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ABSTRACT 

 
The historical monuments are a very accurate visual record of the ancient ancestors 

created in the field of construction and reconstruction, which is devoid of 

objectivity and objectivity, which made it provide a true certificate of the level of 

their preparation, Because she was the daughter of her environment, she was 

influenced by the nature of the city of Nedroma, Where all its buildings were built 

of different character, with dust, loose stones, wood and other materials brought 

from the neighboring areas of the old city, It was carved into the cities of the 

Islamic Maghreb, built by the sultans according to Islamic jurisprudence rules, , 

Where Al-Murabiti Mosque in Ndrumah took over its position and carried out the 

rest of the civil installations, mainly the military, represented by the wall, which is 

the external belt of the city against the invaders. 
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 الملخص

 
هي ختلو من عمَّا أغدعه األسججججججججججبجم  دااا ا  اا المريا   التعم    تعترب املعامل التارخيية سجججججججججج با غ جججججججججج ياا غال  الد  ة 

د تأث ت مبا  ألهنا إغرية غيئتها  د،الذاتية  تتسججججججض غاملومججججججوعية ما هعلها تددم عججججججهادض هججججججاد ة عن مسججججججتو    جججججج  ض
املدكوك  بهادت غه الطميعة ا مديرية ندر مة من مواد غريا ،حيث غرييت مجيع ممانيها على اختبجم طاغعها غالرتا

 احل ارض الغ  مشججججججججذغة  ااشجججججججج   يت  ا من املواد الي هلمت من الريواحي اجملا رض للمديرية العتيدة،  د  ت غذل  
 و حوامججج  املغ ب امسجججبمي الي عجججيدَّ ا السجججبطف   ا  واعد  ده العم ات امسجججبمي،إر تموأ ا امع امل اغطي ا 

مبثاغة  آت املدنية املتمثلة أسجججججاسجججججاا    العسجججججا ية املتمثلة ا السجججججور الذ  يعتربمديرية ندر مة م كز ا  لفته غا ي املريشججججج
 احلزام ااارهي للمديرية مدَّ الغزاض.
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 :تمهيد

مديرية ندر مة من املدت العتيدة الزاخ ض غرتاث إسبمي أهيل،ال يزاا المعض مريه غا يا للعيات ريتض نوائ  الّد  ، غُجْعد 
الي عهدت ميبده أ ا م ّض،اهتمع هلذه املديرية عوامل ماريتها  من تمو  ماانة م مو ة غف حوام  املغ ب الفرتض الزمريية 

امسبمي،ها  ا مددمتها مااهنا االسرتاتي ي الذ  يعترب ح ريا طميعيا يو   األمن،إما ة إىل رل  متيز غو  ض املا  
وزات ا تلمية حاهيات سااهنا   و ما أعار إليه حسن غن حممد ال الرتغة ا يدض املعطا ض  دد سامهت سهوهلا الغريية ا 

حديثه عن ندر مة  ائبا:"...السهوا الد يمة من الساحل مريت ة هدا ا وغتها...") (،ع َّعت املعطيات السالفة 
همة  األم  االذك  اختيار ا ألت تاوت حام ض إسبمية، دد كانت ثاين أ ض احلوام  غالد لة الزيانية غعد تلمسات الع
(،أما املوا ع 01الذ  هعلها تاتس  معامل أث ية متريوعة ديريية  مدنية  عسا ية حماطة غسور خارهي،أنظ  ال و ر ض )

 التارخيية  ب توهد غاملديرية،لذل  ركَّزنا حديثريا على املعامل األث ية  دط.

 :نمذض عن املعامل األث ية الديريية امسبمية مبديرية ندر مة العتيدة -1

لدد حظي  ذا الريوع من العمارض غتددي   ا تمام السبطف جبميع د ا العامل امسبمي حل ههض الشديد على إعب   
كلمة اهلل، المدا  على املريهج الذ  أتت غه سريَّة سيدنا حممد هلى اهلل عليه،لدد امتد إىل مديرية ندر مة كما ي حوام  

سدت رل  غن نا ع الفه   إىل إ  يدية، عليه غرييت هبا معامل ديريية ه املغ ب مع  يئ الفتح امسبمي على يد عدمة
 الريدل  التواهل احل ار .) (

 املساهد: 1-1   

ت من الريسيج املعمار  ملديرية ندر مة ختطيطاا ر  أغعاد ديريية مريمثدة عن التشجججج يع امسججججبمي الذ  جتسَّججد ا مججججججيع 
جججميز غوهجججود مسججج د هامع لتأدية هبض ا معة  العيدين مب كز ا ماوناا غذل  الريواض الي تلتف من املدت  ديججججمجججاا، جججدد ت

 حوله غدية عمائ  مديرية ندر مة،كاملساهد الي توزعت على غا ي أحيائها لتأدية ال لوات اامس  املساكن  الدر ب.
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 ا امجججع الام :-أ   

ميمها على ا امع الام  كريواض  م كٍز هلا تتف ع مريه غا ي اجملاالت الدنيا ية اعتمدت مديرية ندر مة ا ت     
الذ  اكتشف  René Bassetاألخ  ،ي هع الف ل ا التعّ جم على تاريخ غريا   ذا املعلض األث   إىل ريرييه غَاِسي

ل  ارتفاعها  عش ض سط ،يملوحة خشمية كانت هز اا من مريرب ا امع،عالها عدد ن ف دائ  ،تتألف            من اثين
م، تو  على التاريخ امنشائي ملريرب ا امع الام  غريدر مة العتيدة،األم  الذ  داَّ على أت ا امع 0.72مرت ع مها 1

 و من تشييد امل اغطف،يُ ه ح ماتشف اللوحة أتَّ املشيد  و السلطات امل اغطي يوسف غن تاعفف ا الفرتض الي أهمح 
م) (،مل يان لذل  السلطات أت يؤسس مبديرية ندر مة مس دا هامعا 1081 ج/474 يما يدارب سرية   يها سلطانا

 لومل تان تتمتع مبؤ بت طميعية جتارية  سياسية هعلتها  ظى غأمهية غالغة.

زائ   الشال ااارهي ا امع الام  مستطيل اتد من الش ق إىل الغ ب   و مماثل ا ملمحه العام لل امع الام  غا
م على 9.70م  ع مه28.30م،حيتو  غيت هبته الذ  يمل  طوله 20م  ع ض 28.30العاهمة) (،يمل  طوله 

تسعة غبطات عمودية على هدار الدملة حيملها هفات من األعمدض تعلو ا عدود حد ية) (،حم اب ا امع مخاسي 
من  ريه املريرب  عن يساره على ال  اق الثايناألمبع عدده مف ص   و الوحيد من  ذا الريوع غا امع،يوهد عن اي

احمل اب يت  ة تستعمل كماتمة  أمام احمل اب على المبطة امل كزية مساحة مشالة غواسطة عدد أ سط  عددين على 
عال م غع من احملتمل أهنا كانت مغطاض غدمة اندث ت ا   ت الحا، يما خيص ال حن  يوهد غه ر ا ف هانِميف،أما 

ثة مع  هي ثبثة،األ ىل على اليسار احمل اب مداغل المبطة ما  مل األخ ض  الثانية ا ال كن الشمايل الغ يب، الثالأغواب ا ا
 جبان  املئذنة ا الزا ية الشمالية الش  ية.

 هود لوحة تأسيسية  Basset  René يما خيص املئذنة تدع غال كن الشمايل الش  ي لل امع،  د الحظ ريرييه غاسي 
ى اف مدخلها تتألف من مثانية أسط ،تش  إىل تاريخ تأسيسها  ذا ما ُكت  عليها:غسض اهلل ال محن ال حيض هلى عل

 اهلل على سيدنا حممد

...  ا ال امع أ ل ندر مة غأمواهلض  أنفسهض  كل احتساب هلل  انمريت ا مخسف يوم غريا ا حممد  غن عمد احلا غن 
 (،يوا ا التاريخ اهل    املد ت على اللوحة 6 أرغعف  سمع ماية رمحهض اهلل أمجعف)عمد ال محن الشي ي ا عام تسع 
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م للمدت الذ  19.80م،مريها 24.04م،ارتفاعها عا ا مدارنة مبآرت مساهد تلمسات،حيث يددَّر غج 1348سرية 
وسا الذ  ها  خاا م لل 4.24يزدات غزخارجم  ريدسية على  يئة عماة من املعيريات  العدود املف  ة  املرياس ض، 

من أ  زخ  ة،ما عدا  تحة هغ ض مستطيلة تريتهي على عال عدد حد   عرب ههاته األرغعة،يتألف ُسلَّمها من تسع 
 م.4.72(،رمبا تعّمد املعمار  إجنازه هبذا العدد تيمرياا غأمسا  اهلل احلسىن، يمل  طوا ملع  اعدهتا 7 تسعف درهة)

 مس د الددَّارين:-ب

املعلض األث   غاسض مس د الددَّارين ألنه يوهد غا هة ا ريوغية الش  ية ملديرية ندر مة     على مستو  حي ع جم  ذا 
الددَّارين الذ  كانت ت ريع  يه الدد ر)عمارض عن أ اين كم ض(،لذل  محل املس د نفس تسمية احلي،  ي الط يدة الي 

 مية  دااا ا تسمية األحيا   الدر ب  املساهد  رل  ِ  داا ألف على إتماعها ا غعض امل ات خمططوا املدت امسب
 لألعماا احل  ية الي كانت تدام على مستواه.

أتَّ  ذا املس د أنشئ ا  رتض ساغدة لفرتض اجناز ا امع الام        رمبا إغّات حلوا  René Bassetرك  ريرييه غاسي 
الفرتض امل اغطية،إر لو كات أ ا مس د خيتط غاملديرية لتَّض تشييده  (،لان  رياك من أرهع نشأته إىل8األدارسة غأيتادي )

 يمب كز ا كما كات معموال غه ا تجججج اميض املدت امسججججججججججبمية العتجججججيدة آنذاك  كمججججا أت ت ميمه دعاماته  مداساهتا توح
 غن املمدأ الذ   امت عليه دعوض عمد اهللغالمساطة الي كات جيسد ا امل اغطوت ا عمائ  ض الديريية متاعياا مع 

(،من  ذا املريطلا ي هح غريائه ا الفرتض الي عهدت  يها املديرية اتساع ِخطتها  ازدياد عدد ساكرييها  ميا 9ياسف)
 ( 10ا امع الام  غامل لف.)

م،يوهد غميت 8يمل م،أما ع مه  13.15عاله مستطيل تد يماا متتد استطالته من الشماا  و ا ريوب،يمل  طوله 
هبته أرغعة أساكي   ثبثة غبطات عمودية على هدار الدملة،يريفتح مدخله ال ئيسي غا دار الغ يب،غارتفاع يددر 

م ا حف يددر ع ض المبطتف املتمديتف 3م، أ سطهض  ي األ سع،إر يمل  ع مها 1.45م، ع ض يددر غج 2.24غج
  ض يومع دما مت إعادض هتيئته مبواد غريا  حديثة،يوهد عن ايريه  تحة م غعة يتائم،لدد  دد احمل اب عاله األهلي غع2.90
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 يها املريرب،غالريسمة للدعامات  مريها ما توسط غيت ال بض، مريها ما يلت ا غا درات،تعلو ا أ واس على عال حد ض 
الف س يددر عدد ا غجإحد  عش ض  وسا، يما خيص املئذنة  هي تتواهد غالزا ية الغ غية للمس د   ي مل تُذك  من  مل 

م  الذ  يُ هح   مية أهنا أ يمت ا   ت الحا خاهة عريد حديثه  عن املس د،األ Basset Renéريرييه غاسي 
أهنا ختلو من أ  زخ  ة  ممريية مبواد غريا  حديثة السدف  و اآلخ  مت إعادض غريائه مبادض اآله   احلديد  اممسريت ا حف 

فع السدف تيفرتض أت ياوت سطحه مسريماا  م ريوعاا غااش  على يت ار املساهد الي غرييت  دااا غاملغ ب امسبمي ي  
 (11م.)4.35عن مستو  أرمية غيت ال بض غج

م،  و ال يزاا يددم د ره املتمثل ا تأدية ال لوات اامس إىل 1912ُهري ف  ذا املعلض األث   كآثار  طين مريذ سرية 
 حد  الساعة.

 مس د اللَّة الز  ا  الش يفة:-هج

أهنا عاعت          ا مديرية  René Bassetيرييه غاسيمُسي  ذا املس د نسمة مل أض تسمى غبلة الز  ا  الي رك ر 
(،لان ليس  رياك دليل ما يثمت هحة  وله،يوهد  ذا املس د غا هة ا ريوغية على 12ندر مة إغَّات الفرتض امدريسية)

جججارض عمستو  حي غين زيد على مد غة من مس د الدّدارين السالف الذك ،ال يُع جم عىي  عن تاريخ غريائه،إر مل ت د أ  إ
ا الري وص التججججاريجخججججية حوا رل ،لان  ريججاك من ي ه ح تاريخ غريائه إىل نفس الفرتض الي ُعيد  يها مس د الدّدارين 
لتشاغه العرياه  املعمارية املتمثلة ا الدعامات  العدود،ُ ظف  ذا املس د ا   ت من األ  ات كمدرسة حلفظ الد آت 

مس ليتض يتلده غعد رل  خما ة أت يريهار على امل لف لل ُّعف الذ  اعرت  مواد الا مي،  مس د لل لوات اا
غريائه، التلف الذ  أهاب أهزائه،امللفت لبنتماه أنه مل يتض  تشييده كما ي مساهد املديرية  وق األرمية إر عيد ا 

 ( 13الطاغا العلو   وق احلانوت.)

 غية ُسّلض يتاوت من تسعة عش ض درهة يتض          من خبله يلي املدخل ال ئيسي للمس د الذ  يدع غا هة الغ
م  يتاوت غيت ال بض من 8.55م  ع مه غج9.49ال عود إىل غيت ال بض،مظه ه ااارهي مستطيل،إر يددر طوله غج

س د مأساوغف موازيف  دار الدملة،كما يوهد غه أي اا مخسة دعامات تتشاغه مع الي  ي موهودض غا امع الام    
الددَّارين اثريتات مريها توهد غالوسط  اثريتات ملت دتات غاحلائط املتواهد على اف  يسار هدار الدملة مع غ  ز 
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 ليل، الدعامة املتمدية توهد غاحلائط املداغل  دار الدملة مع غ  ز ا أي اا عريه،أما العدود  دد ها ت خالية من أ  زخ  ة 
ف س  الثاين ن ف دائ   مرياس  يأخد ماانه ا ط ا غيت ال بض مرياس   على نوعف األ ا على عال حد ض ال

 ل غ  ح ض غيت ال بض  حيث ال يسمح غانف اج العدد إىل أ  ى حٍد ممان.

غوائ   ذا املس د ها ت موازية  دار الدملة على عاس ما  و حاهل مبس د الددَّارين الذ  ها ت غوائاه موازية  
،يبحظ أت غيت ال بض متيز مبيزض خاهة  تتمثل ا علو السدف،إر ها  مريخفض مدارنة  عمودية على هدار الدملة

م رمبا م د رل  لتواهد املس د غالطاغا العلو ،أما مئذنة املس د 2.70غسدوجم غدية املساهد  ارتفاعه،إر ال يت ا ز
أخ ض عن غريا  املمىن  أهنا غرييت ا  رتض مت هي حديثة العهد مدارنة غفرتض غريا  املس د  مواد غريائها  كذا زخ  تها ما يدا 

 (14كال لعدم  هود التشاغه.)

 األم حة: 1-2   

كانت مديرية ندر مة على يت ار مديرية تلمسات حمط ا تمام الفدها  الذين   لو ا للعيش  نش  العلض،إر ال تزاا غعض   
و موهود مبديرية ها تمدى  ليلة مدارنة مبا  أم حتهض غا ية على م ئا للعيات عا دض على تف يلهض ام امة غاملديرية لاري

تلمسات،كما أت امل ادر الي  دثت عريها  ي األخ    ليلة نا ي  عن غعض امعارات الي  ردت عن ريرييه غاسي 
René Basset(15:من أغ ز تل  األم حة مايلي،) 

 ( 16م يح سيد  أمحد الم ائي:)-أ

غن رحاا يوهد م يح  ذا الويل ال احل ا املدخل الشمايل الش  ي  حس  ال  اية الي رك  ا ريرييه غاسي عن محزض
ملديرية ندر مة، أنه غين غعد احلادثة الي   عت للسلطات عمد املؤمن غن علي ا جتواله ر دة هيشه حيريما استد  غه األم  

لُيعلمه أت  رياك مؤام ض  كلض   و ا خيمته دخل عليه الم ائي10غد ية عف كم ض الي تمعد عن مديرية ندر مة حبوايل
تدغ  له من ط جم غعض  ادض هيشه، د ر أت يميت ا خيمته ماانه، ا الليل دخل املتآم  ت اايمة  م غوا غسيو هض 

أنه السلطات،هماحاا أخذ ا يدتسموت نشوض االنت ار لان غايتتهض عمد املؤمن غن علي    ى  هسد الم ائي مانف
 احل سيد  أمحد الم ائي  وق ظه  نا ة  عريدما انتهى هبا الس  غا هة الشمالية عليهض،  أم  غومع هثة الويل ال

 (17الش  ية لريدر مة أم  غمريا  م يح له.)
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عن حجججمزض غن رحاا حججججوا   اض الجججويل الججج احل ختتلف عما ندله  René Bassetإتَّ ال  اية الي ندلها لريا ريرييه غاسي 
ها،إر أعار ا مؤلفه األنيس املط ب غ  ض الد طاس ا أخمار ملوك املغ ب  مديرية  اس لريا اغن زرع ا ماات حد ث

إىل أت سيد  أمحد الم ائي عريدما  دم من إ  يدية إىل طري ة م  راا غو  ات مع ا يش املوحد  من عه  ر  احل ة 
من املؤام ض الي   خمائه مندارهم تفددَّه عمد املؤمن غن علي  وهده مدتوالا غعد أت   ر املميت ا1160 ج/555سرية 

(،كما يذك  أت السلطات أم  غومع هثثه  وق  ظه  نا ة  غريا   مة  مس د مبها هلا أين تو فت الريا ة 18دغ ت له)
(،  رياك من رك  أهنا مت كزت 19 أم  أي اا غريا  مديرية المطحا ،علماا أنه رك  أهنا كانت تدع غالد ب من  اد علف)

 (20د  إىل ا زائ  غواد ِمىَن غالد ب من يتليزات.) على الط يا املؤ 

رمبا يُعز   ذا االختبجم ا س د احلدائا التارخيية إىل طغيات الذاتية عن املوموعية عريد هاح  اارب لتم يد أهله 
 اااطئ لألخمار عن التددمي  موطريه   و ما جيعل اارب املريدوا إليريا حمججججججلَّ عمهة،  ججججججججد  ججججججدَّث عمد ال محن غن خلد ت

ا   ل علض التاريخ غدوله:"... كث ا ما   ع للمؤرخف  أئمة الريدل من املغالط ا احلاايات  الو ائع العتماد ض  يها 
على   د الريدل يتثاا أ مسيرياا  مل يع مو ا على أهوهلا  ال  اسو ا غأعما ها  ال سرب  ا مبعيار احلامة....  ايض الريَّظ  

 (21م  ض ا األخمار...".) ال

م،أما ارتفاعه  يمل  5على العموم يتميز اهليال ااارهي لل  يح املتواهد مبديرية ندر مة غشاله امل غع،إر يمل  طوا ملعه
م،غالريسمة للمدخل مل يت ا ز ارتفاعه املرت  ن ف،يتوسط  اعة ال  يح مدام الويل ال احل   و عمارض عن هريد ق 4

م،مغّطى غدماش أخ   ماتوب عليه اَل إَِلَه ِإالَّ اهلل حممٌَّد َرُسوُا 01م  ع مه 2م أما طوله  يمل  1.50خشيب ارتفاعه
 اهلل،يعلو ال  يح  مة كم ض احل ض مدارنة مبساحته االمجالية.

 نمذض عن املعامل األث ية املدنية امسبمية مبديرية ندر مة العتيدة: -2

ىن  استد ار للرياس الذين   د ا للعيش  يها،ازد  ت  يها احل كة املعمارية الي غعد أت أهمحت مديرية ندر مة دار سا
ها ت كريتي ة حتمية لذل  االهتماع المش  ،األم  الذ  هعل نسي ها املعمار  ياتس  طاغعاا مدنياا ملا أنشئ هبا 

يها املماين الي اعتملت عل من مماين مريها ما كات خاهاا كاملساكن    ور السبطف  عاماا  كاحلمامات...إخل،  ي
 املديرية لاوهنا كانت من احلوام  امل مو ة آنذاك.
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 الد ور: 2-1   

الد    احد من العمائ  الي أخذت حيزاا ا الريسيج املعمار  غاملدت الع غية امسبمية،ظه ت غعد الرتجم  المذخ اللذين 
   د متثل  يمايلي:  ذا الريوع املعمار ، هب إليهما املسلموت،مديرية ندر مة  ي األخ   ع  ت  هود 

     السلطات:-أ

مديرية ندر مة  احدض من تل  املدت الي حظيت هبذا الريوع من الم مات املعمارية نظ ا ألمهيتها السياسية،تش  الذاك ض 
لي غدأت ا سرية االشعمية مبديرية ندر مة أت  ذا املعلض األث   غين ا  رتض حاض السلطات املوحد  عمد املؤمن غن علي 

(،  د اختار له ماانا غا هة ا ريوغية من املديرية العتيدة 22م)1163 ج/558م  انتهت ا سرية 1131 ج/526
لي من له أكرب  در من العلو  االرتفاع الذ  حيدا  له هواا مرياسما لإل امة  االسرتخا  غإطبله على املديرية  

لض ح همل  ب سن امط ته إىل رل ، الزالت المعض من هدرات  ذا املعكال، طمويت ا ية املديرية املمتدض على طوا سف
األث   غا ية حلد  الساعة،  د حظي غعملية ت ميض أعادت له غع ا من غ يا ماميه   و م ريف كمعلض أث    طين مريذ 

 (23م.)1912سمتمرب18

 املساكن: 2-2

ث يعترب تشجججايبا معمارياا خاهاا،غل  و أغعد من رل ،حيال يدت   مفهوم املسان ا كججونه   د  ش ض هو ججا  تت ججمن 
(،  د عاَّل املسان مبديرية ندر مة أ ض 24أ ض أداض ح ارية ساعدت امنسات على امل ي ُ ُدماا ا م ات  احل ارض)

  حدض معمارية غريسي ها املعمار ،حيث توزعت جبميع أحيائها الساريية،لدد ح ص املعمار  املسلض ا ت ميمه له
  يل أكرب  در من األمن  ال احة  احل مة  األلفة غف األس ض نفسها  غف ا  ات مع غع هض المعض،مستعمبا ما َتو َّ  

 ا الميئة الي  يط غه من مواد  ما جتمَّع له من خربات،من ممن تل  املساكن مايلي:

 دار الدامي: -أ
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يديض غاملديرية له  ذه الدار ل عمد الدادر على مديرية ندر مة،غرييت مسيت كذل  نسمة للدامي الذ  ُعف من ط جم األم 
 ياوت مطلعا على أحواا سااهنا،تدع هريوب املديرية على مستو  حي غين زيد،مدخلها مفتوح غالواههة الشمالية يعلوه 

ة الي يوهد يفم  غاغه حديد  رمبا ي هع إىل احلدمة االستعمارية،تليه السد2م  ع مه 4.5عدد حد  ،يمل  ارتفاعه 
م،  يط غه أرغعة يت جم على 7م  ع مه غج10على يسار ا امل حاض،تف ي مماع ض إىل  ريا  عاله مستطيل يددر طوله غج

،الغ  تات املتمديتات  احدض ²م50يساره توهد يت  ة مستطيلة يُ هح أهنا استعملت الستدماا ال يوجم تمل  مساحتها حوايل
 م،هبا نا ذض خشمية تطجججل على ال  اق، األخجججج   6غع طوا ملعها تدع ا الزا ية ا ريوغية عالها م  

هلا مدخل ا  ²م60م،مساحتها 6م  ع مها 10ا الزا ية الشمالية،أما الغ  ة ال اغعة  تعترب أكرب الغ جم طوهلا يددر غج
م  ع مه 6ر طوله غجدالزا ية اليمىن  نا ذض تطل على الفريا ، يما خيص املطمخ  هو األهغ  مساحة عاله مستطيل يد

م ال حيتو  على نا ذض إمنا  دط على ثدمف يوهدات ا أعلى زا يته اليس  ،غالريسمة للطاغا العلو   دد كات خم  اا 4
 (25لألغريا  الذين يستد  ت غه غعد أت يتز هوا،يتض الوهوا إليهض عرب السلض الذ  يريطلا مماع ض من  ريا  الدار.)

 مسان الزر وين:-ب

 أنه ال يزاا من تلف إالَّ  ملسان غا هة ا ريوغية الش  ية من حي اا غة غف عدد من املساكن،ريتض ما أهاغهيدع  ذا ا
يؤد   ظيفة السان، يما خيص تاريخ غريائه  رياك من ي ه ح أنه يعود للفرتض امل اغطية للمساطة الي متيزه  مواد المريا  

(، اههته 26مها عريد امل اغطف السيما ا املماين املدنية  لو غ ورض أ ل)املستعملة  يه كمادض الطاغية الي اعته  استخدا
ال توهد هبا  تحات حفاظاا على ح مة ساكرييه،يتألف املسان من طاغدف،يتض الولوج  ااارهية خالية من أ  زخ  ة كما

ر  ت ميض مستطيل  م،ن ل عرب السديفة إىل  ريا ٍ 1.37م  ع مه1.93إىل الطاغا األرمي عرب مدخل يمل  ارتفاعه 
م،أرميته مملطة غاحل ارض،حييط غه من ههاته األرغعة ر اق مل تتما مريه إالَّ 6.50م  ع مه 11.60الشال طوله 

األعمدض  الي كانت  مل سدف رل  ال  اق غواسطة غائاة،  يط غه من ههاته الثبث أرغع يت جم،اثريتات متواهدتات 
م 1.20م هبا نا ذض تطل  و الفريا  ارتفاعها 1.95م  ع مها 7.50طوهلا يددرغججبداره ا ريويب غيريهما م حاض،األ ىل 

م   ي تعد أكرب الغ جم هبذا املسان،يُ هح أهنا خ  ت الستدماا ال يوجم،أما الثانية طوهلا يددر 0.70 ع مها 
 الش  ي   دارم، يما خيص الغ  تف املتمديتف،أ  الثالثة  ال اغعة توهدات غا2.10م  ع مها يددر غج4.70غج
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م،أما الغ  ة ال اغعة  شالها مستطيل 2.32م  ع مها 2.55للمسان،عال الغ  ة الثالثة أ  ب إىل امل غع،إر يمل  طوهلا 
م،أما غالريسمة للطاغا العلو   دد هتدَّم  مل يتما مريه إالَّ الُسلَّض الذ  ت  رت مريه 2.32م  ع مها 4.35إر يمل  طوهلا 

ئه،املبحظ ا  ذا املسان  هود يت  ة أخ   على اف املدخل ال ئيسي مماع ض استخدمت   و اآلخ  يتالمية أهزا
م،لدد أخت  لإلهطمل ماات حبيث اريع تع ض  اطين املسان أل  م ر  من 2م  ع مه6.70كإهطمل يمل  طوهلا 

 (27رائحة أ موما    و اآلخ   د هتدم سدفه،ألهحاب املسان، مل تتما مريه إالَّ األسوار.)

 احلمامات: 2-3

دية احل ارات الع يدة مع غ غعدما انتدلت عمارض احلّمام إىل احل ارض امسبمية غفعل احل كة الت ارية  الفتوحات امسبمية
الساغدة أهمحت مريشأض معمارية مهمة ا العمارض  متدا لة ا مجيع املدت امسبمية،إر ال نااد جند مديرية إالَّ   د 

 املعمار  مبديرية ندر مة نذك : (، كمثاا عن  ذا الريوع28احلمام )خ  ت  االا لمريا  

 احلمام المايل:-أ

 أَْ لجججَى ساات مديرية ندر مة ا تماماا غالغاا لمريا  احلمامات،حىت يتد غوا من اهلل عّز  هل لد ره المال 

ه اسض احلمام مع الام  يطلا عليا طهارض المدت الي  ي ع ط الزم ألدا  ال لوات اامس، شيد ا محاما مبهداا لل ا
 المايل،  ذا احلمام يدخل ممن امل ا ا العامة غريسي ها العم اين.

يُعترب من أ دم احلمامات ا غبد املغ ب امسبمي، رياك غعض الدارسف من أرهعوا غريائه إىل الفرتض امل اغطية لتشاغه 
  غه من   ى ريتض التعديبت الي حلدت غه،مف إىل رل ت ميمه الداخلي مع ت اميض محامات امل اغطف غاملغ ب األ 

(،يتم كز غوسط املديرية العتيدة خلف ا امع الام  حبي الرتغيعة تددر 29ا امع الام  ي هح الف مية السالفة الذك )
(،مدخله ر  غاب خشيب يريفتح غا هة 30،عاله ااارهي مستطيل اتد من الشماا إىل ا ريوب)2م162مساحته غج 

م يعلوه عدد حد   تستريد عليه ظلة مري زض من ماديت الد ميد 1.10م  ع مه 1.80لشمالية يمل  ارتفاعه حوايلا
 ااش ،مستو  أرميته مريخفض عن مستو  أرمية الساحة ااارهية إر يتض الريز ا إليجججه غدرج يجججريحدر  جججو األسفل 

 أ  ب إىل املستطيل يددر طوهلا  Frigidariumة الماردض غسججتة درهات،يلي مدخله مماع ض  اعة االسرتاحة أ الداع
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م هبا عددين حد يف يستريدات على عمودين م ريوعف من مادض ال خام المين اللوت يمل  6.79م  ع مها 7.70غج
م،يتطيت  ذه الداعة غدمو ن ف غ ميلي غه  تحات لإلما ض على ايريها توهد الداعة 1.80ارتفاعهما

م،تعترب الداعة األكث  6.33م  ع مها غج7.28لها مستطيل تد يماا حيث يددر طوهلا غجعاTepidariumالدا ئة
اتساعاا ا احلمام لاي ال حيس املستحض غال يا تعلو ا أرغعة أ مية ن ف غ ميلية   مة ا الوسط هبا  تحات زهاهية 

 مل عدود حد ية،تتوزع من حوهلا  م1.80مما ض الداعة،تتوسطها أرغعة أعمدض من ال خام يمل  ارتفاعها  ي األخ   
،توهد  ذه األخ ض هريوب الداعة Caldariumدكَّات ح  ية  جججلوس املستحمف غعد ااجججج  ج من الدججججاعة الساخرية

م تستعمل اليتتساا الشخ يات 1.98م  ع مها 4.14السالفة الذك  يوهد هبا ُح  ض هغ ض على يسار ا يددر طوهلا 
على انف اد مدخلها يعلوه عدد حد  ، دَّث عن مثل  ذه احل  ات احلسن غن حممد الوزات ا  هفه حلمامات مديرية 

ُحَ ٍ  خاهة مزخ  ة حيتفظ هبا ا حالة نظا ة هيدض الستدماا الشخ يات   اس  ائب:"...يريف د ت ا
 ( 31السامية...".)

م،هبا حومف  احد للما  المارد  اآلخ  3.71م  ع مها 5.79أما الغ  ة املتمدية ا الداعة الساخرية  يددر طوهلا 
ليه هد أسفل الداعة الساخرية يتض الريز ا إللساخن  دكَّات ح  ية  لوس عليها أثريا  االستحمام أما   ت احلمام  يو 

درهة غه مو د يعلوه  در يستعمل احلط  ا إيداده،يُز د غاملا  عرب أنموب يأتيه من المئ  13غدرج يتاوت من 
،ليفتح أغواغه 2003(،حظي احلمام المايل غعملية ت ميض سرية32مماع ض، تتف ع مريه أناغي   خارية  ت أرمية احلمام)

 ج ا احلياض اليومية للمواطن الريدر مي،الزاا حما ظا على الط از املعمار  للحمامات الع غية امسبمية.غعد رل   يدم

 نمذض عن املعامل األث يجة العسا ية امسبمية مبديرية ندر مة العتيدة: -3  

ئا عن األخطار ريتدع مديرية ندر مة مباات أعمه أت ياوت ح ريا طميعيا ساعد ا ا تاوين كيات ح ار   هعلها ا م
عها  دط غل عمد مل ترتك املديرية حممية مبو  الي  دق هبا من كل هان ، مىت تو   األمات ازد  ت احلياض احل  ية  منت

خمططو ا على إنشا  عمارض عسا ية لتعزيز   يريها الطميعي  الو وجم مد االعتدا ات خاهة  أهنا كانت   يمة من 
ال  اع الزياين امل يين أهاهبا ما أهاب مديرية تلمسات،إر كانت تتع ض  ي األ ىل الساحل من ههة الشماا، ا أيام 

 ل  اغاهتض،رك  أيب احلسن غن عمد اهلل اغن أيب زرع الفاسي أهنا حوه ت من ِ مل أيب يعدوب يوسف ا امل ض الثانية الي 
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(،األم  الذ  يدا أهنا كانت على 33 مملاته)أراد   يها احتبا تلمسات،إالَّ أنه مل يستطع ا تحامها  أِ ل راهعاا إىل
 درهة كم ض من التح ف ألمهيتها لد  السبطف،  د متثلت أ ض عمائ  ا الد اعية  يما يلي:

 األسوار:  3-1

تعترب األسوار األسلوب األجنع ا  ديا عامل األمن غاملدت العتيدة،لذل  ال جند مديرية من املدت ختلو من  ذا الريوع 
(،األم  الذ  يدا 34   حيث يذك  امدريسي مديرية ندر مة  ائب:"...مديرية كم ض عام ض آ جججلة رات سور...")العمائ

أت خمططيها مل يغفلوا  ذا الريوع املعمار ، دد اعترب ه م  رض ملحة  لمرية أساسية لمريا  حام ض  وية،ها  تشييد تل  
أكث   امسبمي  حيث استعملت ا غريا ه مادض الطاغية الي تعترب األسوار مماثب ا غريائه أليتل  أسوار املدت املغ ب

املواد استعماالا ا  ذا الريوع من المريا ،نظ اا لو  ض مواد ا األ لية ا الطميعة، كذا ملدا متها عائدات الزمن سوا اا  كانت 
 عوامل غش ية كاحل  ب أم طميعية كاحل ارض  األمطار.

م     د امتدت على 5م  ارتفاعها حوايل1.5ا هة ا ريوغية للمديرية العتيدة يمل  مساها  أيتل  غدايا األسوار جند ا ا
م 0.70م، تريف ل عن غع ها المعض مبسا ة  در ا 0.50م  ع مها 0.84م،تتوهها ع ا ات ارتفاعها 30طوا  دره 

ز  در امعارض أت  ذا ا تعد كفتحات ل مي السهام  ه  الزيت احلارق على العد ،إرا ما أراد تسلا األسوار، جت
 (35.)2003املتمدي من السور الد  اعي  د حظيت غعملية الرتميض سرية

غالريسمة لل هة الشمالية  الش  ية مل يتما  يهما أية غدايا،أما ا هة الغ غية  دد غديت آثار السور       على م ئا    
ة تل  لواد  املوهود غتل  ا هة خاهة أت طمويت ا يللعيات لوهود ا ا ماات هع  الوهوا إليه،ألنه غين حمارياا ل

 ا هة عديدض اال دار،مما حاا د ت املددرض إىل الوهوا إليه  أخذ الديججججججاسات. 

 األغ اج: 3-2   

يرية، الثاين للمد تريدسجججججض إىل  سميجججججن األ ا ياججججججوت مريفججججج با عن األسجججوار كجججريدطة م ا مة متددمة عن احليز املعججمججار 
 مت ججججل مع األسجججوار كما  ججججو الجججشأت غالريسمة للربج املوهود غا ز  ا ريويب لسور مديرية ندر مة، إما ة لد ره الد  اعي 
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م  غ  زه عن 5.40اان من خبله م ا مة  رهد   كات العد ،  و يعترب الربج الوحيد املتمدي غاملديرية،يددر ارتفاعه غج
 م.5م،أما طوله 4.10السور غجهدار 

 األغواب:  3-3

 ع مل مججججديرية ندر مة العتيدة غف در هبا  أز تها هججججفات املججججدت العجججججتيدة غاملغ ب امسجججججججبمي،حيث جند ا تاتسي غطاغ
لى األغواب،لدد ععم اين مترياسا،يظه  هليا ا كيفية تريظيض نسي ها العم اين  تريظيض استعماال ألرامي  احتوائها 

متيزت يتالمية احلوام  امسبمية غاحتوا  ت ميمها على أرغعة أغواب،  ي امليزض نفسها الي  هدت غاملديرية،إر تتوزع هبا 
 أرغعة أغواغ مريها ما اندث   مريها ما اليزاا موهوداا كاآليت:

من  هي  مواد غريائه، دد  ُلصغاب املديرية:يوهد غا هة الشمالية،تع ض لعّدض تعديبت مسَّت عاله ااار -أ
ت مواد غريائه األهلية  استخلفت مبواد غريا  هديدض تتمثل أساساا ا اممسريت.)أنظ  ال ورض ر ض  ( 11ارتفاعه، يُت  

( )أنظ  ال ورض 36غاب الد مة:يوهد هريوب املديرية،لدد حظي غعملية ت ميض أغدجت غه هز اا من عجاله األهلي.)-ب
 (  12ر ض

  ي:يدع ا ا هة الش  ية،رمبا مسي غذل  االسض لوهوده مبفرتق الط ق الي تت ه  و الش ق )عف كم ض(غاب الف ا-هج
  الشماا)الغز ات(  ا ريوب)مغريية(،مل تتما معامله  دد اندث  كلياا.         

 مسي كذل  ألنه انفتح على الط ق (:يججججججدع  جججججذا األخججججج  غالريججججاحية الغجججج غية للمديرية العتيدة،37غاب تازا)-د

 (،لدد هتدًّم  ذا الماب  مل تتما معامله  و اآلخ  على م ئا من العف.38املؤدية ملديرية تازا)

 هتعاججججس الجججمعامل األث يجججة الي تدججججججدَّم احلديجججججث عريها هز اا ال يت زأ من الرتاث املاد  ملديرية ندر مة يريدسض ا  مل   
ثة أ سام مريه ما  و ديين  مدين  عسا   ،  ي األنواع الي را دت العمارض امسبمية غاملدت امسبمية العتيدة إىل ثب

سوا ا غاملش ق أ املغ ب امسبمي،ما يبحظ ا املور ث التارخيي ملديرية ندر مة خُلوه من املوا ع األث ية،إر من خبا 
  سججججاحات تت من غدايا أث ية ثاغتة أ مريدولة رمبا يعز  رل  لاوت مديريةمعايريتريا للمديرية  حميطها مل ن ادجم  هود م
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ندر مة مل تان حب ض املدت الارب  الي انتش  عم اهنا  كث  معمار ا أ استد  هبا ال  مات كمديرية تلمسات أ تغ ات 
 نواهتا احل  ية من ماات إىل ماات آخ .

 تية: ندّدم ما  رد رك ه ا الدائ ض الريسمية اآل 

 
 ت املختارض للدراسة.           :تمف نس  املعامل األث ية مبديرية ندر مة   ا العيريا01الدائ ض الريسمية ر ض 
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