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ة        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعيم               



 كلمة شكر

      أشكر وأحمد رب العرش العظيم الذي وفقني على إنجاز ىذا العمل راجية                             
 منو سبحانو وتعالى أن يجعلو نافًعا في الدنيا ويجزيني ثوابو في اآلخرة

 "ْحَسانا  إ    َدْين  الوَال  َوب  كلمة شكر إلى من ق ال فييما ربي"                  

 كما أتوجو بالشكر الجزيل إلى أستاذي الف اضل الدكتور                 

، ىذه المذكرةباإلشراف على  الذي تفضل    وعائلتو   -محمد بن حمو –
 عونً ا ومرجًعا، ولم يبخل علي بتوجيياتو القيمة.لي  وكان  

 إلى األستاذة يوسفي.

 إلى كل أساتذة وطلبة قسم اآلثار.                         

               ولو بالكلمة الطيبةمدة يد المساعدة لي  وأشكر أيضا كل من            

                

 

ة                                       نعيم  
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 ة:ــــــــمقدم
كـــــعم رة مـــــع د رٌ ـــــومبة د  ي ميـــــمي  كلبـــــ ي  ـــــ   ب ـــــع   ـــــمع  ررـــــدبم    

رٌ ـــــوم  لةـــــو ررملـــــعج   رر مـــــعل   ـــــ  ومبـــــ  ررمجـــــع   رر ـــــ  لة يـــــع    و ـــــد 
ــــــ  هــــــةر يعاــــــة  ــــــ  رر مــــــع د رردبجبــــــة   كــــــةر   م ــــــ   ــــــع هعمــــــع مــــــم و رج وعجل

ـــــة   قـــــد  ـــــدل د ررمحمدب ـــــ د رر ـــــو    ـــــ    ـــــ د وـــــة  هع  ر ررح ـــــع د رٌ ـــــومبة  رر 
قـــــعم ررجلـــــ  اـــــةو رن لةبـــــ    ـــــةم  للجـــــعذ ررم ـــــود ررجلـــــ    ـــــ  ررمدبجـــــة   هـــــةر 
ررحـــــــد  رريـــــــعم رـــــــ  س ـــــــ   ـــــــ    ـــــــ   ررحبـــــــعد رٌ ـــــــومبة  حبـــــــ   مبـــــــ  رر ـــــــم 

ظيـــــ  ةرـــــ   سقعربمـــــ   برٌ ــــوم  ل ج لـــــ  ررعع ـــــ    جـــــ   ساـــــع  كـــــ  ج رحبـــــ  
   ب  لـــــ   ـــــم رر مـــــع د مـــــم رر جـــــ م رر ـــــ   عرمـــــع وةبـــــع  ـــــ  ررملـــــعج  رٌ ـــــومبة

ِرهــــ م ليـــــع رٌج ـــــعم مجـــــة ررقـــــدم  رـــــو ب مجـــــع هـــــةر   جوحـــــظ كـــــةر  سم ررم ـــــةمبم 
  ررحــــــظ جعرــــــِره مــــــ ر ك بــــــ ار لعر مــــــع د رردبجبــــــة  يعاــــــة لمــــــع د ررم ــــــعود حبــــــ  

مع ررــــ    لــــ  لــــم كبــــعم ررمو مــــ   رأل  ــــ  مــــم ررلجــــعذ  رر عــــببد ألجيــــع كعجــــ    
  عــــكة  ررملــــعج  رردبجبــــة رٌ ــــومبة  ــــ  رر مــــع د مــــم لجعاــــ  م مع بــــة جوــــد 
مجيــــــع لمــــــع د ررمــــــلةم  هــــــةا رأليبــــــ د و ةيــــــع ررم مــــــع   ررم ــــــةم وــــــ ذار س ع ــــــبع 

 مم مك جع  ررم ود.
 مدبجـــــــة  ةم ـــــــعم مـــــــم ررمـــــــدم رر  بقـــــــة رم ق يـــــــع ررو  ر بـــــــة رٌ ـــــــ  ر بو  

 م لعاـــــمة ررم ـــــ   رأل  ـــــ    قـــــد مـــــ   لةبيـــــع   ـــــ ر  ررـــــة  سهةيـــــع ألم  كـــــ
 ع بيبــــة  مــــم سل  هــــع   ــــ د حكــــم رر بــــعجببم  ررمــــ بجبم ررــــةبم سلــــدل ر  ــــ   عــــببد 
ررم ــــعود ةر  ررمــــلةم ررومبةــــة  رر ــــ     ــــ ر  عــــعهدد لةــــو  قــــ   ر دهــــع   ــــم 
رر مـــــــع د رٌ ـــــــومبة   مـــــــم لـــــــبم مـــــــلةم  ةم ـــــــعم جوـــــــد  و ـــــــة مـــــــلةم م بجبـــــــة: 
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ـــــــة م ـــــــود ررملم ـــــــة م ـــــــود  ـــــــبد  ل مـــــــدبم    لجاـــــــ  د  مةج ـــــــة  ـــــــبد  ةملةج ج
ـــــــ   ـــــــ   هـــــــةر ررحة ـــــــد ِري  ـــــــة  ق ـــــــع د ر ـــــــة هـــــــةا ررمـــــــلةم ررم بجب     ـــــــنحع   هج

ــــــــة  م ةــــــــ   ــــــــ   ررم  ــــــــ   ر ــــــــدد س ــــــــلع  مجيــــــــع ةر بــــــــة  م  ــــــــ لبة   عرةر ب
ِره مــــــعم  لد ر ــــــة رر مــــــع د رٌ ــــــومبة لاــــــ ة لعمــــــة  د ر ــــــة ررمــــــلةم لاــــــ ة 

ـــــــــع   كـــــــــ  ةيعاـــــــــة. سمـــــــــع رأل ـــــــــلع  ررم  ـــــــــ لب م سم رر مـــــــــعل  رردبجبـــــــــة لم ما
ـــــــع   ـــــــد مـــــــم سه ـــــــم  جوـــــــع ر  ررد رـــــــة ـــــــة  ريـــــــع د رـــــــة   ررمـــــــلةم يا اا ررم بجب

 سهمبــــــة  ــــــ   ــــــع بض ررم ــــــ   رأل  ــــــ    ح ــــــب  ررملةجــــــة ل جعبــــــة كلبــــــ د مــــــم 
   كـــــــةر    ـــــــ ا ررم مـــــــع    ـــــــ   ةم ـــــــعم    ج لـــــــ  مـــــــ رد لجعليـــــــع   يع  يـــــــع

حبـــــــــ  رر ـــــــــدقب   م ةـــــــــ   ـــــــــ  ررـــــــــجقم ررـــــــــة    عجبـــــــــ  د ر ـــــــــة ررمـــــــــلةم مـــــــــم 
  رر  اب .

ةجــــــة ل جعبــــــة كلبــــــ د مــــــم  ــــــ ا للياــــــ م رٌعــــــكعربة   ةقــــــد حظبــــــ  ررم
يـــــــــع    يع  يـــــــــع   ِر ـــــــــ يدم  لررم مـــــــــع    ـــــــــ   ةم ـــــــــعم    ج لـــــــــ  مـــــــــ رد لجع

ــــــــ ــــــــة ةر  دررمــــــــلةم رةج رذ رةاــــــــود     ــــــــ  ررم مــــــــع   ِر ــــــــ يدم  ــــــــ ر  ررملةج
ةمــــــلةم ررقعلــــــدد ررم ل ــــــة   لةــــــو هــــــةر  مــــــعه  ررياــــــعلم رر جبــــــة  رر ي  بــــــة ر

 ررم بجبة ل ةم عم؟
 رة اـــــ    رـــــو ج ـــــعلت هـــــةر ررلحـــــ     ـــــ  لةـــــ  ررد ر ـــــة   لـــــع   ـــــو  
ـــــة كمـــــع  ـــــ  ررم رحـــــ  رر ع بيب ـــــو ررمـــــجيت رر ـــــع بي  ر  ل ـــــد ِرل مـــــد  لة مجـــــعهت  ق
كـــــــعم مـــــــم رر ـــــــ     ِر ـــــــ يدرم   ررمـــــــجيت رر اـــــــ    ـــــــ  ةكـــــــ  ررياـــــــعلم 

ة   ررمـــــــــجيت ررم مع بـــــــــة  رر ي  بـــــــــة رةملةجـــــــــة ررم م ـــــــــ   ـــــــــ  ررد ر ـــــــــة ررمبدرجبـــــــــ
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ــــعرم     ــــة مــــلةم ررمــــ بجبم ل ةم ــــعم مــــ  م بو يــــع ل ــــ   ــــ  مقع ج ررمقــــع م ررم م 
 رألقاو  كةر مقع ج يع م  ملةم ررم حدبم  رر بعجببم .

 رإلوعلـــــة لةـــــو هـــــةا رٌعـــــكعربة ررم   حـــــة ق ـــــم  د ر ـــــ    رـــــو مقدمـــــة 
  و ـــــــة  اـــــــ    يع مـــــــة   ة    قـــــــ   ـــــــ  رر اـــــــ  رأل    رـــــــو رمحـــــــة لـــــــم 

  حبـــــــ   جع رــــــ   ــــــ  ررملحـــــــ  رأل   و  ر بــــــة  ةم ــــــعم  سمـــــــع مدبجــــــة  ةم ــــــعم
ـــــعج   يااـــــ   ر مـــــع د  ـــــ م ل ةم ـــــعم  سمـــــع رر اـــــ  رر  ـــــعج  ررم بجب ررملحـــــ  رر 
ــــــة  جعــــــند ررمــــــلةم  ــــــا ررملةج ــــــة ملعحــــــ      ب ــــــو  و  ــــــ  ق ــــــم    ر ررمــــــلةم حب
 سيبـــــ ار  ـــــ ر  ررمـــــلةم  ـــــ  ررم ـــــ   رٌ ـــــوم   سمـــــع رر اـــــ  رر عرـــــ   يـــــ  رـــــ  

 ــــــــ : لد ر ـــــــــة  اـــــــــ بة  حةبةبــــــــة رةمـــــــــلةم ررم بجبـــــــــة هــــــــةر ررلحـــــــــ  حبـــــــــ  لج ج
ل ةم ـــــــــعم   حـــــــــد  لـــــــــم رر اـــــــــا ررم مـــــــــع    رر ي  ـــــــــ  رةمـــــــــلةم ررم بجبـــــــــة 

ةم ررم حدبـــــــــة  ررمـــــــــلةم  ـــــــــ  ررم ـــــــــ   لل ةم ـــــــــعم  مـــــــــع مـــــــــد   ن ب هـــــــــع لعرمـــــــــ
ي مــــــ    ـــــ  رأليبـــــ   رألقاـــــو    ـــــع ة لةـــــو مــــــ رد ررلجـــــعذ رر ـــــ  لجبـــــ  ليــــــع

 اـــة   ربيـــع  كمـــع س  قـــ  لح ـــ  لح ـــ  ليع مـــة وـــعذ  بيـــع سهـــم ررج ـــعلت رر ـــ   
 مي  ع    ررا  .ررلموم لة مم رألعكع    

ــــــ  د ر ــــــ   لةــــــو موم لــــــة مــــــم ررماــــــعد   ررم روــــــ    كمــــــع ِرل مــــــد   
  عرماعد  رر ع بيبة سهميع :

رر لــــــ   دبـــــــ رم ررمل ــــــدس  رريلــــــ   ـــــــ  للــــــد ررــــــ حمم لـــــــم يةــــــد م   -    
رألكلـــــــ   سبـــــــعم رر ـــــــ    رر وـــــــم  ررل لـــــــ   مـــــــم لعاـــــــ هم مـــــــم ة   رر ـــــــة عم 

 .7ج



 ـــــــــــةمقدمـــالمآذن المرينية بمدينة تلمسان                                                       
> 

 
 د

ـــــــدر   ر  رلـــــــم لـــــــة -     ـــــــعم ررم ـــــــ    ـــــــ  سيلـــــــع  رألج ررم ركعـــــــ   ررلب
  ررم   .
   بم    د رة لج  م بم.ج  معلب  لم رألحم      ة رر -    

ِر ــــ  ج  ليــــع ك بــــ ار  ــــ  ِر ــــ ق ر  لجــــ   ا م هــــةا ررماــــعد  ررمــــةك  د سلــــو
 م بم ل ةم عم.

 سمع مم سهم ررم رو  رر   ِرل مد  لةبيع  ي :
        ررملةم للد ررك بم ل   -   
 اعرح لم ق لة  ررملةجة ررم  لبة رألجدر بة -   
   عع   لةحعج  ررملةم رر بعجبة  ررم بجبة     ةم عم   -   

 ــــ  ررم ــــ      ــــ  جعــــند   ــــ   ررمــــلةم ر ــــ  د  ك بــــ ر ليــــةا ررم روــــ  
 رٌ وم .

ا بــــــد   هــــــة س مجـــــو  ــــــ  رأليبــــــ  سم  كــــــ م د ر ــــــ   حــــــع  ر ركــــــ   عرــــــ  سم  
 رآل ع  رر   ب ي  ليع   ججع.    
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 الفصل األول :لمحة عن مدينة تممسان.
 جغرافية تممسان. :المبحث األول   
من المدن العريقة وىي تقع في اإلقميم الغربي من أرض *تعد مدينة تممسان  

ليا موقع إستراتيجي فيي تقع عند تالقي طريقين من أىم الطرق التجارية و (1(،الجزائر
ريق التي تصل الشمال الطو  لممغرب، الطريق التي تصل الشرق بالغرب

وقد جعميا العرب والمسممون ليم وأسموىا قفل الغرب لحصانتيا الطبيعية )2(،بالجنوب
يجعميا و )3(،الصحراءو  كانت مركزا تجاريا ىاما بين شمال إفريقيا وموقعيا الممتاز،

 ،4الثالثين عشر دقيقة عرضاو  الثالثةو  بطميمس في الدرجة الثالثة عشر دقيقة طوال
 غربا،2ºو 1ºبين خطي طول و  شماال، 35ºو 33ºلمدينة بين خطي عرض وتقع ا

كمم وبنيت عمى سفح جبل يقييا  60تبعد عنو بـو  م 830 ترتفع عن سطح البحر نحوو 
ولممدينة خمسة (5)،السيروكو من ريح السموم اآلتية من الجنوب ما يسمى برياح

 باب  :وفي الشرق ،الخوخة باب وىب، باب ،مباب الحماأبواب ثالثة منيا في القبمة: 

                                                             

أي أنيا  البحر،و  نى تجمع وسان بمعنى البرتمم بمع عريقة، تتركب من كممتين: مدينة تاريخية - *
كر بغية الرواد في ذ ينظر: يحي بن خمدون، البحر،و  معناىا تربط بين البرو  الساحل،و  تجمع بين التل

 .     60ص الجزائر، الطبعة الشعبية، ،1ج تحقيق:عبد الحميد حاجيات،مموك بني عبد الواد، 
 ديوان المطبوعات الجامعية، عبد الجميل مرتاض، :تقديم تممسان عبر العصور، الطمار،محمد  -1

  .        11ص ،2007بن عكنون، الجزائر،
 إسبانيا، ،رايمطبعة ألتام ،الثقافةو  تنشرىا وزارة اإلعالم ىذه السمسمةتممسان،  ،الثقافةو  سمسمة الفن -2

 .                                                                                     07ص، 1975
 ،أوراق شرقية ،مكتبة اإلسكندرية ،1ط ،مدينة إسالمية 0111موسوعة ، عبد الحكيم العفيفي-3

  .167، ص2000، لبنان
 .298، ص1984 رباط، ، دار النشر لممعرفة،2ج، إفريقيا، خالمارمول كارب - 4
 ،السوسان في التعريف بحضارة تممسان عاصمة دولة بني زيان باقة محمد بن رمضان شاوش، -5 
  . 30-29ص ،1995 الجزائر، ،ديوان المطبوعات الجامعية ،1ط 
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مشرفة عمييا الشماريخ وكأنيا عروس فوق منصة (1)،باب أبي قرةالعقبة وفي الغرب 
يا إقميم فسيح من أوفر أقاليم المغرب فتممسان وماحول (2) ،إشراف التاج عمى الجبين

األمطار في الشتاء وىي ىضاب كثيرة الوديان وافرة، و  سيولبالخيرات فيي منطقة 
وماؤىا مجموب من *،وسطلكنيا قاعدة المغرب األ (3)،لى المغرب األقصىمدخل إ

ا وبين المدينة ستة أميال وليا نير يسمى سطفيف )صاف معيون تسمى لوريط بيني
 .(4) صاف(

ومن كونيا  ،سبتو من موقعيا الجغرافي الممتازماض تاريخي ىام اكت ولتممسان
اختصبت و  ازدىر خالليا الفكرقرون، عاصمة المغرب األوسط ألكثر من ثالثة 

   .(5)الحضارة وتطور العمران

                                                             

 جزء من كتاب المسالك ،المغربو  كر بالد إفريقيةذفي  المغرب ،البكري اهللعبد  أبو عبيد -1 
  .76، ص ، القاىرةسالميالكتاب اإل دار الممالك،و 
  .09، ص2ج المصدر السابق،، يحي بن خمدون - 2
 ،مكتبة الثقافة الدينية ،1، طىاني سالمة :، تحقيقتاريخ الدولة الزيانية بتممسان ،ابن األحمر - 3

  .10، ص2001
 إلى أول بالدوىي حد المغرب األوسط من واد يسمى مجمع وىو نصف الطريق من مدينة مميانة  -*
 ساحمو مدينة وىرانالعرض من البحر الذي عمى و  ، وبالد المغرب في الطولمن بالد المغرب زاتا
، محمد بن عبد المنعم الحميري، ينظر: مميمة وغيرىا إلى مدينة سول وىي مدينة في أول الصحراءو 

 .135، ص1984، مكتبة لبنان، 1تحقيق إحسان عباس، طالروض المعطار في خبر األقطار، 
  .135، صالمرجع نفسو، محمد بن عبد المنعم الحميري -4 
المؤسسة  ،السياحةو  منشورات وزارة الثقافة ،تممسان عاصمة المغرب األوسط ،يحي بوعزيز - 5 

  .15، ص1985 ،الجزائر ،لمفنون المطبعية الوطنية 
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شيدت و لتاريخ ايا مدينة عريقة من حيث قدميا عبر عرفت مدينة تممسان عمى أن   
جد أنيا كذلك ن (1)،ثم تممسان ***تاغرارت**،أغادير *،بوماريا :مجموعة من األسماء

مدينة  ،رناطة إفريقياغ ب،جوىرة المغر ، مدينة الجدار :ت بمجموعة من األلقاببلق
الشعراء الذين حموا و  دث قريحة األدباءاالحضارة كما حو  ميد التاريخ ،حب المموك

 .(2)الجمالو  بيا فنظموا فييا أشعارا وحموىا بأفخم عبارات الحس
من خالل الموقع الجغرافي لمدينة تممسان نستنتج أنيا كانت مدينة ميمة في    

حيث نجد كل ب ألقاب متعددةو  ات كثيرة وعرفت أسماءالمغرب األوسط وشيدت توسع
نية يومن الفترات الميمة التي شيدتيا الفترة المر  ،فترة لقب أو اسم سميت بو المدينة

في الفترة و  البناءو  ،كانت مرحمة ازدىار وتطور في شتى المجاالت ومن بينيا التشييد
كان دخوليم لمدينة  كيفو  سنتحدث في بضعة سطور عن من ىم بنو مرينالموالية 
 تممسان.

 
     

                                                             

 ،د النقاديمحم سيدي ينظر: ،لحدائق ويعني كذلك بستان الفواكواسم التيني ومعناه ا بوماريا:*
جامعة  قسم الثقافة الشعبية، ،رسالة ماجستير التصميم العمراني لمدينة تممسان ودالالته االجتماعية،

  .17، ص1991،تممسان 
محمد العربي حرز اهلل،  ينظر: ،عناىا الصخرة ذات االنحدار الوعرىي لفظة زيانية مأغادير:**

 ،سيدي محمد النقادي؛ 34، ص2001 ،تممسان ،دار السبيل ،1ط تممسان مهد حضارة وواحة ثقافة،
 . 11صالمرجع السابق، 

موضع المحمة أو مكان تخييم الجيش أو كممة أمازيغية تعني في الميجة الزيانية  تاقرارت: ***
إحسان  تحقيق: ،المغربو  البيان المغرب في أخبار األندلس ،ينظر: ابن عذارى المراكشي المعسكر،

  .31، ص1983بيروت ، الثقافة،نشر دار  ،1ج، 3ط ،عباس
 .129المصدر السابق، ص محمد بن عبد المنعم الحميري،  -1
سيدي محمد النڤادي، طبع المؤسسة الوطنية  نص: تممسان الذاكرة، ،ي نصر الدينبراىام -2

  .09، ص2007 ،الجزائر ،وحدة رويبة ،التوزيعو  النشر، لإلتصال
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 نيون بتممسان.يالمر  الثاني: المبحث 
وىم حسب تقسيم ابن *لعبد الواد مموك من الطبقة الثانية لجبل زناتةبنومرين كانوا  

ويقول **بل قيل أنيم شرفاء (1)أشرفيم نسباو  خمدون من أعمى قبائل زناتة حسبا
من بطون زناتة كميا عرب ***ن جماعة من المؤرخين أنيم شعب من بني واسي

بر األصل من مضر يجتمع نسبيم بنسب الرسول صمى اهلل عميو وسمم وىم من ولد 
وقد تغير لسانيم العربي بعد أن (2)،قيس بن عيالن بن نزار بن محمد عدنان بن

يجاورون و  قيس إلى أرض أخوالو البربر الذين كانوا يسكنون فمسطينبر بن تحول 
ىو أبو البتر من تمقب ولده مادغيس باألبتر و المراعي وقد و  نالعرب في المساك

                                                     (3)،زناتة

                                                             
أصميا إلى شانا أو جانا بن يحي بن موالت بن رماك بن  ابةنساليرجع و  البتر البربرية من قبائل *

وكانوا عدة فروع إضافة إلى بني مرين منيم بنو عبد الواد  بن بر،مادغيس ضري بن زجيك بن 
تحقيق:عبد السالم محمد ، جمهرة أنساب العرب، ابن حزم األندلسي ينظر:، بنو بنقرن، توجين، مغراوة
تة في الحركة المذهبية دور زنا، ؛ محمد بن عميرة495ص  ،1962دار المعارف، مصر، ،ىارون

  .21-15ص ،1984 ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية لمكتاب سالمي،بالمغرب اإل
البربر ومن عاصرهم و  العجمو  الخبر في أيام العربو  دأتالعبر وديوان المب، عبد الرحمن بن خمدون- 1

  . 197-196ص ، دار المعرفة ،7ج من ذوي السمطان األكبر،
 : رفع بعض المؤرخين نسبيم إلى أمير المؤمنين عمي بن أبي طالب كرم اهلل وجيو، ينظر شرفاء**

، نشره ىنري بيريس، إفريقيا الشمالية نزهة المشتاق في اختراق اآلفاقوصف ، الشريف اإلدريسي
 . 61، ص1957الجزائر،

وىذا الفرع من ولده بادين بن  ،ينفرن ابن يصمين إخوة مغراوة وبني أبناء واسين ىمبني واسين  ***
ص  ص، المصدر السابق، عبد الرحمن بن خمدونإخوة بن توجين وبني مرين، ينظر:  محمد

114،148   .  
الوىاب بن منصور،  عبد :تحقيق، روضة النسرين في دولة بني مرين، إسماعيل بن األحمر -2 
 .  07،  ص2003المطبعة الممكية، الرباط،  ،3ط
  . 14، ص1972، الرباطالذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية،  ،ي ابن أبي زرع الفاسيعم - 3
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لقد عرف بنومرين بحياتيم البسيطة  (1) .و قد عاش بينيم فنطق بمغتيم وتزين بزييم
، المغربية الصيد في البالدو  عمى الرعيمعتمدين ، يتميزون بالترحال، اليدوية

خل عبد الحق ىذا الوضع حّتى د واستمر بوادييا كوادي زناتة إلى تممسان،خاصة و 
الئيم يوكانوا قبل است، لم يكن موطنيم ثابت لنمط حياتيم ،بن محيو مؤسس دولتيم

ويتولى رئاستيم  **إفريقية إلى سجمماسة *عمى ممك المغرب ينتقمون من منطقة الزاب
ويرى ابن (2)،سواىم ةسمطنينيوىم وال يخضعون ألي و  نيمزعماء من قبائميم يأمرو 

، مرزوق أن القبائل المرينية تممكت مساحات شاسعة من بالد الجريد إلى المغرب
تعاقب عمى حكم المغرب عدة دول  (3)حيث شمل ممكيم من بالد الزاب إلى تممسان.

حكمت المغرب  ،م15-13ىـ/9- 7ما بين القرن من أبرزىا الدولة المرينية التي حكمت 
 (4)األدنىو  المغرب الوسطاألقصى وانتشرت في 

                                                                                                                                                                                         

 
بروض القرطاس في أخبار مموك المغرب وتاريخ مدينة  باألنيس المطر عمي ابن أبي زرع،  -1 

  . 367-365، ص 1999 المطبعة الممكية، الرباط، ،1عبد الوىاب منصور، ط :حققوفاس، 
قمـيم يتكـون مـن مجموعـة مـن إعمى أطراف الصحراء فـي اتجـاه بـالد الجريـد وىـو عبـارة عـن يقع  زاب: *

الصـــادر  ، دار3ج ،2ط معجمممم البممممدان، ،ينظـــر: يـــاقوت الحمـــري ،بســـكرة ،مةمســـيالمـــدن نجد:الطبنـــة، 
، لمكتــاب الوطنيــة المؤسســة، شممواطاهاو  الصممحراء الكبممر  ،؛ إســماعيل العربــي125ص لبنــان،، لمطباعـة
  . 144 – 142، ص1983 ،الجزائر

نجدىا مذكورة بكثرة في و  مدينة جنوب المغربو  اليت وىي مقاطعةتسمى اآلن تاف سجمماسة** 
معيار ، ينظر: بن الخطيب، الجغرافية كونيا منطقة عبور ومركز تجاري ىامو  المصادر التاريخية

  . 81- 80، ص 1977ب،مطبعة المغر  ،1ط ،كمال محمد ترجمة: الديار،و  ار في ذكر المعاهداالختي
جعفر  :تحقيق ار دول المغرب األقصى،بخاإلستقصا أل ،أبو العباس أحمد بن الخالد الناصري -2 

  . 125ص، ، دار الصادر لمطباعة، لبنان3ج ،2، محمد الناصري، طالناصري
تحقيق:  ،بي الحسنمحاسن موالنا أو  الصحيح الحسن في مآثرالمسند  ،ابن مرزوق الخطيب-3

  . 18، ص1991 ،التوزيع، الجزائرو  الشركة الوطنية لمنشر، محمود بوعياد، ا خيسوسماري
 ،1984 ، دار الثقافة، الدار البيضاء،2، ط الحضارة اإلسالمية في المغرب السائح،الحسن  -4 

 . 253ص
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مدينة تممسان ثالث حضارات أو فشيدت ، قد شنوا حمالتيم عمى الدولة الزيانية
تحاصرىا و  فترات ميمة بحيث كانت الجيوش المرينية في كل مرة تصل إلى تممسان

بن عبد الحق خمفو  فمما توفي السمطان أبو يعقوب يوسف، وال تستطيع الدخول إلييا
احتالل و  تغمب عمى بني عبد المؤمن فعندما استقر ممكو قرر غزو تممسانو  إبنو

وجيشو في كل مرة يرجع خائبا يصل إلى *عاصمتيم ،فكان أبو يعقوب يوسف
رض عمييا فوأدرك بأنو ال يمكنو دخوليا إال إذا ، تممسان وال يستطيع دخوليا

فأحاطيا ، بدأ الحصارم 1298ىـ /698نة في الثاني من شير شعبان سو  الحصار
مداخل لمحاربتيا وأردفيا بخندق و  فتح فييا أبواب ربسياج من األسواالسمطان 

بينما خرجت جيوش متعددة لإلستالء عمى (1) ،اآلالتو  قونصب بيا المجاني، عميق
وحقق السمطان (2)وبني توجين***بالد مغراوة و **ىنينو  بالد المغرب األوسط كندرومة

وسف إلى جانب االنتصارات العسكرية ِانتصارا عمرانيا بتشييد مدينة المنصورة قرب ي
وقويت مكانتيا تممسان ويصف ابن خمدون ىذه المدينة التي اتسع عمرانيا 

في عمرانيا وأسواقيا ورحل إلييا التجار بالبضائع من اآلفاق واستبحر بقولو"...
 والمساكن، مطان الناس أن يتخذوا الدورالسوأمر (3) " فكانت إحدى مدائن المغرب...

                                                             

ة ألقاب من دىو األمير يوسف بن يعقوب بن عبد الحق بن محيو بن أبي بكر بن حمامة ولقب بع* 
السموك لمعرفة  ،ريزيتقي الدين أحمد بن عمي المق ينظر:، الناصر لدين اهلل، نيا أمير المسممينبي

، السابق صدرالم، ؛ ابن األحمر92، ص 1941النشر،و  مطبعة لجنة الترجمة، القاىرة، المموك
 .61ص
 . 322، 457 ،165، ص 1ج  ،المصدر السابق ،عبد الرحمن بن خمدون - 1 

، ندرومة جبل تاجرةو  بين ىذا الحصنو  البساتين وضروب ثماركثر و  بلعمى مرسى ج حصن**
 . 80ص، سابقالمصدر ال، البكري ينظر:

، صورة األرضابن حوقل النصيبي،  ينظر: ،تقع في المغرب األوسط، زناتة المغربية ىي من قبائل***
  .102، ص1979لبنان،، دار مكتبة الحياة

 . 195، ص7،جالمصدر السابق؛ ابن خمدون  386 ص، المصدر السابق، ابن أبي زرع -2 
 . 221، ص 7ج ، السابقلمصدر ا عبد الرحمن بن خمدون ، -3
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وظمت تممسان تعاني من (1) ،األنيقة المنازل الرحيبة والقصورو  فابتنوا الدور الواسعة
الفئران، والسمطان المرني و  القططو  لمدة طويمة حتى أكل أىميا من الجيف الحصار

 .(2)" جوعا....ال ارحل عنيم حتى أقتميم .." : يوسف يقول
 ( م1298/ه698) الحصار الطويل ثماني سنوات وثالثة أشير من عام استمر      

ثم توفي  *يحيث توفي عثمان بن يغمراسن الزيان، (م1306/ه706) إلى عام 
الجيوش  رجعتو  طان المريني أبو يعقوب يوسف ففك الحصار عن المدينةمالس

، عمى العرش بنزاعاتثم انشغمت الدولة بعد ذلك  (3)،صىالمرينية إلى المغرب األق
 ندرومة،، فياجم وجدة، لغزو تممسان **يجاء أبو الحسن المرينه 735في سنة 

تاسالة، ووىران، ثم حاصر تممسان عندما لم يستطيع اقتحام أسوارىا وأعاد ، ىنين
وابتنى لنفسو قصرا سماه" قصر ، بناء المنصورة وشيد األبراج قريبة من أسوارىا

من شير  28مى تممسان مّدة ثالثة سنين وفي ع النصر"، فدام حصار أبو الحسن

                                                             
، المصدر السابق، عبد الرحمن بن خمدون ؛ 209ص ،1ج، المصدر السابق، يحي بن خمدون -1
  .293 ، ص7ج
  . 22، روضة النسرين، ص األحمر ابن -2 
عيد من بني عبد الواد صاحب تممسان في المغرب األوسط ولد بن يغمراسن بن زيان أبو س عثمان *

ينظر: يحي بن ، ىاجمو السمطان المريني، استولى عمى مازونةو  أحرق قرى بجاية 639/1241سنة 
  . 121-117، ص 1خمدون، المصدر السابق ،ج

  . 386-385ص، المصدر السابق ،ابن أبي زرع - 3 
من صفاتو و  ان يعرف بالسمطان األكحل ألن أمو كانت حبشيةوك 735أبو الحسن المريني ولد سنة **

ه، 735قام بحصار مدينة تممسان سنة و  المفكرينو  أنو كان مولعا باألدب وعالما ويصاحب العمماء
، 2ج ، تقديم: محمد الميمي، الحديثو  تاريخ الجزاار في القديم، ينظر: مبارك بن محمد الميمي

 .10ص ، المصدر السابق، ابن األحمر ؛ 428-427ص، لبنان ،بيروت، المؤسسة الوطنية لمكتاب
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دخول المدينة أي بعد و  ه، تمكنت الجيوش المرينية من اختراق األسوار737رمضان 
      .(1)أوالدهو  قتل أبو تاشفين الزيانيو  سنتين من الحصار

سيطرتو فأخذ و  فقام أبو الحسن بتوسيع نفوذه، أوالدهو  ورغم انتصارات أبو تاشفين
تخمى عن الحكم و  ثم ىزم القيروان فعاد إلى المغرب، م1347/ه  748تونس سنة 

 أبو عنان فارس منتقما من أبي ثابت وأبي سعيد متذرعا برد شفاعتو لمغراوةإلبنو 
واعترض أبو ثابت وأخوة أبو سعيد (2)،ه752تخاذىا مبرر لغزو تممسان سنة او 

 فقتل أبو سعيد، زيان نزاع أدى إلى ىزيمة بنيو  طريق أبو عنان ودار بينيم صراع
انتيى األمر بإستالء أبي عنان عمى ، و ه753قتل أبو ثابت بعد ذلك ببجاية سنة و 

بقيت تممسان تابعة و  ،م1347/ه758توحيد المغرب سنة و  تممسانو  المغرب األوسط
 (3)لحكم بنومرين مدة سبع سنوات أخرى.

 
 
 
 
 
 

                                                             

  . 220-219 ص ،1ج ، المصدر السابق،يحي بن خمدون - 1 
،  1985،الجزائر ،اديمحمود بوع:  تحقيق، بني زيان لمموك تممسانتاريخ ، محمد بن اهلل التنسي -2

  .154-153ص 
  .249-247ص ، 1ج، المصدر السابق، يحي بن خمدون - 3
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 الفصل الثاني: عمارة المآذن

 المبحث األكؿ: تعريؼ المئذنة  

عرؼ المكاف الذم يؤدل منو اآلذاف باسـ المئذنة كأضيفت في كقت الحؽ      
لما شرع  (1)،عمى عنصر المئذنةيث كانت المساجد األكلى ال تتكفر ح، لممسجد

كنقؿ عنيا أنيا قالت كاف  ،اآلذاف كاف بالؿ يؤذف مف فكؽ بيت أـ زيد بف ثابت
مف أكؿ ما أذف إلى أف بنى بيتي أطكؿ بيت حكؿ المسجد فكاف بالؿ يؤذف فكقو 

كقد ، رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مسجده فكاف يؤذف بعد ذلؾ عمى ظير المسجد
بناء المآذف في العمارة اإلسالمية كاف مف ىذه فإف أصؿ ، رفع لو شيء فكؽ ظيره

كقد عرفت ( 2)كالتي تككف أعمى مف مستكاه،، الزيادة التي أحدثت عمى ظير المسجد
 (3) المئذنة ثالثة عبارات كألفاظ تعبر عنيا.

 المئذنة: -1

باحو أذف باالمر: أك  ،لغة ىي كممة مشتقة مف الفعؿ "أذف" بكسر حرؼ الذاؿ     
 (5)كأذف بالشيء إيذانا. ،كأذف بالصالة أم أعمـ كدعا الييا (4)،كأطمؽ فعمو

                                                             
؛ 243، ص 1111مكتبة األسرة،  ، تقديـ: سمير سرحاف، محمد عناني،فتوح البمدانالبالذرم،  - 1

، ترجمة: محمكد أحمد، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ص العربية بمصرالعمارة كلفرد جكزؼ دلو، 
56. 

أطركحة دكتكراه في اآلثار اإلسالمية،  كتب النوازل،من خالل  والعمارة العمران محمد بف حمك، - 2
 .3111، 3جامعة الجزائر 

، الدار 3، طالقاىرةالدليل الموجز ألىم اآلثار اإلسالمية والقبطية في أبك حمك محمد فرغمي،  -3
 .21، ص 1112المصرية المبنانية، 

، 3111، مكتبة مدبكلي، 1، طجم المصطمحات العمارة والفنون اإلسالميةعمعاصـ محمد رزؽ،  -4
 .213ص

  .11، ص1191دار صادر بيركت،  ، 12، مج1، ط، لسان العربابف منظكر -5
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كاف يرقى اليو ، فكؽ مستكل بناء المسجداصطالحا: ىي بناء رأسي مرتفع    
المؤذف عند دخكؿ كقت الصالة ليرتفع صكتو بألفاظ األذاف في جيات المئذنة 

مستفيدا مف عمك بناء (1)،فيدعك المسممكف إلى أداء الصمكات الخمس ،المختمفة
كالتأذيف ىك ، فالمئذنة مكاف التأذيف، بعد نقطة ممكنةأالمئذنة في إيصاؿ صكتو إلى 

 ج  الحَ  مَ وْ يَ  اسِ ى الن  لَ إِ  وِ ولِ سُ رَ وَ  وِ الم   نَ م   انٌ ذَ أَ وَ :" كفي قكلو تعالى(2)،اآلذافب الجير
 .(4)كاإلبالغ لمسامعيف اإلعالـكىي (3)،"رِ بَ كْ األَ 

 ،عني التنبيو كمف الفعؿ أذف الذم يعني نبو أم أعمفيك  -إذف–كىي مشتقة مف كممة 
 .(6)بالشركع في الصالة إعالـآلذاف اك (5)

 الصكمعة: -3

كتعني المئذنة ، مف البناء سميت صكمعة لتمطيؼ أعالىا الصكمعة       
 ،ىي المنارةمحياني: كقاؿ ال ،ذافباآلإللقاء كىي مكضع أك مكاف المؤذف 

 .(7)عني بالصكمعةيك 
                                                             

1-Goulvin (L), Essai sur l'Architecture Religieuse Musulmane GeneralistesK ,Paris , 
1970, p49 

، 3111شركة بف باديس لمكتاب، الجزائر،  ،3، طتطور المآذن في الجزائرعبد الكريـ عزكؽ، ؛
 .15ص

 ، دار النيضة العربية، بيركت، لبناف،1، طالتراث المعماري اإلسالمي في مصرصالح لمعي،  -2
 . 15، ص1192

 . 12سكرة التكبة، اآلية  -3
 .213المرجع السابؽ، ص  ،عاصـ محمد رزؽ4

5-Merzoug (N. A), Minarets des Mosquees de Tlemcen, mémoire pour l'obtesution d'un 
d'un diplôme de majister en architecture, tlemcen, 2012, p 83. 

، 6ط ،مصطفى، تحقيؽ أبك الكفا إعالم الساجد بأحكام المساجدمحمد بف عبد اهلل الزركشي، 6 -
 .253، ص1111القاىرة، 

، دار الكفاء 3، مج1، ط، المآذن في العمارة المصرية والعالم اإلسالميعبد اهلل كامؿ مكسى - 7
 .16لمطباعة كالنشر، اإلسكندرية، ص



 عمارة المآذن                                                                                    الفصل الثاني:
 

 
61 

عز  ككرد في كتاب اهلل تعالى(1)،صمع البناء أم أعمى فيو كجعؿ لو ذركة   
َمْت َصَواِمُع ُيدِ الن اَس َبْعَضُيْم ِبَبْعٍض لّ  الم وِ  اعُ فَ دِ  َوَلْولَ " :مصطمح الصكامع في قكلو كجؿ 

ُصَرن  الم ُو َمْن َينُصُرُه ِإن  الم َو َلَقِويٌّ نَ َكِثيرًا َوَليا اْسُم الم ِو َوِبَيٌع َوَصَمَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَكُر ِفييَ 
 .(2)"َعِزيزٌ 

 كىي جكىرة بيت النصارل كمنار الراىب(3)،كقاؿ المجاىد: المراد صكامع الرىباف
ككانت الصكامع أقرب الى األبراج في ضخامة  (4)،كالصكامع بغير ىاء الراىب
أك أبراج  ،ك أبراج القالع كالحصكفأبراج المعابد ألة نسببحيث نجدىا ، (5)التشييد

األصمع يعني . قاؿ سيبكيو: الصكمعة مف (6) أبراج القالع كالحصكف الركمانية
                  كأنشد بعض اشيكخ: ،المحدد الطرؽ المنظـ

 كصاؾ ربؾ بالتقى    كأكلكا النيي اك صكامعوأ                 

 .(7)ك صكامعوأفاختر لنفسؾ مسجدا    تخمكا بو                     

 

 

                                                             
شؤكف اإلسالمية، لم، المجمس األعمى 1ج ،مساجد مصر وأولياؤىا الصالحونسعاد ماىر،  - 1

 .22، ص 1131القاىرة، 
  .41سكرة الحج اآلية  -2
، 1191، دار الفكر بيركت، 13ج ،جامع البيان عن تأويل أي القرآنأبك جعفر بف جرير الطبرم، ػ 3

 .136، ص 1191
، 1215، منشكرات دار مكتبة المياه، بيركت، 6، مج1، طتاج العروسمحمد مرتضى الزبيدم، -4

 .144ص
 112، ص 1111، دار عالـ المعرفة، الككيت، المساجدحسيف مؤنس،  -5
؛ أحمد فكرم، 144، ص1145مكتبة النيضة، القاىرة، ، 1، ط، فنون اإلسالممحمد زكي حسف-6

 .216، دار المعارؼ، مصر، صمساجد القاىرة ومدارسيا
 .319، ص12بف المنظكر، المصدر السابؽ، ج أبك  الفضؿ -7
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كاف العرب يطمقكف عمى اسـ الصكمعة عمى أبراج  المتعبديف بحيث ندرؾ ك       
كقد شاع استخداـ أىؿ  (1)،يا الرىبافنفي دمشؽ كالشاـ  كاف يقطكنيسة أف أبراج 

بالد كال تزاؿ كممة صكمعة سائدة في  ،مئذنةالالمغرب لكممة صكمعة لمداللة عمى 
كقد استعمؿ العديد مف المؤرخيف  (2)،المغرب كربما ذلؾ راجع الى شكميا المربع
 .(3)كالجغرافييف كممتي صكمعة كمنارة في آف كاحد

 المنارة: -2
كضع فيو كأنار المكاف:  ،مشتقة مف الفعؿ أنار أم أشعؿ كأضاء   

 (5)،الفنار الذم كاف تشعؿ فيو النار ككذلؾ نسبة الى المنار أك (4)،النكر
شارات بكاسطة إشعاؿ النار عف إلكنستنتج أنيا استخدمت كأبراج ترسؿ ا

لى إكاستعممت المنارة كذلؾ لتيدم بيا السفف القادمة  ،تحركات األعداء
 نجد ثالثة ةكعند تفسير لفظة المنار  (6)،النار كشعاعالشاطئ مف خالؿ ضكء 

 ثالثة

                                                             
؛ 1، ص1195، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، المئذنة المغربية األندلسيةصالح بف قربة،  - 1

، بالمغرب في عصر األشراف السعديين العمائر الدينية  والجنائزيةمحمد السيد محمد أبك رحاب، 
 .441، ص 3119، دار القاىرة، 1ط
، منشكرات كزارة العمارة العربية اإلسالمية، خصائصيا وأثرىا في سورياعبد القادر الريحاكم،  -2

المنشآت الدينية بالجزائر خالل ؛ بف بمة خيرة، 65، ص 1131نشاد القكمي، دمشؽ، إلافة كاالثق
 3113، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه دكلو في األثار اإلسالمية، الجزائر العاصمة، العثماني العيد

 .333، ص 3119 –
الفتح العربي حتى  وتطورىا منذالمآذن المصرية نظرة عامة عن أصميا السيد عبد العزيز سالـ،  -3

 .6، مؤسسة شباب الجامعة لمطباعة كالنشر، اإلسكندرية، ص نياية الفتح العثماني
 .15السيد عبد العزيز سالـ، المرجع السابؽ، ص  -4
، ص 1114، دار الشركؽ بيركت، 1، طالقيم الجمالية في العمارة اإلسالمية، ثركت عكاشة -5

131. 
 .213لمرجع السابؽ، ص عاصـ محمد رزؽ، ا -6
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الميرجانات الدينية في العمارة ك المغة كسميت كذلؾ  مظاىر الستعماليا: 
 .(1)لمنارة لمشابيتيا أبراج الفناراتبا

ىي مكضع ك  ،ما قبميا  كانفتاح ،الكاك ألفا لتحريكيا قمبتكالمنارة في األصؿ المنكرة 
 كقاؿ الشاعر : ،النكر كالمنارة الشمعة ذات السراج

 الظالـ بالعشاء كأنيا          منارة  ممسي راىب متبتؿ تضيء          

يكقد في أعاله  ألنو الراىبكالمنارة ىي المسرجة كيحتمؿ أف يراد بيا صكمعة 
 (2).النار

باألنكار عند الغركب في ككذلؾ أطمقا لفظ المنارة عمى المآذف بحيث كانت تضاء 
 .(3)جديد مف أياـ الصياـ ؿ مضاءة حتى طمكع الفجر ثـ تطفأ ببدأ يـكضرمضاف كت

 خير أف عنصر المئذنة أخذت مفاىيـ مختمفة كأسماء كألفاظكنستنتج في األ       
 أك مع تككينو. ،ككانت المآذف تشيد إما بجكار المسجد ،متعددة

 

 

 

 

 
                                                             

 .11صالح بف قربة، المرجع السابؽ، ص  -1
، مذكرة لنيؿ الشيادة الماجستير، شعبة لمرينية في تممساناو  المآذن الزيانيةطرشاكم بمحاج،  -2

 .26، ص 3113الفنكف الشعبية، تممساف، 
مدبكلي، القاىرة،  ، الكتاب الثاني، مكتبة1، طموسوعة عناصر العمارة اإلسالميةيحيى كزيرم ،  -3

 .25، ص1111
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 المآذفالمبحث الثاني : نشأة      

ذكرنا سابقا لكف لـ يعرؼ المسجد النبكم عنصر المئذنة في بادئ األمر كما       
ككجدت المآذف خالؿ  ،ظير ىذا العنصر المعمارم إلبالغ ك إسماع الناس اآلذاف

آذف كال أصبحت المثـ  ،ت كشاعت في العصكر األخرلر ثـ تطك  ،العصر األمكم
كنستخمص أف المآذف  ،مف المسجد أتزاؿ تبنى عمى أنيا عنصر معمارم ال يتجز 

 جامع  حيث نجد مئذنة ،إلى المغرب ظيرت في المشرؽ اإلسالمي ثـ انتقمت
مف المآذف التي ال تزاؿ تحافظ عمى خصائصيا المعمارية كىي بدكرىا  القيركاف

تشبييا في طكابقيا الثالثة كتراجع  ف كانتا  مقتبسة مف األبراج السكرية المربعة ك 
أكؿ المآذف  (1أنظر صكرة ) كتعد مئذنة القيركاف ،كمما ارتفعت لى الداخؿإجدرانيا 

تو المآذف الالحقة في المغرب ذفي المغرب اإلسالمي ثـ أصبحت نمكذجا احت
فعمى نمطيا أقيمت الصكمعة األكلى لجامع قرطبة التي أسسيا األمير  ،كاألندلس

ساسيا الذم ما يزاؿ كاضحا في الكقت الحاضر ىشاـ ككانت مربعة القاعدة كفقا أل
ركاف في منتصؼ الضمع المستطيؿ الشمالي كتقـك مئذنة القي (1)،بصحف الجامع

عشر أمتار كلكف ال تقع في محكره كىي عبارة عف مربع طكؿ كؿ ضمع مف 
مف طرؼ عقبة بف نافع في عيد الخميفة معاكية بف ذنة ئكشيدت ىذه الم (2)،كنصؼ

عندما شيد أكؿ مدينة (3)،ق61أبي سفياف حينما تكلى فتح شماؿ افريقيا سنة 

                                                             
 فمػػػػػػػة كمكضػػػػػػػع القيػػػػػػػركاف: لفػػػػػػػظ فارسػػػػػػػي دخيػػػػػػػؿ فػػػػػػػي العربيػػػػػػػة، كمعنػػػػػػػاه محػػػػػػػط الجػػػػػػػيش كمنػػػػػػػاخ القا

 تاااااريا شاااامال إفريقيااااا ماااان الفااااتح اإلسااااالمي إلااااىاجتمػػػػاع النػػػػاس، ينظػػػػر: عبػػػػد العزيػػػػز الثعػػػػالبي، 
مي، لبنػػػػػاف، ، دار الغػػػػػرب اإلسػػػػػال1، ترجمػػػػػة: مجمكعػػػػػة مػػػػػف المحققػػػػػيف، طنياياااااة الدولاااااة األ مبياااااة

 .46، ص1111
 .32عبد الكريـ عزكؽ، المرجع السابؽ ص -1
، ص 1125، مطبعػػػػػػة المعػػػػػػارؼ، مكتبػػػػػػة مصػػػػػػر، مصػػػػػػر، مساااااااجد القيااااااروانحمػػػػػػد فكػػػػػػرم ، أ -2

111. 
، دار المنػػػػػػػار  1، طالقياااااااروان ودورىاااااااا فاااااااي الحضاااااااارة اإلساااااااالميةمحمػػػػػػػد الزيتػػػػػػػكف، محمػػػػػػػد  -3
 .94، ص1199طبعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، ملم
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بني ىنا مدينة أإسالمية كبنى أكؿ مسجد جامع بيا كيقكؿ: " كقد رأيت في ذلؾ أف 
ثـ تمييا مئذنة جامع  (1)،ف إليويرك كمالذا يص أمكرىـلممسمميف تككف عمادا ليـ في 

كلقد استمر تأثيرىا  ،صفاقس التي أخذت صكرتيا أصال مف مئذنة جامع القيركاف
 ماطة العصر العثماني حيث بدأ ظيكر أنايالمآذف في المغرب حتى بدعمى جميع 

فيناؾ مف يرل أف منار اإلسكندرية لو تأثير كبير في نظاـ تشييد المآذف  (2)،جديدة
 .(3)ندلس سكاء مف حيث الطابع العاـ اك مف حيث النظاـ الداخميألفي المغرب كا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 12، ص3111، دار عكرمة، سكريا، 1، طمساجد القيروان، نجكل عثماف -1
 33المرجع السابؽ، ص  ،عبد الكريـ عزكؽ -2
 ثيرات المتبادلة بين مصر والمغرب اإلسالمي في مجال العمارةأالت ،السيد عبد العزيز سالـ -3

 .15، ص1191، القاىرة، والزخرفة
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 المغرب اإلسالمي:المبحث الثالث : طراز المآذف في 

 لى الصالةإ ةحكاـ الديف كضركرة الدعك أل كفقاذف لقد بنى المسممكف المآ        
نجد في المغرب شكؿ أك (1) ،باختالؼ المناطؽ التي تقاـ فييا ةذنئكيختمؼ شكؿ الم،

سطكاني أك المستدير الشكؿ األ تكلـ تنتشر المآذف ذا ،أسمكب التخطيط المريع
 .(2)المشرؽ اإلسالمي فقط كاقتصر ظيكرىا عمى

متأثرة في ذلؾ بأبراج  ،اتخذت المآذف اإلسالمية في بداية ظيكرىا شكال مربعا   
ارسي الفف كخاصة المستشرقيف غمب دأليو إىب ذكما  ،المعبد الكثني في دمشؽ

كلعؿ العرب اتخذكا المآذف المربعة لبساطتيا في البناء كالشكؿ بحيث أف  ،منيـ
) أنظر صكرة:  .(3)لى البساطة كالزىد في كؿ أمكرىـإالعرب الفاتحيف كانكا يميمكف 

3 ،2 ،4.)  

فمآذف المغرب اإلسالمي قد حافظت بصكرة عامة عمى ىيئة مئذنة جامع       
* ضخـ األبراج كىي عمى شكؿ بدففحافظت دائما عمى ىيئة  ،عقبة في القيركاف

كقد يرتفع ىذا البدف في ىيئة مستطيؿ ضخـ  ،يقـك عند منتصؼ جدار الصحف
داخؿ ىذا البدف بدف  ىكيبن ،مترا أحيانا عشركفعمى  إلى ما يزيد يصؿ ارتفاعو

                                                             
 135ثركت عكاشة المرجع السابؽ، ص -1
؛ صالح 51، ص 3112، مصر، في مصر تاريا العمارة اإلسالميةأحمد صالح، محمد حمزة،  -2

  33، المرجع السابؽ، صبف قربة
؛ طرشاكم 214، ص 1111، ، دمشؽ1، ط، الفن اإلسالمي التزام وابتداعصالح أحمد الشامي -3

 39- 33بمحاج، المرجع السابؽ ، ص 
كقد يككف  ندلس كالحمزكني أك المثمفريا كبالد المغرب كاألك س البدف: تعددت أشكالو فمنو المربع في*

لمحات عن العمارة والفنون اإلسالمية في محمد الطيب عقاب،  :ينظراسطكاني كمآذف تركيا، 
 .11، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، صالجزائر
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لبدنيف حتى إذا كصمنا إلى الشرفة أك المصعد مف ا كيككف السمـ ،آخر أصغر منو
يحصراف بينيما  ،اآلخرارتفع البدف الداخمي كحده بجداريف كاحد منيما داخؿ األكلى 

 إلى حتى تصؿ المئذنةالسمـ حتى الشرافة الثانية ثـ يرتفع  الجدار الداخمي كحده 
في نيـ كانكا يقسمكنو إف يصمكنظرا لالرتفاع الشاىؽ  لمبدف األ ،قصى ارتفاعياأ

ثـ يعكد  ،كتفتح فييا النكافذ ينتيي كؿ دكر بمائدة تدكر مع البناء ،رأدكالى إالعادة 
 .(1)السمـ أك المصعد إلى االرتفاع مرة أخرل كىكذا

ذف المغربية اإلسالمية فقد شاع استعماؿ مادة آالبناء في الم مكاد كمف حيث    
 .فيما يمي إلييا كسنتطرؽ (2)راآلج

                                                             

  عاصـ محمد  :اإلسالمي، ينظراخميا في المغرب دالسمـ: يرتقي منو المؤذف مف أجؿ اآلذاف يككف
 .161، المرجع السابؽ، ص رزؽ

 .111المرجع السابؽ، ص  حسيف مؤنس، -1
 .31عبد الكريـ عزكؽ، المرجع السابؽ، ص  - 2
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 دراسة وصفية تحميمية لممآذن المرينية بتممسان . :الثالث الفصل
 .مئذنة المنصورة :المبحث األول   

في مكقع ِاستراتيجي بالنسبة لممدينة فيك  (1الشكؿ)  لقد ُبِنَي جامع المنصكرة 
عد عف الباب الغربي لسكر المدينة بيقع عمى ىضبة صمبة مف الصخكر الكمسية كال ي

ككما ذكرنا سابقا أف السمطاف المريني أبك يعقكب  (1)،األمتارمف  إال ببضعة مئات
ذىا مف بني زياف كبنى خيكسؼ قرر فرض حصار عمى مدينة تممساف ليتمكف مف أ

بجكارىا مدينة المنصكرة بحيث تطكرت مدينة ك ازدىرت كأصبح يقصدىا التجار مف 
المعسكر قصرا  بقاع العالـ، يقكؿ إبف خمدكف "...كاختط بمكاف فسطاطجميع 

لسكناه، كاتخذ بو مسجدا لمصاله كأدار عمييا السكر،...كأمر بإتخاذ الحمامات، ك 
بتنى مسجدا جامعنا، كشيد لو مئذنة رفيعة، فكاف مف أحفؿ مساجد  المارستاف، كا 

كلـ  (2)،األمصار كأعظميا، كسماىا المنصكرة، كاستحر عمرانيا كنفقت أسكارىا..."
ال الجدار المبني مف الطكب المدككؾ كجزء مف المئذنة يتبؽ مف ىذا الجامع إ

كىذه المئذنة تشبو المآذف المكحدية، كسنتطرؽ في  (3)الشامخة التي ال تزاؿ قائمة،
ىذا المبحث ألىـ األجزاء التي تتككف منيا ىذه المئذنة، في بادئ األمر سنتحدث 

إلى الكصؼ  نتطرؽعف الكصؼ المعمارم حيث نبرز الشكؿ العاـ لممئذنة ثـ 
 الزخرفي أك الفني مبرزيف أىـ العناصر الزخرفية التي زينتيا.

                                                    (10 أنظر صكرة )الوصف المعماري:
مئذنة المنصكرة مف بيف المآذف التي تشيد عمى رقي كتطكر العمارة         

                                                             
1- Berque, L’Algérie Terre D’Art Et D’histoire, Alger,1937, p186. 

  .293 - 292ص، 7ج، المرجع السابق، عبد الرحمف بف خمدكف -2
3-Georges Marcais, L’Architecture Musulmane D’occident (Tunisie, Algérie, Maroc, 
Espagne, sicile), Paris, 1954, p273.  
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المغرب ذنة في الجزائر كثالث مئذنة في عمى مئأاإلسالمية في المغرب ككؿ، فيي 
 (1)كمئذنة حساف بالرباط. (5) أنظر صكرة الكتبية بمراكش اإلسالمي بعد

اتخذت المئذنة شكؿ مربع بنيت مئذنة المنصكرة بمادة الحجارة كاآلجر، حيث        
بدنيف، البدف ـ، كانت تتككف مف  45الكمي إلى ـ، كيصؿ ارتفاعيا 10طكؿ ضمعيا 

كقد انيار ىذا األخير كلـ يبؽ منو   lantenant *الجكسؽ كىك آخر بدفسي ك الرئي
ككذلؾ نالحظ ِانييار كمي لمكاجية الجنكبية كلـ يبؽ إلى جزء مف الكاجيتاف  (2)شيء،
تزاؿ تحافظ عمى جؿ  الغربية كأما الكاجية الشمالية الرئيسية فيي الة ك الشرقي

شمالية لممسجد مقابمة لممحراب كتنتصب بحيث ترتفع في كسط الكاجية الزخارفيا، 
الذم يؤدم إلى صحف الجامع ك  ـ 2,58فكؽ المدخؿ الرئيسي لممسجد كعرض المدخؿ

، كيعمك الباب عقد (4 الشكؿأنظر: ) ـ10 عبر ركاؽ مستطيؿ الشكؿ طكلو يزيد عف
المئذنة  كتتككف (11)أنظر: صكرة Arc en plein cintre ،(3)متجاكز نصؼ دائرم 

 أنظر: صكرة)  )4(،ـ51, 2اخؿ عمى نكاة مركزية مجكفة يبمغ طكؿ ضمعيا مف الد
غرؼ متتالية فكؽ بعضيا ـ، مككنة مف سبعة 1كيحيطيا سكر سمكو حكالي ( 12

البعض كىذا ما الحظتو في المعاينة الميدانية بكضكح الفتحات الكثيرة كالمتعددة 
، كطريقة (13نظر: صكرة أ )تظير إما عمى شكؿ مزاغؿ أك نكافذ مختمفة األشكاؿ

رتقاء ك الصعكد إلى األعمى كانت تتـ عف طريؽ صاعد يضيؽ بإتجاه إلأك كيفية ا
كىذا ما ذكره ِابف مرزكؽ دابتيما األعمى بحيث يسير فيو شخص أك ِاثناف فكؽ 

                                                             

  .546، دمشؽ، ص2جموسوعة التراث المعماري، ي، سعفيؼ البين-1 
 .69المرجع السابؽ، ص ؽ،ز ىك غرفة المؤذف، ينظر: عاصـ محمد ر  الجكسؽ-  *
 1996 الجامعية، المطبكعات ديكافالقباب و المآذن في العمارة اإلسالمية، عبد الكريـ عزكؽ،  -2 

   .64، ص
  126.3بف قربة، المرجع السابؽ، ص صالح - 

4 -Rachid Bourouiba, L’Art Religieux musulmane en Algérie, 2ED,Sned, 
Alger,1983,p296. 
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حيث قاؿ"...كال شؾ أف صكمعتو ال تمحؽ بيا صكمعة في مشارؽ األرض كمغاربيا 
أم عمى الناصر، كىك رحمة اهلل عميو عمى فرسو كأنا مير صعدتيا غير مرة مع األ

عمى بغمتي مف أسفميا إلى أعالىا ... ككانت عمى الباب الجكفي منو كليا ممراف، 
 .(1)يطمع فييما إلى أعالىا..."

كيمتؼ الطريؽ الصاعد بقنكات متقاطعة مثؿ ما كاف عميو األمر في مئذنة 
  Rampeم المكحدم فكرة الطريؽ الصاعد حيث استعمؿ المعمار  لداحساف كالخيرا

 إلى ألنيا تالئـ األبعاد اليامة التي اتخذتيا المآذف كالمنارات المكحدية ألنيا تساعد
ناصر التي تككنت منيا مئذنة المنصكرة نجد عالاإلرتقاء إلييا دكف تعذر، كمف 

 -épide faitage–الجكسؽ ك ىذا األخير كانت تعمكه قبيبة تتكج بسفكد مف حديد 
كاف يتكجيا ىالؿ كقد ذكر ِابف مرزكؽ أف المئذنة  بمافي أعاله ثالث تفافيح كر 

كىك كرأيت العمكد الذم يركب فيو التفافيح  كانت تعمكىا تفافيح باىضة الثمف :"...
 .(2)..."*مف حديد يشبو أف يككف صارينا

 الوصف الزخرفي: -2

كع النماذج الشاىدة عمى تعد مئذنة مف الجانب الزخرفي كالفني مف أر      
ميارة الفناف المعمارم المغربي، كبما أنو لـ يتبقى مف كاجيات إال الكاجية الشمالية 
كجزء مف الكاجيتيف الشرقية ك الغربية سنتطرؽ إلى دراسة الزخارؼ الكاضحة التي 

 جياتاعف الكاجية الرئيسية كىذه األخيرة مف أثرل الك ال تزاؿ قائمة، سنتحدث أكال 
 يث نممس تعدد كتنكع زخارفيا عمى طكؿ ارتفاع المئذنة.حب رفةزخ

                                                             
  ..  402ص  المصدر السابؽ، ،ِابف مرزكؽ محمد التممساني - 1
جمعيا صكار كصارم السفينة يعني الخشبة المعترضة في كسطيا، كفي حديث ِابف زبير الصاري  *

السفينة الذم ينصب في كسطيا  دقؿ كبناء البيت: فأمر بصكار فنصبت حكؿ الكعبة، كالصارم ىك
  .460، ص14ا كيككف عميو الشراع، ينظر: ِابف منظكر، المصدر السابؽ، جقائم

  .403صدر السابؽ، صِابف مرزكؽ، الم-  2
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 )المدخؿ(: زخرفة البكابة-أ
تشتغؿ ىذه البكابة قاعدة المئذنة كاجيتيا عبارة عف مساحة مستطيمة ارتفاعيا   
سـ، كيتـ الدخكؿ 7عف سطح المئذنة بحكالي غائرة ـ كنجدىا 7 كعرضياـ 7,35

اكز نصؼ دائرم يرتكز عمى عمكديف مف الرخاـ إلييا عف طريؽ باب يعمكه عقد متج
يتكجاف بتيجاف مف نفس المادة، كينقسـ ىذا التاج بدكره إلى جزءيف، الجزء السفمي 

ة التي بنيت أعمى المآذف، فارؼ ىندسية الشكؿ ككذلؾ شكؿ الشر نجده يتككف بزخ
نخيمية أما الجزء األعمى فنجد التناظر في الزخارؼ كميا نباتية، نجد المراكح ال

كيعمك ىذا  (،9شكؿال، 14)صكرة  ساء البسيطةمكجة ككذلؾ المراكح النخيمية المدالمز 
سـ، مزيف  4ـ كىك بارز حكالي 65, 1العقد عقد آخر نصؼ دائرم، نصؼ قطره 

تيف متشابكتيف، شكؿ بعقديف مفصصيف، العقد أك القكس األكؿ مككف مف ظفير 
بب، كالمساحة الفارغة دذات رأس م الفصكص دائرية تتناكب مع فصكص منكسرة أك

المكجكدة بيف الظفيرتيف تحتكم عمى قطع مف الزليج لكنو أخضر، كيعمك ىذا العقد، 
يرة ثالثية الفصكص، تتشابؾ كتتقاطع فيما بينيا، باف يتككف مف فصكص كث عقد

بحيث تككف أشكاؿ لكزية محصكرة بينيما كمطعمة بقطع مف الزليج لكنيا أزرؽ 
إلى المكف األسكد كنجد كذلؾ عقد نصؼ دائرم آخر تتككف فتحتو مف غامؽ مائؿ 

ما يعرؼ البكابة أك  فحنيتي، أما (10، الشكؿ 15أنظر: صكرة )فصكص ثالثية
فيي تتككف مف زخارؼ نباتية محفكرة في  (11، الشكؿ 16) أنظر: صكرة قتيفيبالبن

ف رقيقة تمتؼ الحجر، كخمفية أك أرضية ىذه الزخارؼ عبارة عف سيقاف كأغصا
بشكؿ دكائر كتتفرع منيا مراكح نخيمية ممساء كبسيطة كأخرل مراكح مزدكجة كالمراكح 

كىذه الكبيرة تتميز بالتكازف في ِالتكاء فصكصيا كنجد كذلؾ زىيرات ممساء متنكعة، 
األشكاؿ مف مراكح كزىيرات ال تشبو المراكح أك الزىيرات المستعممة في الزخرفة عمى 

نما تشبو تمؾ المستعممة عمى ، الجصمادة  في بكابة مسجد سيدم أبي  الفسيفساءكا 
أنظر: ) شالةك المنقكشة عمى الحجارة في عقد بكابة  (7أنظر: صكرة )مديف بالعباد
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ة إلى إحدل عشر صالعقد محارة بارزة مفص يكيبرز في كؿ مف ركن ،(8صكرة 
كيدكر بيذه العقكد  (12، الشكؿ17)أنظر: صكرة  جزء كىي في غاية الدقة كالجماؿ

نقشت عميو زخارؼ كتابية كىي منقكشة بالخط  ،ـ 0,38المزخرفة إطار عرضو 
سخي المغربي األندلسي، جاءت كالتالي "الحمد هلل رب العالميف كالعاقبة لممتقيف نال

في سبيؿ رب العالميف  أمر ببناء ىذا الجامع المبارؾ أمير المسمميف المجاىد
 (1)".عقكب يكسؼ بف عبد الحؽ رحمو اهللالمقدس المرحـك أبك ي

نيكف تأثركا كثيرا بالعمارة يكمف خالؿ دراستنا ليذه البكابة نستنتج أف المر 
المكحدية بحيث نجد بكابة المئذنة تشبو كثيرا بكابة رباط قصبة أكدية التي تعكد إلى 

كبيرة ة تتألؼ مف سبعة عقكد مقرنصة صغيرة ك البكابة بائكالعيد المكحدم، كيعمك 
رخامية صغيرة الحجـ كنجدىا محصكرة بيف كتفيف أعمدة ثمانية بالتناكب ترتكز عمى 

ر، كمئذنة المنصكرة مِ لـ يبؽ إال الكتؼ األيمف أما الذم يقع في الجية اليسرل فقد دُ 
صة كىذا ما ميزىا عف باقي المآذف) أنظر: ىي الكحيدة التي تتضمف بائكة مقرن

 (.18صكرة 
 الرئيسي لممئذنة: البدنزخرفة  -ب
ينقسـ بدف المئذنة إلى ثالثة إطارات أك حشكات متتالية، تقع الحشكة األكلى    

مباشرة فكؽ البائكة ذات العقكد المقرنصة، كىي شبو مربعة، تتضمف زخارفيا عمى 
، ذم سبعة رؤكس، يتضمف عقد صغير  Arc à lambrequinعقد مشرشؼ كبير 

مى عمكديف رخامييف، حيث تتكسطو نافذة مستطيمة كز عتمشابو لو بثالثة رؤكس ير 
، 19أنظر: صكرة )الشكؿ ، كنجد في أركاف اإلطار فتحتيف مستطيمتيف الشكؿ 

 .(13الشكؿ

                                                             
1 -Cherl Broslard, Les Insriptions Arabes de Tlemcen Mansouria in revue Africaine,3 
juin 1859,p335 

  .218تممساف، ص مسان،المحروسة تم شواهد االحسان عن مآثر عربي بكخالفة،ينظر: 
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الحشكة الثانية ىي بنفس عرض السابقة لكف أطكؿ منيا، تكسكىا شبكة مف  أما
ىذا النكع مف  الرئيسية ليذه المئذنة كال نجدالمعينات اليندسية التي تشكؿ الزخرفة 

المعينات الفريدة مف نكعيا في أية مئذنة أخرل سكاء مرينية أك زيانية، تتككف ىذه 
الشكؿ  الحشكة مف نافذتيف يعمكىا عقد نصؼ دائرم، كما نالحظ حشكتيف مستطيمتي

مزينة بعقديف فكؽ بعضيما البعض كعمى جانبييا عقديف مفصصيف يرتكزاف عمى 
فيرتيف، األكلى ذات ظمعينات اليندسية التي تتشكؿ مف عمكديف تعمكىما شبكة مف ال

فيرة الثانية ذات فصكص دائرية ظفصكص دائرية تتناكب مع فصكص منكسرة، كال
ناكب، كما فقط، يكسك سطح ىذه المعينات قطع زليج بنية كزرقاء المكف ككضعت بالت

ه استعممت قطع زليج خضراء لتطعيـ الفراغات، حيث نالحظ تصميـ زخارؼ ىذ
 .(20أنظر: صكرة )كثيرا مئذنة الخيرالدا بإشبيمية الحشكة يشبو 

الصماء  أما الحشكة الثالثة التي تتكج بدف المئذنة، تتمثؿ في ِافريز مف العقكد
شبو مئذنة الجامع الكبير بتممساف كىي عبارة عف خمسة عقكد مفصصة كؿ عقد 

ة، كالعقد األكسط  يضـ سبعة فصكص كترتكز ىذه العقكد عمى ستة أعمدة رخامي
يتضمف فتحة كبيرة مستطيمة الشكؿ، بينما العقكد الجانبية تتضمف فتحات صغيرة 

 .(14، الشكؿ 21) أنظر: صكرة العمكمقسميا مستطيمة في 
 (23،22)أنظر: صكرة :بيتان الشرقية و الغربية لممئذنةزخرفة الواجهتان الجان-ج

الطكلي المالصؽ لمكاجية لـ يتبؽ مف ىاتيف الكاجيتيف سكل النصؼ     
الشمالية، حيث نجد الجانب السفمي لمكاجيتيف المقابؿ تماما مع البكابة عمى الكاجية 

العمكم، كنجد عقديف  والشمالية، خاؿ مف الزخرفة كمزيف بثالثة عقكد في جزئ
فالحظت  مفصصيف كيعمك كؿ منيما شبكة مف المعينات ، أما بقية زخرفة الكاجيتيف

جية الشمالية، ال مف حيث ترتيب زخارفيا كال مف حيث العناصر مطابقة لمكا
الزخرفية المستعممة، فالحشكة األكلى التي تزيف ىاتيف الكاجيتيف تقع في مستكل كاحد 
مع الحشكة األكلى في الكاجية الرئيسية الشمالية كمماثمة ليا، أما الحشكة الثانية 
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عقديف مفصصيف كمنكسريف،  ترتكز عمىيتضمف شبكة معينات فالحظ إطار ضيؽ 
الزليج، كنالحظ أف النكافذ صماء يعمكىا عقد نصؼ كيكسك سطح ىذه المعينات 

فيي تتضمف  ةدائرم ال ُيشبو الذم يشبو يكجد بالجية الشمالية، أما الحشكة األخير 
 ثالث عقكد صماء .

ا نماذج الفف اإلسالمي حيث ِالتمسنا تنكعكأتقف تعد مئذنة المنصكرة مف أركع 
كبيرا في زخارفيا سكاء نباتية، ىندسية كحتى الزخرفة الكتابية مع إضافة عنصر 

عقكدىا كتنفيذ زخارفيا المتكازف،  البكابة التي تعد تحفة فنية في حد ذاتيا في تقسيـ
فمئذنة المنصكرة ِامتداد لممآذف المكحدية في ضخامتيا كفي عمارتيا، لكف ِاتسمت 

نية أك يجعميا تتميز عف باقي المآذف سكاء مر  عمى مجمكعة مف الخصائص التي
 مآذف أخرل.

 مئذنة مسجد سيدي بومدين. المبحث الثاني:
تعتبر مئذنة سيدم بكمديف ثاني مئذنة شيدىا المرينيكف في تممساف كمسجد     

 ،ـ 1338-ىػ739أبي مديف بني بأمر مف السمطاف أبي الحسف المريني سنة  مسيد
 *منطقة العبادبني في  كمـ،1لمسجد عف مدينة تممساف بػيبعد ا (2)أنظر: الشكؿ 

 ميضأة، كيقع ضمف المركب المعمارم، كيتككف ىذا األخير مف قصر، حماـ،
 (1)إضافة إلى المدرسة الخمدكنية. **،ضريح الشيخ سيدم بكمديف
                                                             

، ككثيرا ما يطمؽ عمييا "سيدم رة عمى السفح الشمالي لجبؿ مفركشتقع ىذه القرية الصغي العباد*
مبارؾ بكطارف،  بكمديف" كالعباد في الميجة المغربية ىك جمع العابد كيعني الرجؿ الزاىد، ينظر:

 .  197ص زائر،، الجكمةالعمائر الدينية في المغرب اإلسالمي، مؤسسة كنكف الح
، كدفف بتممساف، 594إشبيمية، تكفي سنة زكاحف األنصارم األندلسي، مف أيىك شعيب بف حس** 

ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، البستان في ذكر األولياء والعمماء بتممسان، ينظر: ِابف مريـ، 
  .113-108، ص1986

دار ينة تممسان عاصمة المغرب اإلسالمي، مدينة وهران عبر التاريخ ويميه مدبكعزيز،  يحي - 1
         . 116، ص 2009لمنشر كالتكزيع، الجزائر،  البصائر
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 الكصؼ المعمارم: -1
ة األخيرة تقع المئذنة في الركف الشمالي الغربي لممسجد، عمى امتداد البالط  

فيي عبارة عف برج قاعدتو ذات تخطيط مربع كىي تشبو المآذف الزيانية، 
تتككف المئذنة مف قسميف رئيسييف، األكؿ ىك البرج الرئيسي كالثاني الجكسؽ، 

 4,41، كعرض قاعدتيا مف الخارج 27,26رتفاع المئذنة الكمي بحكاليكيقدر ا
  نجد مادة اآلجر كالمالط لمتمحيـ(، كالمكاد التي بنيت بيا 6-5ـ) أنظر:الشكؿ 

  كمادة اآلجر نجد ىذا األخير فى زخرفة العقكد. 
ـ، كيمج المؤذف إلى  23,89البرج الرئيسي: يقدر ارتفاع ىذا البرج ب:  - أ

، يعمكه (25) أنظر: صكرةسـ 86الداخؿ عبر باب خشبي يقدر عرضو ب 
ا الجية تسقيؼ مف عكارض خشبية مستقيمة كيفتح عمى جية اليسار، أم

ؿ سمـ يتككف مف َّاليمنى فنجد السمـ الذم نرتقي بو إلى أعمى المئذنة، فأك
سـ، أما 18سـ، كارتفاعيا 75كطكليا سـ،  34درجتيف، األكلى عرضيا 

 ستةسـ، ثـ بقية الساللـ تتككف مف 75سـ كطكليا 72الدرجة الثانية عرضيا 
ـ،   1,69عيا درجات، كالسمـ يحيط بنكاة مركزية يبمغ عرض كؿ مف أضال

في كؿ جية منحدرة ( 26كيغطي ىذه الساللـ قبك متقاطع) أنظر: صكرة 
لمسمـ كقبك نصؼ أسطكاني كنجد أغمبيا بالتناكب، كنالحظ كذلؾ فتحات في 
جدار البدف منيا فتحات صغيرة تأخذ شكؿ مزاغؿ كاسعة مف الداخؿ كضيقة 

 (27ظر: صكرة ) أنمف الخارج كبعضيا فتحات أك نكافذ مستطيمة الشكؿ
كىناؾ فتحة كاسعة مستطيمة الشكؿ ليا باب مف الحديد نمج مف خاللو إلى 

كمف ىنا أخذنا صكر كاضحة لزخارؼ  (28)أنظر: صكرة سطح المسجد،
درجات كيقابميا يمينا غرفة  ثمانيةالسمـ األخير مف المئذنة، فتتككف دكرة 

 .نةمستطيمة تشبو كثيرا الغرفة التي تقع خمؼ مدخؿ المئذ
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سـ  84الجكسؽ: نخرج إلى سطح المئذنة عبر باب معقكد عرضو  - ب
ينفتح مباشرة بالجدراف المحيطة بالجكسؽ، الذم يعمكه مجمكعة مف 

شرفات كؿ شرفة  أربعةشرفات ك  أربعةمف مسننة كؿ ضمع يتككف الشرفات
، كيبمغ ارتفاعيا شرفة  عشركفتقع في زاكية مف زكايا المئذنة، كمجمكعيا 

يقدر  سـ، أما الفراغ بيف الشرفة كاألخرل  31كسمؾ جدار الشرفة سـ،  56
سـ، نستنتج مف خالؿ المالحظة الميدانية أف الشرفة في المآذف  24ب 

 المرينية تأخذ شكؿ مسنف، أما في المآذف الزيانية فتأخذ شكؿ زاكية قائمة
 .(24)أنظر: صكرة 

 الكصؼ الزخرفي: -1
مؿ الميداني أف الزخارؼ التي تكسك البرج الرئيسي: الحظت مف خالؿ الع - أ

الكاجيات األربعة لممئذنة بالنسبة لشبكة المعينات فيي تحتؿ الجزء األكبر 
مف طكؿ المئذنة ما يعادؿ نصفيا حسب تقديرم، يقكؿ ابف مرزكؽ: 
"...كالصكمعة كذلؾ في غاية مف الحسف كاإلتقاف، كؿ جية مف جياتيا 

حكاـ كُذِىَبْت تفافيح جامكرىا بثالثمائة كاإلاألربع تخالؼ األخرل في النكع 
كسبعيف دينارنا ذىبنا..."
(1) 

بالنسبة لزخرفة الكاجيتيف الشمالية كالجنكبية فنجدىما تقريبا متشابيتيف، 
فالكاجية الشمالية لممئذنة بما أنيا تشرؼ عمى الصحف فيي الكاجية الكحيدة 

مف قاعدة المدخؿ، التي تتضمف حشكة كاحدة فقط فالجزء السفمي منيا يتض
كىي عبارة عف فتتخذ ىذه المكحة شكؿ مستطيؿ يتضمف شبكة مف المعينات 

صفكؼ مف المعينات، نجدىا بالتناكب، صؼ يتككف مف معينيف كالصؼ 

                                                             
- الشرفة: ىي الكحدة الزخرفية التي تتكج المبنى كتبنى مف الطكب أك الحجر، ينظر: عاصـ محمد  

  .689رزؽ، المرجع السابؽ، ص  

.19ابف مرزكؽ، المصدر السابؽ، ص  -1   
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الذم يعمكه مف ثالثة معينات، فنجد المعيف ذك كتفيف كيعرؼ كذلؾ بعقد ذك 
مف ثالثة فصكص كفي أسفؿ كؿ معيف نالحظ كجكد زىيرات تتككف  رأسيف،

مزينة بأربعة مف قطع الزليج، القطعة العميا تتخذ شكؿ بيضكم بالمكف 
، أما الجانبيتيف عبارة عف دائرتيف (15، الشكؿ 29) أنظر: صكرة األخضر

بالمكف األسكد كالسفمى ذات شكؿ مخركطي، أما الكاجية الجنكبية تتضمف 
ذات فصكص كتتكج  حشكة مستطيمة الشكؿ، فنالحظ  بائكة مف ثالثة عقكد

في الكاجية الشمالية بالتناكب، صؼ بشبكة مف المعينات نفس التي رأيناىا 
يتضمف ثالث معينات كاآلخر صؼ يتضمف معيف فيذا األخير شكمو فص 
نصؼ دائرم، كنالحظ كذلؾ أف الكاجية مطعمة بالفسيفساء، كأسفؿ ىذه 

ناكب بدكره مع الحشكة نجد عقد ذم فصكص داخؿ العقد المتجاكز، الذم يت
عقد ذم فص منكسر كالمساحة بيف الحافة كالعقديف تكزع كتزخرؼ بشبكة مف 
المعينات مككنة مف صؼ كاحد فقط، كنجد مثؿ ىذه الزخرفة في الكتبية عند 
المكحديف، كيتكسط ىذه العقكد إطار مربع يتضمف زخرفة كتابية جاءت 

 كالتالي: "بركة محمد" كنقشت بالخط الككفي.
أما بالنسبة لمكاجية الشرقية فحشكة شبكة المعينات قسمت إلى ثالثة    

طارات مستطيمة عمكدية، فالحشكتاف الجانبيتاف زخرفت كؿ كاحدة  حشكات كا 
بعقد ذك كتؼ كاحد كيعمكه شبكة مف المعينات تنتيي بعقد ذك رأس، أما 

لؾ الحشكة الكسطى مزينة في أعالىا بفتحة تتخذ شكؿ حنية محراب، ككذ
نالحظ شكؿ إطار مستطيؿ يعمك عقد نصؼ دائرم متجاكز كصؼ مف 

، أما (16،17، الشكؿ31) أنظر: صكرة المعينات صغيرة الحجـ عمكدية
الكاجية الغربية زينت بإطار مستطيؿ يتككف مف بائكة بثالثة عقكد تنتيي 
بفص نصؼ دائرم، أما شبكة المعينات تختمؼ نكعا ما عف الكاجية الشرقية 

يث عدد المعينات في الصؼ الكاحد، نالحظيا تتناكب بأربعة معينات مف ح
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عقد ثـ التي تعمكىا بثالثة معينات كأسفؿ ىذه الحشكة نجد إطار مربع يتضمف 
مفصص يتككف مف إحدل عشر فص منخرط بدكره في عقد مفصص متجاكز 
يتناكب مع عقكد مفصصة عمى شكؿ عقد منكسر، داخؿ العقد الصغير 

، كنالحظ أف (18 ، الشكؿ32)أنظر: صكرة عقد منكسرة يعمكىا يتضمف نافذ
فتحات كنكافذ مئذنة سيدم بكمديف مكزعة في شبكة المعينات حيث نجد 
، فتحتاف في الجزء الشمالي مف الجية الغربية كنافذة يسار الجية الجنكبية

أكبر الفتحات كىناؾ  الفتحتاف في الكاجية الشرقية كالجنكبيةكنالحظ كذلؾ 
  .تحات صغيرة كضيقة تشبو الفتحات التي تكجد في المآذف الزيانيةف

ات إطار زخرفي مف الفسيفساء كيمكف رؤيتو مف مسافة يعمك شبكة المعين
فيرتيف تتخذ ظبعيدة إف شكمو كألكانو تمفت الناظر، كقد زخرفت ىذه المكحة ب

يض قيمة، كنجد ألكانيا تتمثؿ في األبشكؿ ىندسي تمثؿ تقاطع خطكط مست
سكد، كتتككف ىذه الحشكة مف زىيرات مف فسيفساء الخزؼ كؿ زىرة كاأل

تحتكم عمى أربعة كعشركف فرعا ككؿ كاجية زخرفت بثالثة زىيرات كاممة 
كتتفرع منيا خطكط بيضاء التي تؤطر المساحات الممكنة باألسكد، كيتالقى 

ت أربعة فييا المكف األخضر كاألصفر كنالحظ في األخير أنيا تككف نجمة ذا
 .(19)الشكؿ كعشركف رأس كنجد ىذه الزخرفة أخذىا المرينيكف عف المكحديف

أما الشرفات فيي تتكج المئذنة كىي مف العناصر المعمارية كعناصرىا    
بسكر صغير الزخرفية تضفي عمييا جماؿ كتزينيا، فإف السطح العمكم يحاط 

يشكؿ مثمث تتكسطو  تعمكىا شرفات فزخرفت ىذه األخيرة مف الفسيفساء كنجد
ذات رأس كتتفرع عنيا أشكاؿ ىندسية سداسية  تالتزىرة مف تسعة ب

 .(20) أنظر: الشكؿاألضالع ثـ نجد نجـك ذات خمسة رؤكس
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      (.21)الشكؿ  زخرفة الجكسؽ: - ب
يشيد جكسؽ مئذنة سيدم بكمديف زخارؼ كثيرة كمتعددة، ففي الكاجية       

تنتيي في األعمى بعقد ذك كتؼ كاحد كتتكئ  الشمالية كالجنكبية مف الجكسؽ
ىذه المعينات عمى عقد زخرفت مساحتو بزخارؼ نباتية بفسيفساء خزفية 
تمثمت في فركع كسيقاف نباتية، تفرعت عنيا مراكح نخيمية ممساء كمزدكجة 
كتكجت ببرعـ نباتي، كنالحظ مف أسس كقكاعد الزخرفة التناظر كالتكرار في 

) أنظر: التشعب المتكازف لمعناصر الزخرفيةىذه الحشكات ككذلؾ 
الغربية كالشرقية فنجد عقد ذك كتفيف، أما الكاجية ، أما الكاجية (22الشكؿ

الشرقية يكجد بيا باب الجكسؽ كيعمكىا حشكة المعينات تتككف مف صفكؼ 
كزخرفت ىذه المعينات بفسيفساء الخزؼ كتمثمت زخارفيا في تناظر 

األسكد كقطع مف الفسيفساء بيضاء المكف بحيث  مركحتيف مزدكجتيف بالمكف
كالدقة كىذه الحشكة المستطيمة مؤطرة شكمت لنا برعـ نباتي في غاية اإلتقاف 

كيمييا شريط عريض يتضمف زخارؼ  فيرة ذات أشكاؿ كخطكط مستقيمةظب
رأس  12ىندسية متنكعة فيي عبارة عف مساحة مربعة تتكسطيا نجمة ذات 

كتشكؿ أشكاؿ سداسية األضالع تقيمة بيضاء كتتفرع منيا خطكط مس
كنالحظ في أطرافيا نجمة ثمانية الرؤكسكىذه المساحة المربعة نجدىا تتكرر 

كيعمكه قبيبة نصؼ  (23الشكؿ أنظر:) عمى كؿ إطار العريض لمجكسؽ
 كركية كتتكج بثالثة تفافيح مف البركنز.

   
 .يالمبحث الثالث: مئذنة مسجد سيدي الحمو        
، في عيد السمطاف ـ1353ق/754شيد مسجد سيدم الحمكم سنة        

، تنص عمى ذلؾ التي تعمك كاجية المدخؿ (3)أنظر: الشكؿ المريني أبك عناف فارس
الرئيسي لممسجد، جاءت كالتالي: "الحمد هلل كحده أمر بتشييد ىذا الجامع المبارؾ 
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عبد الحؽ أيد اهلل نصره عاـ السمطاف أبي عثماف ِابف مكالنا أبي يكسؼ يعقكب ِابف 
مكلي الصالح سيدم لأربع كخمسيف كسبع مائة "، كقد بني ىذا المسجد تخميدنا 

عمكدم عقد محراب تاجي ، كنجد ذلؾ كاضحا في النقش الكتابي عمى *الحمكم
كلـ نتمكف مف خالؿ المعاينة الميدانية قراءة الكتابة كذلؾ راجع لتشققيا المسجد 

 جاءت كالتالي:ا مف المراجع  ك كتمفيا كأخذنا نصي
المبارؾ عبد اهلل المتككؿ عمى اهلل |التاج األيمف: أمر ببناء ىذا الجامع  -
 أمير المؤمنيف .   |فارس

اهلل  رحمة |الشيخ الكلي الرضي الحمكم  |التاج األيسر: جامع ضريح  -
 (1)عميو.

 ساف.مئذنة مسجد سيدم الحمكم ىي ثالث مئذنة شيدىا المرينيكف بتمم
 (33)صكرة الكصؼ المعمارم : -1 

تشبو مئذنة مسجد سيدم الحمكم مئذنة العباد كثيرنا، لكف نجد االختالؼ       
) الشكؿ ـ25.17في أبعاد كمقاسات كؿ مئذنة. فيي مربعة الشكؿ، يبمغ ارتفاعيا 

أما تقنية البناء نجد  ، كبنيت بمادة اآلجر، كنجد كذلؾ مادة الخشب التقكية،(7-8
 بدف رئيسي كالجكسؽ.  :كتتككف المئذنة مف قسميف (،24قنية صؼ بصؼ )الشكؿ ت

، كعرض كؿ مف أضالعو ـ20,29البدف الرئيسي: كيبمغ ِارتفاعو  - أ
، ينفتح ـ 2,13سـ كِارتفاعو 87ـ، نمج إلى المئذنة عبر باب عرضو4,21األربعة 

تككف مف أربعة عمى جية اليسار، أما جية  اليميف ىي بداية السمـ،  فأكؿ سمـ ي
سـ، كمف بداية 18سـ كِارتفاعيا 75، أما طكليا سـ35إلى  34درجات عرضيا مف 

                                                             
ىػك عبػد اهلل الشػكذم اإلشػبيمي، ِاشػتغؿ قاضػينا بإشػبيمية فػي السػنكات األخيػرة مػف دكلػة حموي سيدي ال *

بنػػي عبػػد المػػؤمف ككػػاف فقيينػػا عالمػػا بػػأمكر الػػديف، ثػػـ رحػػؿ مػػف األنػػدلس إلػػي المغػػرب كِاسػػتقر بتممسػػاف 
 .68ص ،المصدر السابق، ينظر: ِابف مريـ الشريؼ التممساني، كلـ يعرؼ تاريخ نشأتوكتكفي بيا، 

  .        201مبارؾ بكطارف، المرجع السابؽ، ص -1
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السمـ الثاني نالحظ عدد درجاتيا خمسة درجات إضافة إلى المائدة كتعرؼ كذلؾ 
 بالبسطة كىي تساعد المؤذف لالنتقاؿ مف طابؽ إلى آخر بدكف تعب. 

لسمـ قبك نصؼ أسطكاني درجة كبعمك ا 89كتقدر درجات ىذا السمـ بػ 
مختمفة  كنالحظ فتحات ـ،1,78حكؿ نكاة مركزية مربعة الشكؿ طكؿ ضمعيا  يدكرك 

سـ  37السمـ كمقاساتيا تتراكح بيف تضئ في جدار البدف الرئيسي بحيث  األشكاؿ
 (.35أنظر: صكرة  )سـ 38ك

شرفة كنجد كؿ  20ينتيي البدف بسكر صغير تعمكه شرفات المئذنة كعددىا
شرفة  ستة عشرة شرفات في كؿ كاجية ضمع مف أضالع المئذنة كيقدر عددىا أربع

كأربعة شرفات الباقية مكزعة عمى كؿ زاكية مف المئذنة، كنجد بيف الشرفة كاألخرل 
، كنالحظ مف (36)أنظر: صكرة  سـ 50سـ، أما ارتفاعيا  30مساحة بحكالي 

مكم تقريبنا متساكية مع خالؿ العمؿ الميداني أف شرفات مئذنة مسجد سيدم الح
 شرفات مئذنة سيدم بكمديف.

 الجكسؽ: - ب
)أنظر: 1,20سـ كارتفاعو 68عرضو معقكد نرتقي إلى سطح المئذنة عبر باب 

ينفتح عمى الجدراف المحيطة بالجكسؽ، فيذا األخير غرفتو مربعة الشكؿ  ،(37صكرة 
سطح المئذنة ، بحيث ترتفع الغرفة عف ـ1,78سـ، أما طكلو  59بحيث عرض بابيا 

، أما طكؿ ـ5,37سـ، كيقدر االرتفاع الكمي لمجكسؽ بػ 22بدرجتيف قدرت قياساتيا 
ركنز ، كيعمك الجكسؽ قبيبة كركية الشكؿ تتكج بثالثة تفافيح مف البـ 2,02ضمعو بػ 

 (.38متفاكتة الحجـ كيعمكىا ىالؿ) أنظر: صكرة 
 الكصؼ الزخرفي: -2

المعاينة الميدانية أف مئذنتي مسجد سيدم  البدف الرئيسي: نستنتج مف خالؿ-أ
بكمديف كمئذنة مسجد سيدم الحمكم تتشابو معمارينا كزخرفينا. زخرفت الكاجيتيف 

الكاجيتيف كاف ليـ مساحة فيذه  كالجنكبية لممئذنة بثالثة إطارات متنكعة الشمالية
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كلى زينت بعقد ، فنجد في كمتا الكاجيتيف أف الحشكة السفمية األكبيرة مف زخرفة البدف
مفصص يعمكه صؼ مف المعينات ذات كتفيف كيتكسطو فتحة مستطيمة كمعقكدة 

العقد زخارؼ مف الفسيفساء الخزفية تحيط بو مف الجية العمكية كعمى بنيقتي كيزيف 
 الجانبيف، تتضمف زخارؼ ىندسية ذات المكف األسكد كالبني كاألخضر كاألبيض

ا  عقد ثة فتتضمف أما الحشكة الثال ،(39)أنظر: صكرة مفصص مف ثالثة عشر فصن
تي العقد بزخارؼ ىندسية ني(، كزخرفت حسـ10020تتكسطو فتحة صغيرة مقاساتيا )

بظفيرة قكاميا طبؽ نجمي، نجمة ذات ثمانية رؤكس مف الفسيفساء الخزفية مؤطرة 
جر مطعمة بفسيفساء زجاجية ذات المكف األخضر، كنجد ىذا العقد كما فيو مف اآل
جيات، مما أضفى عميو  ةصر داخؿ إطار مف الفسيفساء تحيط بيا مف ثالثمنح

، أما الحشكة الثالثة فزخرفت (25، الشكؿ 40) أنظر: صكرة طابع زخرفي مميز
كز عمى عقكد صماء تشكؿ بائكة كشاع ِاستخداميا في تبشبكة كبيرة مف المعينات تر 

اـ في تكزيع المعينات تبدأ مف المآذف المكحدية، كتتككف ىذه الحشكة باإلتقاف كالنظ
صفكؼ أفقية، الصؼ  األسفؿ إلى األعمى عمى شكؿ صفكؼ بالتناكب، نجد ثمانية

األكؿ يتككف مف ثالثة معينات أك عقكد ذات كتفيف، أما الصؼ الثاني نالحظ أربعة 
، كيعمك شبكة المعينات إطار زخرفي (26، الشكؿ 41) أنظر: صكرة صفكؼ كىكذا

جيات األربعة بفسيفساء خزفية، كما تتميز كؿ كاجية مف كاجياتو عريض يكسك الكا
األربعة بأربع كحدات زخرفية عمى شكؿ أطباؽ نجمية كبيرة. حيث نجد نجمة ذات 

رأس، تتفرع منيا خطكط ىندسية متداخمة بيضاء، تككف زخارؼ ىندسية متعددة  24
ىذا اإلطار بشرفات نجد أشكاؿ ىندسية سداسية األضالع كثالثية األضالع، كيتكج 

مسننة عمى شكؿ مثمث، تكسكىا زخارؼ ىندسية تتكسطيا نجمة ذات تسعة رؤكس 
تتفرع عنيا أشكاؿ سداسية األضالع سكداء ثـ نالحظ طبؽ نجمي آخر يتككف مف 

) لكنيا أبيض كأخضرظفيرة عشرة نجـك خماسية الرأس تتخذ لكف أبيض كيؤطرىا 
 .( 27أنظر: الشكؿ 
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الشرقية كالغربية فنجد فقط شبكة مف المعينات ذات كتفيف أما الكاجيتيف  
عمكىا اإلطار الزخرفي ثـ الشرفات، كىذه الحشكة تتشابو بشبكة المعينات التي ي

 (.41الحظتيا في الكاجيتتيف )أنظر: صكرة 
 الجكسؽ: -ب
زخرؼ جكسؽ المئذنة بزخارؼ متنكعة، فنالحظ في الكاجية الشرقية كالغربية   

لفسيفساء شكميا عبارة عف خطكط مستقيمة لكنيا أخضر كأبيض تتضمف ظفيرة مف ا
زخرفت مساحة ىذه (، 28) أنظر: الشكؿ حشكة مف المعينات ذات كتؼ كاحد

المعينات بزخارؼ نباتية قكاميا مراكح نخيمية مزدكجة مشكمة لنا برعـ نباتي كأسفمو 
أما الكاجيتيف الشمالية ربطة لكنيا أسكد ككذلؾ في جكانبيا فسيفساء بيضاء المكف، 

كالجنكبية نجدىا تتشابو مع سابقتيا لكف االختالؼ نالحظ معينيف ِاثنيف ذات كتفيف 
كتتكئ ىذه المعينات عمى عقد ذك رأس كاحد تتضمف حشكة مف زخارؼ نباتية 
فنالحظ فسيفساء بيضاء ككأنيا أرضية لزخارؼ نباتية سكداء، تمثمت في فركع نباتية 

يكة تشكمت منيا دكائر متفاكتة الحجـ كتفرعت عنيا كذلؾ مراكح منيا رقيقة كسم
نخيمية منيا البسيطة كالمزدكجة كنتجت عنيا براعـ نباتية ذات نتكء كنالحظ عند 
ِانتياء السيقاف كالفركع مركحة نخيمية كأسية الشكؿ ككذلؾ نالحظ ىناؾ تناظر 

غ أك تكرار ممؿ لمكحة كتكزيع متكازف ليذه العناصر الزخرفية حيث ال نمتمس فرا
بداعو في تنفيذ لكحاتو، كنجد  كىذا ما يبرز ِالتزاـ الفناف بأسس كقكاعد الزخرفة كا 
إطار عريض يتضمف كحدات زخرفية متكررة عمى الجكانب الثالثة لشبكة المعينات 

رأس اثنا عشر في المركز نجمة ذات و كتتخذ كؿ كحدة زخرفية شكؿ مربع تتكسط
عنيا أشكاؿ ىندسية عبارة عف سداسي األضالع، كنالحظ في لكنيا أسكد تتفرع 

جكانب ىذه الكحدة أنصاؼ نجمة ثمانية الرؤكس، كيعمك الجكسؽ قبيبة صغيرة تتكج 
 (.38) أنظر: صكرة .بثالثة تفافيح كىالؿ 
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نستنتج مف خالؿ دراستنا لممآذف المرينية بمدينة تممساف أنيا تتبع نفس النمط   
ني مريف فػي المغػرب كىػي ذات قاعػدة مربعػة، لكػف تميػزت عػف الذم كاف في عيد ب

غيرىا مف المآذف المرينيػة التػي شػيدت فػي مدينػة مػراكش أك فػاس كغيرىػا مػف المػدف 
ببعض المكاصفات، بحيث نالحظ أف مئذنة المنصكرة تميزت عػف غيرىػا مػف المػآذف 

 عينػػات لمئذنػػة نفػػس طريقػػة ترتيػػب الم ببائكػػة العقػػكد المقرنصػػة ككػػذلؾ نالحػػظ أف ليػػا
 الخيرالدا بإشبيمية. 

كنستنتج كذلؾ أف ترتيب الزخارؼ بالمآذف المرينية بالمغرب األقصػى يختمػؼ   
كثيرا عف ترتيػب الزخػارؼ بالمػآذف المرينيػة بتممسػاف حيػث نالحػظ أف ترتيػب اإلطػار 

كالد يشػبو كثيػرا المػآذف الزيانيػة، مثػاؿ عمػػى ذلػؾ مئذنػة سػيدم الحمػكم كمئذنػة مسػػجد 
نيػكف أخػػذكا كثيػػرا عػػف الزيػػانيف فػػي ي، كنالحػػظ كػػذلؾ أف المر (09مػاـ )أنظػػر: صػػكرة إ

 تنفيذ الزخارؼ.
أما األكراؽ الثالثية التي نجدىا تربط بيف المعينات فيي قميمة االستعماؿ فػي  -

زخارؼ شبكة المعينات المرينية في المغرب عمى عكس مف ذلػؾ فػي المػآذف الزيانيػة 
 ارم المريني بالعمارة الزيانية بمدينة تممساف.مما يكحي بتأثر المعم

كنجػػد أف المعمػػارم المرينػػي أضػػفى عمػػى الشػػرفات كزخرفتيػػا بالفسيفسػػاء ذات  
العناصػػر اليندسػػية عكػػس مػػا نػػراه فػػي شػػرفات المئذنػػة الزيانيػػة، مثػػؿ مئذنػػة الجػػامع 

  الكبير بتممساف.
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خاتمة: 
لقــــــــــــد لـــــــــــــةدد مدينـــــــــــــة تلمســـــــــــــان تـــــــــــــ ال   ـــــــــــــد  د يـــــــــــــ د  لـــــــــــــ  ال  ـــــــــــــ        

فـــــــــــــا زدارد  تكـــــــــــــ رد   انـــــــــــــد مر ـــــــــــــز ا لل لـــــــــــــ   الدينيـــــــــــــة  ال قةيـــــــــــــة   تكـــــــــــــ رد 
فـــــــ   ـــــــذلا فـــــــ  منـــــــا  ال مـــــــار   مـــــــن بـــــــين اـــــــذ  ال مـــــــا ر ننـــــــد  مـــــــار  المســـــــاند 

تلمســـــــــان التـــــــــ  ت بـــــــــر  ـــــــــن تاريخةـــــــــا    ـــــــــالتةا  فنةـــــــــا الرا ـــــــــ  ب ـــــــــ   نا ـــــــــر  
  الزخرفية. الم مارية

 رفـــــــــد  مـــــــــار  المـــــــــآذن  مـــــــــة ازدااراـــــــــا مـــــــــ   ةـــــــــ ر الم  ـــــــــدين  ف ـــــــــارد 
ــــــــــا  نيق ــــــــــا   زاد  ل اــــــــــا بلــــــــــ    نيــــــــــ     ةــــــــــر اــــــــــذا الت ــــــــــ        ترتــــــــــدي ً ب 

ة بمـــــــــــرا ش    ســــــــــــان بالربـــــــــــاك   خيرالـــــــــــدا ب لــــــــــــبيلية يـــــــــــمـــــــــــر  فـــــــــــ  مــــــــــــآذن ال تب
  تــــــــاًر الزيـــــــــاني ن  المرينيـــــــــ ن بةــــــــذ  المــــــــــآذن خا ـــــــــة فــــــــ  مـــــــــا يت لـــــــــ  بالنانـــــــــ 

المــــــــــآذن ذاد المســــــــــقك المربــــــــــ  متــــــــــاًر   الزخرفــــــــــ    لــــــــــا  فــــــــــ  تلمســــــــــان ا تخــــــــــاذ
بالم ذنـــــــة فــــــــ  المســـــــند ا مــــــــ ي فــــــــ  دملـــــــ  ًــــــــ  بم ذنــــــــة نـــــــام  القيــــــــر ان   لقــــــــد 
ـــــــــــ   ـــــــــــة ســـــــــــ ا  ف ـــــــــــة بتلمســـــــــــان بالمـــــــــــآذن الم  دي ـــــــــــة الً ً ـــــــــــاًرد المـــــــــــآذن المريني ت
الن ــــــــا  ال ــــــــا     فــــــــ  الزخرفــــــــة   مــــــــا    تــــــــ  مــــــــن خــــــــ   دراســــــــت   ن المــــــــآذن 

ـــــــــا   المـــــــــآذن فننـــــــــداا تت ـــــــــ ن مـــــــــن ا ـــــــــر ا  ـــــــــن ب ـــــــــا  بي ـــــــــع ا خت ف  ـــــــــة   تختل لمريني
ر يســــــــــ  مربــــــــــ  ا ةـــــــــ   مــــــــــزين  الب ــــــــــا بً ًـــــــــة  لــــــــــ اد ال ا ــــــــــد  فــــــــــ    بـــــــــر 

 ـــــــــذلا  لـــــــــ   مـــــــــن لـــــــــب ة الم ينـــــــــاد المقتبســـــــــة مـــــــــن المـــــــــآذن ا خـــــــــر   ت ل اـــــــــا 
 الًان   يتمً  ف  الن س  ي ل   ً ًة ت افيح. بر الم  دية   ال

ــــــــــــة نــــــــــــا ــــــــــــزد فم ذن ــــــــــــ   نةــــــــــــا م  المن ــــــــــــ ر  تمي ــــــــــــداخل   ي بتخكيكةــــــــــــا ال
  لـــــــــ  م ذنـــــــــة فـــــــــ  النزا ـــــــــر فةـــــــــ  ت تبـــــــــر ال  يـــــــــد   ـــــــــذلا فـــــــــ  النزا ـــــــــر التـــــــــ  
ــــــــــ   ــــــــــة  يرتقــــــــــ   ل ــــــــــداخلةا  رفــــــــــة مترا ب ــــــــــا  ب ــــــــــة ن ف ــــــــــ ا  مر زي ــــــــــ  ن ــــــــــ ي  ل ت ت
ـــــــــة  ـــــــــن كريـــــــــ  ممـــــــــر  ـــــــــا د من ـــــــــدر يـــــــــد ر   لةـــــــــا   مـــــــــا مـــــــــن    لـــــــــ  الم ذن
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ـــــــــــــ  لـــــــــــــ  تســـــــــــــتخد  الزخرفـــــــــــــة النبات ـــــــــــــة  يـــــــــــــ  النانـــــــــــــ  الزخرفـــــــــــــ  ن  ـــــــــــــ  بان ي
ا  بيـــــــــــر ا  فننـــــــــــداا مختلكـــــــــــة بال زخرفـــــــــــة الةندســـــــــــية  النقـــــــــــ ش ال تابيـــــــــــة  ا ســـــــــــتخدام 

فــــــــــ  ب ابــــــــــة    ا  ت ــــــــــر  لــــــــــ  ب ــــــــــم المــــــــــرا   النخيليــــــــــة  الســــــــــيقان   مــــــــــا ر ينــــــــــا
ــــــــــــا ــــــــــــا ن ــــــــــــ  نم ذن  ــــــــــــر  تمً ــــــــــــة نــــــــــــام  المن ــــــــــــ ر    اــــــــــــذ  ا خي ــــــــــــة دم ذن ر ا للزخرف

نـــــــــة  ذال تابيـــــــــة فـــــــــ  تلمســـــــــان  ةـــــــــافة  لـــــــــ  ال لمـــــــــة التـــــــــ  تقـــــــــ   ســـــــــ    انةـــــــــة م
   مــــــــــا م ذنــــــــــة ســــــــــيدي ال لــــــــــ ي ســــــــــيدي ب مــــــــــدين  تمًلــــــــــد فــــــــــ    بر ــــــــــة م مــــــــــد 

ـــــــــا نليـــــــــا فـــــــــ   مارتةـــــــــا  يـــــــــ   تلـــــــــب   ًيـــــــــرا م ذنـــــــــة ســـــــــيدي ب مـــــــــدين  نـــــــــر  ذل
تت ـــــــــ ن مـــــــــن  ســـــــــمين اًنـــــــــين   مـــــــــا مـــــــــن  يـــــــــ  زخرفتةـــــــــا فـــــــــن    ن ـــــــــس ت زيـــــــــ  

 اســــــــــــت ما  ن ــــــــــــس ال نا ــــــــــــر الزخرفيــــــــــــة الزخــــــــــــارع  لــــــــــــ  ال انةــــــــــــاد ا رب ــــــــــــة 
ة تمًلـــــــــــد فـــــــــــ  الكبـــــــــــ  الننمـــــــــــ   المـــــــــــرا   النخيليـــــــــــة ســـــــــــ ا  اندســـــــــــية    نباتيـــــــــــ

 الملسا   المزد نة.
ـــــــــــ  بل ـــــــــــد  ـــــــــــر  الت ـــــــــــة اـــــــــــ  ال ت ـــــــــــة المريني ـــــــــــا   ن الد ل  نســـــــــــتنته ممـــــــــــا ذ رن
 لــــــــــةدد فيةــــــــــا الم ذنــــــــــة فــــــــــ  الم ــــــــــر  ا  ســــــــــك     تك راــــــــــا  ا زدااراــــــــــا ممــــــــــا 

رفيــــــــة مرينيـــــــــة ن لـــــــــد منةـــــــــا خن ــــــــ  مدينـــــــــة تلمســـــــــان تزخــــــــر بنمـــــــــاذ  م ماريـــــــــة ز 
ــــــــــــنمك الم مــــــــــــاري  نــــــــــــ ار  مــــــــــــن نــــــــــــ اار الم ــــــــــــر  ا ســــــــــــ م  مــــــــــــن  يــــــــــــ  ال

التكــــــــ ر الم مــــــــاري الــــــــذي لزخرفــــــــ   اــــــــذا يــــــــد   لــــــــ  مــــــــد  الــــــــ     ا بــــــــدا     ا
ـــــــــــا  بل ــــــــــ  ال ـــــــــــن فــــــــــ  الم ـــــــــــر  ا ســـــــــــ م    يــــــــــ    ـــــــــــبح فن ــــــــــا م ربي ـــــــــــا خال  
مســـــــــــــتق  ميـــــــــــــز ال مــــــــــــــار  ا ســـــــــــــ مية  اــــــــــــــ  مـــــــــــــا ي ــــــــــــــرع بـــــــــــــالنمك الم ربــــــــــــــ  

 ا ندلس .
الدراســـــــــة القبـــــــــ   ال ســـــــــن   ن ت ـــــــــ ن   تمنـــــــــ  فـــــــــ  ا خيـــــــــر  ن تلقـــــــــ  اـــــــــذ  

  افز ا للبا ًين.
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 القرآن الكريم.
 المصادر:

 
ت قيق:عبيييد السيييدم م ميييد  ،جمهرررأنساب رررربس   رررأب ،)ابييين  ييي م( األندلسييي  .1

 .1962ىارون، دار المعارف، مصر،
، 1، ت قيييق: ىييان  سييدم ،  ترررأ اس  لة ررزس  ي رب ررزسنت م ررر ابيين األ ميير،  .2

 .2001مكتب  الثقاف  الديني ، 
، ت قييق: عبيد الوىيان بين أةضزس  ب أ  سفيسلة زسنبيسمرأ  ابن األ مير،  .3

 .2003، الم بع  الممكي ، الربا ، 3منصور،  
ةصررإسرفأ ا رررس  يررمر  زسبيشررزس  ميررترقسفرريس  تررأ قس، )الشييريف(اإلدريسيي   .4

 .1957، نشره ىنري بيريس، الج ائر، آلفرق
، تقييييديم: سييييمير سيييير ان، م مييييد عنييييان ، مكتبيييي    ن ررررل  فتررررة سالييييبد ري،  .5

 .1999األسرة،
، جي     مغرأبسفريسر رأسنرفلسرفأ ا رزسة  مغرأب،  (أبو عبييد عبيد اه)البكري  .6

 . من كتان المسالك والممالك، دار الكتان اإلسدم ، القاىرة

:  ، ت قيييقترررأ اسنبرريسي ررر س م ررة ست م ررر ، (اه عبييد م مييد بيين)التنسيي   .7
  .1985الج ائر ، ،اديبوعم مود 

   م بلس  صح حس  ح  سفيسمآثأسةمحر ر ، م مد( ابن مر وقالتممسان  ) .8
، ت قيق: ماريا خيسوس، م ميود بوعيياد، الشيرك  الو نيي  مةالبرسانيس  ح  

 .1981لمنشر والتو يع، الج ائر، 
  ر سبهر رزرترأ اسيمرلس فأ ا رسم س  فرتحس س رفميس، (عبد الع ي )عالب  ثال .9

، ترجمييي  مجموعييي  مييين الم ققيييين، دار ال يييرن اإلسيييدم ،   لة رررزس بي ن رررز
  .1990لبنان، 
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   نرأسةل رة  س  منترلاسة   نرأسفريسا رربس   رأبس، (عبد الير من)بن خمدون ا .10
، المعرفييي  ، دارمررر سرةلس   ررر كر س ب نرررأ ة  نأنرررأسةمررر س رصرررأشب ة   جرررب
  .1968بيروت، 

، ت قيق:عبيد م ة سنبيس نلس  ة لنغ زس  أة لسفيسر أس، ( ي ي) بن خمدون .11
 . بع  الشعبي ، الج ائرمال ال ميد  اجيات،

 .دارالصادر لم باع ، لبنان ،2،  م جبس  ن ل  ، (وتياق) يو ال م .12
،   ررأةاس  م كرررأسفرريس نررأس ب كرررأ،  (م مييد بيين عبييد الميينعم) ل ميييريا .13

 . 1984، مكتب  لبنان، 1ت قيق إ سان عباس،  
، ترجميي : م مييد  ال ت رررأسفرريسر ررأس  م رشررلسة  ررل رأم  رررأسبيين الخ ييين، ا .14

  .1977، م بع  الم رن،1كمال،  
منشورات دار مكتب  المياه،  ،1، تاج العروس،  (ضىم مد مرت) ال بيدي .15

 . ه1306بيروت، 
، ت قيييق ر ررفبس   رررجلسنمح ررربس  م رررجل، (بيين عبييد اه)م مييد  ال ركشيي  .16

 .1999، القاىرة، 5  أبو الوفا مص فى،
، دار جررم س  ن رر س ر ستمة رلسالس  ارأ  ، (أبو جعفير بين جريير)ال بري  .17

 .1981الفكر بيروت، 
،   ن ررر س  مغررأبسفرريسا نرررأس ببررل  سة  مغررأب، (المراكشيي )ابيين عيي ارى  .18

 .1983، نشر دار الثقاف ، بيروت ،3ت قيق: إ سان عباس،  
  بب  س  مكأبسنرأةاس  اأكرر سفريسا نررأ، عم  ابن أبي   ر  الفاس  .19

، 1،  ققيييو :عبيييد الوىيييان منصيييور،  م رررة س  مغرررأبسةتررررأ اسمل برررزسفرررر 
 .1999الم بع  الممكي ، الربا ، 

،   ر  أنس   ب زسفريستررأ اس  لة رزس  مأ ب رز(، عم  ابن أبي   ر ) الفاس  .20
 .1972الربا ، 

 1984 دار النشر لممعرف ، ربا ، ،رفأ ا ر، (مارمول) كاربخال .21
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،   ن ررتر سفرريسر ررأس بة  ررراسة    مررراسنت م ررر ، (التممسييان ) ابيين مييريم .22
 .1908الم بع  الثعالبي ، الج ائر، 

، القيياىرة،    رر ة س م أفررزس  م ررة  ،(تقيي  الييدين أ مييد بيين عميي )المقرييي ي  .23
 . 1941،م بع  لجن  الترجم  والنشر

  س تاصرررسب نرررأسلةلس  مغررأب، (أبييو العبيياس أ مييد بيين الخالييد)الناصييري .24
، دار الصييييادر  2،  م مييييد، الناصييييري جعفيييير، ت قيييييق الناصييييري  ب صرررر 

  .لم باع ، لبنان
، 1979ال يياة، لبنيان،، دار مكتبي  صرةأنس بأا،  )ابن  وقل(النصيب   .25

 102ص
 :بالم   العربي  المراجع
   مرررررلأس  ل ب ررررزسة  جبرلي ررررزسنررررر مغأبسفررررريس،  (م مييييد السيييييد)أبييييو ر ييييان  (1

 .2008القاىرة. ، دار 1،   صأسايأ إس    ل   
، دمشييييق ،  1،    فرررر س س ررررفميس  ترررري بسة نتررررل  ، (صييييال ) أ مييييد الشييييام  (2

1990. 
، تممسييييان الييييي اكرة، نييييص: النديييييادي سيييييدي م ميييييد ، (نصيييير اليييييدين)براىييييام   (3

و ييييييييييع، و يييييييييدة رويبييييييييي ،  بيييييييييع المؤسسييييييييي  الو نيييييييييي  ل تصيييييييييال، النشييييييييير والت
 .2007الج ائر، 

   مرشن رررررررزسنرررررررر مغأبلةأسيبرترررررررزسفررررررريس  حأ رررررررزس، (م ميييييييد)بييييييين عمييييييييرة  (4
  .1984، المؤسس  الو ني  لمكتان، الج ائر،  س فمي

، المؤسسيييييي  الو نييييييي    ملربررررررزس  مغأن ررررررزس البل  رررررر ز، (صييييييال )بيييييين قربيييييي   (5
 .1986لمكتان، الج ائر، 

   .، دمشقمة ة زس  تأ ثس  م مرأل، (عفيف)  سالبين (6
، يرررررة شلس الح رررررر س ررررر سمرررررآثأس  محأة رررررزست م رررررر ، (عربييييي )بوخالفييييي   (7

 .تممسان
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، مؤسسييييي     مررررررلأس  ل ب رررررزسفررررريس  مغرررررأبس س رررررفمي، (مبيييييارك)بو يييييارن  (8
  .كنون ال كم ، الج ائر

 ت م ررررررر س رصررررررمزس  مغررررررأبس بة ررررررك سمبيررررررةأ  سةي أن، (ي يييييي )بييييييوع ي  (9
لمفنييييييييون الم بعييييييييي ، الج ائيييييييير،  ، المؤسسيييييييي  الو نييييييييي   ثارفررررررررزسة   رررررررر رحز

1985. 
 مل بررررزست م ررررر مل بررررزسةشررررأ  س نررررأس  ترررررأ اسة   رررر س، يييييى(ي )بييييوع ي   (10

، دار البصييييييائر لمنشيييييير والتو يييييييع، الج ائيييييير،  رصررررررمزس  مغررررررأبس س ررررررفمي
2009.  

، ترجميييي : م مييييود أ مييييد،    مرررررأنس   أن ررررزسنمصررررأجييييو ف دلييييو) ولفييييرد(،  (11
 الييئ  المصري  العام  لمكتان.

، 1،  ت م ررررر سمهررررلسحضرررررأنسةة حررررزسثارفررررز، (م مييييد العربيييي ) ييير  اه  (12
 .2001، تممسان، دار السبيل

مكتبييييي  النيضييييي ، القييييياىرة، ، 1،  فبرررررة س س رررررفب، (ميييييد  كييييي م )  سييييين (13
.1946 
،   ا ررررأة  سةلةأشرررررسفرررريس  حضرررررأنس س ررررفم ز، )م مييييد م مييييد( ال يتييييون (14

 .1988، دار المنار لم بع  والنشر والتو يع، القاىرة، 1 
خصائصييييييييا     مررررررررأنس   أن رررررررزس س رررررررفم ز ، (عبيييييييد القييييييادر) الري يييييياوي (15

وأثرىيييييييا فييييييي  سيييييييوريا، منشيييييييورات و ارة الثقافييييييي  وا نشييييييياد القيييييييوم ، دمشييييييييق، 
1979. 

 ث أ  س  متنرل ررررزسنرررر  سمصررررأسة  مغررررأبم  ترررر ،(لسيييييد عبييييد الع ييييي )ا سييييالم (16
 .1989، القاىرة،  س فميسفيسمجرلس   مرأنسة  ي أفز

  مرررآر س  مصرررأ زسبمرررأنس رمرررزس ررر ساصررر هرس، (السييييد عبيييد الع يييي )سيييالم  (17
، مؤسسييييي  بررررررس  فرررررتحس   أنررررريسحتررررر سبهر رررررزس  فرررررتحس   ثمرررررربيةتكةأشررررررسم

 .شبان الجامع  لم باع  والنشر، اإلسكندري 
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، دار 2،     حضررررررررأنس س رررررررفم زسفررررررريس  مغرررررررأب ،(ال سييييييين) السيييييييائ  (18
 . 1984الثقاف ، الدار البيضا ،

نر ررررزس   ة ررررر سفرررريس  ت أ ررررإسنحضرررررأنس، (م مييييد بيييين رمضييييان)شيييياو   (19
، ديييييوان الم بوعييييات الجامعييييي ، 1 ، ت م ررررر س رصررررمزسلة ررررزسنبرررريسي ررررر 

 .1995الج ائر، 
، ترررررأ اس   مررررأنس س ررررفم زسفررريسمصررررأ، (م ميييد) ،  مييي ة( ميييدأ) صيييال  (20

  .2013مصر، 
مرتيياع عبيييد الجمييييل ،  ، تقيييديم:ت م رررر س نررأس   صرررةأ، (م ميييد)ال مييار  (21
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 ممخص:

تتمحور هذه الدراسة حول المآذن المرينية بتممسان وهي تعبر عن رقي وازدهار      
المرينيين بتممسان وعن مدى تأثر الفنان المريني بغيره ونمتمس ذلك من فترة حكم 

ثة خالل جمالية وتناسق العناصر الزخرفية التي كسيت بها واجهات المآذن الثال
وكذلك جمالية بدنها وعمارتها، وكذلك تشابهها مع المآذن المرينية بالمغرب، 

 وتشابهها مع المآذن الموحدية والمآذن الزيانية.

 مآذن، بنو مرين، زخارف. :الكممات المفتاحية

 
Résumé : 
    Cette étude se porte  sur les minarets Mérinides à Tlemcen et reflète 

l’influence de l’artiste mirinides par d’autres Grâce à la cohérence 

esthétique des éléments décoratifs qui  couvrent les trois façades de 

minarets, ainsi que l'esthétique et l'architecture de son corps. Cette étude 

s’accentue aussi sur la ressemblance avec des minarets Mérinides au 

Maroc, etd’autres minarets almohades et zianides. 

Mots cles :  Minarets- Mirinides- Décoration. 

Abstract : 
     The study focuses on the marinites  minarets  in Tlemcen. It reflects the 

progress and prosperity of the Marinites in Tlemcen and the influence of  

the Marinite artist  by others through the aesthetics and symmetry of the 

decorative elements that adorned the facades of the three minarets as well 

as the aesthetics of her body and its architecture, as well as its similarity 

with the Marinite minarets in Morocco.and its similarity by the muwahids 

and zianits ones. 

Key words : Minarets- Mirinit- Decoration 
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 المبحث الثاني: المرينيون بتلمسان 

 



 
 
 

 الــــمالحــــق
 



 

 
 

  

        

 الخاتمة
 



عمارة المآذن                   الفصل الثاني:    
* المبحث األول: تعريف المئذنة    

       المبحث الثاني: نشأة المآذن*             
*  المبحث الثالث:طراز  المآذن                 

 في المغرب اإلسالمي



 
 

 
 

 

  

 الموضوعاتفهرس  



 

  

 

تحليلية للمآذن المرينية بتلمسان  دراسة وصفية الفصل الثالث:  

 المبحث األول: مئذنة منصورة .

بحث الثاني : مئذنة سيدي أبي مدين .الم  

الحلويالمبحث الثالث: مئذنة سيدي    

 


