
Programme de recherches archéologiques TERMaghreb 2014 2016
Programme «Investissement d’Avenir» ANR-10-IDEX-001-O2 PSL et ANR-11-LABX-0032-01 Labex ARCHIMEDE

         المبيز  
مكنا س

تا زولت
باريس 

ملغـرب ا د ببال لطينية ا رة لعام ا

   

زو

فـة   لثقا ا رة  ا وز
 PSL,France         اثر لآ ا عـم  حبـاث يف  للأ لوطـي  ا ملركـز  ا

برانمج البحث الأثري بالمبزي- اتولت
CNRA- AOROC UMR8546 CNRS ENS

ندوة حول

2-3-4 جوان 2015 
ابملركز الثقايف المبزي-اتزولت

1
2





1 
 

  

  

  

   TERMaghreb  المؤسسات الرئيسية الداعمة لبرنامج

  

  

  

  

  

  مكناس 1
  تازولت  - لمبیز 2

 باریس 3
 

ندوة                                         -مائدة مستديرة
  تازولت - لمبيز

  جوان 2-3-4
 العمارة الطينية في المغرب

  الجزائر
 وزارة الثقافة 

 املركز الوطين للبحث األثري
املدرسة الوطنية للحفظ والرتميم الرتاث 

 الثقايف 
2جامعة سطيف   
2جامعة قسنطينة   

 ةجامعة باتن
 
	

 فرنسا
  CNRSاملركز الوطين للبحث العلمي 

  PSLمؤسسة باريس للعلوم واآلداب 
  مونبلييه Labexالبيكس أرمشيد 

	

  المغرب
املعهد الوطين لعلوم اآلثار والرتاث يف الرباط 

INSAP   

  تونس
   INPاملعهد الوطين للرتاث يف تونس  

	

  اللجنة العلمية المنظمة 

  2جامعة سطيف  -CNRAيوسف عيبش 
 CNRAيخ لونيس ليلى الش

2جامعة قسنطينة سعاد سيلماين   
  CNRS UMR5140آن دو شازيل -كلري

  CNRS UMR8546-ENS  أمينة عائشة مالك 
  CNRS UMR8546- ENSفلورنس مونييه 

  : شكر
  مدير املركز الوطين للبحث يف علم اآلثار

  حسني معزوز : وايل باتنة 
  بوقندورة نورالدين: مدير الثقافة لوالية باتنة 

لس الشعيب البلدي     شريف قدوار: رئيس ا
CNRS : البيكس أرمشيد فيرونيك بروكيي ريدي
Labex مونبلييه  

  : تمويل البرنامج 
  )اجلزائر( وزارة الثقافة 

PSL  األبحاث الجامعیة تحت الرمز
ANR 10  

 الرمز  حتت Labexالبيكس أرمشيد 
ANR 11  

  



2 
 

  

  

 في بالد المغرب العمارة الطينية
  TERMaghrebبرنامج األبحاث األثرية 

  ندوة-مائدة مستديرة
  2015جوان   4 - 3-2تازولت، -لمبيز



3 
 

 في بالد المغرب العمارة الطينية
   TERMaghrebبرنامج األبحاث األثرية 

  ندوة-مائدة مستديرة
  2015جوان   4 -3-2تازولت، -لمبيز

  الفهرس

  

  .مقاربات زمانية ومكانية: TERMaghrebبرنامج البحث 

  ، )UMR 8546 CNRS-ENS(  ، أمينة عائشة مالك و فلورنس مونيه)2جامعة سطيف - CNRA( يوسف عيبش 
  6.................................................................................................)..........................3جامعة مونبلييه  UMR 5140(  آن دو شازيل-كلري

CNRA -11.....................................................................................................................فريد إغيل أحريز، املدير -املركز الوطين للبحث األثري  

  12............................................................................................................................................................برنامج املائدة املستديرة 

  ملخص المداخالت
  
I- 16......................................................................................................................................المقاربةتعريف وطرق : المنشآت الطينية  
  

 زولت -ملبزي -2



4 
 

  .العمائر الطينية، مبادئ وتنّوعات االستعمال: آن دوشازيل، هاندي غازيل-كلري  -
  .العمارة الطينية املطمورة، تعريف وتفسري: املنهجية :كلود رو تقدمي جان -
  .البناء الطيين يف اجلزائر خالل العصر القدمي من خالل التوثيق األثري القدمي: 2 –جامعة ليون / تواتية عمراوي  -
  .استعمال اللنب املدكوك يف اجلزائر العاصمة خالل العصر العثماين: سامية شرقي -
  .للمباين الطينية لوجيا امليكرومورفولوجيااجليوأركيو مقاربة : سيسيل كاماس -
  

II- 27.......................................................................................................أبحاث جهوية وحاالت خاصة: دراسات حول إفريقيا الشمالية  

  .الطينية القدمية يف املغربالعمارة : عبد الفتاح إيشخاخ، حممد كبري عالوي -
  .العمارة الطينية يف تونس: منري فنرت -
  .)مناذج بنوميديا و موريطانيا السطايفية(أثار ملباين بالطوب  :سعاد سليماين -
  .التاريخ واملكونات وطرق اإلجناز: الكتل الطينية يف شرشال : يوسف شناوي -
  .الطينية يف سجلماسة وفقاً للجغرافيني العرب و علم اآلثارالعمارة : إكزافيه فوفيل، العريب الرباطي -
  

III - 38..........................................................................................................................حفظ التراث والبناء الطيني في الجزائر  

  .مادة اللنب واآلجر يف الرتاث املعماري اجلزائريخصائص : نعيمة عبد الرحيم حمنداد -
  .اسرتاتيجة وزارة الثقافة اجلزائرية لدعم عمارة الطني: يامسني تركي، عالء الدين بالورد -
  . ما هي مدعمات وحتسني هذه اخلاصية ؛متانة واستمرارية مادة الرتبة: فؤاد غماري -
 

IV - 45..............................................................................................................األثرية في لمبيزالبقايا : صيانة وترميم العمائر الطينية  

  .تازولت-من احلفرية إىل احلفظ، منزل النمرة يف ملبيز ،العمارة والزخرفة: آن دو غازيل، أمينة عيشة مالك، فلورنس مونيه-يوسف عيبش، كلري



5 
 

  .تغطية وتلبيس الواجهات، وتبليط األرضيات مبنزل النمرة يف ملبيز: حممد شريف محزة، ليلى شيخ لونيس، فلورانس مونيه،

  .عملية احلفظ يف املوقع، خصائص ومالحظات :فرانسواز جوزيف

  52......................................................................................................................................قائمة المراجع العامة عن العمارة الطينية

  55....................................................................................................................................)فرنسي -عربي( ملحق مصطلحات البناء

  

  

  

  

  

  

  

  



6 
 

TERMaghreb –  املشّيدة ية ن ب الط   املغرب من

ة املقارات انيةالتطور   وامل
  االستثمارات املستقبلية - *) PSL( للعلوم واآلدابمؤسسة باريس بدعم من  حبثبرنامج 

  )الجزائر( لمبيز -تازولت : الثانية ) الندوة( مستديرةالمائدة ال 
- املركز الوطين للبحث العلمي 8546، الوحدة البحثية املشرتكة غربوامل املشرق وفيلولوجياعلم اآلثار  - 2جامعة سطيف /  اآلثاراملركز الوطين للبحث يف علم 

  . املدرسة العليا لألساتذة
  
  2015 جوان 4- 2

لربنامج البحث  الثانية) الندوة( ستديرةامل ائدةامل ،2015 جوان 04-02أيام ، )اجلزائر( تازولت-بلمبيزعقد تُ ، س2014ماي  ، يفول يف مكناس، املغرباأل للقاء استمراراً 

 TERMaghreb –  واملكانية التطورية املقاربات: املغرب العريبيف  من الطني األبنية املشّيدة.   

 واآلداب،علوم لل باريس ، بدعم من مؤسسة)أ.ع.م-ع.ب.و.م 8546م .ب.، وغربوامل املشرق وفيلولوجياعلم اآلثار ( غربوامل املشرق وفيلولوجياعلم اآلثار  خمرب مببادرة منهذا الربنامج  يأيت

  ).IIIع، جامعة مونبلييه .ب.و.، م5140م .ب.و(والب أكس أرمخيدس  العريب شراكة مع معاهد املغربوبال

جامعة و  املدرسة العليا لألساتذةبالتعاون مع و ، )اجلزائر(اآلثار علم يف  واملركز الوطين للبحث )فرنسا( غربوامل املشرق وفيلولوجياعلم اآلثار  خمرب بالشراكة معتازولت -ملبيزستديرة املائدة يُنظم لقاء امل

  ).IIIع، جامعة مونبلييه .ب.و.، م5140م .ب.و(والب أكس أرمخيدس  واآلدابلوم للعوبدعم من صندوق الرتاث اجلزائري ومؤسسة باريس ، 2سطيف 

علماء اآلثار ومهندسني معماريني ومؤرخني  من )اجلزائر، املغرب، تونس(عاهد يف البلدان املغاربية الثالثة املجامعات و التابعة لل جمال البحث اجلهات الفاعلة يف )الندوة( ستديرةاملائدة ستجمع امل

   ...الرتاث  راءومد مرممني-وحمافظني
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  .يومنا هذا إىل غايةمجيع الفرتات  ومتتد إىل أبعد من ذلك لتشملالعصور القدمية، التاريخ و فجر خالل  املشّيد من الطنيبناء ال ويتمحور اللقاء حول

  :يف مرحلتنياللقاء وسيعقد 

حول مناقشة مع  ،رتميمالفظ و املعتمدة يف احلطرق ال، و خاصةعرض ملخصات إقليمية وحاالت و ، احلفريات ودراستهايف سياق  املشّيدة من الطني املنشآت للتعرف على تواصلأربع جلسات  ستخّصص

  .واملغرب العريب  زائريف اجلالوقت احلاضر، كبديل مستقبلي  إىلالفرتة العثمانية  األبنية املشّيدة من الطني من

 املشرق وفيلولوجياعلم اآلثار الوطين للبحث يف علم اآلثار،  املركز(البحث اآلثاري بلمبيز برنامج إطار يف   مؤخرا ّمت اكتشافهمنزل روماين  آثار وترميم وحفظ احلفرياتنتائج ل خمّصصة )ندوة( ورشة عمل

صوًال إىل املتحف و لتنقيب من املوقع إىل اأعمال و  زخارفهو مجيع جوانب البناء من الرتاب  تناولسيتم  حيث ،"اهلواء الطلق يف اخمرب " "ةالنمر " إذ يُعد منزل .)أ.ع.م-ع.ب.و.م 8546م .ب.، وغربوامل

  .األثرية و املخازن يف املوقعماية احل

هي إذن جمال . ما تكون جمهولة ومهملةغالبا إىل أنه نطاق واسع اليت بالرغم من انتشارها على  يف هذه اهلندسة املعمارية هدف تكويين هلا، وندوة على حّد سواء تبادلمكان وألن املائدة املستديرة 

م املهنية، هذا الرتاث وهذه النظم يواجهون أو سيواجهون الذين والطلبةللباحثني والفنيني  مفتوح فيما خيص تعمق، خاصة ال إىل املزيد من تهادراساليت حتتاج و مستخدمة  زالتال  يتال البنائية، يف ممارسا

  .العصور القدمية

معجم  تكريسالربنامج هو  أحد أهداف هذاالتايل إن و ب .جلميعا يفهمهافنية دقيقة  طلحاتمص يتطلبحفظه، وطرق مناقشة جوانبه املختلفة، وطبيعته، و ، إّن تعريف البناء املشّيد من الطني

أن يشارك فيه إثراء نتمىن هو مبثابة ، و حتينيإىل  حباجة لكنهاألعمال القائمة،  علىمثل هذه األداة املشرتكة  ويعتمد إجناز .يضم مصطلحات هذه اهلندسة )فرنسي-عريب(ثنائي اللغة مصور 

  .TERMaghrebالنهائي لربنامج  املنشوروسيكون عنصرا أساسيا يف   .ميعاجل
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  TERMaghreb :2013-2016 برنامج
  

على و  .احلضرية يف املدن املرموقةيف العديد من األحياء نزال نلمحها حىت ال اليت هي جزء ال يتجزأ من املناظر الريفية يف مشال أفريقيا  اآلجر أو الرتبة املدكوكة اللنب أو إن األبنية املشّيدة من

إال ، اليت تعود إىل تلك الفرتاتنصوص الكثري من ال و كذلك وجود ،فرتات العصور الوسطى واحلديثة إىل احملفوظة بشكل جيد واليت تعود اآلثار البنائية تظهر من خاللمارسات امل ِقدم هذهالرغم من أن 

ا مل   .قدميةال املهتمني باملعاملثار، مبا يف ذلك املؤرخني وعلماء اآل اهتمام قط جتذب أ

ا حتمل يدّل على، بساطةميع أساليب البناء، حىت أكثرها جليف الوقت احلاضر  نوليهاالهتمام الذي إّن          املقولب أن اآلجر أو اللنبيف حني   .ثقافية وتارخييةمعلومات تقنية، بل أيضا  أ
يف مشال أفريقيا قبل وصول الرومان متت  طابية -الرتبة املدكوكة –املوقع يف  الطني قولبة عملية تطويرمن املرجح أن و شرقي انتشر يف مجيع أحناء حوض البحر األبيض املتوسط، مهو اخرتاع  )دكوكامل (

  .التاريخ من خمتلفة فرتات يفيف بلدان غرب البحر األبيض املتوسط ت وانتشر 
الرباط عام يف قد يف الدول األوروبية واألمريكية باستثناء مؤمتر كبري عُ  ااملاضية، معظمهم 25ل على مدى السنوات ا املشّيد من الطنيبناء الحول موضوع وامللتقيات وات مت تنظيم العديد من الند

 ،املؤرخنيني و احلالي البناءين خلق حوار بنيهو  اللقاءاتيف حني أن الغرض من هذه  .قل تكلفةاأللبناء املستدام املتعلقة باالقضايا املعاصرة ببشدة  املهتمني، مببادرة من املهندسني املعماريني 1996
  .املغاربة باحثنيلبالنسبة ل الغياب شبه الكاملكذلك صني يف علم اآلثار القدمية، و تخامل باملقابل لوحظ غياب، املختصني يف مواد البناءواملهندسني وعلماء االثنولوجيا، وعلماء اآلثار، 

اخلاصة والعامة مع  األبنيةيف  لنا االستعمال الواسع ملادة اللنب تثبتأ ،احلفريات التونسيةإىل جانب املعطيات القدمية املتعلقة ب ،مؤخرا يف املغرب واجلزائر اليت ّمت مجعها ،البيانات األثرية إن غىن

   .والثقافية تقنيةلوإلقاء الضوء بدقة على املسائل املتعلقة باجلانب االتارخيية  اإلشكاليات بتحديدر التاريخ والعصور القدمية، فج املتعلقة بفرتيت، اللقاءات الدوريةهذه تسمح  .احلجرمادة 

مالعدد احملدود إن  اهلادفة إىل طرح ، )الندوات(املائدات املستديرة  هذهإّن تنظيم مثل  .املعارفوالفكري بني الباحثني ويسهل جتديد أو تعميق  ثقايفال التبادلعلى جودة  حيافظ للمشاركني مبداخال
  :ترتكز حول حمورين أساسيني، وجهات نظر صحيحة يف جمال العمارة الطينة

  .الطينية نشآتدراسة امل و أعمال تنقيب – 1

  .اليت مت تنقيبها احلفر واملواقع قيد اآلثار وترميم وتوثيقحفظ  - 2

  :يف خلصوص،، على وجه ااألهداف الرئيسية وتتمثل
  .املكتشفة الزخارفبناء و التقنيات ال سيما املتعلقة ب، استنادا إىل احلفريات األخرية، انتقاء معلومات.
  ).املايكرومورفولوجياالبلورات، علم املعادن، علم كيمياء وفيزياء الطني، (األرض  مادةعلوم  استنادا إىل للتشخيص،وضع معايري مشرتكة .
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  .)العربية والفرنسيةباللغتني ( تشخيصهالتقنيات اليت مت لمشرتكة دقيقة  مصطلحات از قاموسإجن.

  .نفس التقنيةتنتمي إىل  عناصر اليتجمموعة من ال عادة تركيبا حماولة.

  .املناطق  و اخلربات بني التقنياتاية عصور ما قبل التاريخ والعصور القدمية يف بلدان املغرب وحماولة حتديد مسارات  ما بني التوثيقملء الفجوات يف و ، باللنببناء العرفة وتاريخ ثقافات باململضي قدما ا.

  .نيوالتعاون املهني التبادل يُفّعل ضمنهاوالباحثني،  واهليئاتخلق شبكة من اخلربات .

  .تضافر اجلهود إلجراء الوقاية وتثمينها وذلك بغرض رد الكشف عنه،مبجش اهل باللنبالرتاث األثري  وحفظدراسة وحتليل  اتفاقياتإنشاء .

  .أدوات حبثية متعددة التخصصات استعمال.

    .املصادر قةحتديد معايري موث ،، توحيد البياناتاتدراس اتفاقية .

  .الرتميم و و التقوية التنقيبطرق  .

  ...).ليلي، وي ، وبنازا، رحية، ملبيز( املغرببالد  ة يفرائدالاملواقع األثرية  يف أعمال التنقيبنتائج لشبكات إنشاء  .

ائي هايتم بعد ة، وأعمال مسبق...)املرجعية  املقاالتراجع، امل، املعجم، املداخالت ملخصات(أوراق العمل  وإتاحة تطوير .   .تلخيصها يف منشور 

  UMR 8546 CNRS-ENS، مونييهفلورنس 

  2، جامعة سطيف عيبشيوسف 

  3جامعة مونبلييه  UMR 5140 CNRSشازيل آن  كلري

  UMR 8546 CNRS-ENS مالك أمينة عائشة 
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  المركز الوطني للبحث في علم اآلثار 

  
ت الوصاية الثنائية هذا املركز هو مؤسسة عامة ذات طابع علمي تكنولوجي حت. 2005ديسمرب  22مت إنشاء املركز الوطين للبحث يف علم اآلثار من خالل املرسوم التنفيذي الصادر يوم 

  .لوزارة الثقافة و وزارة التعليم العايل و البحث العلمي ، مقره متواجد يف القصبة السفلى بدار احلمراء اجلزائر العاصمة 

ال األثري و تاريخ اجلزائر ، واملغرب الكبري و حىت مشال إفريقيا باإلعتماد على ا للقى والبقايا األثرية، كما يهتم باألعمال العلمية والتقنية  املرتبطة باآلثار ضمن مهامه القيام باألحباث العلمية املتعلقة با

تعليم  بني اإلنسان و بيئته ، إجناز خرائط و أطالس أثرية ضرورية لتحديد األولويات يف جمال تثمني الرتاث الوطين ، املشاركة يف إعداد برامجقصد معرفة وحتديد الفضاءات األثرية اليت تشكل نقاط تقاطع 

  .إطار الربنامج الوطين للبحث العلمي موطنة باملركز مثانية عشر مشروع حبث  يقودها باحثون دائمون باملركز و ستة مشاريع أخرى يف  .اختصاصهاآلثار و املسامهة يف تعميم املعرفة يف جمال 

يقود باحثوا  .وث الشفوي املعامل اجلنائزية، املعاصر القدمية، الفسيفساء، الفخار، املسكوكات، النقائش الليبوبربرية، مقاومة اإلحتالل الروماين، تناقل املور : تشمل مواضيع األحباث كل من 

  .ذية و عمليات تشخيص وخربة و أسبار أثرية فضال عن احلفريات الطارئة املركز ايضا أعمال حفريات إنقا

  : و يف إطار التعاون اخلارجي يوجد مشروعني يف طور اإلجناز 

اين فهو برنامج البحث األثري حول موقع المبيز تازولت ،   اما املشروع الث INRAPيتمثل األول يف احلفرية األثرية اإلنقاذية يف ساحة الشهداء باجلزائر العاصمة وذلك يف إطار الشراكة بني املركز و 

  .و الذي هو موضوع املائدة املستديرة 

  
  
  

املدير    -فريد إيغيل أحريز
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 في بالد المغرب العمارة الطينية 

   TERMaghrebبرنامج األحباث األثرية 
  ندوة-مائدة مستديرة

  2015جوان   4 -3- 2تازولت، -ملبيز

  برنامج الندوة

  جوان 2يوم الثالثاء 

  االفتتاحية: 9.00

  TERMaghrebتقدمي برنامج :  9.30

  يوسف عيبش، أمينة عيشة مالك، فلورنس مونيه

I- تعريف وطرق المقاربة: المنشآت الطينية.  

  .وتنّوعات االستعمالالعمائر الطينية، مبادئ : آن دوشازيل، هاندي غازيل-كلري: 10.00

  .العمارة الطينية املطمورة، تعريف وتفسري ،املنهجية :كلود رو جان :10.20

  .البناء الطيين يف اجلزائر خالل العصر القدمي من خالل التوثيق األثري القدمي: تواتية عمراوي: 10.40

 زولت -ملبزي -2



12 
 

  .العثماين استعمال اللنب املدكوك يف اجلزائر العاصمة خالل العصر: سامية شرقي: 11.00

  .للمباين الطينية اجليوأركيولوجيا امليكرومورفولوجيامقاربة : سيسيل كاماس: 11.20

  مناقشة: 11.40

  اسرتاحة غداء: 12.30

II- أبحاث جهوية وحاالت خاصة: دراسات حول إفريقيا الشمالية.  

  .بالعمارة الطينية القدمية يف املغر : عبد الفتاح إيشخاخ، حممد كبري عالوي: 14.00

  .العمارة الطينية يف تونس: منري فنرت: 14.20

  .)مناذج بنوميديا و موريطانيا السطايفية(أثار ملباين بالطوب  :سعاد سليماين: 14.40

  .التاريخ واملكونات وطرق اإلجناز: الكتل الطينية يف شرشال : يوسف شناوي: 15.00

  .يف سجلماسة وفقاً للجغرافيني العرب و علم اآلثارالعمارة الطينية : إكزافيه فوفيل، العريب الرباطي: 15.20

  مناقشة: 15.40

  اسرتاحة : 16.30
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  جوان 3يوم األربعاء 

III - حفظ التراث والبناء الطيني في الجزائر.  

  .خصائص مادة اللنب واآلجر يف الرتاث املعماري اجلزائري: نعيمة عبد الرحيم حمنداد: 9.00

  .اسرتاتيجة وزارة الثقافة اجلزائرية لدعم عمارة الطني: بالورد يامسني تركي، عالء الدين: 9.20

  . ما هي مدعمات وحتسني هذه اخلاصية ؛متانة واستمرارية مادة الرتبة: فؤاد غماري: 9.40

  مناقشة: 10.00

  اسرتاحة: 11.00

 .عرض شريط وثائقي حول العمارة الطينية: 11.30

IV - ا األثرية في لمبيزالبقاي: صيانة وترميم العمائر الطينية.  

  .تازولت-من احلفرية إىل احلفظ، منزل النمرة يف ملبيز ،العمارة والزخرفة: آن دو غازيل، أمينة عيشة مالك، فلورنس مونيه-يوسف عيبش، كلري: 14.30

  .النمرة يف ملبيزتغطية وتلبيس الواجهات، وتبليط األرضيات مبنزل : حممد شريف محزة، ليلى شيخ لونيس، فلورانس مونيه،: 14.50

  .عملية احلفظ يف املوقع، خصائص ومالحظات :فرانسواز جوزيف: 15.10

  مناقشة: 15.30

  .مناقشة حول مسألة املصطلحات العربية و الفرنسية: 16.30

  استنتاجات: 17.30
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  جوان 4يوم الخميس 

V- زيارة منزل النمرة ومعرض.  

اتنقيب، وتعريف التقنيات، وإشكاليات تقوية وحف -   .ظ اجلدران، وتلبيسا

  .محاية جممل البقايا األثرية -

  .عرض العناصر املكتشفة يف منزل النمرة -

  .اسرتاحة غداء: 13.00

  



15 
 

  

  

  

  

  

  

  :المنشآت الطينية 1

  تعريف ومناهج المقاربات
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  .الطينية، مبادئ وتنّوعات االستعمال العمائر -
  آن دوشازيل، هاندي غازيل-كلير

م الكثري من االهتمام لتقنيات البناء  1980مل يعر علماء اآلثار الغربيون حىت سنة 

ا حتمل . الطينية ال، اتضح أ يف أيامنا هذه بعد ما يناهز الثالثني عاما من البحث يف هذا ا

نب التقين، والثقايف، واالجتماعي، وتعكس كذلك تنقل األفكار و معلومات قيمة تتعلق باجلا

إّن موضوع العمائر الطينية جيب تناوهلا وفق إطار زمين كبري، و . أخرى تتعلق بتنقالت اإلنسان

إطار جغرايف واسع للوقوف على مراحل التطور يف املكان، وللتمييز بني املعارف املستعارة من 

سبيل املثال إذا كانت التأثريات حول البحر املتوّسط تتجه عمومًا  فعلى. أوساط ثقافية أخرى

من الشرق إىل الغرب، ومن اجلنوب إىل الشمال، فأننا جندها يف أحيانًا أخرى يف االجتاه 

  .املعاكس

هذا البحث يعرفنا بأمهات تقنيات األبنية الطينية، وطريقة استعمال الطني منفردا يف 
إّن الصور املرجعية املستخرجة . باحلجارة واخلشب يف حاالت أخرى بعض احلاالت، أو ممزوجاً 

من املباين احلالية تسمح لنا بوضع امساء حمددة لكل تقنية، ألن استخدام مصطلح صحيح 
ال  انظر ترمجة املصطلحات الفرنسية إىل ( ومتفق عليه يضمن لنا تطوير األحباث يف هذا ا

احلفريات (د على البحوث و التحري األثري يف بلدان عديدة إّن االعتما). العربية ضمن احمللق
، وعلى معارف الرتاث املبين احملفوظ، ميكننا من وضع خطوط عريضة )املتعلقة باملباين الطينية

اية عصور ما قبل التاريخ، واليت ثبت استعمال هذه التقنية  لتاريخ املباين الطينية يف الغرب منذ 
ة يف شكل يعرف باسم بوج وهو مزيج من الطني والقش أو شكل آخر إىل تلك الفرتات البعيد

يف فرتة فجر التاريخ . يعرف باسم تورشي وهو مزيج من الطني واجلري وبقايا نباتية ووبر احليوانات
م، يُعد الطني إحدى املواد األساسية للبناء، وخاصة يف املناطق اليت .ق 1و  8ما بني القرن 

 اخلشب، لذلك فإن خليط البوج بقي مستعمال حملياً، فعلى سبيل املثالتفتقر ملادة احلجر أو 

عند بالد الغال الوسطى فإن اللنب املقولب يعترب من املواد األكثر استعماًال يف املباين السكنية 
  .عموماً، ويف املباين الدفاعية والعامة أحياناً 

السنني، كان قد مت نقلها إىل إّن هذه التنقية املعروفة يف الشرق األدىن منذ أالف 
الشمال اإلفريقي وإسبانيا واجلنوب الفرنسي عرب املستعمرات الفينيقية واإلغريقية ما بني القرنني 

كما أنه يف تونس ويف إسبانيا ظهرت تقنية جديدة وهي الطني املقولب وذلك يف . م.ق 6و  8
د وتقنيات البناء ولعبت احلجارة دورا  ضمن احلقبة الرومانية تنوعت موا. اية فرتة فجر التاريخ

كبريا مقارنة مع السابق، كما جند تعميم تقنية الطني املشوي و القرميد واخلرسانة املقولبة و 
كما أنه إىل جانب الطني املقولب املتواجد بشكل ملحوظ يف املناطق الغربية . تركيبات خشبية

يف العصور الوسطى  .ال للنب املدكوكللبحر املتوسط وصوال حنو الشمال، جند أيضًا استعم
تشهد تقنية اللنب املدكوك تطورًا ملحوظًا يف املغرب وشبه اجلزيرة اإليبريية، و بأقل درجة يف 

  . فرنسا دون إمهال استخدام اآلجر، إىل جانب ظهور أمناط جديدة  خلليط البوج

: يتعدد توظيفها مثلأخرياً تبقى مادة الطني حاضرة يف األعمال النهائية للبناء، حيث 
كما أن استعماهلا مكان . خليط التورشي، و التغطية، و الطالء، وأعمال التزيني وغري ذلك

املالط اجلريي يف األبنية الرومانية أو أبنية العصور الوسطى ميكن أن نعلل ذلك يف جانب منها 
تيار هذه املادة ألسباب اقتصادية وهذا ما جنده يف اجلدران، لكن الشيء املؤكد أن سبب اخ

  .يعود إىل جودة نوعيتها
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 العمارة الطينية المطمورة، تعريف وتفسير
   كلود رو تقديم جان

، واجلزم يف حتديد هويتها الرواسب يف يصعب عمومًا تعريف العمارة الطينية املطمورة
وطريقة  املواد مبعرفة املرتبط البناءتقنيات أن حسن إدراك  اا، كمحالة حفظه وذلك حسب
  .يف التعرف عليها التشييد يساهم

 تركيب: للعمارة الطينية رئيسيةتقنيات  أربع ميكننا أن منيز البحر املتوسط،حوض  يف منطقة
أو عناصر  ،)اللنب املدكوك، البوج(والطني السميك  ،)يةخشب تركيبات ،)لنب(تورشي  (تلط خم

 ،)آجر بأشكال متوازية األضالع أو حمدبة، أشكال عشوائية، كروي( مقولبة  جمهزة مسبقا و
  .أخريا، قوالب اللنبو 

دميية، يف حد ذاتهدار اجلدراسة إّن   هو عمل بطيء، من خالل أعمال التنقيب ذات طبيعة 
والتعرف  التنقيب توجيهعلى  تساعدمؤشرات هناك عدة ووفقا ألساليب البناء، . ودقيق جدا

ألعمدة ، وثقوب للمفاتيح املستعملة يف تقنية اللنب املدكوكثقوب  آثر( على منط التشييد
عامل تساعد تآكل الاحلفظ أو متعلقة ب خصائص كما توجد ).بالنسبة لتقنية التورشي خشبية
تآكل  أنعلى سبيل املثال للمبىن الطيين، ف) حياة أو هجران(يف التعرف على وجود اآلثار 

 التعرية األفقيةيف حني أن  اجلدران على شكل هرمي يشري إىل تعرض املبىن إىل عوامل طبيعية،
على قاعدة " حفر على شكل خطوط أفقية"وجود كذلك أن   ة،بشري ربطها بعواملميكن 
 الالمادية الدالئلهذه إّن . يشري إىل أن هذا األخري كان يشكل الوجه اخلارجي للمبىناجلدار 

يف حالة تعثر متييز الفرتات الزمنية القصرية أو  اتالطبقاملتعلقة بتسلسل  وتغين املعطياتل تكمّ 
  .  املساحات الضيقة

التحليل كما أن تقنية التحليل امليكروفولوجي ميكن أن تساهم يف التشخيص امليداين، وأن 
هري لألغشية  يسمح لنا  الطينيةالعينات املأخوذة بطريقة صحيحة من املباين  يف رقيقةالا

طرق حتضري الطني املعد للبناء بغرض  ديحتد وكذلك، بإعادة تشكيل مراحل العمل املنفذة عليها
  .التعرف على التقنيات املطبقة يف املوقع

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
م، فيال غاران، فرنسا 2تقنية مماثلة لتقينة اللنب املدكوك، القرن     

عجينة طينية مرتابطة مع مالط من الرتاب ضمن جدار من عصر من عصر النيوليت 

.م.ق 2300املتأخر، كابوليغ، فرنسا، عام   
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يارات  يف اساسات اجلدارن ناجتة عن حدوث فيضان وسيول   ، بني منزلني يف املغربأخاديد وا
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  .البناء الطيني في الجزائر خالل العصر القديم من خالل التوثيق األثري القديم -

  2 –جامعة ليون / تواتية عمراوي 

دّلت احلفريات احلديثة يف منزل اللبوة يف موقع ملبيز على وجود نظام بناء خمتلط 
هذا االكتشاف يطرح تساؤل عن امكانية وجود هذه املاّدة يف . يعتمد أساسًا على مادة الطني

تبعا لذلك فّضلت . يلةمواقع أخرى من اجلزائر، خاصة مبقاطعة نوميديا يف موقعي تيمقاد، ومج
عدم الرتكيز على منطقة  ملبيز وإمنا طرح فكرة وجود هذه التقنية يف مناطق أخرى  من البالد، 
سواء تعّلق األمر باملناطق اليت جرت فيها بعض احلفريات فقط، أو تلك اليت شهدت عمليات 

اص على فرتة ما تنقيب واسعة لسنوات طويلة، فمعظمها يعود إىل حقبة بعيدة مؤرخة بشكل خ
  .قبل االستقالل

ضمن هذا املقال سأحاول تقدمي نتائج هلذا البحث املرتكز على أرشيف احلفريات األوىل 
العمل  هذا. وضمنها التقارير املكتوبة و صور احلفريات، كذلك الدراسات احلديثة نسبياً 

التارخيي يظهر احلالة النفسية املختلفة للمنقبني اجتاه مادة الطني خالل أعمال احلفر، ويوضح 
كما أن هذه الدراسة . حسب احلالة حساسية هؤالء املنقبني اليت دفعتهم لطرح تفسريات خمتلفة

احلقبة  تقدم لنا حصيلة ملختلف أمناط البناء املشيدة من الطني اليت وجدت يف اجلزائر قبل
  .والرومانيةالرومانية 

  
  
  
  

  

  

  

  

  

 تنقيبات احلي اجلنويب الغريب يف تيمقاد  
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  استعمال اللبن المدكوك في الجزائر العاصمة خالل العصر العثماني -

  سامية شرقي

فف  ) اللنب(خالفًا ملادة احلجارة القليلة الوجود يف اجلزائر العاصمة، فإن الطني ا
واملشوي أكثر شيوعًا، وأن اللنب ذو اللون البين استعمل يف بعض احلاالت ضمن تقنية الدك، 
وهذا األخري كثف بعملية الدك ما بني ألواح خشبية وممزوج مع مواد أخرى مثل شظايا الفخار 

  . ، واحلصى، و اجلري، والتنب)والقرميد والفخار اآلجر( 
يتم تفريغه على شكل حشوة داخل مداميك آجرية،  ) اللنب املدكوك( إّن هذا النوع من البناء 

ا قريبة من البحر ومعرضة خلطر القصف . مشكلة جدران عريضة خمصصة للطوابق السفلية، كو
االعتماد على دراسة سجالت ورشات البناء اليت تعود للعصر العثماين، تقدم لنا معطيات  إنّ 

كما أننا سنتحدث عن الوظائف املتعلقة . عن طرق استخراج املادة، وتوفريها واستخدامها
  . بالبناء مثل الرتابني والفخارين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

املدكوك، اجلامع الكبري يف اجلزائرمن اللنب احمليط جدار   
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.آثار األلواح فوق جدران مزدوجة من اآلجر، اجلدار اجلنويب، اجلامع الكبري يف اجلزائر  
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  للمباني الطينية الجيوأركيولوجيا الميكرومورفولوجيامقاربة  -

  سيسيليا كاماس

أصبحت اجليوأركيولوجيا، و خاصة امليكرومورفولوجيا، هذه السنوات األخرية، 
حول طبيعة  عادةملعلومات املنتظرة إىل ا باإلضافة. باللنبمقاربات ضرورية لتحديد أمناط البناء 

بات، أداة فعالة سالدقيقة هلذه الرت  التكويناتومصادر الرتسبات املستعملة، يشكل حتديد 
ميكن جتاوز صعوبات قراءة هذه املراحل اليت يتم . اللنبإلعادة تشكيل املراحل املرتبطة بعمران 

 اآلثاريةالتعاون مع الفرق و  ،العينات ذات املرجعية املؤكدةمن خالل ها يف إطارها األثري تمعاين
 نعلى مستوى ضيق اإلجابة ع كانباإلموبالتايل فقد أصبح . واالنتماء اجلغرايف الثقافة املختلفة

البوج ، أو أيضا التفرقة بني اللنباألثرية، كتحديد عالمات القولبة أو تشكيل  سائلالعديد من امل
(  واالعتناء فيمكن الوقوف على عدة طرق للتحضري اتأما بالنسبة لألرضي. املدكوك و اللنب

  ). الردم، والتسوية
تهم مع عالقو واألرضيات،  درانالعناية باجل أساليبلتحضري و تظهر طرق االتحليل  إّن أعمال

انطالقًا من  مرتابطةتندرج ضمن سلسلة دراسات  هريةالدراسات اهذه . تنظيم املساحات
مادة  املختصني يف ارينيثن مع اآلبالتعاو وذلك ، يةاملخرب األعمال إىل  أعمال التنقيب وصوالً 

 كذلك دعم، وتقنيات البناء، و لطرق األعمالمعرفة حقيقية توثق نتائج هذه األعمال إّن . اللنب
دف إىل معرفة    .نشأة وانتشار التقنيات املعماريةاألحباث األثرية اليت 

  
  
  
  
  

  
  
  

عجينة خمتلطة مع قطع آجر جمففة ومرتابطة مع الرتابالتارا، فرنسا، عصر احلديد،   
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، فرنسا، عصر احلديد، عجينة خمتلطة مع قطع آجر جمففة ومرتابطة مع الرتابالتارا  
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  : دراسات حول إفريقيا الشمالية 2  

.أبحاث جهوية وحاالت خاصة    
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  العمارة الطينية القديمة في المغرب -

  عبد الفتاح إيشخاخ، محمد كبير عالوي

األثرية األوىل باملغرب، اليت بدأت منذ حوايل قرن، مل يتطرق منذ بداية األحباث 
اآلثاريني املتخصصني باألرضيات الرومانية إىل العمارة الطينية إال يف حاالت نادرة، رمبا جلهل 
أمهيتها أو العتبارها أقل قيمة، ويف حاالت أخرى لعدم إمكانية معاينة معامل هذه العمارة بالعني 

ردة   .ا
شارة إىل هذا النوع من العمارة، تطرح حبدة إشكالية املصطلحات، فكثريًا ما وظفت ولدى اإل

واجلدير بالذكر أن الرتبة قد استعملت  . أو القدمية، لكن ليست رومانية" العمارة احمللية" عبارة 
 كمادة أساسية يف بناء املساكن واملباين املعمارية الفينيقية األوىل، إال أنه ال يوجد سوى بعض
اإلشارات القليلة عن هذه املهارة القدمية، واليت كثريا ما أخفيت يف بعض املواقع و أمهلت يف 

وبالنظر إىل استقطاب هذه العمارة الهتمام متزايد، نقرتح القيام بصياغة حصيلة . أخرى
ا، مقرتحني نظرة جديدة لزيادة املعرفة أكثر وفهم أفضل لتاريخ هذه الثقا فة للكتابات املعلقة 

  .املعمارية يف املغرب القدمي
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 

 مسكن فينيقي، سيدي دريس، أساسات اجلدران من حجارة تعلوها مداميك من اللنب
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  أساسات جدارية تعلوها تغطية من اللنبواجهة، موقع ولولبلي، 
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  الطينية في تونسالعمارة  -

  منير فنتر
وهذا االستعمال إّن استعمال اللنب يف العمارة معروف ومثبت منذ العصر البوين،  

و كريكوان  Utiqueظهر يف العديد من املواقع، أمهها مواقع قرطاجة مثل أوتيك 
Kerkouane .قبور  ففي موقع أوتيك تظهر مناذجه ضّمن العمارة اجلنائزية اليت حفظت لنا

اإلشارة إىل جتدر كما . طينية طبقة ومرتابطة فيما بينها من خالل من اللنب بغرف جنائزية مبنية
اإلفريقىي، وقد عثر عليها يف املدافن ذات التقليد اللييب  أيضاً  مثبتأن استعمال هذه املادة 

دم البناؤون فقد استخ كريكوانأما يف موقع   .Bazinasس البازيناضمن املدافن املعروفة باسم 
وميكن القول أن هذه املادة احتلت املرتبة األوىل من حيث   ،على نطاق  واسعمادة اللنب 

 أو ،دينية مدنية، أوكانت عمارة   سواءً Cap bon يف عمران املدينة البونية برأس بونة األمهية 
ة معاً و بشكل خالل العصر الروماين خيتلف األمر وجند استخدام ملادة اللنب وكتل طيني .دفاعية

أساسي يف العمارة السكنية، وعادًة ما جند استعمال املادتني ضمن املبىن نفسه، دون أن نتمكن 
-من إجياد تفسري خللفيات استعمال هذه املادة أو تلك زمنياً، أو تقنيًا، أو اجلانب االجتماعي

ًا و يظهر ذلك خالل العصور اإلسالمية شهدت العمارة الطينة استعماًال واسع. االقتصادي
يف ) م 10ق (بالعباسية و رقادة، وقصور الفاطميني ) م  9ق (جلياً يف قصور األمراء األغالبة 

كما ميكن التذكري بأن مادة اللنب قد مت الكشف عنها ضمن جدران . صربه اليت شيدت بالطني
عن م مت الكشف  13وخالل الفرتة احلفصية يف القرن . مسجد عقبة بن نافع بالقريوان

. استعمال اللنب املدكوك يف العمارة الدفاعية واملنشآت املائية مثل حوض أبو الفهر يف تونس
ويفتقد الباحث بتونس حاليًا حملصلة علمية أو منوغرافية جامعة لكل النصوص املتعلقة بالعمارة 

   .املشتتة يف عدد من املنشورات) اللنب املدكوك، واللنب(الطينية 
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  )نماذج بنوميديا و موريطانيا السطايفية(أثار لمباني بالطوب  -

 سعاد سليماني

حول نوميديا يف مالحظاته اجلديدة حول اخلندق ذكره جون براديز عالوة على ما 
، ، فإنه يذكر استعمال اللنب يف بناء جدارن اخلندقFossatum Africaeاإلفريقي 

ففي موقع طبنة خالل القرن الثاين عشر امليالدي، جند يف كتاب . والقالع، وأبراج املراقبة
طبنة مدينة كبرية وعريقة، حماطة بسور من اللنب، وهلا قلعة قدمية حماطة :"االستبصار املقولة التالية

  .حبجارة كبرية منحوتة متينة وصلبة منذ العصور القدمية
زء كبري من منطقة سطيف، مسحت لنا بالكشف عن إن نتائج أعمال املسح يف ج

هذه املداخلة أمهية  نذكر يفوس. آثار جديدة ملباين طينية ضمن عدة مواقع غري معروفة وجديدة
  . وخصائص هذه األخرية

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  بقايا جدار من اللنب، موقع قاليل
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  صورة وخمطط ملنشأة من اللنب، موقع الرقايق
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  .التاريخ والمكونات وطرق اإلنجاز: اللبن المدكوك في شرشال  -
  يوسف شناوي

املدكوك يف اجلزائر إىل فرتات قدمية جدًا، فقد سامهت يف تشييد املباين  تعود عمارة  اللنب
ففي مدينة شرشال تُعد عمارة اللنب . العسكرية، و الدينية واملباين العامة، إضافة إىل العمارة السكنية

اية القرن  ا تشيد املدينة مع  ندلس م من قبل مهاجري األ 15املدكوك، التقنية  املهيمنة اليت أعيد 
الذين طردوا من إسبانيا، والذين نقلوا معهم إضافة إىل اللغة املعمارية ملناطقهم األصلية، معرفًة يف 
فن البناء منها اللنب املدكوك، ولعل وجود أشكال متعددة للكتل الطينية يف شرشال يعكس درجة 

يف احلقيقة سواًء  . م 19-16التحكم يف أساليب هذه العمارة زمن إجنازها، ال سيما بني القرنني 
تعلق األمر بطبقات اجلري املمزوج باحلصى، أو اآلجر املشكل من الطني املشوي، أو احلجارة املعاد 
استعماهلا لتشكيل واجهات هذه اللنب املدكوك، فإن اهلدف من كل هذا إجياد حلول للمشاكل 

الزالزل اليت تؤثر سلبا على هذه  و)امللوحة(التقنية ومعاجلة الظواهر املرتبطة بالتحوالت املناخية 
  .املواد

كما تعكس احللول التقنية املستعملة درجة الذكاء العمراين لبناة تلك الفرتة، فاستعمال 
 Bazzana 1992 et( الرتبة مع مواد أخرى يف القولبة يثبت أن التقنية هي فعًال تقنية الطابية 

Van Staevel 1999(قالب خشيب وجود عدد من املكونات  ، وقد تبني لنا من خالل معاينة
ضمن هذه الرتكيبة، ورغم انعدام استعمال مصطلح الطابية يف اللغة الشفوية الشرشالية حاليًا، فقد 
فضلنا إعادة استعماله لوصف هذه التقنية، حيث أنه يبقى دائما شبيه بالتقنية األندلسية، كما أن 

 املدكوك املكونة من طبقات متناوبة من اآلجر اخلليط األكثر شيوعًا يف شرشال هي جدارن اللنب
 Tapia« املشوي واملالط املشكل من اجلري واحلصى الذي يتطابق مع طابية فالنسيا 

Valenciana «  املعروف يف مدينة فالنسيا اإلسبانية)Cristini, Ruiz Checa 
2009.(   

ال لتساؤال  ية املعمارية، والواجبمتعلقة بأصول وفروع هذه التقن تذلك األمر يفتح ا
  .إيضاحها من دراسات مقارنة عرب مناطق أكثر اتساعا

                                                              

  جدار من الللنب مع مداميك خارجية من اآلجر مرتابطة بواسطة مالطك
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  واسطة املالطاملرتابطة ب مراحل إجناز ألواح اجلدران، مع مداميك اآلجر اخلارجية
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  العمارة الطينية في سجلماسة وفقاً للجغرافيين العرب و علم اآلثار -

  إكزافيه فوفيل، العربي الرباطي-فرانسوا

دم موقعها األثري حاليا احللقة  األساسية يف تاريخ    تُعد مدينة سجلماسة رغم 

ُشيدت املدينة يف منتصف القرن . العمارة الطينيةالصحراء، فاملدينة كانت مركز جامعاً لكل تقاليد 

م، وأصبحت خالل العصور الوسطى إحدى أهم ملتقى طرق االقتصاد يف العامل اإلسالمي،  8

ا ميناء و خمزن جتاري مرتبط بالصحراء، وكانت مركزاً للتجار العرب واليهود وحمطة  ومركز جتمع كو

  .ة والعربية يف مشال إفريقياتنافس على السلطة بني اإلمارات األمازيغي

ترك لنا الرحالة واجلغرافيني العرب يف العصور الوسطى شهادات مهمة حول عمارة 

الطني يف مدينة سجلماسة، حيث كان التجار ميتلكون أحيانا مساكن مبنية بالطني أو باللنب أو 

، ويتجلى أيضًا من هذه النصوص أن الرتبة كانت مستعملة يف تشييد )اللنب املدكوك(بالطابية 

ا على شكل طابية أو لنب األسوار الدف   ). طوب(اعية، واملباين العامة للمدينة منذ نشأ

وقد مت التعرف من خالل احلفريات على منشآت عديدة تظهر جدران و أساسات من 

أو من اللنب، و عناصر بناء من اآلجر  أو أرضيات من الطني، هذه العناصر )  كتل طينية(الطني 

م دون انقطاع تقين واضح يف اساس  14إىل القرن  8من القرن موجودة يف كل السويات األثرية 

   .م، والظاهرة يف املوقع اليوم 18الفرتة العلوية من القرن 

  

  

  

  

  م، سجلماسة 13القرن  A9جدار من اللنب ضمن القطاع 
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  .حفظ التراث والبناء الطيني في الجزائر3            
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  .خصائص مادة اللبن واآلجر في التراث المعماري الجزائري -

  نعيمة عبد الرحيم محنداد

شهدت املدن اجلزائرية القدمية عرب التاريخ تطور مهم يف املنشآت املعمارية، هذا التطور 

نتج عنه ظهور فن البناء و معرفة مرتبطة بتقنيات البناء وصيانة املعامل، هذه التقنيات أدت 

هذه املواد لكل منها خصائص من حيث . الستعمال مواد متنوعة من الرتبة سواًء جمففة أو مشوية

لذا حاولنا التعرف على : لرتكيبة وطريقة تصنيعها وإجنازها، إضافة إىل خصائصها الفيزيوكيميائيةا

  . هذه اخلصائص واملميزات من خالل جتارب وحتاليل خمربية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نظام البناء يف مناذج املخازن أو املستودعات
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  لسقيفة، قلعة اجلزائريف ا للجدار اخلارجي منظر 
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  استراتيجة وزارة الثقافة الجزائرية لدعم عمارة الطين  -

  ياسمين تركي، عالء الدين بالورد 

أسباب تراجع صورة العمارة الطينية باألساس إىل تعميم استعمال مواد وتقنيات  تكمن

بناء صناعية منذ مخسني سنة، هذا األمر منع مسامهة السكان والسلطات احمللية يف عملية إعادة 

  .االعتبار لرتاث البناء الطيين، والذي يشكل اجلزء الغالب من تراثنا املعماري اجلزائري

الوزارة املعنية يف اجلزائر لوضع اسرتاتيجية وطنية لدعم العمارة الطينية،  هذا السبب دفع

. ترتكز على فكرة إعادة اعتبار للمواد احمللية عمومًا والعمارة الطينية خصوصاً  ةهذه االسرتاتيجي

م بالقيام بنشاطات متعلقة بعمارة الطني، منها عدد من 2009هذا اإلجراء مسح منذ سنة 

، و إنشاء املركز Archi’Terreيم مهرجان ثقايف دويل لتطوير العمارة الطينية املعارض، وترس

  .CAPTERREاجلزائري للرتاث الثقايف للعمارة الطينية 
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 ما هي مدعمات وتحسين هذه الخاصية  ؛متانة واستمرارية مادة التربة -

  فؤاد غماري
ا أظهرت متانة   بناء املساكنيف  الطينيةرسانة اخلزال تستخدم تال  خمتلف كبرية ضد أل

 وتقنيةلرتبة العلمي لختيار االعلى التكنولوجيا املتطورة اليت تقوم  وذلك بفضل ،الظروف املناخية

  األمثلة على ذلكو  . ظل الظروف اجلوية القاسيةيفللماء  اجليدة قاومةكذلك املو  ،البناء املناسبة

بام يف اليمن، واملباين يشبالطوابق املؤلفة من مثان احلمراء يف غرناطة، واملباين مثل قصر : كثرية

حساسة أساسا ألشعة الشمس  الرتبة إّن مادة. زائر، اخلتلمسان يف اجلب الرتبة املدكوكةمن  املشّيدة

ختتلف  اجتماعهاأمهية هذه العوامل و كما أن  ، ودرجة احلرارة ،الرطوبة، و وهطول األمطار ،والرياح

وهندسة  ومدى تعرضها للعوامل املذكورة،نوع املناخ واملوقع اجلغرايف  حسب على نطاق واسع

 وجريان ،والرطوبةالتصلب،  :تتمثل مبا يلي الطيينلنظام ا بةتركيتدهور أصل أسباب  إن .لبناءا

  .يف املاء الذائبة وبعض املنتجات الضارة تشقق الرتبة، انكماشو  ة،السطحي املياه

 التثبيت،أقدم مجيع عمليات  طريقة وبالتأكيد أبسطهو  بالرصالتكثيف إّن      

ويف سبيل هذه . أكثر متانةو  بالصالبة يتسمنظام كثيف املنتفخة إىل  الرطبة الرتبةحيث يتم حتويل 

. الفوالذاخلشب أو  مث استخدم الحقاً مدّقات منم قدميه كأداة، ااستخد العملية جلأ اإلنسان إىل

 مل إذاً  ،)، وغريهاة، هوائيةهيدروليكي يدوية،( التصنيع بطريقةدوات ترتبط األيف الوقت احلاضر، 

 حتت أشعة هاجتفيفمن مث  و لقولبة املادة القدم يد أوجهد السوى  لتكثيف الرتبة حبوزتنا يكن

لكن باملقابل  .كثرية الطني  الرتبةتكون الضروري أن  وكي تكون أكثر متاسكا وتراصاً منالشمس، 

رغم ما مت ذكره    .قليلة الطني، يف حال استخدام طاقة رص كبريةأو  تربة هزيلةاستخدام  ميكننا

 يفامليكانيكي ليس دائما كاف  تشكيلته، وتثبيته ماصة للماء مهما كانتمادة يبقى اللنب 

 ،بورتالندأمسنت (الرتبة مبواد كيميائية  تركيبةيف  تبقى املعاجلة هلذا الغرض، .الظروف البيئية الصعبة

ماء طالء، (بواسطة مواد مثل  ارجيمحاية السطح اخل، و )، اخلأسفلت، احلصى الربكانية جري،

  .احلالةيف هذه  ضرورية) سيليكات قلوية، اخلطالء عازل، ، الكلس

 ماءماصة للاستخدام مواد عدم  يتوجب ومستمرة، ماية دائمةيف احلقيقة كي تكون احل

اخلارجية األسطح  تشريب لذلك من املستحسن .حىت إن كانت ذات انسجام جيد مع احلامل

على  ،قل تكلفة من الناحية االقتصاديةهو مادة أ السيليكونفمثال . نع تسلل املياهمتنتجات م

  .ة واجلمالية واقتصاديةاملتان: اليت تتمتع بثالث صفاتاالكريليك  ينجلراتعكس مادة ا
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  البقايا األثرية: صيانة وترميم العمائر الطينية4
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  تازولت-لمبيزمن الحفرية إلى الحفظ، منزل النمرة في : العمارة والزخرفة -
  آن دو غازيل، أمينة عيشة مالك، فلورنس مونيه-يوسف عيبش، كلير

  
م، وخالل أعمال حفر بئر ضمن ارض خاصة، ، مت العثور على بقايا 1982يف سنة 

        2أثرية، وذلك بالقرب من املقربة الشمالية للمدينة القدمية يف ملبيز، عاصمة نوميديا ما بني القرنني 
احملافظ (    غربايب. ، وباالعتماد على ملف الصور املنجز من قبل ع2006سنة  يف. م 4و 

، مت توقيع مشروع برنامج حبث أثري مشرتك بني اجلزائر وفرنسا يتمحور )السابق للموقع األثري ملبيز
  . تازولت-حول حفريات ملنزل النمرة يف موقع ملبيز

إن أعمال التنقيب كشفت عن وجود طبقات متجانسة ضمن كامل مساحة املنزل، ودلت هذه     
ضمن . الطبقات على وجود فرتة هجران للمبىن، وفرتة أخرى تعرض فيها للدمار على اثر حريق

اية القرن  2الفرتة الواقعة ما بني بداية القرن  م، هذا املسكن تتوزع تركيبته حول ساحة  3و 
، ويضم عدد من قاعات االستقبال، ومساحات مهمة مت التعرف على وظائفها من خالل معمدة

ا األصلي أمهها  كما اكتشف فيه عدة ساحات مكشوفة فاخرة، و. اللقى اليت عثر عليها يف مكا
هذا املنزل املمتد شرقا . واملمر املكشوف الذي يضم تصريف للمياه الساحة املعمدة، وساحة البئر،

ا محام، وقد بلغت مساحة اجلزء الذي مت الكشف و غرباً  ، ميتد حنو اجلنوب عرب منشآه يفرتض أ
يُعد الطني املادة الرئيسة األكثر استخداما ضمن كامل املبىن، حيث استعمل .2م741عنه حوايل 

وفق نظام التقنية اإلفريقية على شكل طني مدكوك أو لنب بني دعامتني، وكذلك استعمل أيضاً  
ضمن القواعد احلجرية للجدران، وجنده يف حاالت أخرى كتلبيس اجلدران املطلية والغري كرابط 

مطلية، حيث جند الطني خمتلط مع املالط الرملي واجلري وكذلك مع شظايا القرميد الشائع 
واخريا يفرتض . كما أننا جنده يف شكل آخر يعرف باسم التورشي. االستخدام يف العصر الروماين

ه املادة مستخدمة يف تركيب أرضيات القاعات، وضمن الطبقات احلاملة للوحات أن تكون هذ
ُيشكل الطني إىل جانب احلجارة نظام مركب وصلب الذي مل . الفسيفساء، وهذا األمر نادر الوجود

يتم التعرف عليه سابقًا، وقد يكون السبب يف ذلك عدم االعتماد عليه كثريا من قبل الرومان يف 

 حالة احلفظ اجليدة للجدران حىت ارتفاع معني، وبفضل احرتاق تركيبتها الطينة، أعطت إنّ . املنطقة
لنا من خالل هذا املنزل فرصة نادرة يف لدراسة نظام البناء املعماري للمنزل ويف الوقت نفسه طرق 

لنا إّن الدراسات املبدئية على املبىن واليت طورت فيما بعد مسحت . وأساليب حتضري مواد البناء
. بتحليل طرق البناء، كذلك خصوصيات تقنية هذا البناء وأساليب التزيني النادرة أو الغري معروفة

هذه األعمال تقود إىل إعادة تشكيل للمبىن، وأيضًا املراحل اليت اتبعت إلمتامه منذ انطالق ورشة 
اخريا، يُعد منزل النمرة . عليهالبناء األوىل مروراً بعمليات التزيني وصوًال إىل التعديالت اليت    طرأت 

  .خمرب فريد من نوعه للدراسة والرتميم يف املوقع نفسه

 مسكن النمرة، منظر مأخوذ من جهة الشمال
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  .األرضيات بمنزل النمرة في لمبيزتغطية وتلبيس الواجهات، وتبليط  -
  محمد شريف حمزة، ليلى شيخ لونيس، فلورانس مونيه

إّن أعمال التنقيب املنهجي ضمن املساحات الكبرية ملنزل النمرة، قادت الكتشاف نظام 
  .تغطية اجلدران املؤلف عموماً من طالء ملون، وبشكل نادر اجلص

هذه البقايا . هارة ومتصلة بأسفل اجلدرانعثر على بقايا التغطية ضمن طبقة ردميات من
هي يف األساس أجزاء للسقوف والقبوات املزخرفة، ويف قسم آخر منها ال تزال حمفوظة فوق 

لقد . اجلدران، وأن حالة حفظها خمتلفة وفقاً لطبيعتها، و طريقة تصنيعها واملواد الداخلة يف تشكيلها
ورواق  االستقبال، اتقاع خاصة يف املبىن،ذا زين جدران وأسقف وقباب ههذه البقايا تنت كا

 :طبقتني من إّن طريقة تغطية اجلدران وتلبيسها تتألف. والبهو و الغرف لطعام،و قاعة ا ،املدخل
 ركب منو طبقتني من الطالء املأـعلوها طبقة تطة يوس طبقة ثانيةلاطبقة حتضريية خشنة، و  األوىل

  إما بأشرطة ملونة تكون على شكل زخارف هندسية اجلداري أحيانا ءالطيزخرف ال. الرمل واجلري
أو زخارف شبيهة باللوحات الرخامية املتعددة األلوان أو يرتك على حالته األصلية املتمثل باللون 

وما جتدر اإلشارة وجود بقايا استخدام ألوراق الذهب يف التزيني، وهذا األمر يشري إىل . األبيض
كما أن البقايا امللونة اليت مت العثور . م يف ملبيز 3و  2ني مهرة خالل القرن وجود فنانني حرفي

عليها، واليت تعرضت للحريق، محلت آثار تشري إىل وجود طبعات إلطارات ختص األبواب أو 
  . النوافذ

أما األرضيات اليت عثر ضمنها على لوحات فسيفساء، فهي أيضًا مشكلة من تركيبة 
خالل أعمال التنقيب، أن التعاون . لسلة أضيفت هلا طبقة من الرتابلطبقات حتضريية متس

اجلانب األول نزع قطع الطالء اجلداري اليت : والتنسيق ما بني اآلثاريني واملرممني متثل جبانبني
الطالء، وأعمال التقوية التحمت بسطح الفسيفساء، واجلانب الثاين تنظيف وتدعيم خمتلف طبقات 

  .قن مبا يضمن حفظ طبقات التلبيس الرتابية وطبقة األلوان اليت فوقهاالطارئة بواسطة احل

اخريًا، لقد حرص املرممون وبشكل تدرجيي خالل أعمال القلع والنزع على محاية وحفظ التناسق 

م أظهروا لآلثاريني والطلبة ا، كما أ األساليب البسيطة  والرتابط بني عمارة املبىن والزخرفة يف مكا

  .قوية، وضرورة القيام بأعمال احلفظ الطارئ منذ املراحل األوىل ألعمال التنقيبلطرق الت

  
  
  
  

  تغطية بقايا أجزاء رسوم جدارية منهارة فوق األرضية
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49 
 

  نموذج مسكن النمرة في لمبيز: صيانة وحفظ طالء الجداريات  -
  فرانسواز جوزيف  

ا، ألنه من  يف مدينة ملبيز لدينا فرصة نادرة حلفظ البقايا والعناصر الزخرفية يف مكا
النادر حاليا أن جند منشآت أثرية حتتفظ بطالئها فوق طبقتها الطينة دون وجود حتمية لنقلها 

فمنذ املوسم األول ألعمال التنقيب يف ملبيز مت إجناز . من موقعها األصلي كونه معرض للهدم
ديد من طبقات التغطية والتقوية حلماية اجلدران واألرضيات اليت أثبتت جناحها مع التغطية الع

إّن استمرار األعمال حاليًا يتطلب إعادة الكشف عنها و إجراء أعمال احلفظ . العامة للموقع
  :والصيانة من جديد، وبالتايل يوجد حمورين للعمل

األمر الذي يدفعنا إلجراء جتارب ملواد خمتلفة مثل  (التدخل الطارئ لتقوية البقايا املتضررة  -
يتطلب األمر جتهيزات (، ومحاية شاملة للموقع )احلقن الصمغي وغريها، واختبار الطرق املناسبة

  .، وطرح تساؤالت عديدة)خاصة
العمل اجلوهري ال يتمثل بالبحث عن حلول يف مكان آخر، وإمنا يتوجب ابتكار وطرح  -

كما أنه ال . هجية وخصائص املواد املستعملة يف ملبيز على املدى الطويلتساؤالت حول املن
  . جيب أن تؤثر هذه التدخالت الطارئة وطبيعية املواد سلباً على األحباث التارخيية واألثرية

هذا األمر يدفعنا إلعادة طرح اإلشكاليات وإعادة حتليلها، ويتوجب علينا معرفة جتاوب املواد 
تجانس مع اخلصائص املدروسة لدى االستخدام األول، واليت خضعت لعدد من املبنية كنظام م

  :الـتأثريات املكانية والبيئة على عدة مراحل
  .مرحلة البناء واستخدام املكان -1
  .التعرض للحريق -2
  .النسيان و الطمر -3
  .التنقيب و االكتشاف -4 

إّن دراسىة خصائص هذا النظام بطبقاته سيساعد على فهم ومعرفة الطرق املالئمة لعمليات 
احلفظ، خاصة فيما يتعلق باملواد الرتابية، واليت فيها الرتكيبة الطينية تتفاعل بقوة مع التغريات 

ار تشري إىل املناخية، وإّن اختيار هذه الرتكيبة اليت جندها بني الطالء احلامل للزخرفة ونواة اجلد
ا معماريو ذلك العصر، هذا التوازن اختل حالياً، ويتوجب معاجلة ما  الذكاء واملهارة اليت متيز 

لذلك يف هذه احلالة من الضروري تركيز التفكري . تضرر منه باستخدام ما توفر لنا من إمكانيات
دف حول البناء وبيئته، األمر الذي سيساعد على تقدم أعمال حفظ تركيبات ال بناء يف املوقع 

  .  البحث عن توازن جديد مستمر، بشروط إجيابية تسمح ببقاء املبىن واستثماره

  

  رسوم جدارية منفذة فوق حامل ترايب، أعمال احلفظ الطارئة  
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- Adobe كلمة اسبانية، غالبا ما توظف يف الفرنسية واالنكليزية، وهي تعين : أدوب

  .وأن كلمة أدوب مصدرها كلمة تراب العربية. اللنب املقولب

- Agrégat رمل، حصى، صخر، ( عنصر صلب، حبجم وشكل متنوع : اغريغات

  ).اخلرسانة( ، هذه العناصر تدخل يف تشكيل املالط أو اإلمسنت )شظايا الطني املشوي،

- Appareil بناء مشكل من عناصر موضوعة وليست مفرغة، وجندها يف : أباري

  . لشكلحاالت مصقولة تأخذ شكل صفوف، ويف حاالت أخرى تكون عشوائية ا

- Appareillé أو من جمموعة ). صف( تشييد بالطريقة السابقة ذكرها : ابارييه

  .تراكيب

- Argile الطني، مادة بناء مؤلفة من طني ومواد أخرى: أرجيل .  

- Assise تؤلف جسم اجلدار ويفسر هذا املصطلح حبالة )مداميك( صف : أسيز ،

  ).املستويات األفقية( متوضع احلجارة أو اآلجر 

- Badigeon طالء سائل، عمومًا ملون مركب من مادة اجلري أساسًا، : بادجيون

  .وميكن استخدامه كطبقة أخرية يف تغطية اجلدران

- Baie باب، نافذة، ( كل فتحة معمولة ضمن جدار، وفقًا ملوضعها ووظيفتها : بيي

  ).إخل

- Banche وك، وهي تشبه ألواح تستخدم كقوالب لبناء جدران الطني املدك: بانش

  . التقنية احلالية املعروفة باسم االمسنت

- Battre رص، فعل يشري إىل عملية دك املواد جلعلها أكثر صالبة ومتاسك: باتر.  

- Battu مرصوص، يستعمل هذا املصطلح لإلشارة إىل حالة طني أو أرضية أو : باتيو

  ).الضغط( سقف تعرض لفعل الرص 

- Bauge بدون قوالب( الطني املدكوك يستخدم بطريقة بدائية نظام بناء من : بوج .(

  .الطني املعاجل باليد، الطني املعاجل بواسطة األدوات: يوجد منه أنواع خمتلفة

- Besace يطلق على زاوية التقاء جدارين، بطريقة ربط الصفوف األفقية : بيزاس

  .بشكل متناوب

- Béton بيتون) . واحلصى) اجلبس(دة لزجة هو خليط من ما) اخلرسانة اجلريية: 

  .وميكن التميز بني االمسنت ذو الرتكيبة احلصوية، و االمسنت ذو الرتكيبة الفخارية

- Bois الدائري : اخلشب، مادة مستخرجة من االشجار، وهو يأخذ عدة أشكال: بوا

زأ   .يف وضيعة املادة اخلام، والشكل املربع، وا

- Boutisse تطلق على اجلزء الذي ميثل طرف جدار، حيث توضع فيها : بوتيس

  .عنصر البناء بشكل عرضاين مقارنة مع اجتاه اجلدار
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- Branches غصن شجرة، أو شجرية، تستعمل يف تقوية اخلليط الطيين: برانش.  

- Brique مادة بناء مشكلة من الطني املدكوك مهيأ على شكل عجينة أو : بريك

  . اسات ومناذج موحدةهلا قي. قالب

- Caillou  شظية حجارة صلبة، بأبعاد صغرية، توظف يف تركيبات مواد البناء: كايو.  

- Cailloutis   كايوتيك مساحة مغطاة بطبقة من الشظايا احلجرية الصغرية، أو

  . املتوسطة احلجم

- Calcaire   50الكلس، وهو مادة حجرية حتتوي على نسبة تزيد عن : كالكري %

  . من كربونات اجلري

- Carreau  مادة بناء من الفخار تستخدم لتغطية اجلدران واألرضيات . 1: كارو

  .  الكتلة اليت تستخدم لتغطية طرف اجلدار. 2. واألسقف

- Chainage ية تقن( ربط بني جدارين بطريقة تناوبية . 1: شناجBesace( ،2 .

  . الطبقة العلوية الرابطة لرتكيبة اجلدار

- Charpente جتميع  .2جتميع لقطع خشبية يؤلف هيكل البناء، . 1: شاربانت

  .لقطع خشبية لتشكيل حامل السقف

- Chaume ou paille  التنب، أغصان سنابل القمح أو الشعري : شوم أو باي

امها الكبرية، أو تدخل يف تركيبة خليط الطني وغري ذلك، تستخدم لتغطية املباين بأحج

  .املدكوك بعد تقطيعها

- Chaux اجلص، أكسيد الكالسيوم ينتج عن حرق مادة الكلس بدرجة حرارة : شو

 Ca، اجلص املطفأ  )Cao( له عدة أنواع اجلص احلي . ° 800-600ما بني 

(OH)2.  

-  Ciment االمسنت، مادة بناء تنتج من حرق الكلس الطيين، وتكون : سيمونت

  .، واستخدامه مماثل الستخدام اجلص% 30 – 20فيه نسبة الطني ترتاوح ما بني 

- Clayonnage ou claie  جتميع لعدة أغصان أو ألعواد : كاليوناج أو كالي

  .القصب، تستخدم بطريقة تشابكية

- Clé ou clef  ية تستند عليها األلواح املستخدمة يف قوالب عوارض خشب: كلي

تظهر بقاياها من خالل سلسلة ثقوب أفقية ضمن واجهة اجلدران، . اللنب املدكوك

  .وتظهر حد كل صف من صفوف الللنب املدكوك

- Clou  مسمار، قطعة من احلديد أو الربونز: كلو.  

- Coffrage  بة مع بعضها بواسطة القالب اخلشيب، جمموعة من األلواح املرك: كوفراج

  .، واليت تسمح بتشكيل القالب، أو سكب مادة البناء يف داخلهBanchesالعوارض 
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- Coffré  مادة يتم تصنيعها من خالل وضعها يف قالب: كوفريه.  

- Colombage  هيكل جدار: كلومباج .  

- Couche  يف  طبقة، تستخدم يف احلفرية األثرية لإلشارة على وجود تغري.1: كوش

تستخدم لإلشارة إىل وجود عدة طبقات يف الطالء أو . 3سرير ترايب، . 2لون الرتبة، 

  .التلبيس

- Couverture  تلبيس أو تغطية لغطاء البناء، . 2غطاء بناء، . 1غطاء : كوفريتور

  .وهلا عدة أمناط من الطني، والقرميد، البالطات، وألواح اخلشب

- Damer دك أو رص: دامري.  

- Elévation جزء اجلدار الذي يعلو مباشرة األساس: إيليفاسيون.  

- Enduit مادة نصف سائلة، تستخدم على اجلدران وعلى األرضيات، أو : أندوي

  .يف األسقف

- Equrri عنصر من اخلشب أو من احلجر ينحت بطريقة متوازي : إيكاري

  .األضالع

- Escalier درج: إيسكاليه.  

- Façade واجهة: فاساد.  

- Fondation أساس: فونداسيون.  

- Frsque جداريات، رسوم منفذة فوق اجلدران: فريسك.  

- Gravier سم 2مم و  2حصى صيغرة ترتاوح أبعادها ما بني : غرافيه.  

- Gypse 150اجلبس، سلفات الكالسيوم، يعطي لنا بعد حرقه بدرجة : جبس 

  .اجلبس

- Hourdis تقنية مللء الفراغات يف البناء سواء تعلق األمر بالقوالب، أو : هوردي

  ).التقنية اإلفريقية( الفراغات الفاصلة بني الدعامات احلجرية 

 - Joint الفاصل بني عنصرين، ما جنده ضمن مداميك احلجارة أو اآلجر: جوان.  

- Latte سم  4إىل  سم 2.5قطعة خشبية ممدودة تتحدد أبعادها ما بني : الت

  .سم عرض 1طول، و 

- Liant مادة رابطة: ليان.  

- Limon ou silt طبقة ترابية، تركيبتها ترتواح ما بني الطني : ليمو أو سلت

  .والرمل
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- Maçonnerie بناء مكون من حجارة، أو حصى، أو لنب، أو آجر، : ماسونغي

ية املداميك أو تقنية أو خليط مدعم برابط من تركيبات خمتلفة، وتنجز إما بطريقة تقن

  .القولبة

- Matériaux مجع مادة، وغالبا ما توظف بصيغة اجلمع: ماتريو.  

- Moellon وهي ذات أبعاد متوسطة)دبش( حجارة بناء غري منحوتة : مولون ،.   

- Mortier جص، ( مالط أو مونة، وهو ناتج عن خليط من مادة لزج : موغتيه

  .، ماء، رمل أو حصى صغرية)تراب

-  Motte (de terre) عجينة طينية مشكلة باليد: موت.  

- Moule قالب: مول.  

- Mur جدار، بناء فاصل للمساحات، جدار حامل، وهو اجلدار اخلارجي أو : مويغ

  .الداخلي احلامل للسقف

-Opus africanum التقنية االفريقية، ناظم بناء خاص بالشمال : أوبس افريكانوم

  .لعوارض اخلشبيةاالفريقي شبيه بنظام ا

- Paille انظر : بايChaume 

-Pan de bois نظام بناء يعتمد على القوالب اخلشبية يف تشييد : بان دو بوا

  .اجلدران

- Pannerese يوضع بشكل مسطح بطريقة ) حجرة، أو آجرة( عنصر بناء : بانوغيز

  .ُتظهر جانبه الطويل

- Parpaing تغطي كامل مساكة اجلدار ) حجرة، أو آجرة( عنصر بناء : باربينغ

  .بشكل عرضاين ومرئية يف كل من واجهيت اجلدار

- Pavement تبليط، تغطية أرضية مبىن بواسطة بالطات حجرية أو : بافومونت

  .قطع من الطني املشوي أو مواد أخرى

- Peinture طالء ملون: بانتويغ.  

- Piédroit دعامات حاملة للسواكف أو األقواس تكون من احلجر أو : بيدغوا

  .اخلشب أو حىت الطني املشوي

- Pierre حجارة، مادة تستعمل يف البناء: بييغ. 

- Pisé الطني املدكوك، ويعرف يف افريقيا الشمالية ويف شبه اجلزيرة اإليبرييه ابتداًء : بيزيه

  .من القرون الوسطى باسم طابية

- Plafond السقف الداخلي للمنىب: بالفون.  
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- Planche خشيب مستطيل وممدود قليل السماكة) صفيحة( لوح : بالنش.  

- Plancher مساحة مغطاة بالصفائح . 2هيكل أفقي فاصل للطوابق، .1: بالنشيه

  .اخلشبية

- Platre انظر : بالتغGypse.  

- Poteau ويستعمل كحامل . عمود خشيب، وهو يكون يف وضعية عمودية: بوتو

  .لألسقف واملستويات األفقية ويدخل يف تركيبة القوالب اخلشبية

- Poutre قطعة . 2قطعة خشبية أفقية خمصصة حلمل سقف مسطح، .1: بوتغ

  .سم 16خشبية ممدودة على شكل مربع يفوق طول ضلعها املربع 

- Radier حصوية تغطي مساحة معدة للبناء وتعد من أجزاء األساسطبقة : غاديه .  

- Remplissage مادة تستخدم يف ملئ . 2حشوة جدارن، . 1: غامبليساج

  .القوالب اخلشبية

- Remploi إعادة استعمال ملواد بناء: غامبلوا.  

- Revetement تلبيس . مواد صلبة أو سائلة مستخدمة يف البناء: غيفتومونت

  .جارة بغرض الزينةاخلشب أو احل

- Roseau القصب: غوزو.  

-Sable الرمل: سابل.  

- Sablière قطعة خشبية أفقية موضوعة يف اجلدار الطويل للجدار: سابلييغ.  

- Seuil عتبة، رمبا ما تكون من احلجر أو اآلجر أو حىت اخلشب: سويل.  

- Silt انظر : سيلتlimon.  

- Sol أرضية مبىن: سول.  

- Solives عارضات أفقية حاملة للسقف: سوليف .  

- Soubassement األجزاء السفلية من املبىن: سوبامسون.  

- Stuc قطع زخرفية مصنوعة من عجينة أو قولبة ملادة اجلص أو اجلبس: ستوك.  

- Terre تراب، مادة طبيعية: تييغ.  

- Terre à Batir يف صناعة  تراب معد لالستخدام يف أعمال البناء أو: تييغ أباتيغ

  .األواين

- Toit ou toiture سقف، غطاء مبىن: توا او تواتيوغ.  

- Torchis نظام بناء يستعمل ضمنه الرتاب املهيأ، ممزوج مع أغصان نباتية، : تورشي

ا  .وقد يستعمل يف حاالت كثرية هذا املصطلح لإلشارة إىل املادة حبد ذا
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- Tranchée de fondation حفرة معدة لتشييد : ونتغانشيه دو فونداسي

  .أساس مبىن

- Tuile القرميد، عنصر تغطية من الفخار ذو أشكال متنوعة: تويل.  

- Tuileau أو من الطني ( مادة مؤلفة من خليط يضم مسحوق فخاري : تويلو

  .، و اجلري، يعطينا شكل مالط مقاوم للماء)املشوي

- Volige جزء يف تركيب السقف، مؤلف من صفائح خشبية، و قصب، : فوليج

  .وتراب، إخل

- Voute قبوة: فوت.  
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