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 اجلمهورية اجلزائرية –جامعة سيدي بلعباس 
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 *االستشهاد املرجعي باملقال: 
 . 9002العدد اخلامس؛ سبتمرب  –دورية كان التارخيية.  –نية العمرانية ملدينة قلعة بين محاد. البخالد بلعريب، 

 ( www.historicalkan.co.nr) 00 – 92ص
 تقنياتال شك أن التحليل املورفلوجي للمخطط العمراين ملدينة القلعة يتطلب االختصاص الدقيق يف ميدان العمران واآلاثر، ويعتمد على نتائج ال

والبنية الداخلية واحلفرايت اليت يقوم هبا األثريون، وكذلك على الدراسات األحباث احلديثة، لذا فإنين سأحاول يف هذه املداخلة دراسة املخطط العمراين 
و ى واليت عثرت عليها يف ابلدرجة األ                                                                                                هلذه املدينة خالل العهد احلمادي معتمدا  يف ذلك ما توفر لدي من مادة خربية، استقيتها من النصوص التارخيية 

ليت سبقي يف هذا املصنفات العامة واخلاصة بتاريخ الدولة بين محاد وحضارهتم، مث نعتمد بعد ذلك على نتائج بعض الدراسات واألحباث امليدانية احلديثة ا
ئج التقريبية بتحديد بعض أماكن األحياء، واألبواب،  ى بعض النتانا نلجأ إ ى النصوص اليت تدفعنا إقلتها ونذرهتا وغموض بعضها جتعل أناملوضوع، غري 

 نسان ومعول الزمان الذي عبث هبا. وزوال معاملها العمرانية بسبب اإلواملساجد اليت وردت أمساؤها يف هذه النصوص النداثرها 
يت تفرضها البيئة الطبيعية، والتقاليد احمللية. إن تشييد                                                                                   تتميز املدينة اإلسالمية عموما  يف بالد املشرق واملغرب بسمات مشرتكة بغض النظر عن املميزات ال

بواب وشبكة املدينة اإلسالمية مرتبط بضوابط وشروط أساسية وضرورة توفر بعض املعامل العمرانية على رأسها املسجد اجلامع، والسوق، واألسوار، واأل
                                                                           صهم على صيانة دايرهم وبناءها متاشيا  مع القيم األخالقية والعادات والتقاليد اليت الطرق والدروب املخصصة للمشاة والعرابت، كما ميتاز سكان املدينة حبر 

 ة وعدم التماسك. بنيت عليها األسرة احلضرية اإلسالمية وهي ضوابط تفند ما ذهب إليه بعض املستشرقني من أن البناء يف املدن اإلسالمية يتميز ابلعشوائي
هذه القاعدة وال تشد عنها وال تبتعد عن وظائف هذا التخطيط ومعلمه، فقد عرفت هي األخرى تطورات من بنائها إن مدينة قلعة بين محاد ال خترج عن 

، تتحلى هذه املآثر الباقية ابملدينة كاألسوار، (1)م قبل بين محاد الذين هلم الفضل الكبري يف جعلها قاعدة للحكم ومركز دائرة نفوذهم يف املغرب األوسط
اجد، واألبراج، وهي معامل عمرانية تدل داللة واضحة على اهتمام احلماديني بتشييد العمران وختليده، وعكس ازدهار هذه الصورة تطور والقصور واملس

 احلمادي يف ذلك الوقت.  للمجتمع العلوم والفنون والصناعات وانتشار السواق ابملدينة مما يدل على الرقي احلضاري
م أي قبل إعالن استقالل الدولة احلمادية، تقع على حافة مرتفعات "التل" 1001حلمادي عاصمة الدولة، بنيت سنة كانت مدينة القلعة يف العهد ا

 .(9)بين محاد ءلساحل فرضت هذه املدينة نفسها كمدينة رمسية يقطنها أمراابمشرفة على طرق جتارية عظيمة األمهية تصل ثغر بسكرة 
                                                                                األعظم، ومسجدا  صغريا بقصر املنار، كانت تؤدي الصلوات هبما، وتلقي فيه بعض الدروس على د الكبري أو شيد بنو محاد ابلقلعة املسج :املساجد

، وتعترب مئذنة املسجد األعظم من أقدم املآذن اجلزائرية تتألف من برج واحد، يبلغ ارتفاعها حوايل أكثر من أربع (0)الطلبة يف اجملالس العلمية املختارة
د ة ابحلجر، متتاز هذه املئذنة ابلزخارف اليت ترتبها، فهو حتفة معمارية رائعة حىت أن بعض الباحثني يشريون إ ى أن مئذنة هذا املسجد ق                وعشرون مرتا  مبني

تشف  ى املسجد األعظم اك، ابإلضافة إ(4)حسب ثالث ألواح قائمة                                                                     أثرت يف املآذن املوحدية وخصوصا  يف مئذنة جامع إشبيلية اليت هلا زخارف منظمة 
آايت كتاابت حتتوي على                          مرتا  ويف وسط مشكاة حمرابه   190           مرتا  وعرضه  190                                  مسجدا  صغريا  بقصر املنار يبلغ طوله  1292علماء اآلاثر اجلزائريني سنة 

"، ويعترب املهندسون واألثريون بناء املسجد األعظم من أبدع              ف و ا أ ح د                                             َل   ي ل د  وَل   ي ول د  وَل   ي ك ن ل ه  ك                                       ق ل  ه و  اَّلل   أ ح د  اَّلل   الص م د   من القرآن الكرمي، منها "
 .(5)املخلفات األثرية احلمادية

                                                                                                                  اعتين األمراء احلماديون بتسوير مدينة القلعة اليت كانت قاعدة حلكمهم لبالد املغرب األوسط لتكون قلعة منيعة صعبة املنال وحصنا   :جاألسوار واألبرا
محاد حماطة بسور ما زالت آاثره ابقية إ ى يومنا هذا، يبلغ طوله سبع كيلومرتات، يبدأ من الشط الغريب لوادي فرج ع عنها، كانت قلعة بين                 قواي  يسهل الدفا 

أبن ابجتاه الشط الشرقي، ويذكر ابن محاد   ينحدر حنو جبل قرين ليعرب وادامن جهة الشرق مث يتجه حنو الشمال إ ى أن يصل إ ى جبل اتكربوست مث
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 *االستشهاد املرجعي باملقال: 
 . 9002العدد اخلامس؛ سبتمرب  –دورية كان التارخيية.  –نية العمرانية ملدينة قلعة بين محاد. البخالد بلعريب، 

 ( www.historicalkan.co.nr) 00 – 92ص
 تقنياتال شك أن التحليل املورفلوجي للمخطط العمراين ملدينة القلعة يتطلب االختصاص الدقيق يف ميدان العمران واآلاثر، ويعتمد على نتائج ال

والبنية الداخلية واحلفرايت اليت يقوم هبا األثريون، وكذلك على الدراسات األحباث احلديثة، لذا فإنين سأحاول يف هذه املداخلة دراسة املخطط العمراين 
و ى واليت عثرت عليها يف ابلدرجة األ                                                                                                هلذه املدينة خالل العهد احلمادي معتمدا  يف ذلك ما توفر لدي من مادة خربية، استقيتها من النصوص التارخيية 

ليت سبقي يف هذا املصنفات العامة واخلاصة بتاريخ الدولة بين محاد وحضارهتم، مث نعتمد بعد ذلك على نتائج بعض الدراسات واألحباث امليدانية احلديثة ا
ئج التقريبية بتحديد بعض أماكن األحياء، واألبواب،  ى بعض النتانا نلجأ إ ى النصوص اليت تدفعنا إقلتها ونذرهتا وغموض بعضها جتعل أناملوضوع، غري 

 نسان ومعول الزمان الذي عبث هبا. وزوال معاملها العمرانية بسبب اإلواملساجد اليت وردت أمساؤها يف هذه النصوص النداثرها 
يت تفرضها البيئة الطبيعية، والتقاليد احمللية. إن تشييد                                                                                   تتميز املدينة اإلسالمية عموما  يف بالد املشرق واملغرب بسمات مشرتكة بغض النظر عن املميزات ال

بواب وشبكة املدينة اإلسالمية مرتبط بضوابط وشروط أساسية وضرورة توفر بعض املعامل العمرانية على رأسها املسجد اجلامع، والسوق، واألسوار، واأل
                                                                           صهم على صيانة دايرهم وبناءها متاشيا  مع القيم األخالقية والعادات والتقاليد اليت الطرق والدروب املخصصة للمشاة والعرابت، كما ميتاز سكان املدينة حبر 

 ة وعدم التماسك. بنيت عليها األسرة احلضرية اإلسالمية وهي ضوابط تفند ما ذهب إليه بعض املستشرقني من أن البناء يف املدن اإلسالمية يتميز ابلعشوائي
هذه القاعدة وال تشد عنها وال تبتعد عن وظائف هذا التخطيط ومعلمه، فقد عرفت هي األخرى تطورات من بنائها إن مدينة قلعة بين محاد ال خترج عن 

، تتحلى هذه املآثر الباقية ابملدينة كاألسوار، (1)م قبل بين محاد الذين هلم الفضل الكبري يف جعلها قاعدة للحكم ومركز دائرة نفوذهم يف املغرب األوسط
اجد، واألبراج، وهي معامل عمرانية تدل داللة واضحة على اهتمام احلماديني بتشييد العمران وختليده، وعكس ازدهار هذه الصورة تطور والقصور واملس

 احلمادي يف ذلك الوقت.  للمجتمع العلوم والفنون والصناعات وانتشار السواق ابملدينة مما يدل على الرقي احلضاري
م أي قبل إعالن استقالل الدولة احلمادية، تقع على حافة مرتفعات "التل" 1001حلمادي عاصمة الدولة، بنيت سنة كانت مدينة القلعة يف العهد ا

 .(9)بين محاد ءلساحل فرضت هذه املدينة نفسها كمدينة رمسية يقطنها أمراابمشرفة على طرق جتارية عظيمة األمهية تصل ثغر بسكرة 
                                                                                األعظم، ومسجدا  صغريا بقصر املنار، كانت تؤدي الصلوات هبما، وتلقي فيه بعض الدروس على د الكبري أو شيد بنو محاد ابلقلعة املسج :املساجد

، وتعترب مئذنة املسجد األعظم من أقدم املآذن اجلزائرية تتألف من برج واحد، يبلغ ارتفاعها حوايل أكثر من أربع (0)الطلبة يف اجملالس العلمية املختارة
د ة ابحلجر، متتاز هذه املئذنة ابلزخارف اليت ترتبها، فهو حتفة معمارية رائعة حىت أن بعض الباحثني يشريون إ ى أن مئذنة هذا املسجد ق                وعشرون مرتا  مبني

تشف  ى املسجد األعظم اك، ابإلضافة إ(4)حسب ثالث ألواح قائمة                                                                     أثرت يف املآذن املوحدية وخصوصا  يف مئذنة جامع إشبيلية اليت هلا زخارف منظمة 
آايت كتاابت حتتوي على                          مرتا  ويف وسط مشكاة حمرابه   190           مرتا  وعرضه  190                                  مسجدا  صغريا  بقصر املنار يبلغ طوله  1292علماء اآلاثر اجلزائريني سنة 

"، ويعترب املهندسون واألثريون بناء املسجد األعظم من أبدع              ف و ا أ ح د                                             َل   ي ل د  وَل   ي ول د  وَل   ي ك ن ل ه  ك                                       ق ل  ه و  اَّلل   أ ح د  اَّلل   الص م د   من القرآن الكرمي، منها "
 .(5)املخلفات األثرية احلمادية

                                                                                                                  اعتين األمراء احلماديون بتسوير مدينة القلعة اليت كانت قاعدة حلكمهم لبالد املغرب األوسط لتكون قلعة منيعة صعبة املنال وحصنا   :جاألسوار واألبرا
محاد حماطة بسور ما زالت آاثره ابقية إ ى يومنا هذا، يبلغ طوله سبع كيلومرتات، يبدأ من الشط الغريب لوادي فرج ع عنها، كانت قلعة بين                 قواي  يسهل الدفا 

أبن ابجتاه الشط الشرقي، ويذكر ابن محاد   ينحدر حنو جبل قرين ليعرب وادامن جهة الشرق مث يتجه حنو الشمال إ ى أن يصل إ ى جبل اتكربوست مث
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كذلك ببناء األبراج القوية والعالية للمراقبة، ومن بني أبراج    د، واهتم أمراء بنو محا(9)رومي يقال له بونياشالذي بين قلعة بن محاد وسورها هو مملوك 
                                       املختلفة، وكان عامال  مهما  يف تسهيل مهمة املراقبة ابلقلعة اليت يشري إليها الباحثون برج املنار الذي كان ميتاز بعلوه، يراقب مدينة القلعة من مجيع اجلهات 

 .(1)م، كما يشتمل على قاعتني، وكان ممر احلراس حييط هبما90املراقبة والدفاع عن السكان هلذا الربج قاعدة مربعة الشكل يبلغ ضلعها 
كل واحدة منها مراكز حراسة مبثابة أبراج   تشتمل مدينة قلعة بين محاد على ثالثة أبواب رئيسية واسعة، شيدت على جانيبأبواب مدينة القلعة: 

، وهذه األبواب الثالثة هي ابب األقواس، وابب اجلنان وابب (2)صغرية مربعة الشكل ملراقبة الضواحي واألماكن اجملاورة والداخلني واخلارجني منها ابستمرار
اب أخرى مل يتم اكتشافها بعد، واجلدير ابملالحظة أنه ليست لدينا معلومات جراوة، ومل يبق منها إال الباب األول ولعل مدينة القلعة كانت تشتمل على أبو 

                                                                                                                       خاصة هبذه األبواب من حيث املكان احملدد لوجودها، فكل ما تشري إليه الدراسات هو فقط إثبات لوجودها، وكانت هذه األبواب تغلق ليال .
دينة القلعة على ثالثة قصور منها، قصر املنار وقصر البحر، وقصر السالم، ويبدو أن أعتين احلماديون ببناء القصور، فقد عثر األثريون يف م القصور:

ذا الصدد يقول ابن خلدون أمراء الدولة احلمادية كانوا مولعني ابلبناء والتشييد، ألن العمارة رمز القوة واالزدهار وهي واجبات ومهام األمراء األقوايء، ويف ه
 .(2)وتعظم احلضارة" "تكثر العلوم حيث يكثر العمران

لذي سبق يتألف قصر املنار من عدة مباين بعضها جبانب بعض، توجد به قاعات خمتلفة الشكل من بينها القاعة الشرفية للقصر وكذلك املسجد الصغري ا
واح مستطيلة من الرخام فوقها شريط ذكره، لقد بين هذا القصر أبسلوب فين معماري بديع والدليل على ذلك أن اجلدار الشمايل للقصر كان حيتوي على أل

منقوشة يف احلجر، وكانت القاعة الشرفية للقصر مفروشة بقطع من اخلزف بيضاء وخضراء، وتتخلل القصر أحواض من الزهور مزين بعناصر هندسية 
 . (10)واألشجار املثمرة، وانفورات املياه، فهو معلم من معامل العمرانية احلمادية الرائعة

، من مميزات هذا القصر أن مدخله الشريف يشكل قاعة صليبية 1202بحر فقد مت اكتشافه خالل احلفرايت اليت أجراها "دي بيلي" سنة أما قصر ال
ابألجر األمحر حييط ابحلوض الكبري الذي تلعب فيه فيه الزوارق  شمن اجلنوب إ ى الشمال ورواق مفرو الشكل وصفني من القاعات املستطيلة متجهة 

 .(11)كره صاحب كتاب االستبصارحسبما ذ 
م، وهبذا القصر كذلك قاعات 9.15م وعرضها 11.15ويتكون قصر السالم من أربع غرف وحجر صغرية، يؤدي مدخله إ ى قاعة مستطيلة يبلغ طوهلا 

 .(19)كب الذي الزلنا ال نعرف عنه أي شيءخمتلفة الشكل واملقاسات، هذا ويشري بعض األثريني إ ى وجود قصر رابع ابلقلعة وهو قصر الكو 
                                                                                                                   إن احلديث عن السكن واملساكن مبدينة قلعة بين محاد، يتطلب نصوصا  اترخيية وواثئق عن اخلطط، ويتطلب حفرايت وتقنيات ميدانية ولكنها  املساكن:

اردة يف بعض املصادر تسمح لنا بتكوين فكرة عامة عن مع األسف غري متوفرة، فالباحثون يعانون من هذا اجلانب، إ ى أن بعض النتف واإلشارات الو 
، إن منازل قلعة بين (10)املسكن وأنواعه يف مدينة قلعة بين محاد، ألن العمارة اإلسالمية حتكمها ضوابط مشرتكة جتعلها ذات مسات تكاد تكون واحدة

مربعة الشكل يف غالب األحيان، ال تكتسي أي مظهر مجايل من اخلارج  محاد ال ختتلف من حيث الشكل ومنط البناء عن منازل املدن املغربية فقط كانت
اخلشب كان ، كانت أبواب املنازل مصنوعة من (14)ليس هبا نوافذ مفتوحة على الشارع، وإن وجدت فهي نوافد صغرية ال تعرض احلرمي للرؤية من اخلارج

نازل ممرات تصل الغرف ببعضها البعض، وكانت هذه املنازل حتتوي على قنوات لصرف املياه فناء ليدخل إليها الضوء، وتوجد هبذه امليتوسط منازل القلعة ال
حلجارة يف العامل إ ى خارج املدينة، كما كانت تقرتب من بعضها البعض خاصة يف األحياء الشعبية األهلة ابلسكان، وقد كان بناء جدران هذه املنازل يتم اب

 .(15)األعم
ة بين محاد كانت تشتمل على عدة أحياء كغريها من مدن الدولة احلمادية، تقطنها طبقات اجتماعية خمتلفة، علن مدينة قال شك أ: أحياء املدينة

لتها اللهم إال تلك                                                                                                                       واحلقيقة إنه من الصعوبة مبكان أن نلم جبميع أحياء املدينة ألن الزمن قد أتى عليها، ويد اإلنسان مل تبق منها شيئا ، والنصوص قد أمه
 .  (19)قااي والنتف اليت ال تشفي غليل الباحث، ومن بني أحياء املدينة نعرف فقط اسم حي واحد وهو حي جراوة الذي يقع قرب ابب جراوةالب

احتفظت مدينة القلعة آباثر أحواض وجسرين، كان عدد األحواض ثالثة يقع االثنني األولني من قصور املنار والثالث يف القسم : األحواض واجلسور
م، تصل إليه قناة حمفورة يف األرض زاويته 4.20م وعمقه 1.00م وعرضه 4.20جلنويب للمدينة، احلوض العلوي لقصر املنار مستطيل الشكل يبلغ طوله ا

ويب املدينة فهو الشمالية الشرقية، ويقع احلوض السفلي جنويب غريب احلوض العلوي، مستواه أقل من املستوى األول مبرتين، أما احلوض الثالث املوجود جن
 .(11)                                                              م، وعمقه مرتا ، وجدرانه حمصنة حتصينا  جيدا  بدعائم أسطوانية الشكل9م وعرضه 19لغ طوله الداخلي بعلى شكل مستطيل ي

جبل القرين والثاين السالم و أما عن اجلسور فقد كان مبدينة القلعة عدة جسور بقي منها اثنني أحدمها يف القسم الغريب للمدينة على النهر املوجود بني قصر 
 .(12)حيمل اسم جسر سيدي عيسى موجود جنويب املدينة وخارجها

براج واليت كلها  وهكذا؛ ميكننا أن نقول أن بنو محاد شاركوا يف بناء معامل احلضارة اإلسالمية من خالل اهتمامهم ببناء املساجد والقصور واألسوار واأل
                                                           س عجيبا  إذا رأينا ابن محاد يرثي قلعة بين محاد يف هذه األبيات: كانت تدل على ولعهم ابلبناء والتشييد، ولي

 أين العروسان ال رسم وال طالل 
 الزمان له  هب وجملس النوم قد

 وما رسوم املنار اآلن ماثلة

 
 وأين ما شاد منه القادة األول 
 حبادث قل فيه احلادث اجللل

 لكنها خري جيري هبا املثل
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 أعظم األخطاء يف التاريخ 
هاريشن من جنوب أفريقيا مزرعته إ ى شركة تنقيب بعشرة جنيهات فقط لعدم صالحيتها للزراعة، وحني شرعت الشركة يف استغالهلا، اكتشفت  جابع جور 

 من إنتاج الذهب يف العامل.  %10            م مسؤوال  عن هبا أكرب منجم للذهب على اإلطالق، أصبح بعدها هذا املنج
م أوي اخلباز الربيطاين جوفينز إ ى فراشه، ولكنه نسي إطفاء شعلة صغرية بقيت يف فرنه، وقد أدى هذا "اخلطأ" إ ى اشتعال منزله 1929ويف إحدى ليايل 

فيما أصبح يعرف "ابحلريق الكبري"، أما جوفينز نفسه مل يصب  ،هناسكا من مث منزل جريانه مث احلارات اجملاورة، حىت احرتقت نصف لندن ومات اآلالف
 أبذى!! 
 ى ميناء مسينا اإليطايل خرجت منها، ونشرت إكانت راسية يف الصني، وحني وصلت م دخلت بعض الفئران إ ى ثالث سفن إيطالية  1041ويف عام 

 على نصف سكان الصني يف ذلك الوقت، مث من إيطاليا انتشر يف كامل أورواب فقتل                                                             الطاعون يف املدينة مث يف كامل إيطاليا. وكان الطاعون قد قضى أصال  
 ثلث سكاهنا خالل عشر سنوات فقط. 

الربيطانيني األمر الذي تذكر بعض املصادر أن أحد امللوك الربيطانيني اختلف مع البااب يف وقت كانت فيه بريطانيا كاثوليكية، وكرد انتقامي حرم البااب تزاوج 
 نكايةخ كي تتحول بريطانيا لإلسالم أوقع امللك يف حرج أمام شعبه، وللخروج من هذا املأزق طلب من ملوك الطوائف يف األندلس إرسال بعض املشاي

ر إسالم بريطانيا، فأصلح اخلالف ورفع قرار التحرمي )ولكأن تتصو  ،لفاتيكان! إال أن "جامعتنا" تقاعسوا عن تنفيذ هذا الطلب حىت وصل اخلرب إ ى البااباب
 ال تغيب عنها الشمس(!!  كإمرباطوريةمث ظهورها  

قاتل يف وكانت فرصة مشاهبة قد سنحت للمسلمني، خالل معركة بالط الشهداء )قرب بواتييه يف فرنسا(، ففي هذه املعركة كرر املسلمون نفس اخلطأ ال
وتوقف الزحف اإلسالمي على كامل أورواب. يقول أحد املؤرخني اإلجنليز: "لو مل يهزم  غنائمهم من جيش شارملان، فغلبوا حلماية معركة أحد؛ فقد تراجعوا

  العرب يف بواتييه، لرأيتم القرآن يتلى ويفسر يف كامربيدج وأكسفورد"!!
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