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  الملخص 

األندلس تبادال حضاريا أقطار العد وتين ، بالد المغرب وشهدت 
فية الثقاضحة في جميع المجاالت السياسية وكبيرا، برزت معالمه وا

الفنية، من خالل رحالت العلماء المتبادلة، وسكان االقتصادية وواالجتماعية و
س المهاجرين لبالد المغرب، فحصل تأثر بين الجانبين، ساهم في بالد األندل

ما تتمتع به كل حضارة من مظاهر إثراء هتين الحضارتين، باإلضافة ل
خصائص أصلية فيها، نابعة أساسا من عمق الحضارة العربية اإلسالمية، و
في معالجتنا لهذا الموضوع، سيكون الحديث الوجيز هذا، استعراضا ألهم و

هر التي برز من خاللها التمازج الثقافي بين تلمسان حاضرة بالد المظا
بالد األندلس التي أفادت من خبرة مغرب، خاصة خالل حكم بني زيان، وال

أهلها سكان تلمسان في الكثير من المجاالت، عبر محطات تاريخية متعددة، 
لهذه الدراسة على اعتبار كثير من تلك  مركزين على الصنائع أنموذجا

  .لمظاهر ال تزال مستمرة في المجتمع التلمساني إلى الوقت الحاليا
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Abstract 

Saw diameters counting and Tin, the country of 
Morocco and Al-Andalus exchanged a great civilization, it 
emerged as its features are clear in all the political, cultural, 
social, economic and artistic journeys through mutual 
scientists, and residents of Andalusia immigrants to the 
country of Morocco, Vhsal affected between the two sides, 
contributed to the enrich those two civilizations, as well as 
because of its every civilization of the manifestations and 
original characteristics which, stemming mainly from the 
depth of Arab-Islamic civilization, and in our treatment of 
the subject, will talk brief this, a review of the most 
important aspects that emerged by which acculturation 
between Tlemcen, capital of the country of Morocco , 
especially during the rule of the Xian, and Andalusia that 
have benefited from her family Tlemcen residents 
experience in a lot of areas, across multiple historic stations, 
focusing on Sanai model for this study since many of these 
themes are still going on in the community Tlemceni to the 
current time 

The Cultural blending be tureen 
Talisman and Andalusia 

 -Crafts as a case study-    

Asst .Prof. Dr. Sacaco Huriyah/University of SeidiBal/Abbas  
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  تمهيد

ارة إلى الجذور التاريخية قبل الحديث عن أهم تلك المظاهر ال بد من اإلش

تأثيره الكبير لك االمتزاج، بل و استمرار يته والعوامل التي ساعدت على ذلها، و

في عادات و تقاليد المجتمع التلمساني، إذ أن هذين القطرين نهال من معين ثقافي 

ألبيض المتوسط منذ أقدم العصور، واحد، نابع من حضارات حوض البحر ا

االقتصادية الفكرية والعلمية والفنية، والنظم السياسية، و فكالهما تأثر باإلشعاعات

  .)١(االجتماعية التي أنتجتها شعوب المنطقة خالل العصر القديمو

تضاف إلى ذلك بلوغ تلمسان عاصمة بني زيان أوج مراحل مجدها 

ى الهجرة إليها هربا من الضغوط التي تعرضوا حضارتها ما شجع االندلسيين علو

الطبيعية إذ ساعدتهم الظروف االجتماعية و اليها بسبب حركة استرداد االسبان

العلمي مع بها، ومد جسور التواصل الثقافي والسائدة بتلمسان، على االستقرار 

  .)٢(العامةالعلماء والفنانون واألدباء و أهلها إذ هاجر اليها

األندلسي المبكر في بالد المغرب يرجع الى أن الدولة األموية  لعل الوجودو 

كانت تبحث لها عن قاعدة أندلسية أمامية في بالد المغرب تقف بها في مد الوجه 

د لها، لهاذا لجأت الى الشواطئ المغربية، وأسست فيها عدة قواعو )٣(الفاطمي

فظلوا يهاجرون  انتشار مذهبهملضرب مخططات الفاطميين، والحد من توسعهم و

الى المدن الساحلية، خاصة في فترة األزمات السياسية لألندلس، وقد استقروا 

ة التي ، في ظل الوحدة السياسي)٥(الموحديو )٤(بمدينة تلمسان في العهد المرابطي

السابع ما بين القرنين الخامس و األندلسيةجمعت العدوتين المغربية و

وفي منتصف القرن التاسع ) م١٣ق _م ١١ق(،)ـه٧ق_  ـه٥ق(الهجريين

نزلت جالية كبيرة أرض المغرب ) م١٥(الخامس عشر ميالدي ) ـه٩ق(الهجري

من قبل األسرة الحاكمة،  ، حيث وجدو الترحيب)٦(األوسط، في عاصمة بني زيان

تفرق الباقي بين مدينتي بجاية بينما رون التوجه الى مدينتي الجزائر وفضل آخو

  .)٧(هنينندرومة و
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في هذا الجو تبلورت العالقات بين المغرب الوسط و بالد األندلس، و و

في " الصنعة " من ذلك نجد ل االقتصادي و الحضاري بينهما، وازداد حجم التباد

تلمسان، التي تأثّرت بما أضافه لها األندلسيون، فقد تأثّر الفن المعماري المغاربي  

ال الحصر، كما سيأتي الحديث عن ذلك بالفن المعماري األندلسي على سبيل المثال 

  .)٨(الجامع الكبير بتلمسانالحقا كما يشهد على ذلك 

، كما عرف خالل تلك "الصنائع"لعله من أبرز وجوه التمازج في مجال 

ياً، نجد التي ال زالت تمتد في كثير من مظاهرها في تلمسان حالالمرحلة، و

نت قد اشتهرت بها ليا بالصنعة، كا، أو ما يعرف مح"الحرفالصناعات التقليدية و"

ربما األمور تغيرت بفعل _ الى عهد قريبمدينة تلمسان والعائالت التلمسانية، و

 تحول المجتمع الى الحداثة، كانت تحرص على تعليم أبنائها حرفة أو صنعة إلى

مع مجيء األندلسيين لتلمسان ، و)٩(تعلّم القرآن في المساجدجانب التعليم المدرسي و

نسيج الحرير، وحياكة وطرز ملوا على تطوير مختلف الصناعات المفيدة من ع

أنواع الفخّار والخزف، وقاموا بتطوير صناعة ، وغزل الصوفالقطن، والكتان، و

عديدة من السالح، وسائر األواني و األدوات المنزلية المعروفة آنذاك، و يؤكد ذلك 

مزدانة بالمصانع ) تلمسان( ين بها كان لعهد نزول األندلسيو" المؤرخ ابن األعرج

، والقطن، والكتان، والصوف، منسوجات الحريرأطرزة، والمفيدة، فما شأت من 

  .")١٠(الخزف و أنواع السالح، و سائر األواني المنزليةمل الفخار ومعاو

جوامع يومنا هذا أمكنة وأحياء وأسواق وحمامات وطرق و تزال إلى امو

 سوق الغزلناعة التي كانت قائمة بها، منها مثال تحمل أصحاب الحرفة أو الص

ناعة الصوف و ما تبعها قرب المحكمة الشرعية بنيت في مكان بنيت في مكان ص

حيث  حمام الصباغين، )الذين يبيضون الثياب( حي القصارينغيره، ومن نسيج و

من الخ، و...حي الفخارين، بصباغة الصوف المغزولكان بجواره من يشتغلون 

التي ال تزال مستمرة الى يومنا هذا، لتقليدية المعروفة جدا بتلمسان وعات االصنا

، و المنابل، "بورابحان"األغطية المعروفة حاليا باسم" الحايك"  ومن منتوجاتها
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، ضف إلى ذلك إن سكان مدينة ...)١١(والزربية التلمسانية، بلوزة المنسوج

لس بحكم قرب الموانئ التي تشتهر تلمسان كانوا يلبسون أثوابا مستوردة من األند

  )١٢( .بضاعة المنسوجات كألمرية

صناعة ، وصناعة السروجومن الصناعات التقليدية المعروفة في تلمسان 

  .بالبلغة، خاصة ما يعرف األحذية

نفس االهتمام بهذه الحرفة و الصناعات نجده عند أهل األندلس، ويذكر لنا و

عية في بالد المغرب أولَت الصناعة أهمية المؤرخون أن معظم الشرائح االجتما

 )١٣("فاعتبرت الصناعة أول ما ينبغي لإلنسان أن يتعلمه بعد معرفته بدينه" بالغة 

وما يؤكد على المكانة الخاصة التي تحتلها الحرفة في مخيال المجتمع األندلسي 

، "العطلة غبار العمل خير من زعفران:" في األندلساألمثال والشعبيةالتلمساني، و

  )١٤("حرفة اليدين خير من مال أورثه الجدين:"  في تلمسانو

صناعتها، ندلس لكثرة مياهها وبساتينها ولكون تلمسان كانت تشبه كثيرا ُمدن األو

وجد فيها األندلسيون تعويضا عما تركوه في مدن األندلس بحيث كان من بينهم عدد 

انتشروا بأراضي المغرب األوسط  كبير من الفالحين و الصناع و الحرفيين الذين

عملوا في الحقول ما أسسوا مصانع ومناجم كثيرة وبساتين، كشيدوا به قرى وو

  .المزارعو

تجدر اإلشارةإلى أن براعة األندلسيين في الصنائع المتعلقة بالجانب و

السقي، إذ كانت االستفادة كبيرة لهم خبرة كبيرة في مجال المياه والزراعي، إذ كان 

الخبرة األندلسية في ذلك، حيث قلدهم الناس في الكثير من أعمالهم من 

طرق زراعية متطورة في هم هذا الجانب باستعمال أساليب ولتجديد )١٥(صناعتهم،و

كما " الوريط" ال سيما على ضفتي وادي و ضواحي مدينة تلمسان و خارج أسوارها

  )١٦( .ليم، و نجارة الخشبآخرون بفن البناءو العمارة، و فن الخطوط و التع اختص
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التعمير أمرائهم، في مجال البناء و استعان سالطين بني زيان آنذاك و وفي ذلك

في  لعل مظاهر تلك الخبرة األندلسيةو الفنيين األندلسيينبالمهندسين والبنائين و

التعمير ال تزال واضحة للعيان الى اليوم في مدينة تلمسان، خاصة مجال البناء و

  :ا الديني، ال سيما المساجد منهافي عمرانه

 : مسجد أبي مدين شعيب •

اشتمل على سقف كله أشكال منضبطة بخواتم وصناعات نجارة على جهة 

ما يرقم عليه أشكال  تخالف الجهة األخرى في الوضع، وقد رقمت على نحو

العاج لعجيب الشكل المؤلف  من الصندل واشتمل على المنبر االنجارة، و

أية من الفن يزال هدا المسجد بهجة للناظرين و، وال ... )١٧(هباألبنوس المذو

  )١٨(المئذنةبما في دلك الصحن والمحراب و المغربي األندلسي

 :المسجد األعظم بتاكرارت •

المرابطي، حيث أدخل عليه المهندسون  شيد هدا المسجد يوسف بن تاشفين

ئعة، ليعيد بنائه المعماريون مسحة فنية أندلسية، حتى صار تحفة معمارية را

م، حيث انتقى علي بن يوسف ١١٣٥/ـه٥٣٠ابنه علي بن يوسف سنة 

القسم الثالث الذي ى أضيف الى المسجد و المشرفين على البناء من األندلس

الجزء الشمالي من بيت  األعظم كان في عهد يغمراسن، حيث أضاف له

لسية، وزخرفتها، المئذنة، المتأثرة بالعمارة األندالصحن ووالصالة، والقبة 

  .)١٩(بحيث تعلوا السواري تيجان تشبه تيجان مسجد قرطبة

لك التأثر بفن عمارة االندلسيين أيضا في جامع أبي الحسن ذيظهر و

هو أبو اسم أحد مشاهير علماء تلمسان، و يحملو من المسجد األعظم )٢٠(القريب

في العالم يعتبر محرابه من أجمل المحارب و )٢١(الحسن بن يخلف التنسي،

اإلسالمي بحيث يشكل من مشكاة سداسية االضالع  مكللة بقبيبة مزينة 

   .)٢٣(الزخرفة الغرناطيةو مستلهم من الهندسة المعمارية والفن وهو )٢٢(بالمقرنصات
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فت على معمار األندلس تجدر االشارة عند هدا المقام الى تلك الزخرفة التي أضو

في بنائها الى اليوم، والتي تضفي الشكل الجميل  التي ال تزال متأثرة بهبتلمسان، و

األلوان ثيل الموضوع بالخطوط واألشكال وعلى المضمون أو التعبير فهي تم

اد تحتل تلك الزخارف بجميع  )٢٤(تراجعها،ا وامتداداتها والظالل بتجلياتهو

رائدة في جميع المنشآت بتلمسان وبالمغرب واألندلس في مكانة  )٢٥(وأنواعها

النباتية دورا كبيرا في صر الكتابية والهندسية ولعبت العناصور المختلفة، والع

  )٢٦( .تشكيل لوحات فنية على درجة عالية من الكمال و الجمال

في سياق آخر نجد أبرز وجوه التواصل الثقافي بين تلمسان واألندلس هو و

ثلة بذلك مظهرا الموسيقى األندلسية والتي الزالت تلمسان تمثل أحد أهم مدارسها مم

  .من مظاهر التثاقف

نشأت هذه الموسيقى من اإلخصاب المتبادل بين الشرق والغرب وهناك من 

الباحثين من يرى أنها تركيبة متعددة األبعاد تمتزج فيها الموسيقى العربية بالنشيد 

الغريغوري وهو نشيد الكنيسة الكاثوليكية في الغرب لكن هناك من ينفي هذا األثر 

الكنسي فيها كون أن التراتيل واألدعية المصاحبة للصلوات والطقوس الدينية للون 

هي في حالة انغالق تحول دون وصولها إلى الحياة العامة واالحتكاك بها بغض 

النظر عن ذلك تفيدنا المصادر األندلسية والمغربية أن أكثر شخصية مؤثرة في 

لقب فارسي معناه (ب بزرياب الموسيقى األندلسية هي شخصية علي بن نافع الملق

إلحداثه نهضة غير مسبوقة بالمغرب اإلسالمي إذ أوجد منهجا ) الذهب الخالص

سيجعل الغناء يستهل بالنشيد ثم ينتقل لحن آخر (جديدا في تأليف النغم والتالحين 

وهذا المنهج هو الذي ) موزون باإليقاعات البسيطة، ليختم بالمحركات واألهازيج

فالموسيقى األندلسية حملت هذه " الموشح"تداع نمط جديد اسمه سيؤدي إلى اب

الخصوصية الزريابية إذا صح التعبير إذ يمكن القول أن التشكيل الموسيقي 

والغنائي على عهده ثم بعده أصبح يسير على نظام خاص وهو اعتماد النوبة شكال 

ألزجال من وتداول الموشحات واألزجال نصوصا شعرية وقد انتقلت الموشحات وا
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األندلس إلى المغرب وعرفت رواجا كبيرا وترجمت في الجزائر من خالل ثالث 

  .مدارس فنية

فقد انبثقت عن اشبيلية مدرسة المالوف وهي ترتكز بقسنطينة وعنابة أما 

قرطبة فنتج عنها مدرسة الصنعة أو القرطبي في وسط الجزائر أما غرناطة 

فة بتلمسان وقد عني التلمسانيون خاصة فانبثقت عنها مدرسة الغرناطي المعرو

الحضر منهم بهذا اإلرث األندلسي فأقبلوا عليه وتعلموه صغارا وكبارا ورددوه 

حترام والتقدير إلى درجة أن من بلغ فيه درجة عالية من المهارة فأحرز لهن اال

كما جعلهم ) ولقب الشيخ ال يحرزه إال من كان ذا علم ورجاحة عقل(لقب بالشيخ 

شغفهم بهذا الفن يبتدعون منه أصنافا جديدة تعتمد أشعار شعبية تقترب من 

الطبوع واإليقاعات الموشحات واألزجال التي فيها شيء من النظم تأخذ أنغامه من 

  .األندلسية كالحوزي و الحوفي 

وهناك رواية يوردها الغوثي أبو علي بن محمد  في كتابه كشف القناع عن 

  .آالت السماع تبرز مدى تعلق التلمسانيون بهذا الفن

أنه كان بتلمسان مغني اسمه بلحاج حمادي بغدادلي دخل يوما إلى "يقول 

لما شرع في تحريك األوتار كانت هناك امرأة في عرس إلحياء ليلة أنس قام بها ف

سطوح البيت مع النساء لها رضيع فبكى فوضعت يدها على فمه خوفا من التشنيع 

عليها من أرباب الوليمة وفرت به إلى مكان آخر، فلما هدأ روعها وجدت ابنها 

ميتا من تلك القبضة، وكان الرجل يدخل عليه صديقه لم يره من زمن طويل فال 

بغض النظر عن مدى " سلم عليه إال باإلشارة تأدبا حتى ال يشوش على المغنيي

صحة هذه الرواية من عدمه نوردها هنا لنبين فقط مدى عشق التلمسانيين لهذا الفن 

فإلى اليوم الزالت العائالت التلمسانية رغم ظهور ألوان غنائية حديثة إال أنها ال 

  .األندلسيتستهل أفراحها إال بوصالت من الطرب 
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٧٥ 

  ازج الثقافي بين تلمسان واألندلسمظاهر التم 

وهناك عادة أخرى تشترك فيها تلمسان مع األندلس وهي عادة لبس البياض 

عوض السواد في الجنائز وهي عادة عرفت في األندلس وفي ذلك يقول الشاعر 

  :علي الحصري القيرواني

  م بلطفكم إلى أمر عجيبأال يا أهل األندلس فطنت   

  با  فجئتم منه في زي غريلبستم في مأتمكم بياض  

  )٢٧(صدقتم فالبياض لباس حزن   وال حزن أ شد من المشيب  

اذا هذه بعض العادات و بعض الممارسات الثقافية المشتركة بين تلمسان 

واألندلس وأكيد أن هناك ممارسات أخرى لم نذكرها كالزي واأللبسة التقليدية، 

  .كذلك تأثير وتأثر المطبخ األندلسي بالمطبخ التلمساني 

كد على فكرة أساسية وهو أن الهدف من هذه المداخلة لم يكن ونود أن نؤ

ابراز تأثر أهل تلمسان بالممارسات الثقافية أو الثقافة األندلسية بل ابراز عملية 

التأثير والتأثر بين الثقافتين، إذ نعتقد أن أهل تلمسان قد عرفوا الكثير من تلك 

راحل عملية التثاقف التي تمر الممارسات حتى قبل مجىء األندلسيين وفي ذكرنا لم

بها الجماعات المختلفة المحتكة ببعضها البعض تؤكد هذه النظرية على أن اكتساب 

سمات ثقافية جديدة متوقف على مدى تقبله الثقافة ومدى تكيفه من الثقافة الموجودة 

  .عند الجماعات المستقبلية

أو ثقافة المجتمع بالتالي فانه ال ينبغي أن نتصور أن المجتمع التلمساني 

التلمساني أو ثقافة المجتمع التلمساني كانت سلبية في تعاملها مع الثقافة األندلسية 

أي لم تلبسها كما جاءت وإنما كانت هناك عملية تأثير وتأثر تفاعل وتعزيز 

  .لممارسات ثقافية كانت موجودة عند التلمسانيين

ية هي في حد ذاتها مزيج بين نؤكد على هذه المالحظة ألن حتى الثقافة األندلس

الثقافة العربية والثقافة األمازيغية خاصة وأننا النتكلم كثيرا عن انتشار الثقافة 
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٧٦ 

األمازيغية في بالد األندلس مع أن كتب التاريخ تذكر قوة تواجدهم هناك، باإلضافة 

ة عامة إلى الثقافة العربية، وبالتالي فان استقبال التلمسانيين والمجتمعات المغاربي

ألهل األندلس ومن خاللهم للثقافة األندلسية لم يكن استقبال لشيء غريب عنهم 

 .   وإنما كانت هناك الكثير من الجوانب منه تعرفها هذه المجتمعات المستقبلة

ومن هذا نجد أن استقرار األندلسيين بتلمسان نتج عنه تغير على مستوى 

مجتمع التلمساني فباإلضافة إلى العنصر البنية العرقية والثقافية واالجتماعية لل

الثقافة العربية (والعنصر العربي اإلسالمي ) الثقافة األمازيغية(األمازيغي 

وحتى العنصر اليهودي برزت الثقافة األندلسية كمكون أساسي له قيمته ) اإلسالمية

وبعده الحضاري الثقافي في التركيبة الثقافية للمجتمع التلمساني، خاصة وأن 

لعالقات بين المهاجرين األندلسيين والتلمسانيين تعدت الجانب الثقافي والعلمي إلى ا

 .عالقات قرابة من خالل المصاهرة

االندلس وفي االخير يمكن القول أن مظاهر التمازج الحضاري بين تلمسان و

التي ال تزال والتي تأثر بها واألوروبيون بل و متعددة بتعدد المجاالت الحياتية، ،

لطان المسلمين باألندلس لكن بعد ضعف سة الى اليوم في اسبانيا حاليا؛ وارها ماثلأث

نزول مسلمي ، و١٩٤٢سنة " غرناطة" لهم هناك، سقوط آخر معقل أنداك، و

من حيين وعند المسي" بالموريسكيين"األندلس بأقطار بالد المغرب أو كما عرفوا 

كالنسيج ل الموسيقى والصنائع ذلك تلمسان، أفادوا بالكثير من خبرتهم في مجا

أنظمة السقي ا والصنائع المتعلقة بالزراعة ووصباغتهالمالبس على أنواعها وو

خاصة في مجال البناء وتلك اآلثار منها ما هو باق الى اليوم بتلمسان أو بأحوازها، 

الزخرفة المعمارية االسالمية الراقية التي تصر الناظر اليها إذ أن تأثر والتعمير و

التلمسانيين كان أكبر بما جاء به االندلسيون هده البالد ويظهر دلك جليا من خالل 

مركز الدراسات : عديد المباني التي شيدت بالمدينة منها على سبيل المثال 

األندلسية مجلس القضاء القطب الجامعي الجديد بعض المدارس ألتعليمية كشاهد 

كل ى مدينة تلمسان ويحسب بل وعلى  جمال الدوق األندلسي وتأثيره ليس عل

  .أقطار بالد المغرب فأنتج لنا الفن المغاربي األندلسي 
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  ازج الثقافي بين تلمسان واألندلسمظاهر التم 

  :الهوامش

، في "غرناطة في العصر الوسيطتطور العالقات بين تلمسان و:" اتعبد الحميد حاجي)١(

 ـه١٤٣٢/م٢٠١١، مختبر البحث التاريخي، وهران، ٢ععصور الجديدة،: مجلة

، ٢٠٠٧، موقم للنشر، الجزائر، ١جمسان في العهد الزياني،العزيز فياللي، تل عبد)٢(

 .١٧٤ص

التي والدولة العبيدية المؤسسة في بالد المغرب، : )ـه٣٦٢،ـه٢٨٨(الدول الفاطمية  )٣(

أقامت أركانا قوية بعد انتقالها الى مصر، وهي دولة شيعية اسماعيلية؛ ينظر للتفصيل في 

، األمل للدراسات، ١ل المغرب االسالمي، جلخضر سيفر، التاريخ السياسي لدو: دلك

وما بعدها ؛ موسى لقبال، دور كتامة في تاريخ الخالفة  ١٣٧.، ص٢٠٠٦الجزائر، 

، ٢٠٠٧للدراسات، الجزائر،، األمل ١م، ج١١/ـه٥الفاطمية مند تأسيسها الى منتصف ق

ورية دولة الفاطمية في المغرب ومصر وسما بعدها ؛ حسن ابراهيم، تاريخ الو ٤٤٥.ص

 .ما بعدهاو ٢٩.، ص١٩٦٤المصرية، القاهرة،  ، مكتبة النهضة٣بالد المغرب، طو

و التي نشأت في منطقة الصحراء الغربية، الواقعة جنوب وادي : الدولة المرابطية  )٤(

درعة جنوب المغرب االقصى، المؤسسة على يد يوسف بن تاشفين الدي اختط مراكش 

عبدالمنعم الحميري، الروض المعطار في خبر  م ؛ ينظر محمد بن١٠٦٣/ـه٤٥٤عام 

؛ مؤلف مجهول،  ١٨٧.، ص١٩٧٥إحسان عباس، مكتبة لبنان، بيروت،: األقطار، تح

عبدالقادر زمامة، دار زكار و سهيل :الحلل الموشية في دكر االخبار المراكشية، تح

 .١٧.، ص١٩٧٩الرشاد الحديث، الدار البيضاء، 
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االندلس، قامت على أساس دعوة دينية بالد المغرب وحكمت : ة الموحدية الدول )٥(

اصالحية تزعمها محمد المهدي بن تومرت في منطقة السوس االقصى، في مستهل 

ابن القطان المراكشي، نظم الجمان لترتيب ما سلف في أخبار : م ؛ ينظر ١٢/ـه٦ق

 ٩٠.، ص١٩٩٠محمد علي  مكي، دار الغرب االسالمي، بيروت، : الزمان، تح

دولة بني عبدالواد، و هم فرع من الطبقة الثانية من قبيلة زناتة، وهم : الدولة الزيانية  )٦(

اصله عابد الوادي، ومن أبناء بادين بن محمد المعروفين بين زناتة االولى ببني واسين، 

 نعبدالرحمن ابن خلدون، تاريخ اب: هو صفة لجد لهم كان يتبتل بواد هناك ؛ ينظر و

 ٩٧.، ص٢٠٠٠الفكر، بيروت، ، دار ٧خلدون ج

 ١٧٥.العزيز فياللي، المرجع السابق، ص عبد)٧(

المرابطي، أثناء بنائه لمدينة تاكرارت سنة  الجامع الكبير، شيده يوسف ابن تاشفين )٨(

 ١٤٦.عبدالعزيز فياللي، المرجع السابق، ص:  م ؛ ينظر١٠٨٠/ـه٤٧٣

االندلس، ملتقى وشتركة بين تلمسان محاضرة، الممارسات الثقافية الم رفيقة مجدوب، )٩(

 ٢٩/٠٤/٢٠١٤وطني ، المتحف العمومي الوطني بتلمسان، بتاريخ  

 ١٧٧.العزيز فياللي، المرجع السابق، ص عبد)١٠(

 .رفيقة مجدوب، المرجع السابق، ص )١١(

التي امر ببنائها الخليفة عبدالرحمن بن محمد الملقب بالناصر لدين اهللا و: ألميرية  )١٢(

تقابل مدينة هنين على سواحل ، و كانت تتمتع بشهرة تجارية، و)م٩٥٥/ـه٣٤٤(ة سن

محمد أبو الفضل،  :المغرب ا أوسط أين الوصول اليها بعد يومين من االبحار؛ ينظر



                                                                       

  )٢٠١٧ حزيران ( العشرونوالثاني العدد  
٧٩ 

  ازج الثقافي بين تلمسان واألندلسمظاهر التم 
دراسة في التاريخ السياسي  -تاريخ مدينة ألميرية األندلسية في العصر االسالمي

لسيد عبدالعزيز سالم، في ؛ ا ٣٣.، ص١٩٩٦ والحضاري، دار المعرفة الجامعية، مصر،

، ١٩٧٥حضارة االسالم في األندلس، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، تاريخ و

 ٦١.ص

 رفيقة مجدوب، المرجع السابق )١٣(

إحسان عباس، دار : ، تح٣المقري، نفح الطيب من غصن االندلس الرطيب، ج )١٤(

 ١٥١.، ص١٩٨٨صادر، بيروت، 

 ١٧٧.فياللي، المرجع السابق، ص العزيز عبد)١٥(

 ٢٢٢.العزيز فياللي، المرجع السابق، ص عبد)١٦(

شيده السلطان أبو الحسن علي بن عثمان بن يعقوب : مسجد سيدي أبي مدين شعيب )١٧(

أعطاه اسم ضريح الولي الصالح أبي  ، بقرية العباد وـه٧٤٠لمريني سنة بن عبد الحق ا

لخضر : ه ؛ ينظر ٥٩٤ي األندلس، المتوفي سنة مدين شعيب بن الحسين أحد متصوف

، )م١٥٥٤-ـه١٢٣٦/م٩٦٢-ـه٦٣٣(عبدلي، تاريخ مملكة تلمسان في عهد بني زيان

العزيز فياللي، المرجع  ما بعدها ؛ عبد . ٥١٦.، ص٢٠١١دار الوطان، الجزائر، 

 ١٧٧.السابق، ص

 ٥١٧.لخضر عبدلي، المرجع السابق، ص )١٨(

 ١٤٦.، المرجع السابق، صالعزيز فياللي عبد )١٩(

 ٥٠٨.لخضر عبدلي، المرجع السابق، ص )٢٠(
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؛ لخضر عبدلي، المرجع السابق،  ١١٤.يحي ابن خلدون، المصدر السابق، ص )٢١(

 ٥٠٨.ص

يطلق على االجزاء البارزة في تدرج، و جمع كلمة مقرنص يطلق: المقرنصات  )٢٢(

يعرف سيا في العمارة االسالمية ورج رئعلى تلك الصفوف المتدرجة من الداخل الى الخا

سامي محمد نوار، الكامل في مصطلحات : في المغرب العربي بالمقربص ؛ ينظر 

 ١٧٤. ، ص٢٠٠٣العمارة االسالمية، دار الوفاء، مصر، 

 ١٤٧.العزيز فياللي، المرجع السابق، ص عبد )٢٣(

-٦٦٩(بتلمسان ةالعزيز لعرج، جمالية الفن االسالمي في المنشئات المرينيد عب )٢٤(

، ٢٠٠٧دراسة أثرية فنية جمالية، دار الملكية، الجزائر، -)م١٤٦٥-١٢٦٩/ـه٨٦٩

 ٢٥٥.ص

 الزخرفة الهندسيةالزخرفة النباتية ، والزخرفة الكتابية، و: الث أنواعنجد منها ث )٢٥(

 ٢٥٥.العزيز لعرج، المرجع السابق، ص عبد)٢٦(

غربية، األكاديمية المغربية، الطبعة األولى، مجموعة مؤلفين، العادات والتقاليد الم )٢٧(

  .٨٩ ،٨٨، ص ٢٠٠٨الرباط، 

  

  

 

  


