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 أ  

  :مق�مة 

أو  ةال�ي ل� ت��� ����ا في ال��ادر ال�ار���تع��� م�ی�ة وج�ة م� ال��ن     

ألنها ل� ت�� عاص�ة  ه�ا راجع ،مع ال��ن األخ�� �فاس وتل��ان مقارنة ال�غ�اف�ة

م�ت لل��اعات ال��ع�دة ال�ي  راجعذل� اإلسالمي، و ت ال�ي قام� �ال�غ�ب ل�و�ال

ب�� ال�ول��� ال�����ة  �ح�ثي تل� ال� م� ب��ها ،بها في م��لف م�احلها ال�ار���ة

�ان ف �خل ل��ی�ة تل��ان عاص�ة ال��ان���تع��� �� �ان�ال��ی�ة  ألنها ،وال��ان�ة

ه�ا ال��اع ق� أث� على  ،م� أجل ح�ار م�ی�ة تل��ان اعل�ه ةال���� ل��ن��� لالب� 

فق�ت ق���ها  هاله�ه الف��ة ت��� أن ت�رخإذ ن�� أب�ز ال��ادر ال�ي وج�ة م�ی�ة 

�ل�ان ال����ي ع�ض� لله�م على ی� الخ��صا وأنها ت واالج��اع�ةالع��ان�ة 

ل�ولة ل ا ش�ی�اجعل� أهل ال��ی�ة ����ن ��ه ةدثاه�ه ال� ،�عق�ب ب� ع�� ال��

 ب�ي���� أنه و  ،ه696س�ة �عق�ب أعاد ب�ائها  اب��ل�ان ی�سف الال�����ة رغ� أن 

ال��اع ق� تع�ض� أس�ارها لله�م ما  ه�ا وس�في و  بها ق��ة ودار وح�ام وم���،

  .ال��رسة ال�����ة ها�ب��� ف ق� ���� أن ت��ن ك�ا  736ه و735س�ة  ب��

 ،ل�� اآلن وال��ام وال��رسة ال زال� قائ�ة إن هاته الع�ائ� م� ب��ها ال�امع     

 �ال�� ت�� ،م�ض�ع ����اوأ��ا  على م�حلة مه�ة في تار�خ ال��ی�ة�� شاه� �وتع

خ��ص وأنها  أه���ه في إب�از ال��ائ� ال�ع�ار�ة والف��ة له�ه ال�عال� ال�الث

تل��ان ��ل�ة للتا�عة ��ی�ة ال�ي �ان� الو��ل� أن�أت في ، ب��� في ف��ة ال��اع

ال��  ال�ولة ال�����ة م�رخ األم� ال�� تأك�ه ج��ع ال��ادر ح�ى اب� أبي زرع

دخل� س�ة خ�� وت�ع�� ف�ها خ�ج أم�� ال��ل��� أب� �عق�ب لغ�و �الد (ذ��

تل��ان ف�صل إلى ح�� تاور��ت و�ان ن�فها لع��ان ب� �غ��اس� ون�فه ألم�� 

ه�ا ال�� دل�ل على أن م�ی�ة وج�ة ق�ل  ،1)ال��ل��� ألنه �ان ال�� ب�� �الده�ا 

                                                           

1-أبي ال��� على ب� ع�� هللا إب� أبي زرع الفاسي ،  األن�� ال���ب روض الق��اس في أخ�ار 

 مل�ك ال�غ�ب وتار�خ م�ی�ة فاس،  ت�ق�� �ارل ن�زن��غ، م�ی�ة أب�سالة، 1824م، ص266  



 مقدمة
 

 

 ب  

م�� تأث��  ه�ه ال�راسة إب�ازأه�اف م�  ،ه �ان� تا�عة ل�ولة ال��ان�ة696 س�ة

  .ال���اج� ب�ج�ة �ل��ان�ة على ال�عال�الالع�ارة 

ح�ل ال�عال�  ���ثال نق�ه�ه ال�راسة ه� ن��ار  إن م� أه� األس�اب ال�ي جعل��ا

الع�ارة  فيأب�ز ال�راسات  أن إذ، H Saladin إذ اس�����ا تق��� ال�����ة ب�ج�ة 

ه�ا �ال���ة لل�وافع  ال�����ة �ان� ح�ل ال�عال� ال���اج� في فاس وتل��ان

�� تل��ان ووج�ة ال ح��ا وج�د ف�اع��ار أن�ا زرنا ال��ی��أما ال�ات�ة  ،ال��ض�ع�ة

  .وال�آذن ال��ان�ة  ب�ل��ان  جامع ال���� ب�ج�ة ذنةأم ب��  تقارب

جاءت اإلش�ال�ة ه�ه ال�راسة ع�ارة ع� م���عة م� دا على ما ذ��ناه سا�قا ااع��

  :م���لة ف��ا یلي ال��اؤالت

هل ه�ه ال�عال� ب��� م� ق�ل ال��ن��� وهل ه�ه ال���آت ت���ت ب�ف� خ�ائ� -

 ال���آةز ال�ي أث�ت في ع�ارة ه�ه وماهي أب�ز ال��  ،�فاسالع�ارة ال�����ة 

   ? وزخ�ف�ها

�ان� ال���� م���ل في العلى جان���  �االع��ادق��ا  ولإلجا�ة على ه�ه ال��اؤالت

اإل�الع على  ال��ادر وال��اجع ال�ي ذ��ت ال��ی�ة ��فة عامة  والع�ائ� ��فة 

رفعات ب��ارة ه�ه الع�ائ� ووصفها وان�از  م� خالله ق��ا وال�ان� ال����قي ،خاصة

 أما ب���ة لل��اهج ال���عة في ه�ه ال�راسة فق� و�ف�ا ،�ع�ار�ة وتف��غ زخ�ف�هاال

ألح�اث ال�ي م�ت بها م�ی�ة وج�ة، ح�� ب�اس��ه ق��ا ���د اال��هج ال�ار��ي 

عل�ه  اع���نافال��ل�لي أما  ،وصف ال�عال� ال��روسة اس�ع�ا �ه فىال�صفي وال��هج 

ل�خارف و الع�اص� ال�ع�ار�ة م� أجل وضع ه�ه ال�عال� في إ�ار لفي ت�ل�ل�ا 

  :ة �ال�اليق� جاءت خ�ة  ه�ه ال�راس��د، تار��ي م

ل�ع��� �ال��ی�ة وج�ة م� ال�اح�ة ال�غ�اف�ة   خ���اهوالف�ل األول  ،مق�مة

أما الف�ل ال�اني �ع��ان  ،أب�ز العائالت القا��ة �ال��ی�ة ناو��ل� ذ�� وال�ارخ�ة 



 مقدمة
 

 

 ج  

ودراسة أب�ز ال��ادات ال�ي ��أت  ال�امعب�صف  ت��ق�ا ف�هال���� ب�ج�ة  ال�امع

وع�اص�ه ال�ع�ار�ة وزخارفه ،أما  ���� ال�امعل يت�ل�ل �صفق�ام ب عل�ه و��ل� 

 في ه�ا الف�ل ق��ا وال��ام ال�الي � فه� �ع��ان ال��رسة ال�����ةالف�ل ال�ال

مع ال�عال�  ال�ي ب��� في نف� الف��ة  اوق�ام ��قار��ه� ال�عل�انه�ان ب�صف 

ه�ه ال�راسة  وأنه��ا ،ال�ي اس�ع�ل� في ب�اء ه�ه الع�ائ�وذ�� م�اد ب�اء  ةال�ار���

ه�ه ال�راسة وخ���ا  ،��الح� اورافق�اه�ها أب�ز ن�ائج ه�ا ال���، ��ات�ة ع�ض�ا ف

  . ل�����اتلو  لل��ائ� وال����ات واألش�ال وال��ر رسا�فه

  : �ع���ة في ال�راسةال وال��اجع ال��ادرأب�ز  -

في ��ا�ه ال�غ�ب في ذ�� �الد إف��ق�ا : م1096/ه487أب� ع��� هللا ال���� -

م�ی�ة وج�ة  ذ��وال�غ�ب وه� ج�ء م� ��اب ال��ال� وال��ال� ،في ه�ا ال��اب ی�� 

  .ق�ل ب�ا�ة العه� ال��ا���� ن ال��ی�ةا�ف س��و  ،و��ف �ان� ع�ارتها

ك�اب االس���ار في ع�ائ� األم�ار ) :��ل� عل�ه ال��اك�ي (ال��لف م�ه�ل -

في ه�ا  ،�الد ال�غ�ب الق�ن ال�ادس اله��� وصف م�ة وال��ی�ة ،وم�� و 

الع��ان  مع�فةال���ر ��ف م�ی�ة وج�ة في العه� ال��ح�� ،ح�� ساع�نا على 

  .�ال��ی�ة وج�ة في العه� ال��ح��

ار مل�ك األن�� ال���ب ب�وض الق��اس في أخ�:م 1341/ه741اب� أبي زرع -

عل�ه في ه�ه  اع���نا�ع��� م� ال��ادر ال�ئ���ة ال�ي  ،ال�غ�ب وتار�خ م�ی�ة فاس

  .ة ،إذ ب�اس��ه ت���ا م� وضع تار�خ تأس�� ال�امع وال��ام ال�راس

أ تار�خ اب� خل�ون ال���ى دی�ان ال����:م1408/ه808ع�� ال�ح�ان اب� خل�ون -

أن األك��، ����� على ال��� في تار�خ الع�ب وال���� وم� عاص�ه� م� ذو� ال�و 

�� قام �ع�ض حوال�����ة ،ی�� ذ�� ال�و�الت م� ب��ها دولة ال��ان�ة  ،س�عة أج�اء

  .ال��اع ال�� دار ب�� ال��ن��� وال��ان��� ب�ف��ل 
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 د  

وصف إف��ق�ا :ه10ح�� ب دمحم ال�زان الفاسي  ال�ع�وف بل��ن اإلف��قي الق�ن -

ال��ء ال�اني أفادنا ه�ا ال���ر في مع�فة ال�الة ال�ي �ان� عل�ها م�ی�ة وج�ة مع 

  .���ة نها�ة �ال م� ال�ولة ال��ان�ة وال�� 

  غة الف�ن��ة لح�ل م�ی�ة وج�ة �ال ��اب�� ع���ت علىأما ب���ة لل��اجع فق� ا 

-H saladin ,les monuments de oujda ,bulletin archéologique du 

comité des travaux historique , et scientifique ,Paris imprimerie 

national,1910  

L.voinot ,Oudjda et l’malat,oran imprimerie typographique et 

lithographique Fouqué ,Oran 1912  

في س�ة  ال�امع وال��ام ����المع�فة  ت���ا م� م� خالله�اه�ان ال��جعان 

 وا، و��ل� ذ�� ل�خارف ال���اب وال���نةوصف ل اأوردو �ا وأ� ،م1912م و1910

 . ب�ز العائالت القا��ة بهاأ��احل تار���ة ل��ی�ة وج�ة و ال

��اب تار�خ وج�ة أن�اد في دوحة األم�اد لل��لف فلغة الع���ة ل���ة لل��اجع �االأما �

�ع��� م� أب�ز ال��اجع ال�ي اس�ع��  م،1985ي م�ال� ع�� ال���� العل�� اس�اع�ل

        . ح�� ذ�� �ع� األس�اء ال�ي �ان� ت�ل� على م�ی�ة وج�ة بها
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  اإل�ار ال�غ�افي وال�ار��ي ل��ی�ة وج�ة :الف�ل األول 

 :ال��قع ال�غ�افي والفل�ي:ال���� األول

تقع فل��ا ، 1ت�� م�ی�ة وج�ة م���عة م� األقال�� م� ب��ها ب��ان تاور��ت وج�ادة

ت���ع على م�احة ، 2دق�قة ش�اال 40درجة  34دق�قة غ��ا و15درجات  4 ماب��

 ي ش�ق ال�غ�ب �أما جغ�اف�ا فهي تقع في أقم��ع،  �ل� ألف  20.000تق�ر ب 

أما ب�ل�ان ت��ها م� ال�اح�ة ، وف��� م� ناح�ة ال�����ة، تل��ان���ها غ��ا 

ف���ها  ال�هة ال��ال�ة الغ���ة أما، ل�اح�ة الغ���ةال�����ة الغ���ة ـ�تازا م� ا

  . 3ال�ا��ر

  :أه� ال�ع��ات ال�غ�اف�ة لل��ی�ة- )أ

���قعها ال���عي ال�� ی�ف�  ةوم�ی�ة وج�ة خاص ةم��قة ال�غ�ب ال��قي عامت���� 

 أن�اد ح�� ���ها م� ال��ال سهل، والع�� لالس�ق�ارل��انها ال��وف ال��اس�ة 

وج�ل ع�ف�ر م� ب��ها ج�ل أور�� وال���  تاللأما م� ال�هة ال�����ة ت��� بها 

وت�ج� �ال���قة �ع� الع��ن م� ب��ها ،  ال�� �ف�ل ب��ها و��� م��قة ب�ي س��س

     ه��وع�� ���ات ال�ي ت�� �ال�اد ال�ع�� س�اق ال�ي ت�� في واد ال�اشف، 

كل� 5وتقع ه�ه الع��ن ح�الي  ، أما ع��ن س��� ���ي ف���ع�ل ل�قي ح�ائ� وج�ة

ه�ا إلى جان� ، 4م3ش�ق وج�ة ح�� ت��ل م���عة م� ال�د�ان ال�ي ی�لغ ع�ضها 

  .لل�راعة وت���ة ال��اشي  ةت�اف�ها على �ع� األراضي صال�

  

                                                           

1-Gilles Suzanne,Oujda ou l’arrière-pays de l’économie,transméditerranéenne, caim 
info ,p171  
2 -L voinot ,Oudjda et l’malat,Oran imprimerie typographique et lithographique Fouqué 
,Oran 1912,p15 
3- Gilles Suzanne,op,cit ,p171 
4 - - L voinot,opcit ,p16-18 
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  ل��ی�ةلة ال�ار���أه� ال��احل :ال���� ال�اني 

  :أصل ال����ة وتار�خ تأس��ها-)أ-

 تع�ي ال�ي) ال�ج�ات( �����عة م� األس�اء م� ب��ها� س��� م�ی�ة وج�ة قل 

و��اع �أن سل��ان ب� ج���   1 ،�ف�ه ال���ة وت��� ف�ه ال��ائ تأخ�ال��قع ال�� 

م�اردوه في ش�ق م حاص�ه 792ال��لى إدر�� األول في  اغ�الال��اخ ال�� 

وج�ة أ� ارة أخ�� ن���ا له ة م� نه� مل��ة ف�ج� ه�اك أو �ع��� ال�غ�ب على مق

ق�� م��اث�ة ه�ا وه�اك م� ��ف وج�ة أ�ل� على ع�ة  اس�وم� ال���� أن ،  ك���ا

ح�� أن ، 2اءخ�ع���ن في ر  اال�الئع األولى لل��ل��� ال��اه�ی� ال�ی� �ان� 

  .3اءخ��فه�م ال�  �ارت�� ال��ل�ل اللف�ي ل�ل�ة وج�ة

س� غا�ة م� ه�ا ال��ع م� ال��رة ألنها تقع في و  اس� وق� �ان� ت��ل م�ی�ة

��ة أو الَ���ة في أ�ام ال�ولة اإلدر���ة ل��نها �م�ی�ة ال �اس�وع�ف� أ��ا األش�ار، 

األولي ق�ائل ب�ي  �ال�رجةالق�ائل ال�����ة ال��اورة لها  فكان� دائ�ا مه�دة م� �� 

�ال�ج�ات وهي م�ی��ان  ىع�� ال���� أن م�ی�ة وج�ة ت�� ح�� ما ورد، 4ی�ناس�

  .ه440ب� بل��� ال�رتغ���ي في س�ة م��رتان ب��� إح�اه�ا م� ��ف �على 

                                                           

1-إس�اع�لي م�ال� ع�� ال���� العل�� ،  تار�خ وج�ة وأن�اد في دوحة األم�اد، ال��ء األول، �1 

  11ص، 1985

15ص، 11ص، نف�هال��جع ، �ال� ع�� ال���� العل�� إس�اع�لي م -2 

3-أبي الف�ل ج�ال ال�ی� دمحم ب� م��م إب� م���ر اإلف�قي ال���� ،  ل�ان الع�ب، ال��ل� ال�ال�، 

446- 445ص،  دار صادر ب��وت    

15ص، ال��جع نف�ه ، إس�اع�لي م�ال� ع�� ال���� العل��   -4 
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ی�ج� خارج ال��ی���� نه� ت��� �ه ��ات�� ، ��ها ال��ار وف�ها أس�اق وجامع��

  .1واألش�ار

ق�ل  أح�ث�األولي أن م�ی�ة وج�ة ع�ارة ع� م�ی����،  ال�� ن���ل� م� ه�ا

  .لها اإلسالم م� ق�ل ب� �ف�ن أم�اء تل��ان أ�ام مل�ه�

 ��ا ال�أ� ب�ج�د م�ی���م� م�ان�� ه، 2ه384ب� ع��ة س�ة  وال�ان�ة أس�ها ز��� 

م�ع�ا ه�ه الف��ة  ب�ج�د �ع� الق��ر ال�����ة ال�ي  Capitaine Lvoinotه� 

 .اإلسالم�ةحات � ف��ة الف�ال�ي ی�ع� أنها تأس�� ق�ل و  ت��� �ال��ی�ة

وثاني �قع في ج�ل أور�� ج��ر، س��� ي ش�ق ع�� م�خل فول �قع الق�� األف 

 م� ه�ه اله��ة م���عةبب�ي �ال ت��� مه�� والق�� ال�ال� �قع في ه��ة 

و��ج� في ه�ا الق�� �ع� �قا�ا الق��ة في حالة ، ال��تفعات ل���ن ح�� ���عي

  .3 الق��ة�الق��  لله��م ����ي أهل �ضهتع

أن ه�ه الق��ر ت�جع إلى ف��ة ح�� ق�ائل ب�ي �ف�ن  ���ال�راسات ت� ت�ج ل�� ال

و� ه� ال�� ب�ي �أ� ال�� �ق�ل أن ز��� ب� ع��ة ال�غ�االن��في � ،له�ه ال���قة

 ،   ل�� س�ال ی��ادر في أدهان�ا ه� س�� ال�� دفعه ل����� ال��ی�ةال��ی�ة ألول م�ة، 

عاص�ة األدارسة م� ول�لي  ان�قالع��  هأن مفاده األول انرئ��� ��ح�� وه�ا ن��

ادی� تل��ان حال�ا وفاس عاص�ة ن الب� م� م��قة وصل ب�� أغإلى م�ی�ة فاس �ا

م�ی�ة مغ��ة ال�ي �ان� تع�ف في العه�د ب�ل  ىاألق�األدارسة في ال�غ�ب 

ل���ن م��� وصل ب��  ةل�ا ت� تأس�� م�ی�ة وج�ن�م���س س��وس،  �اس�ال�ومان�ة 
                                                           

1-أب� ع��� ال���� ، ال�غ�ب في ذ�� �الد إف��ق�ا وال�غ�ب وه� ج�ء م� ��اب ال��ال� وال��ال�،   

  87ص، القاه�ة ،دار ال��اب اإلسالمي

2-أب� ع�اس أح�� ب� خال� ال�اص�� ، ك�اب اإلس�ق�اء ألخ�ار دول ال�غ�ب األق�ى، ال��ء األول، 

269ص،   م1997،   دار ال���اء،   دار ال��اب ،   �دمحم ال�اص�� ت�ق�� جعف� ال�اص��    
3 -L voinot,op cit,p242  
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ب�� ز��� ب� ع��ة  ال�� ح�ث  ��اعال �ق�م على ف��ة ��ح ال�اني أما، 1ال��ی����

�ه  ةح�� ع�ل ز��� ب� ع��ة على تأس�� م�ی�ة ت��ن خاص *ال����ر و���

  .2و�ق�مه ل�ا ت� تأس�� م�ی�ة وج�ة 

  :وال��ح�� وج�ة في العه� ال��ا��ي-

ذ��ه  �ة س�� ما��ل��� � الف��ة في ه�ه ع� م�ی�ة وج�ة�ی�ا ل ةإن ال�عل�مات ال���ف� 

ث� نه� ی�سف ب� تاشف�� س�ة ثالث وس�ع�� ((� ب� خل�ون ح�� �ق�ل ع�� ال�ح�

وأر�ع�ائة �ع�ها إلى ال��� و�ف��ح ��س�ف ومل�لة وسائ� �الد ال��� وخ�ب م�ی�ة 

األوس� ن��ر فل� تع�� �ع�ه ث� نه� في ع�اك�ه ال��ا���� إلى �الد ال�غ�ب 

اس� ث� إف��ح م�ی�ة تل��ان و�س�ل�� م� �ان بها نف��ح م�ی�ة وج�ه و�الد ب�ي ی� إف

  .3))م� مغ�اوة

ح�� �ان� ، ن����ج م� ه�ا ال�� أن م�ی�ة وج�ة �ان� تا�ع لل�غ�ب األوس� 

��ف ه�ا ال���ر ال  ل���ان� عاص��ه تل��ان  ��م�خل لل�غ�ب األوس� ال

  .ه�ا العه�  ها في���عة ع��ان

في ع�ائ�  االس���ار���ة لل��ی�ة في العه� ال��ح�� ف��ج� ��اب الأما �-

ی���ث ع� م�ی�ة األم�ار ال�� �قال أنه ��ف ال�غ�ب في العه� ال��ح�� ح�� 

وم�اع�ها أن�ع ����ة ال��ات�� وال��اه والع��ن،  وج�ة و���� أنها م�ی�ة ����ة م��رة

 اب�و��ج� م��ر آخ� ی��� أن ال�ه�� ، 4ماش��ه� �ال��دةال��اعي وت���� جل�د 

                                                           

 1-نقادي سیدي دمحم ، أستاذ بجامعة تلمسان ، كلیة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة ،  قسم علم األثار
 2-أبو عباس أحمد بن خالد الناصري،   المصدر السابق الجزء 1 ،  ص269

3-عبد الرحمن بن خلدون ، تاریخ ابن خلدون المسمي دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر 
 ومن عاصرھم من ذوي الشأن األكبر ، الجزء السادس، دار الفكر  2000م،  ص247 

4-المؤلف مجھول یلقب بالمراكشي،  كتاب االستبصار في عجائب األمصار وصف مكة والمدینة ، 
ومصر ،  وبالد المغرب،  نشر وتعلیق سعد زغلول عبد الحمید،  دار الشؤون الثقافیة العامة ،العراق 

177ص بغداد،  
حكم الخالفة األمویة باالندلس  في عھد  ھو دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن أبي عامر المعارفي من أسرة بني عامر*

   الخلیفة المؤید با�
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وه�ع فقهاء سامغ�� وقاض�ها دمحم ب� فارة،  اب��ال��ی�ة ح�� �ان بها  ت�م�ت حلّ 

ورأ� ال�ه�� ع�� خ�وجه لل��ی�ة ال��ناني وغ��ه�،   �ىه� ز��ان و��م�، ال��ی�ة إل�ه

�� ال��اء ���ق ��� رأب�� ال�جال وال��اء ح اخ�ال�في ی�م ال�اني أنه ی�ج� 

  .1فأم� ب��اء ساق�ة وال�ه��ج ع�� ال���� ن ی��ض�� وال�جال 

 ازدهاراح�� ما ورد في ال���ر�� ن����ج أن وج�ة في العه� ال��ح�� ع�ف�  

  .ال��ا���� في عه�ال�� ع�ف�ه  االس�ق�اروه�ا راجع إلى 

  :�ه على ال��ی�ة ال��اع ال��اني ال����ي وأث

ب�أ ص�اع ب��ه�ا �ع� سق�� ، *2ال�اد و��ي م��� إلى ق�ائل زناتةی�جع ن�� ب�ي ع�� 

 معه� في ح�ب اودخل�  ال�ولة ال��ح��ة ح�� �ان ب�ي م��� في ص�اع مع ال��ح�ی�

  . لل��ح�ی� ت�ع��ه� ا أما ب�� ع�� ال�اد فق� أعل�� 

ن ال��ن��  �أ�فأق�� ع���ة �ال���قة،  صارت ع����ه� �ع� سق�� ال�ولة ال��ح��ة 

ل�� ال��ان��� ل�  ل����ة عل�هلأنف�ه�  اجه�و و أنه� أن�� ل��� ال�غ�ب اإلسالمي 

و�ان أول لقاء دخال في ص�اع و ����ة على ج��ع أق�ار ال�غ�ب الله� � ا����� 

�غ��اس�  ���ي ب� ع�� ال�� وال�ل�ان ال��اني �ال�ل�ان ال����ي أبب�� ج��ش 

�غ��اس� في ه�ه  انه�مح�� ، ه��655لي م� ناح�ة وج�ة في س�ة إب�اد� 

� ثول�ا حاول أب� ���ي ب� ع�� ال�� مالحق�ه ت�في  إلى سل��اسة وات�هال�ع��ة 

                                                                                                                                                                                

 
1-أبي بكر بن علي الصنھاجي المكنى بالبیدق ،  أخبار المھدي بن تومرة وبدایة الدولة الموحدیة ،   

  21،   ص1971الرباط ،   دارالمنصور للطباعة والوراقة ، 

 2-علي اب� أبي زرع الفاسي ، ال�خ��ة ال���ة في تار�خ ال�ولة ال�����ة، ص15

ول� ب� ب� ق�� ع�الن ع�ب األصل م�  أنه�  ی�عي ال�ع�-*  
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ه م��ها إلى ال�غ�ب ل�� �عق�ب ب� ع�� ال�� 657ج�ع �غ��اس� م�اص��ه س�ة 

  .1اعاألوض �ع� ه�ه ال�ع��ة ه�أت   ،ع �ه وه�مهأوق

�ع� ه�ه ال�عارك قام �غ��اس� ��هاج�ة تغ�ر ال�غ�ب ح�� �ان �عق�ب ب� ع��  

س�ع ال��� أف�ج ع�ها ورجع إلى ال�غ�ب  ماال��  م�اص�ا م�ی�ة م�اك� ع��

�ع�ها ل� اب� �غ��اس� أب� حف� ع��، ه في ه�ه ال�ع��ةوت�اجها في واد� تالغ

ث� ج�ع لق�اء نهائ�ا على أن�ار ال��ح�ی�، رجع �عق�ب إلى م�اك� وت��� م� ا

إ��لي ن�احي  ب�ادال�ق�ا ح�� ه، 670ل��ار�ة ب�ي ع�� ال�اد س�ة  م�اص��ه ون�ل

تل��ان ول�قه  إلى ه� ه�بو فارس  اب�هق�ل  �ة ال�ان�ة ل�غ��اس��وج�ة و�ان� اله� 

  .2ع�ها  قام به�م م�ی�ة وج�ة وحاص� تل��ان ت� عفاو  ب�عق� 

ب� ع�� ال�� ع��ما �ان في ���قه ل��اجهة  بالق��اس أن �عق� ی��� في روض  

ه �م�ا� و�قال أنه �ع�اب� األح�� في األن�ل�، م�  اس���ادرسالة  ى�غ��اس� تلق

خ�� رف� ���� الغ�� ج�اء م�ت األ ه�ا � اله�نة ل��ل�ل�ان �غ��اس� ل�ل

أم� ج��شه و  ���ف أن سل�ان �عق�ب أم� ج��ده به�م م�ی�ة وج�ة �امال   . اب�ه

  .�3ع�م ت�ك أثار أ� ب�اء ف�ها

أن م�ی�ة وج�ة واب� أبي زرع  خل�ون  اب�وردها أن����ج م� ه�ه ال���ص ال�ي  

���� ����ي �ه ال�ال��� ب�� ع�� ال�اد له�ا قام و ، كان� تا�عة لل�ولة ال��ان�ة

إح��اء وم� ال�الئل ال�ي نع�ز بها ه�ا ال�أ� ه� ال��،  ب��م��ها �عق�ب ب� ع��

سع��  سل�ان أ�ام ه��موج�ة،  ين�اح د��ر و  سل�ان �غ��اس� في قلعة تام�

                                                           

تاریخ ابن خلدون المسمي دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب عبد الرحمن بن خلدون،   -1
  112ص،   111ص،   الجزء السابع ،   والبربر ومن عاصرھم من ذوي الشأن األكبر

 2- عبد الرحمن بن خلدون،   المصدر السابق ،   ج7،   ص115

3_ اب� أبي زرع الفاسي،  األن�� ال���ب روض الق��اس في أخ�ار مل�ك ال�غ�ب وتار�خ م�ی�ة 

 فاس،  ت�ق�� �ارل ن�زن��غ، م�ی�ة أب�سالة،  1824م،  ص207،  ص208
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س�ة عادت الف��ة ب��  �19ع� م�ور ح�الي ، 1صاح� م�اك� على �غ��اس�

سل�ان  ل�ف�راجع  س��  أن  يورد في ��اب ال��� ح�� ما ،ال��ان��� وال��ن���

عام�  ىح�� حاول أباب� سل�ان ی�سف ب� �عق�ب، عام�  ىأب إرجاعأب� سع�� 

ت أد �يال ����عة ه�ا ال��� ، ات��2على ح�� أب�ه لالنقالب اع��  اب�ه� ووز��ه 

حاول دخ�لها ع�� ش�ه ح�الت ع����ة  ،غ�� ی�سف ومهاج��ه ل�ل��ان إلى

ال�ص�ل ل��ی�ة ن�رومة  ه، اس��اع698س�ة  إلىه 689م� س�ة  اب��اء ةم�ع�د

�إعادة ب�ائها ف���� وح��� و��ل� أم� ، )م���رة(و��اء تل��ان ال��ی�ة ووه�ان 

، ه697و ه696س�ة  ماب�� أس�ارها وش��ت ف�ها ق��ة ودارا وح�اما وم���ا

ن����ج م� ال���ص و  ،3ب� �عق�ب وال�ا عل�ها ىأخ�ه أ�ا ��� �لفتع���ها و  وأعاد

م� أجل إعادة ب�ائها أبي زرع أن م�ی�ة وج�ة ق� ت�  واب�خل�ون  اب�ال�ي وردها 

ل�� ن��ا ل��قعها إذ تع��� م�خل م�ی�ة تل��ان،  على تل��ان ق��� ال��ا�ت

ف�ها م� ��ف  دم�ت��ال ال���وح ه� ��ف �ان� ال��ی�ة ب�� الف��ة األولي ال�ي ال

الف��ة ، ی�سف اب�هم� ��ف ب�ائها  أع��والف��ة ال�ان�ة ال�ي  ،�عق�ب ب� ع�� ال��

  .  س�ة17ل ع� اء ال تق�ال�م��ة ب�� ته��� وال�

ت��ن تا�عة  نال��ی�ة ق� ع�ف� ن�ع م� ال���عات ال����ة ���� أ ح�� رأی�ا أن

��� ب�� تل��ان ووج�ة و��ل� � ة�ل�ة ال�ولة ال��ان�ة وه�ا ���� ق�ب ال��افل

ت��� ال�ي الح��ا ال��ادر �ذا و م�ی��ه�،  اك�اه�ة أهالي وج�ة لل��ن��� ال�ی� دم�و 

أبي ثاب� أع�ال ال�ال��� ال��ان��� وال��ن��� أم�ال أبي ز�ان وأب� ح�� و��ل� 

تغ��� ���ی�ة وج�ة ح�� ی�قي وضع  �ان�� أنه� ل� ���ثعام� و أبي ر��ع سل��ان، 

ی��� في  ه، و714س�ة  غا�ة إلى، غ�� مع�وف ف��ة ال��ار فيه�ه ال��ی�ة 

                                                           

 1-عبد الرحمن بن خلدون،   المصدر السابق ، ج7، ص110

2-دمحم بن عبد هللا التنسي،   تاریخ بني زیان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر والعقیان في بیان 
 شرف بني زیان،   تحقیق محمود أغا بوعیاد،   موفم للنشر ، الجزائر ،   201،  ص130،  131 

  127،   126،   صالمصدر السابقعبد الرحمن بن خلدون،   -3
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على سل�ان أبي سع�� وج��شه أث�اء ام��ع� أن م�ی�ة وج�ة ق�  االس�ق�اءك�اب 

ألس�اب ال ت��اج  ال��ی�ة ل��� ال��ان��� ل��ع�ةوه�ا دل�ل واضح ، 1غ�وه ل�ل��ان

���� أن ت��ن أح� ه�ه األس�اب س�ء ، 2أس�اذ ال�ر�اسيإل��اح ح�� ال��لف 

ق�  ه735 في ال��ة أنه خل�ون  اب� ی���، معاملة ال�ال��� ال��ن��� ل��ان وج�ة

 ل�� صاح� اإلس�ق�اء، 3ال��� يت� ت���� م�ی�ة وج�ة م� ��ف ال�ل�ان أب

ه أحا� سل�ان أبي ال��� م�ی�ة وج�ة ����شه ل��ارها 735ی��� أنه في س�ة 

أم�ه� ه ف736غل� ع�اك�ه على وج�ة س�ة ول�ا وصل إلى تل��ان بلغه ال��� ب�

ورد في ��اب  ما، 4ب�اء م�ی�ة ال����رةن وق� أعاد ه�ا ال�ل�ا ��� أس�ارها �ب�

�ة �ان� تا�عة ل�ل�ة ال�ولة ال��ان�ة ه�ا دل�ل واضح على أن م�ی�ة وج االس�ق�اء

ل��ارها وه�م س�رها  ��اع�نا ه�ا ال�� في مع�فة دفع ال�ل�ان أبي ال���  ما

     .تل��انة ح�ار م�ی� تليفي ف��ة ال�ي  ال��ع�ة ال��اس�ة ل��ی�ة وج�ة

فل�ا ت��ك إلى ،  ال��� أح�� معاملة ب�ي ع�� ال�اد �ال���ي أن ال�ل�ان أب ����و 

���� أن ���ن ، 5إف��ق�ة �ان� معه ع�� ال�اد �أس�ها و األم��ان أب� ثاب� وأب� سع��

  .أعاد ب�اء ال��ر م�ی�ة وج�ة �ع� تع��� ح�اره على تل��ان 

��ا�ة ج�ع ج��ه وحاول  ع�ان فارس أن أ�اه ت�في في ىل�ا س�ع ال�ل�ان أبو 

ل��خل م�ی�ة  6ه753أخ�ه سل�ان أب� سع�� في سهل أن�اد س�ة  عل�ه وواجه انقالب

ل� ت��� ��ف �ان� م�ی�ة وج�ة في عه� ال��ادر ، ع�ان ىأب ت�� س���ةتل��ان 

 ال�ز�� ال��� اب� ع�� س�غلاح�� ت�ل� ال��� ع�ان  ىو�ع� وفاة أب ،ه�ا ال�ل�ان

                                                           

 1- الناصري،  ال���ر ال�اب� ج3،  ص-105-104

 2-ق�ور ال�ر�اسي،  معال� م� تار�خ وج�ة،م� سل�لة روائع ال�ال�ی�،  ص35

 3-ع�� ال�ح�� ب� خل�ون ،   ال���ر نف�ه،  ص147

 4- ال�اص��،   ال���ر نف�ه ج3،   ص124

 5- التنسي،  المصدر السابق ،  ص169

 6-ع�� ال�ح�� ب� خل�ون، ال���ر ال�اب�،  ص162-161 
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ی��� ل�ان ال�ی� اب� ال���� أنه  ،ح�� وس��� على ح�� ال�ل�انصغ� س� اب� 

ال����ة على تل��ان وأرسل ج��شه إلخ�اع الع�ب ال�ق���� خارج  اس��اع

 �ع� ح�ث��ع� ه�ه الف��ة ، �1الق�ب م� م�ی�ة وج�ة  اتل��ان ل��ه� انه�م� 

في  واالج��اع�ةأث�ت على ال�الة الع��ان�ة  ، ال�يب�� ال��ن��� وال��ان��� ال�عارك

ج�ة �ع� م�ی�ة و  أن ال�ضع ال�� أص��� عل�ه� ال�زان م�ی�ة وج�ة إذ ذ�� ح�

ودورها ، كان� أس�ارها في الق��� م���ة عال�ة ج�ا ((ق�ل ال��اع ال��اني ال����ي ف

ل��ها نه�� ودم�ت ش�عانا، وس�انها أث��اء وم������ و ،   ود�اك��ها م�ق�ة ال��اء 

و�ع� أن �ال�ة ب�� مل�ك فاس وتل��ان، ح�� �ان� م��ازة له�الء، ال�� أث�اء ال��وب

 وج�ة تع�� �ال��ان وش��ت م� ج�ی� ف�ها دور ����ة  ت�ها أخر وضع� ال��ب أوزا

   ول�� ف�ها ال��م أك�� م� خ���ائة دار أهلة ال أنها ل� ت���جع حال�ها األولى، إ

ن و�لى األع�اب ال��اور�� له� وس�انها فق�اء ألنه� ی�دون ال��اج إلى مل� تل��ا

  . 2))ة أن�ادز ��فا

وه�ا تأث�ت سل��ا �ال��اع ال����ي ال��اني، ن����ج م� ه�ا ال�صف أن م�ی�ة ق� 

أب�ز ال��ادر ال�غ�اف�ا ی�خل�ن م�ی�ة وج�ة  إن، راجع ل��اص�تها ل�ولة ال��ان�ة

ة ل�ي �� ��اع أص��� م�ی�ة م��قلة ت�فع ال�ض�� م�ل�ة تل��ان ل�� �ع� ال

  . اس�ق�ارها ت�م�

  :والعل����  األت�اك ال�ع�ی�� و وج�ة في عه�-

 ال��اس�ة وال�ع��ة و��ل� ر دو�الت ج�ی�ة �ال�ولة� لق� ع�ف ال�غ�ب �ه

 إلى اودخل� ل��ائ� ال�هة ال��ق�ة ل ال����ة على ت�ن� و اس��اع�اال�ی�  الع��ان���

                                                           

1-لسان الدین ابن الخطیب ،  نفاضة الجراب في عاللة اإلغتراب ،  تعلیق أحمد مختار العبادي،   دار 
  25النشر المغربیة،   ص

2-ح�� ب� دمحم ال�زان الفاسي مع�وف بل��ن اإلف��قي ،   وصف إف��ق�ا،  ال��ء ال�اني ،  ت�ج�ة 

13م،   ص1983 �ان�ة ،   دار الغ�ب اإلسالمي ،ال��عة ال دمحم حاجي ،  �دمحم األخ��،   
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ل��ی�ة وج�ة ق� �ان� م�� ص�اع ب���ة ،   ��ان���ال�ل�ك التل��ان �ع� ص�اع مع 

ع��  هورد م�م�ل أنأفق� ه�ه ال��ی�ة،  إلى ادخل�  األت�اك ب�� ه�ه ال�ول ی��� أن

وع��ما   ،ام��ع� ع�ه ألنهاإلى وج�ة رسل اإلس���ر أع�وج ل��ی�ة تل��ان  دخ�ل

أم�  ل��ه� مع�ق�ی� أن ذل� �اف�ا ل��ای�ه�، بلغ ال��ی�ة ���وا ق���ة �ان� ف�ق ال�ه

ال��ی�ة  واح�ل� ع��ها ه� وج��ده تو��ا بها ق���ة  �ق�ع ع�د م� أش�ار ال����ن 

ح�� ، 1إلى م�ی�ة تل��ان وع��ها �����ائة ألف م� ال���� وساق م�ها األس�� 

م�قف س�ان تل��ان ب�ف�ه� نف�  ات��وان����ج أن س�ان  م�ی�ة وج�ة  ه�ا ال��

��ا ق��ا ف�حف جم ج�ع 1557/ه964أن ال��خ دمحم ال�ع�� س�ة  و�قاللألت�اك، 

م�ها القائ� ال���ي وت�ك أم�  ان����ع� أن على ش�ق مل��ة ودخل م�ی�ة وج�ة 

في س��ه إلى أن وصل نه�  واس���ت����ه لألع�ان و�ع� أع�ان ال�ل�ة ال�ع��ة 

�ة ل�� ن�� ن وج�ة م� ال�ولة ال�ع�ات��� ل�ا ال��ادر م�قف س� ، ل�2ال�لف

�ع� ح�ام ال�ولة ال�ع��ة  الل�عاملة س��ة لألت�اك إل�ه� ���� أن ���ن ق� ناص�و 

د أرا س���ة ال��لي دمحم ب� ال���� أح� سال��� ال�ولة العل��ة على م�ی�ة فاس

إلى أن بلغ  وال��اش� � الق� ����� على ف�ار  ،اإلس�الء على �اقي جهات ال�غ�ب

ق��لة الع�ارنة وال���ات ف�ار به� إلى ب�ي ی�ناس� ح�� �ان� ف�ا�عه �ال م�    أن�اد

وج�ة و�ان أهلها  إلىن�ه� أم�اله� ث� ان�قل �ت�� سل�ة األت�اك فأغار عل�ه� و 

ال�ارج�ن  فان�ازئ� ب�ع�ة ال��ك و�ع�ه� خارج ع�ها، م�ق���� إلى ح���� �ع�ه� قا

ه ث� ��1060ك م�ها في س�ة ال اوأخ�ج�  وج�ة على م�ی�ة فهاج��اإلى ال��لى دمحم 

ث� سار إلى ناح�ة في �اع�ه،  اإلى ب�ي س��س وش� عل�ه� الغارات ف�خل�  ات�ه

ورجع إلى وج�ة فأقام بها وولهاصة،  غ�ة وق���ة و��ارة�ن�رومة ف�� غارات على م

                                                           

1-م�م�ل ����ال، إف��ق�ا ال��ء ال�اني، ت�ج�ة دمحم حاجي وآخ�ون، دار ال��� لل�ع�فة ، ر�ا� ،   

295-294ص  

م���رات �ل�ة اآلداب ،  1جم، 1830ج�ة م� ال�أس�� إلى س�ة تار�خ م�ی�ة و ، مار�ة داد�-2

   142صم ، 2004 ،29ال���ث وال�راسات  سل�لة 90رق� –والعل�م اإلن�ان�ة ب�ج�ة
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م�ة مع��ة م� ال�م� ث� ت�جه إلى تل��ان فأغار على س�حها وس�ح الق�� ال��اورة 

أهلها ومعه� ع��� ال��ك ال�� �ان �الق��ة فأوقع به� وق�ل م�ه�  لها ف��ز إل�ه

  .1بها ىع�دا ����ا ورجع ع�ده على ب�ئه إلى وج�ة ف��

ة عل�ها �ان� م�ق�� األت�اك ءاس��الفي عه�  ن����ج م� ه�ا ال�� أن م�ی�ة وج�ة

ال��لي  �قال أنال��ء ال�اني م�الي ل��� األت�اك، ج�ء غ�� راضي ���� ال��ك و  إلى

�ة على �ع� م�ا�� ال�غ�ب ل���ل�ع��� ه�ه ال��ی�ة � ات�� دمحم ب� ال����

  .وتل��ان ون�رومة ات على ب�ي س��س��� الغار  نم�ها �ااألوس�، 

ال����ة على  اس��اع�ا�ع� تع��� سل�ة األت�اك في ال�غ�ب األوس� ی��و أنه� و 

�ان الب� على األت�اك أن و  ،،�ع� دخ�ل اإلس�ان إلى ال���قةم� ج�ی� م�ی�ة وج�ة

���غ��ا على م�ی�ة وج�ة م� أجل ال�فا� على م�ی�ة وه�ان �إع��ار أنها م�ی�ة 

له�ا  ،ساحل�ة و�ها �����ع الع��ان��� س���ة على ساحل ال��� األب�� ال���س�

اس��لف خ�ج األت�اك م� م�ی�ة وج�ة وت���ا ال��ال لل��� ال��لي سل��ان ال�� 

ل�� دار �اع ال�و أن م�ی�ة وج�ة في ه�ه ال��حلة ق� شه�ت نف� ای��، 2نائ�ه بها

أخ�� تا�عة للعل���� و�قي  لألت�اك وتارة ةتارة تا�ع إذ ن��هاب�� ال��ان��� وال��ن���، 

  .الف�ن�ي عل�ها  االس�ع�ار إلى غا�ة إس�الء ه��ا احاله

  :أه� العائالت ال���اج�ة ب�ج�ة: ال���� ال�ال� -

ع��� الال��ل��� �ع���ون  ال�غار�ةس�ان م�ی�ة وج�ة إلى ثالث أق�ام،  ی�ق��

وأهل وج�ة، أوالد ، � فاأشقعائالت أوالد ع��ان،  ن م� س�و����ن� ال�ئ��ي 

الق��ة و�ع� ال��ا�� ال����ة أهل ج�ال وأوالد ع��ي و�ق���ن في القاضي، 

                                                           

1-أب� الع�اس أح�� ب� خال� ال�اص�� ،   ��اب اإلس�ق�اء ألخ�ار دول ال�غ�ب، ال�ولة العل��ة،   

 ج7،  ت�ق�� حعف� ال�اص�� �دمحم ال�اص�� ، دار ال��اب ، ال�ار ال���اء، 1997م، ص20

 2- أب� الع�اس أح�� ب� خال� ال�اص�� ، ال���ر نف�ه ، ج8،   ص104
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أوالد م�ال�  ال أنه� ش�في�ق وأب�ز العائالت ال���نة ألوالد ع��ان ن�� شق�انبها، 

أوالد م�ال� ا م� ف��� ون�رومة، أوالد غاز�  وتل��ان��� �قال أنه� أت� الع�اس 

م��قة ع�� ال��ت ح�الي  م� ����الو تل��ان  اغادرو  ءه�ا ش�فا ىالع�اس ح�

وس�� اإلساءة ال�ي ، 1على م�ی�ة ام ه�و�ا م� األت�اك ال�ی� س���و  16الق�ن 

 م� ق�ل األت�اك أدت إلى ب�وز ه1220س�ة لها �ائفة ال�رقاو� في  تع�ض�

  .2الف��ة

��ل��ن ال�هاج��� ال��ائ���� �ق���ن في أح�اء ال��ی�ة :ال��ل��� ال��ائ���� 

 في ص�اع مع الفاس��� اح�� دخل� ،  ال��ارة �ارس�ه��م�ازله�  ال�اصة وه�ا راجع ل

تل��ان و م�ی�ة م� ق�م�ا ، ال��ف��� �أح��و��ودون ال��ی�ة ، في م��ان ال��ارة

و�ع�ه� جاء في  ل��ی�ة تل��ان يالف�ن� س�ع�اراإل �م �ع 19مع��� في الق�ن 

  .أوائل ه�ا الق�ن 

  :ال�ه�د 

في م�ی�ة ح��  اال��ان ال�ی� عاش�  مال�الح و�ع���ون م� أق� اس�ح�ه�  ��ل� علي

ه� ن�� أوالد ب� تئالام وم� أب�ز ع8و �6ال��ی�ة ماب�� الق�ن  اس�ق�اره�ی�جع تار�خ 

   وآخ� م� تاف�الل�م� ب�ي س��ن  اق�م� ج�ء م�ه�   ،س��ن وأوالد أح�ف وأوالد ع���

ج��ب الغ��ي لل���اء ال�ي تقع في  م� تافالل� والق�ادسة اوأوالد ���ل جاؤو 

ئالت او العفي ف��ة ق���ة،  م� ب�ي س��س �اق�م و��ل� أوالد ب�ي ح��ال��ائ�، 

�ل� ع�  15و��ج� على �ع� ، 3 والق�ادسة م� ن�رومة و��ي س��س �اق�م � األخ� 

ق�ل  �ان �ال��ی�ةال�ه�د  اس�ق�ارعلى أن  تع��� ��ل�ل �يم�ی�ة وج�ة ق��ر ال�ه�د ال

                                                           

1--L voinot ,Oudjda et l’malat,oran imprimerie typographique et lithographique Fouqué 
,Oran 1912 ,p34-37 
 

 2-ق�ور ال�ر�اسي،  ال��جع ال�اب�، ص39

 
3- -L voinot ,opcit p37-38 
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د � إذ ی�ج� �ع� اآلثار الق���ة ال�ي ���� أن تع�د للعه ،1حات اإلسالم�ة� ف��ة الف�

  . وج�ة  في م�ی�ةال�ي ت��� ف��ة الف��حات اإلسالم�ة 

 ،ه إلى غا�ة االس�ع�ار الف�ن�ي لل��ی�ة 13إلى ب�ا�ة الق�ن ال�ق��� ی�جع ه�ا 

�ل��ان وتاف�الل� ون�رومة �م� م�ن أخ��  اأب�ز العائالت ال���نة لل��ی�ة ق� أت� و 

�� ل� �ال�غ�اف�ة أو ال�ارخل�� ال��ادر ال��اورة،  م� ال��ن �ه�و��ي س��س وغ�

  .في ف��ة تأس��ها األولىی�ة وج�ة س��� م� يأس�اء العائالت ال� تع�ي

�ها�ة ن����ج أن  وج�ة �ان� ع�ارة ع� م�ی�ة تا�عة ل��ل�ة تل��ان ح�� الوفي  

وشه�ت ت��را في العه� �ان� تع�ف ب��ات��ها وح�ائقها، ، ج��ع ال��ادر ال�غ�اف�ة

ال��اع أص��� وال�����ة في  ل�� مع دخ�ل ال�ولة ال��ان�ةوال��ح��،  ال��ا��ي

ل��ها ل� ت�جع لل�الة ال�ي �ان� عل�ها ، ع���ت و�عادةلله�م  تع�ض� ه�ل�عار�ا م��� 

ش�ل� م��ة ال��اع  والعل��ة وال�ع��ة في م�حلة �ه�ر ال�ولة الع��ان�ةسا�قا ث� 

م� ج��ع ال��ا�� ال����ة  ق�م�اال�ی�  في ال��ان ات��ع أك��ها ه�او  لل��ة ال�ان�ة

  .تقال��هات��ع  وال�ع�ار�ة   اخ�الف ��زهاإلى  أد�و بها 

  

                                                           

 1- إس�اع�لي م�ال� ع�� ال���� العل�� ،   ال��جع ال�اب�،   ص16
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  �امع ال���� ب�ج�ةال:الف�ل ال�اني 

  أه� تغ��ات ال�ي ��أت عل�هو  تأس�� ال�امع: ال���� األول 

  .01  رق� ����أن�� ال:تار�خ تأس��و  ال��قع-)أ-

ال��ال�ة الغ���ة ،���ه م� ال�اح�ة س�ار الق��ة الق���ة أ�قع جامع األع�� خارج ـ 

��ال�ة ال��ق�ة ال��رسة م� ال�هة الو  م� ال�هة ال�����ة ال��ق�ة ال��ام الق���

 ع��ي  دالو أ زنقةو  ���� ال�ل�ج له�ا ال���� ع�� زنقة ال��ام الق���  ،ال�����ة

  .��ادة ال جامعال����ة �ه ن�� الع��قة وم� أب�ز ال��اج�  ،زنقة جامع ال����و 

ی�تفع ع� س�ح ال���  ،غ��ا°1'54"4700و ش�اال°3440'44 .81"�قع في

�عق�ب في  ىأب ف��ة ال�ل�ان إلى �ع�د  �امعه�ا الأن اب� أبي زرع ی��� ، م830بـ

 في س�ة س�( إذ �ق�لال�ه و  إعادة ب�اء ال��ی�ة ال�ي دم�ها إ�ارفي  ،ه696س�ة 

تل��ان خ�ج إل�ها م� �عق�ب �الد � مائة غ�ا أم�� ال��ل��� أبس� و  ت�ع��و 

ش� في ق�الها أ�اما ث� و  �ان�ل م�ی�ة ن�رومة ف�اص�ه ح�ىار �ح��ة فاس ف

 � ف�ها ق��ة���و  ح��� أس�ارهاو  ����و  أم� ب��ائهاو  ج�ةو  ع�ها ف��ل على ارت�ل

حاف� ه�ا ال���� على م�ان�ه �ال�امع ال�� تقام ف�ه  ،1)م���او  ح�اماو  ادار و 

ع�� دخ�ل أنه  Capitaine Lvoinotی���صالة ال��عة على مّ� ال�ار�خ، إذ 

هي و  ةجامع ة م�هاثالث ع�� م���ا ثالث علىج�ة �ان� ت���� و  ل��ی�ةالف�ن���� 

ه�ه ال��اج� هي ال�ي تقام ف�ها  جامع ال��ادةو  ال���� جامع س��� عق�ة جامع

  .ح�اءأع��ة م�اج� و ، 2خ��ة ال��عة

  

                                                           

1- اب� أبي زرع الفاسي، األن�� ال���ب روض الق��اس في أخ�ار مل�ك ال�غ�ب وتار�خ م�ی�ة 

 فاس، ت�ق�� �ارل ن�زن��غ، م�ی�ة أب�سالة،1824م،ص266

2-L.voinot ,Oudjda et l’malat,oran imprimerie typographique et lithographique Fouqué 

,Oran 1912,p64 



الجامع الكبیر بوجدة:الفصل الثاني   
 

 

 21 

  : ت�سعات ال�ي ��أت على ال�امع-

� �ان عل�ه ه�ا ���� ال�ال ت��نا ���لإن ال��ادر ال�ي ذ��ت ه�ا ال�امع ال 

 ���ث ع� اآلثار اإلسالم�ة  ���ی�ةتي ال�جع اأب�ز ال�� ف��� ، ع�� ب�ائهال���� 

 أن م��� �ان ی���ن م� ع�� �ال�ات ��ف م�1910ع�د ل��ة تق��� ج�ة و 

 اس����� إذل�� خ�� �ال�ات ��ا ذ��ت مار�ة داد� ، و 02 أن�� ال���� رق�

 Georges marçais  ل��، 1س�اس�ةو  ع����ةل�واعي  ل� ����ل ب�ائه أن ال����

ق� أع��  ة�ق�ة ل��� ال�الفي ال�هة ال��ال�ة ال�خ�� �ال�ات ال���اج�ة  أن أورد

 �اع��ار  Georges marçaisإذا ق��ا ب��ل�ل ه�ه ال�ع��ات ف��ف ن���  ،2ب�ائها

أ� في ال�ال�ة  في ال�ال�ات ال�ام�ة ام��اج�أنه ال ���� أن ���ن ال���اب 

ص���� أح�ه�ا م��اج� في ال�هة  ����� علىق� �ان ه�ا ال�امع و  ،األخ��ة لل�امع

في ال�ئ��ي  ن أح�ه�ام�خال، و الغ���ة ال�هة ال��ال�ةاآلخ� في و  ال��ال�ة ال��ق�ة

 غ�فة اإلمام، و ال��ق�ةفي ال�هة ال��ال�ة  �قع ثان��  �انيال، و الغ���ة ال��ال�ة ال�هة

وأض�ف في ه�ه ال��ة ،3م���1880ة لل���� فق� ص�ع س�ة ال�، و ال���اب ج�ار تلي

م 1934س�ة أما في  ،حال�اة واقعة في ال�هة الغ���ة لل�امع مق��رة ال��اء ال���أ

  :�اآلتيجاءت  4ال�امع ز�ادةأض�ف إلى 

مات ذات ات��لها دعم 2.85 ع�ضهاال��ق�ة  ال��ال�ة ال�هة م� �ال�اتأر�ع  

مات اس��ب األول وال�اني أما ال�عال��ل ال�ائ� والالم ال�س��ة في �ال م� األ

ب�ي ق� و م، 0.90م و0.80فهي م����لة ال��ل ی��اوح ق�اسها ما ب��  � األخ� 

ضع في و خ�اسي األضالع  �عل�ه عق� ن�ف دائ�� م��اوز   ال���اب ج�ی�

                                                           

1-مار�ة داد�، تار�خ م�ی�ة وج�ة م� ال�أس�� إلى س�ة 1830م ج2، م���رات �ل�ة اآلداب 

420م، ص2004، 29سل�لة ال���ث وال�راسات  90والعل�م اإلن�ان�ة ب�ج�ة رق�   

2-Georges marçais,l’architecture musulmane D’occident Tunisie Algérie Maroc e   
Espagne Sicile, Arts et Métiers Graphiques,p271 

3-L voinot ,oudjda et l’malat,p65 

426، ص ، ال��جع نف�همار�ة داد�-  4 
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ق�ة  ����و  ،رف ال��اب�ة وال��ات�ة واله��س�ةم���عة م� ال�خا ات���ه ال�ال�ة ال�ام�ة

ج�ار ال���اب تق�م على قاع�ة م��عة  ت�ق�م ث�ان�ة األضالع م��� ب�خارف م���عة

تلي  مق��رة ����و  ،18 - 17رق� ال��رت��لها م���عة م� العق�د ال���� أن�� 

��ل� و  وأض�ف أس��ب م� ال�هة ال��ال�ة الغ���ة ل��� ال�الة، ،ج�ار ال���اب

 ،م���ها غ�� م���� ت���ن م� ص�� ���� �ه أر�ع غ�ف ق�آن�ةال��رسة ال

م��ع ال��ل ����� على قاع��� غ�فة تعل�ها ق�ة وأخ�� ت��ع�ل لل�ف� وض��ح 

اح� و  �� على ص����ه�ا أص�ح ال�امع ��و  ،���� في ج�ان�ه على ب�وزتمف��ح 

ع�� �ال�ة  أر�عال�ي ت���ن م�  ةت��� �ه أر�ع م���ات أك��ها م���ة ب�� ال�ال

 ن�ارئ�� اث�انم�اخل ت�اعف ع�د ال��اخل إلى ت�ع و  ع��د�ة على ج�ار ال���اب

�ع� ه�ه ال��ادات أص�ح م��� ال�امع ش��ه لل�امع ال���� ، ثان��ة أخ��  س�عةو 

         .09-08- 07و 03رق�  اتال����ب�ل��ان أن�� 

  ال�صف ال�ارجي:اني ال���� ال�

لق� �ان� واجهات ال���� ����ة ��ا ه� ال�ال في م�اج� ال�ي ب��� في العه� 

الغ���ة ال��ال�ة ال�امع  اجهة� ف حال�اأما ال����ي خال�ة م� أ� ت���� زخ�في، 

ال�����ة الغ���ة  �اجهةالو ����سة لل���� الت���� على م���عة م� ال��الت 

 وم�� ،1م1934س�ة في ب��� ق�ات ال�ي ����� على ف�ق�ة ت���ن م� ثالث سف

��ل� إلى زنقة و  ب�� ال�الت م�اخل نلج م�ها إلىی�د� إلى �عل�ه عق�  م�ق�ف 

   .�ام الق����ال

ال�ئ��ي ال���اج� في ال�هة  ال�اب �ان ال�امع ی���ن م� م�خالن : ال��اخل-

عل�ه ��� � ع�ارة ع� م�خل مق�س �عق� م���� م��اوز م� هو  ال��ال�ة ال��ق�ة

أما ال��خل ال�ان�� فال ت�ج� ص�رة  ،04 ��رة رق�ال إف���ان ���الن �لة ح���ة

                                                           

1-ب�ر ال�ق�� ،في إ�ار مع�ض لل��ر ال�ار���ة ل��ی�ة وج�ة ،مقام في بل��ة ال��ی�ة ،ب�ار�خ 28 

15:57ساعة  2017ف�ف��   
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���ة ل��� الـ�، صغ�� ال��� �عل�ه عق� ال��ل ���� أن ���ن ���� ش�لهت�ضح 

ال�قابل لل���اب ���� ال�ئ��ي �اب ال، فق� �ان� ت���� على ثالث م�اخل ةال�ال

� ت���� خالي م� ألة ح���ة �و �� ذ� �عل�ه عق� ن�ف دائ�� م��اوز مال��ل 

 �ان� ىاألولف��ات ال��اج� ال�����ة ال�ي ب��� في فال، 02 زخ�في أن�� ال��رة رق�

���ة لل��اخل ال���اج� في ال�هة ال��ال�ة الأما � ،�� م�خ�فةغو  ����ة م�اخلها

ن�ف دائ�� م��اوز م��� �عق� مف��  ����ة �عل�ها عق� فق� جاءتال��ق�ة 

���� أن ���ن ه�ان ال��خالن تع�ضا ل���ی� في ، 03أن�� ال��رة رق� لة� تعل�ه

حال�ا ی�ج� ، ��� ال�قل���الس�ة ال�ي ب�ي ف�ها ال���� ل�� ت����ه�ا ل� ���ج ع� 

د� إلى � ��اخل ال�ان��ة ال�ي تال�ع� و  ةإلى ب�� ال�ال ی�د�انم�خالن رئ���ان 

ال��ی�  �س�ف ن�� ،ال��رسة الق�آن�ةو  ال�ق��رةو  ��اءال�اصة �القاعة ال�الة 

  . 03 أن�� الل�حة رق� ال����إلى  ةم�ها م�اش�  ال��اخل ال�ي نلجعلى 

معق�د �عق� ن�ف دائ�� قل�ل ال��ال�ة الغ���ة ���اج� في ال�هة ال األول ��خلال

ه�ا  ،عق� مف�� ع�ارة ع� ت�اخل ثالث ف��ص ه�عل� عق� م��� ی���ه  االن��ار

لة خ���ة ا ال��خل �ه�� �عل��اخل ���ث ت�اوب ب�� ف� صغ�� وآخ� ����، ال

لة م���ة �����عة م� ه�ه � ،��رن�يالان ���ار ذات تاج ت��لها دعام�ان م�م��

ال�اني  ���ة لل��خلالأما � ،رة ع� م�اوح ن��ل�ة ذات ش�ل مع��ع�ا ال�خارف ال��ات�ة

ال���اج� في ال�هة ال��ال�ة ال��ق�ة ع�ارة ع� ق�س م���� م��اوز ی���ه  فه�

 ی��� الف�اء ب�� العق� ،�اخالن ف��ا ب��ه�ا �عل�ه�ا إ�ارن ی�ان مف��اعق�

ق�امه و��خ�ف ه�ا اإل�ار �إف���  ،�عة م� ال�خارف ال��ات�ة ال�ل�اءاإل�ار م��و 

لة �ه�ا األخ��  ��عله��س�ة و  ن�ات�ة��اق ال����ة ال����ة ب�خارف م���عة م� األ

لة ت��لها �ه�ه  ى�ح الغ���ة خ���ة ش��ه ب�ل� ال���اج� في م�خل ال�هة ال��ال�ة

ه�ان ال��خالن ق� أض�ف في  ��رن��ةالأع��ة م�م�ة �ال��ار م��جة ب���ان 

ی�ج� م�خالن ثان���� في ال�هة  ،م1934ال�ي ��أت على ال���� س�ة  ال��ادات



الجامع الكبیر بوجدة:الفصل الثاني   
 

 

 24 

�ه�ا م��� �عق� دائ�� م���� أح ن�فل �عل�ه�ا عق� ��ال الغ���ة ���� ال�����ة

  . مف��

 :ال�صف ال�اخلي:� ال�ال� ال���

�الح� أن ه�ا ال���� ی���ن م�  H.saladinرد في مقال و  ال���� ال��ح�� 

 ،ال��ق�ةال��ال�ة ال�اني في ال�هة و  الغ���ة ص���� أح�ه�ا في ال�هة ال��ال�ة

� ب�ائ� ع��د�ة فق� جاء ت����ها ع�ضي ت���� على ع� ةال�ال���ة ل��� ال�

في  �قع  نلج إل�ها ع�� م�خلغ�فة اإلمام  ج�ار ال���اب خلفو ، على ج�ار الق�لة

 �� ه�ه الغ�فة مق��رة���ي �ع� ال�اح�، م1.04لل���اب ع�ضه  ال�هة ال���� 

 ���أةأما ال، با� ال���ار أن ال�ق��رة م�انها ق�ل غ�فة اإلمام �إع� ل��ها ت��ىو 

في ال�هة ال�اصة ب��اء ����ة ال��ل م�ل�ة ب�ل�ج ت���� على أر�ع تقع ثان��ة 

�� م� ال���أة الق���ة ف�قع ق�ب ال��و  ،لإلضاءةغ�ف سقفها �ه ف��ة صغ��ة 

  .ال�اح�ة ال��ال�ة ال��ق�ة

  : ةب�� ال�ال

 ال��ا���ة�ال��اج�  ةأنها جاءت ش��ه� أول ما نالح�ه في ت���� ب�� ال�الة ه

م 37.63الت ح�الي إذ ی�لغ الع�ض ب�� ال�ع�ضي  ل�������ات ت��� �

و في ال��اج� ال�����ة س�اء �فاس أ ���عال��ام الع��  ،م17.80وع�قه ح�لي 

وال�ال�ة  ،� م� ع�ضها��ل ��لي ع�قها أك�أنها ت��� �تل��ان ح�� نالح� 

 ةم��نال��ائ� ال ت�ل إلى ج�ار ال���اب و  ال�س�ي أك�� ع�ضا م� األخ��ات

 ن���ة جاء ه�ا ال����� ،12-11-10رق�  ال����اتأن��  Tح�فش�ل 

�ال�امع ال����  ����� ال��اج� ال��ا���ةبتأث�ه�  ل���عة م� الع�امل أولها

راجع و��ل�  ،وج�ةو  ه�ا ناتج لق�ب ال��افة ب�� م�ی�ة تل��ان ، ن�رومةو  ب�ل��ان

ی���ن  ،ع�د ���� م� ال��ل��� ��ع م� ال����ات على الله�ا  ةاالس��عاب� ق�رةلل

ما ب�� ج�ار ال���اب ی�لغ ع�ضها ب�� ال�الة م� ع�� �ال�ات ع��د�ة على 
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خ�� أساك�� و م 2.63إال ال�ال�ة ال�س�ي ال�ي جاء ع�ضها  ،م2.58و م 2.50

  .م2.82و  م2.63م�از�ة على ج�ار ال���اب ی��اوح ع�ضها ماب�� 

ذ��  ا ت��لف ع� ال�ال�ة إذهن�� H Saladinردت في تق���و  لق�اسات ال�يل�� ا 

ه�ا االخ�الف ناتج ع� تغ���ات ال�ي مّ� بها  ،1م2.50أن ج��ع ال�ال�ات ق�اسها 

  .م�� تأس��ه إلى اآلنال�امع 

ن�� أن ال���� �ان ی���ن م�  ، H Saladinرد في م��� و  ك�ا:ال���-

الغ���ة ���� ���ل ب�� ال�الة نلج إل�ه ال��ال�ة ول م��اج� في ال�هة ص���� األ

 ال��ال�ة في ال�هة �قع وال�اني ،��اج� في ال�هة ال��ال�ة ال��ق�ة�الع�� ال��خل 

ن�� أن إذا الح��ا ال��اج� ال�ي ب��� في العه� ال����ي  ،*����� على ع��ة غ���ةال

��أت عل�ه  ال�� جامع ال���� ب�از� هال���� ال�ح�� ال�� ����� على ص���� 

 أر�ع م���ات ت��� �ه ال��� األول ،ی�سف �عق�ب ىال�ل�ان أبز�ادات في عه� 

 ���ل ال���� في ال�هة ال��ال�ة �قع نياوال��� ال� ،أك��ها م���ة ب�� ال�الة

جامع ال����  ب�ين����ج أن ال�ل�ان ال�� م�ا س��  ،��فال���ع�ل لل�الة في 

أضاف ال��� ���ن   ���� أن ،���� ال���� ب�ازال� ����� تأث�ب�ج�ة  أقام ال

أنه �����  �اع��ارفي ف��ة ال�ّ�  ى��ل� ال��ق�ة ال�اني ال���اج� في ال�هة ال��ال�ة

م��� م����ل ال��ل م�ل� �ق�ع و ذ� ص�� ال���� حال�ا فهأما  ،على ع��ة

 ���� �ه أر�ع ،م 32.40 ح�الى ��لهو  م8.48 ی�لغ ع�ضه ،م� ال�ل�ج �ةح�ی

ه�ه ال����ات مف��ح  م0.20ال�ي ت�تفع ع�ه بـ أك��ها م���ة ب�� ال�الت  م���ات

مف�� ت��للها أب�اب خ���ة تعل� واجهات ال���   �عق�د ن�ف دائ��ة وأخ�� 

  . �لة ح���ة �عل�ها الق�م��

                                                           
1-H saladin ,les monuments de oujda ,bulletin archéologique du comité des travaux 
historique , et scientifique ,Paris imprimerie national,1910,p234 

الع��ة ع�ارة ع� ت���� في أرض�ة ال��� ل���ی� ات�اه الق�لة في �ع� األح�ان ���ع لها �اب  *

.م�ود �ق�ة   
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   06 رق� ةأن�� ال��ر  :ال���اب 

ال�ال�ة ال�ام�ة ی��س� ال��ار ال����ي ال��قي في ال���اب األصلي لل�امع  �قع

 زاو �عق� ن�ف دائ�� م�مف��ح � صلي لل�امعاأل ���ابال �انلق�  ،ةل��� ال�ال

م  0.14و م �0.10ق�م على ع��دی� م�م��� ���ار ی�لغ ق��ه�ا ما ب��  م���

ی�لغ ع�ض  ،��ة ح�ی�ة��رن م��ج�ان ب���انم 1.46بـ ی�تفعان ع� أرض�ة ال���� 

عل�ه ق�ة ت، خ�اسي األضالع هم��� ،م1.60م أما ع�قه 1.22 عق� ال���اب

م���عة م�  ت��لها ،م3.74األضالع ت�تفع ع� س�ح األرض بـ مق�ن�ة  ث�ان�ة 

على م���عة م� العق�د ال�ف��  ت�ت��ال�ي ب�ورها ، العق�د ال��ف ال�ائ��ة

ی��� ال���اب عق� مف�� یل�ه م���عة م� األق�اس ن�ف ال�ائ��ة  ،ال����ة

ت��� ر������ م���رة في إ�ار، ت��اخل ف��ا ب��ها م��ن�ا مع��ات ن�ف دائ��ة 

م� جهاته �ه یلي إ�ار ال���اب ش��� ��ابي ����  ،عة م� ال�خارف ال��ات�ة م��� 

ال���� ال�� ی�ج�  ،اآلت�ةالع�ارات على  �����  ال�غ��ي م�ق�ش ��� ال�ل� ال�الث

أما  ،"أع�د �ا� م� ال���ان ال�ج�� ﷽����" نق� ف�ه يال����ال�هة 

وصلى هللا على س��نا دمحم و على آله وص��ه "ال���� العل�� �ه الع�ارات ال�ال�ة

�َُّ َأن ِفي ُبُ��ٍت َأِذَن  "أما ال���� األ��� ف����� على ق�له تعالي وسل� ت�ل��ا،

ه�ه اآل�ات على  نق�� ، 1"ُتْ�َفَع َوُ�ْ�َكَ� ِف�َها اْسُ�ُه ُ�َ��ُِّح َلُه ِف�َها ِ�اْلُغُ�وِّ َواآلَصالِ 

ذو خلف�ة ن�ات�ة ح�� اس�ع�ل الف�ان ال��اوح ال���ل�ة �أسال�� ع�ة وأن�اع ال���� 

 یلي ه�ا ال����  م��لفة ف�ق ح�وف ال�ل�ات ل��� الف�اغ وال��احات ال�اغ�ة

�ف�ل ب��ه�ا  م�ق�ش �ال�� ال��في ان� إف��ث� �عل�ه  ،إف��� م�خ�ف �أوراق األكان��

َلَقْ�  " على ق�له تعالي إ�ار م�خ�ف ب�ه�ة س�اس�ة ب�الث، ����� ه�ان ال����ان

ْ� َأنُفِ�ُ�ْ� َعِ��ٌ� َعَلْ�ِه َما َعِ��ُّْ� َحِ��ٌ� َعَلْ�ُ��   " ِ�اْلُ�ْ�ِمِ��َ� َرُؤوٌف رَِّح��ٌ َجاَءُكْ� َرُس�ٌل ّمِ

ْلُ� َوُهَ� َربُّ اْلَعْ�ِش "و اآل�ة   �َُّ ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَ� َعَلْ�ِه َتَ��َّ
َ
َفِإن َتَ�لَّْ�ا َفُقْل َحْ�ِ�ي

                                                           

  1 36اآل�ة  ،س�رة ال��ر - 
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 Hوه�ا ما ی��� ق�اءة " ���الع�ش الع"اس��ع�ا ق�اءة ع�ارة حال�ا  ،أما1" اْلَعِ���ِ 

Saladin  م� س�رة ال���ة، 129و128 على اآل�ة ال���� ����� أن ه�ا على 

���ي و � أن ال�� ال��في ال�� نق�� �ه اآل�ات ����� على زوا�ا في نهای�ه ح�ال

م� ال�هة ال���ي  نه�ه ال�ق�ش ال��اب�ة ش���ان ع��د�ا یلي ، ال�� ال��في ال��و� 

��هي ی زخارف ن�ات�ةع��ات ال�ي ت��للها ان �����عة م� ال��م�� لل���اب وال���� 

و�عل�  ت���� على ع�ارة ال اله إال هللا �ال�� ال��في ب�خارف ��اب�ة ه�ان اإلف���ان

ه�ه األش��ة ش����ان ت��� به�ا م���عة م� األفار�� ال�ي ت���ها زخارف ن�ات�ة 

�الح� أن ج�ار ال���اب ق� زخ�ف �امال ح�ى قاع�ة  ،ت��هي �ع�ارة ال إله إال هللا 

  الق�ة ذات ال��ل ال���ع إذ زخ�فة أضلعها ب�خارف ه��س�ة 

أول  ح�� ،م�ار�� ال��اج� ال�����ةه ال ���ال���اب �فة زخ ال���ع في ل��اما نإ

 ةل���ا اس�ع�اله�فاس و م�اج� تل��ان أالح�ه في ه�ه ال��ار�� س�اء في ما ن

 واس�ع�ل�ه ق� أورده ال�����ن م� م��� ق���ةا أن�ل�� اتأث��  أن ه�ا الع��� �اع��ار

��ی� الفاس   م���و  إلى ال���� ال���� ب�از ان�قلث�  ،في ال�امع ال���� ب�ل��ان

   .ال�� ب�ي في العه� ال��اني م��� أبي ال��� ب�ل��انو 

ت��لله  ةم�ل� ���قةال�امع ال���� ب�ج�ة  م��اب أن ت��ن ���قة زخ�فة���� 

الق�ة ال�ق�ن�ة ال�ي  وال�� ال��في  اس�ع�الال��ا���ة ت��� في  �ع� تأث��ات

ی��� ال��  مف�� عق�  س�ع�الا ت��� في ال��ح��ةوتأث��ات  ، تعل� ال���اب

، أما ���ة ال����ة ف���ل� في اس�ع�ال ال�ع��اتم� ال������ واس���ام  ال���اب

 ه�ا ال��ع م� ال�� عق� ال���اب ح�� س�� واس�ع�لخ� ال�ل� ال�غ��ي في ت��� 

نف� و��ل� في  في ت���� م��اب جامع تازا ال�� ص�ع م��ا�ه في العه� ال����ي،

م� س�رة  36ال���ع�ل في ت���� ح�� في م��اب جامع وج�ة ن�� اآل�ة  ال��رة

                                                           

   129- 128اآل�ة س�رة ال���ة،  -1
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 ال��ات�ةم� س�رة ال��ر وش�ه أ��ا في ال�لف�ة  37ال��ر أما جامع تاز ف��� اآل�ة 

  .ال���ع�لة في �ال ال���اب��  لهاته األش��ة

�قي ال���� فق� �ع� زخارفه و  ،��ف�هو  ال ی�د� ألنهزود ب�اب  حال�ا ال���اب

 �ال�� ال��في و�ع� ال�خارف ال��ات�ة ��ق�شال ����الو  ال�ل� ال��ق�ش �ال��

   .08أن�� ال��رة رق� 

  :ع�اص� ال�ع� 

 تقل العق�د في جامع ال���� ب�ج�ة داع�افي ح�ل ث اس�ع�للق�  :تال�عاما-

���ة لل�عامات الم ه�ا �0.88و م0.68 ،ب�� ما ق�اساتهام����لة ال��ل ت��اوح 

أن له� ق�اسات  H saladinال���اج�ة في ال�هة ال��ال�ة ال��ق�ة ح�� ی��� 

ا ب�ائه� ی��� أنه أع�� ،على ال�امعتغ���ات ال�ي ��أت ه�ا راجع ر��ا إلى  ،م��لف

أما �ال���ة لل�عامات ال���اج� في ال�هة ال�����ة الغ���ة فق� جاءت م��عة ال��ل 

أما �ال���ة لل�عامات ال�ي ت��ل الق�ة ف�ل�  ،م 0.91ت��او� في ق�اس أضالعها 

 م أما ال�عامة ال���ي 0.81م على 1.45ق�اسها  ال���اج� في ال�هة ال���� 

ردت في و  �ال���ة للق�اسات ال�يه�ا  ،م0.91على م1.75 فأ�عادها

  .H.Saladin1تق���

ل�ا ف��� أن ال�عامات ال ت��او� في ق�اس أضالعها س�اء �ال���ة لل���اج� اأما ح

تل� ال���اج� في ال�هة ال��ال�ة ال��ق�ة ل�ا ق� ق��ا و في ال�هة ال�����ة الغ���ة أ

  .ب�س� ج�ول ی�ضح الق�اسات ال�عامات حال�ا

  :ال���اج� في ال�هة ال�����ة الغ���ة ل��� ال�الت ال�عامات 

  

  

                                                           
1 --H saladin,op sit ,p234 
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 تال�اع�ام�ان 

  في ال����

�لع ال ق�اس

ال�هة  األول

  ال�����ة ال��ق�ة

ق�اس ال�لع 

ال�هة ال�اني 

  ال�����ة الغ���ة

ق�اس ال�لع 

ال�هة   ال�ال�

  ال��ال�ة الغ���ة 

�لع الق�اس 

ال�هة  ال�ا�ع

  ال��ال�ة ال��ق�ة

  0.89  0.92  0.86  0.91  1-ال�عامة ت

  0.95  0.89  0.93  0.91  2-ال�عامة ت

  0.92  0.90  0.90  0.89  3-ال�عامة ت

  0.83  0.85  0.83  0.84  4-ال�عامة ت

  0.87  0.93  0.86  0.92  1-ال�عامة ج

  0.93  0.89  0.94  0.91  2-ال�عامة ج

  0.90  0.90  0.88  0.90  3-ال�عامة ج

  0.84  0.87  0.83  0.87  4-ال�عامة ج

  0.95  0.92  0.95  0.89  1-ال�عامة ب

  0.95  0.90  0.92  0.89  2-ال�عامة ب

ال�ائ�ة ال�س�ي 

م� ال�هة ج����ة 

  2-الغ���ة أ

0.93  0.95  0.91  0.94  

  0.94  0.91  0.94  0.91  3-أ

  0.83  0.86  0.83  0.86  4-أ

  ال�س�ي م� ال�هة ال��ال�ة ال��ق�ةال�ائ�ة 

  1.48  0.77  1.52  0.82  1- 'أ

  0.94  0.87  0.92  0.90  3-ال�عامة ب

  0.81  0.85  0.81  0.84  4-ال�عامة ب
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  0.95  0.79  0.96  0.79  2- 'أ

  0.94  0.76  0.97  0.76  3- 'أ

  0.82  0.86  0.81  0.86  4- 'أ

  

  :ال�عامات ال���اج�ة �ال�هة ال��ال�ة ال��ق�ة

  0.91  0.70  0.90  0.72  1- 'ال�عامة ب

  0.95  0.71  0.94  0.70  2- 'ال�عامة ب

  0.87  0.67  0.87  0.66  3- 'ال�عامة ب

  0.82  0.89  0.82  0.86  4- 'ال�عامة ب

  0.88  0.81  0.92  0.84  1- 'ال�عامة ج

  0.93  0.73  0.92  0.74  2- 'ال�عامة ج

  1.08  0.76  1.10  0.72  3- 'ال�عامة ج

  0.84  0.86  0.84  0.86  4'ال�عامة ج

  0.95  0.74  0.95  0.74  1- 'ال�عامة ت

  0.85  0.80  0.85  0.79  2- 'ال�عامة ت

  0.86  0.75  0.83  0.75  3- 'ال�عامة ت

  0.82  0.87  0.82  0.86  4- 'ال�عامة ت

  1.03  1.03  1.03  1.01  1- 'ال�عامة ث

  1.02  1.09  1.02  1.03  2- 'ال�عامة ث

  1.04  1.08  1.06  1.12  3- 'ال�عامة ث

  0.83  0.85  0.85  0.88  4- 'ال�عامة ث

  .  04 أن�� ال���� رق�
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م�ل ح�ف الالم ال�عامة  ال���ي ال�ي ت��ل ق�ة ال���اب ألن ش�لها   اس�����الق� 

 H Saladinمع تق���  مقارنةال�عامات ال ت��او�  في ه�ا ال��ول ق�اسال�س��ة، 

  .اإلصالحات ال�ي ��أت على جامعو  ل�غ���اتله�ا راجع و 

ال�هة ب�ائ� أن العق�د ال�ي ت��ل  �H Saladinال���ة للعق�د فق� ذ�� : العق�د

 هانأله�ا راجع و  االن�فاض ةقل�ل اق�ة ش�لها ن�ف دائ�� م��اوز ال��ال�ة ال�� 

 ال��ال�ة ال��ق�ة جاءتو  س�ي� ال���ة للعق�د الما �أ  ،1تع�ض� إلعادة ال��اء

ش��ه �العق� ال�ق�ن� ��ل� لعق� ال�� ���� ال���اب ش�له اأما  ،ةم��اوز  ةم���� 

 �الح�، أوراق األكان��صف م� ی���ه العق� وه�ا  ، arc lambrequinاس�عل�ه 

�أوراق األكان�� أن��  الف�  ال��ا��ي ��ه� في ���قة ت����ه ب�� ا� أنه� م�ج

 ،ش��ه �ال�ق�ن�العق�  اس�ع�التأث�� الف� ال��ح�� م� ح�� و  11و10 ال��ر رق�

 ال��ا���ةالعق�د ن�ام نف�  ح�� ات�ع ال��ن��ن ل� ی�غ�� � ش�ل العق�د حال�ا فه أما

 ارتفاعالق�اس ب�� إذ أن  ،في م��� تازال�ي أض�ف� م� ��ف ال��ن���  العق�د و 

 ع�ض العق����� ب��  اخ�الفع�م وج�د ��ل� و  ،الق�س ی��او�انو  ال�عامة

العق�د حال�ا  رتفاعب���ة ال، 11-10-09- 08-07- 06أن�� األش�ال واالرتفاع

 ال����أن��  م3.40و م3.75وح ما ب�� افي ال�امع ال���� ال ی��او� ح�� ی�� 

ال�هة في ن  �ع� العق�د إ ،ل�غ��ات ال�ي ��أت على ال�امعله�ا راجع  13 رق�

م���عة  ع�ارة ع� ال��لي ال��ال�ة ال��ق�ة ق� ز��� ب�خارف ذات ��از األماز�غي

ه�ه ال�خارف ت�اع�نا على ت�ع�� رأی�ا ال�� ذ��ناه  ،م� ال��ل�ات ت���ها خ���

أن و  سا�قا على أن ال�ال�ات ال���اج� في ال�هة ال��ال�ة ال��ق�ة ق� أع�� ب�اءها

  . 07أن�� ال��رة رق�  ال�امع ال ی���ن م� خ�� �ال�ات

جامع �ان ����� على �ع� ال��ات تقع أن  H Saladinلق� ذ�� : ال��اتو  �ال��اف

ج�د ناف�ت�� ف�ق ال���اب و  و��ل� ،ع�� ال��خل ال�ئ��يو  في ج�ار ال���اب

                                                           
1 - H saladin,op sit ,p234 
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م��� �ال�خارف ت��هي �العق� ن�ف دائ�� م���ر و  ب�اب خ��ي م�ق�ش تانم�ود

ع ت��ه تل� في ال��ار ال����ي ال��قي لل�ام ة�اقعالخ�� األ �وال��اف ،في اإل�ار

ناف�ة م����لة ال��ل ف��� أما في ال��ار ال����ي الغ��ي  ،ال���اج� ف�ق ال���اب

����ة ش�ه م��عة ال��ل ت�تفع  �أما حال�ا فق� أض�ف ن�اف، 1ال���نة ت�ل على ج�ار

 ،تقع في ال��ار ال���اب م� ال�هة ال�����ة ال��ق�ةم 4ع� أرض�ة ال���� ح�الي 

   .وال ت�ج� ال��ات ح�� ���� �ع� ال��ادات

فق� �ان ال����  ،08 رق� الل�حةأن��  ح�� ال��ر الق���ة لل�امع : ال��ق�ف

،ح�� �ان ال��اع ��ع�ن ج�ال�ن�ة تعل�ها ��قة م� الق�م��مغ�ي �أسقف خ���ة 

� ��ع�ن ق�ع أخ�� ���ل ث ���ل ��لي ح�� ��ل ال�ائ�ة عارض�ان خ����ان

���ة ���ل �الالق�ع  ب�ضع �ع� ه�ا �ق�م�ن  خ�� األو  ل��� ب�� الق�عل ع�ضي

� �غ��ها �الق�م�� ال��جج ت��ي ه�ه ال�ق��ة في ال��ق�ف ث ،ه�مي صغ��ة ال���

ن�ام م��ع�ل ل�غ��ة ج��ع ال��اج� في ال�غ�ب اإلسالمي ال�ي ب���  ه�اال��شلة 

ه�ا  اس�ع�للق�  ،)ال�ف��ةو  ال�����ة ال��ان�ة(م� الف��ة ال��ا���ة إلى عه� ال�و�الت 

ت�ف� ال�ادة األول�ة  إلى��ل� راجع و  لل��اخ ال�ع��ل ال�ائ� في ال���قة ال��ام ن��ة

 .الق�م��و  ال���

فق�  ،م1830 و م1823ما ب�� ال��ة  ى ال�امعل�ع��الت ال�ي أدخل� علأما �ع� ا

الق��� ،ه�ا ما ن�����ه م�  ��ق��الزود ال�امع �أق��ة ن�ف أس��ان�ة تغ�ي 

� �األق��ة ن�ف �أما حال�ا �ال�ات ال�امع غ� ،Lvoinat2ال�صف ال�� أورده

ل��ق�ف ال���ي ق� زال ر��ا ن���ة ت�ه�ر حال�ه فل� �����ع ل �ال���ةأس��ان�ة 

  .ال��ق�ف األصلي � األق��ة ال�ي �ان� تعل ��ق�و  ��ات ف�ق�ال

  

                                                           

1- H saladin,opsit ,p237 

2--Lvoinot,,oudjda et l’malat,p64-65 
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  :الع�اص� ال�ل�قة لل�امع:�ا�عال���� ال

  06أن�� ال���� رق� : ال���أة-

ال��ق�ة تقع في درب ال�� م�ه نلج إلى لق� ب��� م��أة ال�امع في ال�هة ال��ال�ة 

ال��رسة ، لق� �ان م�خل ال���أة معق�د �عق� م���� م��اوز ی���ه عق� م���� 

م��اوز تعل�ه �لة ح���ة �ع� ت�م�� أض�ف� �لة خ���ة م���ة ب�خارف ح�ی� أن�� 

  .   23-19ال��ر رق�

� على اث�ا ع�� سق�فة م����ة، ت��� ذات ال���� ال�����ل نلج إلى ال���أة 

ع�� غ�فة م��عة ال��ل نلج إل�ها ع�� أب�اب م� ال��� م���ة �عق� م��� ت���ه 

م، ی��س� ال���أة 1.20و 1.17زخارف ن�ات�ة ت��اوح ق�اسات ه�ه الغ�ف  ماب�� 

م ل�� �ال�ل�ج ورخام 3.75م و��له 1.14صه��ج م����ل ال��ل ی�لغ ع�ضه 

ال���اج� في ال��ار ال��الي ال��قي  ����� على ق�اة ت��� ب��ه و��� الف�ق�ة

لل���أة ال�قابل لل��خل، ز��� ه�ه الف�ق�ة �عق�ی� مف���� ی��خالن ف��ا ب��ه�ا 

ل��� واجهاتها �ق�ع م� ال�ل�ج ذات أ��اق ن���ة، غ��� ه�ه ال���أة �أسقف 

- 22رق�  ةخ���ة مل��ة ���قة م� ال��� و ال��ى صغ��ة ال���  أن�� ال��ر 

ه�ا ال�قف ف��ات دائ��ة ال��ل ل�ه��ة و��ل� ی�ج� ن�اف� م����لة ، ی��لل 25

ال��ل م���ة تعل� واجهة ال��ال�ة الغ���ة وال�����ة ال��ق�ة، لق� ب��� ال���آت 

ال�����ة ب�ل��ان غ��� �ق�اب دائ��ة ع�� ما ن��ه ه�ا في ال�امع ال���� ب�ج�ة 

ة ال���أة، ���� أن ���ن ح�� اس�ع�ل سقف ال��ال�ني ذو أر�ع واجهات ل�غ��

ال������ن  و�ف�ا األسقف ال����ة في م�ان�ه� ال�ي ب��� في الف��ات األولى، و�ع� 

ال���ر الع��اني في ف��ة أب� ال��� وأب� ع�ان فارس أص�ح اس�ع�ال الق�اب في 

ال���آة، �ال���ة ل���قة نقل ال��اه له�ه ال���أة ت�ج� ساق�ة  ت��� �ال��ار  ةتغ��

  .��21ي ال��قي ت��ع�ل ل�قل ال��اه أن�� ال��رة رق� ال��
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   :ال���نة-

ال���نة �ع� ال�امع ح�� ت�ج� ��ا�ة تأس���ة في ال�اجهة الغ���ة ال��ال�ة  ب��� 

إلى ال�ان�ة  ىم م� الع�ارة األول��1.39لها  م�ق�ش على ق�ع خ�ف�ة لل���نة

 "أس� ب�اها"الق�عة األولى ع�ارة نق� على، 39 أن�� ال��رة رق� م 0.07وس��ها 

تار�خ  ی�جع H saladinح��  ،"ـعام س�عة ع"عل�هاق�عة ال�ان�ة ��� ال ث� ف�اغ  ث�

س�ة على ب�اء ال�امع ،إذا ق��ا ب��ل�ل  21أ� �ع� م�ور  ،1ه717س�ة  إلىب�ائها 

 ال�ل�ان ال�� أم� ب��ائهاو ال��س� أ اس�ه�ه ال��ا�ة ن�� أنها ال ت���� على 

 إلىال�أس���ة ت�ق��  ل�ق��ة��ل� ن�� أن الق�ع ال��ف�ة ال�ي ���� عل�ها ه�ه او 

 ـأما عام س�عة عل�ن�� ح�� ن�� ع�ارة أس� ب�اها م�ق�ش على خلف�ة س�داء 

ال�����ة ال ت��� أنه في و لألسف ال��ادر ال��ان�ة أ ،على خلف�ة خ��اء ف�ق��

له�ا س�ف  ،ال��ن��� وأ ال��ان���م� ��ف ال�ل�ك ه�ه ال��ة ق� ت� ب�اء م��نة 

ح��  أنه أق�ب إلى ال��ة �اع��ار ،H saladinن��في ب��� ال�ار�خ ال�� أورده 

 اس�دون مع�فة  ،م�ة �ع� إذا ق��ا �إك�ال ال��ا�ة فهي �ال�الي عام س�عة ع��

ح�� ن��  الغ��ي م� ب�� ال�الة ال��الي ���التقع ه�ه ال���نة في  ،ال��س�

ی��  ،الغ��ي م� ال�امعال��الي أب�ز ال��اج� ال�����ة ت����� مآذنها في ال��� 

ع�ضه و  م 1.88إرتفاعه  ال�ل�ج إل�ها ع�� م�خل �عل�ه عق� م���� م��اوز

 .م0.91

اإلرتفاعه م�  أمام،4.60و م��4.58ل ضلعه ما ب��  ن ه�ه ال���نة م� ب�نت��� 

ح�� أن ال���نة تقع حال�ا ف�ق ال��ار ، م14.92بـ �ق�ر س�ح ال���� إلى األعلى

��اج� في ال��ح بل �ان� في سا�قا ل� ت�� قاع�تها م ،لل�امع ال����ي الغ��ي

م��� و ذ �ال��سو  م19.94ال��ن  إرتفاعها م� االرض إلى أعلي ی�لغ ،األرض

                                                           

1-Hsaladin ,les monuments de oujda,p 
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م �4.92ق�ر بـ ارتفاعه ام أم2.22و م2.18ش�ه م��ع ی��اوح ��ل أضالعه ماب�� 

درجة  84ش�فة ال���نة ع� ���� نلج إلى  ،ثالث تفاف�ح تعل�هاق�ة دائ��ة �ى مغ�

ت�تفع ما  ،م0.75م،��لها 0.38ی��اوح أع�داها في �ل رواق س�ع درجات ع�ضها 

�اقي لم 0.17، وال��ج�دة في ال�واق األولل�رجات ال��� ل���ة ال� م0.20ب�� 

 م،1.96و م 1.93ما ب��  ت��اوح ق�اساته م��عةل ن�ات ح�  یل�ف درج ال�رجات

م���ه م����ل ال��ل في آخ�  ،ل��فةلع�د �الق�ل  ال��ذنج�د غ�فة و  نالح�

 ال��فة ، أسفلح�� ���� م� خاللها م�اق�ة األش�اص القادم�� م�  مف��حةج�ارها 

حال�ا ج�ران ، م 1.52 وارتفاعه م 0.79ع�� م�خل مق�س ی�لغ ع�ضه  نلج إل�ها 

ما نالح�ه في  ،16 رق� ال����ال��فة ق� زودت ���قات م� اإلس��� أن�� 

ی�د� إلى  ال��فة ن�� سل� آخ� إلىص�ل � ال ح�� ق�ل ،غ�� مف��حال��س� أنه 

��قة م� ال��ارة تعل�ه ق�ة ج��ة ث�ان�ة األضالع  ال�� ����� على وس� ال��س�

 ةألول م�  ،33 أن�� ال��رة رق� م 0.92و م 0.97 ی��اوح ��ل أضالعها ما ب��

  .غ�فة ال��س�ه�ه ال���قة لل�ل�ج إلى  اس���م�

ج�د غ�فة ت��ل و  ب�ل��ان نالح� ال��ان�ةو  ال�����ةال��اج� س�اء  مآذن الح��ا إذا

 إغالقهات� و  هل �ان� ت�ج� ف��ة ،� ـ�لج إل�ها ع�� م�خل �عل�ه عق�ج�ران ال��س

���قة ب�ائها ح�� � في ه�ه ال���نة ه ان��اه�اما ی���  ،�� ال ی�ج� أثار للغل�ل

 اس�ع�لال��ارة ح�� و  ال��اة ب��� �األج�و  قاع�ة ال��ن ال���نة داخل فينالح� 

 م ��0.22له ما ب�� و م 0.12ع�ضه و  م 0.03صف�� م� األج� ال�� ی�لغ س��ه 

،أن��  م0.24و س�0.22صف م� ال��ارة ال�ي ی��اوح س��ها ما ب�� و  ،م 0.24و

ه�ه  ،اس���ل ب�اء �األج� ال��اة و  ��نل�� في ال�هة العل�ا لل،  16 ال��ل رق�

 ل�� س�� ،ال��ان�ة في تل��انو  ال���قة في ال��اء ل� ن��ها سا�قا في ال�آذن ال�����ة

ال�اخل�ة لل���نة  لق� ل��� ه�ه ال��قة ،ق���ة م�ی�ة م���رة ب�ل��ان الح��اها فيو 

��اء ال�آذن ق� و  األج� لل�ل��� اس�ع�اله�ه ال���قة في ،���قة ثان�ة م� األج� 

 �ا ال�آذن ال��ان�ة ف��� أنها ل��� �األج� ع�� ال��ن����إذا الح، ت��اها ال��ان��ن 
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ح�� ن�� أنه� ل� ی��ع�ا ن�� م��د في ال��اء خ��صا إذا ق��ا �أخ� ن��ذج�� ق�ل 

ج ثاني ذن�� و  ،ب��� �األج� ال����  ال���� �فاس جامعه�ا م��نة و  ه717س�ة 

  . �نة ال����رة ال�ي ب��� �ال��ارةم�

 ل�خارف واجهات ال���نة ف��� أنه� لل�خ�فة ب�ن ق���ه إلى ثالث ��قات �ال���ة

  41-40 أن�� ال��ر رق� ال�����ة ال��ق�ةو الغ���ة  ال��ال�ة���ة لل�اجهات ال�

ع�� ف� م���ر  �إح�و عق� مف�� ذت���� ال��ء ال�فلي م� ال��ن � فق� ت�

ث� یل�ه إ�ار  ،23 أن�� ال��ل رق�م 2.02ع�ضه و  م2.82 ارتفاعهی�لغ  إ�ارفي 

ف��� تق�م على ثالث ال���ه م���عة م� ال�ع��ات ذات ثاني أك�� م�ه ح��ا ت

ال��ل رق�  أن�� ن�ات�ةب�اع� ل��� ب�� مع��ات ل���ع�ل ��� ف ت���� علىعق�د 

م� العق�د خ�اس�ة  صف�ال���ة لل��ء العل�� فق� أس�ع�ل ل�����ها  ،20و19

 ،17ال��ل رق�  ثالث�ة الف��ص م���رة في اإل�ار الف��ص ت���ها عق�د

 اخ�الفن�� نف� ت�ت�� مع  ال��ال�ة ال��ق�ةو  ال�����ة الغ���ة ل�اجهاتو��ل� ا

 arc ش��ه �ال�ق�ن�عق� ز�� ال��ء ال�فلي � إذ ،أن�� ال��رة ل�خارفا

alamprequin عل�ه م���عة م� ال�ع��ات ذات ف� ،22ال��ل رق�  م���� 

رة داخل � �ص ه�ه ال�ع��ات م�اح� تق�م على �ائ�ة م� العق�د ثالث�ة الف�� و 

أما �ال���ة لل��ء العل�� فق� ز�� ب�ف� ���قة ال�اجهة  ،18ال��ل رق�  إ�ار

 ات ال���نة م���عة م� ال��فات ی�لغ ع�دها في �لهاج� و �عل ،الغ���ةال��ال�ة 

إذا ق��ا  ،38أن�� ال��رة رق�  ش�فات م���ة �ال��� ش�لها غ�� م���� اجهة ت�عو 

�ة ال�����ة ال����لة في اإلف��� م� ال�ل�ج  �ل�ل ه�ه ال�خارف ف��� أوال أن ال��ب�

� ��ال����ة ت��اق األال�ي ت��للها  � م���عة م� ال�ع��ات عع�ارة � ال�� ه

العق�د ��ف م�  غ�� م��اج� في ه�ه ال���نة ح�� ع�ض�ة لل��ن �هة العل� ال�

أما �ال���ة  م��نة ال����ة ،ة في د� جت��ه تل� العق�د ال��  ،ةخ�اس�ة الف��ص م��� 

 ،ال��ق�ةال�����ة و  الغ���ة ال��ال�ةل��� ال�ع��ات ال���ع�ل في ت���� ال�اجه�ان 

 وم��نة ه،636أس� س�ة   �امع ال���� ب�ل��انالو  أكادی� ف��� م�له في م��نة
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 جامع هانف� ال��ة ال�ي ب�ي ف� ،ه696م��� س��� أبي ال��� ال�� ب�ي س�ة 

م��نة أبي ، ل��� ال�ع��ات ذات ف��� م���عة م� ال��اع� اس�ع�لح��  ،ج�ةو 

هي األولي ال�ي ن�� ف�ها ه�ه ال�ق��ة في زخ�فة ال�آذن،أما �ال���ة لل�ع��ات  ال���

ه�ه ال�خارف  ااس�ع�ل�  ف�أث�� ال��ح�� إذ س�� والغ���ة ال��ق�ة ال���اج� في ال�هة 

ش��ه �ال�ق�ن� ق� س�� اس�ع�اله  لعق�ا ة الق��ة ���اك�،خ��صا في ت���� م��ن

��ل ال�� ن��ه في م��نة أكادی� الال��� و في العه� ال��ح�� ل�� ل�� ب�ف� 

�����م في م��نة جامع ال���� ب�ج�ة، أما الإذ ی�ج� ش�ه ���� ب��ه و���  ب�ل��ان،

اس�ع�ل في ال�آذن ال��ح��ة �ال���ة للعق� ال�ف�� ذو اح�� ع�� ف� فق� 

  .،االخ�الف ���� في ال��� وع�د الف��ص

ص ی���ن م� � ف� س�عو ذ ز�� �العق�  37- 36-35أن�� ال��ر ��س�ال 

ل�ن�� األخ��  و ���� �ه إف��� م� ال�ل�ج ذ  ت�اخل عق�ی� م���ر في إ�ار

على م��اح في أعاله ت���� ال���نة على ج�ع خ��ي �����  ،األب��و  قات�

ق� عه�نا في ال�آذن ال�����ة ت���� ال��س� �����عة م� ال�ع��ات  ،���ع�ل لإلی�ار

ج�ة ن�� و  ال��اوح ال���ل�ة م���عة م� ال�ل�ج ،ل�� في م��نة جامعت��للها �ع� 

 .أنه ل� ی�� ت���� ال��س� �ال�ع��ات 

  29- 28-27أن�� ال��ر رق�  :ال�اعة ال����ة-

لة  ت�ألف في أ��� أش�الها م� ع�ا س� ال��و ا� على ال�اعات ال����ة ��ل

ب���ی� ��ل ال�ل رأسي مغ�وس في األرض ،و���د ال�م� شاخ� و ع��د�ة أ

وه��ا فإن ال��ولة ت��د  على ال����� األفقي،و أ ال�اق� للع��د على األرض،

  .1ال�ق� ����ة ال�ل ت�عا ل���ة ال��� ال�اه�ة 

                                                           

،م�لة ال��اث الع��ي 95أمل ح��� ،ال�اعات ال����ة في م�اني حل� الق���ة ،ص -1 
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 ة ����ة في ال��اج� ال�امعة ح�� ت��ع�ل ل���ی� أوقات ال�الةالج� ال��و ت� 

ف�ق ق�عة م� ال��ارة  ،هع�� م�خل س�� ج�ةو  ال�امع ال���� ���ی�ة ون��ها في

م����ل  اش�لهال��ارة ال�مل�ة، ه�ه ال�اعة ال����ة ص�ع� م�  مع��،ذات ش�ل 

 ،م 0.50ع�ضها و  س�����0.70 بها إف��� م� ال��اوح ال���ل�ة ال�ل�اء ��لها 

ت���� ه�ه ال�اعة على دائ�ة ت��� بها م���عة م� ال���� �ل خ� ی�د� إلى 

 ،ال�ي ت��ل شاخ� غ�� م��اج� حال�اث ق�ع مع�ن�ة ثال ون�� ،اخلها رق�دائ�ة ب�

�الح� على زخارف ه�ه ال�اعة أنها م�ق�ة ال��ع ح��  ،20إلى  4م�  ت��أاألرقام 

أن ه�ه و ی�� ،��ع�ل ل��� ب��ها ال��ع�تم�ارح م�دوجة و  ت���ع ب�� م�اوح �أس�ة

ال��ادات ق� �ع� و في ال��� بل �ان�  ،ع�� م�خل ال��ح ةد� جل� ت�� م� ال�اعة 

أن و مع ال�اعة ال����ة فه�ه تع��� ����ة ال��ل ی�� مقارنة ،نقل� إلى ال��ح

 إذ نالح�تار�خ ص�عها ی��اف� مع تار�خ ب�اء ال�امع ه�ا راجع إلى ��ا�ة ش�لها 

ه�ه ��اس�ة و  ،ال��ات�ةو  الق�و��� غ��ة �ال�خارف ال��اب�ة جامعتل� ال���اج� في 

ت��� ل�ا ، في ف�ل ال��فال�اعة ���� ت��ی� الف��ل ن��� ل��ل �ل ال��� 

��ا أن �لها ���ن أصغ� ، ال��ولة أن ال��� ت��ن على ارتفاع أعلى في ال��اء

 في ف�لي ال����، أ��ل اإلشعاع���ن زم�  �اإلضافة إلى ذل�و  ،ح��اً 

في نف�  ف�ل ال��فنالح� أن �ل ال��� ���ن أك�� ��ًال ع�ه في  ال���عو 

في ف�ل و  �ع�ي ذل� أن ال��� ت��ن على ارتفاع م��ف� في ال��اءو  ،ال�اعة

ت��ن ال��� على أدنى ارتفاع لها في ، و ���ن �ل ال��� أك�� ��الً  ال��اء

 .1في نف� ال�اعة ال��اء

                                                           

  http://asirdabe.blogspot.com، الساعة الشمسیة المزولةفتح هللا ،-1
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  وال��ام ال�الي ال��رسة ال�����ة:الف�ل ال�ال� 

  01رق�  ال���ة أن�� ال��رة م�قع ال��رسة وتار�خ تأس��:ال���� األول 

��ار غ�فة اإلمام م� ت�الص� �، و �رسة �الق�ب م� ال�امع ال����تقع ال� :ال��قع-

ساحة  �لع�� زنقة ال��ام الق��� و��إل�ها ���� ال�ل�ج ، لل����ال�اح�ة ال��ق�ة 

ت�تفع ه�ه ، ح�� ن�� ع�� م�� م�ق�ف ی�د� إلى واجهاتها ال��ق�ة ،الع�ار��

 ش�اال34°40'44".65م ع� س�ح ال��� أما فل��ا ف�قع 830ال��رسة ب 

  . غ��ا 01°54'46"18و

  :تأس�� تار�خ - ا

في ه�ه (��� ف ال�� أورده ع�� هللا ال��ار� ال�� نع��� في تأر�خ ه�ه ال��رسة على 

 وااله��امم�رسة إسالم�ة م����ة نال� م� ال�خ�فة وال�قة ما ی��اس� ، ال��ی�ة ال�ج��ة

ل�� ح�� دراس��ا  ،ی��� تار�خ ال��اء لألسف الو ، 1)�ال��س�ات العل��ة في ال�غ�ب 

�ي أع�� ��ة الال نف�  هـ696 عام األول، إن�اؤهات� ف�ه�ا  ق�تار����  ی�ج�لل��ادر 

أبي زرع ال ی��� أنه ت� ب�اء  اب�ال�� ال�� أورده  في ل�� ،ف�ها ب�اء م�ی�ة وج�ة

 ي�ل�ان أبالقام  ف�هاو  ،ه736هـ و735ما ب�� س�ة  ه��ار�خ ال�اني الو ، ��رسةال

أن�أ رضي هللا ع�ه في (أنه  ی��� إذ ،ال��رسة و��اء ال��� ب��م�� أس�ار م�ی�ة وج�ة

  .2)و�الد ال�غ�ب األوس� م�رسة األق�ىكل بل� م� �الد ال�غ�ب 

 تع�ض� ل��م�� س�ة إذ ،تار�خ اإلصالحاتب��� ق���ا ه�   أن ه�ه ال��رسة ما ی���و  

تار�خ  هاأح� ت��ان نق� علىو  ،��3ی�ة وج�ةلم ���اس�ة ز�ارة ال�ل� دمحم ال�ام� 1934

                                                           

1-ب�ر ال�ق�� ، م�اج� وج�ة الع��قة، م���عات �ل�ة اآلداب والعل�م اإلن�ان�ة ، جامعة دمحم األول ،   

70ص،   م2011، وج�ة    

2- دمحم اب� م�زوق ال�ل��اني، ال���� ال���ح ال��� في مآث� وم�اس� م�الن أبي ال���،  دراسة 

406م، ص1981،  ش��ة ال����ة ل��� وال��ز�ع، وت�ق�� م��ا خ���س ب�غ��ا   

  3-بدر المقري ، المرجع نفسھ، ص70
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فق�  ح�� القائ� عل�هاو ، 43أن�� ال��رة رق�  م1955ه أ� 1355ر��ع األول 

س�اء أل و��ل� راجع  ،ل��رسةلها اأض�ف ه�ا ال�ار�خ �ع� ع�ل�ة ال��م�� ال�ي خ�ع� 

درس�ا ف�ه م�ه� ال�اج الع��ي ب� ال���� س��اص�  ال�ی�م���عة م� ال��رس�� 

ت�في س�ة  ،�ع����اقعة �الغ��� ��ة ق م� أس�ة العل��ة أصله� م� ال����ي

 . م1950ال��اف� لـ  1ه1350

     :11-10رق�  الل�حاتأن��  ال�ارجيوصف : ب

سالك ����ة ال��ل ت��للها �ع� ال��اف� ال����ة  �����عة م� األ �اجهات الت�ه� 

 ارتفاعهای�لغ ال��خل ال�ئ��ي في ال�اجهة ال�����ة ال��ق�ة و�قع ، ذات ال�خارف ال��ات�ة

ضف��ة م���رة  ی���هعق� م���� م��اوز  ا�عل�ه، م1.34وع�ضه  م3.80ح�الي 

أق�اس م�ا عق� مف�� ع�ارة ع� ت�اخل ثالث  و����ه، �اوزم���� م� العق�داخل 

��� ال�غ�� وال���� ه�ه الف��ص ت��س�ها ال���ل م���عة م� الف��ص ذات 

ی��� الف�اء ب��  �ار،إ م���� داخل ه�ا العق�  ب�ع� � م�قابل��� ت��الن م�وح��

ش���  ���� �ه، ��ات�ة ت��س�ها م�اوح ن��ل�ة م�قابلةال�ع��ات ال ��ارال�ف�� و العق� 

 ةم� ال�خارف ال��ات�ة �عل�ه إف��� م� ال�خ�فة ال��اب�ة ع�ارة ع� �ع� اآل�ات ال��ق�ش

دعام��� م�م���� �عل� عق� ال��خل �لة خ���ة ت�ت�� على و ، �ال�� ال�ل� ال�غ��ي

، ت �الق�م���اب�خارف ن�ات�ة مغ ة�ه ال�لة م���ه، �ال��ار م��ج�ان ب���ان ��رت��

رتفاعه او  م 0.98ی�لغ ع�ضه ح�الي  الغ���ة ال�����ة ال�اجهةو��ج� م�خل ثان�� في 

  . م��اوز معق�د �عق� م���� م2ی��� ع� 

  

  

  

                                                           

     www.albordj.blogspot.com  ، الدراسات واألبحاث واإلحیاء الثراثعن مركز جمال القدیم ، -2
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   .ال�اخليدراسة ت�ل�ل�ة لل�صف  : نيال���� ال�ا

  19أن�� ال���� رق� :ال�اب� األرضي-

رضي نلج لل�اب� األ، ال��ارس ال�����ة��اقي   وس�ح ت���ن ه�ه ال��رسة م� �ا�ق��

�قف �ی�د� إلى سق�فة م����ة مغ�اة  في ال�هة ال�����ة ال��ق�ة �قع م�خلع�� 

تق�م على دعامات م�م�ة في ال��ار  ةخ��ي ���له م���عة م� العق�د ال����� 

ق�ع م� ال�ل�ج ر ل�� بـلل��ا  ال��ء ال�فلى، م0.53م و0.50ع�ضها ماب��  ی��اوح

م����  م��� عق�� م�خل م��� ن��في ال�هة ال�����ة الغ���ة ، 12 الل�حة رق�أن�� 

����عة م� � هعق�ز��� ��ش�ي م م��� 1.60م و��لغ ع�ضه 3رتفاعه ع� ای��� 

م 5.22رواق ی�لغ ��له ح�لي  یل�ه، 11رق� ل�حةأن�� ال ال�خارف ال��ات�ة وال��اب�ة

 ه  ن�� ص�� �ع� ،ش����ان ت��لله ج�ران ال�واق، سل� إلىی�د� م 1.22وع�ضه 

����� علي م���عة م� ، م4.87م وع�ضه 5.83ی�لغ ��له   ال��ل م����ل

ل��� ، م0.30م 0.34ال�عامات دائ��ة ال��ل م�م�ة في ج�ار ی��اوح ق��ها ما ب�� 

 ع� األرض�ةرتفاعها اال�ي ���لف ق�ع ال�ل�ج هة ال�فل�ة لل��� �ال����عة م� ال�

��قة م� �م� ال��ران  ىال�هة ال�س�ل���  ، م2.05وم 1.17 ��ب ح�� ی��اوح ما

 على م���عة م� العق�د ال����ة  ه�ه ال��قة تق�م، م0.20ال�� ی�لغ س��ها ح�الي 

ش��� ی��س� ال�هة العل��ة لل���ان  ، م�خ�فة ال���ان ال��رن��ة  ت��هي ب�وائ�ت��لها 

ب�خارف ن�ات�ة  م�ق�ش��� �ز�� ال��ء العل�� لل�اجهات و ، م�ق�ش ���ا�ة دی��ة

� في �ا��ها ت���� على ثالث ف��ص م�� ةعق�د مف�� �ق�م على ��ابي ش���و 

ال�ي  تا�ل ال�اجهات �أش��ة ��اب�ة تعل�ها م���عة م� ال��اس� زخ�فة، �ال�ق�ن�ات

�عل�ها  �لة خ���ة م���ة ب�خارفال�اجهات � غ���، و ت���ع م� ال����ة وغائ�ة

أر�ع  ال�ئ��ي وق� أس�ع�ل ل��ل تقل ال��ق�ف ال��� ،50ة رق� أن�� ال��ر � الق�م�

 ف�قع في ال�الة �ال���ة ل��� ،ص�ع� في ر���ات ال�لة ال����ة مق�ن�ة ق���ات

، ع�� عق� م��� م��� م��� ب�خارف ن�ات�ة و��اب�ة ����ة لل��� نلج إل�ه�ال�هة ال
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ی�خ�فه م���عة م� ال�خارف ، م 0.42وس��ه ، م1.60م وع�ضه 3.27 ارتفاعهی�لغ 

�ل  عارتفی�لغ اال��خ���  ��س�ه �اب خ��ي ����� على دف��� ��ل� عل�هاال��ات�ة و�

م م��� �ال�خارف اله��س�ة ع�ارة ع� 0.12م وس��ها 0.63م وع�ضها 1.78ب  دفة

م 4.70ع�قه  ال��ل ب�� ال�الة م����ل، 51 أن�� ال��رة رق�أ��اق ن���ة 

�عل�ها إف��� ، م1.50ی��� ارتفاعها ع� مل�� �ال�ل�ج ال��  ج�رانه، م5.86ه وع�ض

�عل� ب�� ال�الة صف م� العق�د ال��خ�فة ، � على زخارف ن�ات�ة أض�ف� ح�ی�ا���� 

�� ال��في الإف��� م�  ال�الة ���ال��ران و���� �ال�ي ت��للها �ع� ال��اس�ات 

ی��س� ال���اب ال��ار ال����ي ل��� ، ال��رق ال�� ���� أن ���ن أض�ف حال�ا

 0.40ما ب��  اأضالع ت��اوح ق�اساته ةی���ن م� خ�� ،52 أن�� ال��رة رق� ةال�ال

ی���ه ، م1.08م و��لغ ع�ضه 2رتفاعه ع� ا�عل�ه عق� ن�ف دائ�� ی���  م0.47م و

ماب�� عق� مف�� وعق�  ت زخارف ن�ات�ة ت����م���عة م� ال���ات ذا

إ�ار ی���ه ش���   ش�ل ضف��ة ����� على �عل�ه�ا عق� مف�� على، ال���اب

غ�ي ب�� ،  ال��ع ةت��و ح�ی� ����� على جامات ذات زخارف ��اب�ة ون�ات�ة

في ال�هة ی�ج� ص�� ثاني ، 54 ان�� ال��رة رق� م�خ�ف �قف خ��ي� ال�الة

ع�� م�� م�قف ����� على عق�ی� م������ ���ع�الن نلج إل�ه ال��ق�ة ال��ال�ة 

ی�لغ ع�ض م�خل  55 ان�� ال��رة �ال��ار ل��ل ال�قف ال���ي دعامات م�م�ة

 ��ل الال��� ذو  ی�د� إلى م2.50رتفاعه ی��� ع� ام 1.21ال��� ال�اني 

ت��� �ه أر�ع أروقة تق�م على ، م5.26م و4.08ما ب��  هق�اسات ی��اوح �����ل ال

في  مل��ة �ال�ل�ج، 0.52م��عة ال��ل ی�لغ ��ل ضلعها م���عة م� ال�عامات 

ی��اوح ��ل  ،أسقف األروقة ال����ةت��ع�ل ل��ل ه�ه ال�عامات  ،ج�ئها ال�فلي

ت��للها �ع� الغ�ف ال�ي نلج إل�ها ع�� ، م1.05م وع�ضها 6.94م و6.58األروقة 

أش�ال الغ�ف  ، 56 رق�ال��رة  ان�� م0.72م و0.70أب�اب ی�لغ ع�ضها ما ب�� 

ال���أة في ال�هة ال�����ة الغ���ة  تقع���� �ع�ها ���ع�ل إلی�اء ال�ل�ة، غ�� م

 غ�فع�د ی�لغ ، ش�لها غ�� م���� وس�ها مف��ح �فغخ��  ىلل��� ت���� عل
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وت�ج� في ال��ار ال����ي ال��قي  ف�ق�ة م��� �عق� ، ال���� به�ا ال��� ث�ان�ة

ون�� في ، رق�  ان�� ال��رة م� ال�ل�ج �أ��اق ن���ةم���ة مف�� مل�� �ال�ل�ج 

ة لل��� م��اج� في ال�هة الغ���ال�اب� األرضي ال���خ ال�� نلج إل�ه ع�� م�خل 

الغ���ة ال��ال�ة غ�� م���� یل�ه م� ال�اح�ة  خم م��� ال���0.82األول ی�لغ ع�ضه 

ه�ه الغ�فة أض�ف�  نلج إل�ها ع�� ال��خل ال�ان��  ال��تىغ�فة ت��ع�ل حال�ا ل�ضع 

  . م ح�� هي اآلن تع��� مق��رة ال�امع 1934في س�ة 

نلج إل�ه ع�� سل� ال�قابل  :14رق�  ل�حةان�� ال، 21ال���� رق� : ال�اب� األول-

�ل ت��زع في  غ�ف ال�ل�ة  هت��لل،  م1.19ع�ضه  إلى ال�واقلل�ق�فة ال��خل ی�د� 

غ�ف ت���ع م� غ�ف ذات م��� م����ل وأخ��  س�ةم� ال�هة ال�����ة الغ���ة 

ی���  ام وارتفاعه0.81غ�� م����ة ال��ل نلج إل�ها ع�� أب�اب م� ال��� ع�ضها 

��ل� و  ،غ�ف ةال�هة ال��ال�ة ال��ق�ة ن�� سل� ی�د� إلى ال��ح وس�في ، م 2ع� 

����� على  ،نلج م�ه إلى س�ح ال��� ال�اني ����� على سق�فة م����ل خلم�

، حال�ا إلی�اء ال�ل�ة نن ت��ع�الاتن ���� اقاع����� بها دراب��� م��ي �ال��ارة و  ف��ة

ت�ل إلى  ل��� ال�ئ��ي وأخ�� ال�ي ت�ل على ات��لل ج�ران الغ�ف �ع� ال��اف� 

  .ح�ی�مل��ة ب�ل�ج  رض�ةواأل وج�ران األروقة، ال�ارج

م 0.70ضه ع�� م�خل ع� إلى ال��ح  نلج: 22ال���� رق�  :ال��رسة ال��ح

و��ل� ف��ة  �ع� الف��ات مغ�اة  ال��ح ت��لل أرض�ة، م2ال ی��� ع�  ارتفاعها

  م0.60ح�الي  رتفاعهارة ی�لغ ���اي ال�ي ���� بها دراب��� م��ي ال��� ال�ئ��

��ل ال��ال�ن ی���ن م� أر�ع �ت�ق�ف ب�� ال�الة �الق�م�� ذو الل�ن األخ�� ن�� و 

أن ن�ام ال��ق�ف ال�� ���ي ال��شلة ی�ق�� إلى ن�ع�� ن�ع ����� على واجهات ح�� 

  .  58أن�� ال��رة رق�  وجه�� وآخ� ����� على أر�ع أوجه
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 �فاس ت��ل� م�� تأس�� م�رسة ال�فار�� إن ال��ارس م�ت ع�� ثالث ال��حلة األولي 

ح�� ، 1ب�عق� م م� ��ف ال�ل�ان أبى ی�سف 1272-1271لـ ه ال��اف� 670س�ة 

����ة  ، وهيأولى ال��ارس ال�ي تأس�� في العه� ال����يتع��� ه�ه ال��رسة م� 

وغ�ف ال�ل�ة  ال��� ب�� ال�الة س�ة لل��ارس وهيال��ل ت���� على م�اف� أسا

تار�خ ب�اء 2م 1321ه ال��اف� لـ721أما ال��حلة ال�ان�ة ت��أ في س�ة ، وال���أة

ال��ارس ال�����ة ت���ر خ��صا م� ال�ان� ال��الي  تال�ه��ج ح�� ب�أم�رسة 

 � ه�ه ال��رسة في عه� ال�ل�ان أبىب�� ،أع�ي ق��ة ����ة لل�خارف ����لف أن�اعها

أما ، ���� م� ال��ارس في ال�غ�ب األق�ىال��� ح�� قام ه�ا األخ�� ب��اء ال

ال��حلة ال�ال�ة ت�جع لعه� ال�ل�ان أب� ع�ان الفارس ح�� قام ب�أس�� ال��رسة 

ه�ا ال�ل�ان أضاف ���ة ����ة في تار�خ و ، ال��ع�ان�ة في �ل م� م�ی�ة فاس وم��اس

ل��رسة ال�����ة ب�ج�ة فهي ت���ي لل��حلة ال�ان�ة ���ة لال�، الع��ان في العه� ال����ي

ما نالح�ه في م��� ه�ه ال��رسة حال�ا و ، اه�ا راجع ل���ة ال�خ�فة ال�ي ت��ف� عل�هو 

ال��  األول �ان� ت��ف� على ص��إذ ال��ارس  فيمعه�د  وه�ا  ،ه� وج�د ص����

ل�� ، وال��� ال�اني ع�ارة ع� م��أة والغ�ف ،ت��زع عل�ه ف�اءات ال��رسة

غ�ف ال�ي ت��� �ال��� ت��ع�ل إلی�اء النالح� أن  ، اذل��رسة ال�����ة ب�ج�ةا

ع�� ت�ل�ل�ا ، غ�فة واح�ة ت��ع�ل لل�ض�ءو ل����� األغ�اض و�ع�ها ���ع�ل ال�ل�ة 

أنه ی��ف� على القاعات األساس�ة لل��ارس ال�����ة  عام له�ه ال��رسة نالح�اللل���� 

و��ل� ی�ج� ش�ه ���� ب��ها  ،ال�ي هي ال��� ب�� ال�الة غ�ف ال�ل�ة وال���أة

�غ��ه  ��لي���ل ب�ف� ال���قة  هاب�ي م�خل ال�ي ،و��� م�رسة أبي ال��� ��ال

� أخ�وا الق�اس ن�� أن ال��ف�� ه�ا ال��خل إذا ق��ا ب��ل�ل ���قة ب�اء ،�لة خ���ة

ل��اء ال��خل ���ب ه�ا  �ق�ة ال�ي ی���ل م�ها العق� ��ح�ة ق�اسالب�� أرض�ة العق� و 

أن��  ���ة ل��رسة أبي ال��� ��الاله�ا � رتفاع العق�ااالرتفاع في ثالث مع إضافة 

ل��خل م�رسة وج�ة أخ�وا وح�ت�� ق�اس���� األولى م�افة  ة���ال،أما � 35ال��ل رق�
                                                           

1 -Charles terrasse ,Médersas du maroc ,Editions Albert Morancé ,p8  

2 - Charles terrasse,op –cit,p19 
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 ث� وح�ة ،ثالث م�ات عق� ال�ف��ة إذ ت���ر م�ها�ق�ة ال�ي ی���ل الاألرض�ة و ب�� 

عق� ال�� في وس�ه ضف��ة ی���ر م�ت�� أن�� ال��ل رق� الف��� ارتفاع ال�ان�ة  الق�اس

،و��ل� العق� ال�ف�� ال�� ی��� ال��خل ل� �ق� اع��ا�ا بل اس�ع�ل ��ح�ة  36

      .    34- 33-32 رق� ش�الأن�� األق�اس ب�ا�ة عق� ال��خل ونق�ة ت��له 

 :دراسة ت�ل�ل�ة لل�خ�فة:�ل� األولال�-

ز�� عق� ال��ا�ة ب�الث عق�د  لل��خل ف��� أنه غ�ي �ال�خارف�ال���ة  :ال��خل-

ه�ا ال��ع م� العق�د ق� ب�أ �ه�ره في  ان�� ال��ل رق�  ت��اخل ف��ا ب��ها ةمف��

ع��  اس�ع�اله ان�قلث�  في م�اخل الق��ات س�اء ���اك� أو ال��ا�  ال��ح��العه� 

م���عة م�  �عل� عق� ال��خل، وال��ارسال��ن��� في ال�آذن وم�اخل ال��اج� 

ی��للها م�وح���  ذات خ�������ة  ال�ع��ات ال��ات�ة ال���لة م� ال��اوح ال���ل�ة

، ن�ف دائ�� ی���ه ف� ال�ع��ات عق� هی��س� ه�، مع�ق��� م�قابل��� ی��س�ه�ا ب�ع�

ی�� ر�� ب�� ه�ه ، ت�خ�ف ه�ه ال�ع��ات أن�اف ال��اوح ال��ل�ة ال�ل�اء وال�ع�قة

ة فس�ع�ال ال�ع��ات في زخ� اإن ، 11أن�� الل�حة رق� ال�ع��ات ����ان ال����� 

واجهات ال��ارس  �ل ه�ا ال��ع م� ال�خارف فيس�عاإذ ����ا  اال��خل ل� ��� م��ات� 

��� �ال�ع��ات إف��� ع�ارة ع� م���عة م� ال��اوح ال���ل�ة ذات خ��� ت، ����ة

ی�ج� في ال��ان� العل��ة لإلف��� ��قة ن��ي ، تل�قي ف��ا ب��ها ل���ن عق�د ی���ه ب�ع�

ال���� ت�ج� جامة ت��س� زخ�فة  أما في نها�ة، ی���ه أن�اف م� ال��اوح ال���ل�ة

ه�ا ال���� ��ا�ة دی��ة م�ق�شة على  عل��، �� ال�ل�م�ق�ش �" ال��� �"رة ك�اب�ة ع�ا

َیْ�َفِع �َُّ الَِّ�یَ� (ـق�له تعالى ت���� على �ع� اآل�ات الق�آن�ة ت��أ � ،ال�لة ال����ة

َأنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَ� َشِهَ� �َُّ (ث� ق�له تعالى ، 1)آَمُ��ا ِم�ُ�ْ� َوالَِّ�یَ� ُأوُت�ا اْلِعْلَ� َدَرَجاتٍ 

َهْل َ�ْ�َ�ِ�� (ث� ق�له ، 2) َواْلَ�الِئَ�ُة َوُأْوُل�ْا اْلِعْلِ� َقاِئً�ا ِ�اْلِقْ�ِ� َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَ� اْلَعِ��ُ� اْلَ�ِ���ُ 

                                                           

    .11س�رة ال��ادلة ، اآل�ة -1

18س�رة آل الع��ان ، اآل�ة - 4   
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َفَلْ�َال َنَفَ� ِم� ُ�ّلِ (ث� ق�له ، 1)الَِّ�یَ� َ�ْعَلُ��َن َوالَِّ�یَ� ال َ�ْعَلُ��َن ِإنََّ�ا َیَ�َ�كَُّ� ُأْوُل�ا اَألْلَ�ابِ 

یِ� َوِلُ��ِ�ُروْا َقْ�َمُهْ� ِإَذا َرَجُع�ْا ِإَلْ�ِهْ� َلَعلَُّهْ�  ْ�ُهْ� َ�اِئَفٌة لَِّ�َ�َفقَُّه�ْا ِفي الّ�ِ ، 2) َ�ْ�َ�ُرونَ ِفْ�َقٍة ّمِ

 اس�ع�الل�� في ه�ه ال��رسة ن��  ،م� ال�عه�د وج�د ��ا�ة ت�ضح تار�خ تأس��

ح�� ن���ل� م�  اآل�ة األولي ح� ال�اس على �ل� العل� واإلك�ار ، اآل�ات الق�آن�ة

أما �ال���ة لآل�ة ال�ان�ة ت�ضح ال�هادة و��ل� ت��ز أن �ل�ة العل� له� ، م� اإل��ان

، أما اآل�ة ال�ال�ة ف��ضح الف�ق ب�� �ال� العل� وال�ی� ال ��ل��ن العل�، أج�ا ����ا

ح�ص ال�ل�ك ال��ن���  لق� ،����ا في م�ار�ة ال�فار ادورو �� أن للعل� واآل�ة ال�ا�عة ت�

في غ�س الق�� ال�ی��ة في �ل�ة ه�ا ما ت�ض�ه ه�ه اآل�ات ال�ي ت��ع ال�ل�ة على 

تعل� ال��خل ال�لة ال����ة ت���ها م���عة م� ال��اوح ال���ل�ة ال�ي ، تعل� الق�� ال�ی��ة

 ةمق�ن� ةخ� وج�د ق���اآل�ابل خ��ي و الو��ل� نالح� ب�� ، ���ل مع��ات وزه��اتت

إن ن�ام زخ�فة ه�ا ال��خل ال ، ت�اع� على ح�ل ال�لة وت��� م� ق���ها ال��ال�ة 

�فاس وتل��ان ل�� ال ح��ا وج�د ش�ه  � ی�ج� ش��ه له في ال��ارس ال�����ة األخ� 

ن�هاء م� ال�أس���ة أنه ت� االت��� ال��ا�ة ب��ه و��� م�رسة أبي ال��� ��ال ال�ي 

ش�ه ���ل في ، 3م� ق�ل سل�ان أبي ال��� م 1342ه ال��اف� لـ742ب�ائها س�ة 

ثالث عق�د ال�ف�� ال�ي ت��� عق� ال��خل ��ل� في ش��� ال�خ�في ال��  اس�ع�ال

�قان حل�ون�ة ال��ل ��� ال�هة ال�فل�ة للعق� ح�� ����� على م���عة م� ال�ف�ل ب

ها ال�خارف �ف���ل في األرض�ة ال�ي نف�ت عل االخ�الفأما ، ���اوح ن�ات�ةت��هي 

   .ال�� �� ال��ارة ل�� في م�رسة وج�ة ح�� في م�رسة أبي ال��� ��ال ن

لق� ل��� ج�ران  ،51-05- 49-84-47- 64أن�� ال��ر  :ال��� ال�ئ��ي-

د س� الل�ن األح�� ز��� ����عات صغ��ة ذات ال�اجهات �ال�ل�ج في ج�أها ال�فلي 

فق� ل���  تأما ال�عاما، ���� م� ال��فاتالل�ن األخ�� ت��هي �ون��ات ذات 

                                                           

. 09س�رة ال�م� ،   اآل�ة - 3  

     .122اآل�ة ،   س�رة ال���ة -4

3 -- Charles terrasse,op –cit,p15 
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فق� ل��� ���قة  ى�س�أما ال�هة ال، �األش�ال م��عات صغ��ة  م��لفة األل�ان

ج��ة تق�م على م���عة م� العق�د ال�ف�� ال�ي ت��لها دعامات م�م�ة 

� ت��هي م���ة �أوراق األكان��ال��ار دائ��ة ال��ل ه�ه ال�عامات م��جة �ال���ان 

� م�ق�ش  "�ال�لقات حل�ون�ة ت��س�ها ش�ل ���ه ال���ة تعل�ه ع�ارة ال�ل� الع�

واجهات ال���ان ما ع�ا ال�اج ال���اج� ه�ه الع�ارة ت���ر في ج��ع ، �ال�� ال��خ

لق� زخ�فة ال��قة ، "1355ر��ع األول "في ر�� الغ��ي لل��� نق� عل�ه تار�خ 

م�خ�ف وج�د إ�ار    ح�� نالح� ف�ق  ال�عامات ال���ة �����عة م� األ��

و��ل� نالح� وج�د ب�اع� �����عة  م� ال��اوح ال���ل�ة ال��دوجة ت��س�ها ح���ات 

�عل�ه إ�ار آخ� ، وح ����ة مع�قةا��للها م� ی، ع�ارة ع� م�وح��� م�قابل���

م�خ�ف �����عة م� ال��قان ال�ي ت��ل مع��ات ت��للها ور�قات ت���� على 

ه�ا اإل�ار ی��هي �عق� م��� �عل�ه م���عة م� ال��اوح ال�ل�اء  ،م�اوح مل�اء

اإل�ار�� إف��� ع�ارة ع� م���عة م� ال��اع� ت��هي  ����� به�ی، ت��س�ها زه��ة

في  ةال���اج� ة���ة للف�اء ال�� �عل� العق�د ال�ف��الأما �، ر�انها ب�ه��اتأفي 

م� ال�ع��ات ال���لة م� الف��ص ��عة م�خ�ف ��� ا�اجهات ف���هاألر�ان ال

ب��اع� ح�� ي على خ� ت��ه ت����  ، وأخ�� م�اوح ن��ل�ة م�دوجة مع�قةت��س�ها 

�عل�ها ف�اء ، ��اع� ال��ات�ةال م� ش��� ت��هي ه�ه ال��اوح �ان��ار ی��� ه�ا اإل�ار

���� ، مع�قة ت���ر تف�ل ب��ها ال��اع� م�دوجة ت��س�ها م�اوح ةم��� �عق�د م���

 "الغال� إال هللا"���� على ع�ارة وم�ق�ش ��� ال�ل� ال�غ��ي تبها ش��� ��ابي 

م� واجهة  ل�س� ال�جهات ف��� في �ل ���ةال�و  ، ال�خارف ال��ات�ة�ه �ع� ت��

م���عة م� م��� �عق� م��� م���ر في إ�ار ت���ه  م�خل ال��� و��� ال�الة

م�ق�ش �ال��  "مل� � "جامة ت���� على ع�ارة ح��تهای�ج� في  ،ال�خارف ال��ات�ة

أق�ل " تال�ة �ل�ات�عل�ه�ا ، ب�ا�� العق�د ب�خارف ن�ات�ة وزخ�ف� ، ال�ل� ال�غ��ي

���� بها ش���  ،"وال ت��ن م� الغافل�� وأع�� ر�� ح�ى �أت�� ال�ق�� على ال�الة

و�عل�ه�ا ثالث ش���ات اث�ان ، ع�ارة ع� ضف��ة م���ة في ج�ان�ها ب�خارف ن�ات�ة
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ال�هة العل��ة  ل��� ، م�خ�ف ب�ع� األش�ال اله��س�ة واأل��اق ال����ة ةم���

عق�د ال�ق�ن�ة ال�ي تعل�ها م���عة م� ال��اوح ال���ل�ة ال�ال��� ال�� �ق�م على 

خل ال��اوح ال���ل�ة اإف��� ع�ارة ع� ت�ت��� بها  ،ال�ع�قة ت��س�ها ���ان ال�����

� ال�غ��ي ت���� �ال�� ال�ل ةعل�ها ع�ارة م�ق�شت، ال�ي تأخ� ش�ل عق�د مف��

ِإنَّا َفَ�ْ�َ�ا َلَ� أع�د �ا� م� ال���ان ال�ج�� ﷽���� (ق�له تعالي  على

َ� َوُ�ِ��َّ ِنْعَ�َ�ُه َعَلْ�َ� َوَ�ْهِ�َ�َ�  َفْ�ً�ا مُِّ��ً�ا َم ِم� َذنِ�َ� َوَما َتَأخَّ ِلَ�ْغِفَ� َلَ� �َُّ َما َتَق�َّ

ِ��َ�َة ِفي ُقُل�ِب اْلُ�ْ�ِمِ��َ�  َوَ��ُ�َ�َك �َُّ  ِصَ�اً�ا مُّْ�َ�ِق�ً�ا َنْ�ً�ا َعِ��ً�ا ُهَ� الَِّ�� َأنَ�َل ال�َّ

َ�اَواِت َواَألْرِض َوَ�اَن �َُّ َعِل�ً�ا َحِ��ً�ا ِلُ�ْ�ِخَل  ِلَ�ْ�َداُدوا ِإ�َ�اًنا مََّع ِإ�َ�اِنِهْ� َوِ�َِّ ُجُ��ُد ال�َّ

� ِم� َتْ�ِ�َها اَألْنَهاُر َخاِلِ�یَ� ِف�َها َوُ�َ�فَِّ� َعْ�ُهْ� اْلُ�ْ�ِمِ��َ� َواْلُ�ْ�ِمَ�اِت َج�َّاٍت َتْ��ِ 

ِ َفْ�ًزا َعِ��ً�ا َب اْلُ�َ�اِفِق�َ� َواْلُ�َ�اِفَقاِت َواْلُ�ْ�ِ�ِ��َ�  َس�َِّ�اِتِهْ� َوَ�اَن َذِلَ� ِع�َ� �َّ َوُ�َع�ِّ

ْ�ِء َعَلْ�هِ  ْ�ِء َوَغِ�َ� �َُّ َعَلْ�ِهْ� َوَلَعَ�ُهْ� َواْلُ�ْ�ِ�َ�اِت ال�َّاّنِ�َ� ِ�ا�َِّ َ��َّ ال�َّ ْ� َداِئَ�ُة ال�َّ

خ���ة تق�م على م���عة م�  �عل�ه�ا �لة، )1 .َوأََع�َّ َلُهْ� َجَه�ََّ� َوَساَءْت َمِ��ً�ا

ال��ابل م���ة �����عة م� ال�خارف ال��ات�ة ی�ج� في أر�ان العل��ة لل��� ق���ات 

ال�لة ال�ي تلع� دور ج�الي ودور مع�ار� ت��ع�ل ل����� ، ال�ي ذات مق�ن�ات

ش��هة ل��رسة أبي  هاأنما نالح�ه في ن�ام ت�ت�� ه�ه ال�خارف و ، �غ��ها الق�م��

 ةال��ج�د ة ب�ف� ال���قةف�ها دعامات دائ��ة ال��ل م�ت� اس�ع�لال��� ��ال ح�� 

ل��ع م� و��ل� ن�ع العق�د ال����ة ل� ���� وأن اس�ع�ل ه�ا ا ،في م�رسة وج�ة

غ�� م�رسة وج�ة وأبي ال��� ��ال و��ل� ی�ج� ش�ه  العق�د في ال��ارس األخ�� 

���ل في ش�ل ال�خارف و ���قة ت�ف��ها ���� أن  االخ�الف، ���انالفي ش�ل 

ما أبي ال��� نق� �خارف ال���اج� ���رسة وج�ة تق��ة ت�ف��ها هي نق� الغائ� أال

  .�ارز

 ،ب�ل�ج ح�ی� في ج�ء ال�فلي لق� ز��� ج�ران ب�� ال�الة:  ب�� ال�الة-

��ء العل�� لل��ران فق� ز�� الأما  ة،إف��� ����� على زخارف ن�ات�ة ح�ی� واس�ع�ل

                                                           

سورة الفتح،سبع اآلیات األولى   -1  
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����  وش���ات ة�����عة م� ال�خارف ال��ات�ة واله��س�ة م���رة في عق�د م���

 ، ب�� ال�الة  ���� ه�ا ال���� ���ران ال��ا�ات �ال�� ال��في،��� م� بها ش

ی���   ،��ران ب�� ال�الةال�هة العل��ة ل  ت���م���عة م� األ��اق ن���ة  ت�ج�و 

  .أن ال�خارف ق� رم�� ح�ی�ا ان��اه�ا

ن�ف دائ�� ی��اوح ��ل  هش�ل خارجي ب�وز ذو م���ه خ�اسي ال��ل : ال���اب

ل��  ةنالح� في زخارف ال���اب أنها ح�ی� م  0.61م و0.59أضالعه ما ب�� 

ق� ن��ها ال���ات  اس�ع�الال���اب وأ��ا  ت����بها  ال���قة ال�ي ز��

ال���اب خالي م�  ن ���  أن���� ، في م��اب م�رسة الع�ار��  اس���م�

     .ال��رسة  ى��أت علفي ت�م��ات ال�ي  ، وق� أض�ف� لهال�خارف

لأل�� ال�ي ت��� واجهات ال��رس أنها غ�� ش��هة ب��ام  ي����� ال�خ�فالنالح� في  

�خ�فة ال�عه�د في ال��ارس ال�����ة ح�� عه�نا اس�ع�ال ال�ع��ات ت��للها م�اوح ال

�����عة م� ال��اع� وت��ف ���ان ال����� ل��� ب�� ه�ه  ةم�دوحة مل�اء م���

ب�خارف ن�ات�ة  ة��اق ال����ة ال����األش��� م�  اس���امو��ل� �الح�  ،ال�ع��ات

س�ع�ل� األ��اق ال����ة ����ة ال�ل�ج فق� لأما ب���ة  ،ال���ة ���� �أعلى ال�خارف

و���  �عل�ه إف��� م� ش�فات، ال��خعل�ه ش��� م� ال��ا�ات ��� �ل����� لك��� 

ال�ي ت���ها م�اوح م�دوجة م�قابل ف��ا  ة����الفي غال� األم� ق� و�ف العق�د  ال�الة

ف في م�رسة وج�ة ح�� ت�ج� �ع� ال�خارف ألول م�ة �،ه�ه األش�ال ل� ت� ب��ها

ة ال�ي ت���� على ���ات في وس�ها، �ال���ة لل�خارف ت��ع�ل �ال��اوح ال���ل�

ف��ل ل�ا ل� ال��اب�ة فال ت�ج� ل�ی�ا دراسة ح�ل ال�خارف ال��اب�ة �ال��ارس ال�����ة ب�

ن����ع مع�فة إذ �ان� اآل�ات ال�ي اس���م� في زخ�فة ه�ه ال��رسة ق� س�� وت� 

اس�ع�الها في ال��ارس ال�����ة األخ�� ،أما ال�خارف ال�ي نق�� على ال��� ف��ج� 

ش�ه ب�� زخارف م�رسة وج�ة وزخارف ال��ارس األخ�� ح�� الع�اص� ال��ات�ة 



والحمام البالي المدرسة المرینیة: الفصل الثالث   
 

 

 51 

ال�ي ت��س�ها ���ان ال����� س�� وق� اس���م� في  كال��اوح ال���ل�ة ال��قابلة

  .ال��ارس ال�����ة �فاس وم��اس وسال



مدرسة المرینیة والحمام الباليال: ثالثالفصل ال  
 

 

 52 

 وم�اد ال��اء  ب�ج�ة اليال��ام ال�:  ال���� ال�ال�

  ال��قع وتار�خ تأس�� :األول  �ل�ال�

�ف�ق ب��ه�ا درب ف�ها ال���� ال���� ح��  ب�يفي نف� ال�هة ال�ي  �الي�قع ال��ام ال

و��ل� ع�� ساحة  ،اليه ع�� زنقة ال��ام ال��إل���� ال�ل�ج ، م1ی��� ع�ضه ع� 

 نلج م�ه إلىال�واق ال��  ع� ���� هل�إت�ج� �ع� ال�روب ت�د�   ،ال�غ�ب ال����

ش�اال  34°40'44".�29قع فل��ا في  ،ساحة الع�ار�� ع� ����ال��رسة 

فق�  ال�أس�� �ال���ة ل�ار�خ، م ع� س�ح ال���830غ��ا ی�تفع بـ  01°54'46"46و

�ع��� ه�ا ال��ام م� أق�م ، 1ه696تأس� ف�ه ال�امع  �يالال��ة ب�ي في نف� 

ال��امات في م�ی�ة وج�ة ح�� ل� ت��نا ال��ادر ب�صف لل��امات ���ی�ة وج�ة ق�ل 

ه�ه ال���آت تع��� م� ال��اف� ، اء في العه� ال��ا��ي أو ال��ح��ه�ه الف��ة س� 

ح��  ، ال���على ن�افة  ىأن دی��ا ق� أوص �اع��ارإلسالم�ة اال��ور�ة في ال��ی�ة 

 .ال��نعلى ت�ف�� ال��افة ل��ان  ت�اع� ه�ه ال���آت

  :24- 23أن�� ال���� رق� لل��ام ل����  دراسة وصف�ة:ال�اني  �ل�ال�

 نلج إلى ال��ام ع�� م�خل  ���� ال��ل م��اج� في جان� ال��ار ال��قي لل��ام 

الف�ق  ، 60أن�� ال��رة رق�  أرض�ة ال��ام ع�� درجات إلىتعل�ه �لة ح���ة ی��ل 

غ�فة ن�ع ال�ال�� ع�� سق�فة إلى  م، نف��1.20أرض�ة ال�ارع وال��ام ی�لغ ب�� 

م وع�ضها ح�لي 4.50 ح�الي���  ی�لغ ��لها �لان��  ان��ارم����لة ال��ل ذات 

 �ث�ان�ة األضالع ت��للها �ع� ال��اف��ل تغ��ها ق�ة الم��ع  ذات م���، م1

 قاعات ت��ع�ل لل�احة ثالث��� بها تم 3.50 الغ�فةم����لة ی�لغ ��ل ضلع ه�ه 

م 6.10 اليم����لة ی�لغ ��لها ح�  الغ���ة ال��ال�ةال�هة  في واح�ة ،ول�غ��� ال�ال��

، ة����لم � خ� األال�هة ال�����ة ال��ق�ة ذات ش�ل م��ع و  في واث�انم 2.35وع�ضها 

                                                           

1- ابن أبي زرع الفاسي ، األنیس المطرب الروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة 
  فاس ،تحقیق كارل نوزنبرغ ، مدینة أبوسالة ، 1824م، ص266



مدرسة المرینیة والحمام الباليال: ثالثالفصل ال  
 

 

 53 

وت���� إح�اه�ا  م 0.80أرض�ة الغ�فة ال�س�ي بـ  ت��ف� أرض�ة ه�ه القاعات ع�

غ�فة ال�اردة ع�� م�خل�� �عل�ه�ا عق�،  غ�فةالنلج إلى ، د ار على صه��ج ال�اء ال�

ی�لغ ��ل ه�ه   ة�اردة ذات م��� م����ل تغ��ها أق��ة ن�ف أس��ان�ة م�قا�ع

م ت���� على م�خل�� أح�ه�ا م��اج� في ال�هة 3.5م وع�ضها 7 يلاالقاعة ح� 

الغ��ي ی�د�  ال����يواآلخ� ی�ج� في ال��ار  ،ی�د� إلى ال��حاضال�����ة ال��ق�ة 

ال��ق�ة  ال�����ةإلى غ�فة مع��لة ال��ارة ذات ال���� ال�����ل ���� بها م� ال�هة 

ی��� ب��ه ال��ل الغ���ة م��ع ة ال�ال��ون�� صه��ج في ال�هة  ،غ�ف ت��ع�ل ل�����

ق��� ه�ه ، ال��قي أن��ب ���ع�ل ل�قل ال�اء اليال��ار ال�� ال�اقعة فيو��� الف�ق�ة 

ی�لغ ��ل ه�ه ر��ا ���ن ق� أض�ف  ���ل اإلن�ان ج�ارقاع��� ع��  إلىالغ�فة 

م وع�ضها 12قاعة ال�اخ�ة ��لها ال�ع� ه�ه الغ�فة ن�� ،  م2.5م وع�ضها 7الغ�فة 

 ت���� على ف�ق�ة لل�اء ال�اخ� وت�ج� ف��ة في أح� ج�رانها ت�ل على ال�ه��ج م 4

یل�ها ما ���ي �الف�ناق غ�فة ال�ي  األخ�� تع� القاعة ال�اخ�ة أك�� ق�اسا م� الغ�ف 

الغ��ي ال��الي � في ب�ا�ة ال��ار جها ع�� م�خل ال���ا�إلت��ع�ل ل����� ال��اه یلج 

�الح� أن الغ�ف ال ت��او� في ، 1ق�� ن�ف أس��انيم���ها م����ل �غ��ها 

 ، راجع إلى أه��ة ه�ه الغ�فة في ال��ام وه�ا  ال�اخ�ة  ق�اسا اتك�� القاعأو الق�اس 

هي الف�ناق إذ  س�� الغ�فة ال�ي لها أك��و ، � س�� القاعات ���لف م� قاعة إلى أخ� و 

�ا جعل س�� ال��ار ���� م راجع ل�ورها ح�� ف�ها ی�� ت���� ال��اه ل1ی�لغ ح�الي 

عه� ال��لي  ���ة ل�غ���ات ف���� أنه فيال�رتفاع درجة ال��ارة ، ال�ي ت����ع ت��ل 

�ال��اف� الع��ان�ة ����ع ال��ن ال�غ���ة  اه��امهم في إ�ار 1822/ه1238سل��ان 

ف�� ذل� مع ال�فا� على ش�له ، �ام م���ي ���ی�ة وج�ة وت�م��هأم� �إصالح ال�

                                                           

1 - H saladin ,les monuments de oujda ,bulletin archéologique du comité des travaux 
historique  et scientifique ,paris imprimerie national,1910,p292,230,231 
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األولى ال�اردة ال�ي ف�ل� ب�اس�ة  االس���امو�دخال تغ��� ���� على قاعة ، العام

  .1ب�اء حائ�

ن��ل إلى أرض�ة ال�ق�فة ع�� ه ع�� م�خل ���� �إلنلج  الي��ام في ش�ل ال�ال

م وأص�ح ش�ل ال�ق�فة م����ل 1 الي���  ال�ارع ت�تفعوق� أص��� أرض�ة  ،درجات

قاعة تغ��� ال�ال��  � م�خلغ�ق� ف ،ت��� م� ال���ب ال��قي إلى ال��ال الغ��ي

ل� ی�غ�� ش�ل ، 61 ع ال��ل ���� أن�� ال��رة رق�في آخ� ه�ه ال�ق�فة م�� أص�ح

ع�� م�خل معق�د �عق�  �هاإلت��� بها غ�ف نلج ، ه�ه الغ�فة ����ا ت� تل���ها ب�ل�ج

ه�ه القاعات م��اج� في ال�هة ال�����ة ال��ق�ة ل�س� ، االن�فاض ش�ی�  ن�ف دائ�� 

� أن الغ�فة ذات ال��ل نالح ، تغ��ها أق��ة ن�ف أس��ان�ة م��ف�ةالقاعة 

 ��رة رق�الل��� ج�رانها ب�ل�ج ذو أ��اق ن���ة أن��  ال�����ل في ال�هة الغ���ة

غ�فة ال�اردة ع�� م�خل م����ل ال��ل ال ی��� ال�ع� الغ�فة األولى نلج إلى و  ،65

ل��� ج�رانها و ه�ه الغ�فة تغ���ا ����ا  ، ول� ���أ علىم ح�ی� ب�اء1.50ع�  ارتفاعه

ه��ج مع��لة ت���� على ص االس���ام ن�� قاعة�ع� ه�ه القاعة ، و وأرض��ها ب�ل�ج 

في ت���� على ��ة ال�ي قاعة ال�اخ�ة ال یل�ها ، 66 م��ع ال��ل أن�� ال��رة رق�

�ا ن�ل عل�ه ع�� ف��ة �عل�ها ه����� أح�هصو  ،67 أح� ج�رانها أن�� ال��رة رق�

وق� ت� إغالق ال��خل ال�� ی�د� ، ن وأرض�ة ه�ه الغ�ف ب�ل�ج ج�ی�ل��� ج�را، عق�

��� م� خالل ه�ا ال��خل و  ،وف�ح م�خل آخ� ی�د� إلى س�ح ال��ام، إلى الف�ناق

غ�فة ت���� ال��اه  األق��ة ال�ي تعل� قاعات ال��ام وال��خ� ال���اج� ف�ق مالح�ة 

 أثارها ز�ادة غ�فة في ال��ح ال ی�ال الح� أنه ق� ت�� �و��ل� ، 16أن�� الل�حة رق� 

     .   16رق� الل�حة أن��  �اه�ا

  

                                                           

2- مار�ة داد� ،تار�خ م�ی�ة وج�ة م� ال�أس�� إلى س�ة 1830م ج2 ،م���رات �ل�ة اآلداب والعل�م 

454م ،ص29،2004ال���ث وال�راسات  سل�لة 90رق� ، اإلن�ان�ة ب�ج�ة    
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 :دراسة ت�ل�ل�ة ل���� ال��ام :ال�ال�  �ل�ال�

ال��ال ال��قي الغ��ي إلى  ���بإن م��� ه�ا ال��ام م����ل ال��ل ���� م� ال

�ذا الح��ا ح�ام م�ی�ة و  ،ول م� ن�عه في ال�غ�ب اإلسالمياأل� �ه�ا ال��ل �ع�

ن�� أن م���ه� جاء ���ل ع�ضي ع�قه� ب�ل��ان   ال��اغ��ن�رومة وح�ام 

أن�� ال���� رق�  الف��ة ال�����ة �لق اق� ب�� نال��اما ناوه� اأصغ� م� ع�ضه�

م 21.87أما ح�ام م�ی�ة وج�ة فق� جاء ��له أك�� م� ع�ضه ی�لغ ��له   ،31-32

ال�� و��ل� نالح� في ه�ا ال��ام أنه ق� جعل� قاعة ل��ع مم، 11.67وع�ضه 

ساخ�ة أما ح�ام م�ی�ة ن�رومة فق�  �اردة وأخ�� م��س� وأخ��  الس���املوقاعة 

األع��ة ل� ت��ف في ه�ا ال��ام ، قاعة ن�ع ال�ال��ال�اردة مع قاعة الدم�� 

��ان�ة األضالع ال�ي تعل� الق�ة الل��ل  ج�ران القاعة �قاع�ة اس�ع�ل� إذ توال�عاما

 االن��ارا ه� الح��ات�ا�ه في وج�د سق�فة م����ة ح�� ق�  ����، ن�ع ال�ال�� غ�فة

م� ح�� ت���� القاعات ال�ي ، 38- 37 رق� األش�الم م�ی�ة ن�رومة أن�� في ح�ا

 جاءت م����ل ه�ا راجع لل��قع ال�� أس� ف�ه ه�ا ال��ام ح�� ی�ج� ال�امع في

���ة ال����ي وال��قي، ��اك� ال��الص� في ال��ار ال�الغ���ة وال ال�ةال�هة ال��

ت س�ع�ل� ق��ات ت�� ت�� أرض�ة ال��ام ل�قل ال��اه ب�� القاعااقة نقل ال�اء فق� �ل�� 

  .غ�� م�ج�دة  هي ال�اح االس���امم� الف�ناق إلى قاعات 

  م�اد ال��اء :ال���� ال�ا�ع 

م� أب�ز أن�اع ال��ارة ال���ع�ل في و تع��� م� ال��اد األساس�ة في ب�اء  : ال��ارة-

ب�اء أس�ع�ل في  ال��ح�� ال�ازل�  ةب�اء ال�عال� األث��ة ب�ج�ة ال���ر ال�ار�ة خاص

ه�ا ال��ع  اس�ع�الدافع ال�� أد� إلى ، و��ل� ال�امع وال��ام وال��رسةة قاع�ة ال���ن

�ف� ق�ة ت إذ، ل�ل�حةومقاوم�ها ل�ال�ة الم� ال��ارة في ب�اء األساسات ه� ت���ها �

 .  لل��ا�ةوال��انة 
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فاف ض م� في ص�ع ال�اب�ة هي ال��� ال�� ��ل� األساس�ةال�ادة : ب�ةاال�  -

ه�ه ال�ادة راجع ل�ه�لة ال���ل عل�ها  لااس�ع��ف�ل ال�د�ان ال����ة ���ی�ة وج�ة، 

ه�ه ال�ادة  اس�ع�ل�و ، ومقاومة الع�امل ال���ع�ةل����اتها الع�ی�ة م�ها ال��انة و��ل� 

ادة خل� ه�ه ال� إذ ت�، وال��ام وال��رسة أن�� ال��رة رق�   في ب�اء ج�ران ال����

في ال�غ�ب  اس�ع�الها ان��� ،��� ل���� م� ق�تهاالم� ال��ى و مع ق�ع صغ��ة 

ال��اج� ح�� ی�� خل� ه�ه ال��اد ث� اإلسالمي م�� العه� ال��ا��ي في ب�اء األس�ار و 

 لل��ران اليل��ح �ا�ع ج�في �ع� األح�ان ی�� تغ���ها ��ال� و ، ق�ال�ت�ضع في 

  . في األس�ار ال��ن خاصة

����ة في  ان���ته�ه ال�ادة م�� �ه�ر ال�ولة األم��ة ل��  اس�ع�ال أن��� : ال��-

���ة لل�غ�ب ال�و ، في تل��� ج�ران الق��ر وال��اج� اس���م�العه� الع�اسي ح�� 

ه�ا ما نالح�ه في و  ال�ولة ال�س���ةعه� ه�ه ال�ادة م��  اس���امب�أ اإلسالمي فق� 

مع �ه�ر ال�ولة  االن��ارة في و��أت ه�ه ال�اد، ت�قا�ا ال����فة في م�ی�ة ت�ه� ال

�ال م� جامع  الق�ة وال���اب ���ة في غا�ة ال�وعة ال ال�خارفال��ا���ة إذ ت���ا ل�ا 

� ب�أت ث، رواجا ����ا ىأما في العه� ال��ح�� ل� تلقال���� ب�ل��ان والق�و��� �فاس، 

في عه� ب�ي م��� ح��  ال زال ال��ف��� في  مع �ه�ر ال�و�الت خاصة االزدهارفي 

في تل��� واجهات  اس�ع�ل�ه�ه ال�ادة في ب�ای�ه�،  ت���ف����ون  األق�ىال�غ�ب 

ت�اع� ه�ه ال�ادة ال��ف��� على نق� ج��ع أن�اع ال���اب و��ل� واجهات ال��ارس و 

ة لل�عال� م�ی�ة ���ال، ��ق� ال�ارز أو الغائ�الئ�ه� س�اء ���قة ال�ي تالالال�خارف و�

و��ل� واجهات  توال�عاما ال�� في تل��� ج�ران ال���� اس�ع�لفق� وج�ة، 

  .ال��رسة

ت��ة  ت���ن مادته األصل�ة م� اس�ع�اال �ع��� م� أق�م م�اد ال��اء : األج�-

س�ل��ات األل�م�� م��� ��اء وقل�ل م� �ل� وأك��� ال�ي ت�ألف م�  ال�ةال�ل�
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 في اس�ع�لفي العه� الع�اسي ح��  اس�ع�اله ان���ق�  و، 1ال��ی�ال��غ��� وأك��� 

م�� �ه�ر  اس�ع�الهف��أ  اإلسالميأما في ال�غ�ب ، ب�اء الع�اص� ال�ع�ار�ة �العق�د

ت�ل�� أرض�ات ال��اج�  في، الم�ة األولى في ال�غ�ب اإلسالميال�و�الت اإلس

أما �ع� ، ��ل ال�� أس� في العه� ال��ح�� �وق� أس�ع�ل في ب�اء م��� ت، والق��ر

سق�� ال�ولة ال��ح��ة فق� أص��� ه�ه ال�ادة ت��ع�ل في ب�اء ال�آذن و��ل� العق�د 

  .الةوت�ل�� أرض�ة ب��ت ال�

و��ل�  ال�ةی��اثل مع األج� في ���عة ال�ادة األول�ة ال�ي هي ت��ة ال�ل�: الق�م��

���ع�ل ، ه واسع واآلخ� ض���فأح� �� ش�له ن�ف أس��اني ، ال����� في ���قة

  .���ن الو �اجهات الو  وال��اخل وال��ارسال��اج�  سق�ف في تغ��ة

في ، واسعا �ع� سق�� ال�ولة ال��ح��ة ع�ف� ص�اعة ال�ل�ج ت��را وان��ارا :ال�ل�ج-

في ت���� واجهات ال���نة بل أص�ح  اس�ع�الهعه� ال�ولة ال��ان�ة  وال�����ة ل� �ق��� 

وت���� ، ت�ل�� األرض�ات ال��ارس وال��ازل  واألع��ة و�����م في تل��� واجهات 

�ادة األول�ة ال�ي ���ع م�ها ال�ل�ج ت��ة وال، ال�آذن في زخ�فة ةال�ع��ات ال�����م

ال ت��لف ���قة ت���� ع���ة ال�ل�ج ع� الف�ار وال��ف ���� الف�ق  ال�ةال�ل�

و�ان� تل�ن ق�ع ، �د ال��ات ال�ي ت��ق ف�ها ال�ادة و���قة ال��عفي درجة ال��ق وع

س�د ال�ل�ج ب�اس�ة األكاس�� م� أب�ز األل�ان ال���ع�ل في ال�غ�ب اإلسالمي األ

تل��ان م� أب�ز م�اك� ص�اعة �ان� فاس و و  ال��ي الع�لي،و األخ�� و األب�� و 

  .في ال���قةال�ل�ج 

اء معال� م�ی�ة وج�ة خ�� إن م� اب�ز أن�اع ال��� ال�����م في ب� : ال���-

ل�قاوم�ه ل��وف  ن�� في ب�اء األسقف ال����ة لل�امع ال���� اس�ع�لح�� الع�عار، 

  ،  ه�ا ن�ع م� ال��� في ت�ق�ف ال���أة وال��رسة  اس���موق� ، ��ارةالال��اخ�ة و 

                                                           

إس�اع�� ب� نع�ان ص�اعة لألج� والق�م�� ال�قع� في �الد ال�غ�ب اإلسالمي ،م�لة اإلت�اد العام -1

39،ص 14الع�ب ،الع�د  لألث����   
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ن�ع آخ� م� ال��� في ال��رسة ه� األرز ح�� غ��� �ه ال�هة  اس�ع�لو��ل� 

����� و��ل� الل�ق� و لالعل��ة ل�اجهات ال��رسة ن�� ل�ه�لة ه�ه ال�ادة وقابل��ه 

س�ع�ل في اجان� ه�ا  ىإل، ال��ارس ن � ال����ة لل��اخل وص� ةال�الص�ع� �ه 

ل��� لإذ اس�ع�ل  ةال�اق وو�ف ن�ع آخ� م� ال��� ���ى ،ب�اب وال��اف�األص�اعة 

له�ا ت� اس���امه في  ا ت��� م��ة ه�ا ال��� في صالب�هب�� ن�اة ال���نة وج�رانه

   ت���� ج�ران ال���نة 

ح�� غ��� �ه ن�اف�  األخ�� مع ال��اد  ��ی� قل�ال مقارنةال اس�ع�اللق� �ان و : ال��ی�

� ع�ل�ات اإلصالح في ت�ق�ف ال��ام �ع هاس���امو��ل� ن��ه   ، ال��رسة وال���أة 

 .ال�ي خ�ع لها 
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  :خات�ة

�اقي ال��ن ال�اقعة ع�د ���� م� اآلثار اإلسالم�ة �م�ی�ة وج�ة ل� ت��ف� على إن 

بها ال��ی�ة  تال�ي م�  تلل��اعافي م��قة ال�غ�ب �فاس وتل��ان، ر��ا ه�ا راجع 

أص���   ح�� ،ب�� ال�ولة ال�����ة وال��ان�ة ةم� عه� �ه�ر ال�و�الت خاص ب�ا�ة

م�ی�ة  تع�ض� وق� ،م�ی�ة ح�ود�ة �ع�ما �ان� ت�ر��ت ال��ی�ة الفاصلة ب�� ال�ول���

ال��اع ال���ل ال�� دار  أث�اءلله�م و�عادة ال��اء م� ��ف ال�ولة ال�����ة  وج�ة

ه�ا و �الح� أن س�ان ف�ل�ا ال�ولة ال��ان�ة على ن���تها ال�����ة،  ،�ول���الب�� 

رغ� ،س�ان ال��ی�ة ج�اء اله�م ال�� تع�ض� له ال��ی�ةان�اب راجع للغ�� ال�� 

لق� �ان له�ه ال��اعات أث� سل�ي م���ل في  ،أن اب�ه ق� أعاد ب�اء م�ی�ة وج�ة

إ��ابي ت��ل في ال��لفات الع��ان�ة  أث�لل��ی�ة و  واالج��اع�ةت�ه�ر ال�الة الع��ان�ة 

، في نها�ة دراس��ا ق� اس��ل��ا ن�ائج ال�����ة ال�ي هي ال�امع وال��ام وال��رسة

  .ف��ا ��� ال�امع 

 ه�ا راجع ،ل��اج� ال��ا���ة ب�ف� ن�� اجاء ال��   ال�امع م���أوال ن�� أن 

 صل تل��اني،األ � ذو  �اأن ال��ف��� ال�ی� قام�ا ب�أس�� ه�ا ال�امع ق� ���ن إلى

ون��ا ل�ه�لة ه�ا ال��ع م� ال����ات  ،ق�ب ال��افة ب�� وج�ة وتل��انل و��ل�

  .في ال��اء

�أث�� ال �ف�الح� أن في ه�ا ال�امع ق� دمج ب� توال�ع�ان�ام العق�د  ��� ف��ا 

�خ�فة ال��ات�ة م� خالل اإلك�ار م� الو��ل� في  ال��ا��ي في ���قة ب�اء العق�د

ال�ف�� وتأث�� ال��ح�� في العق�  ،أوراق األكان�� في زخ�فة واجهة ال���اب

 ال���ه العق���ع م� العق�د و��ل� الال�� ی��� ال���اب إذ أن م�ار��ه� ز��� به�ا 

  .ف��ا �ع� ف م� ��ف ال��ن����� و ث �ال�ق�ن�

فال���ة ال�����ة واض�ة م� خالل ن�ع ال�� ال���ع�ل  ال��اب�ة���ة لل�خارف ال� 

ت�اخل  فيال��لي  ياألماز�غ لف�ا�ة �� ت�ه�و  ،في ت��� إ�ار ال���اب



 خاتمة
 

 

 61 

، ال���ابواجهة  ة في ت���� ���ع�لالوش�ل �ع� ال�خارف ال��ات�ة الف��ص 

  .�خارف ال�ي ت��� واجهات ال��ائ�الو��ل� 

ال��ات�ة  �خارفالإف��� م� ���� بها �اعة ال����ة ص�ع� ����قة ����ة ال أما 

  . �أس�ة�ل�ة ����ة وم�دوجة و ن�ح و ا� مال����لة في 

ق��ا �ن و  تار�خ ال��اء،ال ج�ء م� إف�ها ول� ی�قى  ال��س� اس�غاب  فق� أما ال���نة

م� ��ف ب���  ه�ه ال���نة  نأ ن����ج ��قارن�ها مع ال�آذن ال�ي تع�د ل�ف� الف��ة

ه�ا راجع الس�ع�اله� ل�ف�  ،وج�ة تل��ان قا���� فيم�ی�ة س�ان أصله� م� 

 ،���قة ب�اء ق���ة ال����رة ال�ي أن�أت �أم� م� سال��� ال��ن��� �أ�اد� تل��ان�ة

����� ��ا ه� ال�ال في الإذ ���� أن أهل ال��ی�ة ه� م� قام�ا �إع�اء األم� �

 أن ، ول�� �أم� ال��ن��� ح�� ن�رومة ال�ي ب��� م� ��ف أهل ن�رومةم��نة 

ل��� واجهات ال�آذن �فاس ���قة م�  إذ��اء ال�فاس ل� ت��ع ن�� م�ح� في  مآذنه�

ع�� ال���اج� في تل��ان  ،أو األج� ال�ال� وفي �ع� األح�ان ب��� �ال��ارة

ما  ،ال�ي ب��� �ال��ارة م���رة جامع � م��نةع� �األج� ماح�� ب��� مآذنها 

على الق�ع ال��ف�ة ال��ج�دة في واجهة ��ا�ة اله�ه نق�  ���قة ی��� ه�ه الف��ة ه�

  .تار�خ ال��اء ت� حف� عل�ها ال���نة ح�� وضع� ق�ع م� ال�ل�ج

ال�� ���� لة في ش��� م� ال�ل�ج ����ة ال�����ة ال���الع�م وج�د ل أ��ا راجعو  

زخارف ه�ه ال���نة أن ال��ف��� م�ج�ا ب��  نالح� م� خالل ،�ال�هة العل��ة لل��ن

 ،و��ل� ال�ع��ات ذات ف� واح� �ف��ال� العق في اس�ع�ال�أث�� ال��ح�� ال

ال�ي  ص� ف�ال خ�اس�ة عق�دع�ارة ع�  جاء���نة ال�� �عل� واجهات ال �اراإلو 

���� في ف�ة ال��ان�ة ��الأما  ت��� ف��ا ب��ها،  ثالث�ة ص� ف� ذاتتعل�ها أق�اس 

ادی� ب�ل��ان، وأ��ا غالعق� ش��ه �ال�ق�ن� ال�� س�� وو�ف في م��نة أ  اس���ام 

 ت�ت�� الع�اص� ���قة ��� ب�� ال�ع��ات ذات ف��� و فيی ��ال��ع� الفي 

�ا م��نة م��� س��� أبى ال��� ب�ل��ان ف�اجهاتها جاءت ب�ف� إذا الح� ال�خ�ف�ة
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���� ی���ه عق�  ل��س� فه�ا��نة جامع ال���� ب�ج�ة، أما ت�ت�� ال�� ن��ه في م

  .مف�� م�دوج ���� �ه إف��� م� ال�ل�ج

ال���  اس�ع�ل����ة ال��ل ما ����ها ���قة ت�ق�ف ح��  هي األخ�� ال���أة  

الق�اب في تغ��ة أسقف  اس�ع�ال���ارث الإذ م�  ،ىال�غ�ي �ال��� وال��

  .ال���آت

وع�ف ز�ادات في س�ة  ����ةال�امع ق� ب�ي ق�ل الف��ة ال����� أن ���ن ه�ا  

في العه�  أس��الق��ة ال�ي أس�ار ل��قعه ح�� ب�ي خارج ه�ا راجع ، ه696

أن ال��ادات ال�ي أض�ف� عل�ه س�ة  نالح� م��س�ةال�امع اآلن إن حالة ، ال����ي 

أن األع��ة ق� زخارفه و��ل� ن�� أث�ت على ع�ارته ح�� أن ال���اب فم ق� 1934

  .  وال�ال�ات ل� ت��ف� �الق�اسات ال�ي �ان� عل�ها سا�قا 

ع اإل�الع على تق��� ، ول� ن���م��ر ی��� تار�خ ال��اء فل� ن��ال��رسة  ثان�ا-

له�ا ق��ا  � تار�خ إن�ائهاف�� ال�ع� ت��یم، ��1934م�� ال�� أق�� س�ة ال

ب�اء ��ع في ل�ع�فة ال��� ال� ،ال����ي� هب��� في العال�ي ��ارس المع  ��قار��ها

الح��ا وج�د أوجه ت�ا�ه ����ة ب�� ه�ه ال��رسة وم�رسة لق� ، زخ�فة ه�ه ال��رسةو 

العق� في ال��خل ونف�  ش�ل نف� مااس��� في ه�ا ال��ه ���� أبي ال��� ��ال

  .إ�ار ال��ا�ةاالخ�الف في زخ�فة ���قة ت����ه مع 

في ن�ع ، و أما داخل ال��رسة ف��� ش�ه ���� في ���قة ت�ت�� زخارف ال�اجهات 

�� ال���ة ع���ان الإذ ن�� أنه�ا اس�ع�ال  ة،����ال���ان ال�ي ت��ل العق�د ال

  .و�ف� ت��ان م� ال�خامح��   ال�عه�د في ال��ارس األخ�� 

 هي ب�� ال�الة و ال��اف� ال�ئ���ة لل��ارسن ه�ه ال��رسة ت���� على إ 

�ان تار�خ ال��اء هل ه� ��ال ال���وح ال��قي و  ، �ل�ةالغ�ف و ال���أة و ال��� و 

ة في ���ع�لال���ة ال�خارف غ�� وارد وه�ا راجع له وه�ا اح��ال 696س�ة  في
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أو  ،���ت ب��ا��ها وخل�ها م� ال�خارف��ارس ال�ي ب��� في ه�ه الف��ة تفال ت����ها

�����ة في اله ه�ا تار�خ ق��� ن�عا ما م� ال��ة �اع��ار أن الع�ارة 735في س�ة 

���� أن ت��ن ق� ب��� في ف��ة ال�ال� ف االق��احأما  و ه�ه ال��ة شه�ت ت��را،

  .��ی�ةالت��� ال��ادر أنه حل �إذ سل�ان أب� ع�ان فارس 

، �ال���تار�خ إن�اء �راسة ت�ل�ل�ة ل��اد ال��اء ل�ع�فة ��ع�� بالاآلراء ت��اج إلى  

ال��ارس في ال�غ�ب اإلسالمي  وصف�إن ع�م ذ�� ه�ه ال��رسة في ال��اجع ال�ي 

��عف ف��ة أن ال��رسة تع�د للعه�  Golvinأو  Charles Terrasseس�اء 

و��ل� ع�م ح��ل�ا على تق��� ال��م��، ل�� ح�� م��و��ة ال��اج�  ،ال����ي

فه�ه ال��رسة ب��� في العه� ال����ي ل�� ال ی���  ب�ج�ة أو م�ی��ة ال��اج� ب��ا� 

  .تار�خ ب�ائها 

 م� أول ال��امات ال�����ة أنه�ا �الح اس��ل��اها��ائج ال�ي الح�� ال��ام ثال�ا 

في و  الزال قائ�ا ،و  ی�ج� ح�ام م���ي ب�ي ق�له إذا ال ،ه696ل�ار�خ ب�ائه س�ة  ةن��

�أث�� ال��ا��ي م� خالل ح�ام ن�رومة ال�ا أنه م�ج ب�� �الح هت�ل�ل�ا ل����

جاء ش�له م����ل ع�قه أك�� م� ع�ضه  إذ تأث�� ال��قع ال�� ب�ي ف�ه و��ل�

  .ن���ة أن ال�امع وال��اك� وال��رسة ت��� �ه  ما أد� إلى ب�ائها به�ا ال��ل

ما یلف� االن��اه في ه�ا ال��ام ه� ���قة ت�قل ال��اه إذ اس�ع�ل� ق��ات ب���  

األرض ل��� ب�� القاعات وم��ر ال��اه و��ل� ما ی��� ان��اه�ا خل�ه م� ت�� 

�ولة  ال�����ة في اللف��ة ال�ي أن�أ ف�ها ح�� �ان� ل ةال�خارف وال�عامات، ن���

����ة ال�ي أدت إلى ب�اء الع�ی� م� ال��امات الل�� رغ� ��ا��ه إذا �ع���  ،ال��اع

��ا� وح�ام ال�غف�ة �فاس ح�� جاء ت���� ه�ه اللها نف� ال����� ���ام شالة و 

  .الع�اص� في �ع� االخ�الفمع ال��امات م����ل ال��ل 

 �غ���ات ال�ي ��أت عل�هالورغ� ل�� اآلن ة زال� قائ�إن ه�ه ال���آت ال�ي ال

ح�� ن�� أن ال�ال�ة تل��ان�ة ق�  ،س�ان ال�ی� اس�ق�وا �ال��ی�ة ةساع�ت�ا على مع�ف
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�ر الع��ان��� �ال���قة و��ل� الح��ا وج�د تأث��ات �هاس����� في وج�ة ق�ل 

 نهاتا اف�ه ت��ن ال�ي ش��الل��ان ال�ی� أت�ا م� لال��ح��ة وال�����ة راجع ر��ا 

  .  ا���ةالف��ة ال�� في ،ب���ة لل�امع وال��ام ���� أن ���نا ب�ي  ال�ول�ان م��آتها

   



 

 

 

 

 

 

 

 المالحق

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحق الخرائط والمخططات
 



 

 

 

 

 

 

  

توضح طریق من تلمسان إلى فاس عن 

  توضح أھم العائالت قاطنة بمدینة وجدة عن

 بتصرف

66 

  

 

توضح طریق من تلمسان إلى فاس عن  01خریطة رقم ال  

http://dafina.net 

توضح أھم العائالت قاطنة بمدینة وجدة عن 02خریطة رقم ال

 Badr maqriبتصرف

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الجھة التي تعرضت إلعادة البناء
H 

67 

   

  

 

عن  قصبة مدینة وجدة 01مخطط رقم ال

H saladin  بتصرف  

 Hم عن 1910مسجد في سنة  02مخطط رقم ال

Saladin بتصرف  
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م1934زیادات سنة   

 من إعداد الطالب الجامع األعظم حالیا 03مخطط رقم ال

 'B-Bالمقطع 

  'A-Aالمقطع 

 للجانب العتیق من بیت 04رقم  مخطط ال

من إعداد الطالب  الصالة  
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 المحالت التیجاریة
الجامع مع جمیع مرافقیھ عن مدیریة  05مخطط رقم ال

 المساجد رباط بتصرف

 المدرسة القرآنیة

 الضریح

 المقصورة

المیضأة  القدیمة الجامع  06مخطط رقم ال

 من إعداد الطالب
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جامع الكبیر بتلمسان 07رقم مخطط ال  

 Georges marçaisعن 

  جامع ندرومة عن  08مخطط رقم ال

http://www.discoverisla

الجامع المرابطي بالجزائر  09مخطط رقم ال

 Georges marçaisالعاصمة عن 
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  مسجد الكبیر بفاس10رقم المخطط 

 Borise maslow الجدید عن 

بعد الزیادات  مسجد الكبیر بتاز 12رقم  المخطط

 Borise maslowالمرینیة عن 

سیدي بومدین مسجد 11رقم  المخطط

  ,R Bourouibaعن  بتلمسان
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لبیت الصالة ' A-Aالمقطع الطولي  13مخطط رقم ال

  من إعداد الطالب

-B الطولي لبیت الصالة المقطع 14مخطط رقمال

B' من إعداد الطالب 



 

 73 

  

  

 

 

مقطع العرضي ال 15مخطط رقم ال

 للمئذنة من إعداد الطالب

 طبقة من اإلسمنت

مقطع العرضي للشرفة من ال 16مخطط رقم ال

 إعداد الطالب

المقطع الطولي  17مخطط رقم ال

 للشرفة من إعداد الطالب
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المقطع الطولي للمئذنة  18مخطط رقم ال

 من إعداد الطالب
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الطابق األرضي  19مخطط رقم ال

 للمدرسة من إعداد الطالب

مخطط یوضح قاعات ال 20مخطط رقم ال

من إعداد الطالب المتواجد في الطابق األول  
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الطابق األول للمدرسة  21مخطط رقم ال

 من إعداد الطالب

السطح المدرسة  22مخطط رقم ال

 من إعداد الطالب
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عن  1910الحمام في سنة  23مخطط رقم ال

H Saladin بتصرف  

یوضح التغییرات  24مخطط رقم ال

  بتصرف H Saladinللحمام عن 
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من  یوضح قاعات الحمام 22مخطط رقم 

 إعداد الطالب

المقطع الطولي للحمام من  26مخطط رقم ال

 إعداد الطالب

یوضح ترتیب الغرف في حمام  25مخطط رقم ال

 وجدة
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توضح أھم الحمام التي بنیت  01اللوحة رقم

 Georges marçaisبعد حمام وجدة عن   

حمام  27المخطط رقم 

 المریني بشال

حمام الرباط 28المخطط رقم   

حمام كبرالر 29المخطط رقم   
حمام 30المخطط رقم 

 المخفیة
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حمام ندرومة عن مصطفي  31مخطط رقم ال

 مروان

حمام الصباغین  32مخطط رقم ال

 E pautyبتلمسان عن 
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المجمع المریني لمدینة وجدة  33مخطط رقم 

 من إعداد الطالب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحق األشكال
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واجھة المحراب من  01شكل رقم ال

 إعداد الطالب
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أبرز األشكال العقود  02اللوحة رقم 

من إعداد الطالب الجامع وجدة  

العقد الذي یربط بین 02شكل رقم ال

 جدار المحارب والبائكة

أحد عقود  03شكل رقم ال

 الجامع الكبیر بوجدة

عقد الذي یربط  04شكل رقمال

 بین جدار الصحن والبائكة

یتقدم  العقد الذي 05شكل رقم ال

 محراب جامع وجدة



 

 85 

 

 

 

 

 

  

 عقد المرابطي بمسجد 04شكل رقم  

عقد الجامع الكبیر  07شكل رقم ال القرویین بفاس من إعداد الطالب

 بتلمسان من إعداد الطالب

عقد مسجد تینمل من  08شكل رقمال

 إعداد الطالب
عقد مسجد تاز  09شكل رقم ال

من الجھة الموحدیة من إعداد 

 الطالب

عقد المرابطي بمسجد  06شكل رقم ال

 القرویین بفاس من إعداد الطالب
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عقد مسجد تازة من الناجیة  10شكل رقم ال

 الزیادة المرینیة من إعداد الطالب

عقد المتواجد في الجامع  11شكل رقم ال

 الكبیر بوجدة من إعداد الطالب
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 عقد الزخارف التي تعلوا 12شكل رقم ال

جامع وجدة من إعداد الطالب المحراب   

الزخارف التي تزین عقد  13شكل رقم ال

 محراب تینمل من إعداد الطالب
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جزء االول من كتابة ال 14شكل رقم ال

من إعداد  بمئذنة جامع وجدةالمتواجد 

 الطالب

  جزء الثاني من كتابةال 15شكل رقم ال

 من إعداد الطالب

طریقة بناء نوات  16شكل رقم ال

وجدران المئذنة من الداخل من إعداد 

 الطالب
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العقود المفصص التي تزین أعلى  17شكل رقم ال

 واجھات بدن المئذنة من إعداد الطالب

جزء من المعینات  18شكل رقم ال

من إعداد الغربیة الواجھة الشمالیة 

 الطالب

المعینات الواجھة  19شكل رقم ال

 الشمالیة الشرقیة من إعداد الطالب
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المعین ذو  20شكل رقم ال

 فصین  یحتوي على برعم
المعین  21شكل رقم ال

 ذو فص واحد

عقد شبیھ بالمقرنص  22شكل رقم ال

الجھة  الذي یزین الجھة السفلیة للبدن

من إعداد الطالبالشمالیة الغربیة     

عقد المفصص الذي  23شكل رقم ال

الجھة یزین الجھة السفلیة للبدن من 

إعداد الطالبالشمالیة الشرقیة   
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المعینات التي تزین  24شكل رقم ال

مئذنة سیدي بلحسن من إعداد 

 الطالب
المعینات 25شكل رقم ال

 التي تزین مئذنة وجدة

العقد الذي یزین  26شكل رقم ال

سیدي أبي الحسن  أسفل بدن مئذنة

 من إعداد الطالب

العقد الذي  27شكل رقم ال

 یزین مئذنة وجدة
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العقود التي تزین الجھة العلویة   28شكل رقمال

 للبدن من إعداد الطالب

العقود التي تزین مئذنة  29شكل رقم ال

 سیدي أبي الحسن من إعداد الطالب



 

 93 

  

  

ساعة الشمسیة  30شكل رقم ال

 بمسجد وجدة من إعداد الطالب

أشكال الزخارف النباتیة  31شكل رقم ال

المستعمل في زخرفة الساعة الشمسیة من 

الطالب إعداد  



 

 94 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

مدخل مدرسة  32شكل رقم ال

 وجدة من إعداد الطالب

مدخل مدرسة أبي الحسن  33شكل رقم ال

 بسال من إعداد الطالب
مدخل  34شكل رقم ال

مدرسة أبي الحسن بسال من 

 إعداد الطالب
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طریقة ترتیب العناصر مدخل  35شكل رقم ال

 مدرسة أبي الحسن بسال من إعداد الطالب

طریقة ترتیب عناصر  36شكل رقم ال

المدخل مدرسة المرینیة بوجدة من إعداد 

 الطالب
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اإلنكسار   37شكل رقم ال

 الموجود في حمام ندرومة

االنكسار الموجود في مدخل  38شكل رقم ال

 حمام وجدة
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 ملحق الصور
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توضح موقع العمائر  01رقم  الجویة ةصورال

 Google Earthعن  المدروسة

توضح المدن المحیطة 02رقم  صورة الجویة ال

   Google earthعن بمدینة وجدة



  
99 

 
  

  

 

 

  

للواجھة  01رقم  ةصورال

عن  الجنوبیة الغربیة للجامع

bader maqri 

صورة للمدخل  02رقم  ةصورال

 bader عن  الرئیسي لبیت الصالت

maqri 

المداخل  03صورة رقم ال

 lعن   الثانویة لبیت الصالة

voinot 

للمدخل  04رقم  ةصورال

 baderعن  الرئیسي للجامع

maqri 
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العقد الذي یسبق  05صورة رقم ال

 H saladinعن  المحراب

ة مقدی 06 صورة رقمال

 Hعن   للمحراب العتیق

Saladin 

 بیت الصالة قدیما 07صورة رقم ال

 bader maqriعن 
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 تمثل للمداخل الحالیة 03اللوحة رقم 

 للجامع

 الجھة الشمالیة الشرقیة الجھة الشمالیة الغربیة

الغربیةالجھة الجنوبیة   الجھة الجنوبیة الغربیة 
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توضح منظر عام  04اللوحة رقم 

 لبیت الصالة



  
103 

 
  

 

 

توضح العقود بیت الصالة  05وحة رقم الل   
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الذي  عقد08صورة رقم ال

ب االمحر 09صورة رقم ال یسبق المحراب حالیا

 العتیق حالیا

أوراق األكانتس  10صورة رقم ال

التي تزین العقد الذي یسبق 

وجدة المحراب   

أوراق األكانتس التي  11صورة رقم ال

تزین عقد الذي یسبق محراب الجامع  

 الكبیر بتلمسان
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زخارف  06ة رقم حاللو

 جدار المحراب
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العقود التي  12صورة رقم ال

 تزین حنیة المحراب
قبة التي  13صورة رقم ال

 تعلو المحراب العتیق

القبة التي  14صورة رقم ال

 تسبق المحراب العتیق

الزخاف التي تزین 15صورة رقم ال

 قاعدة القبة
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المحراب  16صورة رقم ال

 الذي أضیف بعد الزیادات
 تتقدمالقبة التي  17صورة رقم ال

 المحراب الجدید

یسبق العقد الذي 18صورة رقم ال

 المحراب الجدید
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منظم عام للصحن 07اللوحة رقم   
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مدخل المیضأة  19صورة رقم ال

عن مدیریة المساجد قبل ترمیم  

داخلیة للمیضأة  20صورة رقم ال

عن مدیریة المساجد قبل الترمیم  

التي  ساقیةال 21صورة رقم ال

 یمر منھا الماء إلى المیضاة

 عن مدیریة المساجد

تسقیف الداخلي  22صورة رقم ال

 للمیضأة
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 المیضأة حالیا   24صورة رقم ال  مدخل المیضأة حالیا 23رقم  الصورة

أحد نوافذ  26ة رقم رصوال

 المیضأة

تسقسف المیضأة من  25الصورة رقم 

 الخارج
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توضح تطور  08اللوحة رقم 

 التسقیف الجامع
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قطعة الحجریة التي  27صورة رقم ال

 تبثث فیھا الساعة الشمسیة

ساعة الشمسیة  28صورة رقم ال  

إفریز الذي یحیط بساعة  29صورة رقم ال

 30صورة رقم ال الشمسیة

 مدخل المئذنة
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بدن المئذنة من  09اللوحة رقم 

 الداخل



  
114 

 
  

  

 

 

درج الذي  31صورة رقم ال

 یؤدي إلى غرفة الجوسق

أحد النوافذ التي  32صورة رقم ال

المئذنة جوسق تتخلل جدران  

القبة التي تعلو 33صورة رقم ال

الباب الذي  34صورة رقم ال الجوسق

 یؤدي إلى شرفة
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القطعة  35صورة رقم ال

الخشبیة التي تتخلل جدران 

 الجوسق

العقد المفصص  36صورة رقم ال

 الذي یزین جدران الجوسق

إفریز الذي  37صورة رقم ال

 یحیط بإطار العقد المفصص
شرفات  38صورة رقم ال

 مئذنة جامع وجدة
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الواجھة  40صورة رقم ال  

للمئذنة الشمالیة الغربیة  

الواجھة  41صورة رقم ال

للمئذنة الجنوبیة الغربیة  

النقیشة  39صورة رقم ال

 التأسیسیة للمئذنة
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واجھات الخارجیة للمدرسة 10اللوحة رقم   
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مدخل الرئیسي  11اللوحة رقم 

 للمدرسة
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سقیفة التي  12اللوحة رقم 

 تؤدي إلى الصحن الرئیسي
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واجھات الصحن الرئیسي 13اللوحة رقم   



  
 

 

  

تیجان مدرسة أبي  44رقم صورة ال

 عن الحسن بسال

http://looklex.com/morocc

o/sale02.htm 

واجھات مدرسة أبي الحسن بسال عن

http://looklex.com/morocco/sale02
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تیجان  42

مدرسة المرینیة بوجدة

تاج  43صورة رقم ال

الذي كتب فیھ تاریخ 

 الترمیم

واجھات مدرسة أبي الحسن بسال عن 45الصورة رقم   

http://looklex.com/morocco/sale02

.htm 

2صورة رقم ال

 مدرسة المرینیة بوجدة
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توضح الزخارف  46صورة رقم ال

 التي تزین كوشتي العقد
شریط الزخارف التي  47صورة رقم ال

 تعلو العقد المفصص

الزخارف التي  48صورة رقم ال

 تزین اإلطار المعینات
الزخارف التي  49صورة رقم ال

 تعلو تیجان المدرسة وجدة
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طریقة زخرفة  50صورة رقم ال

الخشب في المدرسة المرینیة 

 بوجدة

المدخل الذي 51صورة رقم ال

 یؤدي الى بیت الصالة

راب حم 52قم رصورة ال

مدرسة المرینیة بوجدةال  

شریط الذي یزین  53صورة رقم ال

 الجھة العلویة لجدران بیت الصالة
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سقف الخشبي ال 54صورة رقم ال

 الذي یعلوا قاعة الصالة
الممر الذي  55صورة رقم ال

 یؤدي إلى المیضأة

منظر 56صورة رقم ال

ن الثانيحعام للص  

 الفسقیة  57رقم صورة ال
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الطابق الثاني 14اللوحة رقم   
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 الطابق العلوي 58صورة رقم ال

المدرسة  59صورة رقم ال

 من شرفة المئذنة
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المدخل  60صورة رقم ال

 الرئیسي للحمام

سقیفة المدخل  61صورة رقم ال

 حالیا

القبة التي  62صورة رقم ال

 تعلو قاعة نزع المالبس

 ركنیات القبة 63صورة رقم ال
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الغرف التي تحیط بقاعة نزع  15اللوحة رقم 

 المالبس
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 غرفة الباردة 64صورة رقم ال

األطباق النجمیة التي  65صورة رقم ال

دى القاعة التي تحیط بغرفة حتلبس إ

 نزع المالبس

الصھریج  66صورة رقم ال

 المتواجد في القاعة المعتدلة

غرفة الساخنة 67صورة رقم ال  
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تسقیف الحمام حالیا 16اللوحة رقم   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع
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  :الق�آن ال���� 

الق�أن ال����، ب�وا�ة حف� ع� عاص�، �ال�س� الع��اني، ش��ة الق�س لل����� -

  .القاه�ة

  :ال��ادر

اب� ابي زرع أب� ال��� علي ب� ع�� هللا، األن�� ال���ب روض الق��اس في -

دار ال��اعة ، ت�ق�� �ارل ن�زن��غمل�ك ال�غ�ب و تار�خ م�ی�ة فاس،  اخ�ار

  .، م�س�ة أب� سالةال��رس�ة

اب� األح�� أب� ال�ل�� اس�اع�ل، روضة ال����� في دولة ب�ي م���، ال���عة  -

  .ال�ل��ة، ال��ا�

، دی�ان ال����أ و ال��� في تار�خ الع�ب و ال���� و (ع�� ال�ح�ان)اب� خل�ون  -

  .م� ذو� ال�أن األك��، دار الف��، ب��وت عاص�ه�م� 

اب� م�زوق،ال���� ال���ح ال��� في مآث� م�النا أبي ال���،دراسة وت�ق��  -

  .م1981مار�ا خ���س ب�غ��ا ،ش��ة ال����ة ل��� وال��ز�ع،

، تعل�� أح�� م��ار االغ��اب، نفاضة ال��اب في عاللة ل�ان ال�ی�ال����  اب� -

 .ال��� ال�غ���ة الع�اد�، دار

ل�ان  ،ال���� أبي الف�ل ج�ال ال�ی� دمحم ب� م��م ياإلف��قم���ر  اب� -

  .ال��ل� ال�ال�، دار صادر ب��وت ،الع�ب

ال���� أب� ع��� هللا، ��اب ال�غ�ب في ذ�� اف��ق�ة و ال�غ�ب، و ه� ج�ء م�  -  

 .، دار ال��اب اإلسالمي ،القاه�ةال��ال� و ال��ال� ك�اب
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ال���ي دمحم ب� ع�� هللا، تار�خ ب�ي ز�ان مل�ك تل��ان، مق��ف م� ن�� ال�ر و  -

ب� ع�اد،  أغا في ب�ان ش�ف ب�ي ز�ان، حققه و عل� عل�ه م���د ان�العق

  .م2011،ال��ائ�

ال�الو� أب� الع�اس اح�� ب� خال�، ��اب اإلس�ق�اء ألخ�ار دول ال�غ�ب  -

ال�اص�� و دمحم ال�اص��، دار ال��اب، ال�ار ت�ق�� األس�اذان جعف�  األق�ى،

  .م1997ال���اء،

ك�اب االس���ار في ع�ائ� األم�ار وصف  ال��لف م�ه�ل یلق� �ال��اك�ي، -

و�الد ال�غ�ب، ن�� وتعل�� سع� زغل�ل ع�� ال����، دار  وم�� م�ة وال��ی�ة

  .ال��ون ال�قاف�ة العامة ،الع�اق �غ�اد

، أخ�ار ال�ه�� ب� ت�م�ة و��ا�ة ق��ال�� أبي ��� ب� علي ال��هاجي ال���ى -

  .1971ال����ر لل��اعة وال�راقة ، ال��ا� ،  ال�ولة ال��ح��ة ، دار

ال�زان الفاسي ح�� ب� دمحم مع�وف بل��ن اإلف��قي، وصف إف��ق�ا، ال��ء ال�اني،  -

  .دار الغ�ب اإلسالمي،   �ان�ة�دمحم األخ��، ال��عة ال ت�ج�ة دمحم حاجي 

م�ا�ع ال�عارف ، ت�ج�ة دمحم حاجي وآخ�ون، إف��ق�ا ال��ء ال�اني����ال م�م�ل،  -

 .ال��ی�ة

  :ال��اجع

  .م� سل�لة روائع ال�ال�ی� معال� م� تار�خ وج�ة،ق�ور ال�ر�اسي،  -

والعل�م اإلن�ان�ة ،  اآلدابم���عات �ل�ة  ال�ق�� ب�ر، م�اج� وج�ة الع��قة، -

  .جامعة دمحم األول ، وج�ة

، ع�� ال���� العل�� إس�اع�لي م�ال�،  تار�خ وج�ة وأن�اد في دوحة األم�اد -

  .م1985 1، �ال��ء األول
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، م���رات 2و1ج م،1830تار�خ م�ی�ة وج�ة م� ال�أس�� إلى س�ة  داد� مار�ة، -

، 29ال���ث وال�راسات  ل�لةس 90رق�  كل�ة اآلداب والعل�م اإلن�ان�ة ب�ج�ة

  .م2004

  :ال��الت

 ،، ص�اعة لألج� والق�م�� ال�قع� في �الد ال�غ�ب اإلسالمي�س�اع�إب� نع�ان  -

 .14م�لة اإلت�اد العام لألث���� الع�ب ،الع�د 

  ح��� أمل ،ال�اعات ال����ة في م�اني حل� الق���ة ، م�لة ال��اث الع��ي -

  :ال�سائل ال�امع�ة

م��في م�وان، دراسة لل�عال� األث��ة في م�ی�ة ن�رومة، رسالة ل��ل شهادة -

  م  2005-2004ال�اج���� في ال�قافة ال�ع��ة، ق�� ال�قافة ال�ع��ة، 

  :غة األج���ةلال��اجع �ال

-Bourouiba, R. L’art religieux musulman en Algérie, Alger, Sned, 1981.  

-Golvin, L. la Madrasa médiévale, Aix-en-Provence, Édisud, 1995. 

Marçais Georges,l’architecture musulmane D’occident Tunisie Algérie Maroc 
e Espagne Sicile, Arts et Métiers Graphiques. 

-Maslow, B. Les mosquées de Fès et du nord du Maroc, Paris, Les Éditions 
d’artet d’histoire. 

-Maqri Badre,la grande mosquee d’oujda l’mage dans ses verges 
mérinides,2016 

-saladin H ,les monuments de oujda ,bulletin archéologique du comité des 
travaux historique , et scientifique ,Paris imprimerie national,1910. 

- Suzanne Gilles,Oujda ou l’arrière-pays de l’économie,transméditerranéenne, 
caim info,2007 . 

-Terrasse Charles ,Médersas du maroc ,Editions Albert Morancé . 
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-Terrasse, H. La grande mosquée de Taza, Paris, Les Éditions d’art et 
d’histoire. 

- Voinot L ,Oudjda et l’malat,oran imprimerie typographique et 
lithographique Fouqué ,Oran 1912. 

  :ال�قاالت

- Edmond Pauty, Vue d’ensemble sur les hammams de RabatSalé.Revue 
Africaine (Algiers) 88. 1944. 

- Terrasse, Henri, Trois bains Mérinides du Maroc.Mélanges offerts à William 
Marçais par l’Institut d’Études  Islamiques, de l’Université de Paris, Paris. 

 

  :ال�قار��

-Royaume de Maroc,Minister des Habous Et Des Affaires Islamiques 
Direction Des mosquees, Travaux De Restauration De la mosquee Alaadam A 
oujda.  

  :المواقع اإللكترونیة

www.Dafina.net 

www.Googelerth.com  

 http://Asirdabe.blogspot.com 

www.Albordj.blogspot.com 

  

  

 

http://www.dafina.net/
http://www.googel/
http://asirdabe.blogspot.com/
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  :فه�س ال��ائ� وال����ات

  66ص.............)....thttp://dafina.ne(ال��ن ال�ي ت��� ب�� تل��ان وفاس ع�: 01ال����ة رق� -

  66ص.................ب���ف)Badr maqri(���ی�ة وج�ة ع� أه� العائالت القا��ة : 02ال����ة رق� -

  67ص........................بتصرف )   H saladin(م��� الق��ة ال�����ة ب�ج�ة ع� :01ال���� رق� -

  67ص..............................بتصرف )   H saladin(مسجد وجدة قبل الزیادات عن :02المخطط رقم -

  68ص) ................................................إعداد الطالب(الجامع األعظم حالیا من :03المخطط رقم -

  68ص)............................................إعداد الطالب(الجانب العتیق من الجامع من:04المخطط رقم -

  69ص)...یریة المساجد رباط بتصرفمد(الجامع مع جمیع المرافق التي أضیفت إلیھ عن :05المخطط رقم -

  69ص..................................) ..........إعداد الطالب(المیضأة القدیمة للجامع من :06المخطط رقم -

  70ص..............................).......Georges marçai(الجامع الكبیر بتلمسان عن :07المخطط رقم -

   70ص..............................)....http://www.discoverisla(مة عنجامع ندرو:08المخطط رقم -

  70ص).....................Georges marçais(ال�امع ال��ا��ي �ال��ائ� العاص�ة ع� :09ال���� رق� -

  71ص..................................)...Borise maslow(مسجد الكبیر بفاس جدید عن:10المخطط رقم -

  71ص)..................................,R Bourouiba(مسجد سیدي بومدین بتلمسان عن :11المخطط رقم -

  71ص....................)Borise maslow(مسجد الكبیر بتازا بعد الزیادات المرینیة عن :12المخطط رقم -

  72ص).................................إعداد الطالب(لبیت الصالة من ' A-Aلمقطع الطولي ا :13المخطط رقم -

  72ص.................................)إعداد الطالب(من ' B-Bالمقطع الطولي لبیت الصالة  :14المخطط رقم -

  73ص.............................)................إعداد الطالب(قطع العرضي للمئذنة من الم :15المخطط رقم -

  73ص............).................................إعداد الطالب(قطع العرضي للشرفة من الم :16المخطط رقم -

  73ص..................................)............إعداد الطالب(المقطع الطولي للشرفة من : 17المخطط رقم -

  74ص..................................).............إعداد الطالب(المقطع الطولي للمئذنة من : 18المخطط رقم -

  75ص......................)......................إعداد الطالب(الطابق األرضي للمدرسة من  :19المخطط رقم -

  75ص....).............إعداد الطالب(المخطط یوضح قاعات المتواجد في الطابق األول من : 20المخطط رقم -

http://dafina.net/
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  76ص)..............................................إعداد الطالب(الطابق األول للمدرسة من  :21المخطط رقم -

  76ص)....................................................إعداد الطالب(السطح المدرسة من : 22المخطط رقم -

  77ص...................................بتصرف )H Saladin(عن  1910الحمام في سنة  :23المخطط رقم -

  77ص....................................بتصرف H Saladin یوضح التغییرات للحمام عن :24المخطط رقم -

  78ص....................................................یوضح ترتیب الغرف في حمام وجدة :25المخطط رقم -

  78ص.......................).......................إعداد الطالب(المقطع الطولي للحمام من : 26المخطط رقم -

  79ص.......................................Georges marçai)(الحمام المریني بشال عن  :27المخطط رقم -

  79ص.................................................Georges marçai)(حمام الرباط عن : 28المخطط رقم -

  79ص..................................................Georges marçai)(حمام كبرالر عن: 29المخطط رقم -

  79ص................................................Georges marçai)(حمام المخفیة عن :30المخطط رقم -

  80ص..........................)...........................مصطفي مروان(حمام ندرومة عن  :31خطط رقم الم-

  80ص...................................)............E pauty(حمام الصباغین بتلمسان عن  :32المخطط رقم -

  81ص..................................).....الطالبإعداد (المجمع المریني لمدینة وجدة من  :33المخطط رقم -

  :فه�س األش�ال

  83ص)........................................................إعداد الطالب(واجھة المحراب من  :01شكل رقم ال-

  84ص.......................)إعداد الطالب(العقد الذي یربط بین جدار المحارب والبائكة من : 02الشكل رقم  -

  84ص........................................)إعداد الطالب(أحد عقود الجامع الكبیر بوجدة من : 03الشكل رقم  -

  84ص...............................من إعداد الطالب عقد الذي یربط بین جدار الصحن والبائكة: 04الشكل رقم -

  84ص....................................د الذي یتقدم محراب جامع وجدة من إعداد الطالبالعق: 05الشكل رقم  -

  85ص.................................عقد المرابطي بمسجد القرویین بفاس من إعداد الطالب:  06الشكل رقم  -

  85ص)............................................إعداد الطالب(عقد الجامع الكبیر بتلمسان من : 07شكل رقم ال -

  85ص........................................................)إعداد الطالب(عقد مسجد تینمل من  :08الشكل رقم -

  85ص)...................................إعداد الطالب(عقد مسجد تاز من الجھة الموحدیة من  :09شكل رقم ال -

  86ص)........................إعداد الطالب(عقد مسجد تازة من الناجیة الزیادة المرینیة من  10:شكل رقم ال  -
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  86ص)..............................إعداد الطالب(عقد المتواجد في الجامع الكبیر بوجدة من  :11شكل رقم ال -

  87ص)......................إعداد الطالب(جامع وجدة من  المحراب عقد الزخارف التي تعلوا :12شكل رقم ال -

  87ص)...............................إعداد الطالب(الزخارف التي تزین عقد محراب تینمل من  :13شكل رقم ال -

  88ص.).................إعداد الطالب(من  جزء االول من كتابة المتواجد بمئذنة جامع وجدةال:14شكل رقم ال -

  88ص).................................................إعداد الطالب(من  جزء الثاني من كتابةال :15شكل رقم ال -

  88ص).......................إعداد الطالب( طریقة بناء نوات وجدران المئذنة من الداخل من :16شكل رقم ال -

  89ص).............إعداد الطالب(اجھات بدن المئذنة من العقود المفصص التي تزین أعلى و :17شكل رقم ال -

  89ص).........................إعداد الطالب(من الغربیة جزء من المعینات الواجھة الشمالیة  :18شكل رقم ال -

  89ص.....)..............................إعداد الطالب(المعینات الواجھة الشمالیة الشرقیة من  :19شكل رقم ال -

  90ص......)...........................إعداد الطالب(من  المعین ذو فصین  یحتوي على برعم :20الشكل رقم  -

  90ص.......).............................................إعداد الطالب(من  المعین ذو فص واحد 21شكل رقم ال -

إعداد (عقد شبیھ بالمقرنص الذي یزین الجھة السفلیة للبدن الجھة   الشمالیة الغربیة من  22:الشكل رقم  -

  90ص.......)......................................................................................................الطالب

  90ص..)إعداد الطالب(للبدن من الجھة الشمالیة الشرقیة  عقد المفصص الذي یزین الجھة السفلیة :23الشكل رقم  -

  91ص)............................إعداد الطالب(المعینات التي تزین مئذنة سیدي بلحسن من  :24الشكل رقم  -

  91ص).......................................إعداد الطالب(من  المعینات التي تزین مئذنة وجدة: 25شكل رقم ال -

  91ص)................إعداد الطالب(العقد الذي یزین أسفل بدن مئذنة سیدي أبي الحسن من  :26الشكل رقم  -

  91ص........................................ )إعداد الطالب(العقد الذي یزین مئذنة وجدة من  : 27الشكل رقم  -

  92ص......).........................إعداد الطالب(العقود التي تزین الجھة العلویة للبدن من   : 28الشكل رقم -

  92ص...........................)إعداد الطالب(العقود التي تزین مئذنة سیدي أبي الحسن من : 29الشكل رقم  -

  93ص......)...................................إعداد الطالب(ساعة الشمسیة بمسجد وجدة من  :30شكل رقم ال -

 93ص....).الطالب إعداد(أشكال الزخارف النباتیة المستعمل في زخرفة الساعة الشمسیة من  :31شكل رقم ال -

  94ص.......)............................................إعداد الطالب(مدخل مدرسة وجدة من  :32الشكل رقم  -

  94ص........)...............................إعداد الطالب(مدخل مدرسة أبي الحسن بسال من : 33الشكل رقم  -

  94ص................).......................إعداد الطالب(مدخل مدرسة أبي الحسن بسال من  :34الشكل رقم  -
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  95ص.....)....إعداد الطالب(طریقة ترتیب العناصر مدخل مدرسة أبي الحسن بسال من  :35الشكل رقم  -

  95ص.......)....إعداد الطالب(طریقة ترتیب عناصر المدخل مدرسة المرینیة بوجدة من : 36الشكل رقم  -

  96ص........)......................إعداد الطالب(االنكسار الموجود في حمام ندرومة من :  37شكل رقم ال -

  96ص........) .................إعداد الطالب(من  االنكسار الموجود في مدخل حمام وجدة :38الشكل رقم  -

  :فه�س ال��ر 

  98ص...................(Google Earth)توضح موقع العمائر المدروسة عن : 01الصورة الجویة رقم  -

  98ص.......)........google earth( توضح المدن المحیطة بمدینة وجدة عن:  02رقمالصورة الجویة  -

  99ص......).....................bader maqri(عن  للواجھة الجنوبیة الغربیة للجامع :01رقم  ةصورال -

  99ص.........).............bader maqri( عن  صورة للمدخل الرئیسي لبیت الصالت :02رقم  ةصورال -

  99ص........)..............................l voinot(عن   المداخل الثانویة لبیت الصالة :03صورة رقم ال -

  99ص...............).......................bader maqri(عن  للمدخل الرئیسي للجامع :04رقم  ةصورال -
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:مل��  

� ب�اء ه�ه ت أب�زها ال�امع ال��ام وال��رسة، األث��ة األسالم�ة ال���آتت��ف� م�ی�ة وج�ة على �ع� 

��ز ال�ي أث�ت في ع�ارة وزخ�فة  في ���عالإلى  ، وال�� أد��ي�ال�عال� في الف��ة ال��اع ال��اني ال�� 

  . وال��ان�ةن�� تأث��ات ال��ا���ة وال��ح��ة وال�����ة ، إذ �انيال� ه�ه

  :كل�ات ال�ف�اح�ة

 .م�ی�ة وج�ة ،ال��اع ال��اني ال����ي، ال�امع ،ال��رسة ال�����ة، ال��ام 

Résumé.   

la ville d'Oujda contient quelques monuments islamiques archéologiques. 

parmi ces édifices, la grande mosquée, le hammam et la  méderasa, ils 

ont été fondé a l'époque du conflit entre les zianides et les mérinides 

,Cela a conduit à la diversité des modèles architecturaux et décoratifs sur 

la maniére de construire de ces monuments.  

mots-clé. 

 Oujda ,conflit, zianide, mérinide ,grande mosquée ,hammam, médrasa. 

Abstract : the town of oujda contain many Islamic monuments , such as 

the great mosque , the medersa which were founded during the wars 

between the zeiyanide’s and the merinides , this gives birth to the 

diversity in the forms and the decorative types and the way of building of 

the monuments.  

Key words:  oujda , The war , merinid, zianide , Great 

mosque,hammam ,medrasa. 


