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املساجد الريفية وعمارهتا بتلمسان (قرى بين سنوس منوذجا)
حممد رابح فيسة



امللخص
تعترب املساجد من بني أهم املرافق الدينية يف قرى بين سنوس واليت تتجلى أمهيتهم من خالل
ارتياد مجاعة السكان هلا قصد تلقي تعاليم الدين احلنيف والتسليم بأوامره ونواهيه .لقد وردت الكثري من
الفتاوى يف كتب النوازل اليت بينت مدى أمهية املساجد يف القرى واالنضباط يف تسيري شؤوهنا الداخلية
وكل ما يتعلق هبا من أحباس وأجر العمال واألعمال الترميمية .فقد عربت هذه املنشآت املعمارية بوجه
حقيقي عن املجتمع القروي ومستوى معيشته البسيطة البعيدة عن مظاهر الترف وروح الفخامة اليت هي
ميزة من ميزات جمتمع املدينة ،ويظهر الطراز املحلي التقليدي يف مساجد بين سنوس من خالل ختطيطها
وعناصرها املعمارية اليت ال ختتلف كثريا عن بعضها البعض ،وهذا يدل على مدى متسك سكان املنطقة
بالطراز املعماري األصيل وتكراره يف كل املساجد ،والذي يعتمد على بيت الصالة البسيط اخلايل من
الصحن وكذا اعتماد مواد البناء املحلية.
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تعترب املساجد 1من بني أهم املرافق الدينية يف القرى الريفية ،ففيها يؤدي الفالح صالته ويتعلم
أمور دينه ودنياه ،ويفصل فيها يف قضايا الفالحني وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ويتعلم فيها أبناء القرية
القرآن ، 2حيث يعترب سكان الريف أكثر تدينا واعتمادا على اهلل يف حياهتم اليومية ونشاطهم الزراعي،
فالز راعة جتعلهم أكثر قربا من الشعور بقوة اهلل سبحانه وتعاىل ،فتلك البذور تتحول إىل نبات وهذه
الكائنات من احلشرات والنباتات اليت تعيش حوهلم يعرفون دورة حياهتا ،واجلو والشمس والقمر والكواكب،
كل هذه األشياء املحيطة هبم تذكّرهم بقدرة اهلل سبحانه وتعاىل على اخللق واإلبداع ،ويشعر الفالح دوما
بأنه يف حاجة إىل اهلل كي يساعده يف نشاطه الفالحي الذي يتأثر بالعوامل الطبيعية كاملطر والصعيق
والرياح واآلفات ،وهذه خارجة عن إرادة املزارع فيضاعف جمهوده ويقوم بواجبه جتاه أرضه وفالحته ولكنه
ال يضمن املحصول وما تعود به عليه السنة الفالحية يف موسم اجلين واحلصاد ،فكل هذه العوامل جعلت
سكان الريف املزارعون منهم خاصة أكثر تدينا.3
ويطلق سكان املغرب لفظة املسيد على املسجد واليت حرفت عن كلمة مسجد بإبدال جيمها ياءا ،ويراد
هبا الكتاتيب اليت كان هلا دورا بارزا يف حتفيظ القرآن الكرمي وتعاليمه ،فلم توجد املساجد حلاجة دينية
فقط ولكنها كانت حاضرة يف خمتلف جماالت احلياة االجتماعية واالقتصادية على حد سواء ،فقد كانت
تعمر يف أوقات الصالة من قبل سكان القرية ألداء فرائضهم ،وقد يزنل فيها بعض املنقطعني من املسافرين
وعابري السبيل ألخذ قسط من الراحة ،وقد يزنل هبا بعض الفقراء واملتصوفة ،ويرتاد الناس كبارا وصغارا
هذه املساجد ليتدارسوا فيها العلم والتربك هبا ،حيث كان يتم فيها تأديب الصغار ومحلهم على التحلي
بأخالق املؤدبني من مشايخ وعلماء ،وذلك لتعويدهم االتصال املباشر بالصالة والعبادات منذ الصغر ،4ويويل
سكان ال قرى واألرياف أمهية خاصة ملساجدهم وذلك بالتضامن يف بنائها وحتبيس األحباس للصرف عليها
وصيانتها ،وإذا تعذر وجود تلك األحباس أو مل تكف قيمتها شؤون املسجد مجع من أهل القرية ما يكفيه
من مصاريف ليتم من خالهلا دفع مستحقاته ،ويف حال تعرض املسجد للتخريب بسبب السيول والعوامل
الطبيعية األخرى أو الفنت البشرية فإن الفالحني هم من يقومون بتجديده وترميم األجزاء املخربة منه.5
 -Iأمهية املساجد يف قرى بين سنوس

6

تتجلى أمهية مساجد بين سنوس من خالل ارتياد مجاعة السكان هلا قصد تلقي تعاليم الدين
احلنيف والتسليم بأوامره ونواهيه ،فبالرغم من أن سكان بين سنوس هم من أصول بربرية إال أن اعتناقهم
 -1عن التعاريف املختلفة للمساجد أنظر :الفريوز آبادي ،2009 ،ص594 .؛ الزركشي ،1999 ،ص26 .؛ ابن منظور ،1900 ،ص.189-187 .
 -2حممد عباسي حيي أبو املعاطي ،2000 ،ص .845.
 -3رشوان حسني عبد احلميد ،2003 ،ص.79-78 .
 -4شاكر مصطفى ،1988 ،ج ،2 .ص.211-190 .
 -5حممد عباسي حيي أبو املعاطي ،2000 ،ج ،2 .ص.845 .
 -6هي أسامي القرى األربعة اليت قمنا بدراسة املساجد فيها ،حيث مل يرد ذكرها وذكر معانيها يف املصادر واملراجع ،ما عدى قرية تافسرة اليت زارها احلسن
الوزان وقام بوصفها وأكد بأهنا اشتهرت ببساتينها وخضارها وأن أهلها يشتغلون يف صناعة احلديد الذي وجدنا بقاياه إىل يومنا هذا منتشرة يف كامل أرجاء
القرية ،وتبعه يف ذلك مارمول كار خبال الذي أضاف إليها يف وصفه بأهنا مدينة مسورة أي هلا سور ،يف حني أننا ال جند ذكرا لباقي القرى ما عدى بعض
االجتهادات من سكان القرى بأن قرية الثالثاء هي تنسب إىل سوق كان يقام يوم الثالثاء ،وأن قرية اخلميس أيضا اشتهرت تسميتها نسبة إىل السوق الذي ال
زال يقام إىل يومنا هذا فيها ،كما أن سكان قرية بين عشري يعتقدون بأن قريتهم هي قرية استقبلت العديد من القبائل يف آن واحد وكانت العشرة بينهم
طيبة فسميت قريتهم ب بين عشري ،وتبقى مثل هذه التخمينات واالجتهادات بعيدة عن الواقع ما مل يتم تدعيمها باملصادر والوثائق اليت تشري إىل ذلك،
وعن قرية تافسرة يرجى االطالع على :احلسن الوزان ،1983 ،ج ،2 .ص24 .؛ مارمول كارخبال  ،1984 ،ج ،2 .ص.323 .
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املبكر للدين اإلسالمي ونزعتهم القوية يف التدين واالنتماء إىل أمة اإلسالم من خالل حرصهم على تعلم
وتعليم أبنائهم شيئا بعض مبادئ الدين واللغة بإشراف املؤدب الذي يبدي له سكان القرية احتراما كبريا
ملكانته ودوره التربوي الديين ،وقد احتوت كل قرية من قرى بين سنوس على مسجد عتيق اعترب يف كثري
من األحيان كُتّابا حيث كان مبثابة املؤسسة التعليمي ة ألبناء القرية وكذا سكان القرى املجاورة ،فكل كُتّاب من
هذه الكتاتيب كان يرتاده عدد من الطلبة لتعلم التعاليم الدينية 7وحفظ القرآن وهذا ما دأب عليه سكان
املغرب ،فقد أشار ابن خلدون إىل ذلك يف مقدمته حيث يقول ( :إن تعليم الولدان للقرآن شعار الدين أخذته
أهل امللة ودرجوا عليه يف مجيع أمصارهم فأهل املغرب يقتصرون على تعليم القرآن فقط) ،8فللمدرس دور
االنتصاب للتعليم واجللوس لذلك يف املساجد ،وهذه املساجد صنفان ،فإذا كانت عامة فإن أمرها راجع إىل
اخلليفة أو من يفوض إليه من سلطان أو وزير أو قاض ،وأما املساجد املختصة بقوم أو حملة فأمرها راجع
إىل اجلريان ، 9وهذا النوع بالذات هو ما جنده ممثال يف قرى بين سنوس حيث يعتين سكان هذه القرى
هبذه املساجد بالرغم من أن شؤوهنا الداخلية أصبحت يف الفترة املعاصرة من اختصاص نظارة الشؤون
الدينية اخلاصة بوالية تلمسان.
لقد ذكرت لنا بعض املراجع اليت تطرقت للتعليم القرآين يف قرى بين سنوس وتدريسه أن عدد
الطلبة الذين كانوا يرتادون مسجدي قرية تافسرة والثالثاء قد بلغ اخلمسني طالبا يف الفترة االستعمارية
معظمهم من فئة الشباب الذين قدموا من خمتلف املناطق املجاورة ،لتعلم نصوص القرآن الكرمي حتت
إشراف املؤذن أو اإلمام من طلوع الفجر إىل غروب الشمس ،وذلك بالقيام بكتابتها بعد حميها على لوح من
خشب اجلوز بالصماغ وبواسطة قلم من القصب يرتدون لباسا يعرف لدى سكان القرية باسم "القندورة"
وهي عباءة بيضاء كما أهنم يلفون على رؤوسهم عمامات ،أما عن طريقة عيشهم فهم يعتمدون يف ذلك على
الصدقات العامة ،ففي كل مساء يقومون بإرسال طالبني من بينهم يسألون السكان عن عشاء الطلبة وكما
يقال بالعامية "عشات الطلبة" ،وخالل شهر رمضان حيمل إليهم املحسنون حساء "الشربة" الشهي وخبز
القمح ،والقهوة والفواكه ،وللحصول على بعض النقود يقوم بعض الطلبة مبساعدة الفالحني يف مجع ونقل
املحاصيل الزراعية إىل البيوت ،باإلضافة إىل أن بعضهم يستغل موهبته يف اخلط ويقوم بنسخ آيات من صور
القرآن الكرمي باملداد امللون (األمحر أو األخضر) ،وعن نظام العطل اليت متنح هلؤالء الطلبة فإن هناك
عطلة متنح إليهم مبناسبة امل ولد النبوي الشريف مدهتا شهر وأخرى مدهتا أسبوع يف األعياد األخرى زيادة
على العطلة األسبوعية يوم اخلميس وصباح اجلمعة ،10واملالحظ أنه بالرغم من فقر سكان املنطق وقلة
إمكانياهتم إال أهنم يبذلون النفس والنفيس يف سبيل تأمني التعليم القرآين ألبنائهم وأبناء القرى املجاورة
وكذا تسهيل سبل العيش هلؤالء الطلبة فهم أهل اهلل وخاصته ،كما يعتقد سكان هذه القرى أيضا أن حفظ
القرآن الكرمي واالعتناء حبملته يعود بالربكة على قريتهم وىل حماصيلهم الزراعية الفقرية لذا فهم
حيرصون على إعالة وإطعام هؤالء الطلبة خاصة الغرباء منهم.11
 -7بل ألفرد ،د.ت ،.ص.47 .
 -8ابن خلدون ،2005 ،ص .396 .وانظر :نبيه خملوطة رُىل ،1998 ،ص.52 .
 -9سعيد حممد رعد ،1985 ،ص.395 .
 -10ديستان إدموند وبن حاجي سراج حممد ،2011،ص.78 .
 -11ألفرد بل ،ن .م ،.ص.47 .
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وقد كان مستوى التعليم يف الكتاتيب القروية تقليديا إىل درجة كبرية ال خيرج يف معظمه عن دائرة
حتفيظ القرآن وبعض املوضوعات الدينية اليت تتوقف أمهيتها وفائدهتا على مستوى الفقيه ،الذي يقوم
بتدريسها وقدرته على حتصيلها حتصيال صحيحا أو خاطئا ،ومع ذلك فإنه ال جيب أن نغفل عن مدى
أمهية هذه احلياة التعليمية يف القرى ودور هذه الكتاتيب يف الثقافة الدينية ألهاليها ،12ويبدو أن دور
املساجد الريفية ودورها اختلفت باختالف مكانة القرية وأمهيتها من حيث املساحة وكثافة سكاهنا وقرهبا
وابتعادها عن املدينة ،فقد ذكرت لنا مصادر التاريخ كثري من الوظائف اليت اشتهرت هبا مثل هذه القرى
ومساجدها فقد كانت تقرأ الكتب الواردة من احلاضرة ،وأخبار االنتصارات ،وطلب املتطوعة للجيش وجيتمع
يف املساجد عمال الضرائب لتحصيلها من الفالحني ،وترسل التحذيرات باالبتعاد عن املذاهب والفرق
املمنوعة من الدولة ،ليس هذا فقط بل ويف الغالب ما يأوي الغرباء إىل القرية أين جيدون املأوى واملأكل.13
ال توجد لدينا فكرة عن مثل هذه الوظائف املنوطة باملساجد يف ريف بين سنوس واليت يبدو أهنا ذات أمهية
يف املساجد اإلسالمية وأدوارها املتميزة عرب التاريخ اإلسالمي ،حبيث مل تورد لنا مصادر التاريخ واملراجع
أية تفاصيل عن مثل هذه الوظائف ،ما عدى تلك املقتطفات اليت حتدثت خاصة عن الدور التعليمي هلا،
ومدى بساطة وبدائية طرقه ووسائله.
 -1نظام املساجد الريفية
لقد وردت الكثري من الفتاوى يف كتب النوازل اليت بينت مدى أمهية املساجد يف القرى واالنضباط يف
تسيري شؤوهنا الداخلية وكل ما يتعلق هبا من أحباس وأجر العمال واألعمال الترميمية ،وكثري من الشؤون
األخرى اليت بينتها لنا هذه الكتب ،وباألخص كتاب نوازل الونشريسي املوسوم بـ املعيار املعرب اجلامع املغرب
عن فتاوى علماء إفريقية واألندلس واملغرب ،حبيث وجدناها غري مرتبة ،لذا اكتفينا بإيراد بعض منها،
وباألخص تلك اليت هلا عالقة وطيدة باملساجد ووظائفها يف الريف.
 -2أحباس املساجد
إذا ضاقت أحباس املسجد املحبَّسة عليه ،يبدأ الناظر بإصالح ما ضعف من بنائه وكسوته وإصالح كل
ما حبس عليه ،14وال شك يف أن سكان بين سنوس هم من كانوا يقومون بترميم مساجدهم العتيقة
باستعمال ممتلكاهتا وحبوسها اليت كانت عبارة عن أموال مرصودة تكون ملكيتها هلل ،وهناك نوع آخر من
مداخيل املسجد اليت تكون على شكل هبات من طرف السكان ويف صيغة عقد مكتوب لصيانة هذه املساجد أو
لدفع مقابل بعض اخلدمات اخلاصة باملسجد كمستحقات املوظفني أو القائمني على أداء الشعائر الدينية أو
التعليم الديين ،أو أولئك القائمني بعمل خريي أو مساعدة عمومية ،15وما يؤسف له حول أحباس هذه
املساجد هو اختفاء الوثائق اخلاصة بامللكيات الزراعية والغالت التابعة هلا ،وذلك بعد خروج املستعمر
الفرنسي من اجلزائر ،حبيث مت ضمها إىل أرزاق بعض األعيان يف كل قرية من القرى املذكورة.

 -12عبد الرحيم عبد الرمحان عبد الرحيم ،1986 ،ص.255 .
 -13نفسه ،ص.255 .
 -14الونشريسي ،1981 ،ج ،7 .ص.129 .
 -15بل ألفرد ،ن .م ،.ص.57 .
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 -3غالت املساجد
تتفاضل غالت املساجد يف القرى عن بعضها البعض ،فبعض املساجد ال تفي غالهتا حباجتها
ومساجد أخرى يكون هلا فائض يف الغلة ،فتلك املساجد اليت تقل غالهتا يأمر إمامها بزيادة مرتبه من
حبس آخر ،والفائض من غلة املساجد اليت هلا فائض يستنفد يف فرشه وزيته وأجرة إمامه وسائر
مصاحله ،16وقد كان ملساجد بين سنوس غالت وبساتني يتم استغالهلا يف كامل الشؤون اخلاصة هبا ،17غري
أننا جنهل الطرق واألوجه اليت كانت تصرف هبا هذه األموال واملمتلكات ،نظرا لغياب الوثائق خاصة تلك
اليت اعتمدها ألفرد بل ،والذي ميكن اإلشارة إليه هنا هو أن بقاء ألفرد بل ملدة أربعني سنة يف مدينة
تلمسان مكنه من االحتكاك بسكان هذه القرى ومعرفة جل التفاصيل اليت كانوا يتعاملون هبا يف تسيري
غالت هذه املساجد دون الرجوع رمبا حىت إىل الوثائق.
 -4تضامن أهل القرية يف أجرة اإلمام
يلتزم أهل القرية بأجرة اإلمام مثلما فعل مجاعة بقرية التزمت إماما بأجرة معلومة إىل أمد
معلوم ،18وليس مستبعدا أن يكون سكان منطقة بين سنوس قد انتهجوا مثل هذه الفكرة يف فترات سابقة
من هذا العهد ،أي يف الفترة االستعمارية ،ألنه من غري املمكن لتلك احلبوس واألوقاف أن تدار بطريقة
عشوائية أو حتت سلطة غري مسؤولة ،ففي غالب األحيان كانت هذه املسؤولية ممثلة يف شخص اإلمام الذي
يعترب صاحب األولوية واآلمر الناهي يف كل ما يتعلق باملسجد وشؤونه اخلاصة ،أما يف الوقت احلايل فإن
كثريا من الشؤون اخلاصة هبذه املساجد تدار بالعمل التطوعي سواء كان مجاعيا أو فرديا بالرغم من وجود
اإلمام املكلف بالقيام بكامل ما يتعلق باملسجد.
 -5أمالك املساجد
ال ميكن التصرف يف امللكيات التابعة للمسجد من عتاد ولوازم ،كاحلصر البالية املفروشة إذا بدلت
حبصر جدد فال تباع تلك احلصر البالية ،وتبقى حىت حيتاج إليها املسجد أو تنقل ملسجد آخر يكون حباجة
إليها ، 19وهذا مما شاع بني العامة واخلاصة أن املساجد هي بيوت اهلل وال جيوز تعدي حدود اهلل يف التصرف
فيما هو ملك له سبحانه وتعاىل ،ويعي ذلك جيدا سكان قرى بين سنوس ،حبيث يقومون باملسامهة يف
جتهيز مساجدهم والعمل على تدبر شؤوهنا وتوفري ما حتتاجه من فرش وجتهيزات خاصة هبا.
 -6مئذنة املسجد وعدم الضرر باجلريان
قد تكون صومعة املسجد مطلة على بيوت بعض اجلريان فشكا بعض اجلريان من ذلك ،وخباصة أن
الصعود يف الصومعة لآلذان يتكرر مخس مرات يف اليوم ،فحكم بأن مينع املؤذن من الطلوع يف اجلهة اليت
يطلع من بعض نواحيها ،ويبىن حاجز يف اجلهة اليت يكشف منها ،20وكذلك هو احلال يف قرى بين سنوس
 -16الونشريسي ،1981 ،ج ،7 .ص 70-69 .و.465
 -17بل ألفرد ،ن .م ،.ص.58 .
 -18الونشريسي ،1981 ،ج ،7 .ص.847 .
 -19نفسه ،ص.146 .
 -20القاضي عياض وولده حممد ،1990 ،ص92-91 .؛ حممد عباسي حيي أبو املعاطي ،2000 ،ج ،1 .ص.848 .
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حبيث تشرف مئذنيت مسجدي قرية اخلميس وقرية الثالثاء على البيوت املجاورة هلن ،وقد ترتب عن هذا
احلكم الشرعي حفظ الكثري من املصاحل العامة للمجتمع اإلسالمي وحرمته خاصة تلك اليت هلا عالقة
خبصوصية املرأة وحريتها داخل املزنل الذي غالبا ما كان مفتوحا على الفراغ الداخلي املعروف بالفناء.
إن ما تطرقت إليه كتب النوازل حول النظم اليت يتم من خالهلا تسيري املساجد وتصريف أمورها
اليت تنتظم من خالهلا احلياة الدينية للجماعة يف القرية خاصة والعمران الريفي عامة ،فإن مساجد بين
سنوس وحسب ما أشارت إليه بعض املراجع كان هلا من احلبوس ما يفي حباجتها وينظم شؤوهنا فقد
حبست عليها حدائق وبساتني تقع يف حدود القرية اليت ينتمي هلا كل مسجد ،وهناك جزء هام من هذه
األوقاف استحوذ عليه بعض اخلواص من سكان القرية يف مراحل تارخيية بعيدة عن اليوم وجزء آخر من
هذه احلبوس احتفظت به مجاعة القرية وأبقت ملكيته للمسجد ،وأخريا هناك مثال جزء آخر من هذه
العقارات واحلبوس مبنطقة العزايل منح آلغا قدمي بتلمسان على شكل هبة من طرف السلطات العسكرية
ملقاطعة تلمسان قبل  1850مبناسبة قمع انتفاضات شعبية وقعت يف ريف تلمسان وقراه.
وللتأكد من حجم هذه العقارات (احلبوس) وإبراز أمهيتها اليت يعتقد سكان املنطقة بأهنا ليست
باهلينة حيث بلغت عائداهتا ما قيمته  4000فرنك يف الفترة الفرنسية ومل يتم استغالهلا على أحسن وجه،
مما أدى إىل بقاء مساجدهم حتت طائلة اإلمهال والتهميش ،وهذا ما دفع الباحث الفرنسي ألفرد بل الذي
أقام يف املنطقة ما بني سنوات  1902و 1920بالقيام بتحقيق إداري للحصول على إحصائيات دقيقة حول
مسألة احلبوس واألوقاف اخلاصة مبساجد بين سنوس حيث يقول" :اتصلت يف بداية جوان  1920بالسيد
قابض أمالك الدولة بتلمسان الذي يتوىل قبض هذه املوارد ،حىت أحتصل على الرقم وعلى قائمة العقارات
الوقفية مبساجد بين سنوس والعزايل ،واعتقد هذا املوظف أن من واجبه حتويل طليب إىل مديريته بوهران
للسماح له بتزويدي باملعلومات املطلوبة ،ومن جهتها فإن مديرية وهران خشيت حتمل املسؤولية فحولت
الطلب إىل اجلزائر العاصمة لتتوقف هناك املسألة ومل أحتصل على املعلومات املطلوبة" ،21لذا فإن مسألة
احلبوس ال تزال إىل يومنا هذا مبهمة وغري واضحة املفهوم خاصة فيما يتعلق بالعقارات ومدخرات هذه
املساجد ومصاريفها ،وذلك لغياب الوثائق من أرشيف الفترة الفرنسية.
-II

مساجد بين سنوس

لقد اشتهرت منطقة بين سنوس مبساجدها العتيقة ذات العمارة التقليدية اليت ميزهتا البساطة،
فنادرا ما جند فيها زخارف فنية راقية وإن وجدت فال تعدو أن تكون إال أشكاال ورموزا بربرية ،فلم تستعمل
فيها تلك الزخارف اجلصية املنحوتة بالنقوش العربية واألشكال الزخرفية حول املحاريب واألعمدة الرخامية
وتيجاهنا وكذا اخلشب املنقوش أو املزين بالرسوم مثل مساجد املدن الكربى.
فقد عربت هذه املنشآت املعمارية بوجه حقيقي عن املجتمع القروي ومستوى معيشته البسيطة البعيدة
عن مظاهر الترف وروح الفخامة اليت هي ميزة من ميزات جمتمع املدينة ،ويظهر الطراز املحلي التقليدي
يف مساجد بين سنوس من خالل ختطيطها وعناصرها املعمارية اليت ال ختتلف كثريا عن بعضها البعض،
وهذا يدل على مدى متسك سكان املنطقة بالطراز املعماري األصيل وتكراره يف كل املساجد ،والذي يعتمد
على بيت الصالة البسيط اخلايل من الصحن وكذا اعتماد مواد البناء املحلية.
 -21بل ألفرد ،ن .م ،.ص 59-58 .و.103
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ولقد تبني لنا من خالل املعاينة امليدانية للمساجد العتيقة مبنطقة بين سنوس أهنا شكلت منطا
واحد ،حبيث أننا جنده يتكرر يف كل مرة وبنفس الصورة والشكل يف كثري من تفاصيله ،ومن أبرز خصائصه
وجود املسجد يف موقع طريف من القرية ،ووجود املئذنة مع تعدد املداخل اليت تفضي مباشرة إىل بيت
الصالة ،ووجود الفتحات يف اجلدران ،باإلضافة إىل استعمال العقود والدعامات بأشكال خمتلفة ،وكذا
استعمال املحاريب البسيطة اليت جندها خالية من الزخارف ماعدا حمراب مسجد تافسرة ،وإىل جانب ذلك
جند الفراغات على ميني املحراب وتكون خاصة باملنابر ،أما عن التسقيف فهو من مادة اخلشب (البلوط،
الصنوبر ،العرعار) ،كما أننا جند العديد من املواد املحلية األخرى اليت استعملت يف بناء هذه املنشآت
كاجلبس والطني واحلجر والقصب إىل غري ذلك من مواد البناء ،ولعل أبرز ما مييز هذه املساجد هو وجود
األقبية والدهاليز اليت استعملت يف الفترة االستعمارية ككتاتيب لتحفيظ القرآن وتدريس تعاليم الدين
احلنيف يف مسجدي اخلميس وبين عشري.
 -1مسجد تافسرة
يعترب مسجد تافسرة من بني املباين األثرية العتيقة اليت مت تصنيفها ضمن قائمة التراث األثري
ملنطقة تلمسان ،حيث وقع هذا التصنيف حتت األمر رقم  281-67املؤرخ يف  20ديسمرب  1967ملحق رقم
 ،225ويقع هذا املسجد يف اجلزء اجلنويب الغريب من القرية أي أنه حيتل منها موقعا طرفيا أين جنده
يقترب من احلقول وبساتني الزيتون وقد عرفه سكان املنطقة باسم مسجد عبد اهلل ابن جعفر ،23الذي يروي
عنه سكان القرية الكثري من القصص واألساطري اليت صيغت يف كثري من األحيان على شكل أشعار وحكايات
تتغىن ببطوالته وأنه هو من أمر ببناء كل املنشآت الدينية باملنطقة ،ويزعم أهل املنطقة أن اعتناقهم اإلسالم
سابق لقدوم إدريس األول إىل تلمسان ،فقد سبقه يف ذلك عقبة بن نافع الذي غزا هذه املناطق وأرسى هبا
قواد اإلسالم ، 24ومهما يكن فإن اإلثبات التارخيي ملثل هذه األقاويل واآلراء حول الفترة التارخيية اليت
تأسس فيها املسجد واسم مؤسسه يبقى صعب التحقيق واملنال.
قد تبني لنا من خالل الدراسة الوصفية للمسجد أثناء املعاينة امليدانية أن املسجد يف هيكله العام
الذي حييط به السور ال يزيد ارتفاعه عن مترين اثنني ( 2م) ،كما جنده حييط مبلحقاته املتمثلة يف غرف
لتحفيظ القرآن الكرمي وكذا عنصر امليضأة أو كما يسميه أهل املنطقة (املْطاهر) ،ومن املمكن أن هذا السور
قد أنشئ يف فترة أحدث من الفترة اليت تأسس فيها املسجد رمبا أريد به حفظ املسجد وباقي اهلياكل
املعمارية من أن تطاهلا السرقة أو أعماال ختريبية قد يقوم هبا من هم غرباء عن القرية وسكاهنا.

 -22مديرية املصاحل العامة ،والية تلمسان.
 -23هو حفيد اخلليفة الراشد علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه والذي ولد باحلبشة وتويف بني سنوات  80و 90هــ ،والذي مل يقدم إىل بالد
املغرب ومل ينضو حتت لواء جيش عقبة بن نافع الفهري ،أنظر :بل ألفرد ،ن .م ،.ص.104 .
 -24بل ألفرد ،ن .م ،.ص.63 .
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 .1منظر عام ملسجد تافسرة

 .2شاهد القرب املكتشف حديثا

أما من حيث املظهر اخلارجي فإن الواجهة الشرقية تعترب الواجهة الرئيسية للمسجد ،حبيث جندها
حتتوي على مدخل بسيط يفضي مباشرة إىل ساحة املسجد أين جند على اليمني ثالثة غرف خاصة
بتحفيظ القرآن الكرمي ومن اجلهة الغربية هلذه الساحة جند امليضأة ،وللتوضيح أكثر فإن هذه الساحة
استعملت للصالة يف ليايل الصيف وأيام اجلمع أين يضيق املسجد باملصلني ،حبيث أننا جند فيها حمرابا
يتوسط جدار السور يف اجلهة اجلنوبية الشرقية ،وقد استفاد مسجد تافسرة من عملية ترميم يف إطار
مشروع تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية ،مت من خالهلا نزع وجتديد الساحة اخلارجية للمسجد أين مت
اكتشاف مقربة احتوت عددا كبريا من القبور وبأحجام خمتلفة تراوحت بني الكبرية والصغرية ،حيث حتتوي
 30قربا استعملت فيها طريقة الدفن اخلاصة باملسلمني أال وهي توجيه امليت حنو القبلة ،واستعملت يف هذه
القبور احلجارة املسطحة من اجلوانب ويف األغطية وقد عثر فيها على شاهد قرب مؤرخ ومكتوب باللغة
العربية (الصورة رقم  )2يعود على سنة  814هـ استطعنا قراءته ووضع بطاقة فنية خاصة به ،كما هو
معهود يف الدراسات اخلاصة بشواهد القبور واليت حتتاج إىل بطاقات فنية.
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بطاقة فنية خاصة بشاهد القرب املكتشف:
مقاسات املجنبات
1.82م (طوال)
 50سم (عرضا)
 50سم (بني املجنبات)
 65سم (األغطية)

عبارات الشاهد الثاين
عبارات الشاهد األول
...-1فمن زحزح
-1احلمد هلل وحده
-2النار وأدخل اجلنة
-2هذا قرب الشاب املرحوم
-3بفضل اهلل فارس بن عيسى بن موسى  ...-3د فاز وما احلياة الدن
-4الغرور
-4ابن خالد رمحه اهلل تويف يف يوم
-5أعوذ باهلل
-5األربعاء إحدى وعشرين من رمضان
-6املعظم عام أربعة عشر ومثان مائة رمحه -6كل نفس ذا
اهلل
-7وإمنا توىف

وال ندري إن كان هذا املسجد قد أسس يف مقربة أم أن هذه القبور جاءت يف فترة الحقة من تأسيس
املسجد ،والذي يظهر من خالل شاهد القرب هذا أن هذه املقربة تعود للقرن التاسع اهلجري ،والشيء
اجلدير بالذكر هنا هو أن القرب الذي وجد فيه الشاهد مل نعثر فيه على أية عظام أو أية بقايا أخرى على
العكس مما هي عليه القبور األخرى.
حيتوي مسجد تافسرة على مئذنة مربعة الشكل على نسق املآذن املوحدية ،وتقع يف الزاوية الشمالية
الغربية لقاعة الصالة يبلغ ارتفاعها إىل ذروة اجلوسق 16.86م وبعرض  3.35م ،2نصعد إليها عرب درج
صاعد يبلغ عدد درجه  47درجة ،وتتخلل املئذنة عدة فتحات لإلضاءة ،واملئذنة من اخلارج مزينة يف جزئها
السفلي بعقود مفصصة.
أما عن النظام التخطيطي للمسجد من الداخل فإنه حيتوي على قاعة صالة مربعة الشكل واليت
تعترب الوحيدة من نوعها يف منطقة بين سنوس ،25نلج إىل قاعة الصالة من خالل مدخلني املدخل األول
يقع يف اجلهة الشرقية واملدخل اآلخر يقع يف اجلهة الغربية حيث يفضي هذا األخري مباشرة إىل امليضأة،
حيتوي بيت الصالة على ثالث بالطات عمودية على جدار القبلة ،وتتوسط قاعة الصالة دعامات خمتلفة
األشكال حتمل عقودا حدوية.
أما عن املحراب فنجده يتوسط جدار القبلة وهو حمراب جموف تعلوه قبة هلا شكل قوقعة احللزون
مزينة خبطوط متعرجة تنتهي عند نقطة واحدة وقد اكتشفت يف الفترة احلديثة بعض الزخارف يف اإلطار
الذي حييط املحراب من اخلارج جند هبا العديد من العناصر الزخرفية كأوراق النخيل وأشكاال هندسية
متنوعة ،واحتوى هذا اإلطار على كتابة آلية قرآنية من سورة آل عمران يقول فيها املوىل عز وجل (:شهد
اهلل أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولوا العلم قائما بالقسط ال إله إال هو العزيز احلكيم إن الدين عند اهلل
اإلسالم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهم العلم) ،26ويعترب حمراب مسجد تافسرة أمجل
حمراب إذا ما قورن بباقي املحاريب اخلاصة مبساجد بين سنوس وذلك من حيث الزخرفة بالرغم من أننا
جندها ال تبلغ درجة اإلتقان ،وتتقدم هذا املحراب قبة مثانية األضالع خالية من الزخارف وتتخللها فتحات
Rachid Bourouiba, 1986, p. 24. -25
 -26آية  ،19-18سورة آل عمران.
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لإلضاءة ،كما توجد يف أركاهنا األربعة حنيات ذات أقواس متقاطعة ،وعلى ميني املحراب جند الفراغ اخلاص
باملنرب.

خمطط  .1مسجد قرية تافسرة عن :بل ألفرد ،ن .م ،.ص( 65 .بتصرف)

ويغطي املسجد سقف مجلوين (على شكل ذروة السنام اخلاصة باجلمل وفيه من يسميه بالشكل
اهلرمي) ،استعملت فيه املواد املحلية وخباصة األخشاب املتمثلة يف خشب الصنوبر والبلوط العرعار واليت
استعملت أيضا يف العمارة السكنية مبنطقة الريف ،حيث مت هتذيب هذه العوارض اخلشبية على شكل أوتاد
وقطع خشبية يتم وضع العوارض اخلشبية الكربى أوال فوق اجلدران وتثبيتها مث يتم رص القطع اخلشبية
املهذبة بالشكل العرضي مث يوضع فوقها القصب حىت ال تتسرب حبيبات التراب الذي يتم وضعه فوق
القصب ويسمي أهل املنطقة هذا النوع من التراب باحلمري ألنه يتخذ يف الغالب اللون األمحر الفاتح
ويكون ممزوجا مبادة اجلبس مث يوضع القرميد يف األخري ،وقد انتشرت هذه التقنية املتمثلة يف املزاوجة
بني اخلشب واملواد املحلية يف بالد القبائل (حوض الصومام) ،27وكذا املنطقة الصحراوية فقط تتغري
التسميات ونوع املواد املستعملة ،ويظهر من اخلارج سقف املسجد املكون من ثالثة أجزاء باإلضافة إىل شكل
القبة ،وقد ختللت جدران املسجد من الداخل العديد من الفتحات واحلنيات اليت استعملت يف معظمها
لإلضاءة ووضع املصاحف ولوازم اإلنارة.
ومن بني أهم املالحظات حول هذا املعلم األثري العتيق هو الشكل املربع (نظرا لضرورة املساحة
املخصصة لناء املسج) لقاعة الصالة حبيث يعترب الوحيد يف املنطقة كلها وال يشبه باقي املساجد الريفية
حبيث أن قاعات الصالة األخرى جاء شكلها مستطيال ،فاملسجد عبارة عن بيت صالة خال من الصحن وكذا
الوحدات اليت حتيط به  ،واملالحظ أيضا أن حمراب مسجد تافسرة يعترب فريدا من نوعه من حيث
الزخرفة واستعمال عنصر التناظر فيها واملزاوجة بني الزخارف النباتية واآليات القرآنية ،وما مييز هذا
املسجد أيضا هو احتواؤه على حنيتني (تشبه شكل املحراب غري أهنا تكون صغرية احلجم تستعمل
للزخرفة ) يف اجلدار اخللفي لقاعة الصالة ،حيث تعلومها أشكاال ذات رموز بربرية مما جعل سكان املنطقة
يعتقدون بأن املسجد كان معبدا يف القدمي مث مت حتويله إىل مسجد يف فترات الحقة.
 -27عبد الكرمي عزوق ،2008 ،ص 37 .و.38
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 -2مسجد قرية الثالثاء
يعترب املسجد العتيق بقرية الثالثاء التابعة ملنطقة العزايل من بني املساجد التابعة لوالية تلمسان
واليت مت تصنيفها سنة  1967بقرار رقم  67-281ملحق رقم  3وذلك بأمر من مديرية املصاحل العامة
لوالية تلمسان ،28ويشكل مسجد هذه القرية حبق معلما أثريا هاما ،فهو املسجد الذي تقام فيه الصلوات
اخلمس وصالة اجلمعة واألعياد ،وإذا كان مسجد تافسرة حيمل تسمية أحد الصحابة الكرام فإن مسجد
هذه القرية مل يتخذ له سكان املنطقة امس ا فهم يطلقون اسم اجلامع أو املسجد العتيق ،أما من الناحية
التارخيية فغن ألفرد بل يرى بأن هذا املسجد قد بين يف فترة الحقة لبناء مسجد تافسرة ،والذي يبدوا أنه
يعود للقرن الرابع عشر أو اخلامس عشر ميالدي ،29وما عدا هذا الترجيح فإننا ال جند ذكرا هلذا املسجد
بني دفَّات املصادر واملراجع التارخيية اليت ذكرت املنطقة ،كما أننا ال جند به كتابات تأسيسية كتلك املوجودة
يف مساجد تلمسان ،غري أن تفاصيله املعمارية والتقنيات املستعملة يف بنائه دلت على أنه من بني املساجد
اليت أسست قدميا يف املنطقة ،حيث يبدو التشابه واضحا بني التفاصيل املعمارية هلذه املساجد الريفية
وتلك املوجودة يف مدينة تلمسان واليت يعود تارخيها إىل الفترة الزيانية ،مما يوحي للباحث أن عمر هذه
املساجد العتيقة قد يعود للفترة الزيانية أين عرفت مدينة تلمسان حضارة متميزة استحقت هبا جبدارة لقب
عاصمة املغرب األوسط.

 .3مسجد قرية الثالثاء

يقع مسجد قرية الثالثاء يف اجلزء الشمايل من القرية حيث حيتل منها موقعا طرفيا أين جنده
يقترب من مدخلها الشرقي الذي مير من خالله الطريق الرابط بني قرية الثالثاء وقرية تافسرة اليت ال
تبعد عنها كثريا ،واقتراب املسجد من هذا الطريق فيه دليل على أن القرية كانت مركز عبور للركبان
 -28مديرية املصاحل العامة ،والية تلمسان.
 -29بل ألفرد ،ن .م ،.ص.82 .
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وعابري السبيل حىت ال يكون وسط القرية وحرمة سكاهنا عرضة للمارة من العامة والغرباء ،خاصة وحنن
نعلم أن هذا الطريق هو الطريق املختصر الذي يؤدي إىل قرية اخلميس وسوقها األسبوعي الذي يرتاده
سكان املنطقة والقرى املجاورة ،ووجود هذا املسجد يف هذا املوقع الذي حتكمت فيه هذه الشروط اليت تبدوا
سطحية لكن معانيها عميقة فاملراد هنا هو خصوصية سكان القرية واملحافظة عليها ،فاملسجد مفتوح للعام
واخلاص وحىت الغرباء والواجب عدم منع كائنا من كان من الصالة فيه وتأدية الفريضة فيه ويف أي وقت
من األوقات ،ولرفع احلرج عن من ليسوا من سكان القرية جاء املسجد بالقرب من الطريق لتأدية الصالة
واالنصراف إىل الشؤون األخرى دون االختالط بسكان القرية ويعترب هذا أصال من أصول العمران الريفي
ومقصدا من مقاصده ،وهو حفظ حرمة القرية مصلحة عامة فوق كل اعتبار.
أما عن الوصف املعماري للمسجد فإننا نالحظ من خالل مظهره اخلارجي أنه حيتوي على مئذنة
مربعة الشكل يبلغ ارتفاعها إىل غاية قمة اجلوسق  10.15م ،وهي تقع يف الزاوية الشمالية الشرقية من
املسجد ويبلغ عرضها  2.75م ،2ونلج إليها عرب مدخل بسيط من داخل املسجد حيث نصعد عرب درج يبلغ
عدد درجاته  61درجة ،وقد فتحت باملئذنة عدة فتحات لإلضاءة ،كما أهنا توجت يف األعلى ومن جهاهتا
األربعة بشرافات ،أما عن عنصر الزخرفة يف املئذنة فإنه غري موجود ،كما جتدر اإلشارة إىل أن هذا املسجد
خال من عنصر القبة.
وتعترب الواجهة الشمالية للمسجد هي الواجهة الرئيسية ،حبيث نلج من خالهلا عرب مدخل بسيط
يفضي إىل فناء مربع الشكل يقع بيت الوضوء يف اجلهة الشمالية منه ،مث ننتقل من هذا الفناء حنو بيت
الصالة عرب مدخل بسيط يفضي مباشرة إليها ،وهي ذات شكل غري منتظم خاصة يف جهتيها الشمالية
الشرقية واجلنوبية الغربية ،وما يلفت االنتباه يف بيت الصالة هذه أهنا خالية من الزخارف الفنية ماعدا
بعض احلنيات اجلدارية ذات العقود احلدوية اليت استعملت يف الغالب حلفظ املصاحف والكتب.
أما عن املحراب فإنه يتوسط جدار القبلة مضلع تعلوه قبة مثمنة األضالع ،وهو أكرب حجما من
باقي املحاريب ،كما أنه خال من الزخارف ماعدا القوس املفصص الذي يظهر يف واجهته ،وتعلوا املحراب
ثالث حنيات ذات عقود حدوية اختذت نفس شكل املحراب وهي تتوسط جدار القبلة ،وعلى ميني املحراب
جند الفراغ اخلاص باملنرب الذي مل يعد موجودا واستبدل مبنرب حديث.
وحيتوي بيت الصالة على  3بالطات عمودية على جدار القبلة أوسعها أوسطها ،وتتوزع الدعامات
داخل بيت الصالة وبأشكال خمتلفة وقد جاءت معظمها مربعة الشكل حتمل عقودا نصف دائرية (شكل ،)4
كما أنه يوجد ببيت الصالة مدخل ثانوي يقع يف اجلهة اجلنوبية الغربية أي على ميني جدار القبلة،
والشيء الذي جتدر اإلشارة إليه هو بساطة املداخل وخلوها من العقود اليت كثريا ما جندها تزين مداخل
املساجد يف املدن ،كما أننا جندها ذات مقاسات صغرية وضيقة يف كثري من األحيان ،وهذه ميزة من بني أهم
امليزات اليت تتميز هبا املساجد الريفية.
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خمطط  .2مسجد قرية الثالثا عن :بل ألفرد ،ن .م ،.ص( 78 .بتصرف)

أما عن تسقيف املسجد فقد استعملت فيه نفس الطريقة املستعملة يف مسجد تافسرة غري أن تسقيف
مسجد الثالثاء قد تعرض لعملية الترميم واليت جاءت موافقة لنفس الطريقة التقليدية للتسقيف ،ويتألف
هذا السقف من ثالثة أجزاء مجلونية الشكل (الصورة  )3مت تغطيتها بالقرميد واجلزء الذي حييط
باملحراب من اخلارج أيضا ،وما جتدر اإلشارة إليه أن ألفرد بل أثناء وصفه للمسجد ذكر بأنه يوجد على
ميني املحراب شاهد قرب خاص جبدة القايد سي حممد خبيشات السيدة رقية بنت خبيشات املتوفاة يف صفر
 1307هـ ،كما أنه يؤكد بأن أشخاصا آخرون قد دفنوا يف هذا املسجد ،30مع العلم أننا مل نعثر على شاهد
القرب هذا أو شواهد أخرى ،كما أن غرف حتفيظ القرآن مل تعد موجودة يف وقتنا احلاضر وذلك بسبب
الترميمات العشوائية اليت شوهت املخطط األصلي للمسجد وملحقاته ،كما أنه من الواجب اإلشارة إىل
السنة اليت مت فيها ترميم سقف املسجد وهي سنة 1975م (الصورة رقم  ،)4وقد وجدنا تاريخ الترميم
متداوال عند سكان املنطقة أيضا .

 .4سنة الترميم
 -30نفسه ،ص.80 .
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هذا وإن مسجد الثالثاء العتيق مثل مساجد بين سنوس األخرى خال من األضرحة خالفا ملا حدث
يف غالب األحيان يف كثري من مساجد املدن األخرى ،31أما عن األوقاف واملوارد اخلاصة باملسجد فالظاهر
أهنا كانت متعددة مت تسخريها لصيانته واإلنفاق على وظائفه الدينية ،أما اليوم كما يقول ألفرد بل يف
الفترة اليت زار فيها املنطقة فإن جزءا من هذه األموال يكون قد حول ألغراض أخرى ،فلقد تركت بعض
هذه األموال لألغا السابق من طرف السلطة العسكرية بعد االحتالل الفرنسي وأحلقت أموال أخرى
بأمالك الدولة الفرنسية ،32أما يف الفترة احلالية فإن تسيري الشؤون الدينية للمسجد هي موكلة إىل الوزارة
املكلفة باملصاحل الدينية ،لكن تعلُّق سكان بين سنوس وحبهم للوازع الديين دفعهم إىل بذل النفس والنفيس
يف سبيل القيام بواجبهم جتاه هذه املساجد وما حتتاجه يف تسيري شؤوهنا الداخلية ،وما يربز أمهية مسجد
الثالثاء بالنسبة لسكان القرية هو الزيادة اليت قام السكان بإضافتها يف الفترة احلديثة واليت تقع يف اجلهة
الشمالية الشرقية من املسجد ،واليت أصبحت متثل بيت الصالة احلديث ،حيث مت االحتفاظ ببيت الصالة
األصلي على حالته األصلية وأداء الصالة يف القاعة املستحدثة.
-3مسجد قرية اخلميس
لقد مت تصنيف مسجد قرية اخلميس ضمن قائمة املعامل التارخيية التابعة لوالية تلمسان ،وذلك
حتت األمر رقم  281-67ملحق رقم  ،3واملؤرخ يف  20ديسمرب  ،331967ويعترب هذا املسجد مبثابة املسجد
الر ئيسي لوادي اخلميس حيث يستقبل كل يوم عددا كبريا من املصلني خاصة أيام اجلمعات واألعياد ،ومل
يكن هذا املسجد خاصا فقط بسكان قرية اخلميس بل إن هناك الكثري من سكان القرى املجاورة كانوا يؤدون
فيه صالهتم كسكان بين محو ،أوالد موسى ،أوالد عريب ،أما عن املعلومات التارخيية اخلاصة بإنشاء هذا
املسجد وفترة تأسيسه تبقى جمهولة حيث مل تورد لنا مصادر التاريخ واملراجع أية تفاصيل تارخيية عن
املسجد وال يعرف سكان القرية مىت أنشئ هذا املسجد ،غري أهنم يعتقدون بأنه أول مسجد بين يف املنطقة
وانه أقدم من املساجد املوجودة بتلمسان.
ق بل أن يصبح املسجد على ما هو عليه اليوم من تغيري فقد تعرض لبعض الترميمات اليت مست
خاصة السقف حبيث عوضت السطوح القرميدية املائلة بسطوح مستوية والعوارض اخلشبية بسقوف من
اآلجر مقوسة وتستند على عوارض حديدية ،34كما أن عنصر امليضأة مل يكن موجودا متاما فقد أضيف يف
فترة حديثة ويرجح الفرد بل أنه من املمكن أن عنصر امليضأة رمبا كان موجودا يف القدم يف اجلهة الشمالية
الغربية من الفناء ويذكر بأنه كان يوجد حوض من املاء لكنه جف ملدة مخس أو ست سنوات وال ميكن
تزويده باملاء إال إذا مت تزويده باملياه من مكان بعيد عن املسجد ،35ويبدوا لنا من خالل كالم ألفرد بل أن
عنصر امليضأة وتزويد املسجد باملياه كان شبه غائب أثناء احلقبة االستعمارية وهذا راجع رمبا لقلة إمكانيات
السكان وعدم اهتمام املستعمر مبثل هذه املنشآت الدينية وهتميشها ،وما يؤكد كالمنا هذا هو ما ذكره ألفرد
بل أيضا ،ألن معظم الد راسات اليت تطرقت لقرى بين سنوس ومساجدها هي دراسات اجتماعية ومل تتكلم
 -31نفسه ،ص.80 .
 -32نفسه ،ص.81-80 .
 -33مديرية املصاحل العامة ،والية تلمسان.
 -34بل ألفرد ،ن .م ،.ص.80 .
 -35نفسه ،ص.90 .
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عن املسجد كمبىن أثري ،لذا حينما جنده يتحدث عن املسجد بأنه رغم تصنيفه ضمن املباين الدينية
الرمسية إال أنه مل يعني له إمام موظف بأجرة رمسية ،مع العلم أن هذا املسجد كان ميلك أمواال وقفية
على جانب كبري من األمهية 36ميكن من خالهلا سد حاجاته ووظائفه الدينية وتأمني مصاريف الترميم
وجتديد أجزاء املسجد املتضررة.

خمطط  .3مسجد اخلميس عن :بل ألفرد ،ن .م ،.ص( 86 .بتصرف)

أما عن الوصف املعماري للمسجد فيبدوا من خالل شكله العام أنه سار على نفس النسق الذي اتبعته
املساجد الريفية ،إذ أنه حيتوي على مئذنة مربعة الشكل جندها تقع يف الزاوية الشمالية الغربية منه ،نلج
إليها من خالل مدخل بسيط يوجد داخل املسجد حيث نصعد من خالل درج صاعد يبلغ عدد درجاته 60
درجة ،ويبلغ ارتفاع هذه املئذنة حىت قمة اجلوسق 13م ،كما أهنا احتفظت بشكلها األصلي وأجزائها كاملة
من غري تشويه وال هتدمي ،كما أهنا تعترب من بني املآذن املتناسقة األبعاد واليت تشبه كثريا مآذن مساجد
األحياء بتلمسان يف شكلها العام ،مع فارق بسيط هو خلوها من القطع اخلزفية ،وحتتوي هذه املئذنة على
شرافات يف جهاهتا األربعة كتلك اليت وجدت يف مسجدي تافسرة والثالثاء ،وميكن تقسيمها من اخلارج إىل
أربعة أجزاء ،حيث يضم جزؤها الذي يعلوا اجلزء السفلي يف واجهاته األربعة سلسلة قويسات توزعت مبعدل
قوسني يف كل وا جهة ،ونظرا ألمهية مسجد اخلميس بالنسبة للمنطقة ككل فإن مئذنته تعترب من حيث
شكلها وأبعادها وزخرفة جوانبها وجوسقها الذي يعترب مبثابة قمة هلا من بني أهم صوامع مساجد قرى
بين سنوس .

 -36نفسه ،ص.90 .
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 .5مسجد قرية اخلميس

من املهم جدا يف دراستنا هذه اإلشارة إىل أنه أثناء دراستنا امليدانية هلذا املسجد ومعاينته على
مراحل خمتلفة وبالتحديد سنيت  ، 2011-2010حدث وأن صادفنا يف إحدى هذه املراحل عملية الترميم
األخرية اليت استفاد منها املسجد يف إطار مشروع تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية  ،2011واليت مت من
خالهلا ترميم معظم أجزائه كاملئذنة وبيت الصالة وكذا املحراب ،وقد كشفت عملية الترميم هذه عن عدة
أشياء أمهها القبور اليت مت اكتشافها حتت أرضية بيت الصالة وبأحجام خمتلفة منها الكبرية احلجم واليت
يبلغ عددها  16قربا والصغرية احلجم واليت حتطم معظمها جراء أعمال الترميم اليت مل تتوقف رغم
اكتشاف هذه القبور اليت بقيت قيد اإلمهال والالمباالة ،وما يالحظ على هذه القبور أهنا ليست كتلك اليت
اكتشفت يف ساحة مسجد تافسرة فقد مت تغطيت معظمها بأوتاد خشبية ومنها ما مت تغطيته بصفائح من
احلجر ،كما أنه ال تكاد تظهر جمنباهتا وقد جاءت هذه القبور على شكل شق يف األرض وبعمق ال يتجاوز
 50سم يف أغلب األحيان ثُم يغطى الكل بالتراب ،كما أهنا ال حتتوي على شواهد مكتوبة ،مما يترك لدينا
جماال للشك حول الفترة اليت مت فيها دفن هؤالء املوتى.
أما عن الشكل الداخلي للمسجد فإنه حيتوي على قاعة صالة مستطيلة الشكل 37نلج إليها من خالل
مدخلني بسيطني حيث يعترب املدخل الذي يقع يف اجلهة الشمالية الغربية مبثابة املدخل الرئيسي للمسجد
أما املدخل الذي يقع يف اجلهة اجلنوبية الشرقية فيعترب مبثابة املدخل الثانوي للمسجد فلقد مت فتحه يف
جدار القبلة ،حيتوي بيت الصالة على بالطتني عموديتني على جدار القبلة الذي حيتوي على حمراب
جموف يعلوه قوس مفصص وحييط به إطار خال من الزخارف ،وبعد عملية الترميم متت إزالة هذا القوس
املسنن واملالحظ أن حمراب مسجد اخلميس بشكله قبل عملية الترميم يشبه إىل حد كبري حمراب مسجد
قرية الثالثاء وال خيتلف عنه إال من حيث احلجم فقط ،ويوجد على ميني املحراب فراغا على شكل حنية
مسطحة خاصة باملنرب ،كما أنه توجد جبدار القبلة عدة فتحات لإلضاءة والتهوية كما توجد كوة على ميني
املحراب ،وبعض احلنيات األخرى اليت تنتشر يف جدران املسجد استعملت لوضع الكتب واملصاحف ،ويف بعض
األحيان استعملت لإلضاءة باملصابيح التقليدية.
Rachid Bourouiba, 1986, p. 24. -37
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كما أن بيت الصالة حيتوي أيضا على ثالث دعامات مربعة الشكل حتمل عقودا منكسرة ،ويعلو هذه
األخرية سقف مستو مت جتديده بالكلية حيث أنه فقد شكله اجلملوين والتقنية التقليدية اليت استعملت يف
املساجد األخرى وال يت سبق وأن حتدثنا عنها ،واملالحظ يف مسجد اخلميس أنه مل تبق به أية زخرفة داخل
قاعة الصالة اليت يبدوا أهنا تعرضت لعدة ترميمات يف مراحل خمتلفة من الفترة الفرنسية وإىل غاية
يومنا هذا ،فغري بعيد عن اليوم قامت مصلحة اجلسور والطرق (التابعة لبلدية مغنية) بترميمات لبيت
الصالة اندثر من خالهلا طابعه القدمي واملتميز ،38وقد أضيف إىل املسجد يف الفترة احلديثة قاعة للصالة
يف جهته الشمالية الغربية وذلك أل ن املسجد العتيق مل يعد يستوعب عدد املصلني الوافدين من القرى
املجاورة خاصة أيام اجلمعة واألعياد ،ويعترب هذا اجلزء املستحدث يف املسجد العتيق والذي يضم قاعة
الصالة وبيت الوضوء الواجهة الرئيسية ملسجد قرية اخلميس املطلة على الطريق الوالئي رقم .106
 -4مسجد قرية بين عشري
يعترب مسجد قرية بين عشري املسجد الوحيد الذي مل يتم تصنيفه ضمن قائمة التراث األثري
ملنطقة تلمسان ،وذلك رمبا راجع إىل أنه كان شبه مهجور يف فترات سابقة من هذا العهد بسبب هتدم أجزاء
منه كالسقف مثال ،والذي مت جتديده فيما بعد ،ويقع هذا املسجد عند مدخل القرية حيث حيتل منها
موقعا طرفيا كباقي املساجد األخرى ،حيث تنتشر حوله املساكن بامتدادها حنو جهة الوادي (وادي اخلميس)
أي من اجل هة الشرقية ،وقد حافظ املسجد يف طابعه العام على منط املساجد الريفية وعمارهتا البسيطة ،
حيث يالحظ حول خمططه العام أن شكل مئذنته جاء على شكل قبيبة ال يكاد يرى شكلها من اخلارج وتقع
يف الزاوية اجلنويب الغربية من املسجد ونصعد إليها من خالل درج صاعد ينطلق مباشرة من قاعة الصالة
ويبلغ عدد درجه  12درجة ،وال تتسع مساحة هذه املئذنة إال للمؤذن ،كما أهنا سقفت بطريقة تقليدية
استعملت فيها القطع اخلشبية حيث مت رصها إىل بعضها البعض حىت أهنا تظهر على شكل بيت العنكبوت
وقد مت تغطيتها من اخلارج بالقرميد األمحر فأصبح شكلها من اخلارج هرميا رباعي األضالع.

 .6مسجد قرية بين عشري
 -38بل ألفرد ،ن .م ،.ص.87 .
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أما عن بيت الصالة فهو ذوا شكل مستطيل 39نلج إليه من خالل مدخلني رئيسيني األول يقع يف
اجلهة الشمالية والثاين يقع يف اجلهة اجلنوبية الشرقية أي على يسار املحراب يف جدار القبلة ،وفيما خيص
التفاصيل املعمارية لبيت الصالة فإننا جنده حيتوي على حمراب جموف يتوسط جدار القبلة ذوا شكل
بسيط يعلوه عقد حدوة الفرس كما أنه خال من الزخارف وقد وجد على ميينه الفراغ املخصص للمنرب،
وحيتوي بيت الصالة أيضا على  3بالطات موازية جلدار القبلة وتنتشر فيه الدعامات املربعة الشكل
خصوصا ،وحتمل هذه األخرية نوعني من العقود عقود منكسرة واألخرى نصف دائرية ،ويعلوا املسجد سقف
مجلوين الشكل حيث يظهر من خالل املواد اليت استعملت فيه والتقنيات أنه مت جتديده بالكلية يف الفترة
احلديثة ،فنحن نعلم أن جل املساجد الريفية يف املنطقة احتوت نفس األسقف اليت اعتمدت فيها نفس
التقنية واملواد ،إال أن عوامل التلف واإلمهال مها سببان رئيسيان الندثار مثل هذه األسقف ،ومع ذلك فإن
سقف مسجد بين عشري حيتوي على ثالثة أجزاء من اخلارج ذات شكل مجلوين ،كما أنه تتخلل جدران
املسجد عدة فتحات وحنيات استعملت لإلضاءة والتهوية وكذا وضع املصاحف والكتب.
ومن األشياء امللفتة للنظر يف هذا املسجد هو وجود القبة ،واليت جندها تتوسط البالطة الثالثة يف
مؤخر املسجد أين جندها تتقدم املدخل الشمايل للمسجد مباشرة ،وهي قبة مثمنة األضالع خالية من
الزخارف ما عدا يف شكلها اخلارجي فإهنا حتتوي على يف أحد واجهاهتا قوس مفصص ،واملسجد بصفة عامة
جنده خاليا من الزخرفة ماعدا بعض الزخارف اليت تكاد تكون مطموسة واليت وجدناها يف واجهة العقد
األوسط يف البالطة الوسطى وهي عبارة عن أشكال هندسية اشتهرت عند الرببر خاصة حبيث جند هلا
أمثلة أخرى يف الفخار واملنسوجات.

خمطط  .4مسجد قرية بين عشري عن :بل ألفرد ،ن .م ،.ص( 93 .بتصرف)

حيتوي املسجد على غرفة حتت أرضية استعملت يف تدريس القرآن الكرمي ،وأصبحت اآلن تستعمل من
طرف سكان القرية خاصة يف فصل الصيف لالحتماء من حر الشمس ،ومبا أن بيت الصالة تعرض للعديد
من عمليات الترميم اخلاطئة قرر سكان القرية االحتفاظ بقاعة املسجد العتيق كآثار حيث قاموا بإضافة
Rachid Bourouiba, 1986, p. 24. -39
-18-

السبيل :جملة التاريخ واآلثار والعمارة املغاربية عدد

2016- 1

قاعة صالة حديثة يف اجلهة الشمالية من املسجد ،ومن ناحية أخرى يبدوا أن سكان قرية بين عشري منذ
أمد بعيد وهم متمسكون مبسجدهم العتيق هذا والذي كانت له أموال وقفية هامة ،40وقد أضيف للمسجد
بيت وضوء يف الفترة احلديثة.

خامتة

 .7الشكل اهلرمي ملئذنة بين عشري

يتضح لنا من خالل دراستنا للمساجد الريفية ملنطقة بين سنوس وقراها بأهنا خضعت لنظام تسيري
حمكم مبين على تعاليم دينية ورؤى فقهية نظمت العمران اإلسالمي ،وهو نفس النظام الذي اتبع يف
مساجد الريف املغريب واألندلسي كما يظهر ذلك جليا يف كتب النوازل وفتاويها اليت أبرزت لنا جانبا كبريا
من الطرق والنظم اليت كان ينتظم من خالهلا هذا املبىن املعماري اهلام.
كما أنه تبني لنا أن هذه املساجد الريفية يويل هلا سكان املنطقة أمهية خاصة رغم قلة إمكانياهتم
املادية ،فهم يعتقدون فيها الربكة وأن تقديس اجلانب الديين عندهم نابع عن الفطرة ،كما أن بساطة هذا
التفكري تنعكس على الشكل املعماري هلذه املساجد وهو ما استنتجناه من املعاينة امليدانية والدراسة
املعمارية ،حيث أن عمارهتا جاءت بسيطة تكاد تكون خالية من العناصر اجلمالية والزخارف وإن وجدت فهي
متتاز باخلشونة وقلة اإلتقان ،باإلضافة إىل املحافظة على نفس النسق يف املخطط العام هلذه املساجد مع
تغيري طفيف يظهر أحيانا يف شكل البالطات وتوجهها أو نوع العقود وشكلها ،وال بد من اإلشارة يف األخري
إىل أن عمليات الترميم املتكررة قد أثرت على الشكل األصلي هلذه املساجد خاصة تلك اليت صادفناها أثناء
املعاينة امليدانية واليت أتت على أجزاء كبرية منها ،وذلك بسبب التدخل العشوائي ،وغري املبين على قواعد
الترميم ومعايريه الدولية املتعارف عليها.
وقد قمنا يف األخري بإعداد هذه البطاقة الفنية اخلاصة باملساجد األربعة.

 -40بل ألفرد ،ن .م ،.ص.95 .
-19-

السبيل :جملة التاريخ واآلثار والعمارة املغاربية عدد

2016- 1

بطاقة فنية حول مساجد بين سنوس
العناصر
املعمارية
املسجد
مسجد
تافسرة
مسجد
الثالثاء
مسجد
اخلميس
مسجد بين
عشري

املئذنة
مربعة
مربعة
مربعة
بسيطة

القبة

شكل
قاعة
الصالة
مربعة

أنواع
العقود

املداخل

السقف

الزخارف البالطات

حدوية مدخلني مجلوين يف إطار عمودية على جدار
مثمنة
األضالع
بسيطني (مرمم) املحراب القبلة عددها ()3
عمودية على جدار
نصف مدخلني مجلوين غري
غري
غري
موجودة منتظمة دائرية بسيطني (مرمم) موجودة القبلة عددها ()3
موازية جلدار
غري
مستطيلة منكسرة مدخلني غري
غري
موجودة
بسيطني أصلي موجودة القبلة عددها ()2
موازية جلدار
يف
مثمنة مستطيلة دائرية مدخلني غري
و
األضالع
بسيطني أصلي العقود القبلة عددها ()3
منكسرة
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