصال أذربعل، ؼولوسا، مٌسٌبسا، ماسٌنٌسا، فٌرمٌنا،

                                                 
1 - Troussel Marcel , Le cheval …, p170. 
2 - L’Algérie au temps des royaumes Numides, p134. 
3 - Ibid, p-p132-134. 
4 - Ibid, p,p132,133. 
5 - Ibid, p,p132,133. 

 لهٌامبصال الفضً النقد ظهر: 92 رقم شكل

(الٌمٌن نحو راكض حصان )الثانً
2

. 

 .5سائر آخر و ساكن حصان صورة: 93 رقم شكل
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 القطعة ظهر على الظاهر الحصان ٌكون قد كما

 نقود بعض فً الحال هو مثلما ملجما الملكٌة النقدٌة

 حرا ٌكون ما وؼالبا مٌسٌبسا، و ماسٌنٌسا الملكٌن

                .لجام دون
 1

 

 

 القطعة ظهر على الحصان صورة ترافق وقد

 بشرٌط تزٌن قد التً النخٌل كسعفة الرموز بعض النقدٌة

 الذي الثانً هٌامبصال للملك المنسوب النقد فً كما

 الحصان، أسفل والكرٌة ،94 رقم الشكل فً ٌظهر

 اإلله رمز الحصان، ٌعلوان قرص بداخله الهبلل

 النجم تانٌت، اإللهة رمز حامون، بعل

والصولجان
2

     .           
3

                                                  

 ظهر على ٌظهر الذي األخر الحٌوان أما

 أنه ٌبدو الذي الفٌل فهو الملكٌة النومٌدٌة النقود

 للملك فرٌدة نقدٌة قطعة ظهر على مرة ألول ظهر

 وضعه وقد ، الٌسار نحو ٌسٌر الفٌل هذا ماسٌنٌسا

 فً لبلنتصار تخلٌدا نقده ظهر على ماسٌنٌسا الملك

القرطاجٌٌن ضد زاما معركة
4

 الذي الهام للدور نظرا،  

.   المعركة تلك فً النومٌدٌة الفٌلة أدته
5

   

                                                 
1 - L’Algérie au temps des royaumes Numides, p134.  

-2
-L’Algérie au temps des royaumes Numides p,p132-134,190ص-اٌغيائو ا١ٌِٕٛل٠خ,ص

184  
3 - L’Algérie au temps des royaumes Numides, p135. 

 -4
 . 184ص اٌغيائو ا١ٌِٕٛل٠خ,

5 - L’Algérie au temps des royaumes Numides, p135. 

 الثانً لهٌامبصال ظهرنقد: 94رقم شكل

 .1(بشرٌط مزٌنة سعفة مع حصان)

 صورة )ماسٌنٌسا الملك نقد: 95 رقم شكل

 .3(فٌل

 األول ٌوبا الملك نقد: 96 رقم شكل

 .5(فٌل صورة)
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 سطرٌن من كتابة فوقه و األول ٌوبا للملك برونزي نقد ظهر على كذلك الفٌل ظهر و    

"حمملكت ٌوبا "البونٌة بالحروؾ
1

                                                                .

 ظهر على اآللهة لصور بالنسبة أما

 النقدٌة المجموعة بٌن فمن النومٌدٌة، النقود

 نقوده ظهر على آلهة صورة ٌضع لم النومٌدٌة

  اإللهة صورة وضع الذي هٌرباص الملك ؼٌر

 بفروة رأسها مزٌنة عملته ظهر على إفرٌقٌا

(.97رقم الشكل انظر )فٌل،
 

                               

2
 

 تظهر التً األشكال من آخر نوع

 صور هو دٌةيالنوم الملكٌة النقود ظهر على

 على إال ٌظهر لم النوع هذا لكن المبانً،

 واجهة تظهر حٌث األول ٌوبا الملك نقود

 ذات أعمدة ثمانٌة على ٌرتكز لمبنى أمامٌة

 وأربعة ، البوابة ٌسار منها أربعة تٌجان،

 .    أمامها سلم ٌظهر و ٌمٌنها، على أخرى

                                                         

3
   

 الذي األول لٌوبا البرونزي النقد على لمبنى أمامٌة لواجهة الصورة هذه تظهر

 القطعة ظهر على أٌضا تظهر و، أعمدة أربعة على ٌرتكز آخر لبناء واجهة وجهه ٌحمل

      .                    الشخصٌة صورته وجهها ٌحمل التً الملك، لنفس الفضٌة النقدٌة

                                                                                              

                                                 
1

 .191ص اٌغيائو ا١ٌِٕٛل٠خ,-  
2 - L’Algérie au temps des royaumes Numides, p135. 
3 - Ibid, p135. 

 صورة )األول لٌوبا برونزي نقد ظهر: 98 رقم شكل

 .3(مبنى

 الملك نقد على إفرٌقٌا اإللهة: 97 رقم شكل

 .2هٌرباص
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 نقوده ظهر و وجه على الصور خبلل من األول ٌوبا الملك ٌظهر و   

. مملكته مدن و عاصمته فً القصور و المعابد ببناء مهتما الفضٌة و البرونزٌة
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: اٌّذْ ٔمىد ظهش- ب

 كل ثروات تمثل رموز و صور المدن عمبلت ظهر على رسمت

مدٌنة
1

البونٌة بالحروؾ أسماإها علٌها كتبت و، 
2

 .

 روسٌكاد و صلداي، و سٌرتا، مدٌنة نقود ظهر على الحصان رسم ظهر 

.اثنٌن حصانٌن نقدها ظهر حمل التً
3
 

 إلى مربوطة قمح سنابل ثبلث إٌول لمدٌنة النقدٌة القطعة ظهر حمل و  

 لمدٌنة النقدٌة القطع إحدى حملت كما(، 99رقم الشكل انظر )البعض بعضها

.                                                       قمح سنبلتً األخرى هً سٌرتا

 البرونزٌة النقدٌة القطعة ظهر على و

 و عنب عنقود رسم كماراطا لمدٌنة المنسوبة

                    .قرص داخله وهبلل قمح، سنبلة

           
 4 

 قونوقو مدٌنة نقد ظهر على أما  

 متوجا باخوس اإلله رأس فٌظهر( قوراٌة)

. عنب عنقود وأمامه بؤوراق،

 المدٌنة باب الظهر على سٌرتا لمدٌنة أخرى نقدٌة قطعة على ظهر بٌنما       

.نخٌل سعفتا فوقه  المزدوج
5
 

 على الواردة األشكال حٌث من تنوعا أكثر سٌرتا مدٌنة نقود تبدو إذن     

 حملت إذ النومٌدٌة، المدن باقً عملة ظهر على الموجودة تلك من العملة ظهر
                                                 

1
 .155 ص,  اٌّوعغ اٌَبثك،ؼنٌة بوقرة - 

2 -Troussel Marcel , Le trésor…, p160. 
3 - L’Algérie au temps des royaumes Numides, p137. 
4 - Ibid, p137. 

5
 .191ص ,اٌغيائو ا١ٌِٕٛل٠خ-  

 على قمح سنابل صورة : 99 رقم شكل

إٌول مدٌنة نقد ظهر
4

 . 
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 ، صلداي و روسٌكاد نقود على أٌضا الوارد الحصان األشكال، من أنواع ثبلثة

 المدٌنة باب و إٌول، مدٌنة عملة على أٌضا ظهرت التً القمح سنابل و

. ؼٌرها أخرى نومٌدٌة مدٌنة نقد على ٌظهر لم أنه ٌبدو الذي المزدوج

 أسماء النقود تلك حملت ، المدن نقود ظهر على الواردة الرسوم إلى إضافة و

 و ،"أ.م.ك "كماراطا( ن.د.ل.ص )صلداي باسمها سكت التً المدن

 عبد "حاكمٌها اسمً الظهر على سٌرتا مدٌنة نقود أؼلب حملت ،بٌنما"غ.س.أ"روسٌكاد

". حانو و ملقرت

 على الواردة األشكال خبلل من مدٌنة لكل االقتصادٌة النشاطات مبلحظة وٌمكننا

. النقدٌة قطعها

 و روسٌكاد و سٌرتا مدن فً مزدهرة كانت الخٌول تربٌة أن فٌبدو

 رئٌسٌا فبلحٌا نشاطا كانت الكروم زراعة أن و ٌبدو كما بضواحٌها، أو صلداي

 األنشطة أهم من القمح زراعة كانت مثلما قونوقو، و كماراطا من كل فً

. إٌول مدٌنة و سٌرتا مدٌنة محٌط فً الفبلحٌة

V. اٌمثائً سؤعاء عشف ِٓ اٌّغىىوح إٌمىد:  

: اٌمثائً سؤعاء ٔمىد ئشىاٌٍح1-

 صورة وجهها على تظهر التً النومٌدٌة النقود من كبٌرة مجموعة هناك

 أو ألمراء، لملوك، هً الصور هذه،الٌسار نحو متجه بالؽار، مكلل ملتح شخص

 بشكل تحمل علٌها تظهر التً الوجوه لكن، أسمائهم التارٌخ ٌحفظ لم قبائل لقادة

 طرٌقة فً ، اللحٌة حجم فً بعضها عن تختلؾ أنها مع نومٌدٌة مبلمح جلً

 فً و الفم، و العٌن و األنؾ، شكل الوجه، خطوط فً الؽار، إكلٌل وضع

 الملوك عدد فإن التفاصٌل هذه االعتبار فً أخذنا إذا و، للوجه العامة التعابٌر
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كبٌر النقود هذه على ٌظهرون الذٌن
1

 الذي الحصان صورة الظهر على  أما، 

الٌسار ناحٌة ٌعدو
2

 .

 أن إلى ٌعود النقود من المجموعة هذه على الوجوه أشكال اختبلؾ إن

 كانوا التً المعادن استخدموا الذٌن القبائل رإساء عدٌد طرؾ من كان سكها

الؽرض لهذا ٌحوزونها
3

 .

: اٌمثائً سؤعاء ٌٕمىد اٌضٍِٕح اٌفرشج2-

 الصور ألن مٌسٌبسا البنه ال و ماسٌنٌسا للملك النقود هذه تعود ال

 ألن و المذكورٌن، الملكٌن صورتً عن تختلؾ النقود هذه على الموجودة

 ال و لماسٌنٌسا سابقة لٌست لكنها النماذج، هذه من إتقانا أكثر المعروفة نقودهما

 هذه سك للنومٌدٌٌن ٌمكن ال ألنه لماسٌنٌسا سابقة لٌست األول، ٌوبا عن متؤخرة

 الترحال حٌاة من نقلهم الذي ماسٌنٌسا قبل كافٌة ؼٌر تحضرهم درجة و النقود

 شبه فمن بعده، من مٌسٌبسا ابنه مسٌرتها استكمل التً االستقرار حٌاة إلى

 طرٌق عن تجارٌا ٌتبادلون كانوا الملكٌن هذٌن قبل النومٌدٌٌن أن المإكد

المقاٌضة
4

 تحضر فً ماسٌنٌسا دور حول تروسال رأي كان وإن وحتى، 

 سابقة نومٌدٌة نقود هناك لٌس أنه المعروؾ من فإنه فٌه مبالؽا النومٌدٌٌن

. فٌرمٌنا و سٌفاقص للملكٌن المنسوبة تلك ؼٌر لماسٌنٌسا

 من ابتداء ألنه األول ٌوبا عهد عن متؤخرة وال معاصرة لٌست  وهً

 تؤرٌخها خبللها من ٌمكن كتابات تحمل النومٌدٌة النقود صارت الملك هذا فترة

 ماسٌنٌسا تولً من الممتدة الفترة فً محصورة فهً لهذا دقٌق بشكل

 نسبتها بالضبط تصعب لكن( م.ق118)مٌسٌبسا ابنه وفاة بٌن و(م.ق203)العرش

 ألنه، حكمهما لفترتً تعود أنها سلمنا لو حتى مٌسٌبسا ابنه إلى أو ماسٌنٌسا إلى
                                                 

1- Troussel Marcel ,Le Trésor…, p135. 
2- Charrier (L) , Op.cit, p-p26-32. 
3 - Ibid ,p7. 
4 - Troussel Marcel ,Le Trésor…,p136. 
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 األقالٌم حكما األهمٌة، من كبٌر قدر على عاهلٌن كانا أنهما المعروؾ من

 باألراضً محٌطٌن أمبورٌا سهول حتى الملوٌة نهر من الممتدة الشاسعة

 ٌمكن ال بحري، أسطول و حرب كنوز و كبٌرة، جٌوش لهما كانت، القرطاجٌة

الصنع ردٌئة رصاصٌة أو برونزٌة نقود بسك قٌمتهما من ٌحطا أن
1

 .

 فإنها، مٌسٌبسا و ماسٌنٌسا للملكٌن معاصرة كانت إن و النقود هذه إذن

 ضربوها الذٌن، المرإوسٌن الملوك أو النومٌدٌة القبائل لرإساء تنسب

 الجٌدة المعادن من ولٌس المحلٌة، المناجم من جودة ذات ؼٌر معادن مستخدمٌن

مٌسٌبسا و ماسٌنٌسا العاهبلن إال علٌها الحصول ٌستطٌع ال التً، المستوردة
2

 .

 التً النقود على الشخصٌة صورهم ٌضعون هإالء القبائل رإساء كان

 و األول الحرفان وهما بالبونٌة،(ن.م )النون و المٌم حرفً جانب إلى ٌسكونها

(  ن.م)الحرفٌن هذٌن أن ٌعتقد البعض أن مع مكوسن و ماسٌنٌسن السمً األخٌر

 كل على ؼٌرهما ٌظهر ال أنه ؼٌر، النقود هذه سكت التً رشات للو ٌعودان

اإلشكال محل النقدٌة المجموعة
3

 .

 لمعظم األخٌر و األول الحرفان هما( ن.م )الحرفٌن أن شارًٌ ٌرى

 لرإساء مختلفة ألسماء ٌرمزان أنهما ٌعتقد فهو لذا، البونٌة و اللٌبٌة األسماء

(.ن.م )أسمائهم من األخٌر و األول الحرفان فقط ٌجمعهم مختلفٌن قبائل
4
 

 وال المٌم بحرؾ تبدأ ال أخرى بؤسماء قبائل رإساء ٌوجد الأ ٌتساءل تروسال لكن

 فإن الحرفٌن، بهذٌن وتنتهً تبتدئ اللٌبٌة األسماء أؼلب كون فرؼم ؟ النون بحرؾ تنتهً

الصٌؽة بهذه تؤتً ال كثٌرة أخرى أسماء
5

 .

                                                 
1 - Troussel Marcel ,Le Trésor…,p,p136,137.  
2 - Ibid,p137. 
3 - Ibid,p139. 
4  -Charrier (L) , Op.cit,p17. 
5  -Troussel Marcel ,Le Trésor…,p139. 
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 سكها التً النقود هذه تظهرها التً الوجوه عن التساإل ٌمكننا أال األخٌر فً

 لكلٌهما أو( مٌسٌبسا أو ماسٌنٌسا )الملك لنفس الصور هذه ألٌست قبائل، رإساء مختلؾ

 الوجه تعابٌر تفاصٌل فً االختبلفات وأن كثٌرٌن؟ قبائل لرإساء صورا ولٌست فقط،

 رأسه على ٌضع ملتح لرجل نومٌدٌة مبلمح ذات كلها أنها رؼم- تروسال ذكرها التً

 ماسٌنٌسا  )اثنٌن أو واحد لشخص هً بل مختلفٌن ألشخاص  لكونها تعود ال- ؼار إكلٌل

 وأٌضا سكوها الذي الحرفٌٌن اختبلؾ بسبب هً الظاهرة االختبلفات وأن ( مٌسٌبسا و

   النقود؟ هذه فٌها سكت التً الزمنٌة الفترة باختبلؾ

 إلى الدافع فما، النقود هذه سكوا من هم النومٌدٌة القبائل رإساء فعبل كان إذا أما

 ذلك؟

 أدوها علٌهم مستحقة ضرائب هً هل السٌاسً؟ االستقبلل من نوع هو هل

 نقود؟ شكل  على مضروبة معادن للملوك
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إذا كانت مكانة الزراعة وتربٌة الحٌوان فً االقتصاد النومٌدي ال جدال بشؤنها، فإن       

لكن من المعروؾ أن الزراعة أو الرعً ، دور اإلنتاج الصناعً هو محل اإلشكال

لذا فهو فً حاجة إلى نشاط حرفً ، وحدهما ال ٌمكنهما تلبٌة حاجٌات اإلنسان االقتصادٌة

 .ٌكمل إنتاجه الزراعً والحٌوانً

وهذا النشاط ٌعتمد على مدى توفر اإلنسان على موارد طبٌعٌة كمواد خام للنشاط         

إضافة طبعا إلى التقنٌة التً تمكنه من تحوٌل المواد الطبٌعٌة إلى أخرى ، الصناعً

 .وهذا هو جوهر النشاط الحرفً الصناعً، مصنعة

ضم منتجات ، إن توفر نومٌدٌا على إنتاج زراعً وفٌر ومتنوع وإنتاج حٌوانً        

الحٌوانات المستؤنسة واألخرى المتوحشة، وأٌضا على ثروة معدنٌة هامة جعل قٌام نشاط 

ساهم فً ازدهاره وجود نشاط ، صناعً مكمل للنشاطٌن الزراعً والرعوي أمرا طبٌعٌا

وآخر خارجً بٌنهما وبٌن مختلؾ دول حوض ، تجاري داخلً بٌن مختلؾ مدن المملكة

 .البحر المتوسط

وإذا تطرقنا إلى األنشطة الصناعٌة واحدا واحدا أمكننا استخبلص نتائج ٌمكن         

 :تلخٌصها فٌما ٌؤتً

إذ ،   فٌما ٌخص صناعة المبلبس ٌمكن القول أنها لم تكن ولٌدة العصر النومٌدي      

استخدم سكان ببلد المؽرب القدٌم منذ العصور الحجرٌة جلود الحٌوانات لصناعة 



 

 

 

161 

161 

وحتى ، مبلبسهم ثم أضافوا صناعة المبلبس النسٌجٌة من أصواؾ أؼنامهم بشكل خاص

وأٌضا كان البرنوس لباسا محلٌا ، المبلبس األرجوانٌة الفاخرة التً كانت محل تصدٌر

 .موؼبل فً القدم لبسه المؽاربة القدماء منذ عرفوا النسٌج

  إذا انتقلنا إلى الحلً نجدها قد تطورت عن التمائم التً ارتداها السكان منذ عصور      

وتطورت صناعتها باستخدام مختلؾ المواد التً كانت متوفرة فً ، ما قبل التارٌخ

لكن إذا سلمنا أن الحلً النومٌدٌة بشكل عام هً نتاج حلً عصور ما قبل .        الطبٌعة

التارٌخ فإنه من الصعب الجزم أن الحلً الزجاجٌة محلٌة أٌضا، إذ أن الطابع البونً 

ٌظهر علٌها بجبلء، لكن بفضل الحلً المعدنٌة التً عثر علٌها كؤثاث جنائزي بمقابر 

فجر التارٌخ ثبت أن سكان ببلد المؽرب القدٌم عرفوا استخدام المعدن قبل وصول 

 .وصنعوا منه حلٌهم التً ٌبدو علٌها الطابع المحلً كالخبلخل مثبل، الفٌنٌقٌٌن

وإذا كانت بعض األسلحة النومٌدٌة نتاج تطور أسلحة العصور الحجرٌة بببلد         

المؽرب القدٌم كالرمح والحربة والقوس والسهم فإن التؤثٌرات األجنبٌة على أسلحة 

أخرى كالخوذة والسٌؾ تبدو أكثر وضوحا، حتى العربات الحربٌة التً ركبها سكان ببلد 

المؽرب القدٌم منذ القرن الثالث عشر قبل المٌبلد ال ٌبدو علٌها أي تؤثٌر أجنبً رؼم أنها 

 .لم تكن فً متناول جمٌع شعوب العالم القدٌم

نتاج لتطور فخار العصر الحجري - هو اآلخر- أما الفخار النومٌدي فٌبدو أنه         

الحدٌث وفجر التارٌخ  فً ببلد المؽرب القدٌم، وحتى الزخارؾ التً ؼلبت علٌه ٌبدو 

كونها زخارؾ هندسٌة بسٌطة تتكرر على منتجات أخرى كالحلً ، علٌها طابع المحلٌة
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وٌمكن أن تبدع فً أي مكان عكس الزخارؾ الحٌة التً ؼابت عن الفخار ، والنسٌج

 .النومٌدي

وبما أن هذه الزخارؾ الهندسٌة التً مٌزت الفخار النومٌدي هً نفسها منذ ذلك        

الحٌن حتى عصرنا الحالً دون انقطاع فإنه من الصعوبة بما كان االعتماد على  الفخار 

فً تؤرٌخ المواقع التً عثر علٌه بها، بل هو نفسه فً حاجة إلى التؤرٌخ اعتمادا على 

 .طرق أخرى و لقى أخرى قد ٌعثر علٌها معه

 ولقد تمٌزت صناعة النقود النومٌدٌة باحتوائها نقودا سكت باسم الملوك،و أخرى      

سكت باسم بعض مدن المملكة، و من خبلل ما احتوته هذه النقود بنوعٌها من رسوم و 

أمكننا معرفة  جوانب  مهمة من حٌاة  النومٌدٌٌن السٌاسٌة  كؤسماء  ، أشكال وكتابات

واالقتصادٌة كالثروات  الزراعٌة  والحٌوانٌة  لكل منطقة  و دٌنٌة  كؤسماء  ،  الملوك

 .بعض اآللهة  التً  عبدها النومٌدٌون

       و ٌمكن القول أن الصناعة النومٌدٌة بشكل عام قد استمدت أصولها من اإلرث 

، الحضاري للصناعات التً برع فٌها سكان ببلد المؽرب القدٌم خبلل العصور الحجرٌة

بدءا من المبلبس الجلدٌة، و الحلً، و حتى األسلحة متمثلة فً رإوس السهام و الرماح، 

 .و أٌضا الفخار العائد إلى العصر الحجري الحدٌث

 بشكل متفاوت بمإثرات ت      لكن هذه الصناعات لم تبق منؽلقة على نفسها ، بل تؤثر 

خارجٌة فً ناحٌة التقنٌات، و األسالٌب اإلنتاجٌة، و أهم هذه التؤثٌرات جاءت من عند 

الجٌران القرطاجٌٌن الذٌن كان تؤثٌرهم فً المجال الصناعً هاما، و لم ٌتوقؾ إال 

و هنا بدأت التؤثٌرات الصناعٌة ، بسقوط قرطاجة و دمارها و موت الصناعة القرطاجٌة
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حاملٌن ، مع بدء االحتبلل الرومانً و دخول المستوطنٌن و الحرفٌٌن الرومان، الرومانٌة

ومنتجات ، معهم أسالٌب و طرق و تقنٌات إنتاج قد تكون مختلفة عما ألفه النومٌدٌون

 .أخرى ربما لم ٌعرفها النومٌدٌون من قبل

وهنا دخلت الصناعة النومٌدٌة مرحلة أخرى صارت فٌها أكثر تطورا، لكنها لم         

 .و فً خدمة االقتصاد الرومانً، مكمل للصناعة الرومانٌة  تكن سوى

و رؼم هذا حافظت بعض الصناعات على طابعها األصٌل مثل الخزؾ المحلً          

وأٌضا المبلبس ممثلة فً ، الذي قاوم و استمر حتى أٌامنا هذه بؤشكاله و زخارفه التقلٌدٌة

  .البرنوس كلباس محلً محض، و أٌضا الحلً خاصة منها الخبلخل
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I.ٌة باللغة  :العرب

 
صادر. 1  :الم

 
ترجمة عبد اإلله المبلح، الكتاب الرابع، المجمع الثقافً، ، تارٌخ هٌرودوت- 
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 :فهشط اٌظىس و األشىاي
 
 

 ............................................................................منجل عظمً: 3 رقم شكل

8  

ي رسم: 2 رقم شكل س من صخر ظهر األطل صا األعلىٌ  س شخ  معطفا ٌلب

ال  26.......طٌو
 أشخاصا ٌهثضىٌ ٌظهز صٍقىس يٍ صخزي رصى: 3 رقم شكل

 27...................تزاٍَضا
ب: 4 رقم شكل ص صور الحفرة معبد من بونً ن س كاهنا ٌ  ......................رداءا ٌلب

27 
ب : 5 رقم شكل ص ظهر على ن بٌ  محار

 27....................................................بونً
ٌة قطعة وجه: 6 رقم شكل ض لباسه للملك  نقد  ......................ٌوبا األول تظهر بع

34 
يٍذانٍح تحًم صىرج انًهل  ٌىتا : 7 رقم شكل

 34............................................األول
ٌة فً الرسوم :8 رقم شكل األحذ

ٌة صخر  35........................................................ال

انزصىو انصخزٌح -تزَىصا ٌهثش  شخص:9 رقم  شكل

  35............................تضٍقىس
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 تحته تزَىصا ٌهثش شخصا ٌظهز صٍقىس يٍ صخزي رصى: 10 رقم شكل

 36.......صتزج
ت : 11رقم شكل حلً من الحلزونا

 40.......................................................والمحار
 .........................................................حهً يٍ قشز تٍض انُعاو: 12رقم  شكل

42 
تًًٍتاٌ يٍ انزجاج عثز عهٍهًا تًقثزج : 13 رقم شكل

 43...............................قىراٌح
 .....................................................حهً يعذٍَح يٍ تًُ يضىس: 14 رقم شكل

44 
حهقح تزوَزٌح : 15 رقم شكل

 45..............................................................يفتىحح
عقذ تىًَ يٍ : 16 رقم شكل

 48...............................................................انزجاج
 صىار يٍ :17 رقم شكل

 49....................................................................انزجاج
 خاتى َحاصً تفص :18 رقم شكل

 50.........................................................يتحزك
 خهخال يٍ :19 رقم شكل

 50....................................................انثزوَز

حمالن أشكال : 20 رقم شكل صبان بونٌانٌ  ن

 58..................................أسلحة

ىصة لٌتً ٌصور هدبرتب راكتب : 21رقم  شكل

 59................................دصبىب
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صومعة : 22 رقم شكل ح  ضٌر صل رمح من  ن

 60...............................الخروب

ٌة: 23 رقم شكل س سهام عاتر  ................................................رؤو

62 
ب ىخوذة تظهر عل: 24 رقم شكل ص  ن

 67.........................................بونً

صومعة : 25رقم  شكل ح  ضٌر خوذة 

 68........................................الخروب

ب بونً: 26رقم شكل ص رة تظهر على ن س مستٌد  ................................تر

69 
س : 27 رقم شكل ظهر التر ب بونًٌ  ص ن

ٌة ضو  70...................................الٌب

س : 28 رقم شكل ظهر التر ب لٌبًٌ  ص ن

رة  70...................................المستٌد

ح : 29 رقم شكل ضٌر س  قطعة من تر

 70.......................................الخروب

ح : 30 رقم شكل ضٌر س رمح من  رأ

 73........................................الخروب

صومعة : 31 رقم شكل ح  ضٌر ف  ٌس

ب  76........................................الخرو
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ث : 32 رقم شكل ي الحٌد صر الحجر ن الع سكاٌك

ي صحراو  79..........................ال

رؤوس صهاو : 33 رقم شكل

 80...............................................صحزاوٌح

انقىس وانضهى فً : 34 رقم شكل

 80............................................انزصىو

عزتح حزتٍح ٌجزها : 35 رقم شكل

 82..........................................حصاَاٌ

َقذ َىيٍذي ٌحًم شكم : 36 رقم شكل

 85........................................حصاٌ

صورة : 37 رقم شكل حمل  يٌ  نقد نومٌد

ل  86.........................................ٌف

قدر : 38 رقم شكل

 94..........................................................مزخرفة

 ...........................................قدر مزخرفة بطرٌقة الحز: 39 رقم شكل

95 

 ...................................................صحنان من قسطل: 40 رقم شكل

96 
إناء : 41 رقم شكل

 96...........................................................للشرب
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: 42 رقم شكل

 97..................................................................قدح

ٌة: 43 رقم شكل  ................................................................خاب

98 
: 44 رقم شكل

 100.............................................................مسرجة

 ...................................................مسرجة وحاملها: 45 رقم شكل

100 
: 46 رقم شكل

 100..............................................................مبخرة

قارورة : 47 رقم شكل

 101........................................................عطر

ف مزخرفة بطرٌقة الحز: 48 رقم شكل  ...................................قطع خز

112 

ٌة مزخرفة بطرٌقة الحز: 49 رقم شكل ٌة خزف  ..................................آن

112 
حمل زخرفة النقاط : 50 رقم شكل إناءٌ 

 114...................................المتتابعة

 ................................................زخرفة بخط متعرج: 51 رقم شكل

114 
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 ....................................................زخرفة األشرطة: 52 رقم شكل

114 
زخرفة : 53 رقم شكل

 115.....................................................المثلثات

س: 54 رقم شكل  .....................................................زخرفة الشم

115 

ٌة: 55 رقم شكل  .....................................................زخرفة شمس

116 
س : 56 رقم شكل ف تٌٌد زخار

ٌة  116..............................................النبات

ٌة من قسطل: 57 رقم شكل  ............................................زخرفة نبات

116 

ٌة: 58 رقم شكل ف قسطل النبات  .............................................زخار

116 

ور: 59 رقم شكل  .......................................................زخرفة ٌط

117 
ور من : 60 رقم شكل زخرفة ٌط

س  117............................................تٌٌد

ت: 61 رقم شكل صا  ...............................................مشهد نساء راق

117 
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ن: 62 رقم شكل حمل سعفٌت فٌ  ص واق  ........................................شخ

118 
ٌة بكتابة : 63 رقم شكل آن

ٌة  118.....................................................لٌب

ٌة: 64 رقم شكل س آدم ٌة ترتكز على ثالثة رؤو  ................................آن

119 

ص: 65 رقم شكل  .................................................نقد الملك سٌفاق

129 

رمٌنا: 66 رقم شكل  ...................................................نقد الملك ٌف

130 

سا: 67 رقم شكل ٌة للملك ماسٌٌن  ........................................قطعة نقد

131 

سا: 68 رقم شكل ٌة للملك ماسٌٌن  ........................................قطعة نقد

131 

سا: 69 رقم شكل سٌب  .................................................نقد للملك ٌم

132 

 ..................................................نقد الملك غولوسا: 70 رقم شكل

133 

ٌة للملك أذربعل: 71 رقم شكل  ...........................................قطعة نقد

133 
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صال الثانً: 72 رقم شكل ٌة للملك هٌامب  .................................قطعة نقد

134 

ص: 73 رقم شكل ربا ٌة للملك ٌه  .........................................قطعة نقد

134 

وبا األول: 74 رقم شكل ٌة للملكٌ   .......................................قطعة نقد

135 

وبا األول: 75 رقم شكل ٌة للملكٌ   .......................................قطعة نقد

135 

رتا: 76 رقم شكل ٌس ٌة لمدٌنة   ...........................................قطعة نقد

137 

ٌكاد: 77 رقم شكل  .................................................نقد مدٌنة روس

138 
نقد مدٌنة : 78 رقم شكل

ول  138......................................................ٌإ

 ..................................................نقد مدٌنة قونوقو: 79 رقم شكل

139 
نقد مدٌنة : 80 رقم شكل

ي  139...................................................صلدا

ٌة لمدٌنة كماراطا: 81 رقم شكل  .........................................قطعة نقد

140 
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صدعة: 82 رقم شكل ٌة مت  ...............................................قطعة نقد

141 

سا: 83 رقم شكل  ...........................................وجه نقد للملك ماسٌٌن

146 

رمٌنا: 84 رقم شكل  .............................................وجه نقد الملك ٌف

146 

صال الثانً: 85 رقم شكل  ....................................وجه نقد للملك هٌامب

146 

صال الثانً: 86 رقم شكل  ....................................وجه نقد للملك هٌامب

147 

وبا األول: 87 رقم شكل  ..........................................وجه نقد للملكٌ 

147 

وبا األول وجه نقد: 88 رقم شكل   ..........................(نموذج المبنى)للملكٌ 

147            

صورة اآللهة : 89 رقم شكل

شً  148.................................................ٌت

ٌكاد: 90 رقم شكل س على نقد مدٌنة روس وسكور  .................صورة اإللهة ٌد

148 

ول: 91 رقم شكل س على نقد مدٌنة ٌإ ٌز  ..........................صورة اإللهة ٌإ

149 
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صال الثانً : 92 رقم شكل ضً لهٌامب ن)ظهر النقد الف ٌٌم ض نحو ال صان راك  ...(ح

151 

صان ساكن و آخر سائر: 93 رقم شكل  ..................................صورة ح

151 

صال الثانً : 94 رقم شكل ط)ظهر نقد لهٌامب صان مع سعفة مزٌنة بشٌر  .......(ح

152 

سا : 95 رقم شكل ل)نقد الملك ماسٌٌن  ...................................(صورة ٌف

152 

وبا األول : 96 رقم شكل ل)نقد الملكٌ   ..................................(صورة ٌف

152 

ص: 97 رقم شكل ربا  ..............................اإللهة إفرٌقٌا على نقد الملك ٌه

153 

وبا األول : 98 رقم شكل ي ٌل  ........................(صورة مبنى)ظهر نقد برونز

153 

ول: 99 رقم شكل  .......................صورة سنابل قمح على ظهر نقد مدٌنة ٌإ

154 
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فهشط أعّاء األِاوٓ واٌّذْ واٌثٍذاْ واٌشؼىب 
 

أ 

. 81, 71, 67, 19أثٌنً   , أثٌنا

ون    وٌب . 82, 81, 80اإلٌث

ي    رماخٌدا . 51, 40األٌد

و)أرسكال . 141   (مسعود بو جٌر

ٌة   ,إسبانٌا .  144, 87, 86, 19, 18إسبان

ي    .  81األسبستا

. 10آسٌا   

ٌة    . 62األشول

س األعلى    . 34, 26األطل

ق , 138, 71, 69, 68, 61, 35, 29, 28, 19, 16, 4,5,إغرٌقً  أ, إغٌر

144 ,148 ,149 .

. 134, 86, 81, 74, 71, 33, 15, 11, 10إفرٌقً   ,إفرٌقٌا

رٌا    . 120ألٌم

ٌغً ٌة   , أماز ٌغ . 46, 9أماز

. 157أمبورٌا   

. 94أمكنً   

ركا    . 122أٌم
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ت    . 38أوانغا

ٌكا    . 135, 86, 13أوت

س    . 124األورا

ون   ,أوربا . 122, 62أورٌب

ي    . 81, 71, 67األوز

. 113أوالد جالل   

رومغربً ٌة   , إٌٌب رومغرب . 112, 63, 48, 41إٌٌب

رٌا ي   , إٌٌب ر . 121, 120, 88, 77,  14إٌٌب

جة جً   , ٌإ . 121, 78, 18ٌإ

طالٌا طالً   , ٌإ . 98, 88, 77ٌإ

ول     .155, 154, 150, 140, 138, 136, 18ٌإ

 

 ب

. 5بابور  

. 112بئر زوزودٌنغا   

. 97, 96باٌنام   

ٌة  ي   ,بجا  .155, 154, 150, 139, 15, 14صلدا

. 160, 107, 87, 19, 18, 10, 5البحر المتوسط   

. 113, 29, 26بسكرة   
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 .44بشار   

. 19, 11البطالمة   

. 143بلغارٌا   

. 143البلقان   

. 19بلٌار   

س    . 110, 109, 104, 45بنً مسو

ف    . 44, 39بنً وٌن

ب  . 15, 5   (جبل) بوطال

ٌغون    . 8بول

. 104, 52, 50, 46, 39, 12بومرزوق   

. 104, 44, 39بونوارة   

ون   ,بونً , 73, 72, 70, 68, 67, 60, 58, 53, 34, 32, 27, 13, 9بوٌن

75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,86 ,88 ,106 ,108 ,111 ,121 ,122 ,132 ,134 ,

136 ,150 ,157 .

رو     .122الٌب

ت 

. 124, 123, 113, 44تبسة   

ٌه    . 14تراف

س    . 81, 71, 67ترٌتوٌن
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. 78, 47, 44, 39, 12تالغ   

ت    . 82تماجرا

س    . 14, 13تن

. 41تولٌانوم   

س     .124, 104, 95, 78, 60, 28, 15تون

ت    . 12, 8تٌار

. 104, 97, 79, 64, 12تٌبازة   

. 109تٌبورسوق   

س    , 110, 109, 106, 105, 104, 102, 101, 98, 97, 34, 27, 18تٌٌد

111 ,113 ,114 ,115 ,116 ,117 ,118 ,123 ,124 ,137 ,138 ,140 ,

141 ,144. 

ث 

____________________________ 

ج 

. 50, 46الجبال الحمراء   

ي    ر . 113جبل مسٌت

ٌة    و  .73, 60جٌد

ي   ه,الجزائر , 78, 60, 47, 45, 43, 39, 38, 19, 14, 12, 8, 7,الجزائر

81 ,94 ,96 ,99 ,104 ,110 ,121 ,139 ,140 .

.  74الجٌتول   
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جل جٌلجٌلً)ٌج  .100, 15, 14   (ٌإ

ح 

ضنة    . 124الح

. 101, 88, 76, 67, 58, 27, 20الحفرة   

 .15حمام قرقور   

خ 

ب    . 98, 88, 77, 70, 68, 60, 47, 16الخرو

ت    ج الحماما .  104خٌل

 .104خنشلة   

د 

س األحمر    . 113الدامو

ي    . 68دور

 .78, 60دوقة   

ذ 

___________________________ 

ر 

. 79, 73, 60رشقون   

ٌة    . 110, 104الركن

 .107   (نهر)الرمال

س  .100, 98, 19, 6, 4رودسً  , رود
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, 50, 40, 29, 28, 19, 15, 14, 13, 10, 9, 5, 4رومانً  أ, رومان,روما

52 ,59 ,61 ,73 ,75 ,76 ,78 ,80 ,82 ,86 ,87 ,95 ,97 ,99 ,100 ,

122 ,124 ,144 ,162. 

ز 

 .152, 84, 80زاما   

س 

ف    وس يٌ  سٌد ٌة  . 40ساق

ف     . 15, 5سٌط

. 123, 44سعٌدة   

ٌكدة ٌكاد   ,سك . 155, 154, 149, 140, 138, 136, 18, 15روس

ت    را . 28سٌم

ى    . 15السهول الكبر

. 87سورٌا   

س    . 104, 40, 15سوق أهرا

س    ي بلعبا  .78, 47, 44, 12سٌد

رتا  و , 154, 150, 148, 140, 137, 136, 133, 132, 131, 20, 18, ٌس

155 .

. 131, 129سٌقا   

س    . 123, 36, 26سٌقو
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 .16سٌناء   

 ش

. 18, 12, 8شرشال   

ن    . 99شرٌو

ف    . 50, 46الشل

. 15شمتو   

 .104, 79, 64, 12   (جبل)شنوة

ص 

صحراء     .100, 99, 94, 81, 64, 43, 38, 29ال

ر    صخر الكٌب . 97, 96, 8ال

ٌة . 121صقلً   ,صقل

صومام     .84, 70, 59ال

ض 

____________________________ 

ط 

. 112, 80ناجر   - طاسٌلً
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ظ 

____________________________ 

ع 

ٌة    . 63, 62العاتر

ي    . 99, 43عرق الراو

ش    .  64عرق الشا

ر    . 99العرق الغربً الكٌب

. 16عمً موسى   

ي    ن البا . 78, 60, 50, 49, 47, 46, 44, 42, 39, 12ٌع

ت    ن الحو . 104, 50, 46, 40, 15ٌع

صفراء    ن ال  .44, 39ٌع

غ 

. 123غار أم الفرنان   

ت    . 82, 81, 79, 30, 29, 26غرامان

زان    . 73, 60, 16غٌل

 

ف 

وة    . 78, 60فرٌج

س     .35الفر

 .18, فرنسا  ه
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ٌقً ون   , فٌن ٌٌق , 73, 37, 32, 18, 15, 14, 13, 11, 9, 7, 6, 5, 4فٌن

121 ,122 ,161. 

ق 

. 110قالمة   

ى    صغر . 124القبائل ال

ص صً   ,قبر  .143, 121, 120قبر

ون  أ,قرطاجة , 121, 88, 85, 81, 77, 75, 69, 68, 47, 45, 13, قرطاٌج

122 ,130 ,144 ,152 ,157 ,162 ,163 .

, 117, 116, 115, 114, 113, 110, 109, 104, 96, 95, 44, 39قسطل   

123 ,124 .

, 144, 131, 113, 101, 100, 99, 98, 58, 47, 44, 27, 14, قسنطٌنة  و

147 .

ون    ٌص . 113, 112, 107, 63, 43, 41القف

. 39, 32, 15شولو   ,القل

. 155, 154, 150, 149, 138, 113قونوقو   ,قوراٌا

 .81, 19, 11قورٌنة   

ك 

ف سماح    . 15كا

ٌة عاتً    . 101كد
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. 143, 18كرواتٌا   

. 155, 154, 150, 149, 140كماراطا   

. 67كورنثً   

 .143كوال   

ٌمناطة    . 8كول

س    راوٌن  .11ٌك

 

ل 

سٌار     .12الموٌر

 .5لبدة   

. 6, 5اللوتوفاج   

 .58, 40اللٌبو   

ون  ,لٌبٌا , 59, 58, 47, 45, 40, 34, 33, 31, 29, 28, 13, 11, 9, 5لٌٌب

67 ,70 ,72 ,74 ,75 ,81 ,83 ,84 ,118 ,157. 

م 

ن ن النهٌر . 115, 113   (بالد)ما ٌب

ن    . 143ماٌز

ل    ٌس . 11الماٌس

ل    . 60الماٌس

. 19مالطا   
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ٌة   ,مرسٌلٌا . 144, 19مرسٌل

ش    . 58, 40المشاو

صر ون   ,م صٌر  .149, 120, 115, 58, 40, 34, 28, 14, 11م

, 111, 110, 109, 77, 36, 33, 29, 13, 7, 6, 5,ج,ب,أ,مغاربة   ,مغاربً

112 ,113 ,117 ,119 ,120 ,121 ,122. 

ٌم  ب القد , 17, 16, 15, 14, 13, 11, 10, 9, 8, 5, 4,د,ب,أ    (بالد)المغر

18 ,25 ,26 ,28 ,32 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,40 ,41 ,45 ,46 ,48 ,49 ,

50 ,51 ,52 ,53 ,58 ,59 ,61 ,62 ,64 ,76 ,77 ,80 ,85 ,88 ,98 ,99 ,

100 ,102 ,104 ,105 ,106 ,107 ,108 ,116 ,119 ,121 ,122 ,123 ,

124 ,160 ,161 ,162 .

. 87, 10مقدونٌا   

ٌة    . 157ملو

ٌة    ر . 62الموسٌت

ون   ,المور . 75, 74, 69, 40, 18الموٌر

ٌة      .15المٌل

 ن

. 71, 5النسامون   

. 44النعامة   

ن    . 124, 28نقٌر
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. 104النمامشة   

. 112نوازو   

 .78نومانسٌا   

ي, نومٌدٌا ٌة, نومٌد ون, نومٌد , 16, 15, 14, 10, 7, 5, 4,ه,د,ج,ب,أ,  نومٌٌد

18 ,19 ,20 ,25 ,28 ,30 ,32 ,33 ,34 ,35 ,38 ,39 ,40 ,47 ,48 ,50 ,

57 ,58 ,59 ,61 ,64 ,65 ,67 ,69 ,71 ,72 ,74 ,75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,

80  ,83 ,84 ,85 ,86 ,87 ,88 ,94 ,97 ,98 ,99 ,100 ,111 ,118 ,

121 ,123 ,124 ,128 ,129 ,136 ,137 ,140 ,142 ,143 ,144 ,145 ,

148 ,150 ,151 ,152 ,153 ,154 ,155 ,156 ,157 ,158 ,160 ,161 ,

162 ,162.  

 

ه 

 .136هٌبون   

و 

ي الخنقة    . 76واد

 .52, 51, 50وجدة   

 .112, 8وهران   

ي 

_____________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

195 

 فهشط أعّاء األشخاص واٌٍّىن و اٌَهح
 

 أ

.151, 148, 146, 133أذربعل     

س    .81أغاتوكٌل  

.153, 145   (اإللهة)إفرٌقٌا  

.147, 145أمون     

س    ٌز .149, 138ٌإ  

ب  

س    .154, 139باخو  

ي   د .باسً هنر  

.152, 149, 139, 58بعل حامون     

س    .52, 47, 40بلوتارخو  

ٌم    ن القد .74بٌل  

ز  ه ش عبد العٌز .بن لحر  

.12بورجو     

س   و .4بولٌٌب  

.80بومبً     

س    و .74بومٌب  
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ي    ً أندر رٌت .101, 36ٌب  

رسً    .87ٌب  

ت  

ت    .152, 58, 53تاٌن  

.158, 157, 156, تروسال مارسال  ه  

س    و س لٌٌف .77, 61تٌتو  

شً    .148, 137ٌت  

ث  

_____________________________ 

ج  

.147, 145, 135جوبٌتر     

 ح

ي    ش محمد الهاد .52, 47, 40, 19حار  

. 135حامون     

.155, 137   (حانون)حانون  

 خ

____________________________ 
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 د

 

.8دومارغ     

صقلً    ودور ال .83, 61, 28, 7ٌد  

س    وسكور .149, 138ٌد  

 ذ

____________________________ 

 ر

ث    س الثال .82, 58, 13رعمٌس  

 ز

____________________________ 

س  

س    و .80, 76, 73, 61, 11سالوسٌت  

.71, 47, 40, 29, 11, 7, 4سترابون    

و    .86سكٌٌب  

ص   ج .151, 146, 143, 130, 129, 128, سٌفاق  

ش  

   ً .157شاٌر  

شرون    .19ٌش  
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ظ, ط, ض, ص  

____________________________ 

 

 

 

 ع

ت)عبد ملقرت .155, 137   (بدملقر  

ت    .19عشتار  

 غ

.123, 122, 88, 77, 69, 47, 45, 35, غزال ستٌفان   د  

. 151, 146, 133غولوسا     

ف  

رمٌنا    .151, 146, 144, 130ٌف  

ق  

_____________________________ 

 ك

.8كادنا     

لاير  د س غاب .123, 103, 101, 88, 77, 7,ه,كامب  

 ل

_____________________________ 
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 م

سا سن   أ,  ماسٌٌن , 101, 98, 86, 85, 84, 78, 19, 15, 10, 7, 4,ج,ماسٌٌن

124 ,128 ,129 ,130 ,131 ,132 ,143 ,144 ,146 ,148 ,150 ,151 ,

152 ,156 ,157 ,158.  

.130مولر     

س    .11مٌتولو  

ف  ه ً غوستا رٌس .ٌم  

سٌبسا , 151, 150, 148, 146, 143, 132, 128, 87, 84, مكوسن   ج,ٌم

152 ,156 ,157 ,158.  

.82, 58مٌنربتح     

 ن

_____________________________ 

 

 ه

صال الثانً    .152, 151, 150, 148, 147, 144, 134, 84هٌامب  

ص    ربا .153, 146, 134ٌه  

ت    رودو .83, 82, 81, 71, 67, 61, 51, 46, 40, 30, 28, 11, 6, 5ٌه  

 و

_______________________________ 
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ي  

, 151, 148, 147, 146, 144, 136, 135, 84, 80, 75, 34, ٌوبا األول  ج

152 ,153 ,155.  

.147, 144, 85, 84, 80, 78, 76, 73, 61, 52, 47, 41, 11ٌوغرطة     

صر  أ س ٌق و .80, 11, 5,د,ٌوٌل  
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 :فهزس انًىضىعاخ

: رقى انصفحح :                                                            انًىضىع

و -أ .......................................................................يقذيح

 20-2 .......................................................................يذخم
I.ٌدٌا ٌة فً نوم  4 ……………………………………:.. الموارد النبات

ٌة. 1 ل األغذ  5 ...………………………………………………تحٌو
ت.  أ  5 .………..…………………………………صناعة الٌز

ب  6 .....………………………………………صناعة الخمر.  
ب.  ج  6 ……………………......…………………طحن الحبو
ٌة. 2 ت الفالح  7 ……………………...………………………األدوا
 8 ....………………………………………………المنجل.  أ

ب س.    8 ...………………………………………………الفأ
ث.  ج  9 .………………………………………………المحرا
II.ٌة وان  9.. ...………………………………………… الموارد الٌح

III.ٌة  11 .……………....………………..…………: الموارد المعدن

ٌمة. 1 صادر القد ٌم من خالل الم ب القد  11 ......…………المعادن ببالد المغر
خ. 2 صر البرونز وفجر التاٌر ٌم من خالل لقى ع ب القد  12 ..المعادن ببالد المغر
ٌم. 3 ب القد  13 ..………………….…………...دخول المعدن لبالد المغر
 14 .…………..…………………………………………المناجم. 4
 16 ..………...…...…………………………استغالل المناجم.  أ

ب  17 ..…………….……………………من الحجر إلى المعدن.  
IV.17 .…..………………………………:و األسطول البحري  التجارة 

ٌة. 1  17 ..………..……………………………………التجارة الداخل
ٌة. 2  18 ...……………………………………………التجارة الخارج
ي. 3  19 ...……………………………………………األسطول البحر

V.20  .……….……………………. انحزف يٍ خالل َصة يعثذ انحفزج 

صل األول س و الحلً:الف صناعة المالب  :............... 22-53 

س: أوال  25 ......................................:صناعة المالب

I.س النومٌدٌٌن و أسالفهم ف على مالب صادر التعر  25 ....……………... :م

صبرسومال. 1    ٌة و الن صخر  25.. ………………………………. : ال
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ٌم.        أ ب القد ٌة ببالد المغر صخر  25 ....……………………الرسوم ال

ب ٌم.      ب القد ب ببالد المغر ص  27 .………………………..…..……الن

ٌة.     ج صر ب الم ص  28 ..…………………………………………الن

ٌة بالمقابر. 2    28 ..………………………………………اللقى األثر

   28 …. .………………………………………المؤرخون القدامى. 3  

 II.س صناعة المالب  29 .………………………………………. :مواد 

 29. .…………………….............…………………… :الجلود.1 

ت المتوحشة.    أ وانا  29 ....……………...…………………جلود الٌح

ب ت المستأنسة.    وانا  30. ..…………………………………جلود الٌح

 30 ..………………………………………………….األبقار      -

 31............................... …………………………األغنام     -

 31................ ………………………………………الماعز     -

 31 ……………………………………………………. :األنسجة-2

ٌة- أ صوف  32 .……………………………………………..األنسجة ال

ٌة-ب  32 ..…………………………………………….األنسجة الكتان

ٌة-ج  32 .……………………………………………األنسجة األرجوان

 - IIIس النومٌدٌٌن  33 .………………………..................... :مالب
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ٌة- 1 س االعتٌاد  33............. …………………………………المالب

ٌة- 2 س الملك  34............... …………………………………المالب

ٌة- 3  35...................... ...…………………………………األحذ

س- 4  35......... .……………………………………………البرنو

 38:.......................................... صناعة الحلً:ثانٌا

I -ف على حلً النومٌدٌٌن و أسالفهم صادر التعر  38 ………………......م

 38 ..........     ..………………………………………انزصىو انصخزٌح- 1

 39 .......... …………………………………………األثاث انجُائزي- 2

 40 ..………………………………………………انُصة انًصزٌح-3

 40 ....... .……………………………………………انكتاب انقذياء- 4

صور ما قبل  خحلً ع .............................................التاٌر  –II 41 

رومغرب-1  41 .....................................................ٌةالحلً اإلٌٌب

ٌة-2 ص  41.. .………………………………………………الحلً القف

ث-3 صر الحٌد  42 ......................................................حلً الع

III -   ً42... ..……………………. ………………:يىاد صُاعح انحه 

 42 .... ……………………………………………………انحجارج-1

 43............................. ..……………………………………انعظاو-2

 43  .……………………………………................قشز تٍض  انُعاو-3

 44 ......... ..…………………………………………………انفخار-4

 44......... .…………………………………………………انزجاج-5
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 44......... …………………………………………………انًعادٌ-6

 46  ………………………………………………انُحاس و انثزوَز-أ

 47 ....……………………………………………………انحذٌذ- ب

 47  .…………………………………………….…انفضح و انذهة-ج

IV- ٌة  48 ..…..…..………………………….…:أنواع الحلً النومٌد

 48.. ..………………………………………….…العقود و القالئد-1

 49 ………………………………...…………….…..…األساور-2

 50 . .………………………………………………….…الخواتم-3

 51  ………………………………………………………الخالخل-4

 52........ ..………………………………………………األقراط-5

 52 ..................................................................المشابك-6

  

صل الثانً ـة :الف صناعة األسلحــ  :................. 55-89 

V. 58 :.………………………هصبدر الخعرف عمى األشمدج الىوهٌدٌج 

 58 …………………………………………….الرشون الصخرٌج- 1

 58 ..........…………………….الىصة الهصرٌج و التوىٌج و المٌتٌج- 2

 58 .………………..............…………الىصة الهصرٌج - أ

 58 ......…………………………………الىصة التوىٌج - ة

 59 ..………………………………………الىصة المٌتٌج-           ر

 59 ......:………………………ثاألذبد الجىبئزي تبلهدافو و األطرح- 3

 59 .…………………............ تهدافو فجر الخبرٌخ ثاألشمخ-          أ
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 60 ...…………….......... تطرٌخ صوهعج الخروة ثاألشمخ-          ة

 61 ...............………………………………الكخبة الكالشٌكٌوو- 4

VI.  61  ....……………… :أشمدج العصور الدجرٌج تتالد الهغرة القدٌن 

 62 . …………………األشمدج الهىخهٌج إلى الدطبرث الهوشخٌرٌج .5

 62 . ...………………… األشمدج الهىخهٌج إلى الدطبرث العبخرٌج .6

 63  ....…………… األشمدج الهىخهٌج إلى الدطبرث اإلٌتٌروهغرتٌج .7

 63 ……………………األشمدج الهىخهٌج إلى الدطبرث القفصٌج  .8

VII. 64 .………………………………………  : األشمدجحاشخعهبال 

VIII. 65 :…………………… الخً اشخعهمهب الىوهٌدٌووثخصىٌف األشمخ 

 65 ...………………………………………األشمدج الدفبعٌج  .3

 65 . .……………………………………… الهجوهٌجثاألشمخ .4

  

 V.66. ..…………………………………… :أىواع األشمدج الىوهٌدٌج 

 67. :.……………………………………………….أشمدج الدفبع. 1

 67 ......…………………………………الخوذث  - أ

 69 .…………………………….… .الخرس  - ة

 71 .………………………………………الدرع  -                  ر
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 72. ...…………………………………………… :أشمدج الهجون. 2

 72........ :………………………………………الرهخ و الدرتج - أ

 72 ...………………….........الرهخ و الدرتج كأذبد جىبئزي* 

 73 ...…………..........…الرهخ و الدرتج فً الهصبدر القدٌهج* 

 74 ..…………….........……الرهخ و الدرتج كشالح ىوهٌدي* 

 75..... ..…………………….…………………………الشٌف -  ة

 78 ....………………………….........………الخىجر و الشكٌو -  ر

 79 ..………………………….........…………الشهن و القوس -   د

 81 ...........……………………………………العرتبح الدرتٌج- هـ

  VI . 84 .……………………… :االشخعهبالح الدرتٌج لتعض الدٌواىبح 

 84 ...........………………………………………الدصبو  .3

 86 .. ...……………………………………………الفٌــل .4

  

  VII .الىوهٌدٌج تٌو اإلرد الدطبري لعصور هب قتل الخبرٌخ ثاألشمخ 

 ……………………………..…………………والخأذٌراح األجىتٌج

87 

    

صل الثالث صناعة الفخار:الف  :......................... 91-124 
I.ث االستعمال ٌم الفخار من ٌح  94  ........................................: تقس
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 94 ...................................:الفخار ذو االستعمال المنزلً الغذائً. 1

 94 .......................................................أوانً الطهو.  أ

ب  96 .......................................................أوانً األكل.  

ب.  ج  96....... ..............................................أوانً الشر

ن.  د  97 ....................................................أوانً التخٌز

ر الغذائً. 2  98. ..............................الفخار ذو االستعمال المنزلً ٌغ

ح .  أ صاٌب  98 ..............................................(المسارج)الم

ب  100...... ....................................................المباخر.  

ر العطر.  ج  101....... ..............................................قواٌر

ي. 3  102.. .........................................الفخار ذو االستعمال الجنائز

ي.  أ ٌم الفخار الجنائز  102 ...........................................:تقس

 102 ......................................................الفخار القزمً      * 

ي      *  102 ................................................الفخار بالحجم العاد

ي. ب ت الفخار الجنائز زا  103.. ..............................................مٌم

ٌم. ج ب القد ي ببالد المغر  104...... .............النطاق الجغرافً للفخار الجنائز

II .صنع صدر ال ث م ٌم الفخار من ٌح  105 ...................................:تقس

ٌة. 1       ٌة النسو صناعة المنزل  105. .............................الفخار ذو ال

ٌة. 2               ٌة الرجال صناعة التجار  105 ......................الفخار ذو ال

III .صناعة الفخار  106 ...............................................:مراحل ال

ر العجٌنة. 1 ٌض  106. ........................................................تح

ل. 2  106. ................................................................التشٌك

ل بالٌد.  أ  106. .....................................................التشٌك

ب ب.   ل بواسطة القوال  108. ........................................التشٌك
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ب.  ج ل بواسطة الدوال  108. ........................................التشٌك

ع. 3 س والتلٌم  108  .......................................................التمٌل

صباغة والزخرفة. 4  108. ....................................................ال

 110. ...................................................................الشً. 5

IV .ٌة ف الفخار  112. ..............................................أنواع الزخار

 112. ...................................................الزخرفة بطرٌقة الحز.1

 112  .............................................:الزخرفة باستعمال األلوان. 2

ٌة. أ ف الهندس  113. ................................................الزخار

 114. ............................................النقاط المتتابعة  * 

 114. ........................................الخطوط واألشرطة  * 

ت  *   115. ..................................................المثلثا

ب ٌة.   ف الفلك  115. ...............................................الزخار

ٌة.  ج ف النبات  116. ...............................................الزخار

ٌة.   د وان ف الٌح  117. ...............................................الزخار

ٌة. ـه ف البشر  117 ................................................الزخار

ٌة.  و ف الكتاب  118 ..................................................الزخار

صباغ واأللوان. 3  119. ......................................................األ

V .ًٌة على الفخار المغارب ت األجنب را  119 ................................:التأٌث

ي. 1 صر ر الم  120. ........................................................التأٌث

صً. 2 ر القبر  120 .........................................................التأٌث

ري .3 ر األٌٌب  121  .........................................................التأٌث

صقلً .4 ر ال  121. ..........................................................التأٌث

ر البونً. 5  121. ...........................................................التأٌث

VI .ًخ المغارب  122  ...........................................:الفخار فً التاٌر

 122. ............................................الفخار نمط الحٌاة من خالل. 1
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خ الفخار المغاربً. 2  123. ..................................................تأٌر

خ. 3  124 ...................................................الفخار كوسٌلة للتأٌر

صل الرابع  158-126 :..........................صناعة النقود: الف

I .ٌة  127... ……………………………………… :أنواع النقود النومٌد

 129 …..…………………………………:..نقود الملوك النومٌدٌٌن. 1  

ص. أ  129 ..………………………………………… .نقود الملك سٌفاق

رمٌنا. ب  130 ..…………………………………………...نقود الملك ٌف

سا. ج  130 ..………………………………………....نقود الملك ماسٌٌن

سا. د سٌب  132 ...…….……………………………………نقود الملك ٌم

 133.......... ..……...…………………………نقود الملك غولوسا. ـه

 133 .………………………………………….. .نقود الملك أذربعل. و

صال الثانً. ز  134 ...……………………………...……نقود الملك هٌامب

ص. ح ربا  134  ……….…………………………………..نقود الملك ٌه

وبا األول. ط  135 .…….……………………………………نقود الملكٌ 

ٌة. 2    136 …………………………………........ :نقود المدن النومٌد

رتا.  أ ٌس  137 ...…………………………………..... .نقود مدٌنة 

ب ٌكاد.    138 ..……………………………..........نقود مدٌنة روس

ول.  ج  138 ...………………………................. .نقود مدٌنة ٌإ

 139 ……….………………………..........نقود مدٌنة قونوقو.  د

ي.  ـه صلدا  139.. .……....………………………... .نقود مدٌنة 

 140. ..……..…………………………… .نقود مدٌنة كماراطا.  و

II – 140.... ………………………………………  :نقودطرق سك ال 

 141 ...……………………………………… .طرٌقة الطرق .3

صب .4  141 .............……………………………… .طرٌقة ال



 

 

211 

III .142.. ..…………………………………………… :معادن العملة 

ص .4 صا  142 ..........…………………………………… .الر

 143 .....……………………………………………البرونز .5

ضة والذهب .6  144 .………………………………………..الف

IV .ٌة صور واألشكال والرموز التً تحملها النقود النومٌد  145.. ………… :ال

 145 ...…………………………………...……… .على وجه النقود. 1

 146 .……………………………….. .وجه نقود الملوك- أ

 148 ....………………………………وجه نقود المدن- ب

 150 .…………………………………………… :..على ظهر النقود.2

 150 ...………….………………………… .........ظهر نقود الملوك. أ

 154....... ..………………………………………ظهر نقود المدن. ب

V .ف رؤساء القبائل  155 ..…………………… :..النقود المسكوكة من طر

ٌة نقود رؤساء القبائل. 1  155 .………………………………… ...إشكال

ٌة لنقود رؤساء القبائل. 2  156.. ..…………..……………… .الفترة الزمن

 160 ............................................................. الخاتمة

صادر والمراجع  165 ...........................................قائمة الم

صور و األشكال س ال  174 ...........................................فهر

س أسماء األعالم  180 :....................................................فهر

س أسماء األماكن و المدن و البلدان و الشعوب  182 ................فهر

ص والملوك واآللهة س أسماء األشخا  195 ...........................فهر

س ضوعات فهر  202 ................................................المو

 

  



 

 

 


