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Abstract: 

After the Bani Mzab embraced the Ibadi sect thanks to the efforts of the scholar Abu 

Abdullah Muhammad bin Bakr Al

Maghreb towards the region, and with the increase in the numb

create new palaces that could accommodate the entire population. come in light, tweet, are 

imprisoned, at Maliksh There is no doubt that all these palaces included all the urban facilities 

that required their presence in

architectural facilities was the mosque, which is the beating heart of the Mozabite Palace, where 

it was and still is the seat of the spiritual authority (the Azabah circle) that runs the Mozabite 

community religiously. socially and economically. Hence, we understand the role that was played 

by the mosque in the life of the Mozabites, and therefore the builders of the Mozabites palaces 

were keen that the mosque be the first architectural facility to 

chooses a site at the highest point so that it supervises through it all the other buildings to 

embody its greatness and architectural importance.

came irregular in their shape due to m

the area, and was characterized by austerity and simplicity in the construction that was built 

depending on what was provided by the local environment of building materials, and we will try 

through this intervention to give an idea of 

solutions When facing architectural dilemmas, and to arrive at an inventory of all the 

architectural characteristics of the Mozabite mosques, we decided to study one model

choice fell on the ancient mosque in Bani Yazqn, due to its importance in terms of preserving its  

ancient form in its architectural elements and spaces. 
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لم ُيتناول بالبحث  أهميته التاريخية واألثرية، فإّن المسجد العتيق ببني يزقن
، ولكن هذا لم يمنع من وجود بعض اإلشارات الخفيفة في بعض الدراسات 

ها ها كانت خاطئة في وصفها وتحليلها، نظرا العتماد
الذي يبدو من خالل دراسته التي تضّم مخّططا 
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After the Bani Mzab embraced the Ibadi sect thanks to the efforts of the scholar Abu 

Abdullah Muhammad bin Bakr Al-Farasta’i, the Ibadhis migrated from all over the Islamic 

Maghreb towards the region, and with the increase in the number of arrivals, it was necessary to 

create new palaces that could accommodate the entire population. come in light, tweet, are 

There is no doubt that all these palaces included all the urban facilities 

that required their presence in the Islamic city, and one of the most important of those 

architectural facilities was the mosque, which is the beating heart of the Mozabite Palace, where 

it was and still is the seat of the spiritual authority (the Azabah circle) that runs the Mozabite 

ommunity religiously. socially and economically. Hence, we understand the role that was played 

by the mosque in the life of the Mozabites, and therefore the builders of the Mozabites palaces 

were keen that the mosque be the first architectural facility to be built in the palace, and 

chooses a site at the highest point so that it supervises through it all the other buildings to 

embody its greatness and architectural importance. The designs of the Mzab mosques in general 

came irregular in their shape due to many factors, including the nature of the rocky ground of 

the area, and was characterized by austerity and simplicity in the construction that was built 

depending on what was provided by the local environment of building materials, and we will try 

his intervention to give an idea of the genius of the Mzab construction in finding 

solutions When facing architectural dilemmas, and to arrive at an inventory of all the 

architectural characteristics of the Mozabite mosques, we decided to study one model

choice fell on the ancient mosque in Bani Yazqn, due to its importance in terms of preserving its 

ancient form in its architectural elements and spaces.

-Mzab - ancient mosque - Beni Isguen

أهميته التاريخية واألثرية، فإّن المسجد العتيق ببني يزقن
، ولكن هذا لم يمنع من وجود بعض اإلشارات الخفيفة في بعض الدراسات من قبل الباحثين

ها كانت خاطئة في وصفها وتحليلها، نظرا العتمادنّ لك، مزاب التي تطّرقت إلى العمارة الدينية بمنطقة
الذي يبدو من خالل دراسته التي تضّم مخّططا  Joseph Schacht 1على دراسات جوزيف شاخت
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 -
Joseph  Schacht: << Notes Mozabites >> In  Andalus,  N° 22, 

2020 

-NC-ND)  

The architecture of the Ibadi mosques in the Mzab area: The ancient 

of Tlemcen

After the Bani Mzab embraced the Ibadi sect thanks to the efforts of the scholar Abu 

Farasta’i, the Ibadhis migrated from all over the Islamic 

er of arrivals, it was necessary to 

create new palaces that could accommodate the entire population. come in light, tweet, are 

There is no doubt that all these palaces included all the urban facilities 

the Islamic city, and one of the most important of those 

architectural facilities was the mosque, which is the beating heart of the Mozabite Palace, where 

it was and still is the seat of the spiritual authority (the Azabah circle) that runs the Mozabite 

ommunity religiously. socially and economically. Hence, we understand the role that was played 

by the mosque in the life of the Mozabites, and therefore the builders of the Mozabites palaces 

be built in the palace, and 

chooses a site at the highest point so that it supervises through it all the other buildings to 

The designs of the Mzab mosques in general 

any factors, including the nature of the rocky ground of 

the area, and was characterized by austerity and simplicity in the construction that was built 

depending on what was provided by the local environment of building materials, and we will try 

the genius of the Mzab construction in finding 

solutions When facing architectural dilemmas, and to arrive at an inventory of all the 

architectural characteristics of the Mozabite mosques, we decided to study one model, and our 

choice fell on the ancient mosque in Bani Yazqn, due to its importance in terms of preserving its 

  :مقدمة

أهميته التاريخية واألثرية، فإّن المسجد العتيق ببني يزقنعلى الرغم من 
من قبل الباحثين والدراسة

التي تطّرقت إلى العمارة الدينية بمنطقة
على دراسات جوزيف شاخت

Joseph  Schacht: << Notes Mozabites >> In  Andalus,  N° 22, Paris 1957, pp 5 .  
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   .، أّنه لم يقم بأّية زيارة للمبنى، وٕانما اعتمد على ما نقلته إليه ألسنة األهالي

المسجد من بين أهّم المساجد اإلباضية بمنطقة وادي مزاب من الناحيتين التاريخية 
إذ يحتفظ على عناصره وفضاءاته المعمارية القديمة، فعلى الرغم من اإلضافات المتتالية 

ه الطارئة عليه،فإّنه قليل ما تم التعديل في بعض أجزائه، وبقي محافظا على أصالته، ومن هنا فإنّ 
عمارة المساجد ل مثاليا اذجو نمأأيضا 

  )2ة صور 

وتمتاز بتناسق وانسجام عمرانها وبنظافة 
بين المدن المزابية األخرى بالقيروان بالنسبة إلفريقية، وفاس 

شماال، وخّط طول  °32 28' 12''
، وقد شّيدت المدينة على هضبة عند نقطة تقاطع وادي انتيسا بوادي مزاب 

دو المدينة ـدر الهضبة تبـفي الضّفة اليمنى لهذا األخير، وبسبب تدّرج العمائر على منح

ى للمدينة ويشّكل النواة األول. 4م1347
الذي يقع في أعلى نقطة في المدينة، حيث انضّم إلى هذا 
سكان قصور بوكياو وأقنوناي وترشين وموركي فاّتسع عمرانه وأعطيت له اسم مدينة 

عزيز اليسجني وفضله الكبير وتتحّدث الرواية الشعبية عن جهود الشيخ باأمحمد بن عبد ال

فيذكر في األّول أّن في أعمال : 
ا ثم قسنطينة قوم يسّمون بأوالد يزقن بالزاي أو بالّسين، فانتقلت طائفة منهم إلى هذه المدينة واستقّرت به

                                                 
2
 - Marth et Edmond Gouvion: 

3
 
 
-  Charles Amat: 

سنة  رجحم والبعض اآلخر ي1321سنة النشأة إلى سنة 
في  تشييد المدينة تمّ أّنّ◌ يمكن القول فة وعشرين عاما فقط، 

  .المذكورين أعالهالتاريخين ة بين الفترة الممتدّ 

  .20 :ص ،يزقن
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، أّنه لم يقم بأّية زيارة للمبنى، وٕانما اعتمد على ما نقلته إليه ألسنة األهالي

المسجد من بين أهّم المساجد اإلباضية بمنطقة وادي مزاب من الناحيتين التاريخية 
إذ يحتفظ على عناصره وفضاءاته المعمارية القديمة، فعلى الرغم من اإلضافات المتتالية 

الطارئة عليه،فإّنه قليل ما تم التعديل في بعض أجزائه، وبقي محافظا على أصالته، ومن هنا فإنّ 
أيضا يعّد يكتسي أهمية بالغة ليس على مستوى وادي مزاب فقط، بل 

  .لصحراوية في الجزائر

صور ال( ): نْ جَ سْ يَ  آتْ (أو بني يسجن  بني يزقنلمحة تاريخية عن 

وتمتاز بتناسق وانسجام عمرانها وبنظافة  ،اسم المدينة المقّدسةعلى بني يزقن أطلق  المستشرقون 
بين المدن المزابية األخرى بالقيروان بالنسبة إلفريقية، وفاس  Gouvionشّبهها غوفيون 

''يزقن على خّط عرض  يوتقع مدينة بن. 2بالنسبة للمغرب األقصى

، وقد شّيدت المدينة على هضبة عند نقطة تقاطع وادي انتيسا بوادي مزاب 3شرقا
في الضّفة اليمنى لهذا األخير، وبسبب تدّرج العمائر على منح

1347- 1321أّسست بني يزقن في الفترة الممتّدة ما بين األعوام 

الذي يقع في أعلى نقطة في المدينة، حيث انضّم إلى هذا ) كان قصرا قبل هذا التاريخ
سكان قصور بوكياو وأقنوناي وترشين وموركي فاّتسع عمرانه وأعطيت له اسم مدينة 

وتتحّدث الرواية الشعبية عن جهود الشيخ باأمحمد بن عبد ال
  .في توحيد القصور الخمسة وتأسيس مدينة بني يزقن

: وفيما يتعّلق بالتسمية فإّن الشيخ أمحمد أطفيش يقدم تفسيرين
قسنطينة قوم يسّمون بأوالد يزقن بالزاي أو بالّسين، فانتقلت طائفة منهم إلى هذه المدينة واستقّرت به

 Kharidjisme  Monographie du M’zab, Imprimerie vigie Marocaine, 

Casablanca, Paris,

Charles Amat: Le M’zab et les Mozabites, Ed Challamel et 

سنة النشأة إلى سنة  ه إلىحول تأسيس مدينة بني يزقن، فبعضها أرجعتاختلفت المصادر التاريخية 
ة وعشرين عاما فقط، ر بستّ يقدّ المذكورين  نالتاريخيالفرق بين  كتاريخ لبناء المدينة، وبما أنّ 

الفترة الممتدّ 
يزقن ببني لعلي صالح الحاج مكتبةب مخطوطة الشافية، الرسالة :أطفيش

2020 

-NC-ND)  

، أّنه لم يقم بأّية زيارة للمبنى، وٕانما اعتمد على ما نقلته إليه ألسنة األهالي)2الشكل (للمسجد 

المسجد من بين أهّم المساجد اإلباضية بمنطقة وادي مزاب من الناحيتين التاريخية هذا يعّد و 
إذ يحتفظ على عناصره وفضاءاته المعمارية القديمة، فعلى الرغم من اإلضافات المتتالية واألثرية، 

الطارئة عليه،فإّنه قليل ما تم التعديل في بعض أجزائه، وبقي محافظا على أصالته، ومن هنا فإنّ 
يكتسي أهمية بالغة ليس على مستوى وادي مزاب فقط، بل 

لصحراوية في الجزائراالقصور ب

لمحة تاريخية عن  -1

أطلق  المستشرقون 
شّبهها غوفيون فقد لذا . شوارعها

بالنسبة للمغرب األقصى
شرقا  1° 34' 48 '' شماال

في الضّفة اليمنى لهذا األخير، وبسبب تدّرج العمائر على منح) 1الصورة (
  .جميلة وأنيقة

أّسست بني يزقن في الفترة الممتّدة ما بين األعوام 
كان قصرا قبل هذا التاريخ(حي تافاللت 

سكان قصور بوكياو وأقنوناي وترشين وموركي فاّتسع عمرانه وأعطيت له اسم مدينة ) تافاللت(القصر 
وتتحّدث الرواية الشعبية عن جهود الشيخ باأمحمد بن عبد ال. 5بني يزقن

في توحيد القصور الخمسة وتأسيس مدينة بني يزقن

وفيما يتعّلق بالتسمية فإّن الشيخ أمحمد أطفيش يقدم تفسيرين
قسنطينة قوم يسّمون بأوالد يزقن بالزاي أو بالّسين، فانتقلت طائفة منهم إلى هذه المدينة واستقّرت به

Monographie du M’zab, Imprimerie vigie Marocaine, 

Casablanca, Paris, 1926t , p: 224. 

et Cie, Paris 1888, p: 47 

4
اختلفت المصادر التاريخية  -  

كتاريخ لبناء المدينة، وبما أنّ  1347

1- 5
أطفيش يوسف بن أمحمد - 
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 >>يجن<<ويشير في التفسير الثاني إلى أّن بني يزقن تحريف لكلمة بربرية هي 
ومعناها النصف، وقد سّميت بهذا االسم نظرا النتقال عرش أوالد سليمان بن يحي من غرداية نحو بني 

من عرش أوالد عّمي عيسى يزقن، ويعّد هؤالء نصف سّكان غرداية، مع العلم أّن النصف اآلخر يتكّون 
، وقد تّم هذا االنتقال بعد اصطدام العرشين فيما بينهم، وقد أّدى ذلك االصطدام إلى طرد 

ل ذات األصول األمازيغية، وتعني آ

التي تتدّرج فوقها مباني ) 2صورة 
من المدينة، على غرار المساجد اإلباضية األخرى في المنطقة، وذلك انطالقا من قاعدة دينية تجعل 

حلقة (المسجد المكان المقّدس الذي يشرف على كّل المباني األخرى ولكونه مقّرا للسلطة الروحية 

بوكياو (فيما بين القصور الخمسة 
 -  720وذلك فيما بين سنة  ،وتأسيس مدينة بني يزقن

الذي شّكل الّنواة األولى  9، إذ بعد هجرة سكان القرى الخمس إلى قصر تافاللت
بالمصّلين، فكان من الضروري  -

بناء مسجد أكبر حجما، بحيث يصبح بإمكانه استيعاب المنضمين الجدد، فاختاروا لذلك موقعا مناسبا 
متر تقريبا، ومن المؤّكد أّن هذا المبنى ظهر إلى 

ينة، فربما كان التوّسع يتّم في بعّدة توّسعات تماشيا مع توّسعات المد
                                                 

6
 

  .21: ، صنفسهالمصدر  - 

7
  .20: ، صنفسهالمصدر  - 

 عملية بعد بالمصلين. تظاظهواك  القديم تافاللت
  .الخمسة القصور توحيد

 إلى نزحوا الذينو  سجلماسة، من سّكان يقطنه
 وترشين وأقنوناي وبكياو تالت سكان القصر

 شامخة والسوق كالمسجد القصر هذا آثار 
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ويشير في التفسير الثاني إلى أّن بني يزقن تحريف لكلمة بربرية هي 
ومعناها النصف، وقد سّميت بهذا االسم نظرا النتقال عرش أوالد سليمان بن يحي من غرداية نحو بني 

يزقن، ويعّد هؤالء نصف سّكان غرداية، مع العلم أّن النصف اآلخر يتكّون 
، وقد تّم هذا االنتقال بعد اصطدام العرشين فيما بينهم، وقد أّدى ذلك االصطدام إلى طرد 

  .عرش سليمان بن يحي من غرداية بعد انهزامهم بطبيعة الحال

ذات األصول األمازيغية، وتعني آ >>آت يسجن<<وأّما التسمية التي نراها جد معقولة فهي كلمة 
  .   يسجن، التي يبدو أّنها تعّبر عن اسم قبيلة بربرية

  : عن المسجد

صورة ال(يحتّل المسجد مكانا استراتيجيا في أعلى قّمة الهضبة 
المدينة، على غرار المساجد اإلباضية األخرى في المنطقة، وذلك انطالقا من قاعدة دينية تجعل 

المسجد المكان المقّدس الذي يشرف على كّل المباني األخرى ولكونه مقّرا للسلطة الروحية 
  .في المدينة، فالبّد إذًا أن يبسط سلطته حّتى معماريا

فيما بين القصور الخمسة  االّتحادلقد تّم تشييد المسجد العتيق مباشرة بعد تشكيل 
وتأسيس مدينة بني يزقن ،المتناثرة) وركي وتافاللت

، إذ بعد هجرة سكان القرى الخمس إلى قصر تافاللت8
-مازالت آثاره باقية إلى يومنا هذا  -للمدينة الجديدة ضاق مسجدها 

بناء مسجد أكبر حجما، بحيث يصبح بإمكانه استيعاب المنضمين الجدد، فاختاروا لذلك موقعا مناسبا 
متر تقريبا، ومن المؤّكد أّن هذا المبنى ظهر إلى  مائةب سوىتافاللت ومسجده 

بعّدة توّسعات تماشيا مع توّسعات المد العتيق

تافاللت مسجد لضيق وذلك يزقن، بني مدينة تأسيس  تاريخ واكب الحالي

يقطنه وكان بعد، فيما يزقن بني مدينة عليها شّيدت التي الهضبة
القصر هذا إلى انضمّ  وقد الهجري، الّسادس القرن أوائل في -

 ومازالت يزقن، بني مدينة أحياء من وحّيا نواة ليصبح عمرانه
   .5، ص  ب، مختاريخ وادي مزا: إبراهيم متياز

2020 

-NC-ND)  

ويشير في التفسير الثاني إلى أّن بني يزقن تحريف لكلمة بربرية هي . 6نسبت إليها المدينة
ومعناها النصف، وقد سّميت بهذا االسم نظرا النتقال عرش أوالد سليمان بن يحي من غرداية نحو بني 

يزقن، ويعّد هؤالء نصف سّكان غرداية، مع العلم أّن النصف اآلخر يتكّون 
، وقد تّم هذا االنتقال بعد اصطدام العرشين فيما بينهم، وقد أّدى ذلك االصطدام إلى طرد 7بن عيسي

عرش سليمان بن يحي من غرداية بعد انهزامهم بطبيعة الحال

وأّما التسمية التي نراها جد معقولة فهي كلمة 
يسجن، التي يبدو أّنها تعّبر عن اسم قبيلة بربرية

عن المسجد لمحة تاريخية - 2

يحتّل المسجد مكانا استراتيجيا في أعلى قّمة الهضبة 
المدينة، على غرار المساجد اإلباضية األخرى في المنطقة، وذلك انطالقا من قاعدة دينية تجعل 

المسجد المكان المقّدس الذي يشرف على كّل المباني األخرى ولكونه مقّرا للسلطة الروحية 
في المدينة، فالبّد إذًا أن يبسط سلطته حّتى معماريا) العزابة

لقد تّم تشييد المسجد العتيق مباشرة بعد تشكيل 
وركي وتافاللتوأقنوناي وترشين وم

8م1347 - 1321/هـ748

للمدينة الجديدة ضاق مسجدها 
بناء مسجد أكبر حجما، بحيث يصبح بإمكانه استيعاب المنضمين الجدد، فاختاروا لذلك موقعا مناسبا 

تافاللت ومسجده قصر ال يبعد عن 
 .الوجود بهذه الطريقة

العتيقلقد مّر المسجد 

8
الحالي المسجد بناء أنّ  نعتقد - 

9
الهضبة قّمة فوق أّسس - 
-متياز إبراهيم حسب- مزاب

عمرانه فاّتسع موركي، سكان وبعض
إبراهيم متياز  ينظر .هذا يومنا إلى
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 Shacht المخّطط األفقي مسجد بني يزقن وفق ما وضعه شاخت 

 ازداد عدد السكاننتيجة  كانت ضاق المسجد بالمصلين، وذلك
  . ةتاليبالنمو الديموغرافي أو بالهجرات المتتالية نحو المدينة خالل فترات تاريخية مت

المتتالية لم تؤّثر في أصالة المبنى، ولم تعّرض األجزاء 
، بل بالعكس فقد ُحفظ على العناصر المعمارية القديمة مثل المحراب، 
وهذا ما سمح لنا بالتعّرف على مراحل التوّسعات وتحديدها، وذلك اعتمادا على تقنية البناء، وعلى 

  .م1892اريب، وعلى هذا تمّكننا من تمييز أربع توسعات كان آخرها سنة 

، حاول يوسف الحاج 10العمارة اإلسالمية؛ مساجد مزاب ومصلياته الجنائزية
تتبع مراحل توسع المسجد اعتمادا على 
عنصر األوتاد الخشبية المثبتة في أعلى الدعامات، وذلك انطالقا من وجودها أو من عدمها، إّنه ال 
يمكن االعتماد على هذا العنصر المعماري في تحديد التوسعات في المباني األثرية،  وذلك نظرا 

سم مثبت 25-15يمكن تنميطه، إذ هو عبارة عن وتد مصنوع من الخشب يبلغ طوله بين 

  .في الجدران أو الدعامات، وبإمكاننا نزعه وٕاعادة تثبيته في مكان آخر متى شئنا

يمكن من خالل أنواع العقود وكذا تقنيات البناء تمييز التوّسعات التي ُأجريت 

مدينة بني يزقن أي خالل القرن  
وقد تّم توسيع المسجد األّول نحو الجهة الشمالية الشرقية في فترة لم نتمّكن من 

، ولكن اعتمادا على القرائن تحديد تاريخها، نظرا  لعدم تمّكننا من الحصول على الوثائق التي تثبت ذلك
السنوات األخيرة خالل  تتمّ  ةتوسع

                                                 
  .2007، دار !رط��، ا�
زا�ر 1:����ج ��روف، ا����رة ا������؛ ���
د �زاب و������ ا�
	��ز��، ط

  .  2009، ا��ط��� ا��ر���، *ردا�� )�زاب(�	ظر �و�ف �ن �&�ر ا���ج ���د، ا���
د ا����ق ���دة �	$ �ز!ن 
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المخّطط األفقي مسجد بني يزقن وفق ما وضعه شاخت   1الشكل 

كانت ضاق المسجد بالمصلين، وذلك المسجد كّلما توّسعت المدينة، أي كّلما
بالنمو الديموغرافي أو بالهجرات المتتالية نحو المدينة خالل فترات تاريخية مت

المتتالية لم تؤّثر في أصالة المبنى، ولم تعّرض األجزاء ولكن ما لفت انتباهنا أّن اإلضافات 
، بل بالعكس فقد ُحفظ على العناصر المعمارية القديمة مثل المحراب، والهدم القديمة للضرر والتشويه

وهذا ما سمح لنا بالتعّرف على مراحل التوّسعات وتحديدها، وذلك اعتمادا على تقنية البناء، وعلى 
اريب، وعلى هذا تمّكننا من تمييز أربع توسعات كان آخرها سنة 

العمارة اإلسالمية؛ مساجد مزاب ومصلياته الجنائزية"بعد صدور كتابي 
تتبع مراحل توسع المسجد اعتمادا على  11)"مزاب(العتيق ببلدة بني يزقن المسجد 

عنصر األوتاد الخشبية المثبتة في أعلى الدعامات، وذلك انطالقا من وجودها أو من عدمها، إّنه ال 
يمكن االعتماد على هذا العنصر المعماري في تحديد التوسعات في المباني األثرية،  وذلك نظرا 

يمكن تنميطه، إذ هو عبارة عن وتد مصنوع من الخشب يبلغ طوله بين 

في الجدران أو الدعامات، وبإمكاننا نزعه وٕاعادة تثبيته في مكان آخر متى شئنا

يمكن من خالل أنواع العقود وكذا تقنيات البناء تمييز التوّسعات التي ُأجريت ولكن في المقابل 

 تأسيسنعتقد أّنها تعود إلى فترة للمسجد فلنواة األولى 
وقد تّم توسيع المسجد األّول نحو الجهة الشمالية الشرقية في فترة لم نتمّكن من 

تحديد تاريخها، نظرا  لعدم تمّكننا من الحصول على الوثائق التي تثبت ذلك
توسعهذه الهذه الدراسة، يمكن القول أّن  الحقا في

10
��ج ��روف، ا����رة ا������؛ ���
د �زاب و������ ا�
	��ز��، ط -  ��
11

�	ظر �و�ف �ن �&�ر ا���ج ���د، ا���
د ا����ق ���دة �	$ �ز!ن  -  

2020 

-NC-ND)  

 

الشكل             

المسجد كّلما توّسعت المدينة، أي كّلما
بالنمو الديموغرافي أو بالهجرات المتتالية نحو المدينة خالل فترات تاريخية متسواء كان 

ولكن ما لفت انتباهنا أّن اإلضافات 
القديمة للضرر والتشويه

وهذا ما سمح لنا بالتعّرف على مراحل التوّسعات وتحديدها، وذلك اعتمادا على تقنية البناء، وعلى 
اريب، وعلى هذا تمّكننا من تمييز أربع توسعات كان آخرها سنة أنواع العقود والمح

بعد صدور كتابي 
المسجد "سعيد في كتابه 

عنصر األوتاد الخشبية المثبتة في أعلى الدعامات، وذلك انطالقا من وجودها أو من عدمها، إّنه ال 
يمكن االعتماد على هذا العنصر المعماري في تحديد التوسعات في المباني األثرية،  وذلك نظرا 

يمكن تنميطه، إذ هو عبارة عن وتد مصنوع من الخشب يبلغ طوله بين لتشابهه فال 

في الجدران أو الدعامات، وبإمكاننا نزعه وٕاعادة تثبيته في مكان آخر متى شئنا

ولكن في المقابل 
   .في بيت الصالة

لنواة األولى النسبة لبف
وقد تّم توسيع المسجد األّول نحو الجهة الشمالية الشرقية في فترة لم نتمّكن من ، الرابع عشر الميالدي

تحديد تاريخها، نظرا  لعدم تمّكننا من الحصول على الوثائق التي تثبت ذلك
الحقا فيالتاريخية التي سنبرزها 
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القرن الخامس عشر أو بداية القرن السادس عشر 
صحن الحالي في الجهة الشمالية الغربية بعدما اتسع 

جاه الشمالي الغربي والجنوب الغربي، ويبدو أّن هذه اإلضافة 
في عهد الشيخ عبد العزيز  - يوسف بن حمو بن عدون

أكبر توّسع  13م1892/هـ1229ويعّد التوّسع الثالث واألخير الذي ُأجري في شهر محّرم من سنة 

التعديالت سواء على مستوى بيت الصالة 
، 14أو على مستوى الصحن في سنوات متالحقة كان آخرها في نهاية الثمانينيات من القرن العشرين

، ويتأّلف من طابق أرضي 2م
من الخارج ككتلة معمارية موّحدة تمتاز بالتقشف والبساطة في البناء وبعدم انتظام 
، بحيث تبتعد عن الزوايا القائمة، ومّما أضفى على البناء سحرا 

ة، وجماال لمسات األيدي التي تركها البناء واضحة على الجدران الخارجية، حيث تشّكل خطوطا منحني
ومما زاد روعة في المنظر الخارجي تلك البروزات التي شّكلتها المحاريب الخمسة وامتدادها مع ارتفاع 

يتأّلف المسجد الكبير ببني يزقن من صحن وبيت للصالة تعلوهما مجموعة من السطوح التي 

                                                 
 بها ُولد يزقن بني مدينة علماء كبار من عالم 
 بن زكرياء أبي بعودةو  ،الثالثين سنّ  بلغ حتى 
 إلى وكافح والمنطق، والشريعة العربية اللغة علوم
 ثمّ  الزمن من لفترة مهامه مارس وقد م،1786 /

 من عدد الشيخ حلقات من تخّرج م1808 /هـ 1223
 يةجمع ينظر .العليل وشفاء النيل كتاب هاأهمّ 

  .5 : ص ، االستقامة ببني يزقن ةمخ بمكتب ،

14
��ج ��روف، ا��ر
, ا����ق، ص - ��129: .  
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القرن الخامس عشر أو بداية القرن السادس عشر (التاسع وبداية العاشر الهجريين 
صحن الحالي في الجهة الشمالية الغربية بعدما اتسع وفي نفس هذه الفترة تم أيضا إنشاء ال

   .المسجد على حساب الصحن القديم

جاه الشمالي الغربي والجنوب الغربي، ويبدو أّن هذه اإلضافة تّ االوأّما التوّسع الثاني فقد كان في 
يوسف بن حمو بن عدونلشير إليه  مخطوطة 

   .م1808 - 1786/ هـ1223 -1201

ويعّد التوّسع الثالث واألخير الذي ُأجري في شهر محّرم من سنة 
  .ه مسجد بني يزقن، وكان نحو الجهة الجنوبية الغربية

التعديالت سواء على مستوى بيت الصالة إلى جانب تلك التوّسعات أجريت على المسجد بعض 
أو على مستوى الصحن في سنوات متالحقة كان آخرها في نهاية الثمانينيات من القرن العشرين

  :لمسجدفضاءات االوصف المعماري ل

م1600يترّبع المسجد على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 
من الخارج ككتلة معمارية موّحدة تمتاز بالتقشف والبساطة في البناء وبعدم انتظام 

، بحيث تبتعد عن الزوايا القائمة، ومّما أضفى على البناء سحرا )3الصورة (واستقامة خطوط جدرانها 
وجماال لمسات األيدي التي تركها البناء واضحة على الجدران الخارجية، حيث تشّكل خطوطا منحني

ومما زاد روعة في المنظر الخارجي تلك البروزات التي شّكلتها المحاريب الخمسة وامتدادها مع ارتفاع 

يتأّلف المسجد الكبير ببني يزقن من صحن وبيت للصالة تعلوهما مجموعة من السطوح التي 

 ،>>الدين ضياء<< باسم المشهور التميني  العزيز عبد بن اهللا عبد
 والده أمالك إلدارة ورقلة إلى سافر ثمّ  رأسه، مسقط في العلم مبادئ
علوم في نبغ أن إلى حلقاته والزم العلمي التحصيل إلى رجع مزاب

/هـ 1201 سنة  يزقن ببني عّزابة حلقة رأس على وصار مجتمعه،
1223 رجب 11 في وتـوفى سنة عشرة خمس مّدة داره والزم والتأليف،

أهمّ  من عديدة بمؤلفات المكتبة أثرى وقد عدون بن حمو بن ويوسف
  .536 – 532:ص ،1999 غـرداية العربية، المطبعة ،3 مج

،بيان بعض التواريخ التي علمت بها في زماني: ونعديوسف بن حمو بن 
14

 

2020 

-NC-ND)  

التاسع وبداية العاشر الهجريين  القرن من
وفي نفس هذه الفترة تم أيضا إنشاء ال، )ينالميالدي

المسجد على حساب الصحن القديم

وأّما التوّسع الثاني فقد كان في 
شير إليه  مخطوطة تحسب ما -تّمت 
1201أي ما بين  12الثميني

ويعّد التوّسع الثالث واألخير الذي ُأجري في شهر محّرم من سنة 
ه مسجد بني يزقن، وكان نحو الجهة الجنوبية الغربيةشهد

إلى جانب تلك التوّسعات أجريت على المسجد بعض 
أو على مستوى الصحن في سنوات متالحقة كان آخرها في نهاية الثمانينيات من القرن العشرين

  .لكّنها قليلة

الوصف المعماري ل - 3

يترّبع المسجد على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 
من الخارج ككتلة معمارية موّحدة تمتاز بالتقشف والبساطة في البناء وبعدم انتظام يبدو و .،وسطح

واستقامة خطوط جدرانها 
وجماال لمسات األيدي التي تركها البناء واضحة على الجدران الخارجية، حيث تشّكل خطوطا منحني

ومما زاد روعة في المنظر الخارجي تلك البروزات التي شّكلتها المحاريب الخمسة وامتدادها مع ارتفاع 
   .المبنى

يتأّلف المسجد الكبير ببني يزقن من صحن وبيت للصالة تعلوهما مجموعة من السطوح التي 

12
عبد بن إبراهيم بن العزيز عبد -  

مبادئ أخذ وقد .م 1718 /هـ 1130  سنة
مزاب إلى األفضلي صالح بن يحي

مجتمعه، إصالح سبيل في شيخه جانب
والتأليف، والفتـوى للتدريس للتفـّرغ اعتزل
ويوسف بيحمان إبراهيم منهم العلماء
مج اإلباضية أعالم معجم :التراث

13
يوسف بن حمو بن   - 
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غرف كان ُيمارس تؤّدي وظائف متنّوعة، ويضاف إلى هذا بيت للصالة خاص للنساء ومجموعة من ال
  .فيها التدريس وميضأة، وترتفع في المسجد مئذنة عالية تشرف على كّل هذه المباني

يتّم الدخول إلى المسجد عبر مدخلين رئيسين يؤّديان إلى الصحن؛ فأّما األّول فموجود في الجهة 
وأّما الثّاني فيقع في  م،2م، وارتفاعه 

  .ذه المداخل عبارة عن أبواب خشبية
موقع الصحن بالنسبة لبيت الصالة، إذ يقع في 
يكون على محور المحراب على غرار مخّططات 
إّننا متأكدين أن موقع الصحن القديم للمسجد كان وراء بيت الصالة، ودليلنا 
على الجزء المجاور للمئذنة إلى يومنا هذا، ولكن بعد توسع بيت 

الشمالية (انحصار المسجد بالمساكن من تلك الجهة 
  .  ، لم يكن لدى البناء اليسجني من حل سوى إقامة الصحن الجديد في الجهة الشمالية الشرقية

يب من المستطيل يؤّدي المدخالن السابق ذكرهما إلى صحن ذي مخّطط غير منتظم الشكل قر 
ويحيط بالصحن رواق واحد من الجهتين الجنوبية 
ويغّطي هذه األروقة سقف يتكّون من جذوع 

: صورةال(وذات األبعاد المختلفة النخيل وجريده، ويرتكز على مجموعة من الدعامات المستطيلة الشكل 

وتربط هذه الدعامات . م0,20م و0,40
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تؤّدي وظائف متنّوعة، ويضاف إلى هذا بيت للصالة خاص للنساء ومجموعة من ال
فيها التدريس وميضأة، وترتفع في المسجد مئذنة عالية تشرف على كّل هذه المباني

 :  

يتّم الدخول إلى المسجد عبر مدخلين رئيسين يؤّديان إلى الصحن؛ فأّما األّول فموجود في الجهة 
م، وارتفاعه 1,16، ويبلغ عرضه )3الصورة (لالجنوبية الشرقية متجه نحو الغرب

ذه المداخل عبارة عن أبواب خشبيةـوه. م2ه ـم، وارتفاع1الجهة الشمالية الغربية ويبلغ عرضه 
موقع الصحن بالنسبة لبيت الصالة، إذ يقع في  داخل إلى المسجدالانتباه ما يسترعي 

يكون على محور المحراب على غرار مخّططات بدال من أن ) 2: الشكل( 
إّننا متأكدين أن موقع الصحن القديم للمسجد كان وراء بيت الصالة، ودليلنا  معظم المساجد اإلسالمية،
على الجزء المجاور للمئذنة إلى يومنا هذا، ولكن بعد توسع بيت " الصحن"في ذلك إطالق تسمية 

انحصار المسجد بالمساكن من تلك الجهة الصالة على حساب الصحن القديم، وأمام 
، لم يكن لدى البناء اليسجني من حل سوى إقامة الصحن الجديد في الجهة الشمالية الشرقية

يؤّدي المدخالن السابق ذكرهما إلى صحن ذي مخّطط غير منتظم الشكل قر 
ويحيط بالصحن رواق واحد من الجهتين الجنوبية . م7,80م، وعمقه  5,30، ويبلغ عرضه

ويغّطي هذه األروقة سقف يتكّون من جذوع . الشرقية والشمالية الشرقية، ورواقان من الجهتين األخريين
النخيل وجريده، ويرتكز على مجموعة من الدعامات المستطيلة الشكل 

0,40م، وعرضها ما بين 0,25م و0,80، حيث يتراوح طولها ما بين 

2020 

-NC-ND)  

 

تؤّدي وظائف متنّوعة، ويضاف إلى هذا بيت للصالة خاص للنساء ومجموعة من ال
فيها التدريس وميضأة، وترتفع في المسجد مئذنة عالية تشرف على كّل هذه المباني

: الصحن  1 – 3

يتّم الدخول إلى المسجد عبر مدخلين رئيسين يؤّديان إلى الصحن؛ فأّما األّول فموجود في الجهة  
الجنوبية الشرقية متجه نحو الغرب

الجهة الشمالية الغربية ويبلغ عرضه 
ما يسترعي أول  إنّ 

 الجهة الشمالية الشرقية
معظم المساجد اإلسالمية،
في ذلك إطالق تسمية 

الصالة على حساب الصحن القديم، وأمام 
، لم يكن لدى البناء اليسجني من حل سوى إقامة الصحن الجديد في الجهة الشمالية الشرقية)الغربية

يؤّدي المدخالن السابق ذكرهما إلى صحن ذي مخّطط غير منتظم الشكل قر 
، ويبلغ عرضه)2: الشكل(

الشرقية والشمالية الشرقية، ورواقان من الجهتين األخريين
النخيل وجريده، ويرتكز على مجموعة من الدعامات المستطيلة الشكل 

، حيث يتراوح طولها ما بين )4
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) 13الصورة (فتان تشكالن محرابين 
. م5لخارج، وتفصلهما مسافة تقّدر بحوالي 

إذ إّنه يسمح بأداء . هي نفسها في بيت الصالة

ن مسجد العتيق ببني يزقن ال يحتوي على فسقية وال على حوض 
ولقد ُفتحت في جدران الصحن كّوات 
وفتحات مختلفة األحجام واألبعاد تؤّدي أغراضا وظيفية معينة، فأّما الكّوات فُتستعمل لوضع أحذية 

وأّما . لوضع نوى التمور التي توّزع على دارسي القرآن الكريم من المصلين
الفتحات فلغرض التهوية واإلضاءة، إّال أننا ال نرى ضرورة لوجودها، ألّن الصحن مكشوفا أصال 

ال يمكن أن ننصرف من الصحن دون أن نتعّرض إلى النخلة التي تجاور المدخل الرئيسي 
فقد كان هذا المكان . نوبي الشرقي والتي تقابل مدخل بيت الصالة، إذ أّن لها أهمية اقتصادية بالغة

مخّصصا إلى وقت غير بعيد لتعليق أوان مصنوعة من جلد الماعز ُتستخدم لحفظ مياه الشرب وتبريده، 
يات، ونظرا لنذرة المياه في ، وتّم االستغناء عنها في بداية الثمانين

المنطقة، فقد ُغرست نخلة إلى جانب هذه اآلنية، لتستقبل تلك القطرات التي تتدّفق منها أثناء الشرب 
      .وُتستغل في سقيها، وذلك تفاديا لضياع تلك المياه التي تعّد من المصادر الناذرة في الصحراء القاحلة

يقع على يسار المدخل فالمدخل الرئيسي 
الجنوبي الشرقي للمسجد، في أقصى يسار جدار القبلة، ويتكّون من باب خشبي ذي دفتين، يبلغ 
وأّما المدخل الثاني فيتوّسط الجدار الشمالي الشرقي، في حين يقع المدخل 
، ويسمح بالدخول إلى بيت الصالة مباشرة من الشارع 

وبما أّن أرضية بيت الصالة تقع في مستوى أعلى عن أرضية الصحن والشارع، فإّنه يتّم الصعود 
  . إليها عبر ساللم صاعدة تشتمل على عدد من الدرجات المتفاوتة االرتفاع

Algerian Journal of Engineering Architecture and Urbanism  Vol. 4   Nr.3  2020

ISSN: 2588-1760 

  

NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-

54 

فتان تشكالن محرابين تجويكما ُفتح في جدار القبلة . عارضات خشبية من جذوع النخيل
لخارج، وتفصلهما مسافة تقّدر بحوالي ي مخّطط نصف دائري، ويشكل المحرابان بروزا من ا

  . في األعلى بعقد نصف دائري 

هي نفسها في بيت الصالة ،الوظيفة التي يؤّديها المحراب في الصحن
  . صالة الجماعة في الصحن خاّصة في الليالي الصيفية الحاّرة

ن مسجد العتيق ببني يزقن ال يحتوي على فسقية وال على حوض وتجدر اإلشارة إلى أّن صح
ولقد ُفتحت في جدران الصحن كّوات . مائي كما هو الشأن في معظم المساجد اإلسالمية األخرى

وفتحات مختلفة األحجام واألبعاد تؤّدي أغراضا وظيفية معينة، فأّما الكّوات فُتستعمل لوضع أحذية 
لوضع نوى التمور التي توّزع على دارسي القرآن الكريم من المصلينالمترّددين على المسجد أو 

الفتحات فلغرض التهوية واإلضاءة، إّال أننا ال نرى ضرورة لوجودها، ألّن الصحن مكشوفا أصال 

ال يمكن أن ننصرف من الصحن دون أن نتعّرض إلى النخلة التي تجاور المدخل الرئيسي 
نوبي الشرقي والتي تقابل مدخل بيت الصالة، إذ أّن لها أهمية اقتصادية بالغة

مخّصصا إلى وقت غير بعيد لتعليق أوان مصنوعة من جلد الماعز ُتستخدم لحفظ مياه الشرب وتبريده، 
، وتّم االستغناء عنها في بداية الثمانين)َلْبَطانْ (وتدعى بالّلهجة المحلية 

المنطقة، فقد ُغرست نخلة إلى جانب هذه اآلنية، لتستقبل تلك القطرات التي تتدّفق منها أثناء الشرب 
وُتستغل في سقيها، وذلك تفاديا لضياع تلك المياه التي تعّد من المصادر الناذرة في الصحراء القاحلة

  :بيت الصالة 

المدخل الرئيسي أّما بيت الصالة ثالثة مداخل ؛ فتؤّدي إلى داخل 
الجنوبي الشرقي للمسجد، في أقصى يسار جدار القبلة، ويتكّون من باب خشبي ذي دفتين، يبلغ 

وأّما المدخل الثاني فيتوّسط الجدار الشمالي الشرقي، في حين يقع المدخل . م1,90
، ويسمح بالدخول إلى بيت الصالة مباشرة من الشارع )2: كلالش(قصى يمين جدار القبلة 

وبما أّن أرضية بيت الصالة تقع في مستوى أعلى عن أرضية الصحن والشارع، فإّنه يتّم الصعود 
إليها عبر ساللم صاعدة تشتمل على عدد من الدرجات المتفاوتة االرتفاع

2020 

-NC-ND)  

عارضات خشبية من جذوع النخيل
ي مخّطط نصف دائري، ويشكل المحرابان بروزا من او ذ
 المحرابين تنتهي فتحتاو 

الوظيفة التي يؤّديها المحراب في الصحنإّن 
صالة الجماعة في الصحن خاّصة في الليالي الصيفية الحاّرة

وتجدر اإلشارة إلى أّن صح
مائي كما هو الشأن في معظم المساجد اإلسالمية األخرى

وفتحات مختلفة األحجام واألبعاد تؤّدي أغراضا وظيفية معينة، فأّما الكّوات فُتستعمل لوضع أحذية 
المترّددين على المسجد أو 

الفتحات فلغرض التهوية واإلضاءة، إّال أننا ال نرى ضرورة لوجودها، ألّن الصحن مكشوفا أصال 
  .ومنفتحا نحو السماء

ال يمكن أن ننصرف من الصحن دون أن نتعّرض إلى النخلة التي تجاور المدخل الرئيسي 
نوبي الشرقي والتي تقابل مدخل بيت الصالة، إذ أّن لها أهمية اقتصادية بالغةالج

مخّصصا إلى وقت غير بعيد لتعليق أوان مصنوعة من جلد الماعز ُتستخدم لحفظ مياه الشرب وتبريده، 
وتدعى بالّلهجة المحلية 

المنطقة، فقد ُغرست نخلة إلى جانب هذه اآلنية، لتستقبل تلك القطرات التي تتدّفق منها أثناء الشرب 
وُتستغل في سقيها، وذلك تفاديا لضياع تلك المياه التي تعّد من المصادر الناذرة في الصحراء القاحلة

بيت الصالة   2 – 3

تؤّدي إلى داخل 
الجنوبي الشرقي للمسجد، في أقصى يسار جدار القبلة، ويتكّون من باب خشبي ذي دفتين، يبلغ 

1,90م، وارتفاعه 2عرضه 

قصى يمين جدار القبلة الثالث في أ
 .المحاذي للمسجد

وبما أّن أرضية بيت الصالة تقع في مستوى أعلى عن أرضية الصحن والشارع، فإّنه يتّم الصعود 
إليها عبر ساللم صاعدة تشتمل على عدد من الدرجات المتفاوتة االرتفاع
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يشّد انتباه الناظر ألّول وهلة عند دخوله إلى بيت الصالة ذلك الكّم الهائل من الدعامات، 
وكأنها غابة كثيفة من الدعامات التي تقوم بتقسيم هذه المساحة الشاسعة إلى فضاءات صغيرة وكثيرة 

، ويتأّلف من اثني عشر أسكوبا موازيا 
ويتقّلص عدد األساكيب إلى ثمانية على 

اتجاهين؛ عمودي وموازي بحيث تّتخذ مسارا في 
ها ما ـال، يتراوح ارتفاعـاد واألشك

وتعمل هذه الدعامات أّوال على حمل ثقل السقف بواسطة العقود، وثانيا على تقسيم 
بيت الصالة إلى فضاءات صغيرة متفاوتة األبعاد وغير منتظمة في شكلها، وذلك بسبب انعدام التناسق 

تختلف في أنواعها بين الحدوي 
فالعقد الحدوي استعمل في الجزء القديم من بيت الصالة أي في القسم الذي يمّثل 

وُتربط هذه العقود . المتبقيةرى ـي فقد استعمل في كّل األجزاء األخ
  .فيما بينها أحيانا بروابط خشبية، وذلك إلعطاء متانة وصالبة أكثر للبناء

بيت الصالة فضاءات معمارية ضيقة مغّطاة 
ولكن هذا لم يمنع . سقفبأقبية، إّما نصف برميلية أو متقاطعة أو بقباب صغيرة مفلطحة مضمرة في ال

من وجود بعض الفضاءات الواسعة التي غّطيت بسقوف مسّطحة، ويطلق عليها باللهجة المحلية اسم 
وعددها ثالثة؛ فأّما المجلس الموجود على يسار المحاريب فيسّمى بالمجلس القرآني وهو 
وأّما المجلس الثاني فيقع بجانب قاعدة 
المئذنة ويسّمى بمجلس الميراث وهو مخّصص لتدريس ماّدة الميراث، وال يمكن أن ينضّم إلى هذا 

ويقوم . >>ِإيْرَوانْ <<المجلس إّال من ينتمي إلى هيئة قدماء التالميذ أو ما يسّمى بالّلهجة المحلية بـ 
والمجلس الثالث . وال ينشط هذا المجلس إّال في شهر رمضان
  .خاّص بالوعظ واإلرشاد ويوجد على يمين المحراب األيمن

يمكن من خالل أنواع العقود وكذا تقنيات البناء تمييز التوّسعات التي ُأجريت في بيت الصالة، 
فالنواة األولى التي نعتقد أّنها تعود إلى فترة إنشاء مدينة بني يزقن أي خالل القرن الرابع عشر 
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يشّد انتباه الناظر ألّول وهلة عند دخوله إلى بيت الصالة ذلك الكّم الهائل من الدعامات، 
وكأنها غابة كثيفة من الدعامات التي تقوم بتقسيم هذه المساحة الشاسعة إلى فضاءات صغيرة وكثيرة 

، ويتأّلف من اثني عشر أسكوبا موازيا )2 :الشكل(يترّبع بيت الصالة على مخّطط يّتسع عرضيا 
ويتقّلص عدد األساكيب إلى ثمانية على . لجدار القبلة، وسّت وعشرين بالطة عمودية على جدار القبلة

بحيث تّتخذ مسارا في وتتقاطع هنا البوائك . يمين المحراب األّول في المسجد
اد واألشكـلى دعامات مختلفة األبعوترتكز صفوف العقود ع

وتعمل هذه الدعامات أّوال على حمل ثقل السقف بواسطة العقود، وثانيا على تقسيم 
بيت الصالة إلى فضاءات صغيرة متفاوتة األبعاد وغير منتظمة في شكلها، وذلك بسبب انعدام التناسق 

  .لدعامات

تختلف في أنواعها بين الحدوي ) 9الصورة ( البّد من اإلشارة إلى أّن عقود بيت الصالة 
فالعقد الحدوي استعمل في الجزء القديم من بيت الصالة أي في القسم الذي يمّثل 

ي فقد استعمل في كّل األجزاء األخـوأّما النوع الثان
فيما بينها أحيانا بروابط خشبية، وذلك إلعطاء متانة وصالبة أكثر للبناء

بيت الصالة فضاءات معمارية ضيقة مغّطاة  داخلتوّلد عن تقاطع البوائك العمودية بالموازية 
بأقبية، إّما نصف برميلية أو متقاطعة أو بقباب صغيرة مفلطحة مضمرة في ال

من وجود بعض الفضاءات الواسعة التي غّطيت بسقوف مسّطحة، ويطلق عليها باللهجة المحلية اسم 
وعددها ثالثة؛ فأّما المجلس الموجود على يسار المحاريب فيسّمى بالمجلس القرآني وهو 

وأّما المجلس الثاني فيقع بجانب قاعدة ، )8: صورةوال ، 2:الشكل(مخّصص لتدارس القرآن الكريم 
المئذنة ويسّمى بمجلس الميراث وهو مخّصص لتدريس ماّدة الميراث، وال يمكن أن ينضّم إلى هذا 

المجلس إّال من ينتمي إلى هيئة قدماء التالميذ أو ما يسّمى بالّلهجة المحلية بـ 
وال ينشط هذا المجلس إّال في شهر رمضان بتدريس هذه الماّدة عريف ِإيْرَوانْ 

خاّص بالوعظ واإلرشاد ويوجد على يمين المحراب األيمن) 

يمكن من خالل أنواع العقود وكذا تقنيات البناء تمييز التوّسعات التي ُأجريت في بيت الصالة، 
فالنواة األولى التي نعتقد أّنها تعود إلى فترة إنشاء مدينة بني يزقن أي خالل القرن الرابع عشر 

2020 

-NC-ND)  

يشّد انتباه الناظر ألّول وهلة عند دخوله إلى بيت الصالة ذلك الكّم الهائل من الدعامات، إّن ما 
وكأنها غابة كثيفة من الدعامات التي تقوم بتقسيم هذه المساحة الشاسعة إلى فضاءات صغيرة وكثيرة 

  .العدد

يترّبع بيت الصالة على مخّطط يّتسع عرضيا 
لجدار القبلة، وسّت وعشرين بالطة عمودية على جدار القبلة

يمين المحراب األّول في المسجد
وترتكز صفوف العقود ع. لجدار القبلة

وتعمل هذه الدعامات أّوال على حمل ثقل السقف بواسطة العقود، وثانيا على تقسيم . م1,90م و 1,50بين
بيت الصالة إلى فضاءات صغيرة متفاوتة األبعاد وغير منتظمة في شكلها، وذلك بسبب انعدام التناسق 

لدعاماتواالنسجام بين ا

البّد من اإلشارة إلى أّن عقود بيت الصالة 
فالعقد الحدوي استعمل في الجزء القديم من بيت الصالة أي في القسم الذي يمّثل . والنصف الدائري

وأّما النوع الثان. النواة األولى للمسجد
فيما بينها أحيانا بروابط خشبية، وذلك إلعطاء متانة وصالبة أكثر للبناء

توّلد عن تقاطع البوائك العمودية بالموازية لقد 
بأقبية، إّما نصف برميلية أو متقاطعة أو بقباب صغيرة مفلطحة مضمرة في ال

من وجود بعض الفضاءات الواسعة التي غّطيت بسقوف مسّطحة، ويطلق عليها باللهجة المحلية اسم 
وعددها ثالثة؛ فأّما المجلس الموجود على يسار المحاريب فيسّمى بالمجلس القرآني وهو  >>َلْمجاَلْس  <<

مخّصص لتدارس القرآن الكريم 
المئذنة ويسّمى بمجلس الميراث وهو مخّصص لتدريس ماّدة الميراث، وال يمكن أن ينضّم إلى هذا 

المجلس إّال من ينتمي إلى هيئة قدماء التالميذ أو ما يسّمى بالّلهجة المحلية بـ 
بتدريس هذه الماّدة عريف ِإيْرَوانْ 

) 7: صورة، وال2:الشكل(

يمكن من خالل أنواع العقود وكذا تقنيات البناء تمييز التوّسعات التي ُأجريت في بيت الصالة، 
فالنواة األولى التي نعتقد أّنها تعود إلى فترة إنشاء مدينة بني يزقن أي خالل القرن الرابع عشر 
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ازية لجدار القبلة، الميالدي، تحّددها في رأينا صفوف من العقود الحدوية، وتتأّلف من سبعة أساكيب مو 
وثماني بالطات عمودية على جدار القبلة، ويعّد المحراب األيمن الذي يتوّسط هذا الجزء، هو األصلي 
وقد تّم توسيع المسجد األّول نحو الجهة الشمالية الشرقية في فترة لم 
حصول على الوثائق التي تثبت ذلك، ولكن اعتمادا 
على القرائن التاريخية يمكن القول أّن توسيع المسجد قد تّم في السنوات األخيرة من القرن الخامس 
عشر أو بداية القرن السادس عشر الميالدي، حيث ُأضيفت نحو الجهة الشمالية الشرقية خمس 
و الجهة الشمالية الغربية، وذلك بإضافة أسكوبين موازيين 

وأّما التوّسع الثاني فقد كان . لجدار القبلة، ويدخل ضمن هذا التوّسع كذلك المجلسين القرآني والميراث
في اتجاه الشمالي الغربي والجنوب الغربي، ويبدو أّن هذه اإلضافة تّمت حسب ما يشير إليه  مخطوطة 

 - 1786/ هـ1223 -1201ن عدون في عهد الشيخ عبد العزيز الثميني أي ما بين 
أكبر  15م1892/هـ1229ة ـري في شهر محّرم من سن

إلى إضافة محرابين آخرين في جدار القبلة 
، ويمكن مشاهدتها )2: الشكل(ثالثة محاريب 
  .في الجدار القبلي

انب المحراب، وحتى الغرفة التي إّن ما يمكن مالحظته في بيت الصالة عدم وجود المنبر إلى ج
تأوي هذا المنبر فال وجود لها، مع العلم أّن المنبر دليل على إقامة صالة الجمعة في المسجد من 

   .ويعود غياب المنبر أساسا إلى رأي الفكر اإلباضي في قضية صالة الجمعة

الصحراء، سواء في المساكن أو في المساجد، فنظرا 
. لما يمتاز به مناخ المنطقة من حرارة شديدة صيفا، فإّن فضاءات السطوح ُتستغّل في الليالي الصيفية

صلوات المغرب والعشاء (فالفضاء الذي يعلو أروقة صحن المسجد مثال ُيستغّلّ◌ّ◌ ألداء الصلوات 
في هذا ) 12: الشكل(د هذا الطرح وجود تجويفتين تشكالن محرابين 

م، 0,70الفضاء المعماري، وهما ذات مخّطط نصف دائري يبلغ ارتفاعهما عن أرضية السطح حوالي 

                                                 

  .5 : ص السابق، المصدر  :عدون بن حمو بن
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الميالدي، تحّددها في رأينا صفوف من العقود الحدوية، وتتأّلف من سبعة أساكيب مو 
وثماني بالطات عمودية على جدار القبلة، ويعّد المحراب األيمن الذي يتوّسط هذا الجزء، هو األصلي 

وقد تّم توسيع المسجد األّول نحو الجهة الشمالية الشرقية في فترة لم ). 5: ةلصور 
حصول على الوثائق التي تثبت ذلك، ولكن اعتمادا نتمّكن من تحديد تاريخها، نظرا  لعدم تمّكننا من ال

على القرائن التاريخية يمكن القول أّن توسيع المسجد قد تّم في السنوات األخيرة من القرن الخامس 
عشر أو بداية القرن السادس عشر الميالدي، حيث ُأضيفت نحو الجهة الشمالية الشرقية خمس 

و الجهة الشمالية الغربية، وذلك بإضافة أسكوبين موازيين بالطات عمودية على جدار القبلة، ثّم نح
لجدار القبلة، ويدخل ضمن هذا التوّسع كذلك المجلسين القرآني والميراث

في اتجاه الشمالي الغربي والجنوب الغربي، ويبدو أّن هذه اإلضافة تّمت حسب ما يشير إليه  مخطوطة 
ن عدون في عهد الشيخ عبد العزيز الثميني أي ما بين 

ري في شهر محّرم من سنـم، ويعّد التوّسع الثالث واألخير الذي ُأج
  .توّسع عرفه مسجد بني يزقن، وكان نحو الجهة الجنوبية الغربية

إلى إضافة محرابين آخرين في جدار القبلة المزابي اء اضطر البن وبسبب تلك التوّسعات المتتالية
ثالثة محاريب  ضمداخل بيت الصالة، وعلى هذا أصبح جدار القبلة ي
في الجدار القبلي ابوضوح من خارج المسجد بفضل البروز الذي تشّكله

انب المحراب، وحتى الغرفة التي إّن ما يمكن مالحظته في بيت الصالة عدم وجود المنبر إلى ج
تأوي هذا المنبر فال وجود لها، مع العلم أّن المنبر دليل على إقامة صالة الجمعة في المسجد من 

ويعود غياب المنبر أساسا إلى رأي الفكر اإلباضي في قضية صالة الجمعة

  : السطوح 

الصحراء، سواء في المساكن أو في المساجد، فنظرا هّمة في عمارة جد متؤّدي السطوح وظيفة 
لما يمتاز به مناخ المنطقة من حرارة شديدة صيفا، فإّن فضاءات السطوح ُتستغّل في الليالي الصيفية

فالفضاء الذي يعلو أروقة صحن المسجد مثال ُيستغّلّ◌ّ◌ ألداء الصلوات 
د هذا الطرح وجود تجويفتين تشكالن محرابين وما يؤيّ  ،في فصل الصيف

الفضاء المعماري، وهما ذات مخّطط نصف دائري يبلغ ارتفاعهما عن أرضية السطح حوالي 

15
بن يوسف - 

2020 

-NC-ND)  

الميالدي، تحّددها في رأينا صفوف من العقود الحدوية، وتتأّلف من سبعة أساكيب مو 
وثماني بالطات عمودية على جدار القبلة، ويعّد المحراب األيمن الذي يتوّسط هذا الجزء، هو األصلي 

لصور ا(في المسجد األّول 
نتمّكن من تحديد تاريخها، نظرا  لعدم تمّكننا من ال

على القرائن التاريخية يمكن القول أّن توسيع المسجد قد تّم في السنوات األخيرة من القرن الخامس 
عشر أو بداية القرن السادس عشر الميالدي، حيث ُأضيفت نحو الجهة الشمالية الشرقية خمس 

بالطات عمودية على جدار القبلة، ثّم نح
لجدار القبلة، ويدخل ضمن هذا التوّسع كذلك المجلسين القرآني والميراث

في اتجاه الشمالي الغربي والجنوب الغربي، ويبدو أّن هذه اإلضافة تّمت حسب ما يشير إليه  مخطوطة 
ن عدون في عهد الشيخ عبد العزيز الثميني أي ما بين يوسف بن حمو ب

م، ويعّد التوّسع الثالث واألخير الذي ُأج1808
توّسع عرفه مسجد بني يزقن، وكان نحو الجهة الجنوبية الغربية

وبسبب تلك التوّسعات المتتالية
داخل بيت الصالة، وعلى هذا أصبح جدار القبلة ي
بوضوح من خارج المسجد بفضل البروز الذي تشّكله

إّن ما يمكن مالحظته في بيت الصالة عدم وجود المنبر إلى ج
تأوي هذا المنبر فال وجود لها، مع العلم أّن المنبر دليل على إقامة صالة الجمعة في المسجد من 

ويعود غياب المنبر أساسا إلى رأي الفكر اإلباضي في قضية صالة الجمعة. عدمها

السطوح   3 – 3

تؤّدي السطوح وظيفة 
لما يمتاز به مناخ المنطقة من حرارة شديدة صيفا، فإّن فضاءات السطوح ُتستغّل في الليالي الصيفية

فالفضاء الذي يعلو أروقة صحن المسجد مثال ُيستغّلّ◌ّ◌ ألداء الصلوات 
في فصل الصيف) والفجر

الفضاء المعماري، وهما ذات مخّطط نصف دائري يبلغ ارتفاعهما عن أرضية السطح حوالي 
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  .ونالحظ من الخارج أّن الفتحتين جاءتا  امتدادا لمحرابي الصحن، ويبرزان في السطح على هيئة العنزة

طوح عن طريق سّلمين؛ فأّما األّول فينطلق من الصحن إلى جانب المدخل 
  .الشمالي الشرقي لبيت الصالة، وأّما الثاني فمن داخل بيت الصالة ويقع إلى جانب المدخل الرئيسي

، فأّما )2: الشكل(إّن السّلم الصاعد إلى السطح من جهة الصحن يتفّرع في أعاله إلى فرعين 
فيؤّدي مباشرة إلى السطح الذي يعلو أروقة 
الصحن، إذ كان الدرج المؤّدي إلى سطح الصحن قبل الثمانينيات يقع في الركن الغربي للصحن على 

ى من ه نحو مجموعة أخر ـيسار المدخل الشمالي الغربي للجامع، وأّما الفرع الثاني من السلم فيّتج
 توجد في الجدار الخارجي للجزء المكشوف من السطح األّول 
حنية نصف دائرية تشّكل العنزة، وجاءت هي األخرى امتدادا ألحد المحاريب الثالثة في بيت الصالة، 

   .وابقها العليامدخل المئذنة الذي يؤّدي إلى ط

من ثالث فضاءات متتالية، وبتّم االنتقال من سطح إلى آخر 
وتنقسم تلك السطوح التي تعلو بيت الصالة إلى جزأين؛ 

ة عقود نصف دائرية وترتكز سقوف األجزاء المغّطاة على دعامات بواسط

فيتكّون من جزء مكشوف تحيط به من الجهتين الشمالية الغربية 
والشمالية الشرقية أروقة مغّطاة بسقف مسّطح يدخل في بنائه جذوع النخيل وجريدها، ويرتكز سقف هذه 
وتقوم جدران قصيرة بعلو حوالي 
يم هذه األروقة إلى فضاءات صغيرة مشّكلة أحواضا ُتستعمل لتخزين التمور 
كما صّممت في األرضية مجاري أو سواقي مّتصلة 
ويطلق على هذا السطح بالّلهجة المحلية 
، وقد كان هذا الفضاء مخّصصا قديما الجتماعات حلقة العّزابة نظرا لحصانته وبعده عن 
األنظار، وذلك ضمانا للسرية الكاملة والتاّمة الجتماعاتها، والتي ُتعّد شرطا أساسيا في نظام حلقة 
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ونالحظ من الخارج أّن الفتحتين جاءتا  امتدادا لمحرابي الصحن، ويبرزان في السطح على هيئة العنزة

طوح عن طريق سّلمين؛ فأّما األّول فينطلق من الصحن إلى جانب المدخل ُيصعد إلى هذا الس
الشمالي الشرقي لبيت الصالة، وأّما الثاني فمن داخل بيت الصالة ويقع إلى جانب المدخل الرئيسي

إّن السّلم الصاعد إلى السطح من جهة الصحن يتفّرع في أعاله إلى فرعين 
فيؤّدي مباشرة إلى السطح الذي يعلو أروقة الذي فتح خالل الثمانينيات من القرن العشرين 

الصحن، إذ كان الدرج المؤّدي إلى سطح الصحن قبل الثمانينيات يقع في الركن الغربي للصحن على 
يسار المدخل الشمالي الغربي للجامع، وأّما الفرع الثاني من السلم فيّتج

توجد في الجدار الخارجي للجزء المكشوف من السطح األّول ، وهنا السطوح التي تعلو بيت الصالة
حنية نصف دائرية تشّكل العنزة، وجاءت هي األخرى امتدادا ألحد المحاريب الثالثة في بيت الصالة، 

مدخل المئذنة الذي يؤّدي إلى ط)10الصورة(ويضّم الجزء المغّطى من هذا السطح 

من ثالث فضاءات متتالية، وبتّم االنتقال من سطح إلى آخر األخرى  وتتشّكل مجموعة السطوح
وتنقسم تلك السطوح التي تعلو بيت الصالة إلى جزأين؛ . عبر أبواب خشبية مصنوعة من جذوع النخيل

وترتكز سقوف األجزاء المغّطاة على دعامات بواسط. جزء مغّطى، وآخر مكشوف

فيتكّون من جزء مكشوف تحيط به من الجهتين الشمالية الغربية ) 3: الشكل(وأّما السطح الثاني 
والشمالية الشرقية أروقة مغّطاة بسقف مسّطح يدخل في بنائه جذوع النخيل وجريدها، ويرتكز سقف هذه 

وتقوم جدران قصيرة بعلو حوالي . األروقة على مجموعة من الدعامات بواسطة عقود نصف دائرية
يم هذه األروقة إلى فضاءات صغيرة مشّكلة أحواضا ُتستعمل لتخزين التمور م عن األرضية بتقس

كما صّممت في األرضية مجاري أو سواقي مّتصلة . التي تأتي من األوقاف والحبوس والصدقات
ويطلق على هذا السطح بالّلهجة المحلية . )11الصورة( باألحواض لتستقبل العسل الذي يسيل من التمر

، وقد كان هذا الفضاء مخّصصا قديما الجتماعات حلقة العّزابة نظرا لحصانته وبعده عن 
األنظار، وذلك ضمانا للسرية الكاملة والتاّمة الجتماعاتها، والتي ُتعّد شرطا أساسيا في نظام حلقة 

2020 

-NC-ND)  

ونالحظ من الخارج أّن الفتحتين جاءتا  امتدادا لمحرابي الصحن، ويبرزان في السطح على هيئة العنزة

ُيصعد إلى هذا الس
الشمالي الشرقي لبيت الصالة، وأّما الثاني فمن داخل بيت الصالة ويقع إلى جانب المدخل الرئيسي

إّن السّلم الصاعد إلى السطح من جهة الصحن يتفّرع في أعاله إلى فرعين 
الذي فتح خالل الثمانينيات من القرن العشرين الفرع األّول 

الصحن، إذ كان الدرج المؤّدي إلى سطح الصحن قبل الثمانينيات يقع في الركن الغربي للصحن على 
يسار المدخل الشمالي الغربي للجامع، وأّما الفرع الثاني من السلم فيّتج

السطوح التي تعلو بيت الصالة
حنية نصف دائرية تشّكل العنزة، وجاءت هي األخرى امتدادا ألحد المحاريب الثالثة في بيت الصالة، 

ويضّم الجزء المغّطى من هذا السطح 

وتتشّكل مجموعة السطوح
عبر أبواب خشبية مصنوعة من جذوع النخيل

جزء مغّطى، وآخر مكشوف
  ).12 :صورةال(

وأّما السطح الثاني 
والشمالية الشرقية أروقة مغّطاة بسقف مسّطح يدخل في بنائه جذوع النخيل وجريدها، ويرتكز سقف هذه 

األروقة على مجموعة من الدعامات بواسطة عقود نصف دائرية
م عن األرضية بتقس0,45

التي تأتي من األوقاف والحبوس والصدقات
باألحواض لتستقبل العسل الذي يسيل من التمر

، وقد كان هذا الفضاء مخّصصا قديما الجتماعات حلقة العّزابة نظرا لحصانته وبعده عن >> َتاْمَناْيتْ  <<
األنظار، وذلك ضمانا للسرية الكاملة والتاّمة الجتماعاتها، والتي ُتعّد شرطا أساسيا في نظام حلقة 

  .العّزابة
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 مخّطط أفقي لمجموعة سطوح المسجد العتيق ببني يزقن

  :4الشكل 
مخّطط أفقي لبيت الصالة الخاص بالنساء في 

 مسجد بني ييزقن العتيق

 

من جزء مكشوف محاط برواق من كّل الجوانب، باستثناء 
وقد ُقّسم هذا الرواق كسابقه بواسطة جدران قصيرة االرتفاع إلى أحواض 
ويوجد في الرواق الشمالي الغربي باب يفضي إلى غرفة مغّطاة بسقف مسّطح يرتكز 

يوجد هذا البيت في الطابق األّول فوق بيت الصالة من الجهة الشمالية الغربية، وُيصعد إليه 

، إذ من خاللها تتمّكن النساء الشبكة الخشبية التي تطّل على بيت الصالة ومّتجهة في اتجاه المحراب
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مخّطط أفقي لمجموعة سطوح المسجد العتيق ببني يزقن:  3الشكل 

مخّطط أفقي لبيت الصالة الخاص بالنساء في  
مسجد بني ييزقن العتيق

من جزء مكشوف محاط برواق من كّل الجوانب، باستثناء ) 3: لالشك(السطح الثالث 
وقد ُقّسم هذا الرواق كسابقه بواسطة جدران قصيرة االرتفاع إلى أحواض . الجهة الجنوبية الشرقية

ويوجد في الرواق الشمالي الغربي باب يفضي إلى غرفة مغّطاة بسقف مسّطح يرتكز 
  .دعامتين بواسطة عقود نصف دائرية

  بيت الصالة للنساء 

يوجد هذا البيت في الطابق األّول فوق بيت الصالة من الجهة الشمالية الغربية، وُيصعد إليه 
إّن بيت . بواسطة سّلم يتكّون من تسع درجات

الصالة الخاص بالنساء عبارة عن مجوعة من 
غرف غير منتظمة الشكل تقع في مستويات 
مختلفة، وذلك تماشيا مع مستويات بيت الصالة 
ويتّم االنتقال من غرفة إلى 
أخرى عبر فتحة معقودة بعقد نصف دائري بعد 

وتقوم الدعامات هنا . ود درجتين أو ثالث
بحمل سقف هذه الغرف بواسطة عقود نصف 
وما يجلب انتباهنا تلك الفتحات ذات 

الشبكة الخشبية التي تطّل على بيت الصالة ومّتجهة في اتجاه المحراب

2020 

-NC-ND)  

 

السطح الثالث  يتكّون
الجهة الجنوبية الشرقية

ويوجد في الرواق الشمالي الغربي باب يفضي إلى غرفة مغّطاة بسقف مسّطح يرتكز . لتخزين التمور
دعامتين بواسطة عقود نصف دائريةعلى 

بيت الصالة للنساء   4 – 3

يوجد هذا البيت في الطابق األّول فوق بيت الصالة من الجهة الشمالية الغربية، وُيصعد إليه 
بواسطة سّلم يتكّون من تسع درجات

الصالة الخاص بالنساء عبارة عن مجوعة من 
غرف غير منتظمة الشكل تقع في مستويات 
مختلفة، وذلك تماشيا مع مستويات بيت الصالة 

ويتّم االنتقال من غرفة إلى ). 4: لالشك(السفلي 
أخرى عبر فتحة معقودة بعقد نصف دائري بعد 

ود درجتين أو ثالثـصع
بحمل سقف هذه الغرف بواسطة عقود نصف 

وما يجلب انتباهنا تلك الفتحات ذات . دائرية
الشبكة الخشبية التي تطّل على بيت الصالة ومّتجهة في اتجاه المحراب
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من سماع صوت اإلمام، كما ُيسمح لهن من خاللها برفع مظالمهن إلى حلقة العّزابة بالمسجد وال يقوم 
وُيطلق . أو أن يضمن أحد من المصّلين في القضية

يوجد في أحد أركان الغرفة الثالثة سّلم صاعد يؤّدي إلى غرفة واسعة حديثة البناء خاّصة للنساء، 
أغلب الظّن أنها كانت عبارة عن سطح يعلو بيت الصالة ويجاور السطوح األخرى التي سبق الحديث 

ارة المزابية عاّمة سواء المدنية إّن عملية فصل بيت النساء عن بيت الرجال ميزة من ممّيزات العم
منها أو الدينية وعلى الخصوص عمارة المساجد، حيث ُخّصص مدخل منعزل للنساء وبعيد عن 
المداخل األخرى للمسجد والمخّصصة للرجال، ويبدو أّن هذا االنفصال كان اّتقاء لمالقاة الجنسين، 

كانت الميضأة القديمة في المكان الذي تتم فيه اليوم اجتماعات حلقة العزابة، وكانت تقع في 
ومازالت تحتفظ إلى يومنا قي بيت الصالة، 

، في حين لكبرى واالستنجاءهذا ببعض فضاءاتها المعمارية القديمة كالحجرات المخّصصة للطهارة ا
في مستوى منخفض عن أرضية المسجد وهي عبارة عن دهليز أو قبو ننزل  

، وأّما الثالث فمن )2: الشكل(إليه عن طريق ثالثة أبواب، باب من الصحن، والثاني من بيت الصالة 

جملة من العناصر المعمارية، ولكّنها ال تختلف عن 
ء، وخلوها من أي نشافي اإلبساطة 

   .نوع من الزخرفة، وهذا ما يميزها عن المساجد األخرى في العالم إلسالمي

بساطة طرازها المعماري وخلّوها من أّية زخرفة، وهي 
تنتهي في األعلى بحنية ذات عقد 
، وذلك على غرار المحاريب في معظم المساجد 
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من سماع صوت اإلمام، كما ُيسمح لهن من خاللها برفع مظالمهن إلى حلقة العّزابة بالمسجد وال يقوم 
أو أن يضمن أحد من المصّلين في القضية اإلمام للصالة إّال بعد إرجاع الحّق إلى نصابه

  .>>َأْرَجالْ <<المحلية اسم  على هذه العملية في الّلهجة

يوجد في أحد أركان الغرفة الثالثة سّلم صاعد يؤّدي إلى غرفة واسعة حديثة البناء خاّصة للنساء، 
أغلب الظّن أنها كانت عبارة عن سطح يعلو بيت الصالة ويجاور السطوح األخرى التي سبق الحديث 

إّن عملية فصل بيت النساء عن بيت الرجال ميزة من ممّيزات العم
منها أو الدينية وعلى الخصوص عمارة المساجد، حيث ُخّصص مدخل منعزل للنساء وبعيد عن 
المداخل األخرى للمسجد والمخّصصة للرجال، ويبدو أّن هذا االنفصال كان اّتقاء لمالقاة الجنسين، 

  .ومحافظة لحرمة المرأة وتجّنبا الختالطها بالرجال

  : الميضأة 

كانت الميضأة القديمة في المكان الذي تتم فيه اليوم اجتماعات حلقة العزابة، وكانت تقع في 
قي بيت الصالة، " الصحن"الجهة الشمالية الشرقية في الجزء المسمى حاليا بـ 

هذا ببعض فضاءاتها المعمارية القديمة كالحجرات المخّصصة للطهارة ا
في مستوى منخفض عن أرضية المسجد وهي عبارة عن دهليز أو قبو ننزل  الميضأة الحديثة 

إليه عن طريق ثالثة أبواب، باب من الصحن، والثاني من بيت الصالة 

  :العناصر المعمارية

جملة من العناصر المعمارية، ولكّنها ال تختلف عن  العتيق ببني  يزقن من
بساطة ال المحلية من حيثالعناصر المعمارية المستخدمة في العمارة 

نوع من الزخرفة، وهذا ما يميزها عن المساجد األخرى في العالم إلسالمي
  

بساطة طرازها المعماري وخلّوها من أّية زخرفة، وهي  مسجد بني يزقن العتيق
تنتهي في األعلى بحنية ذات عقد ) 6،13، 5:صورةال(عبارة عن تجاويف ذات مخّطط نصف دائري 

، وذلك على غرار المحاريب في معظم المساجد أعمدة من الجانبين هاال يكتنف

2020 

-NC-ND)  

من سماع صوت اإلمام، كما ُيسمح لهن من خاللها برفع مظالمهن إلى حلقة العّزابة بالمسجد وال يقوم 
اإلمام للصالة إّال بعد إرجاع الحّق إلى نصابه

على هذه العملية في الّلهجة

يوجد في أحد أركان الغرفة الثالثة سّلم صاعد يؤّدي إلى غرفة واسعة حديثة البناء خاّصة للنساء، 
أغلب الظّن أنها كانت عبارة عن سطح يعلو بيت الصالة ويجاور السطوح األخرى التي سبق الحديث 

  .عنها

إّن عملية فصل بيت النساء عن بيت الرجال ميزة من ممّيزات العم
منها أو الدينية وعلى الخصوص عمارة المساجد، حيث ُخّصص مدخل منعزل للنساء وبعيد عن 
المداخل األخرى للمسجد والمخّصصة للرجال، ويبدو أّن هذا االنفصال كان اّتقاء لمالقاة الجنسين، 

ومحافظة لحرمة المرأة وتجّنبا الختالطها بالرجال

الميضأة  5 – 3

كانت الميضأة القديمة في المكان الذي تتم فيه اليوم اجتماعات حلقة العزابة، وكانت تقع في 
الجهة الشمالية الشرقية في الجزء المسمى حاليا بـ 

هذا ببعض فضاءاتها المعمارية القديمة كالحجرات المخّصصة للطهارة ا
الميضأة الحديثة  توجد

إليه عن طريق ثالثة أبواب، باب من الصحن، والثاني من بيت الصالة 
  .الخارج

العناصر المعمارية – 4

العتيق ببني  يزقن من مسجدالتتشّكل 
العناصر المعمارية المستخدمة في العمارة 

نوع من الزخرفة، وهذا ما يميزها عن المساجد األخرى في العالم إلسالمي
  :المحراب 1 – 4

مسجد بني يزقن العتيق محاريب ما يمّيز
عبارة عن تجاويف ذات مخّطط نصف دائري 

ال يكتنف، و نصف دائري
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لجزء العلوي لحنية المحراب فتحتان صغيرتان من اليمين واليسار، وأغلب 
مسألة خلو وال شّك أّن للمذهب اإلباضي أثره في 

في هذا الّصدد يقّدم لنا البطاشي في كتابه السالسل 
المذهب اإلباضي في قضية تحريم الزخرفة وحتى الخطّية منها في جدار القبلة، 

  :وال شّك أّن المقصود منها بالخصوص المحراب، وقد أورد ذلك في األبيات اآلتية 

  ال يكتبن في قبلة المسجد
  يقف
16   

  ارتفاعه  

0  1.80  

1.10  1.90  

1.10  1.90  

0.63  0.83  

0.74  0.85  

ياتها الجنائزية ّن المحاريب في مساجد مزاب ومصلّ 
 عموما قليلة االنضباط ألّية عالقة تناسبية فجميعها عبارة عن فضاء صغير مفتوح في جدار القبلة

اع ـأّنها تتمّيز باعتمادها من حيث الحجم على نسب آدمية، فاالرتف
م 0.65م، في حين يتراوح عمقها ما بين 

سواء في الصحن أو في بيت الصالة، 
ففي حالة ما إذا افترضنا أّن اإلضافات 

                                                 

328: ، ص  4: المصدر السابق ، ج : البطاشي 
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لجزء العلوي لحنية المحراب فتحتان صغيرتان من اليمين واليسار، وأغلب ويوجد في ا
وال شّك أّن للمذهب اإلباضي أثره في  .الظّن أنهما كانتا تستعمالن إلضاءة المحراب

في هذا الّصدد يقّدم لنا البطاشي في كتابه السالسل ف، المحاريب وأطرها من كل أنواع الزخرفة
المذهب اإلباضي في قضية تحريم الزخرفة وحتى الخطّية منها في جدار القبلة، 

وال شّك أّن المقصود منها بالخصوص المحراب، وقد أورد ذلك في األبيات اآلتية 

  وعن أبي محمد المجيد
  شيء من الكالم وهو يعوق
  من حكم القرآن أو موعظة

ال يكتبن في قبلة المسجد
يقف ن قدـخشية أن يشغل م

16وال يجوز فيه جعل صورة
 

عمقه  عرضه  المحراب

0.65  0.93  القديم ببيت الصالة

1.10  1.11  األوسط ببيت الصالة

1.10  1.11  األيسر ببيت الصالة

0.63  0.88  األيمن بالصحن

0.74  0.75  األيسر بالصحن

ّن المحاريب في مساجد مزاب ومصلّ أعاله أيّتضح من خالل الجدول المبّين 
عموما قليلة االنضباط ألّية عالقة تناسبية فجميعها عبارة عن فضاء صغير مفتوح في جدار القبلة

أّنها تتمّيز باعتمادها من حيث الحجم على نسب آدمية، فاالرتفونالحظ ، يؤّدي وظيفة إيواء اإلمام
م، في حين يتراوح عمقها ما بين 1.11م، و 0.75ا بينـرض يتراوح مـعالو ، 

سواء في الصحن أو في بيت الصالة، ) 2: الشكل(ما يستوقفنا هنا وجود محرابين متجاورين 
ففي حالة ما إذا افترضنا أّن اإلضافات . تتجاور المترين حيث ال تفصلهما سوى مسافة قصيرة ال

16
البطاشي  - 

2020 

-NC-ND)  

ويوجد في ا الصحراوية،
الظّن أنهما كانتا تستعمالن إلضاءة المحراب

المحاريب وأطرها من كل أنواع الزخرفة
المذهب اإلباضي في قضية تحريم الزخرفة وحتى الخطّية منها في جدار القبلة، ملّخصا حول رأي 

وال شّك أّن المقصود منها بالخصوص المحراب، وقد أورد ذلك في األبيات اآلتية 

وعن أبي محمد المجيد
شيء من الكالم وهو يعوق
من حكم القرآن أو موعظة

 

  

المحراب

القديم ببيت الصالة

األوسط ببيت الصالة

األيسر ببيت الصالة

األيمن بالصحن

األيسر بالصحن

يّتضح من خالل الجدول المبّين 
عموما قليلة االنضباط ألّية عالقة تناسبية فجميعها عبارة عن فضاء صغير مفتوح في جدار القبلة

يؤّدي وظيفة إيواء اإلمام
، م1.90م و1.80ما بين

  .م1.10و

ما يستوقفنا هنا وجود محرابين متجاورين  إنّ 
حيث ال تفصلهما سوى مسافة قصيرة ال
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 17المتتالية كانت السبب الرئيسي في تجاور المحرابين وهذا أمر متوقع، ويشير إليه معظم الباحثين
ومن تحدثنا معهم من أهالي المدينة، ولكن هذا التفسير مستبعد في نظرنا انطالقا من أّن المحرابين 

ا في المسجد، تجعل أحد أّن التوّسعات التي تتّبعناه
كما أّن نفس الظاهرة تتكرر  المحرابين فقط يؤّكد فكرة التوّسع، ويبقى الثاني يشكل عالمة استفهام،

  فما هو الغرض إذًا من بناء محرابين متجاورين ؟ 

ومنهم إمام مسجد بني وهناك رأي آخر في هذه المسألة يتبّناه بعض المهتّمين بالميدان األثري، 
أّن أحد المحرابين داخل بيت الصالة ُشّيد ليمّثل محراب 
الذي تّم االستغناء عنه عند بناء مسجد 
ناء محراب الذكرى لمسجد قديم لم 
نعهدها في العمارة الدينية اإلسالمية، وحتى في حالة ما إذا سّلمنا بهذا الرأي، فهناك تساؤل هام ال 

النواة (بّد من طرحه، فلماذا لم ُيبن هذا المحراب الذكرى إلى جانب المحراب األّول في المسجد 
ي المسجد، وانطالقا من هذا فهذا الرأي في تصّورنا بعيد 

خالل القرن أّن منطقة وادي مزاب كانت تعيش 
ّيم الجهل في ربوع هذه المنطقة، 
على غرار ما شهدته معظم القصور 
ما يعرف باسم الصّف الشرقي والصّف الغربي، وقد وصل الصراع والنزاع 
د، بدال من بناء مسجد آخر، وذلك 

وللخروج من هذه . تماشيا مع تقاليد وأعراف المنطقة التي تمنع بناء مسجد ثان في المدينة الواحدة
الوضعية استنجد إباضية وادي مزاب بإخوانهم في جربة، فأرسلوا إليهم الشيخ عّمي سعيد الجربي، 
صفوف المزابيين من جديد، وتّم القضاء 
، وخير ما نستدّل به هنا هو اختفاء الظاهرة أثناء التوّسع الذي أشرف 
عليه الشيخ عّمي سعيد بنفسه في مسجد غرداية العتيق، وعدم ظهورها مّرة أخرى عند تشييد مساجد 

                                                 
17

 Willems Didier : Recherches sur Quelques Grandes Mosquées du M’zab

رسالة مخطوطة  : ينظر .  لالطالع على رسالة الشيخ عمي سعيد بن علي بن يحي بن يدر بن سليمان بن عثمان الجربي إلى  ُعّمان
  .في مكتبة الشيخ  صالح لعلي ببني يزقن
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المتتالية كانت السبب الرئيسي في تجاور المحرابين وهذا أمر متوقع، ويشير إليه معظم الباحثين
ومن تحدثنا معهم من أهالي المدينة، ولكن هذا التفسير مستبعد في نظرنا انطالقا من أّن المحرابين 

أّن التوّسعات التي تتّبعناهإذ ينتميان من حيث تقنية البناء إلى نفس الفترة، 
المحرابين فقط يؤّكد فكرة التوّسع، ويبقى الثاني يشكل عالمة استفهام،

فما هو الغرض إذًا من بناء محرابين متجاورين ؟ . في المسجد العتيق بغرداية

وهناك رأي آخر في هذه المسألة يتبّناه بعض المهتّمين بالميدان األثري، 
أّن أحد المحرابين داخل بيت الصالة ُشّيد ليمّثل محراب  يرىالذي  أمحمد بن بنوح نوح مفنون

الذي تّم االستغناء عنه عند بناء مسجد  - وذلك باعتباره أّول مسجد في القصر 
ناء محراب الذكرى لمسجد قديم لم إّن فكرة ب. ، وهذا كذكرى لذلك المسجد القديم

نعهدها في العمارة الدينية اإلسالمية، وحتى في حالة ما إذا سّلمنا بهذا الرأي، فهناك تساؤل هام ال 
بّد من طرحه، فلماذا لم ُيبن هذا المحراب الذكرى إلى جانب المحراب األّول في المسجد 

ي المسجد، وانطالقا من هذا فهذا الرأي في تصّورنا بعيد ؟ وُترك إلى فترة التوّسع الثاني ف
  .كّل البعد عن الحقيقة العلمية ويحتاج إلى األدّلة والبراهين

أّن منطقة وادي مزاب كانت تعيش  18إّننا نعتقد استنادا إلى بعض رسائل العلماء
ّيم الجهل في ربوع هذه المنطقة، بداية القرن التاسع الهجري فترة تاريخية عصيبة ، حيث خ

على غرار ما شهدته معظم القصور حّتى وصل األمر إلى حّد التفرقة، فظهر فريقان متخاصمان 
ما يعرف باسم الصّف الشرقي والصّف الغربي، وقد وصل الصراع والنزاع 

د، بدال من بناء مسجد آخر، وذلك خاذ كّل فريق محرابا له في المسجوالتناحر بينهما إلى حّد اتّ 
تماشيا مع تقاليد وأعراف المنطقة التي تمنع بناء مسجد ثان في المدينة الواحدة

الوضعية استنجد إباضية وادي مزاب بإخوانهم في جربة، فأرسلوا إليهم الشيخ عّمي سعيد الجربي، 
صفوف المزابيين من جديد، وتّم القضاء وبفضل جهوده وجهود تلميذه أبي مهدي عيسى توّحدت 

، وخير ما نستدّل به هنا هو اختفاء الظاهرة أثناء التوّسع الذي أشرف تفرقة
عليه الشيخ عّمي سعيد بنفسه في مسجد غرداية العتيق، وعدم ظهورها مّرة أخرى عند تشييد مساجد 

: Recherches sur Quelques Grandes Mosquées du M’zab  et du  Soudan Central,  Paris 4, Sorbonne; 

Thèse de D.E.A Institut d’Histoire de l’Art  et  D’Archéologie

لالطالع على رسالة الشيخ عمي سعيد بن علي بن يحي بن يدر بن سليمان بن عثمان الجربي إلى  ُعّمان

2020 

-NC-ND)  

المتتالية كانت السبب الرئيسي في تجاور المحرابين وهذا أمر متوقع، ويشير إليه معظم الباحثين
ومن تحدثنا معهم من أهالي المدينة، ولكن هذا التفسير مستبعد في نظرنا انطالقا من أّن المحرابين 

ينتميان من حيث تقنية البناء إلى نفس الفترة، 
المحرابين فقط يؤّكد فكرة التوّسع، ويبقى الثاني يشكل عالمة استفهام،

في المسجد العتيق بغرداية

وهناك رأي آخر في هذه المسألة يتبّناه بعض المهتّمين بالميدان األثري، 
أمحمد بن بنوح نوح مفنون يزقن

وذلك باعتباره أّول مسجد في القصر  -مسجد تافاللت 
، وهذا كذكرى لذلك المسجد القديمعتيقبني يزقن ال

نعهدها في العمارة الدينية اإلسالمية، وحتى في حالة ما إذا سّلمنا بهذا الرأي، فهناك تساؤل هام ال 
بّد من طرحه، فلماذا لم ُيبن هذا المحراب الذكرى إلى جانب المحراب األّول في المسجد 

؟ وُترك إلى فترة التوّسع الثاني ف) األولى
كّل البعد عن الحقيقة العلمية ويحتاج إلى األدّلة والبراهين

إّننا نعتقد استنادا إلى بعض رسائل العلماء
بداية القرن التاسع الهجري فترة تاريخية عصيبة ، حيث خو  الثامن

حّتى وصل األمر إلى حّد التفرقة، فظهر فريقان متخاصمان 
ما يعرف باسم الصّف الشرقي والصّف الغربي، وقد وصل الصراع والنزاع الصحراوية بالجزائر، 

والتناحر بينهما إلى حّد اتّ 
تماشيا مع تقاليد وأعراف المنطقة التي تمنع بناء مسجد ثان في المدينة الواحدة

الوضعية استنجد إباضية وادي مزاب بإخوانهم في جربة، فأرسلوا إليهم الشيخ عّمي سعيد الجربي، 
وبفضل جهوده وجهود تلميذه أبي مهدي عيسى توّحدت 

تفرقةفيما يبدو على تلك ال
عليه الشيخ عّمي سعيد بنفسه في مسجد غرداية العتيق، وعدم ظهورها مّرة أخرى عند تشييد مساجد 

et du  Soudan Central,  Paris 4, Sorbonne; 

d’Histoire de l’Art  et  D’Archéologie ;1991, p: 81 

18
لالطالع على رسالة الشيخ عمي سعيد بن علي بن يحي بن يدر بن سليمان بن عثمان الجربي إلى  ُعّمان- 
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إّن ظاهرة تعّدد المحاريب ال تقتصر على مساجد وادي مزاب، بل نشاهدها حّتى في بعض 
المساجد اإلسالمية الكبرى القديمة مثل جامع األموي بدمشق، حيث ُخّصص لكّل مذهب محراب، 

تقع مئذنة مسجد بني يزقن في الجهة الشمالية الغربية من بيت الصالة على محور المحراب 
إّن المئذنة هنا كغيرها من المآذن اإلباضية في منطقة وادي مزاب تختلف في 

تأخذ جدرانها عة تقريبا و طرازها عن المآذن المعروفة في العمارة اإلسالمية، إذ أنها تنطلق من قاعدة مربّ 
في الميالن نحو الداخل في شكل انسيابي كّلما ارتفعت نحو األعلى، لتعطي في النهاية الشكل الهرمي 

لقد انتشر  .الذي أصبح مع مرور الوقت ميزة ورمزا للعمارة اإلباضية في مزاب
. لفت في منطقة ما وراء الصحراء

، ويؤّدي باب عرضه )5:الشكل(
 م إلى داخل الطابق األرضي الذي يتكّون من نواة مركزية مستطيلة الشكل يبلغ 

                                                 

  40: ، ص  ت.الفن العربي اإلسالمي في بداية تكوينه، دار الفكر، القاهرة د
مجلة " المئذنة ذات الهرم الناقص في منطقة وادي مزاب، جذورها وانتشارها

  .882-851: ، ص34 :اآلثاريين العرب، ع
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  : 5الشكل 
  مقطع طولي لمئذنة 

  ببني يزقن المسجد العتيق
  دتهاومخّطط أفقي لقاع

  .جد القرارةجديدة في القرن السابع عشر الميالدي مثل مس

إّن ظاهرة تعّدد المحاريب ال تقتصر على مساجد وادي مزاب، بل نشاهدها حّتى في بعض 
المساجد اإلسالمية الكبرى القديمة مثل جامع األموي بدمشق، حيث ُخّصص لكّل مذهب محراب، 

  .19فنجد مثال محراب الحنفية ومحراب الحنابلة ومحراب المالكية
 :  

تقع مئذنة مسجد بني يزقن في الجهة الشمالية الغربية من بيت الصالة على محور المحراب 
إّن المئذنة هنا كغيرها من المآذن اإلباضية في منطقة وادي مزاب تختلف في 

طرازها عن المآذن المعروفة في العمارة اإلسالمية، إذ أنها تنطلق من قاعدة مربّ 
في الميالن نحو الداخل في شكل انسيابي كّلما ارتفعت نحو األعلى، لتعطي في النهاية الشكل الهرمي 

الذي أصبح مع مرور الوقت ميزة ورمزا للعمارة اإلباضية في مزاب) 
لفت في منطقة ما وراء الصحراءهذا الطراز في بعض القصور الصحراوية البربرية بالجزائر وبشكل م

  ؟ 20فما هي جذور هذا الطراز، وأين انتشر

(تتأّلف المئذنة من طابق أرضي يمّثل القاعدة وسبعة طوابق 
م إلى داخل الطابق األرضي الذي يتكّون من نواة مركزية مستطيلة الشكل يبلغ 

19
الفن العربي اإلسالمي في بداية تكوينه، دار الفكر، القاهرة د: عفيف بهنسي - 

المئذنة ذات الهرم الناقص في منطقة وادي مزاب، جذورها وانتشارها"كثر على هذا الموضوع ينظر بلحاج معروف، 

2020 

-NC-ND)  

جديدة في القرن السابع عشر الميالدي مثل مس

إّن ظاهرة تعّدد المحاريب ال تقتصر على مساجد وادي مزاب، بل نشاهدها حّتى في بعض 
المساجد اإلسالمية الكبرى القديمة مثل جامع األموي بدمشق، حيث ُخّصص لكّل مذهب محراب، 

فنجد مثال محراب الحنفية ومحراب الحنابلة ومحراب المالكية
: المئذنة  2 – 4

تقع مئذنة مسجد بني يزقن في الجهة الشمالية الغربية من بيت الصالة على محور المحراب 
إّن المئذنة هنا كغيرها من المآذن اإلباضية في منطقة وادي مزاب تختلف في ). 2: الشكل(األوسط 

طرازها عن المآذن المعروفة في العمارة اإلسالمية، إذ أنها تنطلق من قاعدة مربّ 
في الميالن نحو الداخل في شكل انسيابي كّلما ارتفعت نحو األعلى، لتعطي في النهاية الشكل الهرمي 

) 12: صورةال(الناقص 
هذا الطراز في بعض القصور الصحراوية البربرية بالجزائر وبشكل م

فما هي جذور هذا الطراز، وأين انتشر

تتأّلف المئذنة من طابق أرضي يمّثل القاعدة وسبعة طوابق 
م إلى داخل الطابق األرضي الذي يتكّون من نواة مركزية مستطيلة الشكل يبلغ 0,77
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وما يسترعي انتباهنا انعدام السّلم الرابط بين القاعدة 
والطوابق العليا األخرى، حيث ُيعّد السقف الفاصل بينهما، وتبقى فقط الجدران والنواة المركزية الرابط 

طته الولوج وبما أّن القاعدة منفصلة عن الطوابق األخرى كان من الضروري إحداث باب يتّم بواس
م 1,25م، وارتفاعه  0,66إلى داخل هيكل المئذنة، لذا ُفتح في الطابق العلوي للمسجد باب عرضه

ويفضي الباب الخشبي المصنوع من جذوع النخيل إلى داخل الطابق األّول للمئذنة التي 
  .م0,70

درجة يلتف حول النواة المركزية بشكل 
ويتقّلص عرض المئذنة . اء الدرجة األخيرة

للمئذنة ُفتحت على جدرانها ولتهوية وٕاضاءة الجزء الداخلي 
  .المعروفة في العمارة العسكرية

 من الداخل هيصل ارتفاععبارة عن امتداد لهيكل المئذنة، و 
، وال شك أّن امقّعر  اتحوي في مركزها إناء فخاري

وظيفته تتمّثل في ترّدد صدى صوت المؤّذن الذي يخرج عن طريق الفتحات األربع في جدران 
وأّما القبيبة نفسها فتعمل على حماية المؤّذن 

وقد ُفتح في وسط كّل ضلع من أضالع الجوسق فتحة معقودة بعقد نصف دائري، التي يبلغ 

نتوءات  على هيئةم أربعة أعمدة صغيرة 
بعض الباحثين  حسب اعتقاد ويبدو

ذا ـ، لكن أندري رافيرو يرفض ه21
 في تبيان االتجاهات األربعة، مثل

   . ق للوصول إلى الحقيقة العلمية

                                                 

22
  - André Ravèreau
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وما يسترعي انتباهنا انعدام السّلم الرابط بين القاعدة ). 5: الشكل(م 0,62م، وعرضها 
والطوابق العليا األخرى، حيث ُيعّد السقف الفاصل بينهما، وتبقى فقط الجدران والنواة المركزية الرابط 

  .بين الطوابق المتتالية

وبما أّن القاعدة منفصلة عن الطوابق األخرى كان من الضروري إحداث باب يتّم بواس
إلى داخل هيكل المئذنة، لذا ُفتح في الطابق العلوي للمسجد باب عرضه

ويفضي الباب الخشبي المصنوع من جذوع النخيل إلى داخل الطابق األّول للمئذنة التي 
0م، وعرضها 0,85وله ـا طـّون من نواة مركزية مستطيلة الشكل تقريب

درجة يلتف حول النواة المركزية بشكل  65ُيصعد إلى الطوابق العليا بواسطة سّلم يتكّون من 
اء الدرجة األخيرةـها، باستثنـفاعـاوى تقريبا كّل الدرجات في ارت

ولتهوية وٕاضاءة الجزء الداخلي ). 5: الشكل(كّلما صعدنا نحو األعلى 
المعروفة في العمارة العسكرية) المزاغل(فتحات ضيقة على شكل فتحات الرمي 

عبارة عن امتداد لهيكل المئذنة، و وتنتهي المئذنة في األعلى بجوسق 
تحوي في مركزها إناء فخاري) 5: الشكل( قبيبة صغيرة تغّطيه

وظيفته تتمّثل في ترّدد صدى صوت المؤّذن الذي يخرج عن طريق الفتحات األربع في جدران 
وأّما القبيبة نفسها فتعمل على حماية المؤّذن  ،لترديد األصواتبالنسبة الجوسق، ألّن الفخار ماّدة ممتازة 

  .من حرارة الشمس صيفا والجو الممطر والبارد شتاء

وقد ُفتح في وسط كّل ضلع من أضالع الجوسق فتحة معقودة بعقد نصف دائري، التي يبلغ 
  .م0,65م، وارتفاعها 

م أربعة أعمدة صغيرة 1وتنطلق من األركان الخارجية للجوسق إلى ارتفاع 
ويبدو. المئذنة ةتّوجم) 12: صورةال(منتفخة في األسفل وضيقة في األعلى

21)العبادة الذكرية(لها عالقة بعبادة تعود إلى عهود تاريخية قديمة 

مثلتتفي نظرنا ّن وظيفة هذه األعمدة بل إ، 22
ق للوصول إلى الحقيقة العلميةـق ودقيـوبحث أعمة يحتاج إلى دراسة ـوع من الزخرف

André Ravèreau : Le M’zab une Leçon d’Architecture, Ed : Sindbad, Paris 1981,  

2020 

-NC-ND)  

م، وعرضها 0,85طولها 
والطوابق العليا األخرى، حيث ُيعّد السقف الفاصل بينهما، وتبقى فقط الجدران والنواة المركزية الرابط 

بين الطوابق المتتاليةبين 

وبما أّن القاعدة منفصلة عن الطوابق األخرى كان من الضروري إحداث باب يتّم بواس
إلى داخل هيكل المئذنة، لذا ُفتح في الطابق العلوي للمسجد باب عرضه

ويفضي الباب الخشبي المصنوع من جذوع النخيل إلى داخل الطابق األّول للمئذنة التي ). 5 :الشكل(
ّون من نواة مركزية مستطيلة الشكل تقريبـتتك

ُيصعد إلى الطوابق العليا بواسطة سّلم يتكّون من 
اوى تقريبا كّل الدرجات في ارتـوتتس. يـلزونـح

كّلما صعدنا نحو األعلى 
فتحات ضيقة على شكل فتحات الرمي 

وتنتهي المئذنة في األعلى بجوسق 
تغّطيهو  ،م1,80إلى حوالي 

وظيفته تتمّثل في ترّدد صدى صوت المؤّذن الذي يخرج عن طريق الفتحات األربع في جدران 
الجوسق، ألّن الفخار ماّدة ممتازة 

من حرارة الشمس صيفا والجو الممطر والبارد شتاء

وقد ُفتح في وسط كّل ضلع من أضالع الجوسق فتحة معقودة بعقد نصف دائري، التي يبلغ 
م، وارتفاعها 0,60عرضها 

وتنطلق من األركان الخارجية للجوسق إلى ارتفاع 
منتفخة في األسفل وضيقة في األعلى

لها عالقة بعبادة تعود إلى عهود تاريخية قديمة  أنّ 
22االعتقاد رفضا قاطعا

وع من الزخرفـويبقى هذا الن

21
  

: Sindbad, Paris 1981,  p p : 190 – 191 
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، ففي اعتقادنا أّن هذا الشكل هو األنسب 
إلعطاء المتانة والقّوة الالزمة للمبنى لمقاومة مختلف الظواهر الطبيعية مثل الرياح الشديدة التي 

ليس اآلذان هي الوظيفة الوحيدة لمئذنة مسجد بني يزقن فإضافة إلى ذلك ُتستخدم المئذنة كبرج 
التي تعني الحارس أو المراقب، إذ إّن 
اورة وعلى واحة بني يزقن بأكملها، 
في القديم هي وسيلة االتصال بين 

وع فيضان في ـعدّو أو وق ن قبل

فقد حرص البناء المزابي على استخدام مواد 
فكان استعمالها إّما في لتتالءم مع الطبيعة وتقاومها، 

شكلها الطبيعي أو بإدخال لمسات قصد تسوية أسطحها كالحجارة أو يتم تعديلها وفق االحتياجات 
وقد ساهمت هذه المواد كجذوع النخيل أو تحول في أفران في درجات حرارة محّددة كالتمشنت والجير، 

ومن هذه . مبنىلشكل النهائي للا
  .والنخيل بجريده وسعفه
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، ففي اعتقادنا أّن هذا الشكل هو األنسب )12 :صورةال(وفيما يخّص الشكل الهرمي للمئذنة 
إلعطاء المتانة والقّوة الالزمة للمبنى لمقاومة مختلف الظواهر الطبيعية مثل الرياح الشديدة التي 

  .ة من السنةتعصف على المنطقة في فترات مختلف

ليس اآلذان هي الوظيفة الوحيدة لمئذنة مسجد بني يزقن فإضافة إلى ذلك ُتستخدم المئذنة كبرج 
التي تعني الحارس أو المراقب، إذ إّن  >>َأَعساْس <<للمراقبة ومن هنا جاءت التسمية بالّلهجة المحلية 

اورة وعلى واحة بني يزقن بأكملها، تشرف على كّل المدن المزابية المج مسجد بني يزقن العتيق
في القديم هي وسيلة االتصال بين ) النار(وقد كانت اإلشارة الضوئية . م25

ن قبلـهجوم مباغت مالة ـالي في حـاألبراج المتناثرة في الواحة إلنذار األه

فقد حرص البناء المزابي على استخدام مواد عّدة مواد بناء مختلفة في بناء هذا المعلم، 
لتتالءم مع الطبيعة وتقاومها،  ، وذلكمستخرجة من منتجات البيئة المحلية

شكلها الطبيعي أو بإدخال لمسات قصد تسوية أسطحها كالحجارة أو يتم تعديلها وفق االحتياجات 
كجذوع النخيل أو تحول في أفران في درجات حرارة محّددة كالتمشنت والجير، 

ا تعطكما أ )14الصورة( في تحديد مساحة الفضاءات داخل المبنى
والنخيل بجريده وسعفه والتربة الطينية المواد نجد الحجارة والتمشنت والجير
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وفيما يخّص الشكل الهرمي للمئذنة 
إلعطاء المتانة والقّوة الالزمة للمبنى لمقاومة مختلف الظواهر الطبيعية مثل الرياح الشديدة التي 

تعصف على المنطقة في فترات مختلف

ليس اآلذان هي الوظيفة الوحيدة لمئذنة مسجد بني يزقن فإضافة إلى ذلك ُتستخدم المئذنة كبرج 
للمراقبة ومن هنا جاءت التسمية بالّلهجة المحلية 

مسجد بني يزقن العتيقمئذنة 
25ويبلغ ارتفاعها حوالي 

األبراج المتناثرة في الواحة إلنذار األه
 .الوادي

 

 

 

 

 

 

  

  :مواد البناء - 5

عّدة مواد بناء مختلفة في بناء هذا المعلم، استعملت 
مستخرجة من منتجات البيئة المحلية

شكلها الطبيعي أو بإدخال لمسات قصد تسوية أسطحها كالحجارة أو يتم تعديلها وفق االحتياجات 
كجذوع النخيل أو تحول في أفران في درجات حرارة محّددة كالتمشنت والجير، 

في تحديد مساحة الفضاءات داخل المبنى
المواد نجد الحجارة والتمشنت والجير
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