
 فى بالد المغرب القديم خالل العصر الرومانى  المقابر

  عرفوا القدٌم المؽرب بالد سكان أن الدراسات تشٌر 

 إلٌه تشٌر المتأخر القدٌم الحجري العصر من ابتداء  الّدفن

 بالجزائر، بجاٌة من بالقرب (بورمال آفالو) مواقع

 أصبح .األقصى بالمؽرب (نبارود إفري)و ،(تافورالت)و

 جنائزٌة معالم إطار فً ٌدفنون الحجري العصر مع الموتى

 ثم  بحجارة، مؽطاة حفر فً أو األرض، داخل محفورة
 ، مختلفة تسمٌات ذات مقابر شكل على المعالم هذه تطورت
 اهتمام على دلٌال القدٌم المؽرب ببالد الجنائزٌة المقابر وتمثل
 تعددت والتً ، موتاهم بدفن الفترة هذه أثناء المنطقة سكان

 عرضها وٌمكن ، زمنٌة وفترة منطقة كل حسب ونوعا  شكال

   :التالً النحو على

 



 المغارات
 بالد سكان مهاخداست التً المؽارات من نوعٌن بٌن التمٌٌز ٌمكن      

 فً نااألنس ٌتدخل لم التً الطبٌعٌة المؽارات منها ، القدٌم المؽرب

 .صناعٌة مؽارات نٌةاوالث ، تهٌئتها

 من بكل بالجزائر الطبٌعٌة المؽارات من مجموعة على العثور تمّ        

 ، البولٌؽون ، الكوارتل مؽارة مثل ، -ناوهر -المرجاجو جبال

 وهران، ؼرب قدارة وادي ومؽارة ، ؾالكهو سكان) ومؽارة

 وبرٌزٌنا، وسعٌدة، سؽوال، وبنً وقسنطٌنة، الجزائر، ومؽارات

 ولمزوري األحمر، والكهؾ الصحراوي، باألطلس (تٌوت) وملجأ

 هذا بجاٌة، من بالقرب (بورمال آفالو) وموقع تبسة، بنواحً

 عظام بقاٌا على احتوت التً المهمة المواقع من ٌعتبر الذي األخٌر

 أنتشار على ٌدل مما المتأخر، القدٌم الحجري للعصر تعود بشرٌة
 .للدفن مصاحبة جنائزٌة طقوس ووجود ، الموتى دفن فكرة



 الطبٌعٌة المؽارات من مجموعة عن األثرٌة الحفائر كشفت•
 ومؽارة ،(2و1السلطان دار) مؽارة مثل األقصى، بالمؽرب

 بـ الحمام ومؽارة ،(المهربٌن)و ،(العالٌة)و ،(الهرهورة)
 شرق ٌزناسن بنً جبال سلسلة قلب فً توجد التً (تافوؼالت):

 فً عظمى هٌكل 180 حوالً على بها عثر التً الّرٌؾ جبال
 باللون وملونة جنائزي، أثاث معها مدفون مختلفة، دفن وضعٌات

 المؽارات من مجموعة داخل أٌضا وجد الذي اللّون هذا األرجوأنً،
 وجبل األحمر، الداموس مؽارة  منها الحدٌث، الحجري للعصر تعود

 . والعروٌة ، باشا وعلً فرطاس،

 من مجموعة على التارٌخ قبل ما عصور فً األقصى المؽرب عرؾ•
 تازة، من بكل النٌولٌتً العصر سبقت التً الطبٌعٌة الدفن مؽارات
 ةٌعظم هٌاكل على بداخلها عثر سبارتل، ورأس بلؽوماري، ناوكٌف

 األقصى بالمؽرب ببركان الحبٌب أحمد سٌدي مؽارة احتوت كما ،
 .عظمً هٌكل ابه ،اكتشؾ

 



 كمؽارة التارٌخ قبل لما تعود المؽارات من مجموعة بتونس وجدت•
 مدٌنةمكثر، بٌن القرٌة وكاؾ جندوبة، ؼرب شمال العقاب كاؾ

 .التونسً الؽربً بالجنوب الّردٌؾ ومأوى وحفوز،

 وتمّ  .جنائزي وأثاث عظمٌة هٌاكل على المؽارات هذه إحتوت•
 أثاث على معه عثر ، بجاٌة مؽارة داخل عظمً هٌكل عن الكشؾ
 فضً، وقراط كرٌم، وحجر ن،امرج عقد من ٌتكون بدائً، جنائزي
 محجر، استؽالل عملٌة أثناء آخر عظمً هٌكل عن الحفائر وأفرزت
 .هندسٌة برسومات مزخرفة حلً معه دفنت

 تكون أنها تأكد التً الثلٌجان بحٌرة لمومٌاء مؽارة عن الكشؾ تم•
 استؽلت التً المؽارة هذه داخل الطبٌعٌة العوامل بفعل تحنطت قد
 أهم بٌن من -اإلصطناعٌة المؽارات وتبقى ، الدفن عملٌة فً

 من موتاهم، لدفن القدٌم المؽرب بالد سكان مهاخداست التً المدافن
 .بالجزائر ( -Silaسٌال) من بالقرب مؽارة بٌنها



 الحوانيث
 كلمة وأصل المبكرة، الفترة ضمن المدافن من النوع هذا ٌصّنؾ•

 كانت التً المقابر على اللفظ هذا أطلق دكان، ٌعنً "نوتاح"

 داخل المنحوتة واألخرى الصخرٌة، المنحدرات على تنحت

 عٌن منبع) نٌتاحو مثل المنعزلة الصخور على أو المؽارات،
 .مصطفة بعضها نجد كما بتونس (عباد سٌدي)و ،(القصر

 للّتشابه بونٌة، -فٌنٌقٌة أصولها أن الباحثٌن من البعض ٌفترض•

 هذا أن وحٌد، فرق باستثناء  المبكرة، الفترة نٌتاحو وبٌن بٌنها

  حٌن فً البونٌٌن، عند األرض أسفل ٌحفر كان المقابر من النوع

 وأكد السطحٌة، الصخور على تنحت المبكرة الفترة نٌتواح كانت

 السكن مناطق من بالقرب بكثرة أنتشرت قد أنها الرأي هذا أصحاب

 .ناوكركو قرطاجة منطقة وباألخص

 



 مقابر الحوانيث



 ببالد الحوانٌت داخل  الدفن وطرق الجنائزي األثاث موضوع•

 بعد ما عقائد عن للكشؾ األساسٌة المفاتٌح إحدى القدٌم المؽرب

ٌّن بها فالدفن الموت،  مختلفة، وضعٌات فً ٌدفن كان المٌت أن ٌب

 بالبعث نااألنس واعتقاد لرؼبة ترمز التً المنطوٌة، الوضعٌة منها

 إلى .أّمه ببطن الجنٌن مثل كبٌر حد إلى المٌت تصّور ألنها الجدٌد،

 ٌتمّ  كان الثانوي الدفن بٌنما الممددة، الوضعٌة أنتشرت ذلك نباج

 الطلق الهواء فً عرضها بواسطة  لحمها من الجثة تجرٌد بعد

 تجمع ثم  الطبٌعة، وعوامل الجارحة، كالطٌور ناتاللحٌو عرضة

 إلراقة بقنوات بعضها وزودت ،فخارٌات داخل وتدفن العظام،

 الدفن فً مهاخدااست وإعادة للّنهب، الحوانٌت تعرض لكن السوائل

  . القدٌمة التارٌخٌة الفترات أثناء

 



 التمولوس
 الحجرة من تتكون دائرٌة وقاعدتها مخروطً شكلها •

 من الخالً فمنه الدفن، حجرة تؽطً كانت التً واألتربة
 .حجرٌا ابوتات ٌضم وآخر الجنائزٌة، الحجرة

 عرفتو فردٌة، وأخرى جماعٌة، دفن حجرات تضم كانت•

 ٌدفن كان ، "الكركور "و ،" الّرجم " :منه أسماء بعدة

 باألثاث وٌرفق نبٌه،اج على أو طوله، على بداخلها المٌت

  إلى التارٌخ فجر أواخر مع تطورت أنها ٌبدو كما الجنائزي،

 اإلكتشافات أهم بٌن ومن.بالبازٌنا عرفت ضخمة مقابر

 الحصر ال الذكر سبٌل على المدافن من النوع بهذا الخاصة
 سفٌان من كل فً الجزائري بالشرق علٌها عثر التً تلك

 . بباتنة سنقاو من بالقرب

  



 األقصى، بالمؽرب المزورة فً المقابر من النوع هذا على عثر

  وبنواحً ، لرجم وفم وجدة، ومنطقة بتافٌاللت، أخرى  ومجموعة

 حتى أنتشارها وبلػ ، الشرقً بالمؽرب (ملوك سٌدي عٌون)

  . بلٌبٌا فّزان فً وجدت كما ، التونسً الجنوب

 كقشور الجنائزي، األثاث من مجموعة المٌت، جانب إلى بداخلها دفن

 ، االموات حماٌة فً كبٌرة أهمٌة لها كانت التً النعامة بٌض

 بشار بنواحً التربة جرؾ ففً معدنٌة، وبقاٌا ، العاج من وحلً

 على (تٌمولوس) داخل الحفائر كشفت الجزائري، الؽربً بالجنوب

 ٌرتدون مصطّفٌن ألشخاص األحمر باللون مزخرفة جدارٌات

 ذٌولها تشبه أحصنة تظهر نٌةاث لوحة وعلى رومانٌة، مالبس

 مستطٌلة قاعدة ، المقبرة داخل الجثة بجانب وجدت الطائر، أجنحة

 مرتبطا وجودها ٌكون أن وٌحتمل القرابٌن، تقدٌم موائد تشبه
 .الشرٌرة األرواح وطرد الروح، تطهٌر بطقس

 



 البازينا
 بمظهرها التومولوس عن المتطورة،وتتمٌز بالجثوات سمٌت

 فً أنها (البازٌنا) تعرٌؾ وٌمكن ، المتطور الهندسً الخارجً
 . خارجٌا مؽطاة (تٌمولوس) األصل

 تٌدٌس بزٌنات أهمها من الجزائري، بالشرق األنتشار كثٌرة كانت
 األقصى، بالمؽرب وكذلك بالجزائر، وبونوارة قسنطٌنة، ؼرب

 الفخارٌة نًااألو من متكون جنائزي أثاث على بداخلها إحتوت
 هندسٌة، وبأشكال قدٌمة، لٌبٌة وبحروؾ ، برسومات المزخرفة
نوا أن أصحابها أراد وحٌوانٌة، ونباتٌة، ٌّ  المظاهر مختلؾ ٌب
 بدت التً األخٌرة هذه والعصافٌر، كالشمس، والحٌوانٌة الكونٌة،
 مرتكزة تبدو الجبال، شكل تمثل التً والمثلثات السماء، فً محلقة
 فبواسطة النخٌل، وجرٌد جاري، ماء صورة فً شرٌط، على

 األساسٌة األربعة العناصر تمثٌل الفخاري استطاع بسٌطة وسائل
 .الهواء النار، األرض، الماء، :للطبٌعة

 



 مقابر البازينا

 



 الدولمن
 (َمن  )و المائدة، ٌعنً (ُدل  ) كلمتٌن من ٌتركب "دولمن" مصطلح 

 حجرٌة بالطات من تتشكل جنائزٌة كنصب وتبدو الحجرة، بمعنى

 الجلفة منطقة لمقابر لإلشارة عمودٌة، دعائم على ارتكزت قد أفقٌة
 .الباحثٌن باقً طرؾ من استعمالها شاع ثم  بالجزائر،

 أعمدة ثالثة من تتكون األرض، سطح فوق ّبتةثم حجرٌة مقابر هً

  بأنها رٌمون وٌرى .المائدة شكل فً فتبدو حجرة، تعلوها حجرٌة

 .أفقٌة حجرٌة كثل من مكّونة جنائزٌة نصب

 فً أعدت صؽٌرة، أحجام ذات القدٌم المؽرب بالد دولمٌنات كانت

 ذات جماعٌة، مدافن لتصبح تطورت ثم الفردي، للدفن البداٌة

 مما أمتار، خمسة إلى ثالثة من بعضها طول ٌتجاوز كبٌرة أحجام

 بها الدفن واستمر الممدة، الدفن طرٌقة بداخلها ممارسة على ٌدل
 .العصرالرومانً إلى والبونٌة، النومٌدٌة الفترة أثناء

 



الدولمنمقابر   
 

 



 بكل منها البعض وجد إذ الجزائري، بالؽرب األنتشار قلٌلة الّدولمٌنات

 الجلفة، مثل أخرى ،وبمناطق -تٌارت - الصفا ومشرع سعٌدة، من

 فً بتونس أنتشرت كما والمدٌة، مسوس، وبنً النمامشة، وجنوب

  األقصى بالمؽرب نادرة كانت بٌنما .وأنفٌدة ودقة، مكثر، من كل
 .  والتخرٌب للنهب ؼالبٌتها تعرضت حٌن فً

 فكانت الدولمٌنٌة، المقابر داخل الفخارٌة نًااألو اتجاه وضعٌة تؽٌرت

 الحال هو مثلما مائلة وضعت كما بحجارة، تثبت أو عمودٌا، توضع

 للداللة مقلوبة، نًااألو ووجدت مزٌال، جبل دولمٌنات من بعدد

 أساسٌا ٌعتبر الذي الماء وباألخص لألموات، السوائل توفٌر على

 ٌحتاجها التً الحٌوٌة المادة ألنها نات،اوالدٌ العقائد مختلؾ فً

  وسٌنتاس ، قوبٌر)من كل وٌشٌر العطش، من تخّلصهم األموات،

 نبهااج وإلى كبٌرة، ةأمفور وضعت قد جنائزٌة حجرة كل فً أنه
  .للشرب نىاأو وجدت



 الدوائر الحجرية

 ، الحجارة من مكون دائري بسٌاج محاطة مقابر هً•

 عند أو ، توفىالم لحرق أو ، طقوسٌة ألؼراض متخداست

 شمال فً بالجزائر أنتشرت ، الدفن قبل جثته عرض

 وعلى ، الشاللة وقصر ، وسطٌؾ ، واألوراس ، الحضنة

 وبمنطقة ومعسكر، سعٌدة بٌن تاؼٌة وادي مجرى امتداد

 ، استخدامها مجاالت تنوعت -بلعباس سٌدي - تالغ

 استؽاللها أو ، دفنها قبل المٌت جثة عرض عند كاستعمالها

 دائرة عن استخدامها فصل ٌمكن ال لذلك ، كمحرقة
 .اآلخر والعالم ، بالموت ارتبطت التً الجنائزٌة الطقوس



 القبور القالعية

 2 بٌن ما ارتفاعها ٌبلػ باألبراج، شبٌهة دائرٌة قبور هً•

 أنتشرت ، أمتار 5-3 بٌن ما ٌتراوح وقطرها أمتار، 3 إلى

 ، األوراس ومنطقة ، الصحراء ووسط ، الجزائري بالشرق

 كانت ، بلٌبٌا التٌبستً وصحراء ، الحضنة وبمرتفعات

 على بداخلها إحتوت ، الدولمٌنات مدافن ما حدّ  إلى تشبه

 منها ، مختلفة دفن وضعٌات فً ألموات عظمٌة هٌاكل

 من جّردت قد تكون أخرى وهٌاكل ، والمنكمشة ، المنطوٌة

  توفىالم رافق متنوع جنائزي ألثاث زٌادة ، دفنها قبل اللحم

 العالم فً بالحٌاة المتوفً ذاك أو ، هذا نابإٌم ٌوحً ،
 .اآلخر

 



 مقابر المقابر القالعية



ٌّزت مقابر هً• ٌّز ، التارٌخ فجر فترة م  وٌمكن ، أنتشارها بقلة وتتم

 وبالمؽرب ووسطه، الجزائري، بالؽرب أنتشارها مناطق تحدٌد

 بداخلها احتوت -ٌبقى بن سٌدي - كلٌبار بـ علٌها عثر األقصى،

 وضعٌة فً عظمٌٌن وهٌكلٌن ومعدنً، فخاري، جنائزي أثاث على

 مٌمون وأوالد بفاس، مسعود سٌدي من بكل بها دفن و .قرفصاء

 المٌت من ٌجعل إعتقاد بوجود توحً فهً ، بالجزائر ناتلمس شرق
 . أّمه بطن فً الجنٌن مثل مدفنه داخل

 ، المقابر من النوع بهذا األثرٌة الحفائر نتائج من ٌستخلص وما•

 إلى ، النعامة بٌض وقشور ، وحلً ، وأسلحة ، فخارٌة بقاٌا وجود

 من الجثة تجرٌد شعٌرة وآثار ، الدفن وضعٌات فً التنوع جأنب

 مما األحمر، اللون وبقاٌا ، البعض بعضها مع العظام وخلط ، الّلحم

 العالم فً والحٌاة الخلود، منه الؽرض عقائدي بعد وجود على ٌؤكد
 . اآلخر

 



 مقابر المطامر


