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  مقدمة

  

اب سنة ق العُ  حصن إثر هزيمة موقعة ضمحاللاإلمرحلة الضعف و  دولة الموحدين دخلت
بنو  ستقلا .االنفصاللموحدين من القبائل على األمر الذي شجع حلفاء ا ،م 1212/ ه 609

ان بالمغرب األوسط سنة ستقل بنو زيام، و  1228/  ه 625بإفريقية بداية من سنة  حفص
نهائيا على سلطان  تمكنوا من القضاء و ،األقصىبنو مرين بالمغرب  ، وم 1235/ ه 633

و هكذا أصبح  م 1269/ ه 668مدينة مراكش عاصمة ملكهم سنة  دخلوهمبالموحدين 
تحاول كل واحدة منها  ،متحاربةو  ،المغرب اإلسالمي مقسما إلى ثالث دويالت متصارعة

  .للموحدين و الوحيد توحيد المغرب اإلسالمي تحت رايتها باعتبارها الوريث الشرعي

 خاضوا و ،بني زيانو  بني مرين، و بشكل خاص بين ممالكلكان الصراع شديدا بين هذه ا
مدينة  من القضاء على ملك بني زيان و احتالل بنو مرينعدة حروب طاحنة، تمكن خاللها 

و مع ذلك فإن هذه المرحلة التاريخية لم تكن مرحلة  .عاصمتهم في عدة مناسبات مسانتل
  .و نشاط فني و معماري واسع ،صراعات و حروب فقط، بل كانت مرحلة ازدهار حضاري

      فأسسوا مدينة فاس الجديد، و شيدوا المساجد ،العمران سالطين بنو مرين بالفن و هتمإ
مدارس و القصور بمختلف مدن المغرب األقصى، بل أمتد نشاطهم المعماري إلى ال و

، كما ارهم لهدوا مدينة المنصورة بالقرب من مدينة تلمسان أثناء حصافشي ،ألوسطاالمغرب 
 و مسجد سيدي الحلوي، ،ادمجمع سيدي أبي مدين بالُعب  حتاللهم لهابعد ا حيهاضواشّيدوا ب

  . و التي تعتبر من أجمل األمثلة عن الفن اإلسالمي بالمغرب األوسط

دوا العديد من العمائر بالفن و العمران، فشي بنو زيانهتم إعلى غرار جيرانهم بني مرين، 
المدنية و الدينية، و بشكل خاص بمدينة تلمسان عاصمة ملكهم، و جعلوها تضاهي كبريات 

  .الحواضر اإلسالمية في ذلك العصر

الزخارف الرائعة التي تزين  ، هيبنو زيانو  بنو مرين دهابرز ما يميز تلك العمائر التي شيأ
مساحات واسعة من تلك المباني، سواء كانت زخارف نباتية، هندسية أو كتابية، منقوشة 

الذي  يجأو الزل ،ى جانب البالطات الخزفيةالخشب، إل على أو ،على الحجارة ،على الجص
     شكالهاأة المتنوعة في كل هذه المظاهر الزخرفي. تطور بشكل مذهل خالل ذلك العصر

 ازدهر ،و أسلوب خاص ،ين تلك المباني وفق رؤيةتشترك في تزي ،و تقنياتها و موادها
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نهاية القرن الثالث ( و األندلس خالل تلك الحقبة التاريخية  صى،بالمغربين األوسط و األق
 . زةليضفي عليها مسحة جمالية مميّ  ،)الميالدي ن الرابع عشرعشر و القر 

من تطوير فن الزخرفة المعمارية اعتمادا على الموروث الفني  ،بنو زيانو  بنو مرينتمكن 
و التي تحددت  ،في فن الزخرفة المعمارية لموحدين، و استطاعوا إيجاد أسلوب خاصل

اسة هذا الفن الذي بلغ في فموضوع هذه األطروحة هو در . مالمحها نهائيا في عهدهم
ق لو الذي يط ،ز هذه المنطقة منذ ذلك التاريخو أصبح يميّ  مظاهرهوأجمل  ىرقأعهدهم 

  .   مصطلح الفن المغربي األندلسي عليه
بشكل  و بني زيان ،بني مرينند المصدر المشترك للفن عذا كان الموروث الفني للموحدين إ

  : عام، و فن الزخرفة المعمارية بشكل خاص، فهذا يؤدي بنا إلى طرح التساؤالت التالية
  هو نفسه في المملكتين؟ بني مرين و بني زيانن الزخرفة المعمارية عند أسلوب ف هل -
 و إن لم يكن الحال كذلك،  فما هي أوجه التشابه و أوجه االختالف بينهما ؟ -
 ؟في المملكتين ذا الفنو ما هي مميزات و خصائص ه -

هذا فيما يخص العمائر المرينية بالمغرب األقصى، و العمائر الزيانية بالمغرب األوسط، أما 
  : دت بمدينة تلمسان فهي تطرح اإلشكالية التاليةيالعمائر المرينية التي ش

 ائر بالمغرب األقصى؟تلك العمائر بنفس األسلوب الذي كانت تزين به العم هل زينت -
بني سائدة عند  التي كانت المعمارية تتمتع بمميزات خاصة تميزها عن الزخرفة و هل -

 بالمغرب األوسط؟ بني زيانك التي كانت سائدة عند أو تل ألقصىابالمغرب  مرين
و من ثم  ،رجابة على التساؤالت السابقة الذكهو محاولة اإل ،من هذا العمل رادالهدف المإن 

فرغم الدراسات العديدة التي تناولت . إزالة بعض الغموض الذي ال يزال يكتنف هذا الموضوع
فمن الصعب الحديث عن  فن  ،لتاريخيةادراسة الفنون اإلسالمية بالمنطقة خالل تلك الحقبة 

ب األحيان لغألمميزات التي تميز كل فن، ففي ، أو فن زياني خاص مع تحديد امريني
 و هو مصطلح عام يقصد به ،األندلسي باستعمال مصطلح الفن المغربي ونالمختصيكتفي 

 تحديد للخصوصيات الجغرافية أوالفن اإلسالمي بالمغرب اإلسالمي و األندلس، دون 
  .التاريخية
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  : فصول على النحو التالي ةأربعمدخل تاريخي و تم تقسيم العمل إلى 
  
، الزمنية بةتعرضنا فيه إلى الجانب التاريخي لهذه الحق و هو مدخل : تاريخيخل دم

، و العالقات التي كانت مملكتينهاتين ال شهدت ظهور سياسية التيبالتطرق إلى الظروف ال
هذا  جالالمتشعب و المعقد، فهذا ليس ملم نود التعمق في هذا الموضوع . سائدة بينهما

لتاريخية التي شهدتها المنطقة خالل هذه البحث، وٕانما اكتفينا باستعراض أهم األحداث ا
ة التي تشكل الحقبة، و التي تشكل اإلطار التاريخي الذي أنجزت خالله تلك المعالم المعماري

   .  نابحثزخارفها موضوع 
  

من خالل  ،خصص هذا الفصل للتعريف بفن الزخرفة اإلسالمية بشكل عام:  األولالفصل 
      التي كانت سائدة في العالم اإلسالمي، و المواد،  التطرق إلى أهم المواضيع الزخرفية

سالمي، و ذلك مع التركيز على منطقة الغرب اإل لتقنيات التي استعملت في انجازهاو ا
  .و هو الزخرفة المعماريةكمدخل لموضوعنا 

  
خصص هذا الفصل لدراسة الزخرفة المعمارية في عهد بني مرين، وقد :  ثانيالفصل ال 

دراسة زخرفة ب خاصاألول  مبحثال :مبحثينمارية إلى من معالم مع ىا تبققسم حسب م
التي تمثل أهم المعالم  ، ودراسة زخرفة المدارسبالثاني خاص  مبحثو ال ،دالمساج

 .المعمارية التي ترجع إلى عهد بني مرين
و السبب في  و المساجد، في المدارس المتمثلةو  ،قتصرت هذه الدراسة على العمارة الدينيةإ

  . تعود إلى عهد بني مرين) قصور أو منازل(المعالم المدنية  مانعدال  راجع ذلك
  

دها بنو مرين بضواحي مدينة ذا الفصل لدراسة المعالم التي شيفي ه طرقنات : ثالثالفصل ال
 مبحثال:  حسب المعالم المتبقية مباحثتلمسان خالل احتاللهم لها، و قسمناه إلى ثالثة 

 ،و بشكل خاص الجامع و مئذنته ،األول خصص لدراسة البقايا األثرية لمدينة المنصورة
المسجد، المدرسة و ما (اد سة معالم مجمع سيدي أبي مدين بالُعب االثاني خصص لدر  مبحثال

  .الثالث فخصص لدراسة مسجد سيدي الحلوي مبحث، أما ال)من القصر الصغير ىتبق
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نظرا لقلة  و. الفصل لدراسة المعالم الزيانية بمدينة تلمسانص هذا خص:  رابعالفصل ال
ها األصلية بشكل خاص، و المعالم التي حافظت على زخارف ،المعالم الزيانية بشكل عام

اني اسي على مسجد سيدي أبي الحسن، و هو المعلم الزيهذه الدراسة بشكل أس عتمدتا
بعض القطع الجصية المنقوشة التي  بإلى جان احتفظ بأغلب زخارفه األصلية، الوحيد الذي

قبة سيدي   إلى إضافة كانت تزين محراب مسجد أوالد اإلمام، المحفوظة بمتحف تلمسان،
ر لنصف الثاني من القرن الرابع عشنموذجا عن الفن الزياني خالل ا عدتابراهيم التي 

و ذلك اشفينية رغم اندثارها، المدرسة الت  كما تطرقنا إلى الزخارف التي كانت تزين .الميالدي
ي و بشكل خاص مجموعة الرسومات و المخططات الت ،االوثائق التي وصلتن من خالل

و التي  ،(E. Duthoit)دوتوا  إدمون المهندس و (E. Danjoy) انجو و د اوجان المهندسأنجزها 
و التي تلقي النور  ها،رف التي كانت تزيناو لو كان يسيرا من الزخ جانب سمحت لنا بدراسة

  .في عهد بني زيان ة المعماريةمن فن الزخرف مهم بعلى جان
 عن و في األخير خاتمة، و هي عبارة عن حوصلة لنتائج هذه الدراسة، لتكون كإجابة

ات         وحللا للمخططات، و و تنتهي هذه الدراسة بمالحق ،سالفاالمطروحة  تتساؤالال
  .  األشكال و الصور و
 لدراسة مجمل المعالم التي تعرضنا لها،  تقريبا عتمدنا في هذه الدراسة على نفس المنهجيةإ

و ذلك بوصف تلك الزخارف مع تحليلها من  ،ية وصفية تحليلية لكل معلم لوحدهو هي منهج
عالم معاصرة لها و مقارنتها بما يشبهها سواء في م ،حيث تصاميمها، و العناصر المكونة لها

  .أخرى صورلى عإ عودأو ت
تبدأ هذه الدراسة بعد لمحة تاريخية مختصرة، بدراسة التخطيط المعماري  لحاالتاففي جميع 

  . انهيعلم، ثم بدراسة الزخارف التي تزيللم
نتعرض أوال إلى التصميم العام لزخرفة المعلم، ثم التطرق إلى التشكيالت الزخرفية المكونة 

تبدأ هذه الدراسة باألقسام المكسوة  و. المستعملة في تشكيلها له، و العناصر الزخرفية
الجزء األكبر من تلك المباني، ثم األجزاء  ابالزخارف المنجزة على الجص، و التي تكسو 

ف البناء، و سقالحال في المدارس المرينية، ثم  ة إذا ما كانت مكسوة بالخشب كما هوالعلويّ 
  .المعلم جدرانو يكسو األجزاء السفلية من  ،األرضياتيج الذي يبلط خيرا  الزلأو 
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دارسة زخارف المعلم من الخارج، أي المدخل نبدأ ب، تطرق لدراسة زخرفة المدارسالعند 
في وسط البناء، و هو  أنفسناالذي غالبا ما يكون مزينا بشكل غني جدا، و بعد اجتيازه، نجد 

أما بالنسبة للمساجد فهناك . الصالة بيتية غلب الزخارف، و في النهاأ أين تتمركز ،الصحن
ا الصالة و ليس بالصحن، لذ في بيتحيث أن مجمل الزخارف تتمركز  ،اختالف بسيط

 ، التي تكونالصالة دون التطرق لألجزاء األخرى من البناء بيتتتركز الدراسة على  غالبا ما
  .الخالية من الزخرفة

هذه الخطوط العريضة للمنهجية المتبعة في هذه الدراسة، مع بعض االختالفات من كانت 
  .فصل إلى أخر، و من معلم إلى أخر، حسب خصوصيات كل فصل و كل معلم

    إذا كانت هناك الكثير من المراجع و الدراسات اآلثرية حول الفن اإلسالمي بشكل عام، 
لة أو ذات الص  لمراجع و الدراسات الخاصةن اإن الزخرفة اإلسالمية بشكل خاص، فو ف

 تناول دراسةالمراجع التي ت ، و يمكن تلخيص أهمتبقى قليلةاسة المباشرة بموضوع هذه الدر 
   : فيما يلي ،و التي اعتمدنا عليها ،بشكل مباشر  و زخارفها المرينية معالمال
  

- Boris. Maslow, Les mosquées de Fès et du nord du Maroc, Paris, Les 

Editions d’art et d’histoire, 1927. 

- Charles. Terrasse, Médersas du Maroc, Paris, A. Morancé,  1927. 

- Alfred. Bel, Inscriptions arabes de Fès : Extraits du journal asiatique 

(1917-1919) Paris, Imprimerie nationale, 1919.   

- Ahmed. Ettahiri, Les Madrasas marinides de Fès : étude d'histoire et 

d'archéologie monumentale, Thèse de doctorat nouveau régime, Paris-

Sorbonne, 1996. 

- Aouni. Lhaj-Moussa, Etude des inscriptions merinides de Fas, Thèse de 

doctorat nouveau régime, Aix-Marseille I, 1991. 

 

خاصة تلك الواقعة  هذا إلى جانب العديد من المقاالت حول بعض المعالم المرينية األخرى،

خارج مدينة فاس، و مراجع حول اآلثار اإلسالمية بالمغرب األقصى تعود إلى فترات تاريخية 

 التي تعطينا صورة عن  لى صور من األرشيف لتلك المعالم،ع االعتماد مختلفة، كما تم

ة لتلك وضعيتها بداية القرن العشرين، و بالتالي تساعدنا كثيرا في تحديد الزخارف األصلي
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الترميم منذ مطلع القرن العشرين، و أهم تلك الصور  حمالتالمعالم التي شهدت العديد من 

  :التالي المرجعنجدها في 

  
- P. Dieulefils, Maroc occidental : Fès-Meknès d’après les documents 

historiques, ethnographiques et architecturaux, Paris Editions P. 

Dieulefils, 1918. 

  

هم المراجع و الدراسات التي انية أو مرينية كانت، فأتلمسان، زي مدينة أما بالنسبة لمعالم

  : لها يمكن تلخيصها فيما يلي ناتعرض

  
- W & G. Marçais, Les Monuments arabes de Tlemcen, Paris, A. 

Fontemoing, 1903. 

- G. Marçais, l’Architecture Musulmane d’Occident : Tunisie, Algérie, 

Maroc, Espagne et Sicile, Paris, Arts et Métiers Graphiques, 1954. 

- G. Marçais, Art musulman d’Algérie : album de pierre, plâtre et bois 

sculptés, Paris, Jourdan, 1909 – 1916. 

- R. Bourouiba, L’art religieux musulman en Algérie, Alger, Sned, 1981. 

 

لمختلف معالم  و الرسومات القديمة،األرشيف،  من صوركما اعتمدنا بشكل كبير على 

، (E. Danjoy) ادنجو  اوجان كل من  او بشكل خاص الرسومات التي أنجزه ،مدينة تلمسان

أهمية كبرى خاصة فيما يخص  و تكتسي هذه الوثائق، (E. Duthoit)دو
�ا  إد��نو 

 التي  -يج إلى جانب بعض بقايا الزل –وحيدة الوثائق المادية ال هاباعتبار  ،اشفينيةالمدرسة الت

  .قبل اندثارها االستعماريةتعطينا صورة عما كانت عليه تلك المدرسة خالل الحقبة 

 ل مباشر لآلثار بني مرين و بني زيان،  إلى جانبكانت هذه أهم المراجع التي تتطرق بشك 

إلى جانب من  ،و المراجع التي تتطرق بشكل مباشر أو غير مباشر ،العديد من المقاالت

 .لعمائر المرينية و الزيانيةا  جوانب
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  تمهيد

  

عواقب  ،م 1212 /ه 609اب سنة قّ العُ  نحص كان النهزام الجيوش الموحدية في معركة
كانت هذه الهزيمة بداية النهاية للوجود اإلسالمي باألندلس،  .الموحدية الدولةخطيرة على 

لموحدي الناصر بعد هذه الموقعة افقد توفي الخليفة  1،كما كانت ضربة قاتلة للدولة الموحدية
بالخالفة، و هو  المستنصر  فبويع ابنه يوسف، م 1214/ ه 611سنة  في بوقت قصير أي

  .الدولةفكان عهده بداية تفكك و انهيار  ،من العمر في سن السادسة عشر طفل
     ،ثار ابن هود على سلطة الموحدين، و استولى على اغلب مدن األندلس ،ففي األندلس

حمر غير أن حكمه لم يدم طويال، حيث انتزع منه ابن األو بايع الخليفة العباسي ببغداد، 
استولى عليها، و أسس إمارة على ما تبقى من أراضي األندلس  جميع مدن األندلس التي

   ،ملوك تونس بني حفصرناطة عاصمة لدولته، كما بايع اإلسالمية، و اتخذ من مدينة غ
 .  م 1228/ه  626كان ذلك سنة  و
بدوره في التفكك، فكانت البداية بإفريقية التي كان أبو زكريا واليا  خذ المغرب اإلسالميأ

أتباع  ىأول واحد منساللة الشيخ أبو حفص  منحفص العريقة  يو من عائلة بنعليها، وه
تونس عاصمة  مدينة اتخذ من و ،فريقية وقطع البيعة عن الموحدينإب المهدي، فاستقلّ 

 . ةلدولته الفتيّ 
السلطة المركزية  فريقية، جاء دور المغرب األوسط لالستقالل عنإ و فصال األندلسبعد ان

و جعل  ،ستقل يغمراسن بن زيان زعيم قبيلة بنو عبد الواد بالمغرب األوسطاللموحدين، حيث 
الموحدية، أما المغرب األقصى الذي يمثل قلب الدولة  ،كتهلمن مدينة تلمسان عاصمة لمم

مرين بالجهة الغربية للمغرب  يل قبائل بنتوغّ  ،م 1213/ ه 610 سنة من فقد شهد بداية
أهمها مدينة  كان على مدنه الواحدة تلو األخرى،األقصى قادمين من الصحراء، و استولوا 

                                                 
1
 H. Terrasse, Histoire du Maroc, Casablanca, Editions  Atlantides, 1952. p. 90. 
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م، وانتهى بهم األمر إلى االستيالء على مدينة  1248 /ه  646فاس التي خضعت لهم سنة 
  .القضاء على حكمهم، و م 1269/ ه 668سنة   مراكش عاصمة الموحدين

مت أربعة انهيار سلطة الموحدين، تقاس ميالدي، عندالففي منتصف القرن الثالث عشر إذا 
ففي األندلس قامت إمارة بني . الموحدية العظيمة التي أسسها عبد المؤمن دولةممالك تركة ال

طقة األحمر، بينما المغرب اإلسالمي تقاسمه بنو مرين الذين بسطوا سلطتهم على المن
ا من مدينة و اتخذو  ،المغربية –الممتدة من المحيط األطلسي إلى غاية التخوم الجزائرية 

و جعلوا من  ،المغرب األوسط علىنفوذهم  دبنو عبد الوا و بسطفاس عاصمة لملكهم، 
فريقية و الجهة إ علىنفوذهم  بنو حفص و بسط ة،الفتيّ  تهملمملك مسان عاصمةمدينة تل
تونس ، و جعلوا مدينة و قسنطينة بجاية : نمن المغرب األوسط بما فيها مد الشرقية

   .عاصمة لهم
اإلمبراطورية  ارنتيجة النهيككانت هذه الممالك قد ظهرت في نفس الوقت تقريبا و إن 

الموحدية، فقد كان لكل إمارة ظروفها الخاصة التي نشئت و تطورت فيها، كما عرفت كل 
 1.إمارة مصيرا خاصا

  

 التعريف بقبائل زناتة  : أوال

  

. ةهي قبائل زنات و ،بروز قوة جديدة بالمغرب اإلسالمي ،لقد صاحب ضعف الموحدين
و التي  ،كبر القبائل البربريةأكان يطلق هذا اإلسم على إحدى  ،ربحسب المؤرخين الع

، و بشكل اإلسالمي ميالدي بجميع أنحاء المغربالكانت تنتشر خالل القرن الثالث عشر 
الجهة في أن مركز تواجدهم كان بشكل أساسي  السهبية و الصحراء، غيرخاص بالمناطق 

الغربية للمغرب األوسط و المناطق الصحراوية القريبة منه، و في هذا الصدد يقول ابن 

                                                 
1
 G. Marçais, L’architecture musulmane d’Occident : Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne et Sicile, Paris, Arts et 

Métiers graphiques, 1954.  p. 262. 
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بين  فريقية والمغرب، فمنهم ببالد النخيل مابأوموطنهم في سائر مواطن البربر ..". :خلدون
. عامة تلك القرى الجريدية بالصحراء منهم كما نذكره نّ ألسوس األقصى حتى غدامس وا

وراس بقايا منهم سكنوا مع أ لفريقية، وبجبأوم بالتلول بجبال طرابلس وضواحي ومنهم ق
نه أاألكثر منهم بالمغرب األوسط حتى عنوا لحكمهم، و أذن لهذا العهد، و يالعرب الهاللي

هم لهذا  و ،أمم أخرى قصىومنهم بالمغرب األ. وطن زناتة:  ينسب إليهم ويعرف بهم فيقال
بالمغربين، و كانت لهم فيه دول أخرى في القديم، و لم يزل الملك يتداول  كالعهد دول ومل

  1".في شعوبهم حسبما نذكره بعد لكل شعب منهم إن شاء اهللا تعالى
ية كما يقول ابن برزت بشكل خاص قبائل زناتية من الطبقة الثان ،في هذه الظروفف

تربط بينهما  و 3،واسين بنيهما من قبيلة  و ،و هم بنو عبد الواد و بنو مرين 2خلدون،
عالقة أبناء عمومة، وكانوا يعيشون جنب إلى جنب بضواحي األوراس منذ منتصف القرن 

استقروا  و ،نزحوا نحو الغرب 4،هالل وميالدي، و تحت ضغط قبائل بنال الحادي عشر
بين حلون تر الملوية، ي وادعلى جانبي بالمغربين األوسط و األقصى، أي بالمناطق الممتدة 

   5.المغرب األقصى والجنوب الوهراني
لواد وبنو مرين نفس المصير تقريبا، فقد خرجوا من حياة البداوة إلى حياة اعرف بنو عبد 

اختفوا  المطاف نهايةفي  و ،تقريباالملك في نفس الوقت  و وصلوا إلى الجاه و ،رالتحضّ 
  . وقت أيضافي نفس الألحداث مسرح اعن 

  
  

                                                 
1

2000��& ا��,)�ن ا� +*&ون، د (ان ا�)�'&أ و ا�$�� #" !�ر � ا���ب و ا���� و �� ����ھ� �� ذوي ا���ن ا����، ��وت، دار ا����،    ،
  . 3.، ص7./.ء

2
و :"  *(�"، و أ9(ى ��وراس، و �9�*2 :"  ��ن، و �;�اوة و :" و��6(  �9�*2 /�اوة  �� ا�57��3 ا�.�6!�2 ا�'" !��5 ا�23�4 ا�و�1  )�� ذ�� 

  .ھBه ا�57��3 ��6@ �9�*2  :"  ��ن و 4(6?�، أ6<�

D، /.ء ��& ا��,)�ن ا� +*&ون، ا�)C&ر�E10 – 8. ، ص7.ا� . 
3

�F، أ6<� C� ":  .و ھ" ���رة �� �(�6&را��2 �� 57��9 :" !(/�� و :" راG& و 

*+ �H� ،D&ون، ا�)C&ر��& ا��,)�ن �E79 -78.  ، ص7. ا�.  
4

(ا، �:)� ا���� ا�B � ��6(ا   ���� �;'?� و ��دا!?� و ! ����(ن ,&ث !.اوج  �� ا���ب و ا���� #" �:�طD ا�E?(ل و ا�?�Iب ، #'$*1 ا���
��2 ا�(�(ل �5R ا�وراس و ا��S�'  �� 57��3وا �R��ا ?Bه ا�';��ات، و ا���Q ا�+� ز,N6 O( ا��NCاء، أ6<�C2 ا��*�Tا� Dط�:(��.  

A. Dhina, Le royaume abdelouadide à l’époque d’Abou Hamou Moussa 1
er

 et Abou Tashfin, Alger, Enal, 1985, 

p. 68. 
5
 G. Marçais, Les Arabes en Berbérie du XI au XIV siècle, Paris, E. Larose,  1913, p. 263. 
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 مملكة بني زيان :  ثانيا

  

ا يغمراسن بن زيان ة التي أسسهكالعلى األسرة الم 1بني زيان،تطلق تسمية بني عبد الواد أو 
من منتصف  ،عبد الواد، و التي حكمت المغرب األوسط وحاضرته تلمسان يزعيم قبيلة بن

  .  ميالديالإلى  غاية منتصف القرن السادس عشر  الميالدي القرن الثالث عشر

   ،من طرف قبائل زناتة شديدة بمقاومة ،اصطدم الموحدون أثناء توسعهم بالمغرب األوسط
حملة  ،عبد الواد، فأرسل ضدهم عبد المؤمن بن علي يو بشكل خاص من طرف بن

نه ال طاقة لهم بمقاومة جيوش عبد أ ،، فرأى بنو عبد الوادحفص والشيخ أبعسكرية بقيادة 
بل وحلفاء  ،من األفضل الخضوع له، فانقلبوا من أعداء إلى حلفاء للموحدين المؤمن و
أما مدينة تلمسان فكانت تحت  م عبد المؤمن شؤون المغرب األوسطفأقطعه 2،مخلصين

   3.ا لهممقرً  و اتخذوه شيدوا بها قصرا ، الذينالسلطة المباشرة ألمراء من عائلة عبد المؤمن

ثورة قائد حامية  ،م 1232-1226/ ه  630-624شهد عهد الخليفة الموحدي المأمون 
البيعة عنهم، غير انه  هعلى سلطة الموحدين وقطع ،نإبراهيم بن إسماعيل بن عال  تلمسان،

جددوا  و ،أهل تلمسانسايره الذي  واد، احد شيوخ بني عبد ال، جابر بن يوسف قتل على يد
كتب له العهد على و  ،هوٕاخالصشكر جابر بن يوسف على والءه  الذيالبيعة للمأمون 

  5.و بذلك بسط بنو عبد الواد سيادتهم على المغرب األوسط 4تلمسان وسائر بالد زناته
، فخلفه ابنه م أثناء حصاره لمدينة ندرومة 1231/ ه  629 تل جابر بن يوسف سنةقُ  

بعد ذلك، هذا األخير لم  ستة أشهر ه عثمان بن يوسفلعمّ  السلطة نالذي تخلى ع ،الحسن
تولى السلطة بسبب تعسفه، ف فقططرد من المدينة بعد شهرين يتمتع بالسلطة كثيرا، حيث 

                                                 
1

 D*4   U�B� �?�*� 2�E6 ز �ن ): �Vز �ن أ��ا7?�  ا�1 ز �ن وا�& أول إ � �Vا�(; .  
2
 Ch. La Véronne (de), Yaghmurasan, premier souverain de la dynastie berbère des Abd-Al-wadides de Tlemcen 

633/1236 – 681/1283, Alger,  Edition Bouchene, 2002. p. 18. 
3
 Id, p. 18. 

4
  ،"E:'هللا (ا� &�� � &(N�( ز �ن ":�*�N� Z)(د  �*)ك !*�E(ن،،  !�ر �  D*��O4'3 �� 6<� ا�ّ&ر و ا����3ن #" ��ن �Gف :" ز �ن، ,Z33 و 

���د، ا�T.ا�7،  )  . 113-112. ص .1985

 
5
 Ch. La Véronne (de), op.cit., p. 19. 
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هكذا وصلت عائلة بنو زيان إلى  و ،"ة أبو عزّ " ب ان بن ثابت الملقّ ابن عمه زيدان بن زي
  .  السلطة بالمغرب األوسط

تمكن زيدان بن زيان من توحيد جميع قبائل زناتة تحت سلطته، و ساندته جميع فروع قبيلة 
كان  و ،ن زيان على رأس بني عبد الواديغمراسن ب وهبويع أخ ،عبد الواد، و عند وفاته يبن

 الموحدي و كتب له الخليفة 1،م 1236جويلية  30 /ه 633 ذو القعدة سنة 24يوم  ذلك
 أتمّ بنفسه سلطانا  بن زيان يغمراسن عتبرإ ،منذ ذلك التاريخ 2.الرشيد بالعهد على عمله

فلما ولي هذا األمر بعد أخيه " : و ما يؤكد ذلك قول عبد الرحمان ابن خلدون 3،معنى الكلمة
     ...و أضطلع بأعبائه  ،به أحسن قيامان سنة ثالث و ثالثين قام بن زيّ  كرازز ة أبي عزّ 

بعث في  و ،اباتخذا الوزراء والكتّ  و وفرض العطاء...ب الجنود والمسالحو اتخذ اآللة ورتّ 
ثار الدولة المؤمنية، وعطل آ او اقتعد الكرسي ومح ،لبس شارة الملك والسلطان و األعمال

ولم يترك من رسوم دولتهم وألقاب ملكهم إال الدعاء على منابره  ،من األمر والنهي دستها
  4".للخليفة بمراكش

شيد طين مراكش، فبعث له الخليفة الر حافظ يغمراسن بن زيان على عالقات المودة مع سال
في ، و ليكون حليفا و سندا له بينهمام لتمتين العالقات  1239/ ه 637بالهدايا الثمينة سنة 

حدثت القطيعة بعد ذلك . ه من بني حفص و بني مرين الطامعين في الخالفةمواجهة أعدائ
بعدما أقام يغمراسن الدعوة  ،م 1242/ ه  640بين يغمراسن و الخليفة الموحدي السعيد سنة 

ين للسلطان الحفصي أبي زكريا بدال من الدعوة لسلطان مراكش، و بذلك تغيرت العالقة ب
  .  لى عالقة عداء و مواجهة مباشرةإالرجلين من عالقة حلف و مودة 

، عبارة عن سلسلة من الحروب سنة 48 دامالذي  ،نكان عهد السلطان يغمراسن بن زيا
حمل السالح في بداية األمر ضد قبائل بني توجين و مغراوة منافسيه بالمغرب . المتواصلة

                                                 
1

��& ا�(اد، ا�)T*& ا�ول، ا�T.ا7 )ا" ز�� �( N" ا� +*&ون  ":��� #(�6�46 ا���#�2، ، ;�2 ا��واد #" ذ�� ا�)*(ك ��  2�. ، ص�4� ،�1903

111 .  
2

 H� ،D�Eر ا�&C(ون، ا�&*+ � .100, ، ص7. ��& ا��,)�ن ا
3
 Ch.  La Véronne (de), op.cit., p.21. 

4
 D�Eر ا�&C(ون، ا�&*+ ���& ا��,)�ن ا H� ،.7106. ، ص.  
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تونس من ب بني حفصو  ،هةاألوسط، ثم كان عليه مواجهة الموحدين و بني مرين من ج
 .ى ترك عاصمته تلمسان في مناسبتيناضطرت هذه المواجهات يغمراسن إل ، وجهة أخرى

/ ه 639 تلمسان سنة على مدينة ،سلطان تونس ،كانت المرة األولى عندما زحف أبو زكريا
رك ت إلىيغمراسن  ضطرا ،لجيوش الحفصيةادرته على مواجهة لعدم ق و م، 42-1241

إلى الصحراء، و انتهت هذه الحملة بعقد معاهدة بين  الجئاتلمسان مع عائلته وحلفاءه 
 زكريا بالخالفة و خطب ان إلى عاصمته، وبالمقابل بايع أبعاد بمقتضاها يغمراس ،الطرفين

  1.له على جميع منابر المناطق الخاضعة لسلطته
    طاعته  عناجداده  دولةروج أقاليم يرى بعين الرضا خ ،لم يكن الخليفة الموحدي السعيد

يعترفون بخالفته، بينما قبائل فريقية، و بنو عبد الواد ال إفقد استقل بنو حفص ب ،استقاللها و
على  اا مباشر مرين استقروا تدريجيا بشمال المغرب األقصى و أصبحوا يشكلون خطر  يبن

 ،األقطاب، جهز الخليفة السعيد له هذه المعارضة ثالثيةالذي تمثّ  و لمواجهة الخطر ،دولته
  . م إلعادة هؤالء إلى الطاعة 1248/ ه 645جيشا عظيما سنة 

أخضعهم، ثم توجه بجيوشه نحو في بداية األمر نحو مدينة تازة معقل بني مرين ف توجه
لى إمته تلمسان للمرة الثانية و لجأ ترك عاص ه،فلما علم يغمراسن بقدوم ،المغرب األوسط

الحقه الخليفة السعيد ، و وجدة ليتحصن بها مدينة ة بالجبال جنوبالواقع" يكتتمزيزد" ةقلع
شه، و خالل ذلك الهجوم أصيب بضربة قاتلة، فتفرقت جيوش هاجم القلعة على رأس جي و

/ ه 646لك يوم الثالثاء أخر صفر سنة و كان ذ ،ك الحصار على يغمراسنالموحدين و فُ 
  . م 1248جوان  23
احتراما و نه إ، فحربهلمصرع الرجل الذي قدم نادما على  يغمراسن متحسرا ون لم يكن إو 

له على لحرمة الخالفة، بادر إلى الخليفة وهو صريع على األرض، فاقترب منه وحياه واقسم 
   2.براءته من هلكته

                                                 
1

 H� ،D�Eر ا�&C(ون، ا�&*+ � .100, ، ص7. ��& ا��,)�ن ا
2

D، /.ء �Eر ا�&C(ون، ا�&*+ �D، ص110. ، ص7. ا6<�،��& ا��,)�ن �Eر ا�&C(ون، ا�&*+ �N  ، .153 ،D" ا�Eر ا�&C(ا� ،"E:'ا� ،
 .119. ص
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بحمل لقب أمير المسلمين، وأصبح منذ ذلك التاريخ  كتفىان يغمراسن إرغم هذا االنتصار ف
  1.اإلسالمي لبقية ملوك بالد المغرب اندّ 

و هاجم األمير المريني  ،تهم للموحدينابعد مقتل الخليفة السعيد مباشرة، عاود بنو مرين معاد
، و قتل عبد اهللا ضى عليهاقوات الموحدين في منطقة كرسيف وق ،أبو يحي بن عبد الحق

بالنسبة ليغمراسن، فقد أصبح بنو  أما. لك بداية النهاية للموحدينفكان ذ 2،بن الخليفة السعيدا
   3.العدو الرئيسي له ،أسالفهالذين كانت لهم حروب مع  مرين
 ونالموحد ،ة قوى تتحالف وتتصارع فيما بينهابالمغربين األوسط و األقصى، ثالث برزت هكذا
ال زالوا يسيطرون على مراكش، بنو مرين الذين يسيطرون على شمال المغرب  الذين

  . بنو عبد الواد الذين ما فتئ سلطانهم يتوسع بالمغرب األوسط مدينة فاس، و األقصى و
هوا نداء استغاثة للخليفة حدث أن سكان مدينة فاس الذين بقوا على والءهم للموحدين، وجّ 

ين، فاتفق ر العداوة القائمة بين بني عبد الواد وبني م استغاللالذي أراد  ،الموحدي المرتضى
  . بين الفريقين و دامي طويلن، فكان ذالك بداية لصراع اربة بني مريمع يغمراسن على مح

قرب  4اسلي واد ول مرة لمحاربة بني مرين، و التقى الجيشان في منطقةأخرج يغمراسن 
بني بن عبد الحق أمير  بو يحيأ و ألحق ،م 1250فيفري  –جانفي/ ه 647وجدة في شوال 

الهزائم التي ألحقها بنو مرين  كانت األولى في سلسلة ،هزيمة قاسية بيغمراسنمرين، 
" باب سليط"م بمنطقة   1257/ ه 655ثانية بين الفريقين سنة   ةبيغمراسن، و وقعت معرك

  .انتهت بهزيمة يغمراسن مرة ثانية
يعقوب  بو يوسفأ م، فخلفه أخوه 1258/ ه 656بن عبد الحق سنة  يحي بوأ توفي األمير 

الجيشان  التقىم، و  1259/ه 657بن عبد الحق، و تجددت المواجهات بين الفريقين سنة 
 هاجنح الخصمان بعد 5.أبو يوسف يعقوب وانهزم يغمراسن مجددا أمام "كلدمان" بمنطقة 
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، غير أن هذه م 1260 – 61/ه 659إلى السلم، و تم اإلمضاء على معاهدة سالم سنة 
  .لم تدم طويال كما سنرى ذلك الهدنة

 بعد وفاة الخليفة الموحدي المرتضى، تنكر خليفته أبو العلى إدريس الملقب بأبي دبوس
عرش بمراكش لوه بالرجال و المال للوصول إلى االذين ساعد بني مرينل) م 1266/ ه 655(

، و ضرب حصارا على مدينة لقتاله ير أبو يوسف يعقوباألم فنهض 1و ناصبهم العداء،
لبى النداء، و خرج لغزو أراضي مراكش، مما دفع بأبي دبوس إلى االستنجاد بيغمراسن الذي 

يوسف على رفع الحصار على مراكش و التوجه إلى  امرين، األمر الذي اجبر أب يبن
   مارس / ه 666تلمسان، حيث التقى الجيشان قرب واد تالغ في جمادى الثانية سنة 

اضطر إلى اللجوء إلي  أمام جيوش بني مرين للمرة الرابعة، و يغمراسن أنهزم م، و 1268
 9يوم و دخلها  ،إلى حصار مراكشيعقوب عاد أبو يوسف  2.مدينة تلمسان و االحتماء بها

   3القضاء على الدولة الموحدية، كن منو بذالك تم ،م 1269سبتمبر / ه 668سنة  محرم 
  . و تفرغ لمحاربة يغمراسن

م، و التقى  1271 - 72/ ه  670مجددا نحو مدينة تلمسان سنة  يعقوب توجه أبو يوسف
و جرت بين الفريقين معركة دامية و انهزم  ،الجيشان مرة أخرى بالقرب من واد اسلي

يعقوب يغمراسن للمرة الخامسة، فتراجع بقواته إلى مدينة تلمسان، و الحقه أبو يوسف 
ضطر لرفع أف ،هالامتنعت عليه بفضل مقاومة أه التيضرب حصارا على المدينة، و 
يعقوب  يوسف و تفرغ أبو ،قعت مهادنة بين الفريقينوُ  لحصار والعودة إلي فاس، و بعدها ا

   4.و يغمراسن لمحاربة أعدائه من قبائل بني توجين و مغراوة ،للجهاد في األندلس
، الذي أمير غرناطة الفقيه مراسن مع محمدتحالف يغبسبب تجدد الصراع بين الرجلين 

     ، خشيه ، فلما استفحل أمر هذا األخيرفي األندلس يعقوب للجهاد نجد بأبي يوسفاست
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على شن يغمراسن الغارات و  1.يوسف بن تاشفين بابن عباد هو توقع منه أن يفعل به ما فعل
يعقوب إلى محاربة  ا يوسفاب طرأضمور األندلس، مما أثغور بني مرين مما شغلهم عن 

يغمراسن بعدما رفض هذا األخير الهدنة التي عرضها عليه، فكانت معركة خرزوزة سنة 
   .يغمراسن مرة أخرى  انتهت بهزيمة و ،م 1281 /ه 680

فريقية، إوفيا لبني حفص حكام  ظلّ نه إصراع دائم مع بني مرين، ف كان يغمراسن فيو إن 
بنه إ بتزويج ،الودية، قام بمصاهرة الخليفة الحفصي أبو إسحاق إبراهيمولتوثيق تلك العالقات 

مدينة  خرج يغمراسن من. الحفصي السلطان إحدى بنات ،و ولي عهده أبي سعيد عثمان
الستقبال األميرة الحفصية، فتوقف بمليانة النتظار قدوم  2م 1281/  681تلمسان سنة 

حتى انطلق  ،ما إن وصل موكب العروسو األميرة التي غادرت تونس نحو تلمسان، 
و توفي  ،مرض خالل رحلة العودة حاضرته، غير أنهمرافقا العروس راجعا الى  يغمراسن

تم و  3م، 1283/ ه  682بالقرب من واد رهيو يوم االثنين التاسع و العشرين ذو القعدة 
لمسان ن تالذي خرج م ،إخفاء خبر وفاته إلى غاية وصول ولي العهد ابي سعيد عثمان

و تمت مبايعة أبي سعيد عثمان، و عند  ،تم إعالن وفاته رسميالمالقاة الموكب، حينئذ 
  4.دخوله تلمسان بايعه الخاصة و العامة

 بو يوسفأ بتجديد معاهدة السالم مع السلطان المريني ،قام أبو سعيد عثمان في بداية عهده
بين لم يدم السالم طويال  5.غراوةبن عبد الحق، و تفرغ لمحاربة بني توجين و مايعقوب 

ي أبي يعقوب يوسف، الذي قاد المملكتين، و تجدد الصراع بينهما في عهد السلطان المرين
المدينة  القتحاماألولى  تلمسان، و بما أن الحمالت الثالثضد  متتالية حمالت عسكرية أربع

 ر على المدينة، و بدال من الهجوم المباش ،إستراتجيته المريني السلطان رباءت بالفشل، غي
  6.حصارا طويال  كاد أن يؤدي إلى نهاية ملك بني عبد الواد ضرب عليها
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 703 ةشهر ذي القعدة سن أثناء الحصار، في سعيد عثمان فجأة وأب السلطان الزياني توفي
المصادر ، و تروي المريني زيان الذي واصل مقاومة الحصار وم، فخلفه ابنه أب 1303 /ه

 ،كان يستعد للخروج في محاولة يائسة لقتال الجيوش المرينية الزيانيأن السلطان  1،التاريخية
إمضاء  م، فتمّ  1307/ ه  707أبي يعقوب يوسف سنة  السلطان عندما وصله خبر مقتل
  .فاس و رجعوا إلى تلمسان نين الذين فكوا الحصار عمعاهدة سالم مع بني مر 

أبو زيان على إعادة النظام إلى مملكته، و تهدئة المدن، و معاقبة القبائل  السلطان عمل
للثورة و الخروج عن طاعة بني  ،تلمسان تهلت حصار الثماني سنوات الذي شهدالتي استغ

 شهر حيث توفي يوم األحد الحادي و العشرين من ،عبد الواد، غير أن حكمه لم يدم طويال
  .  م 1308افريل  14/ ه 707شوال سنة 

على مواصلة  )م 1318 - 1308/ ه  718 – 708(جتهد خليفته أبو حمو موسى األول إ
   ترميم أسوار المدينة، و حفر الخنادق  د والده لمحو أثار غزو بني مرين، فعمل علىو جه

لجعل  كانت ترمي و إعادة ملء خزينة الدولة، و كلها إجراءات ،و جمع المؤن في المخازن
إلى ما وراء مدينة  بني مرينجديد، كما نجح في إبعاد المدينة في مأمن في حال حصار 

زدهارا إكانتها كمركز تجاري كبير، وعرفت معهده في  مدينة تلمسان استرجعتكما . وجدة
أما  ،الدين توفير الحماية ألهل العلم واقتصاديا لم تشهده من قبل، كما عمل على تقريب و 

و لكن  ،ل إلى غاية بجاية و قسنطينةفقد اتبع سياسة توسعية نحو الشرق، فتوغّ  في الخارج
  .بدون جدوى

. خلفه على عرش تلمسانلي 2،األول حمو موسى األول بأمر من ابنه أبو تاشفين وتل أبقُ 
فشرع  مملكة بني حفص،عية جهة الشرق على حساب واصل أبو تاشفين سياسة والده التوس

بجاية و قسنطينة م في تسيير حمالت عسكرية متتالية ضد  1318/ ه 719بداية من سنة 
و عاود هجماته على أراضي بني حفص لما استنجدت به القبائل العربية  ،ت كلها بالفشلاءب
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 دم، فأرسل عدة حمالت ض 1334/ ه  735التي ثارت ضد الخليفة الحفصي أبي بكر سنة 
لمواجهة  و 1.و بجاية، و شدد الحصار على هذه األخيرة ببناء حصن تامزيزديكت قسنطينة

سلطان المريني اليحي إلى  ومملكته، توجه السلطان الحفصي أب عتداءات على أراضىإلا
عليه المصاهرة بتزويج  رضتاشفين، و ع يردع خطر أب على يد عثمان لمساعدتهسع يأب

على الجيوش شجعت االنتصارات المتتالية . علي الحسن األمير أبي إحدى بناته بولي العهد
تاشفين على مواصلة هذه السياسة التوسعية تجاه بني حفص، فأستنجد  اأب ،الحفصية
تدخل لدى السلطان الزياني لي ،علي الحسن يالحفصي بصهره السلطان المريني أبالسلطان 
فكان ذلك بداية  لي،ع لطلب أبي الحسن ب أبو تاشفينمهاجمته، فلم يستج نللكف ع

  .صراع جديد بين المملكتينل
بدأ حملته  ، وم 1334/ ه  735تلمسان سنة  و الحسن علىبسار السلطان المريني أ 

      ،شوال من نفس السنة 11وهران و ندرومة، و وصل مدينة تلمسان يوم  نباحتالل مد
تحام ن من اقتمكّ ، من الحصار سنوات ةبعد ما يقارب ثالث. شرع في حصار المدينة و

 ،م 1337 افريل 29 /ه  737و العشرين من شهر رمضان سنة  سابعالمدينة يوم األربعاء ال
  تاشفين و ثالثة من أبنائه على أبواب القصر و هم يدافعون عن الحرم او قتل السلطان أب

 نن دخول تلمسان التي امتنعت عم علي، لسلطان أبو الحسناو هكذا تمكن  2.و المال
 أراضي أراضيهم الى و قضى على  ملك بني زيان، و ضم  بني مرين، أسالفه من سالطين

لمدة تزيد عن  مباشرة ،ينة تلمسانالذين حكموا البالد بما في ذلك مد ،مملكة بني مرين
  ).م  1358 – 1337/ ه  760 – 737(عشرين سنة 

 استغلت  حيث ،بالقيروان علي لفترة قصيرة بعد انهزام أبي الحسن ،إحياء مملكة بني زيان تم
 تواجدة معهكانت م التي والتي ضمها أبو الحسن إلى جيشه،  جيوش بني عبد الواد

       وان، فخرجت على طاعتهفريقية، هزيمة السلطان المريني أمام القبائل العربية بالقير إب
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 22د الواد، ودخل  هذا األخير مدينة تلمسان يوم ملكا لبني عب 1سعيد الثاني او بايعت أب
أربع  2.ملك أجدادهم وو بذلك أحي ،م 1348سبتمبر  17/ ه 749 سنة األخرى جمادىشهر 
زحف السلطان المريني أبوعنان فارس على تلمسان، و التقى الجيشان على  ذلك، بعد سنوات

 25/ ه  753 األولى سنة جمادى 11يوم  ،أحد فروع وادي اسلي ،ضفاف وادي القصبة
    ُأعدما،و  ثابت في األسر وأب وهسعيد الثاني و أخ ياألمير أبسقط  أينم،  1352جوان 
    3.مملكة تلمسان مجددا إلى مملكة بني مرين أراضي تمّ و ضُ 

حمو  وبألى تونس، و من بينهم إد الواد ، لجأ أشراف بني عبمجددا بعد انهيار ملك بني زيان
ئل العربية م أشارت القبا 1358/ ه  759بن عبد الرحمان، و في سنة موسى بن يوسف 

على استرجاع ملك  موسى حمو يمحمد بن تافراكين بمساعدة أب يعلى الوزير الحفصي أب
 نحو تلمسان على رأس جيش حمو موسى وتوجه أب، فعنان عنهم اأب ليشغلوا بذلك أجداده

أبو  دخل، و فارس عنان وسيرهم وصلهم خبر مقتل السلطان أبو أثناء  ،من القبائل العربية
    م  1359 فبراير 7 /ه  760حمو موسى مدينة تلمسان يوم الثامن من ربيع األول سنة 

       4.و بذلك أعاد إحياء ملك بني زيان ،ضرته و دار ملكهار بحو استقّ  ،و تمت مبايعته
م و التصدي للمطالبين بالعرش بدع ،عهده في إخماد الثورات الثاني قضى أبو حمو موسى
فكان عليه مواجهة أطماع أبي زيان الطامع في  بني مرين، من من القبائل العربية و

 الذين حاولوا غزو تلمسان مجددا، حيث، كما كان عليه مواجهة أطماع بني مرين 5،العرش
/ ه  772في شهر محرم سنة مدينة تلمسان من احتالل  السلطان المريني عبد العزيز تمكن

إثر وفاة  ،ذلك لى عرشه سنتين بعدإ الثاني، حمو موسى وأب السلطان عاد .م 1370
حينما قصدها السلطان  أخرىترك تلمسان مرة إلى  ضطرأ ، غير أنهالسلطان المريني
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     طويال، ر بهام، و لكنه لم يستقّ  1383/ ه  785الذي دخلها سنة  ،المريني أبو العباس
 وبن عمه السلطان أبي عنان، فأستغل أبامدينة فاس التي غلبه عليها موسى إلى  رجعو 

تاشفين  يأب ابنهكان ثورة  ،واجهه دٍ غير أن أخطر تحّ  1.حمو موسى ذلك و عاد إلى عرشه
  2.م 1388/ ه  791سنة  ه الثاني، و انتهى الصراع بينهما بمقتل

ربيع  17حيث توفي يوم  وى ثالثة أعوام وأربعة أشهرس الثاني، لم يدم حكم أبو تاشفين
العرش  علىفلم يبق  ،أبو ثابت يوسفو خليفته  بنهاما أ، م 1393/ ه 795الثاني سنة 

د من رِ طُ  ، هذا األخيراج يوسفالحجّ  يبأه من طرف عمّ  اغتيلسوى أربعين يوما، فقد 
ربيع الثاني سنة ع في شهر ُبوي الذي  ،زيان وأبالحكم عشرة أشهر بعد ذلك من طرف أخيه 

من تلمسان من طرف  بدوره حيث طرد ،نه لم يتمتع طويال بالحكمأ م، إالّ  1393/ ه  796
   3.م 1398/ ه  801أخيه أبو محمد عبد اهللا سنة 

 األصعدةالتقهقر على جميع  دخلت مملكة بني زيان في مرحلة طويلة من الضعف و هكذا
أصبحوا دمى في أيدي حكام فاس الذين و  ان على العرش،بنى زيع أمراء ار صبسبب 

مرت أوضاع دولتهم است و ،يشاءونو يخلعون من  يشاءونيضعون على عرش تلمسان من 
سبان، لتختفي من اإلحتى  و ،و بني حفص ،خالت بني مرينعرضة لتد على هذا الحال

  .م 1554/  ه  962 العثمانيين سنةحت ضربات األتراك التاريخ بعد فترة احتضار طويلة ت
  

  مملكة بني مرين:  ثالثا

  

فبعد فترة  4،مرين كأبناء عمومتهم من بني عبد الواد، إلى قبيلة بني واسين الزناتية  ينتمي بنو
هجرة طويلة نحو الغرب، استقروا بالجهة الشرقية للمغرب األقصى أين كانوا يترحلون بين 
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و يتنقلون من الجنوب  ،ن الغنم و الجمالوّ ربُ يُ  ال،ح كانوا رُ فقد . فياللتاة كرسيف و تمنطق
     من أجل المراعي  ،ةنحو الشمال، إلى سهول وادي الملوية و مناطق تازة و وجدة الغنيّ 

  .و شراء ما يلزمهم من الحبوب لفصل الشتاء الذي يقضونه بالجنوب

انوا في عداء دائم مع صطدم بنو مرين بعبد المؤمن و لم يخضعوا لسلطته، لذلك كإ
و لم يتقبلوا سيادتهم إال خالل الفترات التي شاركوا فيها إلى جانب الجيوش  1الموحدين،

   2.الموحدية في حركة الجهاد باألندلس
نتيجة حملة  (L.Golvin)صولهم إلى الملك كما يقول األستاذ لوسيان قولفين و  لم يكن

اإلعداد لها طويال كما كان الحال بالنسبة للمرابطين و الموحدين، بل  رة تم عسكرية مظفّ 
و لم  ،ألراضي بدون هدف سياسيو مستمرة الحتالل ا ،كانت عبارة عن حركة هجرة طويلة

ا لبني مرين ضعف الموحدين وعدم قدرتهم على جليّ  اإال بعدما بد يتبلور الهدف السياسي،
لم يعد في استطاعة  ضعف سلطتهم،  نحالل ونتيجة ا و .سط النظام و األمن في مملكتهمب

التاريخي لترحالهم، حيث تحولت رحالتهم السنوية إلى حركة " الرواق"الموحدين احتوائهم في
م  1213/ ه  610سنة  و بداية من 3.توسع و احتالل لألراضي التي كانت ممنوعة عليهم

صر الخالفة و هو ال تنالمس يوسف ابنه ىو تول ،اصر رابع الخلفاء الموحدينإثر وفاة الن
يزال صبيا، ضعفت الدولة الموحدية و استغل بنو مرين ذلك، فتوغلوا في المناطق الواقعة 

للموحدين  و استقروا بها رغم المحاوالت المتفرقة ،جنوب الريف، فاحتلوا سهول تازة الخصبة
و قصر  مكناس ،تازة إلبعادهم عنها، و فرضوا الضرائب على أمصار المغرب مثل فاس،

  4.كتامة
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يحي بن عبد الحق، وبشكل  وم تحت قيادة أب 1244/ ه  642سنة  بداية منشرع بنو مرين 
مزيزدكت، في حملة يد أثناء حصاره ليغمراسن بقلعة تخاص بعد مقتل الخليفة الموحدي السع
  . منظمة للسيطرة على المغرب األقصى

م، و من ثم واصل  1248/ ه 646استولى أبو يحي بن عبد الحق على مدينة فاس سنة 
لحق الهزيمة بالخليفة الموحدي أو  ،د فزاز، ثم سال و رباط الفتحه، فاستولى على بالتوسع

  ، م 1258/ ه  656أبو يحي سنة  السلطان توفي. المرتضى الذي حاول الحد من نفوذهم
 بعدما تمكن من تثبيت أركان حكمه، لمحاربة الموحدين، يعقوب تفرغ خليفته أبو يوسف  و

م في حملة منضمة للقضاء على ما تبقى من  1263/ ه  662و شرع بداية من سنة 
 خرج الخليفة أبو دبوس لمالقاته فأنهزم و قتل، .نفوذهم، و مهاجمة العاصمة مراكش مباشرة

و بذلك أصبح بنو  1،م 1269/ ه 668محرم سنة   9مراكش يوم  يعقوب و دخل أبو يوسف
          و توجهوا بأنظارهم نحو المغرب األوسط  أسياد المغرب األقصى بال منازع، مرين

  . و األندلس
على تقوية و تثبيت سلطته  ،نالموحدي تمكن من القضاء علىعمل أبو يوسف يعقوب بعدما 

 ربطها بهم روابط عائلية مثل بني باالعتماد على القبائل الزناتية، و كل القبائل التي ت
أما عالقاته الخارجية فكانت جد متوترة مع جيرانه، و بشكل خاص مع بني عبد  ،طاسو 

إلى الهدنة كما  عهده نهايةواجهات مع يغمراسن و إن مال في الواد، مما أدى إلى عدة م
في شؤون ، هو التدخل أهم ما ميز عهد هذا السلطان نغير أ. سبقت اإلشارة إلى ذلك

اء الشرعية ضفربما رغبة منه إل ،سياسة الموحدين بالجهاد في األندلس عبتّ ا األندلس، حيث
   2.على حكم أسرته
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م، تلبية لنداء  1275/ ه  674ول مرة سنة ألأبو يوسف يعقوب مضيق جبل طارق  جتازإ
التي سمحت  1،باألندلس ةحمالته األربع لهذه الحملة أو ، لتكون أمير غرناطة محمد الثاني
بني مملكة غرناطة، كما سمحت لحركة االسترجاع المسيحية، و بتدعيم  وقفو لو مؤقتا ب

  . طريفة ، الجزيرة و جبل طارق: بسط نفوذهم على مدن المضيق مرين من
بدون أن تسمح بإيقاف زحف  بني مرينحمالت فائدة كبيرة، فقد أنهكت عموما لم تكن لهذه ال

أن من أراضي المسلمين باألندلس، و األخطر من ذلك  ىتبقالغزو الصليبي على ما 
أصبحت عبئا عليهم و يصعب  حمايتها،سيادتهم على بعض مدن األندلس التي كان يجب 

عدة هزائم  اقهلحإلمتواصل مع بني عبد الواد، و ز عهده بالصراع اكما تميّ  2،الدفاع عنها
  .إلى السالم انو التي على إثرها جنح الطرف ،ركة خرزوزةها معرُ خِ اكانت  ،بيغمراسن

/ ه  685توفي أبو يوسف يعقوب بالجزيرة الخضراء باألندلس يوم الثالثاء الثاني و العشرين 
1286  3.ةم، فحمل جثمانه و دفن بمسجد شال   

 ه،على نهج) م 1307– 1286/ ه  707 – 685(سار ابنه و خليفته أبو يعقوب يوسف 
 (Alfonso) سو، ثم أبرم هدنة مع ألفونحركة الجهاد في األندلسفي بداية عهده  حيث واصل

لتقليديين، و إلتمام سعيد عثمان ملك بني زيان أعدائه ا يملك قشتالة ليتفرع لمحاربة أب
و ذلك  ،الموحدية تحت سلطتهم توحيد أراضي الدولةجداده، و هو أ طالما راودمشروع قديم 

  .زيانعلى حساب مملكة بني  شرقا بالتوسع
سعيد عثمان تسليمه  يالسلطان أب ، رفضزيانكان السبب المباشر لتجدد الصراع مع بني 

أبو  ، و بعد عدة حمالت عسكرية فاشلة ضد تلمسان و أحوازها،  شن الزناتي بن عّطوإ
حملة عسكرية كبرى ضد مملكة بني  4،م 1298/ ه  698ة رجب سنة في غرّ  يوسف يعقوب

                                                 
1
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العالم الخارجي بعدما احتل  نو عزلها ع ،را طويال على تلمساناص، حيث ضرب حزيان
يعقوب في  وقتل أب ،د  ثماني سنوات من الحصاربع و .زيانجميع أراضي مملكة بني 

 ،زيانفأسرع حفيده أبو ثابت احد المطالبين بالعرش بعقد الصلح مع بني  ،قصره بالمنصورة
 لى العرش، ع ةبت من القضاء على منافسيه األربعتمكن أبو ثا .الحصار عن المدينة و فك

  ، م 1308/ ه  708سنة في  حيث توفي بعد ذلك بقليلطويال، لحكم با غير أنه لم يتمتع
ه  710جمادى األخيرة سنة  في بعد ذلك بقليل، يتوف لكنهو خلفه أخوه السلطان أبو ربيع، 

بالرخاء و الرفاه، و في ذلك يقول ابن  عهدهو على الرغم من ذلك، فقد تميز م،  1310/ 
ا إلهل الدولة، و في أيامه تغالى ا و ترفً و سكونً  و كانت أيامه خير أيام، هدنةً "  :خلدون

تنافس الناس في البناء فعالوا  ...ار، فبلغت قيمتها فوق المعتادالناس في أثمان العق
و . زخرفوها بالزليج و النقوش و ،الصروح، و اتخذوا القصور المشيدة بالصخر و الرخام

و أكل الطيب و اقتناء الحلى من الذهب و الفضة، . تناغو في لبس الحرير و ركوب الفاره
   1".و استبحر العمران، و ظهرت الزينة و الترف

رف على هذا عُ  2.م بتازة 1310/ ه 710سعيد عثمان في جمادى األخر سنة  وبويع أب
عهده بالسلم، حيث قام بمهادنة  زتميّ  و، فنونلل يامحبا للعلم و راع ،ارجال تقي  كونهالسلطان 

كان ثورة ابنه و  ،ز عهدهأهم حدث ميّ ن غير أ .الجهاد باألندلس عن و توقف ،زيانبني 
الحسن  ياألمر الذي دفعه إلى جعل ابنه أبعلي و استقالله بسجلماسة،  يولي عهده أب

هرهم بتزويج صاو  ،كما عقد حلفا مع  بني حفص 3،يعل يو لي عهده بدال من أب ،علي
 عثمان خرج السلطان أبو سعيد. يحي يبابنة السلطان الحفصي أب الحسن يولي عهده أب

و حمل إلى فاس أين توفي في شهر ذي الحجة  ،فمرض هنالك ،إلى تازة الستقبال العروس
  4.م 1330/ ه 731سنة 
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أعطى  رخاء و ازدهار اقتصادي كبير، مماعرف المغرب األقصى في عهده، فترة سالم و 
و القصور،  ،و المنازل ،و المدارس ،دت المساجدي ، فشُ عمران و الفنونالزدهار الدفعا قويا 

  1.لذلك يعتبر عهده بحق أحد أزهى مراحل الفن المغربي األندلسي
الذي خلف والده ) م  1351 - 1330/ ه  752 – 730( الحسن علي  ويعتبر السلطان أب

كانت بداية عهده عبارة عن سلسلة من . سالطين بني مرين عظم، أعثمان سعيد اأب
أو األندلس، لكن سرعان ما انقلبت  اإلسالمي سواء في المغرب ،االنتصارات المتواصلة
البقاء ، فكانت نهاية عهده عبارة عن صراع مرير من أجل سريعا دولتهاألوضاع و انهارت 

أدت في نهاية متواصلة على الحكم،  صراعاتل كان ذلك بدايةو  ،اظ على عرشهو الحف
  .                  المطاف إلى انهيار دولة بني مرين

سجلماسة  بمدينة أستقل علي الذي  يمن القضاء على أخيه أب علي ن أبو الحسنبعدما تمكّ 
باألندلس، ثم توجه نحو  قةو قام بحملة عسكرية موفّ  م، تفرغ للجهاد 1332/ ه733سنة 
  . صهره سلطان تونسلمناصرة ب األوسط لمحاربة بني عبد الواد المغر 

حمالته  األول، تاشفين مواصلة السلطان الزياني أبو علي، أبو الحسن السلطان ستغلّ إ
لتخلي با اليوجه له إنذار  ،العسكرية ضد أراضي بني حفص، و بشكل خاص ضد مدينة بجاية

ن، فكان ذلك سببا مباشرا الندالع يتاشف ودوانية تجاه بني حفص، فتجاهله أبعن سياسته الع
  . الحرب بين المملكتين

م، و بعد حصار دام ثالث  1335/ ه  735حملته ضد تلمسان سنة  علي، بدأ أبو الحسن
افريل  13/  737سنة  ، تمكن من إقتحام المدينة في السابع و العشرين رمضانسنوات تقريبا

و ضم أراضيهم لمملكته، كما حاول ضم المنهزمين  ،م،  فقضى على ملك بني زيان 1337
و جمع كلمة " :ليكون أميرا لجميع شعوب زناتة، و في ذلك يقول ابن خلدون ،تحت سلطته

أنزلهم ببالد المغرب  و بني واسين من بني مرين و بني عبد الواد و توجين، و سائر زناتة
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و أصبح ملك زناتة بعد ...تحت لواءه وا عصباَ ار من أعماله و س بكل طائفة منهم ثغراَ  وسدّ 
  1."أن كان ملك بني مرين و سلطان العدوتين بعد أن كان سلطان المغرب

لك إفريقية، إلى مُ  ،حتل المغرب األوسطابعدما علي، الحسن  وامتدت أطماع السلطان أب
 ، عهده من طرف أخيه عمرو مقتل ولي  ،يحي ووفاة صهره السلطان الحفصي أب فأستغل

من المنصورة  على المغرب األوسط، خرج  فارس عنان يبعدما عقد ألبنه األمير أبو 
م، و  1347/  ه 748و دخل مدينة تونس يوم األربعاء جمادى األخرة سنة  ،صدا إفريقيةاق
س، و تون نو تلمسا ،لفاس االحسن ملك وهكذا أصبح أبستولى على جميع أنحاء إفريقية، و ا

  .باإلمكان إيقافهو القوة العظمى الوحيدة بالمغرب اإلسالمي، و بدا أنه لم يعد هناك 
فريقية، إعلى إخضاع القبائل العربية التي كانت تسيطر  علي، أبو الحسن السلطان حاول

انهيار م، فكانت تلك الواقعة بداية  1348/ ه  749فمني بهزيمة خطيرة أمام القيروان سنة 
و نصب نفسه  ،خذ البيعة لنفسهأ ،بواقعة القيروان فارس عنان وإثر سماع أب علىو  .دولته

دخل في صراع مرير مع  ،عرشه ىلإ العودة الحسن وبأ حاولبني مرين، و لما  على عرش
في جبل هنتاتة في الثالث و العشرين ربيع الثاني سنة  تهو انتهى ذلك بوفا ،نانع يبأبنه ا

ة التي شيدها و حمل جثمانه و دفن بين المجاهدين في مقبرة شال  2،م 1351/ ه  752
بنفسه، فكانت جنازة أعظم ملوك بني مرين بمثابة جنازة آلمال و طموح هذه العائلة إلعادة 

  3.أمجاد المغرب اإلسالمي
و هو على قيد الحياة،  امبراطوريتهانهارت  إذمني بفشل ذريع،  قد إذا كان مشروعه السياسي

تنسينا نتائج سياسته  ،امدارس التي شيده و اإلرث المعماري و الفني من مساجدن إف
   4.التي كانت في نهاية األمر كارثية الخارجية

 توحيد أقاليمإعادة ) م 1358 -  1347/ ه  760 – 748( فارس أبو عنان السلطان حاول
سمحت له  ،ناجحة، فقام بعدة حمالت عسكرية التي شيدها والده تحت سلطته اإلمبراطورية
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ثم  ،و بسط نفوذه على المغرب األوسط 1،م 1352/ ه  753سنة  احتالل تلمسان من جديدب
     ،على بجاية فاستولىم،  1356/ ه 758خرج في حملة عسكرية إلخضاع إفريقية سنة 

  .تكوين إمبراطورية والده ت جيوشه مدينة تونس، و بذلك أعادو احتل ،و قسنطينة و الّزاب
ره الحسن بن عمر مر عليه وزيآة إلى فاس، و تمرض السلطان بعد عودته من تلك الحمل 

و أخذ البيعة البنه السعيد و هو طفل في الخامسة من العمر، فكان  ،فقتله و هو مريض
  .ذلك بداية لفترة طويلة من الدسائس و مؤامرات القصر انتهت بانهيار مملكة بني مرين

يتحكمون فكان الوزراء  2،رطويال نتيجة للفوضى و صراعات القصكان انحطاط هذه الدولة 
  ، خمسةو ُخلع ، سبعة منهم ُقتل أميرا، 17فمن ضمن . في سلطة زائلة و محل صراع دائم

من بينهم ثالثة  ،سوى خمسة أمراء الطبيعية، على العرش إلى غاية و فاتهممنهم و لم يبق 
    3.كانوا أطفاال

المغرب األقصى عن السلطة المركزية لبني مرين، و أصبحت تحت خرجت مختلف أقاليم 
     و انتشرت الروح االستقاللية  ،السيادة المباشرة لزعماء تلك األقاليم، كما تعددت الثورات

والي مدينة سال و هو من قبيلة ، فاستغل أبو زكريا يحي 4،و الفوضى في جميع أنحاء البالد
 بعد وفاة السلطان ،عرشال، ففرض على بني مرينتلك األوضاع و ضعف  5،بني وطاس

بعد وفاته واصل  ، و، و مارس عليه الوصايةواحدة سنة عمرهأبو سعيد عثمان الثالث، طفل 
ن تمكّ  األخيراية على هذا السلطان الصغير، غير أن هذا الوص من شيوخ بني وطاس نانثإ

اتخذ وزيرا  وتحكم في زمام السلطة، و  ،م 1455/ ه  860من التخلص من وصايتهم سنة 
األمر الذي أدى إلى ثورة أهالي فاس عليه و قتله، فاستغل أحد شيوخ بني وطاس،  ،يهوديا
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و يقضي نهائيا على أسرة  ،لينصب نفسه على العرش ،هذه األوضاع ،و هو محمد الشيخ
 .بني مرين

  

   ةالزياني -المرينية  صراعاتال:  عاراب
        

من  أصل واحد، فهم أبناء عمومة و كانوا منن بني عبد الواد و بني مرين إف ،كما ورد سابقا
كان من . بطون قبيلة بني واسين التي تشكل فرع من الفروع الكثيرة لقبيلة زناتة الكبيرة

غير أن ذلك لم يحدث، بل لم يكن بينهم  ،إلى التقارب دفعهمالمفروض أن أصلهم الواحد ي
و المرجح أن ذلك يعود إلى الصراع على مناطق  ،و إنما صراع و عداء متبادل ،تفاهم
ة في عهد تلك العداوة حدّ  و زادت 1،و العصبية القبلية التي كانت أساس معيشتهم ،الرعي

 وبن عاد عليهم ذلك بالمنفعة، بينما ظلّ  و ،عبد الواد تحالفوا مع الموحدينو فبن، نالموحدي
رهم إلى العيش في ظروف صعبة ضطُ امما  ،معارضتهم للموحدينعدائهم و مرين على 

و زادتها  ،برزت تلك العداوة من جديد ،بالمناطق الصحراوية، و عند انهيار الدولة الموحدية
ستحواذ من اال -إلى جانب بني حفص  -حيث حاول كل فريق  2،حدة األطماع السياسية

يمكن إضافة سبب آخر  ،يع السياسإلى جانب هذا الصرا .على ارث الموحدين لصالحه
و إن لم يكن معلنا، و هو الرغبة في السيطرة على الطرق التجارية، و بشكل  نزاعلهذا ال

ه من أرباح على المتحكم و ما تدر  ،خاص طريق تجارة الذهب القادمة من بالد السودان
    3.فيها

مرين المتنامية، الحد من قوة بني  ،موحدينحاول يغمراسن منذ بداية عهده و بتشجيع من ال
دائم بين الجارين، و بعد سلسلة من الهزائم المتتالية أمام جيوش الصراع سبب الفكان ذلك 
مال إلى  م، 1280/ ه  680و خاصة بعد هزيمته في معركة خرزوزة سنة  ،بني مرين
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 :قول فيهامهادنة بني مرين، و ترك يغمراسن لولي عهده وصية أوردها لنا ابن خلدون ي
بية، و على بني مرين بعد استفحال ملكهم و استيالئهم على األعمال الغر  يا بني إنّ "...

كنني أنا القعود ، و ال يممددهم رإذا جمعوا الوفو ، ال طاقة لنا بلقائهم حضرة الخالفة بمراكش
و عليك ، اك و اعتماد لقائهمكوص عن القرن التي أنت بعيد عنها، فإيّ الن ةعن لقائهم لمعرّ 

وا إليك و حاول ما استطعت في االستيالء على ما جاورك من فياذ بالجدران متى دلبالل
، و لعلك تكافئ حشد العدو بحشدك ، ودين و ممالكهم يستفحل بها ملككوحّ عماالت الم

   1".ر بعض الثغور الشرقية معقال لذخيرتكتصيّ 
ئه الخطوط العريضة لسياستهم ما يمكن استنتاجه من هذه الوصية، أن يغمراسن ترك لخلفا

   فأوصى بالحذر من بني مرين، و مهادنتهم  .ة تجاه جيرانهم في الغرب و الشرقالخارجي
تباع سياسة دفاعية محضة تجاههم، كما او  ،و التخلي عن أية أطماع توسعية على حسابهم

كانت الظروف  إذا بني حفصالشرقية التابعة ل أوصاهم بالتوسع على حساب المقاطعات
حاول أبو سعيد  و التي ،و عنابة بجاية ،مالئمة، و هي المقاطعات التي تشمل قسنطينة

   2.دون جدوىاالستيالء عليها و لكن  ،و خلفاءه عثمان
يوسف  يأبو سعيد عثمان وصية أبيه، فجدد معاهدة السالم التي أبرمها والده مع أب تبعإ

      معاهدة سالم مع ابنه م، أبرم  1286/ ه  685و عند وفاة هذا األخير سنة  3يعقوب،
 ربن األحم محمد يعقوب يوسف، و في نفس الوقت وقع معاهدة أخرى مع يو خليفته أب
هو بهذا التصرف لم يخرج عن و العاشر ملك قشتالة،  (Alfonso) و ألفونسو ملك غرناطة

 اأب سلوكأغاض هذا ال قد، و للحد من خطرهم بني مرينع أعداء سياسة والده بالتحالف م
توقف عن الجهاد في  ،و للتفرغ لذلك ،عثمان سعيد يرر معاقبة أبيعقوب يوسف فق

األندلس، كما تخلى عن بعض ممتلكات بني مرين باألندلس لمحمد بن األحمر ملك 
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و هكذا تفرغ  ،باستثناء مدن الجزيرة و طريفة، و عقد معاهدة سالم مع ملك قشتالة ،غرناطة
   1.لحرب أعدائه التقليديين من بني عبد الواد

أكثر تتوجه  ،م 1279/ ه  678التوسعية بدأت منذ سنة  بني مرينطماع أ إن ،في الواقع
منح السلطان  2.لبداية الحرب فلم يتبقى له سوى إيجاد سببٍ  ¹،ب األوسطالمغر  فأكثر نحو

الثائر ضد  يوسف م اللجوء ألحد أبناء أبو يعقوب 1289/ ه  688أبو سعيد عثمان سنة 
 وعّطو الزناتي، و عندما تصالح أب و صديقه محمد ابن ،والده، و هو األمير أبو عامر

المتهم بالخيانة،   وابن عطّ تسليمه  عثمان، سعيد يطلب أبو يعقوب من أب ،مر مع والدهعا
فكانت  3يعقوب في األغالل، يب، بل وصل به األمر بوضع رسول أهطلبفلم يجب أبو سعيد 

  .                 هذه الحادثة بداية حرب دامت أكثر من ثماني سنوات
م، غير أنه اكتفى  1290/ ه 689شرع أبو يعقوب في حملته العسكرية ضد تلمسان سنة 

:  ر إلى العودة إلى فاس بسبب قيام حلف ثالثي بين أعداءهضطُ او  تلمسان، بتخريب أحواز
 ،محمد الفقيه ملك غرناطةو  ،حتل مدينة طريفةإملك قشتالة الذي  (Alfonso) دون الفونسو

بعدما تمكن من إعادة األمور إلى نصابها باألندلس، و  4.و أبو سعيد عثمان ملك تلمسان
فكان مصيرها الفشل  ،م 1295/ ه  695سار من جديد في حملة عسكرية ضد تلمسان سنة 

باقي أراضي  نرغم أنه تمكن من عزلها ع ،لمدينةيتمكن من اقتحام ابقتها، و لم اكس
م، و حملة رابعة  1296/  ه 696حملة ثالثة سنة  شن  العالم الخارجي، ثم نو ع ،المملكة

  5.امتها كسابقمم كان مصيره 1297/ ه 697سنة 
العبر من فشل حمالته السابقة، فعاود السير على تلمسان لكن  يوسف استخلص أبو يعقوب

 6ما شرع في حرب استنزاف طويلةالمدينة، و إن  قتحامالذه المرة تفادى الهجوم المباشر ه

                                                 
1

 ،ZE�6 H� .7، 126. ص. 
2
 Sid Ahmed. Bouali, op.cit., p. 30. 

  
3

��5أ( ا�(��& ( ا� ا�,)� �(V2 ا�)*��2، )ا� .67 - 66. ، ص1962، رو2g ا�:�E � #" دو�2 :" �� �، ا���ط، ا�)�4
4

D، ص ا� ا" زرع، ا�)C&ر �E536. ا�. 
5

��& ا��,)�ن ا� +*&ون، ا�)C&ر  H� ،D�E126. ، ص7. ا�. 
6
 Id, p. 37. 



36 

 

، فضرب حصارا رهيبا حول المدينة دام ستسالماالو إجبارهم على  ،أهالي تلمسان لقهر
  .ثمانية أعوام و ثالثة أشهر

م، و عسكر الجيش  1298/ ه 698ة شعبان سنة يعقوب يوسف تلمسان في غرّ وصل أبو 
ت اها المنصورة، و انطالقا منها التف سم  مدينة أختطأين  ،ل الغربي للمدينةالمريني بالسه

حول  اسور  ىالجهات، كما قام بحفر خندق و بنالجيوش المرينية حول المدينة من جميع 
حصار المدينة بدون رحمة، فعانى أهالي  استمرّ . الهجمات عليها خللته أبواب لشنّ تالمدينة 

 و استمرّ "... :تلمسان الويالت من هذا الحصار حيث يصف ابن خلدون معاناتهم بقوله
اهم ثماني سنين وثالثة أشهر من يوم نزوله، نالهم فيها من الجهد و الجوع ما حصاره له إيّ 

لوا ران، حتى زعموا أنهم أكيط و الفو و اظطروا إلى أكل الجيف و القط ،ة من األممأمّ  هلم ينل
      بوا السقف للوقود و غلت أسعار األقوات الحبوب ، و خرّ ناسفيها أشالء الموتى من ال

توغله  ،حصارالأثناء واصل الجيش المريني و  1".المرافق بما تجاوز حدود العوائد و سائر
زائر، كما دانت زيان، فاستولى على وهران ، شرشال و الجراضي مملكة بني أفي عمق 

   . جميع قبائل زناتة بالمغرب بالوالء ألبي يعقوب
 و مسجدا ،تطور معسكر الجيش المريني ليصبح مدينة مزدهرة بعدما شيد بها السلطان قصرا

  2.غرب اإلسالميمة لليو أصبحت المنصورة العاصمة السياس ،و أحاطها باألسوار جامعا،
م، غير أن ذلك  1304/  ه  704سعيد عثمان فجأة أثناء الحصار سنة  وأب السلطان توفي

غير أن الفرج جاء  ،ته أبو زيان لمواصلة المقاومةلم يثبط من عزيمة أهالي تلمسان و خليف
   لى وشك السقوط، م كانت تلمسان ع 1307/ ه  707بشكل غير متوقع، ففي ربيع سنة 

ة عندما يان يستعد للخروج في محاولة يائسة لفك الحصار عن المدينز  وو كان السلطان أب
يخبره بمقتل هذا األخير،  يوسف، ثابت أحد أحفاد أبو يعقوب يوصله مبعوث من األمير أب

و قد وفى بعهده بعدما  ،الملجأ في حالة إخفاقه في مسعاه أن يوفر لهعلى و اتفق معه 
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جميع أراضي  نو تخلى ع ،و فك الحصار على تلمسان ،تمكن من الوصول إلى العرش
         1.بني زيان التي احتلها أبو يعقوب خالل حملته ضد تلمسان

 ،التوسع على حساب األراضي الحفصيةشرع أبو حمو موسى األول بعد نهاية الحصار، في 
 ،فشل في ذلكمدينة بجاية إال أنه  و حاول االستيالء على ،فتمكن من احتالل مدينة الجزائر

سياسة والده التوسعية مستغال االضطرابات التي شهدتها  األول، و واصل خليفته أبو تاشفين
فشرع بداية من سنة  ،كته إلى ما وراء بجاية و قسنطينةلتوسيع حدود ممل ،الدولة الحفصية

شجعته  عسكرية بشكل منتظم ضد بجاية، وفي تسيير حمالت  ،م 1319/ ه  719
األمر الذي أدى إلى تقارب بين بني حفص  ،انتصاراته على مواصلة هذه السياسة التوسعية

سلطان بني  علي حلفا بينهم لمواجهة أطماعه، فتدخل أبو الحسن واو عقد ،و بني مرين
بشكل غير  علي الحسن وأب ةلعقد صلح مع الحفصيين، فقبلت بعثتاشفين  ومرين لدى أب

و إتمام مشروع  ،سة أجدادهالحادثة الذريعة ألبي الحسن للعودة إلى سيا كانت هذهف 2الئق،
  . و هو توحيد المغرب اإلسالمي تحت سلطتهم ،طالما حلم به سالطين بني مرين قديم

/ ه 735منتصف سنة  األول تاشفين والحسن على رأس حملة عسكرية ضد ابتوجه أبو 
ندرومة و هنين، اتجه نحو مدينة  بعدما احتل مدن وجدة،و م،  1335مارس  - فيفري

          .من جيشه إلخضاع المناطق الداخلية للبالد اقسم عث في نفس الوقتبو تلمسان، 
و عزلت تماما عن العالم الخارجي كما كان الحال  ،صرت مدينة تلمسان من جديدو حو 

  ،م 1337أول ماي / ه737رمضان سنة  27خالل الحصار األول، و سقطت المدينة يوم 
و قتل السلطان أبا تاشفين أثناء اقتحام المدينة، و بذلك قضى أبو الحسن على ملك بني  

  .       مملكتهإلى أراضي أراضيهم  ان و ضمزي
ان بعد انهزام بني زي حكم اأحي اناللذ ،ثابت يسعيد و أخيه أب يبعد فترة قصيرة من حكم أب

و مدينة تلمسان من جديد لالحتالل من  بني زيان فريقية، تعرضت مملكةإب علي الحسن وأب
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الذي أراد مواصلة مشروع والده لتوحيد المغرب  فارس، طرف السلطان المريني أبو عنان
 الثاني سنة اإلسالمي تحت سلطته، و سقطت مدينة تلمسان في يد أبي عنان شهر ربيع

ي مرين إلى بن و دخلت المدينة من جديد تحت سلطة 1،م 1352جوان  - ماي/ ه  753
حمو موسى  يلة بني زيان مرة ثانية من طرف أبو إحياء دو  ،عنان وغاية مقتل السلطان أب

  . الثاني
و الحمالت العسكرية المتوالية التي شنها عليها  ،تضررت مدينة تلمسان كثيرا نتيجة الحروب

لم اإلسالمية اسالطين فاس، غير أن هؤالء شيدوا بها بعض المعالم التي تعد من أجمل المع
أصبح مدينة مزدهرة و عاصمة يوسف فالمعسكر الذي شيده أبو يعقوب  .بالمغرب اإلسالمي

مقتل  عقبالمرينية عنها رحيل القوات  إثربعد تفكيكها و ب اإلسالمي لبعض الوقت، المغر 
أصبحت مدينة مزدهرة  علي و الحسن ود بناءها السلطان أبا، أعيوسف بو يعقوبأالسلطان 
و لسوء  ،رة المغرب اإلسالمي، وقد ورد في كتب التاريخ وصف لمعالمها الرائعةو حاض

إحدى  بحق التي تعتبر و لم يبق منها سوى مئذنة الجامع ،جميعها تلك المعالم الحظ اندثرت
  ،بالقرب من ضريح سيدي أبي مدين مسجدا علي كما شيد أبو الحسن ي،مرينال فنالروائع 

و مدرسة و قصرا صغيرا، أما خليفته أبو عنان فشيد بدوره بمدينة تلمسان مسجد سيدي 
كل هذه المعالم جعلت من مدينة تلمسان إحدى مدن الفن و الثقافة اإلسالمية . الحلوي

  .  غرب اإلسالميمبال
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 االتجاه العام للفن اإلسالمي:  أوال

  

إذا كان القرآن الكريم هو لغة اإلسالم المهيمنة، والتي تخاطب البشر، و هو الذي صاغ 
الشخصية الفكرية اإلسالمية وجميع مالمحها، فإن الفن اإلسالمي هو لغة اإلسالم الثانية، 

بل نستطيع القول أن صورة وهو الذي صاغ الشخصية الجمالية اإلسالمية و بلور هويتها، 
اإلسالم في العالم ال تتمثل فقط في العقيدة التي يحملها من توحيد وصالة وغيرها، وٕانما 

 يضاف إلى ذلك بقدر ما تأتي به الصورة االنطباعية التي يتركها الفن اإلسالمي في نفوس
  1.عين غير المسلمينأ و 

لكنهم عندما فتحوا و فن خاص بهم، ) لمصلى اهللا عليه و س(لم  يكن للعرب  في عهد النبي
تشير المراجع  و مصر و بالد فارس، تبنوا الفنون الراقية في هذه البالد، و ،بالد الشام

/ ه  132 - 41سنة ( ن تولوا حكم الخالفة اإلسالميةالتاريخية إلى أن خلفاء بني أمية الذي
المدن  إلقامةالصّناع من شتى الواليات  أمهرجلبوا مواد البناء واستقدموا  )م 750 -  661

وٕانشاء القصور والمساجد، واستعانوا في بناء جامع دمشق بعمال سوريين وبيزنطيين لتجميله 
م، ع من مختلف األقالياالمواد والصنّ  هذا التقليد في جلب بنو العباسبع ات بالفسيفساء، و

:  هماأساسيين و  من مصدرين فنيين ينمو تدريجيا مشتق ناشئبدأ أسلوب إسالمي  هكذا
 ،   الفن الساساني، و يالحظ اقتباس التعبيرات الفنية من هذين المصدرين الفن البيزنطي و

/ ه  72(مثل فسيفساء قبة الصخرة   ألولىاوجودهما جنبا إلى جنب في اآلثار اإلسالمية  و
  2.المشتى و واجهة قصر)  م 692

بشكل خاص في الجامع األموي بدمشق، وقبة  و ،المبكرةففي هذه العمائر اإلسالمية 
   ،شخصية الفن اإلسالمي بدأت تتبلور الصخرة بالقدس، و القصور األموية ببادية الشام،
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  و عزوفه عن العناصر الحيوانية  ،االبتعاد عن محاكاة الطبيعة و ،اتجاهه نحو التجريد و
  . و األشكال الهندسية و الخط العربي ،، و االعتماد على العناصر النباتيةاآلدميةو 

هذا االتجاه للفن اإلسالمي، ال يمكن تفسيره كما يفعل الكثيرون في العادة، و ال نربط هذا 
. وقصة التحريم والمنع الشائعة للصور) الحرمان الديني(االتجاه في الفن اإلسالمي بقرار

لف جدا عن فكرة المستحب ختصالبته، شيء ي فالحرمان في المفهوم المسيحي، في قيوده و
وقفة  لم يقف أبدا الحرمان الدينيف الحرام في اإلسالم، و الحالل و ،المباح و ،والمكروه

 اإلسالمي كان اتجاه الفنف من التحرك في أي اتجاه كان، السّياف فوق رأس الفنان ليمنع يده
أعماق الفنانين نابعا من  ،)طوعيا(ذاتيا  ااتجاه -وهذه خصوصية فيه  - نحو التجريد

ولم يكن ثمة أية عملية ترهيب ديني تجعل الفنان المسلم يهرب من الواقع إلى ما وراء  فسهمأن
فالفن اإلسالمي نشأ  1،الواقع، ولكن ثمة عملية إيمان عميق توجهه إلى خلق ما وراء الواقع

في رفض اعتبار الواقع هو النهاية، وعدم حبس الذات في  ،على أساس الفكر اإلسالمي
  2.في إطار الطبيعة دون األبعاد األخرى و ما وراءها العين و ،حدود الحس وحده

إلى الكراهية وتحريم  ،تحاول النظريات الغربية دائما أن تعزو هذا االتجاه في الفن اإلسالمي
 ة، وهذه مفاهيم غريبة عن الفن اإلسالمي، تصوير الكائنات الحية واآلدمية ومحاكاة الطبيع

التي هي المنبع لهذا الفن، و في هذا  ث في المعطيات الروحية والفكريةو ال تحاول البح
بأنه ألول مرة في تاريخ  .Papadopoulo) (A ألكسندر بابادوبولو اإلطار يقول األستاذ

بأن هدف الفن ليس محاكاة أو تقليد  ،اإلنسانية اكتشف الفنان المسلم بشكل واع و واضح
وراء األشكال واأللوان للتعبير عن ما الكائنات الحية أو الطبيعة، وٕانما إيجاد عالم مستقل من 
 اليس مرتبط ، و األشكال الهندسية،الواقع، وبالتالي فاالتجاه نحو الزخرفة النباتية المجردة
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و عن نظرة فكرية و روحية  ،داخلية و واعيةبفكرة الكراهية و التحريم، و إنما ناتج عن رغبة 
            1.مستمدة من الدين اإلسالمي

و ارتباط  ،على وحدة الفن اإلسالمي (T.Burckhardt) تيتوس بوركهارت كما يؤكد األستاذ
 2األشكال والمنشآت والمعالم الفنية اإلسالمية بمعاني روحية تتصل باإلرث الباطني لإلسالم،

و من ثّمة فإن مفهوم الزخرفة في الفن اإلسالمي يختلف جوهريا عن المفهوم الغربي الذي 
يعتبرها شيئا ثانويا، أي إضافة سطحية إلى كيان جمالي، ومن هذا المنظور يرى الباحثون 

أن انتشار الزخرفة في الفن اإلسالمي دليل على ميل الشعوب اإلسالمية إلى  ،الغربيون
ت و الخوف من الفراغ، ألنهم لم يفهموا الوظيفة الفريدة للزخرفة في اإلبداع التمتع بالملذا

ليست شيئا يضاف  ،فالزخرفة في الفن اإلسالمي .لم يفهموا مغزاها و ،إلسالميالجمالي ا
بشكل سطحي إلى عمل فني بعد اكتماله لتجميله بصورة غير أساسية، كما أنها ليست وسيلة 

اللذة، و يجب أال ينظر إليها على أنها محض ملء فضاء  إلشباع شهوات شعب يبحث عن
أو القطع الفنية في كل  ،لتجنب الفراغ، بل إن ما يجده المرء من زخارف جميلة على العمارة

  3.، إنما هي تعبير عن النظام الفكري في اإلسالمو في كل زمان منطقة
ة ومناسبة وشيء يجب أن رسخت الفكرة القائلة بأن كل فكر ت ،فمنذ ظهور الدين اإلسالمي

الفن مثل أي شيء آخر، يعد جزءا متمما  يكون تحت تأثير الفكر اإلسالمي وملتزما به، و
لهذا السبب تكون أنماط األشياء جميعها مما يستعمله  حياة األمة، و فيلنظام الشامل في ا

ط تلك مزخرفة بشكل غامر بتلك األنساق الالمتناهية التي ترب ،المسلمون أو يصنعونه
بذلك تكون للزخرفة حماية بوجه تشعب الحياة إلى  بالكل اإلسالمي، و ون األشياء بالدي

وميدان دنيوي ال يكون للمذهب الفكري فيه من  اثر ميدان ديني يكون التوحيد فيه ذا قوة و
بدل من أن تكون الزخرفة عنصر غير أساسي يضاف سطحيا إلى  عالقة ذات شأن، و

عمل فني بعد اكتماله، فإنها تكون اللب، مما يضفي مسحة روحية على اإلبداع الفني 
                                                 

1
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على محيط المسلم، وٕاذ تقدم الزخرفة أنساقا ال متناهية توجد في كل مكان،  اإلسالمي، و
ل منه تعبيرا عن النظام الفكري في فإنها تسمو بالشيء من مجال االنتفاع الصرف، وتجع

  .اإلسالم
يظهر مما سبق، أن نشأة هذا الفن لم تكن كرد فعل على تحريم التصوير، و لكن تطور 
على هامشه مؤسسا اتجاها خاصا به، وباحثا عن حيز تشكيلي جديد، ال يعتمد على محاكاة 

إبراز الجمال الخفي  الطبيعة كما كان شائعا في فنون الحضارات القديمة، وٕانما يحاول
  .الكامن وراء ظاهر األشياء و ماديتها

تلك التشبيهات العديدة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، كقوله  ،و مما أدى إلى هذا االتجاه 
َها في عُ ا ثَاِبٌت وَفرْ هَ أْصلُ  َطيَبًة َكَشَجَرٍة َطيَبةٍ  َكِلَمةً  َر َكْيَف َضَرَب اُهللا َمَثالً َأَلْم تَ "  :تعالى

     ،1" َلَعلُهْم َيَتَذكرون ْمثَاَل للناسِ ِن َربَها و َيْضِرُب اهللا األَلَها ُكل ِحيٍن ِبإذْ السَماِء، ُتؤِتي ُأكْ 
ُح في ِمْصَباالْ  فيَها ِمْصَباحُ  ةٍ واألْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشكَ ُنوُر السَماواِت وا اهللاُ : "و قوله تعالى 

ٍة َيَكاُد ٍة وَال َغْرِبي نَها َكْوَكٌب ُدري ُيوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َزْيُتوَنٍة َال َشْرِقي أَ الزَجاَجُة كَ ُزَجاَجٍة 
 ورُ َزْيُتَها ُيِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُه َناٌر ن  َيْضِرُب اُهللا  ُنوِرِه َمْن َيَشاُء ولِ َيْهِدي اهللاُ   رٍ و على ن

فهذه التشبيهات البعيدة عن التجسيد اإلنساني  2 ،"اهللاُ  ِبُكل َشْيٍء َعِليـــٌم  اَل ِللناِس واألْمثَ 
السنة النبوية، وجدت طريقها إلى  التي تحمل بشارة الخير من القرآن الكريم و والحيواني، و

 .الفن اإلسالمي
  

 مواد و تقنيات الزخرفة  :  ثانيا

  

و حسب الفترات  العمائر اإلسالمية، حسب األقاليمتنوعت المواد التي استعملت في زخرفة 
و هي نهاية القرن الثالث عشر و القرن الرابع بة التاريخية التي تهمنا التاريخية، أما الحق
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مادة الجص،  تتمثل أساسا في فهياألقصى،  المغرب األوسط و بالمغرب ينميالديالعشر 
 .الحجارة و الرخام ،و بدرجة أقل أهميةيج و الخشب، الزل
 
 الجص .1

  

 التعريف بالجص. 1.1

  
كما هو الحال في  بني أمية،لعمارة اإلسالمية في عهد بدأ استعمال الجص في زخرفة ا

بني عماله في العراق في عهد و تعمم است 1،و قصر الحير الغربي ،المفجرخربت قصر 
خالل القرن التاسع    ، و منه انتشر بشكل واسع في جميع األقاليم اإلسالميةالعباس

نتقل استعماله أوال إلى مصر الطولونية كما نشاهد ذلك في جامع ابن طولون إ. ميالديال
الذين استعملوه في عمارتهم بمدينة  ،بالقطائع، و منها إلى إفريقية في عهد األغالبة

و في  3،و بشكل خاص في مدينة سدراتة ،اء المغرب اإلسالميأنحبقية  ثم  إلى 2العباسية،
 كما  4،نجد أجمل مثال على ذلك في محراب مصلى قصر المنار حيث ،ادقلعة بني حم

   .عرف استعماله انتشارا واسعا باألندلس بداية من عصر ملوك الطوائف
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المادة األساسية للزخرفة المعمارية بالمغربين األوسط و األقصى  ،أصبح الجص المنقوش
 2.و جامع القرويين بفاس 1،بداية من عهد المرابطين كما نشاهده في الجامع الكبير بتلمسان

لم يسبق له مثيل في عهد و إن كان استعماله محدودا في عهد الموحدين، فقد اتسع  بشكل 
و بني األحمر باألندلس،  ،بالمغرب األوسط زيانبني بالمغرب األقصى، و  بني مرين

  .زة للفن المغربي األندلسي منذ ذلك العصرليصبح إلى جانب الزليج العالمة المميّ 
في انتشاره،  قد ساهم ،نيو المعماري يناننالتجارية و الفنية، و تنقل الفإذا كانت المبادالت 

جميع أنحاء العالم التقنية الزخرفية في فهذا ال يفسر لوحده النجاح الكبير الذي عرفته هذه 
بتوافق هذه المادة مع القيم الجمالية  ،ن تفسيره أيضامكهذا النجاح ي فسر ،اإلسالمي

 و هو سهل التشكيل و ليس له .و هشاشته اإلسالمية، فالجص يتميز بطواعيته، ببساطته
ختلف العناصر فشكله مرتبط بالمساحة التي يكسوها، حيث يستعمل لكسوة م، شكل محدد
ه يتقبل جميع األشكال سطح كما أن، )جدران، عقود، أقبية، قباب، أعمدة(المعمارية 
فقيمته مرتبطة بقيمة العمل المنجز على  ،بسيط و ليس مادة ثمينة أيضا و هوالزخرفية، 

هذه . و ال يتطلع إلى الديمومة و البقاء سطحه، و من جهة أخرى فهو هش قابل للتفتت
) المادي(ثالث تتوافق و االتجاه العام لإلسالم بخصوص العالم المحسوس الخصائص ال

  3.الذي مصيره الفناء، فاهللا وحده هو العزيز، المتين و الباقي
 

 صناعة الجص .2.1

  

استعمل الجص في جميع األقاليم اإلسالمية و عبر مختلف  ،كما سبقت اإلشارة إلى ذلك
         و زخرفته تتم وفق األساليب نفسها تقريبا، اعته و وضعهالعصور، و كانت تقنيات صن

                                                 
1
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H. Terrasse, La mosquée Al-Qaraouiyin à Fez,  Paris,  Klincksieck, 1968, pl. 68, 69, 70, 71. 
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 D. Clevenot, Une esthétique du voile : Essai sur l’art arabo-islamique, Paris, l’Harmattan, 1994,  p.139. 
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 1.أوجه االختالف بينها تكمن في التفاصيل، و تتوقف على مهارة الصّناع الذين ينجزونهو  
و استعماله في  ،فإن فن النحت على الجص ،يجالحال بالنسبة لصناعة الزلو كما هو 

، و يتم وفق أساليب تقليدية تعود جذورها ال يزال حيا في المملكة المغربية ،الزخرفة المعمارية
  . ازدهار كبيرا لهذا الفن عهدهم إلى عهد بني مرين الذين شهد

(gypse)هي الجبس  مادة بسيطة و من تصنع مادة الجص
يتم  .الموجودة في الطبيعة 2

حتى ال يتصلب بسرعة كما هو الحال بالنسبة  تحضير الجص التقليدي بطريقة خاصة
مكن ترطيبه قليال بالماء مما يتيح وقتا كافيا للنحات إلتمام عمله، بحيث ي للجص الصناعي،

 3.إدخال تعديالت عليه عدة أشهر بعد إنجازهب و يسمح في بعض الحاالت ،ناليصبح لي  
ثم يخلط بالماء جيدا  و يضاف له المرمر، ،بغربلة الجبس بعناية فائقة ،تبدأ عملية صنعه

الخليط  يستعمل في هذا ،في أوعية صغيرة، و للحصول على مادة قابلة للتشكيل و النحت
بخلطه بيديه بصبر دون ملل " انالعج "يقوم المعلم .  من الماء لينمكيال من الجبس و مكيا

بة حتى يصبح ناعما و خاليا تماما من الكتل الصغيرة، و يبلغ درجة التمساك المطلو 
ان المراد زخرفته بشكل بوضع الجص على المك" احالطر "بعد ذلك يقوم المعلم  4،الستعماله

الذي يقوم بتسوية " افالنض "سم،  ثم يأتي دور المعلم  4أو  3غالبا ما يكون سمكها  طبقة
 5،بح مستويا تماما و جاهزا للزخرفةسة حتى يصالسطح، و صقله بواسطة مسطرة و مال 

الذي يقوم برسم تصميم الزخرفة بواسطة مسطرة و فرجار " ارالغب "ذلك دور  المعلم يأتي بعد 
من الجلد أو الورق  (gabarit)يستعمل نموذج للزخرفة مثقوب  وشكال الهندسية، في حالة األ

  .الزخارف النباتية في حالة، (pochoir)و مرسام 
يرسم عليه تصميم  ،عبارة عن قطعة من الجلد أو الورق المقوى ،(gabarit)المثقوب  النموذج

الزخرفة المراد الحصول عليها، ثم يتم تفريغ المساحات المحيطة بالعناصر المكونة لتلك 
                                                 

1
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 A. Paccard, Le Maroc et l’artisanat traditionnel islamique dans l’architecture,  Annecy, Ed. Atelier 1974, 1981, 

t. I, p. 61. 
4
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فهو عبارة عن قطعة قماش ملفوفة بشكل كورة تحتوي على مسحوق  ،أما المرسام. الزخرفة
ثم يضغط عليه  ا،المراد زخرفته لمساحةا سطحيثبت النموذج المثقوب على . فحممن ال

بعد ذلك يقوم  ،من خالل ثقوب النموذج لون الجداربحيث أن الفحم ي ،بواسطة المرسام
ك لالمعلم بإزالة المساحات الملونة باألسود بواسطة إزميل، و بالتالي تبدو العناصر المكونة لت

  .هاء الزخرفةالزخرفة بارزة على السطح، ثم  تنحت بعد ذلك التفاصيل إلن
النحت على الجص يكون إما بشكل عمودي على السطح أو بشكل مائل، و غالبا ما يكون  

خاصة في التصاميم الزخرفية البسيطة، و في  ،على الخلفية لبروزمسطحا أي أنه قليل ا
يكون  نقش أو الحفر على الجص،أكثر تعقيدا، فإن ال الحاالت التي تكون فيها التصاميم

التشكيالت  حالة في. و تعقيدها ستويات حسب نوعية الزخرفةعدة معلى  و ،أكثر عمقا
رضية لمستوى و يشكل أ ،النحت في المستوى األول بشكل مسطح الزخرفية المعقدة يكون

لتبدوا العناصر  ،من المستوى األول اعمقيكون النحت بشكل أكثر  حيثث، ثان أو ثال
الزخرفي الرئيسي  ، فهي الموضوعبارزمستوى الثاني أو الثالث بشكل الزخرفية المشكلة لل

فإن بعض العناصر من المستوى الثاني أو الثالث  ،و في حاالت أخرى .إبرازهالذي يجب 
          كما هو الحال لكيزان الصنوبر ،بحيث تكاد تكون مجسمة ،بارز جد تنحت بشكل

 .  المحاراتو 
       

 يجالزلِ  .2

  

على تلك القطع الخزفية متعددة األشكال و األلوان، يتم تجميعها 1مصطلح الزليجيطلق 
بحيث تشكل لوحات زخرفية جميلة ذات تصاميم هندسية، نباتية أو  ،دقيقةمخططات حسب 
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تستعمل بشكل أساسي لتبيلط األرضيات، و كسوة األجزاء السفلية للجدران، و في  كتابية،
  .بات األبواب و الساللمد، و حتى عتو العقو  نادرة لكسوة األعمدة حاالت

أكثرها شيوعا تلك التي ه أساسا على األشكال الهندسية المتنوعة، مميايج في تصيعتمد الزل
 تستعمل أشكاله البسيطة لتبليط. (carré étoilé)المربع المنجم  أساس على يقوم رسمها

هي قليلة، استعملت لتصاميم النباتية فاألرضيات، بينما األشكال المعقدة لكسوة الجدران، أما ا
يج أيضا إلنجاز كما استعمل الزلِ  ،ات العقود، و محيط نفورات المياهكوش أساسا لكسوة

  .األفاريز الكتابية
 -إلى جانب النقش على الجص -أصبح هذا الشكل الزخرفي مع مطلع القرن الرابع عشر 

المي، حيث ازدهر في جميع األقاليم اإلسة التي تزين العمائر بالغرب أهم األشكال الزخرفي
التي كانت خاضعة لسلطة الموحدين، و بشكل خاص بغرناطة، فاس،  تلمسان و بدرجة أقل 

 .اهر الفن المغربي األندلسيظأصبح منذ ذلك العهد أحد أبرز م بتونس، و
  

  لمحة تاريخية عن الزليج  .1.2

     

ليج يعود إلى األندلس، و بشكل خاص أصل الز باحثين األوروبيين أن الرأي السائد لدى ال
رنا إلى لوحات الزليج ذات التصاميم ظن فإذا 1،لمدينة غرناطة و هذا ما يفسر أصل تسميته

المعقدة لقصر الحمراء و مقارنتها بتلك التي تزين المدارس المرينية يمكن أن نقبل بهذا 
أن أقدم  منها ،ة لعدة اعتباراته من هذه الزاويالرأي، غير أن األمر ال يمكن النضر إلي

  األولالنماذج األندلسية هي تلك التي تزين قصر الحمراء ترجع إلى عهد السلطان يوسف 
       فهي معاصرة لتلك الموجودة بفاس  ،)م 1354 – 1334(و السلطان محمد الخامس  

شائعا في  و تلمسان و ليست أقدم منها، و من جهة ثانية كان استعمال البالطات الخزفية
   مئذنة جامع القصبة بمراكش،  العمارة الموحدية كما نشاهد ذلك في مئذنة جامع الكتبية و

                                                 
1
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 و من قبلها في العمارة الحم اد، و على هذا األساس ادية كما نشاهده في قلعة بني حم
  1.فاألجدر بنا البحث عن أصل الزليج بالمغرب اإلسالمي و ليس األندلس

عتبرة من البالطات على كمية م ،ادات المختلفة التي جرت بقلعة بني حم عثر أثناء الحفري
ت فقد استعمل 2،تعتبر أهم و أقدم مثال عن استعمالها في العمارة بالغرب اإلسالمي ،الخزفية

و حتى في شبابيك  ،و كسوة الجدران ،، في تبيلط األرضياتمباني المدينةبشكل واسع في 
  .النوافذ

من النماذج المهمة الستعمال البالطات الخزفية في زخرفة العمائر بالقلعة، تلك التي كانت 
كانت تكسوها قطع  ،فالمشكوات المسطحة السفلية 3،جامعالتزين الواجهة الجنوبية لمئذنة 

بحيث تشكل ما يشبه شبكة  ضعت بشكل متناوبوُ  ،خزفية مستطيلة ذات لون أخضر مزجج
ساحة على هيئة صلبان متساوية األضالع، أما المشكوات العلوية فهي ما بينها متترك في

 ،رؤوسها دائرية و مثقوبة في الوسط ،مزينة بقطع خزفية خضراء مزججة على هيئة صلبان
هذا التالعب في األلوان بين الخزف اللها طالء سطح المشكاة األبيض، يظهر من خ بحيث

ن أهم غير أ. المئذنة خاصا على واجهةيض يضفي جماال األخضر و طالء السطح األب
يج من حيث تصاميمه ة و التي ال تختلف كثيرا عن الزلاديالحم  البالطات الخزفية مننموذج 

و هي  ،قاعة الشرفية لقصر المنار الغربيتبليط أرضية الفي لة مو تجميعه، هي تلك المستع
ها صلبان متساوية نخضراء تربط بي) خاتم سليمان(تتشكل من نجوم ثمانية الرؤوس 

و في رواق الصحن الغربي  4بيضاء، (croix de saint andré)األضالع و هرمية الرؤوس 
مربعات خضراء تحيط بها قطع سداسية  استعملت بالطات خزفية تتكون من ،لنفس القصر

إضافة إلى . نشاهده الحقا في مئذنة الكتبية بمراكش  الذي و هو نفس التصميم 5،األضuالع
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على هيئة   (contre marche)ظهر الساللمحتى لكسوة الخزفية ذلك استعملت هذه البالطات 
استعمال البالطات  و ال شك أن. بيضاء تتناوب مع قطع مربعة خضراءقطع مستطيلة 

في مئذنة  يظهر ذلكاد إلى عمارة الموحدين كما م من قلعة بني ح نتقل، االخزفية في العمارة
 .مراكشبئذنة جامع القصبة و م ،جامع الكتبية

الكتبية بإفريز من البالطات الخزفية،  جامع ينت نهاية البرج الرئيسي و الجوسق لمئذنةزُ  
تتكون من مربعات ذات لون أزرق داكن تحيط بها مضلعات سداسية األضالع، و تفصل 

بيضاء، وهو نفس التصميم الذي شهدناه في قصر المنار بقلعة بني  رقيقة بينها قضبان
 الذي أصبح يستعمل بشكل واسع خالل القرن الرابع عشر تقريباالتصميم  نفس اد، وهوحم 

  .لتبليط األرضيات و حتى جدران األروقة في المدارس المرينية الميالدي
بشكل أوسع مما  و لكن ،لقصبةمئذنة جامع ا تزيين في البالطات الخزفية استعملتكما 
نهاية البرج الرئيسي  ، حيث نجدا تنوعت تصاميمهاالكتبية، كمجامع في مئذنة  عليه تكان

 (L)مكون من نجوم ثمانية الرؤوس تحيط بها مستطيالت تشبه حرف  ،بإفريز واسع ةمزين
األكثر أهمية بل األمر  1،شبكة زرقاء على أرضية بيضاء ةمشكل ،ذات ثالثة رؤوس هرمية

حيث أن  2،في هذه المئذنة هو استعمال البالطات الخزفية لتشكيل أفاريز نباتية و كتابية
ذات لون  ،مزينة بإفريز كتابي بالخط الكوفي، حروفه كبيرة الحجم كانت الجوسق نهاية

لم يتبق منها سوى بعض القطع ال تسمح بتحديد ، بنفسجي داكن على أرضية بيضاء
المشكلة من مراوح ملساء  ،ا العناصر النباتية فنشاهدها في التيجان الخزفيةأم 3.خصائصها

و يمكن اعتبار هذه التيجان النماذج  4،بنفسحية اللون تتوج أعمدة خزفية بيضاء أو بنفسجية
  .األولية للتيجان الخزفية المرينية و الزيانية

حت مستعملة منذ القرن أصب تختلف عن التقنية التيف يقة تثبيت هذه القطع الخزفيةأما طر 
ففي هذه الحالة كانت القطع الخزفية تثقب قبل حرقها بعدة ثقوب، ثم  ،الميالدي الرابع عشر
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على ألواح خشبية مثبتة مسبقا في جدران  ،تثبت بواسطة مسامير طويلة رؤوسها دائرية
جيدا  تثبيتهايساهم في لواح الخشبية طبقة من المالط، مما األ المئذنة، و تفصلها عن سطح

  1.باأللواح الخشبية
     ة ية راسخة لصناعة البالطات الخزفيأنه كانت هناك تقاليد محل ،يبدو واضحا مما سبق

بني  عند الميالدي منذ القرن الحادي عشر ،و استعمالها في العمارة بالمغرب اإلسالمي
ناعتها إلى الشكل ور صليس بالغريب أن تتطلذلك  في بداية األمر، ثم عند الموحدين، حماد

المغرب اإلسالمي، بل من المنطقي و يتوسع استعمالها في عمارة " يجالزل"المصطلح عليه 
إلى تلك  تلمسان عملت على تطوير هذا الفن و ،أنه كانت هناك ورشات محلية بفاس

، و أصبحت من أهم الميالدي األشكال المعقدة التي شاع استعمالها منذ القرن الرابع عشر
ن هذه التقنية نشأت بالمغرب أ أيضا ميزات العمارة اإلسالمية بالمنطقة، و من المنطقي

 .إلى األندلس تنتقلاو منه  فيه اإلسالمي و تطورت
  
 يجصناعة الزل .2.2

 

ليج بالمغرب األوسط و األندلس لظروف تاريخية، إال أنها ال تزال حية اندثرت صناعة الز 
تختلف  ال يصنعونه وفق األساليب التقليدية و التي الحرفيون ال يزال وفي المملكة المغربية، 

بشكل خاص في مدينة فاس ، و بني مرينالتي كانت سائدة في عهد األساليب  نكثيرا ع
  .مركز هذه الصناعة دالتي تع

ساعة  في  24ليج باستخراج الطين من المقالع على هيئة كتل، ثم تترك لمدة تبدأ صناعة الز 
صبح متجانسة و قابلة حتى ت" انالعج " حوض ماء ليتم عجنها بعد ذلك من الطرف المعلم

  سم  11.50×  11.50من الخشب مربعات مقاساتها  والبللتشكيل، تشكل منها بواسطة ق
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تتماسك جيدا، ليتم تسطيحها  ىتترك تلك المربعات عند الشمس حت 1،سم 1.50و سمكها  
و يعاد الزوائد، ثم تصقل حتى تصبح ملساء،  نزعلوحة و تقطع أطرافها لك على بعد ذل

   2.تجف تماما، و بعد ذلك يتم حرقها في الفرن للمرة األولىحتى  إلى أشعة الشمس تعريضها
بعد عملية الحرق األولى، تطلى تلك القطع باأللوان المختارة، و تحرق مرة ثانية في الفرن 

الذي يرسم على هذه " امش ر ال" يأتي دور المعلم   ،ساعة من ذلك 24لتثبيت األلوان، و بعد 
محيط أكبر عدد ممكن من القطع المطلوبة بواسطة نماذج  ،و الحبر القطع بقلم من الخيزران

و هي عملية التكسير التي يقوم بها  ،صناعة الزليجفي أدق عملية  تليها، (gabarit)لها 
لقطع تلك القطع المربعة من  )المنقاش(حيث يستعمل آلة معدنية حادة  ،"ارالكس " المعلم 

معلم التي قام برسمها  ال متنوعة األشكال و األحجام  )أو فصوص( ى قطعيج  إلالزل
" و تنتهي هذه العملية بقطع حواف تلك القطع من جهة الظهر بشكل مائل نحو  ،"امالرش

  .  الحقا  عملية تجميعهامما يسهل  ،الداخل
يج على أرضية مستوية، توضع عليها طبقة خطوط العريضة لتصاميم لوحات الزليتم رسم ال

يمكن يج ول الحقا على أقسام من لوحة الزلللحص ،و مؤطرة بإطار خشبي ،رقيقة من الرمل
الصغيرة في أماكنها  زليجبعد ذلك يتم تجميع مختلف قطع ال .حملها و تثبيتها في أماكنها

تأخذ كل  ،، و بعد االنتهاء من تنظيمهاوجهها نحو األرض ئيمبدحسب الرسم ال ضعهاو ب
جف نهائيا، تترك حتى تيها  مالط خاص من الجبس و قطعة مكانها في اللوحة، يسكب عل

بواسطة طبقة  ،و تثبت في مكانها من البناء ،يجع هذا القسم من لوحة الزلعندئذ يمكن رف
حتى تكتمل كسوة كل  دواليك و هكذا ،لموالية إلى جانبهارقيقة من المالط، ثم القطعة ا
  . يجها بالزلتالمساحة من البناء المراد تغطي

  
  

                                                 
1
 A. Bel, Les industries  de la céramique à Fès,  Paris, A. Leroux, 1918,  p.156. 

2
 A. Paccard, op.cit., t.I, p. 357. 
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 يجاأللوان المستعملة في الزل .3.2 

 

كانت األلوان المستعملة في الزليج محدودة، و تتمثل اساسا في اللون األبيض، اآلسود، 
   .و هي ألوان معدينية. األزرق ، البني أو العسلي واألخضر

عند دراسة صناعة الخزف في  مطلع القرن العشرين�� (A. Bel) يشير األستاذ الفريد بل 
ستعملون لتلوين الخزف و الزليج، ألوان معدنية، تبعا ي كانوا ، أن حرفي المدينةمدينة فاس

للون األبيض بنسبة تتراوح يتكون ا. 1ترجع إلى القرن الرابع عشر الميالدي ألساليب تقليدية
بينما اللون األسود  2.رنسبة الباقية من القصديمن أكسيد الرصاص و ال % 86و  84مابين 

 سية، اما اللون البني فيحصل عليه من حجارة الهيماتيتايحصل عليه من الحجارة المغن
(hematite)اما اللون األزرق فال يعرف المواد التي . ، و اللون اآلخضر من اكسيد النحاس

و اصبحت تستعمل عوضها ماد  تستعمل خالل القرن الرابع عشر الميالدي،كانت 
   4.، او حجارة الدار البيضاءالمستوردة من أوروبا 3األسمالت

 و تتركفرن خاص، ثم تصهر في يضاف إلى المواد السابقة، اكسيد الرصاص و الرمل، 
 ،تسحق إلى مسحوق ناعم يضاف إليه الماء لمتحصل عليها حتى تصبح صلبة، ثمالمادة ا

تغمر فيها قطع الزليج المربعة  ،بحيث تصبح تلك األلوان على هيئة سوائل توضع في أقداح
لتثبيت األلوان كما سبقت  للمرة الثانية في الفرن حرق لتطلى على الوجه األملس فقط، ثم ت

 .اإلشارة إلى ذلك
  

   يجزلأنواع ال .4.2
 

ليج ذو و تستعمل بشكل خاص إلنجاز الز  شائعة،قة  في صناعة الزليج  هي الالتقنية الساب
   ،التصاميم الهندسية، و هناك تقنيات أخرى ال تختلف عن السابقة إال في التفاصيل

                                                 
1
 A. Bel, Les Industrie de la céramique…, pp. 128-140. 

2
 Id, p. 128 

3
ل �O) ز2
ج أزرق ��9ن 6_	1�� ا�+�6
�E و ھ�  < �� 
I�
ء '$@ ا���Oل �9Qزر ��#��� �Z"�.  

4
  A. Paccard, op.cit., t. I, p. 358. 
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زليج الذي يعتمد على التصاميم النباتية التي و ال ،و تستعمل إلنجاز األفاريز الكتابية
  .تستعمل  لكسوة العقود

  
 الزليج المحزوز .1.4.2

  

سوداء أكبر من القطع العادية،  يرسم عليها النص يج مربعة لتستعمل في هذه التقنية قطع ز 
      الحروف بحز القسم المحيط عناصر زخرفية، ثم يتم إزالة أو  الكتابي و ما يتخلله من

و العناصر الزخرفية المرافقة لها بواسطة منقاش، و بالتالي يبدو النص الكتابي بلون اسود 
على أرضية بلون مصفر، و تضاف إلى األرضية عجينة أساسها بياض البيض حتى يكون 

و تستعمل هذه التقنية أساسا لتشكيل  1،سطحها في نفس مستوى سطح النص الكتابي
 .العقود شكيل األشكال النباتية التي تكسويانا لتو أح ،النصوص الكتابية

  
 التوريق  .2.4.2

  

يج، و هي في غاية الدقة، و تتطلب جاز الزخارف النباتية من الزلوهي تقنية تستعمل إلن
بإنجاز نموذج  ،ليج في بداية األمريتم تشكيل هذا النوع من الز . زهامهارة عالية إلنجا

(gabarit) ج تقطع على منواله يستعمل كنموذ ،أو الجلد لهيكل الزخرفة المرادة على الورق
  .ليج الصغيرةمختلف قطع الز 

يج هارة عالية خاصة لتقطيع قطع الزل، و يتطلب مجدا معقد يجلتشكيل هذا النوع من الز 
و ليست عناصر هندسية  و انسيابية،  الصغيرة، فهي عناصر نباتية ذات خطوط منحنية

بعد تقطيعها و صقل حوافها جيدا، . يج العاديخطوط مستقيمة كما هو الحال في الزل ذات
يتم وضع طبقة من الصابون على أرض  كماسابقة، ا بطريقة تختلف عن الهيتم تجميع

                                                 
1
A. Paccard, op.cit.,  t. I, p. 452. 
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ما يجعل كضع عليه مختلف القطع على وجهها، مما ينتج عنه مستوى الصق تو  ،مستوية
ثم يسكب عليها مالط خاص  1،لها أرضيةلتي تشكل صة القطع البيضاء اخا ،تجميعا صعبا

من الجبس و يترك حتى يجف نهائيا، عندئذ يمكن رفعها و تثبيتها في مكانها من البناء 
يج لكسوة المساحات الصغيرة، و يستعمل هذا النوع من الزل. الطبواسطة طبقة رقيقة من الم

 .و محيط بعض النافورات و إطاراتها ،و بشكل خاص كوشات العقود
  

 يج القاعدية أشكال الزل .5.2

  

سم  5و هي عبارة عن بالطات خزفية مربعة مقاساتها  ،ط أشكال الزليج  تستعمل للتبليطابس
من  على رؤوسها بحيث تشكل شبكة توضع  ،م، ألوانها بيضاء، سوداء و خضراءس 5× 

الفصل أنظر  (األبيض و األسود، أو األبيض و األخضر  نايتناوب فيها اللون ،المعينات
 وان أي األبيض، األسود و األخضرأحيانا أخرى تستعمل ثالثة أل و). 30، الشكل رقم ثانيال

توضع بطريقة تجعلها تشكل إطارات مربعة متتالية مركزها واحد تكون خضراء و سوداء على 
النوع تسمية  ذاه يطلق على و ، )31 ، شكل رقمانيالفصل الث ،أنظر(أرضية بيضاء 

  ".  يج القيراطيالزل"
 3.5مربعة مقاساتها  قطعيتكون من و هو امتدادا للشكل السابق، و  من الزليج الشكل الثاني

 سم، 2× سم  2مقاساتها  كذلك، مربعة أخرى قطع وسم، توضع بشكل معينات،  3.5× سم 
أنظر (تطيلة تربط بينها قطع مس األولى، و قطعتوضع عند رؤوس المعين التي تشكله ال

لكسوة  أيضا للتبليط كما يستعمل هذا الشكل يستعمل و ،)33 ، شكل رقمنيالفصل الثا
خاتم (بنجمة ثمانية الرؤوس  الصغيرة الجدران، و في حاالت أخرى تعوض القطع المربعة

                                                 
A. Paccard, op.cit.,  t. I,. 452.  
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، نيالفصل الثاأنظر (و يستعمل لكسوة الجدران فقط  ،، و هو الشكل األكثر شيوعا)سليمان
  1).34 شكل رقم

 تمد في تصاميمهاو أكثرها تعقيدا، هي تلك التي تع ليجغير أن أجمل و أروع  تصاميم  الز  
 اثنإ أوطباق النجمية ذات ثمانية رؤوس، هي األ أكثرها استعماال ، واألطباق النجمية على

تتكرر . و عشرون رأسا أو أكثر و في حاالت خاصة أربع ،عشر رأسا، أو ستة عشر رأسا
أنظر (مساحات شاسعة من جدران المباني  متناهي لتكسو هذه األطباق النجمية بشكل ال

، فتساهم بتصاميمها و ألوانها في إضفاء مسحة جمالية )38و  36 ، شكل رقمنيالفصل الثا
ي األقاليم و تعطيها شخصيتها الخاصة التي تميزها عن العمارة ف ،خاصة على تلك المباني

 .اإلسالمية األخرى
  
 الخشب .3

  

إلى جانب اسستعماله في األبواب والنوافذ  -كان الخشب يستعمل عادة في العمارة اإلسالمية 
المسطحة من الداخل كما نشاهد ذلك في جامع  لسقوفلتغطية ا -مشربيات و األثاث و ال

ثم عرف تطورا ملحوظا في عهد الموحدين حيث استعمل في  2.القيروان و جامع قرطبة
أو  "البرشلة" ذات المنحدرين و التي يطلق عليها في المغرب مصطلح  لسقوفتشكيل ا

(artésonado)و هي تحاكي الشكل  3،في جامع تينمل و جامع الكتبية انشاهده تي، و ال
 تتكون و ،بالقرميد األخضر من الخارج ةمكسو  ف المكونة من منحدرين وو لسقلالخارجي 

تتوجها مساحة مستقيمة  ، و)الجايزة(° 45بزاوية  من أربعة أضالع مائلة نحو الداخل أيظا
   .حسب شكل المساحة المغطاة )البساط( إما مستطيلة أو مربعة

                                                 
1
 C. Cambazard-Amahan, Zillig : Origines et schémas de composition aux temps des Mérinides, Reading, Garnet 

publishing, 1993, pp. 147-148. 
2
 L. Golvin, Essai sur l’architecture religieuse musulmane, Paris, Klincksieck, 1979, t. IV, pp. 151-152. 

3
 H. Terrasse, L’art hispano-mauresque des origines aux XIII siècle, Paris, G. Van Oest, 1932, pl. LXVI. 
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ف من الداخل، فقد عرف استعمال الخشب  توسعا و سقإلى جانب استعماله في تغطية الو 
أستعمل بأسلوب جديد و فريد من  حيث ،، خاصة في مدينة فاسبني مرينعهد  فيكبيرا 
أصبح  مادة أساسية للزخرفة  وبالغرب اإلسالمي،  سبق له مثيل في العمارةلم ي ،نوعه

اجهات المطلة على للو  األجزاء العلوية لكسوة ،عقود و الجدارية، باستعماله على هيئة لوحات
و لعل األمر الذي أدى إلى هذا  مداخل،التي تعلو ال (auvent)ت الظ الصحن، و في ال

د توفر خشب األرز في الجبال القريبة من مدينة فاس، لذلك فال غرابة أن نج هو االتجاه،
اذج ركز أساسا في عمارة مدينة فاس، أما خارج هذه المدينة فالنمبهذا األسلوب يت هاستعمال

نقشت على هذه اللوحات الخشبيuة مختلف أشكال  و 1،قليلة عن استعماله بهذا األسلوب
 . هندسية و كتابية ،الزخرفة المعهودة على الجص، من زخارف نباتية

  
 الحجارة .4

  
اعتمدت العمارة في القرون الخمسة األولى في الغرب اإلسالمي على الحجارة المصقولة 

ندلس، و كانت الزخرفة تتم األ في أو اإلسالمي كمادة اساسية في البناء سواء في المغرب
الغائر، و األمثلة عن ذلك كثيرة سواء  وأبواسطة النحت البارز  مباشرة على سطحها

  .  يمكن اعتبار جامع قرطبة أبرز مثال على ذلك وباألندلس،  وأالمغرب األوسط ب 2،بإفريقية
 فيأما  3اد،و بني حم  زيري بني استمر هذا التقليد بإفريقية و المغرب األوسط في عهد

جر المادة األساسية في العمارة منذ آل، فقد أصبح او األقصى األوسطين و المغرب األندلس
عهد المرابطين، و صاحب ذلك االعتماد على مواد جديدة لكسوة تلك الجدران المشيدة من 

من ليج لكسوة األقسام السفلية ز التلك المواد في و تتمثل  ،األجر و انجاز الزخرفة عليها
                                                 

1
 16 �1Oأ6� ا� ��8 ا�YI6 b)Pا ا�9�Mب #�Hه �� ��ر�� &�
س ا�Yي ا�$�� �
رج ��'�< �� .ا����ذج ا���'�� ا���
2

��وان B�
� أ�6اب 6LL �H1� ،وان��B7 ا��
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\Mا �I� رة ��3د إ��
HO�9 ا�� ���B��أو 2
�7  ھ�
ك أ�/89 	/��ة �� ا�=>��� ا�
����.   

3
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L. Golvin, Le Maghrib central à l’époque des Zirides : Recherches d’archéologie et d’histoire, Paris,  Arts et 

métiers graphiques, 1957. 
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لذلك كان . جدران المباني، و مادة الجص لكسوة األقسام العلوية من الجدران و العقود
بشكل  ،حيث اقتصر على البوابات ،استعمال الحجارة بشكل محدود في عمارة بني مرين

 و بوابة  ،و باب المريسة بسال ،ضريح أبي الحسن بنفس المقبرة و ة،خاص بوابة مقبرة شال
و هي حجارة وردية تستخرج من منجم دار الحمرة  ،رب من مدينة سالك بالقوية النسا زا

 ،أما في مدينة فاس فالمثال الوحيد عن استعمال الحجر 1،بمنطقة بومندال بالقرب من الرباط
 .بوابة جامع الزهر نجده في

  
 الرخام. 5

  

فقد كان مستعمال بشكل واسع في العمارة  ،عن الحجارة يمكن قوله عن الرخام ما قلناه
اإلسالمية خالل القرون الخمسة األولى لكسوة الجدران خاصة األجزاء السفلية منها، و تنقش 
عليه المواضيع الزخرفية المرادة، و لعل أهم األمثلة عن ذلك، اللوحات الرخامية المخرمة 

أو  3،التي تزين محراب جامع قرطبةو تلك  2،التي كانت تزين حنية محراب جامع القيروان
فقد اقتصر  ،أما في عهد بني مرين و بني زيان 4.جدران قصر مدينة الزهراء التي تكسو

 .  تبليط األرضيات و نفورات المياه و ،هاتيجانو  استعمال هذه المادة على األعمدة
   

 جراآل .6

 

و بشكل خاص  ،األوسط القديمالشرق  ر في البناء تقليدا قديما بمنطقةجآلكان استعمال ا 
بالد الرافدين و بالد فارس، و استمر هذا التقليد في العمارة اإلسالمية في عهد بني في 

  .حينما انتقل مركز الدولة اإلسالمية من بالد الشام إلى العراق ،العباس
                                                 

1
 A. Paccard, op.cit.,  t. II, p. 35 

 
2


ھ�ة،  Bوان، ا���B�
6 7�
Hا� �H1� .83. ، �+&1939ا��� �+�ي، ا�
3
 G. Marçais. Manuel d’art musulman…, fig. 154.  

4
 A. L. Giminez, Madinat al-Zahra: architectura y decoracion, Granada, 1985, pl. V. 



59 

 

 جر في تشكيل بعض التركيبات الزخرفية لتزيين عمائرهم،آلن او العباسي البناءوناستغل و  
باب  في كما نشاهد ذلك في قصر األخيضر و ،وتتمثل أساسا في العقود الصماء و الحنايا

ظهر بآسيا الوسطى في  ،لهذه المادة من الناحية الزخرفية عمالغير أن أهم است1.بغداد بالرقة
 ربعة أبواب ذات عقودالذي تفتح فيه أ ،ففي هذا الضريح المربع. خارىمانيين ببُ ضريح الس، 

الوظيفة المعمارية من التوفيق بشكل غير مسبوق بين  ،تمكن بناء هذا المعلم ،جه قبةو تتو 
ي جرة من هذا البناء تقوم بدورها المعماري و الزخرفي فآجر، بحيث أن كل آلو الزخرفية ل
غائرة عن سطح  أخرى و تارة بشكل متناوب، تارة بارزة اآلجراتاستعملت . نفس الوقت

ها بساط يغطي و كأن ندسية جميلة و متنوعة، بحيث تبدوبأشكال ه ،البناء، لتكسوه بكامله
جر منذ ذلك التاريخ أمرا شائعا و محوريا آلو أصبح هذا النمط من الزخرفة با ،جدران البناء

  . و العراق بالد فارس ،في منطقة واسعة تشمل آسيا الوسطىفي الزخرفة المعمارية 
جر في الزخرفة المعمارية بمنطقة الغرب اإلسالمي مبكرا، و لكن ليس  آلاستعمل اما ك

ففي األندلس . اليم المجاورة لهاو األق بالد فارسبالدرجة و ال األسلوب الذي كان شائعا في 
، (claveaux)استعمل اآلجر من الناحية الزخرفية في بداية األمر في تشكيل صنجات العقود 

تتناوب مع  ذو اللون األحمر، جرآلمن ا من صنجات لمباني األندلسية تتكون كانت عقود ا
لعقود التي أصبحت منذ تلك اعلى ة الصفراء، مما أضفي جماال خاصا صنجات من الحجار 

في و  2جامع قرطبة عقود في هو الحالكما  ،ت العمارة األندلسيةيزاحد أبرز ممأذلك العهد 
جر بشكل آللوحيد الذي نشاهد فيه استعمال ان البناء اأغير  3.الزهراء مدينة رو قصعقود 

 حيثيطلة، واسع من الناحيتين المعمارية و الزخرفية، هو المصلى المسمى بباب المردوم بطل
و هو األمر الذي يعتبره األستاذ هنري  4،ةواجهالي تشكيل العقود التي تزين جر فآلاستعمل ا

  5.العراقتأثير من  (H. Terrasse)تيراس 

                                                 
1
 O. Grabar &  D. Hill, Islamic architecture and it’s decoration, London, 1963, ph. 29. 

2
 Albert. F. Calvert, Moorish remains in Spain, London, Jhone Lane, p. 14. 

3
 A. L. Giminez, op.cit., pl. VII & VIII. 

4
 G. Marçais, L’architecture musulmane d’Occident…, fig. 94.    

5
 H. Terrasse, L’art hispano-mauresque…, p. 170.  
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كات جر أحسن استعمال له بالغرب اإلسالمي من الناحية الزخرفية، في تشكيل شبآلوجد ا
مرة  ألولظهر هذا الشكل الزخرفي فقد   .بدن المآذن المربعة المعينات الهندسية التي تكسو

شكيل هذا النمط الزخرفي و إن كان من الحجر،  ثم أصبح ت 1الكتبية جامع في جوسق مئذنة
الواجهات األربعة  واسعة من المعينات الهندسية تكسوجر و على هيئة شبكات آلا بمادة
و منذ ذلك التاريخ  2و مئذنة جامع القصبة بمراكش، "الخيرالدا"امع إشبيليا المسماة ج لمئذنة

 ، ان بالمغرب األوسطائد لتزيين المآذن في عهد بني زيالس هو  أصبح هذا النمط الزخرفي 
 .مغرب األقصى، و هي في غالبيتها مبنية من األجرو بني مرين بال

  
 المواضيع الزخرفية: ثالثا

  
الزخرفة النباتية، :  و هي ئر على ثالثة مواضيع أساسيةعتمد الفنان المسلم في تزيين العماإ

  .الهندسية و الخط العربي الزخرفة
حضارات القديمة، الن العمائر في مختلف يتزي في العناصر النباتية و الهندسيةاستعملت 
أهمية كبرى في الفن اإلسالمي لم يسبق لها مثيل في فنون الحضارات  اتخذتغير أنها 

أما  .الفن اإلسالمي من أبرز مميزاتأصبحت  و ةجديد ااتخذت أشكاال و روح القديمة، كما
 حضارة أخرى من حضارات العالم أية تباره فنا إسالميا بحتا، فلم تولالخط العربي فيمكن اع

كاالهتمام و العناية التي عرفها الخط العربي عند  ،هذا االهتمام و التقديس للخط مثل
ليبلغ درجة عالية  هر يو ذلك الرتباطه بالقرآن الكريم، و اجتهد المسلمون في تطو  ،المسلمين

بل  ،ت التذكاريةو الكتابام يقتصر استعماله على المخطوطات من الدقة و الجمال، و ل
  . أصبح عنصرا أساسيا في الزخرفة المعمارية

  

                                                 
1
 J. Galloti, « Le lanternon du minaret de la Koutoubiya à Marrakech » in Hespéris, t. III, 1923, p. 40. 

2
 H. Basset & H. Terrasse, Sanctuaires…, fig. 117. 
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 الزخرفة النباتية .1

  

مصطلح األرابيسك يطلق عليها غالبا  أبرز مظاهر الفن اإلسالمي، وتعتبر الزخرفة النباتية 
التقنيات المتنوعة،  وهي عبارة عن منظومة من األشكال والخطوط و ،أو الرقش العربي

في األغصان،  تمثلو ت ،هي العناصر النباتية ،وحدات تشكيلية أساسية يمكن إرجاعها إلى
 ،الثمار، و التي يخضع فيها الحيز إلى التشكيالت الهندسية األزهار و  المراوح،  األوراق، 

و نجدها مستعملة على نطاق واسع في بالد  ،الحركية التناظر و التكوينات المتكررة و و
في حتى  و ،زخرفة األوانيفي د، في العمارة، في فن الكتاب، على مختلف الموا اإلسالم، و

يعتبر  ذلكلتحيط بالمسلم في حياته اليومية، على كل األدوات و األشياء التي  و ،األسلحة
فن إسالمي بحت، فلم تبلغ الزخرفة النباتية هذا المستوى من األهمية واإلبداع في  ،هذا الفن

الروحية  الوحدة  كذلك أحد أبرز مظاهر   العالم، و هي  من حضارات أية حضارة أخرى 
 .الفنية بين مختلف األقاليم اإلسالمية و
هرت اولى الزخارف النباتية في العمائر اإلسالمية المبكرة، و بشكل خاص في الجامع ظ

األموي بدمش، و قبة الصخرة بالقدس، و القصور األموية في بادية الشام، سواء على 
و على الحجارة، و إن كانت من حيث األسلوب و التقنية، ال تختلف كثيرا عن الفسيفساء أ

مثيالتها في الفن البيزنطي او الفن الساساني، فإنها من حيث التشكيل العام بدأت تسلك 
العنصر الزخرفي األساسي بدون منازع،   أصبحت منهجا جديدا يختلف عما كان سائدا، و 

المدنية بعناصر أدمية و حيوانية، مما يدل على أن األمر و إن كانت مصحوبة في العمائر 
لم يكن مكروها في تلك المرحلة التاريخية،  و لم يصبح ذلك قانونا تقبلته العقلية اإلسالمية 

  1.م  850/ ه  236إال بعد نشر األحاديث الصحاح في حوالي سنة 

                                                 
1
 A. Papadopoulo, « Sur l’esthétique de l’art musulman », Proceeddings of the international symposium held in 

Istanbul, April 1983, Damascus, Dar-el-Fikr, 1989, p. 179. 
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غير أن هذا االتجاه ال يمكن تفسيره فقط بسبب األحاديث، و إنما راجع ايضا إلى النضرة 
الفلسفية عند المسلمين، و باألخص عند األشاعرة، حيث ان التحريم في مفهومهم ال ينطبق 

، و إنما يولد نفورا يكاد يكون عاما من الصورة التي )األيقونة(فقط على الصورة المقدسة 
و يمكن تفسير ذلك النفور، بأن الصورة مهما كانت هي  الجمادات،ء و حتى تنقل األحيا

انعكاس لعالم المادة، و مجال التركيز عليها و التأمل فيها، و ذلك ما يتعارض مع ضرورة 
    1.تغييب المادة و التفرغ إلى التأمل في اهللا

ة تمثل براءة الطبيعة مجرد باعتبارها عناصر ،تجه الفنان المسلم بشكل خاص نحو النباتاتأ
صاف النباتية في القرآن كثرة األو  ،صفاء النفس، ومما شجع هذا االتجاه ونقاء العقيدة و

فكلمة  ،نباتيا في الغالبنقرأ وصفا  ،في وصف الجنة وما أعد اهللا فيها للمؤمنينف الكريم،
القرآن يتحدث  و ،لتف من الشجر حتى يستر من بداخلهفي ذاتها نباتية، وهي ما ا) جنة(

َالُلَها َو ُذلَلْت ُقُطوُفَها ظِ  َداِنَيًة َعَلْيِهمْ و  «: ضاللها وثمرها كقوله تعالى و ،عن نباتات الجنة
األعشاب، ذكر العديد من الثمار  وقد ورد في القرآن الكريم باإلضافة إلى النخيل و 2،»َتْذِليالً 

الخ فكانت تلك األوصاف مصدرا ملهما ... ةالفاكه ان، الشجر وم منها التين، الزيتون، الرُ 
الرتباطه بالحدائق  ،و اعتمد عليه في الزخرفة ،فاتجه الفنان إلى عالم النبات ،للفنان المسلم

ترمز إلى جنة الفردوس التي وعد بها اهللا  ،التي أصبحت في الثقافة اإلسالمية ،و الجنان
  .المؤمنين من خلقه

كانت العناصر النباتية  و ،النباتية في الفن اإلسالمي مبكراتبلور هذا االتجاه نحو الزخرفة 
يظهر ذلك بشكل خاص في الفسيفساء  ، والموضوع األساسي في أولى العمائر اإلسالمية

و في الجامع األموي بدمشق، و في الزخارف المنقوشة على  ،التي تزين قبة الصخرة بالقدس

                                                 
1
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 ،األكانتس بأوراقأساسا  نت مزينةاك التي ، وقصر المشتى و في ة المفجرالحجر في خرب
  1.دوالي تتخللها حيواناتالورود و الو 

مستمدة من التقاليد الفنية البيزنطية  ،المستعملة في المباني األموية  كانت العناصر النباتية
ن التعامل أوح، غير امر كورقة األكانتس، عناقيد العنب، األزهار المتنوعة و ال ،و الفارسية

  .كان سائدا في فنون الشرق القديم تختلف تماما عما ،مع هذه العناصر ينم على روح جديدة
أن عالم النبات كان مصدر إلهام للفنان المسلم، و كان تعبير هذا األخير  ،خالصة القول

و بين  ،و التكوين المتحرر من كل أثر طبيعي ،يترواح ما بين التجريد المطلق ،عن النبات
 ،حسب العصور و األقاليم الطبيعة،  عن بالطبيعة التزاما يكون قريبا نسبيا أو بعيدا االلتزام

 ،أن هناك شخصية متميزة  فإننا نالحظ و على الرغم من كل هذه األساليب و االتجاهات، 
   2.منتجات الفن اإلسالمي يجعلنا نحكم على أن هذا الزخرف من ،و إطارا عاما

  
 الزخرفة الهندسية .2

  

ففي جميع . على األشكال الهندسية -ة إلى جانب العناصر النباتي - اعتمد الفنان المسلم
فرضت الزخرفة الهندسية نفسها كأحد أهم  ،و في مختلف العصور اإلسالمية، األقاليم

المظاهر المميزة للفن اإلسالمي، فهي تستجيب إلى متطلبات الفن اإلسالمي التي تميل نحو 
ارتبطت ارتباطا وثيقا بالزخرفة  كما ،و محاكاة الطبيعة التجريد و االبتعاد عن التجسيم

نسيج أو المخطط المبدئي الكل النباتية، ففي غالب األحيان ما كانت األشكال الهندسية تش
(trame)  حاالت أخرى تكون األشكال الهندسية محور الزخرفة في  للتشكيالت النباتية، و، 

تناغم كبير بين ملها العناصر النباتية التي تكسو سطحها، مما يؤدي إلى إيقاع و و تك
و أهميتها في التكوين العام للزخرفة اإلسالمية،  ،غير أن جمال الزخرفة الهندسية 3.الشكلين

                                                 
1

6��وت، دار �
در،   ،���� ���  ا��	$�ر أ��2�3 ،�� .26, ، ص1966أرE1# 	�#&، ا��� ا��
2

 ��
رف :  ا��M� أ��6
�f، ا��� ا����
ھ�ة، دار ا�Bأ���8 ��19$8 ��ار�8، ا� ،�'���  .114.، ص1974ا�
3
 D. Clévenot, Décors d’Islam, Paris, Citadelles & Mazenod, 2000, p. 143. 
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 يظهر حينما تستعمل بمفردها كتشكيل زخرفي أساسي لكسوة مساحات واسعة من جدران
ة أحسن وجدت الزخرفة الهندسي حيث  ،يجالزل على مادةو يظهر ذلك بشكل خاص  العمائر،
  . لها استعمال

كليا  من العمائر هو كيف يمكنه كسوة مساحات واسعة واجه الفنان المسلم إشكاال، و
الفنان المسلم  لم يكتف ،لإلجابة على ذلك و بوحدات هندسية متكررة دون ملل أو رتابة؟

الختراع أشكال  و اعتمد عليه ،الرياضيات هندسية البسيطة، بل اتجه نحو علمباألشكال ال
و على ) عمارة و فنون تطبيقية(الت جميلة و معقدة في آن واحد، استعملت في جميع المجا

  .جميع المواد
هي أنها ذات تركيبات ال متناهية، تسمح بها القواعد  ،أهم ميزة تتمتع بها األشكال الهندسية

المسلم في جميع األقاليم  ي تعتمد عليها، و كان لذلك تأثير كبير على الفنانالرياضية الت
ما لبثت تتطور و تتعقد مع  ،تركيبات هندسيةاإلسالمية، الذي عمل على اختراع تصاميم و 

 ،و لعل أبرز و أعقد تلك التشكيالت الهندسية 1.لتصبح فنا إسالميا خالصا ،مرور الوقت
ليج بالغرب و بشكل خاص على الز  ،التي استعملت على كل المواد ،هي األطباق النجمية

  .       اإلسالمي
تفسير هذا االتجاه نحو الزخرفة الهندسية في الفن اإلسالمي؟  و ما هي  بماذا يمكنإذن 

  معانيها؟ 
لتداخل عدة مستويات  ،و إجابة واضحة و دقيقة عن ذلك ،فمن غير الممكن إعطاء تفسير

   2.رمزيةالفلسفية و الجمالية، ال من المعان
ال  ،رة تجريدية بحتةى فكأول مالحظة ترتبط بالتشبيكات الهندسية هي التجريد، فهي تقوم عل

عالقة بالعالم المادي المحسوس، فهي ليست كالزخرفة النباتية التي تقوم في تربطها أية 

                                                 
1
 D. Clévenot, Décors d’Islam…, p. 143. 

2
 K. Critchlow  & P. Marchant, Zillij : Une étude géométrique,  Reading, Garnet Publishing, 1993, p. 204. 
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إلنساني الطبيعة، فهي إذن ناتج بحت للفكر الواقع على تحوير لعناصر مادية مستمدة من ا
  .  و انعكاس ألفكار مجردة

ال تمثل أي واقع مادي فحسب، بل  الهندسية بطبيعتها تمنع كل فكرة للتجسيد، فهي الزخرفة
فالزخرفة . ن القوانين التي تتحكم فيها تتعارض مع تلك التي تتحكم في األشكال المجسمةإ

و ال مركز  ،حدود ليست لهع  شِ فقط، كما تعتمد على تصميم مُ  الهندسية تقوم على بعدين
قة بين التشبيكات الهندسية و الناظر إليها عالقة خاصة، فأعين الناظر العال واحد، لذلك فإن

لها ال تتوقف عند شكل معين من التشكيلة الزخرفية، و إنما تتبع الخطوط الالمتناهية التي 
 نهاية، و بالتالي فإن ثم تتباعد لتكون وحدات هندسية تتكرر إلى ما ال ،تتقابل و تتقاطع

إلى ما  بل تذهب به و بفكره إلى التأمل ألشكالاتوقف عند حدود هذه ال تإليها اظر أعين الن
ة فهذه النظرة تتفق و الفلسف.  كونو من ثم سر ال ،محاولة فهم سرها و ،وراء تلك األشكال

و في ذلك يقول  1،اإلسالمية التي تطورت عند المعتزلة و األشاعرة و نظرتها للكون
 ،ال يجب أن يتوقف عند حدود المضلعات المتنوعةأن تفكيرنا  (L. Massignon) ماسنيون

 2.بل يجب تكسير تلك الحدود و النظر إلى ما وراء الواقع
  
  الخط العربي. 3

  

ميالدي، فأقدم الظهر استعمال الخط العربي في زخرفة العمائر اإلسالمية نهاية القرن السابع 
التي انتهت بها األشغال سنة  3،بقبة الصخرة بالقدس موجود نص معروف بالعمارة اإلسالمية

م، و هي عبارة عن إفريز كتابي يعلو عقود المثمن األوسط من الناحية  691/ ه 72
و اسم  ،و تاريخ االنتهاء من بناء القبة ،و يتمثل في نص قرآني للقبة، الجنوبية الشرقية

                                                 
1
 D. Clevenot, Une esthétique du voile…,p. 166. 

2
 L. Massignon, Essai sur l’origine du lexique technique de la mystique musulmane, Paris, Edition du Cerf, 1999.  

pp. 9-24. 
3
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الذي يعتمد على المسار الهندسي في  ،هو بالخط الكوفي البسيط ، والخليفة الذي أمر ببنائها
  1.و الذي تسمح به مادة الفسيفساء التي أنجز بها ،رسم حروفه

و تطور العمران بشكل واسع في مختلف األقاليم اإلسالمية،  ،مع تطور الحضارة اإلسالمية
. و مواضيعها و محتوياتها ،وضعت قواعد لهيكلة النصوص المخطوطة، و طرق استعمالها

على جمل قصيرة بدون زخرفة بداخل  ر كان استعمال الخط العربي يقتصرة األمففي بداي
كتسب الخط العربي أهمية ا ،من البناء، و مع مرور الوقت أشرطة تزين األماكن المهمة

ليصبح عنصرا أساسيا في التركيبة الزخرفية لتلك  ،متزايدة في تزيين العمارة اإلسالمية
        .منها و يكسو مساحات واسعة ،المباني

قرآنية، و عبارات اليات اآل أما بالنسبة للمواضيع المخطوطة فهي متنوعة، و تتمثل أساسا في
دينية تمجد الدين اإلسالمي، و أدعية، و عبارات مدح للحكام، و مقوالت فلسفية و حكم، 

ييد لذي قام بتشااألمير نصوص متنوعة تذكر اسم الحاكم أو باإلضافة لألبيات الشعرية، و 
و في العصور المتأخرة استعملت  ،به و الظروف التي تم فيها البناءمع ذكر نس ،ذلك البناء

  2.و إنما تلعب دورا زخرفيا فقط ،كذلك بعض الكلمات التي ال معنى لها
تخضع لضوابط و قواعد متعارف اإلسالمية، كانت النصوص الكتابية المستعملة في العمارة 

فوضعية النص المنحوت . يتبعه الخطاط لتصميم تلك النصوصعليها، و أصبحت تقليدا 
ن،  اثنإتحدها خيوط بعرض سنتيمتر أو  تكون منظمة بداخل إطارات ،بشكل بارز أو غائر

و قد تكون مربعة، دائرية أو ذات  ،و تأخذ هذه اإلطارات شكل أشرطة أو أفاريز مستطيلة
و موقعها بالنسبة  ،عاد البناءتختلف في أحجامها حسب أب و ،شكال هندسية متنوعةأ

و دورها في التركيب  ،و حسب األهمية التي تكتسيها هذه الكتابة ،لألشكال الزخرفية األخرى
و بطول عدة  ،سم 20ففي غالب األحيان تكون بشكل أفاريز بعرض . العام لزخرفة البناء

         فية متناسقة وحدة زخر  لتشكل ،أمتار تؤطر التشكيالت الزخرفية النباتية و الهندسية

                                                 
1

 [��� �1�I6، ،(6
 .66. ص ا���72 ا�1
2
 A. Khatibi  & Med. Sijelmassi, L’art calligraphique de l’Islam, Paris, Gallimard, 1995, p. 194. 
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لناظر إليها و التأمل التمتع أعين  ،مال على تلك المبانيتضفي مسحة من الج ،و متناغمة
  . فيها

استعماله على  أفاريز تزين أماكن  قتصرأفي القرون الثالثة األولى، العربي  طو إذا كان الخ
ال يتجزأ من التصميم العام  اجزء ،محدودة من البناء، فقد أصبح خالل القرون الموالية

تهيكل حوله التصاميم يهو المحور الذي  ،لزخرفة المباني، بل أصبح الخط في حاالت كثيرة
  .م لزخرفة المبانيالعا

الزخرفة  أساليب محلية الستعمال الخط العربي في ،عرف كل إقليم من األقاليم اإلسالمية
و قد استعملت في . أثيرات المتبادلةبفعل الت تتطور و  ت،تجددالمعمارية، ما لبثت أن 

مع  ،العمارة عدة أنواع من الخطوط المستمدة من تلك التي كانت تستعمل في المخطوطات
مع العمارة و أحجامها الضخمة و موادها، فكان لذلك أثره  لتتالئم ،إدخال تعديالت عليها

  1.و في تموجاتها ،نهاياتها في و ،البالغ في أشكال حروفها
و قد تكون قصيرة أو  ،تكون من حروف تمتد عموديايالذي  ،الخط الكوفي البسيطكان 
و تربط بينها خطوط أفقية، و الكل ينتظم بداخل مساحات  ،قواعدها دائرية نوعا ما ،طويلة

تشكل فراغات هندسية بين الحروف تستغل بشكل متنوع  أفقيةتتخللها محاور عمودية و 
و إن لم يكن الخط  ،الخط األكثر استعماال في الزخرفة المعماريةو كان هذا  2،لتزيين الكتابة

      بني أمية،و قد ظهر في عهد . الميالدي و ذلك إلى غاية القرن الحادي عشر ،الوحيد
و شهد تطورا كبيرا في عهدهم، و أهم مثال عنه كتابات قبة الصخرة بالقدس كما سبقت 

انتقل استعماله إلى الغرب اإلسالمي، حيث نجد  اإلسالمي من المشرق. اإلشارة إلى ذلك
  3.محراب جامع قرطبة إطارعنه في جامع القيروان، و في أقدم األمثلة 

تطور هذا الخط ليعطي عدة أنواع أخرى من الخط الكوفي ظهرت في مناطق مختلفة من 
أن نذكر  يمكن ،العالم اإلسالمي، و في فترات تاريخية مختلفة، و إلى جانب الكوفي البسيط

                                                 
1
 A. Khatibi  & Med. Sijelmassi, L’art calligraphique de l’Islam, p. 195. 

2
 Id, p. 196. 

3
 G. Marçais, L’architecture musulmane d’Occident…, p.171. 
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فور، ضمورق، الكوفي المزهر، الكوفي الممنها الكوفي ال ،أنواع أخرى من الخط الكوفي
  .  و الكوفي المعماري ،الكوفي الهندسي

النسخي، الذي  و هو الخط الميالدي في المشرق خطا جديدا، ظهر خالل القرن التاسع
ه ابن البواب في وضع وقد كان الفضل ألبن موقلة و تلميذ. الحقا أصبح له شأنا عظيم

المخطوطات، و في  فيقواعد و ضوابط لهذا الخط، و كان استعماله في بداية األمر 
المراسالت، و لم يتعمم استعماله في العمارة إال خالل النصف األول من القرن الثاني عشر 

         1.ميالديال
دخلت أإلى الغرب اإلسالمي في عهد المرابطين، و  اإلسالمي نتقل هذا الخط من المشرقا

و األندلس ليتخذ شكال خاصا بالمنطقة، و الذي  اإلسالمي عليه تعديالت في بالد المغرب
يطلق عليه مصطلح الخط المغربي األندلسي، و تعمم استعماله في عهد الموحدين خالل 

رفة العمارة اإلسالمية خالل ، و أصبح الخط األساسي في زخالميالدي عشرالالقرن الثاني 
  .ميالدي على حساب الخط الكوفيالالقرن الرابع عشر 

 

                                                 
1

 (6
  .120. ، صا��M� أ��6
�f، ا���72 ا�1
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 تمهيد

  

عرفت الدولة المرينية بدايات المعة في المغرب و األندلس، حيث بدت و كأنها الوريث 
ذلك بشكل  ظهر و ،قادرة على توحيد المغرب اإلسالميو القوة الوحيدة ال ،الشرعي للموحدين

جميع قبائل زناتة تحت الذي تمكن من توحيد علي الحسن  يخاص في عهد السلطان أب
، شرقا إلى خليج قابس بإفريقية غربا إمبراطورية تمتد من المحيط األطلسي لكش أينسلطته، 
ما لبثت أن دخلت مملكة  ، ورعان ما انهارت هذه اإلمبراطورية و هو على قيد الحياةلكن س

بعد مقتل السلطان أبي  ، خاصةبني مرين في مرحلة طويلة من التدهور و االضمحالل
لبني مرين إذا كان المشروع السياسي  .د بني وطاسإلى غاية سقوطها على ي فارس عنان

      كبيرا،مية شهدت في عهدهم ازدهارا انتهى بنكسة كبيرة، فإن الحضارة و الفنون اإلسال
  .و كان أخر توهج للحضارة اإلسالمية بالمغرب اإلسالمي

و عرفت  م، 1258/ ه  656عاصمة لملكهم بداية من سنة  ،جعل بنو مرين من مدينة فاس
     المدينة في عهدهم ازدهارا كبيرا لم تشهده من قبل، و أصبحت المركز الرئيسي للتجارة 

   ،الفنادق و الجسور ،المساجد ،و العلوم و الفنون بالمغرب األقصى، فشيدت بها القصور
ترك بنو  كما 1.ما يميز عهد بني مرينأبرز  بحق المدارس التي تعتبرخاص تشييد  و بشكل

  2،في بقية مدن المغرب األقصىو  ،نحاء المدينةأواضح في جميع مرين بصماتهم بشكل 
            .مدينة تلمسان بالمغرب األوسطفي و حتى 

تشييد أول مدرسة بالمغرب األقصى، و هي مدرسة  ،شهد عهد السلطان أبو يوسف يعقوب
 قام بانجاز أكبر مشروع معماري في عهده  ارين الواقعة بالقرب من جامع القرويين، كماالصف

و هو  ،و هي مدينة فاس الجديد، لتكون المركز اإلداري للدولة بناء عاصمة جديدة لملكه،ب
، و في هذا الصدد يقول ابن "المخزن"مدينة مصطلح مغرب األقصى ما يطلق عليه بال

و اتسع نطاق دولته،  ،قسأمره قد استفحل، و ملكه استو  رأى أمير المسلمين أنّ "  :خلدون
 رأى أن يختط بلدا يتميز بسكناه في حاشيته و أهل خدمته و أوليائه الحاملين سرير ملكه، 

رأى أن يختط بلدًا يتميز بسكناه في حاشيته و أهل خدمته   و عظمت غاشيته و كثر وافده،

                                                 
1
 A. Lhaj Moussa, Etude des inscriptions de Fès, thèse de doctorat, Aix-Marseille I, 1991, p. 16. 

2
 Id, p. 16.  
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بساحة الوادي المخترق  فأمر ببناء البلد الجديد لصق فاس،. و أوليائه الحاملين سرير ملكه
... هذه و ستمائة شوال سنة أربع و سبعين من وسطها من أعاله، و شرع في تأسيسها لثالث

     وا بها الدور واختطّ . كما ذكرناه و ستمائة و ذويه سنة أربع و سبعين ،و نزلها بحاشيته
ولة و ابقاها و المنازل، و أجرى فيها المياه إلى قصوره، و كانت من أعضم آثار هذه الد

 معلومات غنية على تكوين  (Jean-léon l’Afrcain)  و يعطينا ليون اإلفريقي 3،"على األيام
القسم األول خصص  ،المدينة إلى ثالثة أقسام منفصلة لقد  قسم هذه"  : المدينة فيقول

ن تكون لهذا القصر و قد أراد يعقوب أ. للقصر الملكي الخاص بالملك و أبناءه و إخوته
. بنى جامعا جميال مزدان بالزخارف و له عمارة رائعة  و بالقرب من قصره .دائقه الخاصةح

و في القسم الثاني شيد اصطبالت واسعة لخيوله التي كان يمتطيها و العديد من القصور 
لقادة جيوشه و الشخصيات الهامة في دولته، و سوقا يمتد من الباب الشرقي إلى الباب 

  4".أما القسم الثالث فخصص لسكن الحراس الشخصيين للملك... الغربي للمدينة
أسوارها في ذلك  التي اصبحتء مقارنة بفاس البالي، بالمدينة البيضا ،سميت هذه المدينة

اسم فاس الجديد لتمييزها عن  أيضابفعل عامل الزمن، كما أطلق عليها  ة اللونداكن ،الوقت
   5.فاس البالي

- 1292 /ه  692  بتوسيع الجامع الكبير بتازة سنة ،يوسفتميز عهد خليفته أبو يعقوب 
و التي سنتطرق  ،تشييد مدينة المنصورة قرب تلمسان وأن أهم انجازاته هم، غير  1293

  .  إليها الحقا
 ، بلبصماتهما في تاريخ المملكة ،ربيع لم يترك السلطان أبو ثابت و خليفته السلطان أبو

لتشهد مملكة بني مرين عصرا من السالم  ،كان يجب انتظار عهد السلطان أبو سعيد عثمان
كان مالئما لتطور العلوم و الفنون، حيث شيدت في الوضع الذي و االزدهار االقتصادي، 

ارين بفاس مدرسة دار المخزن، و مدرسة العط ب المعروفة و فاس الجديدعهده مدرسة ب
 الحسن علي وج التي شيدها ولي عهده األمير أبهريالبالي، و مدرسة الص.  

بحق أكبر بناة هذه الدولة، فقد ترك بصماته في اغلب مدن  ،يعتبر السلطان أبو الحسن علي
لم يزل "  :مدينة تلمسان، و في هذا الصدد يقول ابن مرزوقفي حتى  المغرب األقصى و

                                                 
3

 .258. ، ص7. ا�� ���ون، ا	��ر ا	����، �� 
4
 Jean-Léon l'Africain, Description de l'Afrique, Paris, Ernest Leroux Editeur, 1957, vol. II, pp. 175-176. 

5
 R. Letourneaux, Fès avant le protectorat, Casablanca, 1949, p. 62.     
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        سها اهللا اآلثار الجميلة س حر حال إمارته و خالفته فله بمدينة فا في ذلك رضه دأبه
و كل واحد منهما غاية في  7حلق النعامو مسجد  6ت الحفيلة كمسجد الصّفاريناءاو البن

   الكبر و الضخامة و صومعة كل واحد منهما غاية في االرتفاع و الحسن، و مساجد عدة 
الجامع المتصل بالقصر  9و بالمدينة البيضاء كذلك بالمنصورة من مدينة سبتة 8و صوامع،

  السعيد و هو جامع حافل و صومعته حافلة، و مساجد كذلك بها كثيرة، و بمدينة طنجة، 
    ة ما يقضي منه العجب، و بقصبة من مدينة تازى و بمكناسة و مراكش، و سلى و شالّ 

ا لم مّ ثاره فكان مآرسمه و تجديد  ةا يرجى من اهللا اعادما ما انشأه بمدينة تلمسان ممّ أو 
  10."يعهد منه في سالف األزمان

 هريج وصلنا العديد من هذه المباني التي ورد ذكرها في المصادر التاريخية، منها مدرسة الص
    و مسجد أبي الحسن بفاس البالي، و مدرسة أبي الحسن بسال،  ،و المدرسة المصباحية

 ئر التي شيدها بمدينة تلمسانة الملكية بالقرب من الرباط،  إلى جانب العماو مقبرة شال.  
، انتهى عصر المشاريع العمرانية الكبرى، فكانت المدرسة علي بوفاة السلطان أبي الحسن
عنان بفاس، أخر اإلنجازات  وي شيدها خليفته السلطان أبالبوعنانية أو المتوكلية الت

  . مرين ورية الهامة التي شيدها سالطين بنالمعما
 

                                                 
6

  .و ! � �� ا	���� ا	���وف ��	�� ����� ا	��ا�����، أ��� 

A. Bel, Inscriptions arabes de Fès, Paris, Imprimerie nationale, 1919, p.179, note.2. 
7

4�1 ��� أ��3ر �� ا	��ر2. ا	'%���01.، ا���" ط��. -*��ة" و ھ% ا	���� ا	*�� �(�س ا	'�	& ا	%ا$# ���رع  .  

A. Bel, inscriptions arabes de Fès, p. 258, note. 1. 

  
8

��0�7 6(�-�5 �1 ط' ! !8.0��	�9 ;��: �9�$. ������. ھCه ا��1Aل و �� ا	��@? أ�<� ;��: أ��1ل ���6> و #�2%6 	�.  
9

E& أF �� .7 � 4�1'� ا	�H!�ة ا	3& 6 #   م  م 1328-29/ ه  729و ! � �<� ا	��!0. ا	��!�ة ا	�F &3ع E& �9�0<� ا	���7ن أ�% 2��� ��D1ن 02.  
.3'2 .0!�� �>��1 .  

10
  IJ� ،إ�� ��زوق ،N!�'��0ل، ھ�E(& ��رو�	ر!�:  �Eإ ��� ،��O	��8  أ�& ا%� �PQ� &E ��O	ا ?�O، ا	PSD& ��1925 ;�3ب ا	��0� ا	
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 تمهيد

  

شيد بنو مرين الكثير من المساجد بمختلف مدن المغرب األقصى، و بشكل خاص بمدينة 
جامع  الزهر، و كلها بمدينة فاس  اصمة، نذكر منها الجامع الكبير، جامع حمرة،فاس الع

غير أن العديد من تلك المساجد . الجديد، و مسجد الشرابليين و أبي الحسن بفاس البالي
لذلك سنقتصر في  ،جوهرية أفقدتها خصائصها األصلية أو أدخلت عليها ترميمات ،اندثرت

ية، و هي من حيث تسلسلها هذه الدراسة على المساجد التي ال تزال تحتفظ بزخرفتها األصل
 .جامع الزهر بفاس الجديد و الجديد، جامع تازة، جامع حمرة الجامع الكبير بفاس : الزمني

  
 )01صورة رقم (  الجديد بفاس الجامع الكبير:  أوال

   

ه  674شيد الجامع الكبير بفاس الجديد كما تشير إلى ذلك مختلف المصادر التاريخية سنة 
لى إال توجد كتابة تأسيسية تشير . وبيوسف يعق وم من طرف السلطان المريني أب 1276/ 

 عهد الكتابة التذكارية الوحيدة الموجودة بالجامع تشير إلى أن بناءه يرجع إلى و إنما ،ذلك
م، و المتفق عليه أن هذه الكتابة في الحقيقة تشير  1395/ ه 798 السلطان أبي فارس سنة

 ، مست بشكل خاص زخرفةهالتاريخ المذكور أعالفي عمال ترميم قام بها هذا السلطان إلى أ
  1.الجامع 
  
 )01مخطط رقم (الدراسة الوصفية و التحليلية لمخطط الجامع . 1
     

م، قاعة الصالة تتكون  34و عرضه  م 54يتخذ هذا الجامع شكل مستطيل منتظم، عمقه   
نبيتان و سبع بالطات عمودية عليه، البالطتان الجا سبعة سرايا موازية لجدار القبلة من

  . للصحن يينالجانب ينتمتدان نحو الشمال لتشكال الرواق
و السرية األولى  حيث أن البالطة الوسطى(T) الصالة مخطط على هيئة حرف  بيتتتخذ 

 الذي يبلغ  عرضهما أكبر من عرض بقية البالطات و السرايا، و ،الموازية لجدار القبلة

                                                 
1
 G. Marçais, L'architecture musulmane d'Occident…, p. 268. 
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وية دتفصل بين هذه البالطات عقود ح. م 4.10،  بينما يبلغ عرض بقية البالطات م 4.50
على طرفي  توجد .سم تعلوها وسدات 0.80كسرة ترتكز على دعمات مربعة، طول ضلعها من

   و الثانية فوق العنزة  2،األولى أمام المحراب و هي من الخشب :قبتان  البالطة الوسطى
سقف ذو منحدرين من الخشب أو ما يطلق عليه في  ،البالطاتيغطي . و هي مضلعة

  .و هي ليست أصلية" البرشلة "المغرب مصطلح  
م عن  0.22م، مستواه منخفض ب  24و عرضه  م 18.60الصحن مستطيل الشكل، عمقه 

مستوى قاعة الصالة، يحيط به رواق من الجهات الشمالية، الجنوبية و الغربية، يتوسطه 
ل عقود ، أما األرضية و األجزاء السفلى للركائز التي تحمحوض ماء مستطيل الشكل

ع عدة مداخل من الجهات للجام. حديث و ليس أصلي هويج و األروقة، فهي مكسوة بالزل
أما  ،في محور المحراب هو الغربي و الشمالي الجدارالمدخل الرئيسي يقع على  األربعة،

  . امعالغربية للج - المئذنة فتقع في الزاوية الشمالية 
  
 الدراسة الوصفية و التحليلية للزخرفة  .2

  

يتميز هذا الجامع بشكل عام بالبساطة، حيث اقتصرت فيه الزخرفة على المحراب، و عقود 
هذا األخير ال يكمن مشاهدته ألنه  .ي تقوم عليها القبة أمام المحرابالمساحة المربعة الت

لمساحة المربعة عقود ا قىتبف 3،ال يمكن إبداء رأينا حوله لذلكصورة الملكية، محاط  بالمق
ثلة الوحيدة عن زخرفة هذا و القبة المضلعة أمام العنزة، األم 4،مام المحرابأالتي تحمل القبة 

  .كل هذه الزخاف أنجزت بواسطة النقش على مادة الجص. الجامع
  
  
  
  
  

                                                 
2
 B. Maslow, Les Mosquées de Fès et du nord du Maroc, Paris, Les éditons d’art et d’histoire, 1937, p. 38. 

3

	ل  ا����ذ  -  �   H. Terrasse ���� ����اب ���� ��زة، أ����$! وا�� و �" ا�����! أ�  ��ن ��  .أن ا����اب �& ���%�  

H. Terrasse, La grande mosquée de Taza, Paris, Les éditions d’art et d’histoire, 1943,  p. 40. 
4

$" ���ھ3ة ا����اب 2, ا�	01 ا���/� ��  �
� /�" ا��.�-' ا��, ��%+ ��� ا��
*	رة ا��)$%' -  ��5 . 
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 العقود التي تحمل القبة أمام المحراب  .1.2

  

مع العقد المركزي للسرية األولى  ،عقود البالطة المركزية التي ترتكز على جدار القبلةتشكل 
  ). 02صورة رقم (5المحاذية لجدار القبلة، مساحة مربعة تقوم عليها القبة أمام المحراب

فصوصها مماثلة لعقود جامع تينمل  ،(arc à lambrequins)و هي عبارة عن عقود مشرشفة
   ، ) 2و  1  : 02لوحة رقم ( حافتها يزينها شريط من أوراق األكانتس  6الكتبية،جامع و 

أي فتحة  و المساحة المحصورة بين القوسين وي منكسر،دلفها قوس ثان حو ي
لوحة رقم (  ثنائية الفصوص، رقيقة بسيطة و أخرى مزينة بمراوح ملساء (voussure)العقد
 ، ج و في نفس االتجاه غالباأو نحو الخار  ،، فصوصها تلتف نحو الداخل)7، 6، 5، 4 : 03

أما كوشات العقود فيتوسطها قرص على أرضية من المراوح الملساء ثنائية الفصوص، كبيرة 
أما العقد المقابل  ،ية من المراوح الملساء أصغر حجماعلى أرض ،الحجم مماثلة للسابقة

أصلي، و هو عقد مقرنص تصميمه العام يشبه العقود المقرنصة التي  غير فهو للمحراب
ينتهي كل عقد في أعاله بإفريز هندسي مكون من . نشاهدها في العمارة السعدية و العلوية

تزينها مراوح ملساء كتلك )  11شكل رقم (نجوم ثمانية الرؤوس و التي تسمى خاتم سليمان 
 .التي تزين العقود

  
 (coupole à nervures)المضلعة  القبة .2.2

 

هي قبة مضلعة تقع عند نهاية  و ،في المسجدتمثل هذه القبة المظهر الزخرفي الثاني 
تقوم على المربع الذي يشكله تقاطع عقود ). 03صورة رقم ( البالطة الوسطى و فوق العنزة 

مقرنصات، يبدأ هذا المربع بحافة من ال .طى و عقود السرية المحاذية للصحنالبالطة الوس
. يرتكز عليها المثمن الذي تشكله أربعة حنايا ركنية مقرنصة (cavet) تليها حافة ثانية مقعرة

نجمة ذات  ،، تتقاطع فيما بينها لتشكل في قمة القبةضلع 12 القبة في حد ذاتها  تتكون من
ضلعا تزينه زخارف نباتية مخرمة  12مقرنصة، و  (coupolette) بيبةرأسا، تحتضن قُ  12

                                                 
5

 6�3- ,7�8 9
 .ا�
7' ا�=)%' ا�3>�ت و:	/�� �
6
 H. Basset & H. Terrasse, Sanctuaires…, fig. 73. 
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على أرضية من التصاميم الهندسية، غير أنه من الصعب تحديد تلك العناصر بشكل 
  .واضحا نظرا لطبقة الطالء السميكة التي دهنت بها القبة

   
 )01صورة رقم (المئذنة .3.2

  

الغربية للجامع، و هي عبارة عن برج مربع، طول ضلعه  –تقع المئذنة في الزاوية الشمالية 
يعلوه جوسق، طول و فات مسننة، ار ينتهي بشُ  7،و ارتفاعه ثالثة أضعاف ضلعه م 5.70

       ذنة من الداخل من نواة مركزية مربعة ئتتكون الم. م 6.40م و ارتفاعه  2.90ضلعه 
  .بنيت المئذنة كليا باألجر المشوي. م 2.40و مملؤة، طول ضلعها 

تزين الواجهات األربعة للمئذنة، شبكات من المعينات الهندسية بشكل يكاد يكون كامال كما 
  8.خاصة مئذنة جامع القصبة بمراكش على غرارالموحدية،  المآذنهو الحال في 

المعينات الهندسية التي يطلق عليها مصطلح  تزين الواجهتين الشمالية و الجنوبية شبكة من 
، كل شبكة تقوم على قوسين مفصصين، و االختالف الوحيد )26شكل رقم " (كتف و درج" 

       تتوسطها لوحة ضيقة  ،أن شبكة المعينات الهندسية للواجهة الجنوبية ،بين الواجهتين
عمودية تمتد بطول الواجهة، و مزينة بعقود مفصصة، و هو التصميم الذي يذكرنا بمئذنة  و

  . الخيرالدا بإشبيليا
الواجهتان الشرقية و الغربية، يزينهما نمط أخر من المعينات الهندسية، و هي في الواقع 

) 27قم شكل ر ( امتدادا للمعينات السابقة، و االختالف بينهما يكمن في أن هذه األخيرة 
تتناوب مع صفوف أخرى من نفس " كتف و درج" تتكون من صفوف عمودية من معينات 

و هو النمط من  9رأس المعين تزينه زهيرة رباعية الفصوص،، و معينات، لكنها اكبر حجماال
إلى جانب معينات كتف و درج البسيطة  -ذلك التاريخ  ذالمعينات الهندسية الذي أصبح من

ال تكاد تخلو منه مئذنة،  حيثانية،  لتزيين واجهات المآذن المرينية و الزياألكثر استعماال -
  .و هو نفس النمط من المعينات الهندسية التي تزين الواجهات األربعة للجوسق

                                                 
7
 B. Maslow, op.cit., p. 50. 

8
 H. Basset & H. Terrasse, Sanctuaires…, fig. 113. 

9
 .�)$Jم :)H ھGا ا�B	ع �" ا��@%�Bت ا���B%@� "'%�3Bت ��9 و درج ذات ا�Cھ%�ات"�" ھ�B و =�:3ا �	ف �.�@�! �*?)<   
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يج، لكنها ليست أصلية و إنما ترجع إلى عملية مزينة بلوحات من الزل ،نهاية البرج الرئيسي
يج الذي نشاهده في المئذنة كانت مزينة بنفس النمط من الزل اترميم حديثة، و من المرجح انه

 نفسه السلطان في عهدارين التي شيدت الصغيرة لمدرسة الصف .  
كسوة أرضيتها م" كتف و درج"مزينة بدورها بشبكات من معينات  ،الواجهات األربعة للجوسق

من  بسيط ي بإفريزيج األخضر، و ينتهبقطع من الزليج القيراطي، يؤطرها إطار من الزل
       . و البنية على أرضية بيضاء مكون من شبكة من المعينات الخضراء  الزليج،

تبدو على هذا الجامع مسحة من البساطة، و ذلك راجع إلى تلك الغابة من العقود البيضاء 
أما الزخرفة في حد ذاتها، فقد اقتصرت على المحراب و العقود . الخالية من الزخارف

   ،ة له، و هي تذكرنا بزخارف المساجد المرابطية بميلها نحو تغطية واجهة المحرابالمقابل
و المكتظة كما هو الحال في  بكة من الزخارف النباتية الكثيفةو العقود المحيطة به بش

تقوم على نفس تصميم  ،و مخرمة سان من جهة، و استعمال قبة مضلعةالجامع الكبير بتلم
   .ت ال تضاهيها في دقتها و جمالهاو إن كان ،قبة جامع تلمسان

أساسي على المراوح الملساء لعناصر النباتية المستعملة، نالحظ االعتماد بشكل بالنسبة ل
فصين، و هي المراوح التي كانت أساس الزخرفة النباتية عند الموحدين، هذا إلى جانب ذات 

ين، غير أن استخدامها  كان ورقة األكانتس على الشكل الذي كانت عليه عند المرابط
  . العقود افةحدود جدا و اقتصر على تأطير حم

تلتقي في هذا الجامع عناصر موحدية، تتمثل أساسا في العقود المشرشفة التي تحمل القبة 
كما نالحظ  ، أساس الزخرفة النباتية الموحدية أمام المحراب، و المراوح الملساء التي كانت

د الفنية المرابطية، و المتمثلة في استعمال الزخرفة بشكل مكثف العودة إلى بعض التقالي
لكسوة المحراب و العقود التي تحمل القبة أمامه، و يظهر تأثير الفن المرابطي بشكل أوضح 
في القبة المضلعة أمام العنزة، و التي تكاد تكون نسخة للقبة المضلعة لجامع تلمسان 

  .المرابطي
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 جامع تازة: ثانيا

  

 1134/  ه  529كان سنة   هالمحتمل أن تشييد ع، و منلجاميعرف بالضبط تاريخ بناء ا ال
 10صاحب روض القرطاس، تاريخ بناء رباط تازة كما يشير إلى ذلك و هوم  1135   -

الجامع يرجع إلى يرى أنه من المرجح أن بناء  ،(H.Terrasse) سهنري تيرا غير أن األستاذ
و هو التاريخ الذي يتزامن مع بسط الموحدين لسيادتهم  11م، 1142/ ه 536 ما بعد سنة 

مهما يكن األمر،  12.الكاملة على هذه المناطق كما تشير إلى ذلك المصادر التاريخية
، الذي قام يعقوب يوسف ويرجع إلى عهد السلطان المريني أبفالجامع في شكله الحالي 

قبلة، و بالطة على الجهة الغربية بإضافة أربعة سرايا من جهة ال ،و توسيعه         مهبترمي
و  م 1291/ ه 690و قد بدأت هذه األشغال في ربيع أول  ،و أخرى على الجهة الشرقية

م، و هو التاريخ الذي تشير إليه كتابة   1292-1291/  ه 691انتهت خالل شهر شوال 
 13.تذكارية  مثبة بجدار القبلة

  
  )02مخطط رقم (الدراسة الوصفية و التحليلية لمخطط الجامع  .1

  

و عرضه  م 71شكل مستطيل منتظم، عمقه  )04، صورة رقم 02مخطط رقم (يتخذ الجامع 
لقبلة، و ثمانية سرايا الصالة من تسعة بالطات عمودية على جدار ا بيتتتكون . م 43

عرضهما أكبر من بقية  ،البالطة الوسطى و السرية األولى الموازية لجدار القبلة ،موزاية له
 (T)يتبع التخطيط على هيئة حرف الجامع  م، أي أن 4.40حيث يبلغ  ،البالطات و السرايا

  .  الذي عهدناه في المساجد بالغرب اإلسالمي
 افضاء انأمام المحراب مشكلتطعان اتتقو السرية الموازية لجدار القبلة،  البالطة المركزية

أما . وم عليه قبة مضلعةتق و )arc à lambrequins(، تحده ثالثة عقود مشرشفة امربع
تمتدان جنوبا و ترتكزان على جدار القبلة بواسطة نفس النوع من  تان،الجانبي انالبالطت

ال شما انالعقود، مشكلة فضاء مستطيل يغطيه سقف خشبي بشكل هرم مقطوع، كما تمتد
                                                 

10
  .176، ، صا��*3ر ا�.��Kا�" ا�, زرع،  -  

11
 H. Terasse, la Grande mosquée de Taza, p. 18. 

12
 M� ،K� .306. ، ص6. :37 ا��-�" ا�" 8)3ون، ا��*3ر ا�.�

13
 Id,  pp. 11-12. 
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م و عمقه   20.40هذا األخير مستطيل، يبلغ عرضه  ،لتشكل األروقة الجانبية للصحن
الغربية للجامع عند نهاية البالطة  -أما المئذنة الواقعة في الزاوية الشمالية  ،م 14.30

 14.الجانبية، فهي ترجع إلى عهد الموحدين
الموحدين، كان يتكون  يتضح من خالل هذا المخطط، أن الجامع األول الذي شيد في عهد

موازية له، البالطتان الجانبيتان  ة على جدار القبلة، و خمسة سرايامن سبعة بالطات عمودي
أما األعمال  15.الرواقين الجانبيين للصحن النتمتدان نحو الجهة الشمالية لتشك كانتا

بعد  ،المحرابالمرينية التي شهدها الجامع، فتتمثل في هدم جدار القبلة، و إعادة بناءه مع 
إضافة أربعة سرايا من الجهة الجنوبية، و هي أعرض من بقية السرايا التي ترجع إلى عهد 

الطتين تمتدان نحو الشمال الموحدين، مع إعادة بناء البالطتين الجانبيتين، و إضافة ب
   16.للصحن ينالجانبي ينلتشكال الرواق

يرجع إلى عهد وية منكسرة في القسم األصلي الذي دعقود ح ،استعملت في بناء هذا الجامع
رية وية في الزيادات المرينية، كما استعملت العقود المشرشفة في السدالموحدين، و عقود ح
التي تشكل الفضاء الذي تقوم عليه القبة أمام المحراب، و في  ، والموازية لجدار القبلة

تقوم . سقف خشبي بشكل هرم مقطوعو التي يغطيهما  ،المساحتين على طرفي هذه السرية
تنتهي   ، وم  x   0.70م  0,80 ، تبلغ مقاساتهاهذه العقود على ركائز مستطيلة الشكل

 .ثم وسادة ترتكز عليها العقود ،بحافة مقعرة
  
 الدراسة الوصفية و التحليلية للزخرفة .2

 

 حيث .البالطة الوسطى و حول المحراب فيبشكل أساسي  ،فة في هذا الجامعتركزت الزخر 
تؤطرها  ،بزخارف نباتية كثيفة  ،و القبة أمامه و العقود التي تحملها ،واجهة المحرابزينت 

التقاليد التي كانت سائدة بالمنطقة، من حيث  ال تخرج عنية متنوعة، و هي بذلك أفاريز كتاب
جامع الس األمر الذي رأيناه في ، و هو نفو القبة العقود ،اقتصار الزخرفة على المحراب

 .و قد تم هذه الزخارف جميعها على مادة الجص. الكبير بفاس الجديد

                                                 
14

 H. Terasse, la Grande mosquée de Taza, p. 35. 
15

 B. Maslow, op.cit., p. 18, plan. 5. 
16

 H. Terrasse, La grande mosquée de Taza, pp. 45-46. 



81 

 

 )05صورة رقم ( المحراب .1.2
  

م، واجهته تتكون من عقد يقوم  2و عرضه  م 2.70و هو محراب مضلع الشكل، عمقه 
  . لهما تيجان من الجص ،على عمودين جانبيين

 انالعقد ،(arc festonné)وي منكسر، يلفه عقد زخرفي ذو فصوص دقيقة دعقد المحراب ح
أو المساحة المحصورة بين  المحراب عقد ما نفس المركز، لذلك تكون فتحةليس له
ة و نباتية بشكل تكسوها زخارف هندسي، بشكل هالل، مزينة بصنجات (voussure)القوسين
مزينة بشريط كتابي بالخط  ،إطار أول ضيق بشكل حافة مقعرة ،العقد ريؤط. متناوب
أو  ،مسننة حوافها ،ملساءالاوح و الزهيرات بشبكة من المر  تانمزين مافه اهأما كوشت الكوفي،

 ، تنطلق من أغصان غليظة نوعا ما)6، 5، 4، 3:  02 لوحة رقم( 17يتخللها خيط مسنن
لتشكل أرضية  ،تنحني هذه المراوح في اتجاهات مختلفة .تشكل حلقات تتخللها تلك المراوح

امتدادا يمكن اعتباره   هذا النوع من المراوح. لكوز صنوبر دائري يتوسط محور كوشتي العقد
   18.لبعض المراوح الموحدية التي تتخللها خيوط طولية و أخرى عرضية

ى أرضية من المراوح عل) 13شكل رقم (يعلو هذا العقد إفريز كتابي عريض بالخط الكوفي 
هو نوع و ، )11و  10، 9: 2لوحة رقم ( فصوصها مزينة بوريدات صغيرة  ثنائية الفصوص،

يعلو هذا اإلفريز ثالث شمسيات لكنها  19.لجامعاجديد من المراوح نشاهده ألول مرة في هذا 
  20.ليست أصلية

عريض يبدأ عند مستوى عقد  إطار كتابي 21على الجهتين اليمنى و اليسرى لعقد المحراب،
و يمتد عموديا إلى غاية السقف، و هو بالخط  22المحراب، و يقوم على جامة مربعة،

                                                 
17

��ھ3  ��اوح  ���>)' �C�" ���اب � �  .�.3P �%3ي أ�, ا��." ��)�.�ن، أ�

G. Marçais, Art musulman d'Algérie : Album de pierre, plâtre et bois sculptés,  Alger, Jourdan, 1909 – 1916, pl. 

XVI. 
18

 H. Basset & H. Terrasse, Sanctuaires …, fig. 60 et 61. 
19
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H. Basset & H. Terrasse, Sanctuaires …, fig. 71. 
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ثم نجد إطار ). 14شكل رقم (النسخي على أرضية من المراوح و الزهيرات المزينة بالوريدات 
في م هندسي، يتمثل للسابق و يمتد بدوره حتى السقف، و هو ذو تصمي ثان مزدوج موازي
، و هو نفس التصميم الذي )10شكل رقم (23ن لتشكيل مستطيل منجماشريطين يتقاطع

            24نمل و محراب جامع الكتبية األولى،ياستعمل في نفس الموقع بمحراب جامع ت
و االختالف الوحيد  بينها، يكمن في أن هذا الشكل الزخرفي الهندسي في المساجد الموحدية 

بالمراوح و الزهيرات  امع تازة أرضيته مزينة بشكل كثيفينما في جخال من أية زخرفة، ب
  .  الملساء

ذات  هازخارف ،)06صورة رقم ( مزينة بعقود صماء حنية المحراب خماسية األضالع،
بشكل متناوب، فالعقد األول مزين بشبكة من  انمزين انالجانبي انالعقد .تصاميم متنوعة

ثنائية الفصوص كتلك التي تزين   المعينات الهندسية البسيطة، أضالعها مكونة من مراوح
يتوسطها معين صغير و فوقه شكل يشبه رأس سهم  25جامع تينمل، (intrados)بطن عقود 

ابقة، تتقاطع مع شبكة مزين بشبكة من المعينات كالس العقد الثاني بينما، )17شكل رقم (
          أخرى مشكلة من عقود صغيرة و تتوسطها ما يشبه الزهيرة رباعية الفصوص 

قوم على مراوح ثنائية ي زخرفته يمتصمإن ف ،، أما العقد األصم األوسط)18شكل رقم (
تنتظم بشكل حلقات على جانبي  ،تنطلق من أغصان رفيعة ،زهيرات مسننةالفصوص و 

 تنتهي هذه العقود بحافة مقعرة). 19شكل رقم (مكون من زهيرات مسننة محور مركزي 
(cavet) تعلوه ضفيرة تشكل قاعدة لقبة مقرنصة ،مزينة بشريط كتابي بالخط الكوفي.  

إن التصميم العام لهذا المحراب، يتبع نفس األسلوب الذي كان سائدا في المنطقة منذ عهد 
الطفيفة، كما نشاهد في هذا المحراب أولى التصاميم  االختالفاتالمرابطين، مع بعض 

ة المرينية، و التي تقوم تصاميمها على ية التي أصبحت الحقا عماد الزخرفالزخرفية النبات
أساس شبكات المعينات الهندسية، أو على محور مركزي و على جانبيه حلقات متتالية 

 . تتخللها مختلف العناصر النباتية
 
  

                                                 
23

 .و ھ	 2, ا�	ا��P� �1, ��8& �)%��ن �������ن 
24

 H. Basset & H. Terrasse, Sanctuaires…, fig. 71, a et b.  
25

 H. Terrasse, L’art hispano-mauresque…, pl. LXIV. 
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 )07صورة رقم (العقود  . 2.2
  

ا كل عقود الجامع خالية من الزخرفة ما عدا العقود التي تحمل القبة أمام المحراب، و عقد
  .في البالطة الوسطى عند مستوى السرية الرابعة واحدا

 (arc à lambrequins)المحراب على ثالثة عقود مشرشفة ميقوم المربع الذي يحمل القبة أما 

على الوجه المقابل للقبة، أما الوجه األخر فهو أملس، بينما عقد  انمزين انالجانبي انالعقد
  26.البالطة الوسطى المقابل للمحراب فهو يحمل زخارف على الوجهين لكنها ليست أصلية

شكل عقد زخرفي منكسر قليال مو  27،شريط من أوراق األكانتس ،حافة كل عقديزين 
متتالية، يليه شريط ثان من  رة وصغي فصوص معقوفةب زينبواسطة شريطين، شريط أول م

المساحة  أما ،)01: 02لوحة رقم (أوراق األكانتس كتلك التي نشاهدها في المباني المرابطية 
مزينة بشبكة  يهف (voussure) فتحة العقدأي  المحصورة بين حافة العقد و العقد الزخرفي

  .كثيفة من المراوح الملساء و المراوح  ذات الوريدات
مكونة من عقود صغيرة مفصصة تتناوب  ،شبكة هندسية ،كوشات العقدين الجانبيينتزين 

، تتوسطها كلمة بالخط أيضا ضلعات مستطيلة ثمانية الرؤوسو م ،مع  نجوم ثمانية الرؤوس
              الكوفي على أرضية من مراوح ملساء بسيطة و ثنائية الفصوص 

تتميز  ،)10، 9، 8، 7: 04لوحة رقم (و زهيرات ملساء أيضا ) 7، 6، 5، 4: 03لوحة رقم (
ما الفص المركزي أ ،مكونة من فصين غليظين و دائريينبكونها قصيرة و غليظة، قاعدتها 

 ،ينتهي العقد بإفريز أول 28.فهو قصير و غليظ، فهي تشبه إلى حد بعيد الزهيرات الموحدية
لى أرضية من المراوح الملساء، ثم إطار عبارة عن شريط كتابي عريض بالخط النسخي ع

و أخيرا إفريز هندسي  ،في يؤطر العقد من الجهات الثالثةضيق بالخط الكو  يكتابي ثان
  .مماثل إلطار المحراب

    ، )08صورة رقم (على البالطة الوسطى عند مستوى السرية الرابعة  يكما يوجد عقد ثان
بشبكة كثيفة  تانمزين مافي زخرفة كوشتيه، فه نهاو يختلف ع ،و هو مماثل للعقود السابقة

تشكل حلقات تنتظم بها  ،من المراوح الملساء و المسننة، تتفرع من أغصان غليظة نوعا ما
                                                 

26
 H. Terrasse, La grande mosquée de Taza, p.44. 

27
 �
	د ا����P ا�%7$� ��)�.�ن، أ�: "�C� ,ا�� R(�� '(<��� ,و ھ.  

G. Marçais, Art musulman d’Algérie : Album…, pl. IV et V. 
28

 H. Basset & H. Terrasse, Sanctuaires…, fig. 48, fig. 61, b et d. 
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و تتخللها زهيرات مسننة ثالثية الفصوص، و هو التصميم الذي أصبح الحقا،  ،هذه المراوح
  .التصميم الشائع لتزيين كوشات العقود المرينية

  
 )09 صورة رقم( القبة المضلعة أمام المحراب .3.2

  

للجامع تشبه إلى حد بعيد القبة المضلعة  ،و هي قبة مضلعة و مخرمة، مبنية من الجص
تقوم على قاعدة مربعة، مشكلة من حافة مقعرة يزينها شريط كتابي بالخط  29.الكبير بتلمسان

 قصيرة  ،األخيرة ثنائية الفصوصقة، هذه الكوفي على أرضية من المراوح الملساء و المعر  
يتشكل عنق القبة من . )2، 1:  01لوحة رقم (كتلك المستعملة في جامع تلمسان و غليظة

عقود مفصصة تتناوب مع عقود صغيرة مفصصة مماثلة ذات  ،أربعة حنايا ركنية مقرنصة
، ) 3و 2 ،1:  06لوحة رقم ( ، وهي مزينة بمراوح ملساء و كيزان الصنوبر محورة للسابقة

  .يعلوها شريط كتابي ضيق بالخط النسخي تقوم فوقه القبة المضلعة
ضلعا، و تتوجها  16 لتشكلتتقاطع فيما بينها  (nervures)عرقا  32يتشكل هيكل القبة من 

مشكلة مزينة بعقود مفصصة، فصوصها  ،16األضالع . بيبة مقرنصةنجمة تحتضن قُ 
بشكل متناوب إما كتابات   تهاتزين أرضي ، و)6و  5:  02لوحة رقم (بواسطة مراوح مسننة 

قة، تختلف عن السابقة بكونها طويلة و رشيقة مراوح المعر البالخط الكوفي على أرضية من 
و على  ،، أو بعمود من الزهيرات المسننة تشكل محور التركيبة الزخرفية) 5:  01 لوحة رقم(

على أرضية من المراوح الملساء ) 6:  4لوحة رقم (جانبيه كيزان صنوبر جد محورة 
  .الصغيرة

  
  األفاريز .4.2

  

يين القسم العلوي من جدار إلى جانب الزخارف السابقة الذكر، استعمل إفريز هندسي لتز 
 الجدران الجانبية للجامع، و الجزء العلوي من الركائز المحصور بين العقود ،القبلة

                                                 
29

 G. Marçais, Art musulman d’Algérie : Album…, pl. XI. 
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(trumeau)،30  الهندسي للمحراب، و يختلف عنه بكون تصميمه مماثل لتصميم اإلطار
زخرفته بسيطة، اختصرت على نجمة ثمانية الرؤوس، مزينة بدورها بزهيرة ملساء ثالثية 

           31.الفصوص
   ول موحدي، المصدر األ : هذا الجامع مستمدة من مصدرينزخرفة أن  ،يظهر مما سبق

البالطة  خاصة عقود (arcs à lambrequins)العقود المشرشفة  يتمثل أساسا في الذي و
   اوح الملساء، أما المصدر الثاني األفاريز الهندسية، و االعتماد على المر  في الوسطى، و

 هو مرابطي، و يظهر بشكل واضح في االعتماد على أسلوب الزخرفة الذي كان سائداو 
     خرفتها بشكل كامل الذي يقوم على أساس تغطية المساحات المراد ز  و عند المرابطين،

وم عليها النباتية، كما نشاهد ذلك في زخرفة المحراب و العقود التي تق زخارفو كثيف بال
القبة المضلعة و المخرمة بدل  في استعمال أيضا يظهر ذلك التأثير و ،القبة أمام المحراب

  . القباب المقرنصة التي كانت تميز العمارة الموحدية
باتية، نالحظ استعمال المراوح الملساء التي أصبحت تحتل مكانة مهمة بالنسبة للعناصر الن

في الزخرفة النباتية في هذا الجامع، إلى جانب مراوح جديدة يمكن اعتبارها امتدادا للمراوح 
عقد المحراب  العنصر األساسي لتزيين التي تشكلالسابقة، و هي المراوح الملساء المسننة، 

النوع  :ان فهي قليلة االستعمال، و هي نوع ، قةالمراوح المعر  أما ،و بقية عقود الجامع
 ،طويل و رشيق الثاني النوع األفاريز الكتابية، و يشكل أرضية  ،األول قصير و غليظ
كانتس في إلى جانب المراوح السابقة، استعملت أوراق األ .المضلعة استعمل في تزيين القبة

كما  ،قة لتلك المستعملة بجامع تلمسانو هي مطاب، في إطاراتهاتزيين فتحات العقود و 
بدأت تأخذ مكانة مهمة ضمن العناصر النباتية  استعمال كيزان الصنوبر، التي نالحظ

  .المستعملة في زخرفة هذا المسجد، و قد نقشت بشكل محور بعيد عن شكلها الطبيعي
  

  جامع حمرة  : ثالثا

        
و رغم هذه التسمية . و يطل على الشارع الرئيسي للمدينة ،يقع هذا الجامع بقلب فاس الجديد

فهذا الجامع ال يحمل أية زخرفة باللون األحمر، و إنما تسميته تعود إلى حكايات شعبية 
                                                 

30
  +
2 H?�	ط' ا�J7ا� Ca��ر H(: '2�8Cه ا�G3 ھ�	�. 

31
 H. Terrasse, La grande mosquée de Taza, pl. XXXVIII. 
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 ه ال نعرف بالتحديد تاريخ بناء هذا الجامع أو مؤسسه، غير أن التشابه الكبير بين. 32محلية
بعد  علي الذي أسسه السلطان المريني أبو الحسناد ب و بين مسجد سيدي أبي مدين بالعُ 

من و  33،يجعلنا نعتقد بأن هذا المسجد أسس في عهد هذا السلطان ،احتالله مدينة تلمسان
أشار إليه ابن مرزوق في حديثه عن   ا أن هذا المسجد، هو المسجد الذيالمحتمل جد

بفاس  من  ضمنها مسجد و ،تلف مدن مملكتهبمخ جد التي أسسها السلطان ابو الحسنالمسا
  34.الجديد

  
 )03طط رقم مخ( ة لمخطط المسجديالدراسة الوصفية والتحليل .1

     

الصالة تتكون من خمسة  بيت، عمقه أكبر من عرضه، يتخذ هذا الجامع تخطيط مستطيل
السرية األولى و البالطة . سرايا موازية لجدار القبلة و خمسة بالطات عمودية عليه

. (T)مخطط على هيئة حرفمما يعطى لها  ،أكبر من بقية السرايا و البالطات ،الوسطى
وية منكسرة تقوم على ركائز، و أمام المحراب عند تقاطع دعقود ح ،تفصل بين البالطات

ن شماال بطول ثالثة ان الجانبيتاتمتد البالطت. ة األولى تقوم قبةالبالطة الوسطى و السري
  م 11.30رقي و الغربي للصحن، هذا األخير مستطيل الشكل عمقه الرواقين الش السرايا لتشك
  .م،  يتوسطه حوض ماء مربع 13.70و عرضه 

يفتحان على الرواقين  انجانبي انباب ،وية منكسرةدذات عقود حللمسجد ثالثة أبواب بارزة 
قتصرت زخرفة هذه او مدخل رئيسي يتوسط الجدار الشمالي في محور المحراب،  ،الجانبيين

 - فتقع في الزاوية الشمالية  ،أما المئذنة. (arc festonné)األبواب على عقد زخرفي مفصص 
  . الشرقية للجامع

الذي شيده السلطان  الُعبادمدين بمسجد سيدي أبي  ،هذا الجامع في تخطيطه يشبه عموما
   .وف نتطرق لها الحقاالحسن، كما توجد أوجه شبه أخرى بين المعلمين في الزخرفة س وأب
  
  

                                                 
32

 B. Maslow, op.cit., p. 54. 
33

 G. Marçais, l'Architecture musulmane d'Occident…, p. 277. 
 .32. ا�.��K، ص ا��*3ر ا�" ��زوق، 34
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 الدراسة الوصفية و التحليلية للزخرفة .2

  

      اقتصرت الزخرفة في هذا المسجد كما هو الحال في المساجد السابقة، على المحراب 
 . القبة أمام المحرابتقوم عليها و العقود التي 

  
 المحراب  .1.2

  

يفتح . بعادهاأ، تتميز باالتزان و االنسجام في )10صورة رقم (تصميم واجهة المحراب 
و لهما نفس المركز بحيث أن فتحة  ،وي منكسر، يلفه عقد ثان مفصصدالمحراب بعقد ح

د محراب مسجد سيدي أبي و هي بذلك تشبه فتحة عق ،لها نفس األبعاد )voussure(العقد 
ألن  ،العقد على هيئة هاللاد، ففي جميع المحاريب عادة ما يكون شكل فتحة ب مدين بالعُ 

تزين هذه الفتحة صنجات تحمل زخارف ال يمكن تحديد  ،هما نفس المركزليس ل ينالعقد
  .غطيهاالتي ت سميكةال الطالء طبيعتها بسبب الطبقة

شبكة  المستوى األولى تكسوه ،خرفة من الجص منقوشة على مستويينز  ،تزين كوشتي العقد
 الثاني الذيالمستوى ، تشكل أرضية لزخارف )3، 2:  01لوحة رقم (قة الصغيرةمن المراوح المعر 

  ،)1:  05لوحة رقم ( تتمحور زخرفته حول زهيرة رباعية الفصوص تحتل زاوية كوشة العقد
     ، )8، 7، 6، 5، 4:  02لوحة رقم (تلتف حولها مراوح ملساء ثنائية الفصوص كبيرة  و

  .تتخللها كيزان الصنوبر ،)03لوحة رقم (ملساء  و زهيرات
مكون من شبكة من المعينات الهندسية المتشابكة  ،يعلو هذا القوس، إفريز هندسي عريض 

صوص، و عند نقطة تقاطع مع أقواس مفصصة، المعينات تتوسطها زهيرات رباعية الف
بشكل جد بارز عن مستوى  انو منحوت الننجد كوزي صنوبر متقاب ،األقواس معالمعينات 

  .بمراوح ملساء ثنائية الفصوص فهي مزينة ،سطح المحراب، أما أرضية الشبكة بكاملها
يؤطر عقد المحراب و اإلفريز السابق الذكر، إطار كتابي مشكل من ثالث قطاعات أو 

، أطرافها بشكل عقود مفصصة، يلتف حول عقد المحراب من (cartouches) خراطيش
يقومان على جامة دائرية  ،األيمن و األيسر انالقطاع ،نى، اليسرى و العلويةيمالجهات ال

القسم العلوي  منفي الزاويتين الركنيتين  تماثلتانن ماهيرات ملساء، و جامتمفصصة مزينة بز 
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ثالث  ،المحراب واجهة يتوج. و هو بالخط النسخي على أرضية من المراوح الملساء ،لإلطار
ثم نجد إطار أخر  .أصلية و لكنها ليستدائرية مفصصة  ات ذات عقود نصفشمسي

   مشكل بنفس النمط من المعينات التي تشكل اإلفريز الواقع فوق عقد المحراب،  ،عريض
و يلتف بدوره على الجهات الثالثة للمحراب، و هذا اإلطار في حد ذاته يحيط به بشكل تام 

  . شريط كتابي ضيق بالخط النسخي
تقوم على حافة مقعرة على ارتفاع  ،مزينة بعقود صماء ،األضالع الخمس لحنية المحراب

ة، تقوم على أعمدة رقيقة م عن مستوى األرضية، و هي ذات عقود مفصصة و منكسر  1.95
الهندسية سطحها مزين بنمطين من الزخارف على هيئة شبكات من المعينات  ،من الجص

معينات مكونة من مراوح كتلك التي تزين باطن بارة عن النمط األول ع). 11صورة رقم (
أما  ،ها مراوح ملساء متنوعةتتوسطها عقود صغيرة و مفصصة، و تزين ، وعقود جامع تنمل

فهو عبارة عن شبكة من العقود الصغيرة المشكلة من مراوح ملساء ثنائية  النمط الثاني،
 ،ساء ثنائية الفصوص المتقابلة كذلكليتوسطها زوج من المراوح الم ، والفصوص المتقابلة

، و هو نمط من الزخرفة الذي يتكرر كثيرا )20شكل رقم (على أرضية من األغصان الرقيقة 
  . في تزيين حنايا المحاريب المرينية األخرى

  
 عقود المربع الذي يحمل القبة أمام المحراب .2.2

  

تقوم عليها القبة  ،مساحة مربعةتمتد عقود البالطة الوسطى إلى غاية جدار القبلة لتشكل 
   35.أمام المحراب كما هو معهود في مساجد الغرب اإلسالمي

أوراق األكانتس، يلفها عقد ثان ، حافتها مزينة ب(arc à lambrequins)مشرشفة  و هي عقود
أي فتحة  ،وي منكسر، حافته مزينة بفصوص معقوفة، المساحة المحصورة بين العقديندح

يتخللها  ،و رشيقة قة ذات فصين طويلةن مراوح معر تزينها شبكة كثيفة م (voussure) العقد
، أما )06و  05:  01لوحة رقم ( ينوى النقطة التي يتفرع منها الفصشكل لزوي في مست

كتلك التي )  09:  01لوحة رقم (  صغيرة مزينة بزهرة قاعدتهاو  ،قةفهي معر  ،زهيراتال
  . تزين المراوح و الزهيرات المستعملة في جامع تازة

                                                 
35
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الن ن متماثاالجانبي انالعقد. ليست نفسها في العقود الثالثة ،زخرفة كوشات العقود
في  ينتقابل مروحتمشكلة بواسطة تزينهما زهيرات رباعية الفصوص  ،)12صورة رقم (تماما

، )3، 2، 1 : 03لوحة رقم (زاوية كوشة العقد، و حولها تلتف مراوح ملساء ثنائية الفصوص 
قة الصغيرة على أرضية من المراوح المعر )6، 5، 4، 3:  04لوحة رقم (و زهيرات ملساء 
 تانمزين مافه ،أما كوشتي العقد المقابل للمحراب .)01:  01لوحة رقم (ثنائية الفصوص 

من الزخرفة، يتمثل في شبكة من كيزان الصنوبر منحوتة بشكل بارز، و منظمة بنمط جديد 
فتبدوا على هيئة  ،في صفوف أفقية ،على هيئة كوزين متقابلين بداخل أشرطة مفصصة

ي المساجد السابقة، و هو نمط من الزخرفة لم نشاهده ف ،)13صورة رقم (شبكة من القلوب 
و في  بالُعباد،، بل نشاهده في مسجد سيدي أبي مدين األولى المدارس المرينيةفي و ال في 

هذا ما يؤكد أن هذا الشكل الزخرفي ظهر في عهد السلطان أبي و المدرسة البوعنانية بفاس، 
  .الحسن

يؤطرها شريط كتابي ضيق بالخط النسخي، و ينتهي المربع الذي يحمل القبة  ،العقود الثالثة
و تكسو  ،ل مربعاتمن أطباق نجمية ثمانية الرؤوس بداخبإفريز هندسي عريض، يتكون 

  . ية كثيفةتسطحها مراوح نبا
  

 الخشبية سقوفال .3.2

  

و التي يطلق عليها في المغرب  ،ف خشبية ذات منحدربنو سق ،الصالة بيتكانت تغطى 
، ال يزال الجامع يحتفظ ببعضها، و بشكل خاص سقف السرية األولى "البرشلة" مصطلح

  .المحاذية لجدار القبلة
نحو الداخل  النتتكون من ضلعين يميفهي النوع، من هذا  الخشبية فو سقكغيرها من ال

 النمشك حدرانالمن الضلعان ).اطالبس( و ترتكز عليهما لوحة مسطحة ،)يزةالجا( °45بزاوية 
هذه القضبان  ترتكزتحصر فيما بينها مساحات ناتئة، ، (baguettes)مسطحة  من قضبان

على نجوم ثمانية الرؤوس تمتد إلى غاية البساط، هذا األخير مزين بواسطة قضبان خشبية 
ها بحيث تشكل صف من األطباق النجمية ثمانية الرؤوس تحيط بها نتتقاطع فيما بي ،بارزة

 ).14صورة رقم (نجوم ثمانية الرؤوس، و محور هذه التركيبة الزخرفية قبيبة مقرنصة 
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 )15صورة رقم (المئذنة  .4.2
  

طول ضلعه  ،الغربية للجامع، و هي عبارة عن برج مربع –تقع المئذنة بالزاوية الشمالية 
. م 6.04م و ارتفاعه  5.02م، أما الجوسق فيبلغ طول ضلعه  20.19ارتفاعه م و  5.04

  . وهي مبنية كليا باألجر المشوي
 تتنوعشبكات من المعينات الهندسية مشكلة من ظفيرتين،  ،الواجهات األربعة للمئذنةتزين 

  . من واجهة إلى أخرى
بين الفراغ و ، )26شكل رقم (شبكة من معينات كتف و درج  ،الواجهة الشرقيةتزين 

رها بالزليج على بدو  ةاألخضر، و أرضية  المعينات مكسو  يجالضفيرتين مطعم بخيط من الزل
الفصوص، و هو نفس الشكل من  أبيض تتوسطه نجمة سوداء ثمانية هيئة مربع صغير

الواجهة تكسو  36.ةمسجد مقبرة شال يج الذي يكسو سطح شبكة المعينات الهندسية لمئذنة الزل
شبكة من المعينات المزهرة، حيث أن المعينات مشكلة بوسطة منحنيات تشبه المراوح  الغربية

يختلف عن السابقة،  ، تصميمهاا تكسوها قطع من الزليجأرضيته ،)28شكل رقم (النباتية 
سوداء سداسية  و يتوسط المثلث نجمة ،فهي مكونة من مثلث أبيض يحيط به شريط أخضر

فيكسوها نوع أخر من المعينات  ،أما الواجهة الشمالية. قلبها خماسي األضالع ، والرؤوس
 انو على جانبيه فص ،ون من فص دائريتتك ،الواجهة هذه أن معينات الهندسية، حيث

مئذنة جامع في و  ،ال نجده إال في هذه المئذنة ،، و هو نمط من المعينات نادررانمنكس
أبيض  مشكلة من معين ،يجلزل، و سطحها تكسوه قطع من ا)29شكل رقم (المنصورة 

من شبكة  تكسوها ،الواجهة الجنوبية. على أرضية خضراء تتوسطه نجمة رباعية الرؤوس
و التي تعتبر إلى جانب شبكات  ،)27شكل رقم (ذات  الزهيرات معينات كتف و درج 

    األكثر استعماال لتزيين المآذن المرينية  المعينات الهندسية ،معينات كتف و درج العادية
يكسو أرضية معينات الواجهة  مماثل للزليج الذييج أرضيتها كسابقاتها يكسوها زل ،انيةو الزي

  .الشرقية
ليج الحالي يج، ولكن الز كانت أصال مكسوة بالزل ،فات التي تتوجهار نهاية البرج الرئيسي و الشُ 

  37.أعيد بناءه جوسق فقدال أما ،غير أصلي
                                                 

36
 H. Basset & E. Lévi-Provençal, « Chella: une nécropole mérinide »  in Hespéris, 1922, fig. 33 et 34. 

37
 B. Maslow, op.cit., p. 62. 
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اد، سواء في التخطيط ب ابهه مع مسجد سيدي أبي مدين بالعُ هو تش ،أهم ما يميز هذا المسجد
و زخرفة  يظهر ذلك التشابه بشكل خاص في تصميم فتحة عقد المحراب، و ،أو الزخرفة

  . العقود التي تحمل القبة
المراوح الملساء كعنصر زخرفي  العتماد علىنالحظ ابالنسبة للعناصر النباتية المستعملة، 

وح مع اختفاء المرا ،قة كأرضية للمراوح السابقةو استعمال المراوح المعر  ،أساسي في الزخرفة
في الجامع الكبير بفاس و جامع تازة، هذا إلى  رأيناهاالتي  وريدات،المسننة، و تلك المزينة ب

 زوج من المساحات قلبية الشكل، يتوسطها على هيئة شبكة جانب استعمال كيزان الصنوبر
   .من كيزان الصنوبر المتقابالن

التي تختلف من واجهة  ،شبكات المعينات الهندسية أنماط كما تتميز مئذنة هذا المسجد بتنوع
 إلى جانب، انمتماثلت انمتقابلت تانكل واجهف ،إلى أخرى مقارنة بمآذن المساجد األخرى

 .حيث أصبح يكسو أرضية المعينات الهندسية بشكل كامل ،يج بشكل واسعاستعمال الزل
   

 جامع الزهر :  رابعا

  

/ ه  759شيد سنة   ،و هو محاذي لسور القصر الملكي ،المسجد بفاس الجديد يقع هذا
كما تشير إلى ذلك كتابة منحوتة في أعلى  فارس عنان يم من طرف السلطان أب 1357

   38.بوابة للمسجد
  
 الوصفية و التحليلية لمخطط المسجدالدراسة  .1

  

من سريتين  بيت الصالة تكونت، )04رقم  مخطط( ايتبع تخطيطا مربع ،و هو مسجد صغير
   تقوم على ركائز مربعة،  ،وية منكسرةدتفصل بينهما ثالثة عقود ح ،موازيتين لجدار القبلة

 تمتدان ان،الجانبيت انالبالطت). 16صورة رقم (و ثالثة بالطات عمودية على جدار القبلة 
       مربع الشكل هذا األخير،، الرواقين الجانبيين للصحن النحو الجهة الشمالية للمسجد لتشك

  .تتوسطه نافورة مياه و

                                                 
38

 B. Maslow, op.cit., p. 67. 
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مستوى أدنى من  اهامستو  دار الشمالي و في محور المحراب،للمسجد بوابة تتوسط الج
أما المئذنة فتقع  ،ة خمسة درجاتيث نصل إليها بواسطحبالشارع الذي يطل عليه المسجد، 

 .من الخارج و تستند على الجدار الشرقي ،الشرقية للمسجد –الزاوية الجنوبية في 
  
 تحليلية للزخرفةالوصفية و الدراسة ال .2

  

تتركز مجمل زخارف هذا المسجد كغيره من المساجد المرينية، في المحراب و المنطقة 
   .يمكن اعتبارها التحفة الفنية التي تميز هذا المسجد تيلمحيطة به، إلى جانب البوابة الا
  

  )17صورة رقم ( المحراب .1.2

  

يقوم على  ،منكسروي ديتوسط جدار القبلة، يفتح بعقد ح و هو محراب خماسي األضالع،
زخارفها ) 21و  20شكل رقم ( عقود صماءحنية المحراب مزينة ب. دعمودين من الرخام األسو 

  .و تتوجها قبة مقرنصة تزين حنايا محراب جامع حمرة، يتلتلك ال لةثامم
 (voussure) وي منكسر، يلفه قوس ثان مفصص، بحيث تكون فتحة العقددالمحراب حعقد 
من صنجات مزينة بعناصر نباتية غير واضحة بسبب طبقة الطالء  ةمكون، و هالل بشكل

  . وشتي العقدتحصران ك انمتتاليت انمقعرت انو يؤطر العقد حافت 39السميكة،
العقد على الجانبين  اأن الجزء السفلي الذي تشكله كوشت ،األمر الفريد في هذا المحراب

  . يرتكزا على عمودين مما يجعل لهذا المحراب أربعة أعمدة
تختلف  ال و مرينيةالتيجان الغيرها من  ،خطوطها العامة أعمدة المحراب، في تيجانتشبه 
نة بالتيجان المرينية مقار  ،عموما بقصرها و ثقلها تتميز .بعض التفاصيل سوى فيعنها 

تتكون من قاعدة ذات الشريط المتموج المعهود، لكنها قصيرة و عريضة، أما فهي  األخرى،
ا متوازي األضالع، يتكون من حلقة مركزية نقش عليه في حد ذاته، فهو عبارة عن التاج

                                                 
39
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 40،نهايتها منحية قليال نحو الخارج ،كبيرةكيزان صنوبر ب مزينة هشريط كتابي، بينما زوايا
  . المرينية التيجان لمراوح النباتية المعهودة  فيبدل من ا

و أغصان  صغيرةالقة معر المراوح العلى أرضية من  41من دائرة ،تتكون زخرفة كوشتي العقد
يتكون من مراوح و زهيرات ملساء كبيرة الحجم مقارنة  ي،تشكل أرضية لمستوى ثان ،رقيقة

  تحيط به من الجهات الثالثة،  ،يؤطر العقد، إطار أول مكون من ثالثة قطاعات. باألولى
 الفتالشيء ال. مزين بشريط كتابي بالخط الكوفي على أرضية من المراوح الملساءو هو 

و جامع  ،حال في الجامع الكبير بتلمسانلالنتباه هو االعتماد على الخط الكوفي كما كان ال
سواء في  ،على الخط النسخي لتشكيل أطر المحاريب بنو مريناعتماد هو  تازة، فالمعروف

  .المساجد أو في مصليات المدارس
عقودها مكونة من صنجات  ،تعلوا اإلطار السابق مباشرة فوق المحراب، ثالثة شمسيات

لمحراب كما هو معهود، لذلك توجد مساحة على هذه الشمسيات ال تمتد بعرض ا ،صغيرة
. اءمراوح ملس تزينهامزينة بشبكة من العقود  ،مستطيلةعمودية و  تم ملئها بلوحة هاجانبي

            مشكل من معينات تتوسطها محارات دائرية  يحيط بعقد المحراب، إطار ثان
 النالزهيرات، و كوزي صنوبر متقاب بارزة على أرضية من المراوح و) 01:  07لوحة رقم (

و هو التصميم  ،)08:  05لوحة رقم (بشكل بارز كذلك  انعند رأس المعين، و هما منحوت
  .الذي استعمل بشكل واسع في المدرسة البوعنانية

ى عقودها ترتكز على العادة،  ألنه ال توجد بالطة وسط يال توجد قبة أمام المحراب كما ه
 يه،المسجد كما سبقت اإلشارة إل ، فهذامساحة مربعة تقوم عليها القبةلتشكل جدار القبلة 

    .سريتين عقودهما موازية لجدار القبلة بيت الصالة فيه تتكون من
 ، غير أن السقوف الخشبية"البرشلة"كانت تغطي هذا المسجد، سقوف خشبية ذات منحدرين 

  .ليست أصلية ةالحالي
  
  
  
  

                                                 
40

 B. Maslow, op.cit., pl. XXXI. 
41
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 )19و  18صورة رقم (بة االبو . 2.2
  

عن بوابة واسعة، و هو عبارة  شمالية و في محور المحراب،ع مدخل المسجد على الجهة القي
  42.الحجر، و هي المثال الوحيد في مدينة فاس علىمنحوتة كليا 
 لفه قوس ثان مزين بفصوص ثالثية، وي منكسر أملس، يدمدخل ذو عقد ح ،يتوسط البوابة

هذه األخيرة مزينة . يحيط به إطار مكون من ثالثة ضفائر متشابكة تحدد كوشتي العقد
تتفرع منها مراوح  تلتف بشكل حلقات ،أغصان نباتية عبارة عنبشبكة من العناصر النباتية، 

     إلى فصين صغيرين  نهايته تتفرع صوص، كبيرة و غليظة، بعضهاملساء ثنائية الف
على جانبي زهيرة كبيرة رباعية  تتوزع بشكل متناظر و ،)13و  12، 11:  03لوحة رقم(

، و تتخللها زهيرات ملساء )02: 05لوحة رقم ( الفصوص تحتل الزاوية القائمة لكوشة العقد
ال نشاهده في الزخرفة النباتية  و الزهيرات، هذا النوع من المراوح .)3، 2، 1:  04لوحة رقم (

التي تشبهها نجدها منقوشة على الحجارة في بوابة ألمثلة نقوشة على الجص، و إنما االم
 و ليست مكتظة كما هو معهود في المالحظ أن هذه العناصر قليلة،  و 43.ةمقبرة شال

ا، و هي بذلك تشبه الزخرفة المرينية، مما يسمح بوجود فراغات بينها و يساهم في إبرازه
  .الموحدية بالرباط و مراكش بواباتال
سطح  عن إطار ثان بارز) منى و العلويةاليسرى، الي( ة البوابة من الجهات الثالثعقد  طريؤ 

طرفيها بشكل عقد مفصص، نقش عليه شريط  ،عبارة عن خرطوشة هالعقد، كل قسم من
 تقوم )auvent(ة البوابة ظل  تتوج. أرضية من المراوح الملساء كتابي بالخط النسخي على

ن متشابكتين، ثم إفريز عريض مكون من عقود صماء، مزينة بضفيرتي ،على حافة ضيقة
عريضة تتناوب مع  عبارة عن عقود هذه األخيرةألوسط أكبر من العقود الجانبية، العقد ا

بالخط " لك هللالمُ " قشت عليها عبارة األولى نُ  ودالعق أعمدة رشيقة، على تقوم و أخرى ضيقة
قشت عليها عقود مقتبسة من شبكة المعينات، أما العقد األوسط نُ الثانية  ور، و الكوفي المظف

                                                 
42
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H. Basset & E. Lévi-Prençal, op. cit., pp. 53- 75, pl. V. 

Ch. Terrasse, Médersas du Maroc, Paris, A. Morancé, 1928,  p. 15. 

H. Terrasse, « Les portes de l’arsenal à Salé » in Hespéris, 1922, pp. 358-371, pl. I & II. 
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ذا المسجد شيد من الكتابة التأسيسية التي تشير إلى أن ه ،فنقشت عليه بالخط النسخي
 فهي تحمل صف عريض من المقرنصات الرفيعة ةأما األعمد، عنان يطرف السلطان أب

ي تتكون و المثلثة الت ،احات المستطيلةسطح المستزين  .ة بأتم معنى الكلمةلتي تشكل الظل ا
التي تزين كوشتي عقد  بنفس النمط من المراوح و الزهيرات الملساء منها المقرنصات،

يم تصم .بحافة مقعرة و بارزة، يحميها سقف من القرميد األخضر ،ةتنتهي الظل و . البوابة
 بي الحسني يتوج ضريح اد بعيد الجزء العلوي الذه إلى حبزخرفة هذا القسم من المدخل تش

 ةبشال.  
إن هذا البوابة من خالل تصميمها، و من حيث نسبها، و الجودة العالية في نحت الحجارة، 

 بواباتر النباتية التي تزين كوشتاه، تختلف عن بقية الو شكل العقد، و توزيع العناص
و إنما تقترب أكثر  44،بسال بشاّلة و اهنمالتي ال تزال نماذج و  ،المرينية المشيدة بالحجارة

 45.و إن كانت ال تضاهيها في ضخامهتا الموحدية بواباتمن ال
  

 )20صورة رقم ( المئذنة  .3.2
  

توى سطح مس عنم،  16.85و ارتفاعه   م 5.30و هي عبارة عن برج مربع، طول ضلعه  
رتفاعه أم، و  6.21× م  6.91جوسق طول أضالعه  ، يعلوهفاتار األرض إلى غاية الشُ 

  .فات صغيرة، و تتوجه قبةار م، و ينتهي بشُ  2.54
       الشمالية  انالواجهت ،نة، بشبكات من المعينات الهندسيةزينت الواجهات األربعة للمئذ

 بينما ،)26شكل رقم (بمعينات كتف و درج مكونة من ضفيرتين  تانو الجنوبية مزين
        معينات كتف ذات الزهيرات  من شبكات تكسوهما ،الشرقية و الغربية انالواجهت

أما  ،بعة ليست أصليةبالطات خزفية مر  تكسوهالرئيسي نهاية البرج  .)27شكل رقم (
  .الواجهات األربعة للجوسق فهي متماثلة، و تكسوها شبكة من معينات كتف و درج

 مرينيةال المساجد يشبه غيره من محاريب في خطوطه العامة ،المسجد تصميم محراب هذاإن 
غير أن أهم . نتيجة الخلل في نسبه و عدم االتزان ،نوع من الثقل يبدو عليه لكناألخرى، 

تذكرنا بالبوابات ما يميز هذا المسجد من الناحية الزخرفية، هو البوابة الحجرية التي 
                                                 

44
  'َّ��S 7�ة
� '���ب زاو�' ا�Bُّ.�ك ا��, S%3ت 2, :�3 ا�.)?�ن ا�, :�Bن، و ��ب  �3ر�'  أ�, ا��." �.J و �	ا.  

45
 H. Terrasse, « Le Décor des portes anciennes du Maroc » in Hespéris, t. III, 1923, p. 148 
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      الزخرفية التي تعتمد على المراوحلتصميم العام لزخرفتها، و العناصر ل نظراالموحدية، 
في  شائعازن بدون اكتظاظ، عكس ما كان و مت رات الملساء، الموزعة بشكل منتظمو الزهي

أو  النباتية التي تزين العقود عامة من كثافة و اكتظاظ في العناصر الزخرفة المرينية
 ساك، أوة، و بوابة زاوية الن في بوابة مقبرة شال  ذلك كما نشاهده ،المداخل و البوابات خاصة

  .ة مدرسة أبي الحسن بسالبواب في
  

 خالصة حول المساجد المرينية

  

و هي الجامع الكبير  ،ميالديالنهاية القرن الثالث عشر  المساجد المرينية،شيدت أولى 
و إن لم تكن بضخامة المساجد الموحدية،  واسعة و هي مساجدالجديد و جامع تازة،  بفاس

البالطة المركزية و السرية األولى المحاذية لجدار  وطاتها عمودية على جدار القبلة، بال
و هي  ،(T)القبلة أكبر من بقية البالطات و السرايا، أي أنها تتبع المخطط على هيئة حرف 

خالل النصف  ةشيدالم أما المساجد. اإلسالميبذلك لم تخرج عن التقاليد المحلية للغرب 
، تتكون في غالب األحيان من سرية صغيرةميالدي، فهي الاألول من القرن الرابع عشر 

مسجد أصبح مربع الشكل الكما أن صحن  47،لجدار القبلة ينموازيتين سريت أو 46،واحدة
 االعتماد في هذه المساجد نالحظ ،جهة ثانية من ،ا كان مستطيال في العصور السابقةبعدم

على الدعائم كما هو  هذه العقود لحمل السقف، و تقوم 48وية المنكسرةدعلى العقود الح
لت العقود ذات معهود بالمنطقة منذ عهد المرابطين، و إلى جانب العقود السابقة، استعم

 arc à) و العقود المشرشفة، (arcs recticurvilignes)المستقيمةو  الخطوط المنحنية

lambrequins) ،اقتصر استعمالها على عقود  ، ولألولىلتي هي في الواقع امتدادا و ا
  .مساحة المربعة التي تحمل القبة أمام المحرابال

لى المحراب اقتصرت الزخرفة ع كان الحال في العصور السابقة،من الناحية الزخرفية، كما 
هو فالشيء الجديد،  ، أماالمربع الذي تقوم عليه هذه القبةو عقود  والقبة الواقعة أمامه

                                                 
46

 �  .�.3P أ�, ا��." ��fس ا���7,، أ�

B. Maslow,  op.cit., pp. 80-81, fig. 28. 
47

 ���fس ا���7,، أ� "%%(�  . �.3P ا���ا

Id, pp. 74-75,  fig. 24.  
48
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حة المراد زخرفتها كما كان و المكتظة لتغطية المسا الزخارف النباتية الكثيفة على االعتماد
بنو عتمد اعناصر النباتية المستعملة، فقد لل بالنسبة أما ،شائعا في عهد المرابطين األمر
 ىعلى مراوح و زهيرات مسننة، و أخر  الميالدي خالل نهاية القرن الثالث عشر مرين

صر النباتية األساسية في زخرفة حيث كانت تشكل العنابصغيرة،  وريداتفصوصها تزينها 
، الميالدي أما في المساجد المشيدة خالل النصف الثاني للقرن الرابع عشر.  جامع تازة

أصبحت الزخرفة النباتية تعتمد بشكل رئيسي على المراوح و الزهيرات الملساء، إلى جانب 
 كيزان  أستعملت ،لذكرإلى جانب العناصر السابقة ا. قة التي تشكل أرضية لهاالمراوح المعر

تركيبة  ةمنها أي بحيث ال تكاد تخلو ،خرفة المرينيةأخذت أهمية كبيرة في الز  ، التيالصنوبر
  .الميالدي زخرفية، خاصة خالل النصف األول من القرن الرابع عشر

أصبحت تزين بعقد ثان بحيث  أنها من حيث التشكيالت الزخرفية، المالحظ بالنسبة للعقود،
فهي مزينة بالمراوح و الزهيرات  ا،بشكل هالل، أما كوشتاه (voussure) العقد تصبح فتحة

التي  ، والتي تتفرع من أغصان رفيعة تشكل حلقات تنتظم على جانبي محور كوشة العقد
فهو ظهور شبكات المعينات  ،المميز يءأما الش. من زهيرة رباعية الفصوصغالبا ما تتكون 

التي اقتصر دورها في عهد الموحدين على تزيين المآذن، و بدرجة أقل لباطن  ،الهندسية
، بني مرينت أهمية كبرى في عهد نمل، و أصبحت ذايالعقود كما هو الحال في جامع ت

تشكل أرضيات تنتظم عليها العناصر النباتية لكسوة ل، كبير توسع استعمالها بشكل حيث
المحراب، و حتى في  ايالصماء المستعملة لتزيين حنقود اسطح العقود، و الحنايا أو الع

  . إطارات المحاريب
   فقد أصبحت األشرطة ، مما كانت له في العهود السابقة أهمية اكبر خط العربيأصبح لل

الزخرفة، فهي تؤطر مختلف التشكيالت الزخرفية من  و تهيكل و األفاريز الكتابية تنظم
و إذا كان الخط . المختلفة من جهة ثانية ت الزخرفيةبينها و بين المستويا جهة، و تفصل

القبة و في راب المح أطرستعمل في االكوفي ال يزال يحتل مكانة مهمة في جامع تازة، أين 
، الميالدي مشيدة خالل القرن الرابع عشرفي المساجد ال ، فقد اصبح استعماله نادراالمضلعة
   .خط النسخيبالأغلب الكتابات  أين نجد

 تشكل األرضيات التي تتوزع عليها العناصر النباتية،فهي  الهندسية، الزخرفية التشكيالتأما 
بالنسبة . ها شبكات المعينات الهندسية، تزين سطحها عناصر نباتية متنوعةو أبرز 
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الهندسية التي استعملت كوحدات زخرفية في حد ذاتها، فقد أقتصر  الزخرفية لتشكيالتل
نهاية الجدران،  و لتزيين، للتشكيالت الزخرفية األخرى كإطارات لتاستعم أفاريزاألمر على 

تتبع نفس  ، والمستطيالت النجميةأو  من المربعات ةو تتمثل أساسا في أفاريز مكون
التخطيط تقريبا، هذا إلى جانب شبكات المعينات الهندسية المتنوعة التي تزين واجهات 

  . المآذن
مادة الجص، حيث نقشت مختلف العناصر الزخرفية في  منرف أساسا ازت هذه الزخجان

 و في مستوى واحد كما هو الحال بالنسبة لحنايا المحاريب،  ،بعض األحيان بشكل مسطح
تنقش  المستوى األول. ائر و في مستويينو في حاالت أخرى تكون منقوشة بشكل جد غ

، هذا مستوى الثانيرضية للأ تشكلل قة الصغيرةالمراوح المعر  و عليه األغصان النباتية
من  يتكون حياناألغالب  ينقش عليه التصميم الرئيسي للزخرفة، و هو في الذي األخير

كوشات  و كانت تستعمل أساسا لكسوة ،و كيزان الصنوبر الكبيرة المراوح و الزهيرات الملساء
  .العقود و األفاريز الكتابية
ستعمل ا المساجد لتبليط أرضيات الصحون، كمايج في ستعمل الزلاإلى جانب مادة الجص، 

في المآذن، لكسوة سطح شبكات المعينات الهندسية التي تزين واجهتها األربعة، و لكسوة 
ذات  سقوفالفقد استعملت لتشكيل  أما مادة الخشب،. نهاية البرج الرئيسي و الجوسق

أما  الرخام على أعمدة المحاريب و تيجانها،  قتصر استعمالا، بينما "البرشلة" حدرين المن
 . بوابة جامع الزهر الحجارة فالمثال الوحيد على استخدامها فهو
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 لمحة تاريخية عن المدارس المرينية:  اوال

       

على تلك المؤسسات التعليمية التي انتشرت بالمغرب اإلسالمي منذ  "مدرسة"أطلقت كلمة 
زيان ، و بشكل واسع في عهد بني مرين، و بني الميالدي منتصف القرن الثالث عشر

      ، "درس فيهالمكان الذي يُ "تعني لغويا  "مدرسة"و كلمة  .بالمغربين األقصى و األوسط
و الحديث الشريف، و بما أن أي تعليم  دارس مخصصة لتعليم القرآن الكريمو كانت هذه الم

علوم و حتى الفلسفة و ال ،و التاريخ ديني جيد كان يتطلب تدريس قواعد اللغة العربية
قد و  1.بأتم معنى الكلمة أصبحت هذه المدارس جامعات و بذلك الطبيعية و اإلنسانية،

طويلة من التعليم، تخرج الموظفين الذين كانوا يعينون في  لمؤسسة بعد سنواتكانت هذه ا
  2.أهم المناصب اإلدارية للدولة

ميالدي، بل هناك المن المتفق عليه أن ظهور المدرسة يعود إلى القرن الحادي عشر 
و يرى  3ميالدي،الالقرن التاسع سان منذ انصوص تاريخية تشير إلى وجود مدارس بخر 

الفضل  عودو ي4أن أصل المدرسة يرجع إلى خرسان، (L. Golvin)األستاذ لوسيان قولفين 
  5.شرق اإلسالمي إلى الوزير السلجوقي نظام الملكمدهار هذه المؤسسة و انتشارها بالفي از 

للدولة  المدرسة و انتشارها بالمذهب المالكي، و هو المذهب الرسمي ارتبط ظهور
فكرة بناء المدارس لمحاربة  تفجأانتشارا واسعا للمذهب الشيعي،  في وقت شهد 6،السلجوقية

و الموظفين األوفياء للدفاع عن  يهددهم، و تكوين نخبة من الدعاة المد الشيعي الذي كان
   7.العقيدة الحّقة، و مواجهة الهرطقة التي يمثلها المذهب الشيعي بالنسبة لهم

شرق اإلسالمي، مهذه المؤسسة التي ظهرت في بالد فارس، في جميع إنحاء الانتشرت 
م، و من ثم انتقلت إلى بالد  1067 / ه  495 فأسست المدرسة النظامية في بغداد سنة

                                                 
1
 Jean-Paul. Roux, Dictionnaire des arts de l'Islam, Paris, Fayard, 2007, p. 266.  

2
 N. Atasoy, A. Bahnassi & M. Rogers, L'art de l'Islam, Paris, Flammarion, 1990, p.93. 

3
 Jean-Paul. Roux, op.cit., p., 266. 

4
 L. Golvin, la Madrasa médiévale, p. 20.  

5

	� و ھ��  ��ن  ����م ا���، وز��ا ����� �� ا��ط�� ا� /1072-1092( ، و ��� $�ه )م 1063-1072/ ه  455-465 (أ" أر��ن : 

485-465 ( 
6
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H. Stierlin, L'architecture de l'Islam au service de la foi et du pouvoir, Paris, Gallimard, 2003, p. 52. 

   
7
 Jean-Paul. Roux, op.cit., p. 266. 
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م، و أخرى  1152/ ه   546سنة  )tokat( طوكات األناضول، أين شيدت مدرسة في مدينة
، كما انتشرت المدارس ببالد الشام، فبنيت م 1157 /ه  552سنة  )niksar(نيكسار مدينة في 

م، و دمشق سنة  1168/ ه 546 م، و مدرسة حلب سنة  1136 /ه  531صرى سنة مدرسة بُ 
انتقل بناء المدارس إلى مصر في عهد صالح الدين  ،م، و من بالد الشام 1172/ ه  568

   1.األيوبي، و منها  إلى الغرب اإلسالمي
أبو زكريا، و هي  نمن طرف السلطا بالغرب اإلسالمي بمدينة بتونسسة شيدت أول مدر 

 و تعد مدرسة الهواء بمدينة تونس ثاني أقدم  2.م 1238/ ه  568اعين سنة مدرسة الشم
  .م  1260و  1250/ ه 659ه و  648 تيب اإلسالمي، فقد شيدت ما بين  سنمدرسة بالغر 

أين شيدت أول مدرسة حوالي سنة  ،المغرب األقصىبناء المدارس إلى  أنتقلمن إفريقية  و
ناء انتشر ب بعدهاارين بمدينة فاس البالي، و من و هي مدرسة الصف م،  1271/ ه  670

  .و األندلس األوسط أنحاء المغربين األقصى،واسع في جميع المدارس بشكل 
، و من المتفق ال نعرف بالتحديد التاريخ الذي ظهرت فيه أولى المدارس بالمغرب األقصى

إلى المغرب األقصى، و يؤكد  عليه أن الفضل يرجع إلى بني مرين في إدخال هذه المؤسسة
يشير بأن المدرسة لم تكن معروفة في المغرب قبل عهد السلطان  نابن مرزوق حي ذلك

قد قدمنا ان انشاء المدارس كان في المغرب غير " ...  :المريني أبو يوسف يعقوب فيقول
معروف حتى أنشأ موالنا المجاهد الملك العابد مدرسة الحلفائيين بمدينة فاس و بعدوة 

دها السلطان أبو يوسف يعقوب، من هذا النص، أن المدرسة التي شييفهم  3."القرويين منها
 مغرب األقصى، و هو التقليد الذي سار ارين، فكانت أول مدرسة تشيد بالهي مدرسة الصف

تكاد تخلو مدينة من مدنها  بحيث العليه خلفاءه، فأنشئت المدارس بمختلف مدن المملكة، 
  . من هذه المؤسسة

 – 1271/ ه  746 – 670 اوز ثمانين سنة، أي ما بين سنواتفي فترة زمنية ال تتج

دّشن   4.األقصى و تلمسانشيدت إحدى و عشرون مدرسة بمختلف مدن المغرب  م،1355
ختتمه السلطان أبو أارين، و رنامج ببناء مدرسة الصف السلطان أبو يوسف يعقوب هذا الب

فكان من إنجاز  ر من المدارس،كباأل العدد سة البوعنانية، أماببناء المدر  فارس عنان
                                                 

1
 Jean-Paul. Roux, op.cit., p. 267. 

2
 L. Golvin, la Madrasa médiévale, p.175. 

3
 .34. إ&� ��زوق، ا�I%ر ا��&K، ص 

4
 A. El Khammar, «la Madrasa mérinide de Meknès », in A.I, n°11, 2001, p. 112. 
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          منها بمختلف مدن المغربين األقصىالسلطان أبي الحسن علي، الذي شيد العديد 
د المغرب ثم أنشأ رضه في كل بالد من بال" ...  :و األوسط، و عن ذلك يقول ابن مرزوق

وسط مدرسة فأنشأ بمدينة تازى قديما مدرستها الحسنة، و ببلد ألاألقصى و بالد المغرب ا
    مكناسة و سلى و طنجة و سبتة و آنفي و آزمور و آغمات و مراكش و القصر الكبير 

بظاهر تلمسان و حذاء الجامع الذي تقدمت ذكره و بالجزائر مدارس مختلفة و بالعباد 
األوضاع بحسب اختالف البلدان  فمدرسة سبتة غاية و اعجب منها مدرسة مراكش و تليها 

  1."مدرسة مكناسة
أولوها  ن الذين اعتبروها مؤسسة عمومية،في عهد بني مري واسع نتشر بناء المدارس بشكلإ
و الملك  إلى السلطة والم يصلأولها أن بني مرين  : ذلك لعدة اعتبارات هتماما خاصا وا

اعتمادا على دعوة دينية كما فعل المرابطون و الموحدون، لذلك حاولوا إضفاء الشرعية على 
من خالل بناء هذه المدارس  و الدفاع عنه إظهار غيرتهم على الدين اإلسالميحكمهم ب

كانوا يهدفون إلى محاربة الدعوة  و من جهة أخرى ا للعلوم الدينية،المخصصة أساس
الموحدية، و إعادة االعتبار للمذهب المالكي الذي أصبح يدرس وفق المراجع األساسية لهذا 

ي و مدونة سحنون، كما كان إنشائها يرم كتاب الموطأ لإلمام مالك ابن انسالمذهب مثل 
و التحكم في الشؤون الدينية  و مطيعة لخدمة ملكهم ،إلى تكوين إطارات إدارية مخلصة

   2.لدولتهم
يبدو مما سبق أن بناء المدارس و االعتناء بها، كان احد أبرز معالم الدولة المرينية، سواء 

فال تكاد مدينة من مدن المملكة تخلو  ،ة، الدينية، المعمارية و الفنيةمن الناحية المؤسساتي
 ندثر، و لحسن الحظ وصلنا البعض منها، إغلب هذه المباني مؤسسة، غير أن أمن هذه ال

   التي ال تزال تحتفظ إلى يومنا هذا بسبعة مدارس  و بشكل خاص مدارس العاصمة فاس
هريج، مدرسة ارين، مدرسة الص مدرسة الصف  مدرسة دار المخزن بفاس الجديد، : و هي

 السب و كلها بفاس البالي ،و المدرسة البوعنانية ارين، المدرسة المصباحيةاعين، مدرسة العط.  
ارين و البوعنانية، لم تتضرر كثيرا، و حافظت على هريج، العط كانت مدارس الص و إن 

   و العوامل الطبيعية المدارس عانت كثيرا بفعل اإلهمالمجمل زخارفها األصلية، فإن بقية 

                                                 
1
 .35-34. ا&� ��زوق، ا�I%ر ا��&K، ص  

2
 A. El khammar, op.cit., pp. 112-112. 
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فقدتا مجمل  اعينمدرسة السب  و 1رينافمدرسة الصف  التي عرفتها، و الترميمات العشوائية
مغلفة في وجه الزائرين، أما  هي باحية فهي تكاد تنهار تماما وزخارفهما، أما المدرسة المص

في بداية القرن (A. Bel) بالنسبة لمدرسة دار المخزن فعندما زارها األستاذ ألفريد بل 
تقع بداخل  ألنها ال يمكن زيارتها و 2،العشرين، كانت في حالة جد متقدمة من التدهور

   .القصر الملكي
في هذه الدراسة بشكل أساسي على المدارس التي ال تزال  ركزلألسباب السابقة الذكر، سن

ارين، المدرسة البوعنانية  هريج، مدرسة العط مدرسة الص :  تحتفظ بزخارفها األصلية و هي
أما مدرسة دار المخزن . ارينو بدرجة أقل مدرسة الصف  ،و مدرسة أبي الحسن بسال بفاس

التي نشرها األستاذ  رصو ال ، و(A. Bel)أعمال األستاذ ألفريد بل  فيمكن دراستها من خالل
هذا نضرا لألهمية التي تكتسيها هذه المدرسة في تاريخ ، 3 (Ch. Terrasse)س شارل تيرا

كما سنستعين بدراسة أطالل ، من الناحية المعمارية أو الفنية تكون المدرسة المرينية سواء
 4ةالمقبرة الملكية بشال  و التي يمكن أن تزودنا ببعض  5،ساك بالقرب من سالو زاوية الن

  .المعلومات عن تخطيط و زخرفة المدارس المرينية
  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

                                                 
1
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 A. Bel, Inscriptions arabes de Fès, pp. 85-116. 

3
 Ch. Terrasse, op.cit., p. 8. 

4
 H. Basset & E. Lévi-Provençal, op.cit. 

5
 J. Meunié, « la Zawiyat en-noussak une fondation mérinite aux abords de Salé » in M.A.OC.M, t. II, pp. 129-

146. 
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  ارينمدرسة الصف  : ثانيا
  

يتفق المؤرخون على القول . بفاس و بالمغرب األقصىو هي أول مدرسة شّيدها بنو مرين 
 / ه 670سنة يوسف يعقوب  وشيدت من طرف السلطان المريني أب بان هذه المدرسة

ال توجد أية كتابة تأسيسية بالمدرسة تؤكد هذا التاريخ، فالشيء  حقيقةلكن في ال ،م1271
كتاب روض القرطاس، م، حيث يشير صاحب  1285/ ه 684 كانت قائمة سنة هاالمؤكد أن

 (Sancho) يوسف يعقوب وضع بها الكتب العربية التي بعث له بها سانشو اأن السلطان أب
بنا السلطان "  :و هي المعلومات نفسها التي أوردها ليون اإلفريقي حيث يقول 1،ملك قشتالة

ني ووضع بها الكتب التي بعثها الملك اإلسبا... يعقوب بن عبد الحق مدرسة تحمل أسمه
  2."عندما وقعا اتفاقية سالم بينهما

  و حسب، " المدرسة" و إنما كان يطلق عليها اسم  تكن هذه المدرسة تحمل اسما معينالم 
ق دت فيما بعد، و التي كانت لها أسماء تعرف بها، أطلتمييزها عن بقية المدارس التي شيو ل

من ذلك يمكن أن نستنتج أنها ارين، و و هو سوق الصف  عليها اسم المكان الذي تقع فيه
  3.المدرسة التي أشار إليها ابن أبي زرع

  
 )21صورة رقم   ،05 مخطط رقم(التحليلية لمخطط المدرسة  الدراسة الوصفية و .1
  

       م،  27.04طوله  أطول أضالعها يبلغ 4،تتخذ هذه المدرسة شكل مضلع غير منتظم
و الغربية، تفتح  من الجهات الشمالية، الشرقية وقةو تتكون من مساحة مركزية تحيط بها أر 

في الزاوية  الشرقية، و ميضأة –جهة الجنوبية للصالة في ال بيتعليها غرف الطلبة، و 
  . الجنوبية الغربية

يتوسط حوانيت  ، والغربي -ل إلى المدرسة عن طريق باب يقع بالجدار الشماليو دخيتم ال
 أملس ال يحمل أية زخارف، يؤدي إلى ساحة  وي منكسردارين، و هو ذو عقد حالصف

                                                 
1

 .341. أ&� أ&A زرع، ا�I%ر ا��&K، ص 
2
 Jean-Léon l'Africain, op.cit., p. 438  .  

3
 A. Péritie, « les Medrasas de Fès » in A. M, vol. XVIII, 1912, p. 264. 

4
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على هيئة شبه  ،الساحة المركزية أو الصحن. م 1.82مركزية بواسطة رواق منكسر طوله 
من  تحيط بها 2،م 3.92× م  4.60 أطواله ،يتوسطها حوض ماء مستطيل 1،منحرف

 أروقة لم تكنالغربية،  –نوبية الشرقية، و الج –الشمالية  الغربية، –الجهات الشمالية 
تحملها دعائم ترتكز عليها و  3،إنما أضيفت الحقا و جودة في المخطط األصلي للمدرسةمو 

  .وية  منكسرةدعقود ح
شرقية للصحن، و هي منحرفة ال -على الجهة الجنوبية ) 22رقم  صورة (الصالة  بيتتقع 

الصحن بباب كبير تح على تف ، ودخلدرجة عن محور المدرسة الذي يشكله الم 15°بحوالي
منكسر، تعلوه خمسة شمسيات في حالة جد متدهورة، و هي مربعة الشكل  ويدذو قوس ح

  .الغربي يتوسطه المحراب -م، جدارها الجنوبي 7.55طول أضالعها 
من المستوى األول للمدرسة، تؤدي إلى الطابق العلوي  متفرقةتوجد ثالثة ساللم في أنحاء 

 –و الجنوبية  الشرقية –الغربية، الشمالية  –ة المكون من ثالثة أروقة على الجهات الشمالي
يوجد سلم في هذا الطابق يؤدي إلى كما  4،تالغربية، تفتح عليها غرف متفاوتة المقاسا

  . يةالغرب –مئذنة صغيرة تقع على الجهة الشمالية 
، و رغم ذلك فقد حافظت على الخطوط ترميمات عديدة عبر تاريخها عرفت هذه المدرسة

وله يقوم هذا التخطيط أساسا على صحن مركزي، تنتظم ح. العريضة لتخطيطها األصلي
ية، و بشكل خاص و هو تخطيط مستمد من العمارة المدن ،أروقة تفتح عليها غرف الطلبة

الحفاظ على فالمدخل المنكسر يدل على الرغبة في  5.الخاصةو الدور  من عمارة الفنادق
 حركةسهل ير اإلنارة و التهوية للبناء، و ، أما الصحن فيسمح بتوفيخصوصية و حرمة البناء

كانت هذه الخطوط . للصالة للمقيمين به بيته، كما يتوفر هذا البناء على بداخل التنقل
 .و لكن بشكل أفضل ،دت الحقالمدارس التي شيية التي طبقت في االعريضة للمدرسة المرين

 
 
  

                                                 
1
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 لزخرفةوصفية و التحليلية لالدراسة ال .2

  

ال تسمح بأخذ فكرة عن الزخارف  ،ن الحالة التي توجد عليها المدرسة في الوقت الحاضرإ
لوسيان األستاذ و 1 ،(Ch. Terrasse)شارل تيراس  يشير كل من األستاذ. انت تزينهاالتي ك
نه في أالصالة، غير  بيتا من الزخارف بإلى وجود بعض البقاي2 ، (L. Golvin)قولفين 

ألنها في حالة نيا، االوقت الراهن ال يمكن دخول تلك القاعة و معاينة هذه البقايا الزخرفية ميد
أنحاء  اقيأما في ب. لم يسمح لنا بدخولهاة و هي مغلقفلذلك  باالنهيار تهددجد متدهورة، و 

   الصالة  بيتات تعلوا مدخل ، سوى ثالث شمسيية أثار زخرفيةالمدرسة، ال وجود أل
، و هي بدورها في حالة جد متقدمة من التدهور بحيث ال يمكن تمييز )22صورة رقم (

  .تفاصيل زخارفها
و هي مئذنة ). 23صورة رقم (النموذج الوحيد عن الزخرفة بهذه المدرسة يبقى المئذنة 

فات مسننة،  يعلوه ار م، ينتهي بشُ  2.50ة، تتكون من برجع مربع الشكل، طول ضلعه صغير 
  .فات مماثلة للسابقةار ينتهي بدوره بشُ  و جوسق ضيق

ن الشمالية و الجنوبية، مزينتان بشبكة ضيقة من المعينات الهندسية كتف و درج، االواجهت 
يرتكزان في الوسط على عمود صغير من  )arc à lambrequins(تقوم على قوسين مشرشفين 

يحيط األجر، و سطح هذه المعينات مزين بزوج من المعينات السوداء على أرضية بيضاء 
وي د، فقد اقتصرت زخرفتهما على قوس حن الشرقية و الغربيةاأما الواجهت. بها شريط أخضر

على هيئة معينات  زليج البسيط،الكما تزين نهاية البرج و الجوسق إفريز من . منكسر
بيضاء، سوداء و خضراء موضوعة بشكل متناوب أو ما يطلق عليه تسمية الخزف 

 .القيراطي
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 مدرسة دار المخزن:  ثالثا

  

يطلق عليها هذا االسم ألنها تقع بداخل أسوار القصر الملكي بمدينة فاس الجديد، كما يطلق 
  .عليها أيضا اسم مدرسة فاس الجديد

بن أبي زرع، ايشير إلى ذلك سعيد عثمان كما  والمدرسة من طرف السلطان أبت هذه بني
و في سنة عشرين و سبع مائة أمر أمير المسلمين أبو سعيد ايده اهللا ببناء " حيث يقول

القرأن و الفقهاء  اءةها الطلبة لقر المدرسة بحضرة فاس الجديدة فبنيت اتقن بناء و رتب في
         المرتبات و المؤن في كل شهر و حبس عليها الرياع  لتدريس العلم و اجرى عليهم

كما توجد بداخل المدرسة كتابة  1".و المشاجر كل ذلك ابتغاء وجه اهللا تعالى و رجاء مغفرته
ة في أعلى الجدار الغربي للسرية األولى الموازية لجدار تتذكارية، تتمثل في لوحة رخامية مثب

و هي لوحة نقشت عليها قائمة باألمالك الموقوفة على المدرسة،  ،الصالة بيتلقبلة با
هذا األمر يؤدي بنا إلى  2.وضعها السلطان أبو الحسن علي بعد وفاة والده أبي سعيد عثمان

اللوحات؟  هذه على مثل سمهاإلى عدم رغبة هذا السلطان بتخليد  التسائل إن كان ذلك راجع
حيث نجد أن نفس السلطان أقام لوحة  ؟خبه في ذلك التاري أو أن هذا  التقليد لم يكن معموال

ارين التي كر فيها أسمه إلى جانب قائمة باألمالك الموقوفة على مدرسة العط مماثلة، ذُ 
 شّيدها الحقا بفاس البالي في نفس التاريخ تقريبا؟

  
 ).06 مخطط رقم(الدراسة الوصفية و التحليلية لمخطط المدرسة . 1

  

 - و هي عبارة عن بناء ذو تخطيط مستطيل، عمقه أكبر من عرضه، محور اتجاهه شمال
جنوب، يتم الدخول إليها من الساحة الداخلية للقصر الملكي بواسطة باب مركزي عرضه 

يؤدي  3.م 1.27 عرضهما أصغر منه، انأصمان أو عقد انكاذب انعلى جانبيه باب م، 2.20
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ان م، يحيط بها رواق 9.25م و عرضها  16.30هذا الباب إلى ساحة مركزية مستطيلة، عمقها 
و يرتكز سقفهما على أربعة ركائز  1م، 2.25و الغربية، عرضهما  ةالجهتين الشرقي من

م، و هي نفس  2.50تفصل بين كل ركيزتين مسافة . تحمل عوارض خشبية بدل العقود
غرف  تفتح على هذه األروقةكما  2.هريجز أروقة مدرسة الص المسافة التي تفصل بين ركائ

يمكن تصور خمسة أبواب على "  L.Golvin) قول عنها األستاذ لوسيان قولفين الطلبة التي ي
فهو م أما عمقها  3عرضها  ،الجهة الشرقية، و مثلها على الجهة الغربية أي عشرة غرف

   4.كما تجدر اإلشارة إلى عدم وجود طابق علوي 3."حسب المعطيات الحالية غير معروف
، تصله المياه من نافورة )م 3.10× م  3.85(يتوسط الصحن حوض مياه مربع الشكل تقريبا 

م شمال الصحن، بواسطة قناة مكشوفة من األجر، و هو تصميم  2.5تقع على بعد 
هريج، ه في مدرسة الص للساحات المركزية أصبح شائعا في العمارة المرينية الحقا كما نشاهد

 ةومدرسة شال  و في زاوية الن اد بتلمسانساك، و حتى في مدرسة الُعب       .  
الصالة، و هي مماثلة لواجهة مدخل  بيتالشرقية التي تؤدي إلى  –بية تتشكل الواجهة الجنو 

وي منكسر، و على جانبيه دم ذو قوس ح 2.70المدرسة، من باب مركزي كبير عرضه 
م، و قد فقدت هذه الواجهة مجمل  2.60و ارتفاعهما  م 1.06بابين أصغر، عرضهما 

  5.زخارفها
الصالة، من سريتين موازيتين لجدار القبلة، يفصل بينهما صف من األقواس  بيتتتكون 

 طول السرية األولىم، و إذا كان  3.22عرض السريتان  يبلغ. تقوم على ركيزتين و عمودين
حيث أن  م، 14.50يبلغ فنية المحاذية لجدار القبلة، السرية الثا فإن طول ،م 10.25 يبلغ

  .طرفيها علىمخدعين  شكلت الزيادة في طولها مقارنة بالسرية األولى
 ارين، أي وجود إن مخطط هذه المدرسة و إن كان يتبع الخطوط العريضة لمدرسة الصف

 هاتميز عني هوللصالة، ف بيتغرف الطلبة و صحن مركزي تحيط به أروقة تفتح عليها 
 فهي تتخذ شكل مستطيل منتظم، عمقه أكبر من عرضه، . المنتظم و المتجانس بتخطيطه

                                                 
1

  Y�6� �B� ��0وا�  .م A�B� ���13.75 أن *�ض ا�2I و ا
2
 L. Golvin, la Madrasa médiévale, p. 226. 

3
 Id, p. 226. 

4
 Id, p. 226. 

5
 A. Bel, Inscriptions arabes de Fès, p. 101. 
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و هو التخطيط الذي  1مستطيل، عمقه أكبر من عرضه أيضا، و و صحن مركزي واسع
أن  ،من جهة أخرى نالحظكما  2.الحقا المشيدةأصبح تقليدا في بناء المدارس المرينية 

أصغر حجما أو  نيب مركزي كبير و على جانبيه بابتصميم المدخل بهذه الطريقة، أي با
ارين، كما أن استعمال هريج و العط ن، أصبح عنصرا أساسيا في مدرستي الص يحنيت

ض الخشبية بدل العقود لحمل سقف األروقة أصبح بدوره، من العناصر المميزة للعمارة العوار 
  .المرينية خاصة بمدينة فاس

بقوله أنها أكثر  التي زارها مطلع القرن العشرين، المدرسة (A. Bel)يصف األستاذ الفريد بل 
تكاد تنهار تماما، كما فقدت كسوتها من الزخارف  سقوفهاتدهورا، فجدرانها و   مدارس فاس

و الذي يبدو أنه ينطبق  -نستنتج من الوصف السابق  3.الجصية، و لم يتبق منها إال القليل
أن هذه المدرسة، و إن لم تحتفظ بالكثير من زخارفها، فهي   -بالدرجة األولى على الصحن

المدارس المرينية باعتبارها ثاني أقدم رغم ذلك تمثل لنا أهمية كبرى للتتبع مسار زخرفة 
و بما أنها تقع بداخل القصر الملكي فال يمكن زيارتها، و سنكتفي بدراسة . مدرسة مرينية

 4.زخارفها من خالل الوثائق المكتوبة و صور األرشيف التي وصلتنا
  
  تحليلية للزخرفةالوصفية و الدراسة ال .2

  

 زخارف الصحن. 1.2

  

الغربية، أي مدخل  المدرسة، و الواجهة  –هذا الصحن، هو الواجهة الشمالية برز ما يميز أ
تصميم كل واجهة  يقوم .الصالة المطلة على الصحن بيتجهة الشرقية أي وا  -الجنوبية 

على مبدأ الواجهة ثالثية العقود، أي باب مركزي يشكل محور الواجهة، و على جانبيه 
  .أصغر حجمان ان مقوستان أو فتحتان أصماسقو 

                                                 
1

  -  A0�;م،  &���� *�	=�  15.85م، وB�Q=� اA&�F  16.55��@� �%ر�� اCIَّ�ر��  .�� ��9���، *�Q=� أ��* �� �6	B�Q  Y�6� b�@  ،�==� ا
 Y�6�10.55  و ،����; .م �� اW=� ا�W/&�� 10.64م �� اW=� ا

2
=��^، اB,َّ�ر�� &�Cس،  و�%ر�� أ&A ا2�� &�� و �%ر�� �	�6ة $�َّ� و ھ/ �cC اN�,D9 اMي ا63' -   َّI .AH �%ارس ا

3
 A. Bel, les Inscriptions arabes de Fès, p. 99. 

4
 Ch. Terrasse, Médersas du Maroc, A.Bel, Inscriptions arabes de Fès, H. Terrasse, « la médersa  mérinide de Fès 

Jdid », in Al-Andalus, t. XXXVII, 1962. 
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وي منكسر، يحيط به إطار دذو عقد ح مركزيمن باب  الغربية، –لواجهة الشمالية اتتكون 
عريض و بارز، مزين في قسمه العلوي بقوس أصم مفصص يحمل شبكة صغيرة من 

ن فوق بعضهما البعض، اأصم انجانب من هذا الباب عقد كل على .المعينات الهندسية
، أما (arc gaufré)ذو فصوص صغيرة و مائلة  لعقد العلويمفصص، بينما االعقد السفلي 

 ،الواجهة الثانية 1.كوشات العقود فهي مزينة بشبكة من المراوح البسيطة و ثنائية الفصوص
مماثلة للواجهة السابقة، و ال تختلف عنها إال في تفاصيل فهي  ،أي واجهة قاعة الصالة

تزينها عناصر نباتية في حالة جد متقدمة  2تعلوه ثالثة عقود صماء، الذيلمركزي، الباب ا
  .من التدهور بحيث ال يمكن تمييزها

، ليس بالتصميم الجديد في (tryptique) هذا التصميم ثالثي العقود للواجهتين السابقتين
 عمارة المغرب اإلسالمي، فقد استعمل من قبل في مدخل جامع المهدية بإفريقية الذي أسس

        4اد،كما استعمل في تصميم زخارف مئذنة جامع قلعة بني حم  3في عهد الفاطميين،
تقليدا شائعا في تصميم واجهات الساحات الميالدي و أصبح خالل القرن الرابع عشر 

المركزية ليس في العمارة المرينية فحسب، و إنما في الغرب اإلسالمي عامة، و أشهر مثال 
 . ة األسود بقصر الحمراءعلى ذلك أكشاك ساح

  
 الصالة بيت زخارف. 2.2

  
نعتمد سلذلك  سباب التي سبقت اإلشارة إليها،ال يمكن القيام بدراسة ميدانية لهذه المدرسة لأل

        5 (Ch.Terrasse)التي نشرها األستاذ شارل تيراس ةفي هذه الدراسة على الصور 
الصالة، و بالتحديد للعقود التي تقسم هذه القاعة إلى  بيتل ةو هي صور ) 24رقم صورة (

  .سريتين  موازيتين لجدار القبلة
 ز على دعامتين، يرتك (arc à lambrequins)في الوسط من عقد مشرشف  السريتان تتكون

ن يرتكزان على عمودين، و نصفي عمودين من الرخام ان مفصصاو على جانبيه قوس
                                                 

1
 A. Ettahiri, op.cit., p. 105, pl.19-a, 19-e. 

2
 Id, pl. 19-b. 

3
 A. Lezine, Mahdiya, Paris, Ed. C. Klincksiek, 1968, pp. 86-91, pl. 91. 

4
 L. Golvin, Recherches archéologiques à la Qal'a des Banu Hammad, Paris, Maisonneuve et Larose, 1965, pl. V 

et VI, fig. 7. 
5
 Ch. Terrasse, op.cit., p. 13. 
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منقوشة  كثيفة و بزخارف نباتية يازينت هذه العقود بشكل كل 1.الجانبيةمدمجين في الجدران 
  . على مادة الجص

كوشتي العقد المركزي، مزينة بزخارف نباتية كثيفة من المراوح و األغصان المتشابكة تشكل 
أرضية لمحارتين بارزتين، ينتهي هذا العقد بلوحة أفقية مستطيلة مزينة بشبكة من المعينات 

ن اا ركيزتمالدعامتان اللتان تحمالن القوس المركزي، تقوم عليه. زخارف نباتية تتخللها
  .مزينة بعقود صماء ذات زخارف نباتية كثيفة )pilastres(ن اجداريت

أما العقود المفصصة الجانبية، فهي مزينة بشبكة من المعينات، تكسو أرضيتها عناصر 
استعماله في عهد الموحدين، حيث نشاهده ألول مرة نباتية، و هو الشكل الزخرفي الذي بدأ 

ثم أصبح عنصرا أساسيا  2يزين باطن العقود التي تحمل القبة أمام المحراب بجامع تينمل،
  . في زخرفة المآذن الموحدية

إستخالص  يمكن إال أنه و إن لم يكن بمقدورنا التعرض بشكل مفصل لزخرفة هذه القاعة،
تماد على العقود المشرشفة التي أصبحت العقود الزخرفية منها االع ،المالحظاتبعض 

عقود التي مفصصة، و هي الالعقود الوجود  ية، إلى جانباألساسية في العمارة المرين
باألندلس، و في عهد المرابطين بالمغرب اإلسالمي، ثم فقدت  بني أميةازدهرت في عهد 

تية، و إن أما الزخرفة النبا. أهميتها عند الموحدين، لنجد في هذه المدرسة أخر النماذج عنها
ها في جامع الكبير ابالتدقيق،  فهي تتميز بالكثافة  كما رأين هالم يكن بوسعنا تحديد عناصر 

جعل المحارات كعنصر رئيسي بدم المعالم المرينية، و جامع تازة أق بمحراب بفاس، و
أهمية التشكيالت الزخرفية التي  الحظمن جهة أخرى ن.  كوشات العقودتتمحور حوله زخرفة 

تعتمد على المعينات الهندسية، و هي تختلف عما رأيناه في جامع تازة، بل تتخذ الشكل 
  ).ارينهريج و مدرسة العط رسة الص مد(الذي نراه في المدارس المرينية المشيدة الحقا 

نها أللصحن كانت مكسوة بالزليج، غير يبدو أن األجزاء السفلية لركائز األروقة الجانبية 
 مثلماليست أصلية  يج، و لكنهااندثرت تماما، كما أن أرضية الصحن كانت مبلطة بالزل

  3.(A. Bel) ليشير إلى ذلك األستاذ الفريد ي تصاميمها و ألوانها كما منيتضح 

                                                 
1

ھMه ا�0/اس ا��IIC اA9 ازدھ�ت AH *=% ا��ا&,��، H	%ت أھ��AH �=9 *=% ا�/@%�� @�b أ<B�3 126" دورا ز?�e  ��H .��،  و   -  
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2
 H. Basset & H. Terrasse, Sanctuaires…, fig. 21. 

3
 A. Bel, Inscriptions arabes de Fès, p. 101. 
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أنها فقدت الكثير من معالمها األصلية،  فإن ما  من رغمبالخالصة القول أن هذه المدرسة و 
يتضح  لنا من خالل مخططها و زخارفها أنه كان  ، ومنها يعطينا فكرة عما كانت عليه تبق

  . الحقا ةشيدالم و زخرفة المدارس المرينية ى تخطيطلها تأثيرا كبير عل
عمقه  بر من عرضه، و يتوسطها صحن واسع،عمقه اك ،بشكل مستطيل منتظمفمخططها 

        و قاعة للصالة مستطيلة تحتل الضلع الضيق من المدرسة  أيضا، أكبر من عرضه
و عرضها أكبر من عمقها، هو نفس التخطيط الذي طبق في المدارس المرينية التي شيدت 

  . روقة الجانبية للصحن بدل من العقودمع استعمال العوارض الخشبية في األ. الحقا
ن الشمالية و الجنوبية اهنا هو تصميم الواجهتأما من الناحية الزخرفية، فالذي يشد انتبا

على الصحن، و الذي يعتمد على الواجهة ثالثية العقود، إلى جانب استعمال ن تاالمطل
شبكات المعينات الهندسية لكسوة اللوحات الجانبية لتلك الواجهات، و التي أصبحت بدورها 

  . عناصر أساسية في زخرفة المدارس المرينية
المبادئ األساسية، أن هذه المدرسة كانت النموذج األولي الذي طبقت فيه بمما سبق،  بينيت

  بشكل أفضل فيما بعد،  أو زخرفة المدرسة المرينية، ثم طورت و طبقت سواء في تخطيط
من هذا  ىذلك الحقا فيما تبق رىخرفة المدارس المرينية كما سنو ز  و أصبحت عماد تخطيط

  .عملال
  

 هريجمدرسة الص :  رابعا

  

المدرسة بهذا االسم نسبة إلى حوض الماء الكبير الذي يتوسط صحن المدرسة، كما  سميت
هي مدرسة  يطلق عليها أيضا اسم المدرسة الكبرى لتمييزها عن المدرسة الصغرى و

 جامع األندلسيين من الجهة الغربية غربو كلتاهما تقعان بالقرب  1اعين المالصقة لها،السب.  
ه  721الحسن علي ولي العهد سنة  ودها األمير أبهذه المدرسة شي أنبن أبي زرع بإيخبرنا 

  في سنة احدى وعشرين  و" سعيد عثمان، فيقول  يده السلطان أبم، في عهد وال 1321/ 
مير المسلمين ابي سعيد أبن الصالح ابو الحسن علي مير األجل الموفق المر ااو سبع مائة 

مير المسلمين ابي يوسف بن عبد الحق رصي اهللا عنهم ببناء المدرسة غربي جامع أبن 

                                                 
1

 ��B9ض =� ?�ل ھMه ا � �M  .%را��H	%ت ھMه ا�%ر�� �4�W ز?�رH=� ا�<���  
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تقنه و بنا حولها سقاية و دار أحسنه و أمدينة فاس فبنيت على أتم بناء و األندلس من 
وضوء و فندقا لسكنى طلبة العلم وجلب الماء الى ذلك كله من عين بخارج باب الحديد من 

ي ذلك امواال جليلة تزيد على مائة الف دينار و رتب فيها الفقهاء ابواب مدينة فاس و انفق ف
جرى عليها االنفاق و الكسوة و حسب عليها أن و آاسكنها بطلبة العلم و قراءة القر للتدريس و 

 1".رباعا كثيرة نفعه اهللا تعالى بقصده
األمالك و لقبه، إلى جانب قائمة ب تحمل اسم المؤسس 2ؤكد هذا النص كتابة تأسيسية،تُ 
/ ه  723ول سنة األربيع  و هو شهراألشغال بها،  انتهاءلموقوفة على المدرسة و تاريخ ا

  .م 1223افريل  –مارس
  
  .)07 مخطط رقم (الدراسة الوصفية و التحليلية لمخطط  المدرسة  .1

 

المدخل  يقع .جنوب –البناء مستطيل الشكل، عمقه اكبر من عرضه، محور اتجاهه شمال 
في محور البناء على الجدار الشمالي أين يفتح الباب المؤدي إلى داخل المدرسة تحت كشك 

م، يؤدي إلى رواق  3.20و عرضه  م 4.10يغطيه سقف هرمي الشكل، و هو باب ارتفاعه 
وي دهة الشمالية بواسطة باب ذو قوس حموازي للشارع، و يتصل بصحن المدرسة من الج

  .م 2.50و عرضه  م 5منكسر ارتفاعه 
يتوسطه حوض ماء كبير،  ،م 7و عرضه  م 12.30الصحن بدوره مستطيل الشكل، عمقه 

تتصل به نافورة تقع  أمام مدخل الصحن بواسطة قناة ضيقة  3م، 4و عرضه  م 7.50طوله 
. ن تفتح عليهما غرف الطلبةان الشرقية و الغربية للصحن، رواقعلى الجهتي 4.و مكشوفة

و ركيزتي زاوية على الطرفين، يرتكز عليها زوج  ركائز مستطيلة في الوسطاق ثالثة بكل رو 
    تفتح على الرواق الشرقي خمسة غرف،  و .من العوارض الخشبية تحمل الطابق العلوي

يعتقد أنها كانت تستعمل  ساحةكبر مألغربي ثالثة غرف، إلى جانب غرفة و على الرواق ا

                                                 
1

 .381- 380. ا&� أ&A زرع، ا�I%ر ا��&K، ص 
2
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A. Bel, Inscriptions arabes de Fès, p.121. 

A. Lhaj Moussa, op.cit., pp. 41-46. 
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4
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الغربية للبناء يؤدي إلى الطابق العلوي الذي  –لشمالية لم في الزاوية ايوجد سُ  1.للتدريس
  تحتله غرف الطلبة، هذه األخيرة تطل على الصحن بواسطة نوافذ ضيقة توفر لها الضوء 

  .و التهوية
فتحات، باب  تفتح على الصحن بثالثة ة القسم الجنوبي من المدرسة،الصال بيتتحتل  

  م 14.30القاعة مستطيلة الشكل، عرضها . ن أصغر منهان جانبيتامركزي  كبير، و فتحت
م، يتوسط جدارها الجنوبي و في محور الباب المطل على الصحن، محراب  4.25و عمقها 

الصالة  بيت على جميعها تفتح ، ون أوسعان، ثم قاعتان ضيقتاى جانبيه قاعتمضلع، عل
  2.بواسطة فتحة ذات عقدين تؤمين يرتكزان على عمود في الوسط
ة دار المخزن، فهي كسابقتها يظهر مما سبق، أن تخطيط هده المدرسة مستمد من مدرس

قه المستطيل، عمقها أكبر من عرضها، يتوسطها صحن مركزي واسع، عم تخطيطال تتخذ
ن على الجهتين الشرقية و الغربية، سقفهما تحمله اأكبر من عرضه، و يحيط به رواق

، عرضها أكبر من عمقها الصالة بدورها مستطيلة بيت. ائمعوارض خشبية ترتكز على دع
أما  .ا هو الحال في مدرسة دار المخزنو تفتح على الصحن بواسطة ثالث فتحات كم

نعدم في يهريج، بينما وي في مدرسة الص يكمن في وجود طابق عل ،االختالف الوحيد بينهما
  .مدرسة دار المخزن

  
  لزخرفةلالدراسة الوصفية و التحليلية  .2

  

جعل من الصعوبة التمييز تيدة باستعمال مواد تقليدية عد ترميم حمالت عرفت هذه المدرسة
    لذلك سنستعين بالوثائق القديمة،  األجزاء المرممة جزئيا أو كليا، بين األجزاء األصلية و

  .و خاصة صور األرشيف إلى جانب المعاينة الميدانية في هذه الدراسة
  
 
  

                                                 
1
 L. Golvin, la Madrasa médiévale, p. 222. 

2
 ���
E ان ھMه ا	�*�ت ����69R�� 4�B9�3 1ت، أ��  .�� ا

Id, p. 222. 
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 )25 صورة رقم(المدخل . 1.2

  

يفتح على شارع الياسمين،   المدرسة في محور البناء على الجدار الشمالي، و يقع مدخل
 وي منكسر، يحيط به إطار مستطيلدحقوس  يتكون من م، 3.2م و عرضه  4.12رتفاعه ا

ينهما نجمة ثمانية الرؤوس على أرضية كوشتاه تز . أشرطة رقيقة و ملساء مكون من ثالثة 
من العناصر النباتية الكثيفة، مشكلة من أغصان نباتية رقيقة و ملتوية، تتفرع منها مراوح 

يحيط بهذا الباب إطار ثان عريض ). 03، 02، 01 : 03لوحة رقم (ملساء ثنائية الفصوص
مراوح ملساء ثنائية من الجهات الثالثة، و هو مزين بشبكة من المعينات مشكلة بواسطة 

و أخيرا إفريز مزين بزخرفة ). 21شكل رقم (بزهيرات ملساء مكسوة الفصوص، و أرضيتها
هندسية تقوم أساسا على النجوم ثمانية الرؤوس الناتجة عن تقاطع مربعين، و تحيط بها 

و هو شكل زخرفي مستمد من زخرفة  1،)11شكل رقم (مانية األضالع مضلعات سداسية و ثُ 
لسقف في الرواق كما استعمل لتزيين نهاية الجدران مباشرة تحت ا 2جامع الكتبية، منبر

  .و في رواقي الصحن المؤدي إلى الصحن
  

  )28و  27، 26صورة رقم (الصحن . 2.2

  

تمتزج الزخارف و هو المكان الذي تتركز فيه أغلب األشكال الزخرفية بمختلف تقنياتها، أين 
  .يجالمنقوشة على الخشب و الزلالمنقوشة على الجص بتلك 

المستوى  ،حول الواجهات األربعة للصحنوزعت الزخارف على ثالث مستويات أفقية تلتف 
يج بارتفاع الزلب ةكسو م و هي روقة،و ركائز األ تمثل في الجزء السفلي من الجدراناألول و ي

يمكن اعتباره  ذيالباردة، يتوجه إفريز كتابي منحوت على الجص، و ال ذو األلوان م 1.60
بين هذا المستوى و المستوى الثاني، هذا األخير مزين بالزخارف  نتقالاالنقطة الربط أو 

دافئ، يليها إفريز كتابي ضيق من الجص الفاتح و البني اللون الالمنقوشة على الجص ذات 

                                                 
1

�W%ھ�  3`�� ا	�7 ا�B/ي �� اW%ران &1�6  -   ��H�?`�6�A 3	��%ا ھMه ا���R;9 ا�=� AH ھMا ا�/AH 'Q ا��B9�ا  E6>�3زة، و أ '��WاI�ة 
%
�6�A ا������ �/اء ���1 �%ارس أو ����
��' ا AH .���  .أ

 H. Terrasse, la Grande mosquée de Taza, pl. XXXIV & pl. XXXVIII. 
2
 L. Golvin, Essai sur l'architecture religieuse musulmane, t. IV, p. 234, pl. 17-66. 
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لوحات من خشب األرز  هو عبارة عنثالث، و يربط بين هذا المستوى و المستوى ال
  .المنحوتة، ذات اللون البني الداكن، تتوج  الواجهات األربعة للصحن

تصميم زخرفة صحن هذه المدرسة، أصبح تصميما نموذجيا لزخرفة المدارس المرينية الحقا، 
   1.حيث طبق في جميع المدارس التي شيدت بالمغرب األقصى و إن اختلفت في التفاصيل

   
 ن الشمالية و الجنوبية االواجهت .1.2.2

  
يتوسطها الباب الذي ) 26صورة رقم (الواجهة الشمالية  ،ن للصحنان الصغير اتحتالن الضلع

   يسمح بالدخول إلى الصحن للقادمين من الخارج عبر رواق، بينما الواجهة الجنوبية 
  . فهي واجهة قاعة الصالة المطلة على الصحن) 27صورة رقم (

لمدرسة دار المخزن،  و الجنوبية جهتين بتصميم الواجهتين الشماليةتصميم هاتين الوا يذكرنا
ن أصغر ان جانبياقد أوسط كبير و هو المدخل، و عقديقوم على أساس ثالثة عقود،  ع هوف

  ).02و  01شكل رقم ( منه 
ه ،  باطن)29صورة رقم (وي منكسر دمن باب مركزي ذو قوس ح الواجهة الجنوبيةتتكون 

مشكلة بعقد زخرفي ذو فصوص دقيقة  (voussure)تزينه مقرنصات من الجص، و فتحته 
(arc festonné)   ،أما زخرفة كوشتي العقد فهي تشبه مزينة بمراوح ثنائية الفصوص ملساء

عقد مدخل المدرسة،  فهي تتكون من نجمة تحتل المحور، و تحيط بها  العناصر النباتية 
و مراوح  ول مكون من أغصان نباتية رفيعةاألالمستوى . مستويينة المنقوشة على الكثيف

      مراوح ثنائية الفصوص من  للمستوى الثاني المشكل ملساء صغيرة، تشكل أرضية
 .)03، 02، 01:  04لوحة رقم ( و زهيرات ملساء كبيرة ) 04، 03، 02، 01:  03لوحة رقم (

و االختالف الوحيد ) 30رقم صورة (على عقد باب الواجهة الشمالية  نفس الزخرفة تتكرر
بينهما أن العقد األخير يؤطره على الجهات الثالث شريط كتابي بالخط النسخي على أرضية 

 2.قةمن المراوح الملساء و المعر    
                                                 

1
  ���%B�AH K6,� 7 ا�%ارس ا������ 2H�"، &4 أ<E6 3	��%ا AH ا��Fب ا�e )I0@	�  �/اء AH *=%  ا  7��I9�%ر�� &� �/�V ( ھMا ا

 hا���& ( ���/�Bاط�� &�Cس ( أو *=% ا َّ�; ).�%ر�� ا

�7  &�7 هللا ا�@��ن ا�@�7  و <�( هللا *�(  " ��� ا�	,' ا�: و ھ/ *�6رة *� �a �0أ�R9� A/ن �� ���� �	�ط' 2�ا*/ذ &�j �� ا;�,�ن ا

2�C3 7R�B/ن و 
�ھ%وا " ا�	,' ا�B/ي ." ��%�� ��2% و *�( آP و ��7 3����� ��D�� أ�=� ا��M أ��/ا ار�B/ا و ا�W%وا و ا*6%وا ر&7R و ا�BH/ا ا

=�ده K@ هللا AH " ��ا�� ',	���" ا
7��69  و �� 
AH 7R��* 4B ا%�� �� @�ج ��� أ&�7R ا&�اھ�7 ھ/ ����7 ا������ �� 460ھ/ " و ا�  .أ

A. Lhaj Moussa, op.cit., p.62. 
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 ، يقابلها(arc festonné)الباب، فتحة ذات عقد زخرفي ذو فصوص دقيقة  يجانب العلى ك
، تقوم عليها لوحة مستطيلة و عمودية تزينها )07شكل رقم ( عقد أصم الواجهة الشمالية على

، التي استعملت في نفس  الموضع  في مدرسة )31رقم  صورة(شبكة من المعينات الهندسية 
. دار المخزن، غير أنها تتخذ أهمية أكبر في هذه المدرسة، و تجد أحسن استعمال لها

 كل معين شرطة مفصصة و بارزة، و تزين سطحالشبكة من تقاطع أ تتشكل معينات هذه
              رباعية الفصوص مشكلة بواسطة تقابل مروحتين ثنائية الفصوص  ةزهير 
، و تحيط بها مراوح ملساء ثنائية الفصوص، و قد نقشت جميع )01:  05 لوحة رقم( 

كأنها قطعة من الدنتيال، و يؤطرها  فتبدولمكونة لها بشكل جد بارز، العناصر الزخرفية ا
  1.شريط كتابي ضيق بالخط النسخي

تتكون ) 32رقم صورة (يتوج هذه األقواس الثالثة، لوحة عريضة من خشب األرز المنحوت
ن ان مربعان جانبياعقد الباب األوسط، و قسمقسم أوسط مقوس فوق : من ثالثة أقسام 

  . يقعان فوق العقدين الجانبيين
مراوح ملساء  هزينت، )08شكل رقم ( )arc gaufré(م األوسط ذو عقد ذو فصوص مائلة القس
     و ملتوية كما هو الحال في العقود السابقة،  رقيقةئية الفصوص، تتفرع من أغصان ثنا

منحوتة بشكل بارز استعملت  ،و الشيء الجديد فيها وجود زوج من كيزان الصنوبر المتقابلة
ن بشبكة من امزينتفهما ) 33صورة رقم (ن ان الجانبيتاأما اللوحت. مفتاحهوايا العقد و في ز 

كلمة بالخط الكوفي من  همازينتمشكلة من ثالثة أشرطة مفصصة، و  المعينات الهندسية
لوحة رقم (ن يشكالن دائرة تتوسطها محارة اسطألو ا" الالم"، حرفي "اهللا"ها كلمة المرجح  أن

، و كوزي )6و  5:  02لوحة رقم (قة طويلة و رفيعة معر تحيط بها مراوح )  01:  07
نفس التشكيلة الزخرفية من المعينات تتكرر على . ن في أعلى المعينالصنوبر متقاب

 .الواجهات األخرى
  
  
  

                                                 
1

  - ���، �/رة �l6،  53، �/رة ا�42، آ�� 88، �/رة  ھ/د، آ��   213، �/رة آل *��ان، آ�� 215 �/رة ا6	�ة، آ�� :  و ھA *�6رة *� ا��ت �0آ
��. 39 آ�� �  .أ

A. Lhaj Moussa, op.cit., p. 63. 
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 )28صورة رقم (ن الشرقية و الغربية االواجهت. 2.2.2
  

تتشكل كل  1.غرف الطلبةن تفتح عليهما يذلالرواقين الشرقي و الغربي ال او هما واجهت
، مبنية )34صورة رقم (واجهة في مستوى الطابق األرضي، من ثالثة ركائز صليبية الشكل 

ن على ان منقوشان كتابيام، ثم إفريز  1.60من األجر و تكسوها طبقة من الزليج بارتفاع 
   اإلفريز األول  .الية و الجنوبية و الركائزالواجهتين الشم راالجص يمتدان بطول جد

إفريز كتابي عريض بالخط النسخي، يؤطره شريط رقيق أملس ثم ضفيرة  ،)35صورة رقم (
متقاطعة، على أرضية من المراوح الملساء ثنائية  أربعة خيوط رقيقة من كونتترقيقة 

  :العبارات التالية ضمنكلها أغصان رفيعة، و نصه يتالفصوص تتفرع من حلقات تش
ال إله إال اهللا محمد / إليه أنيب ما توفيقي إال باهللا عليه توكلت و/  قوة إال باهللاما شاء اهللا ال 

  .2رسول اهللا
المورق، حيث نهايات الحروف  أما اإلفريز العلوي فهو ضيق، و يحمل كتابة بالخط الكوفي

و نصوصه عبارة عن  قة القصيرة و الغليظة،على أرضية من المراوح المعر  تنتهي بزهيرات
  3.آيات قرآنية

 4)36صورة رقم (ن فوق بعضهما البعض ان خشبيتاترتكز على هذه الركائز، عارضت
مزينة بتشبيكات  ،تكسوه طبقة من الجص و من األجر يبواسطة زوج من الكوابل، السفل

، )15شكل (العلوي فهو من الخشب المنقوشبولي نباتية كثيفة من المراوح الملساء، بينما الكا
واجهته المطلة على الصحن كيزان من الصنوبر المتقابلة مثنى مثنى، و تملء تزين 

 بعضها قصيرة و غليظة تتخللها دوائر صغيرة  ،قةالفراغات الموجودة بينها مراوح معر   
قة ، بينما وجهه الداخلي فهو مزين بمحارة كبيرة تحيط بها مراوح معر )06: 07لوحة رقم (

قة و هي تختلف عن المراوح المعر )  6و  5:  01لوحة رقم ( تتميز بطولها و رشاقتها
  .المنقوشة على الجص، و التي غالبا ما تكون قصيرة و غليظة

                                                 
1

 .ھ�ذان ا�وا�0ن e ��2�ن أ�� ز?�رف -  
2
 A. Lhaj Moussa, op.cit., p. 59. 

3
  A7  و ھ��R، �/رة  11، �/رة ا�Fِ$��، آ�� 16، �/رة ا�7W، آ�� 6 آ��اٌ�,CِّCِ��،  �/رة ،39 آ��  ،�/رة �l6: و AH 4S�93  آ��ت �� ا	�أن ا

��. 61ا�*%، آ�� �  .أ

A. Bel, Inscriptions arabes de Fès, p.155. 

 
4

 .و ھ/ ا��� اMي رأ���ه �ول ��ة &�%ر�� دار ا�D`ن 
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تتوسطه محارة على أرضية من  ،العارضة الخشبية السفلية مزينة على طرفيها بعقد مفصص
 على أرضية  1مزين بشريط كتابي بالخط الكوفي الرفيعة، بينما الجزء األوسط قةالمراوح المعر

تتخللها مراوح ملساء ثنائية الفصوص كبيرة، أما العارضة  قة مماثلة للسابقة،مراوح المعر من ال
مماثلة لتلك التي تزين  -فهي مزينة بإفريز من العقود الصغيرة المفصصة  ،الخشبية العلوية

ساء أصغر، تحتضن بدورها محارة مماثلة تتناوب مع عقود مل –طرفي العارضة السفلية 
  . للمحارات السابقة

ي تصميم نشاهده ألول مرة ف ذو ،)37و  28صورة رقم  (المستوى العلوي لهاتين الواجهتين  
تتوسطها نوافذ غرف الطلبة التي  ثالثة مساحات مقوسة، و هي عبارة عن. العمارة المرينية

ن تصميم إف عليهالتهوية و اإلنارة للغرف، و  تطل على الصحن، و هي فتحات ضيقة توفر
المنازل و الفنادق، التي تتكون من أروقة مقوسة تطل على  نع جوهرياهذا المستوى يختلف 

  .الصحن و تفتح عليها غرف البناء
      تشكل هذه المساحات المقوسة ركائز جدارية ضيقة، تقوم على ركائز المستوى األول، 

هذه األخيرة ملساء و خالية من أية . ة التي تؤطر هذه المساحاتو تحمل العقود الخشبي
يؤطرها  )07شكل رقم (زخرفة، بنية اللون تتوسطها نوافذ صغيرة عقودها ذات فصوص دقيقة 

تتخلل حروفه مراوح ملساء ثنائية  2من الجهات األربعة شريط كتابي ضيق بالخط النسخي،
بنجمة على أرضية من المراوح الملساء ثنائية أما كوشتي العقود فهي مزينة  .الفصوص
  3.الفصوص

، يتكون األرز المنقوش خشبمن  المساحات المقوسة السابقة الذكر، يتوجها مستوى ثالث 
ة من عقود تؤطر تلك المساحات، تتناوب مع لوحات مربعة تقوم على الركائز الجدارية السابق

، (arc gaufré)ليال ذات فصوص مائلة وية و منكسرة قدح العقود في حد ذاتها،. الذكر

عند مفتاح العقد، و كوزين  الناس زوج من كيزان الصنوبر متقابزخرفتها تقوم على أس
ف بشكل ين في زاويتي الكوشتين، أما سطحهما فتكسوه شبكة من األغصان الرقيقة تلتقابلمت

                                                 
1

 ���  .ا6F,� ا���I9 و ا���6 ا����R و ا���B ا;����، أ

A. Lhaj Moussa, op.cit., p. 56. 

A. Bel, Inscriptions arabes de Fès, p.157. 
2

 ���  .و ھA *�6رة *� آ��ت �0آ���، أ

A. Lhaj Moussa, op.cit., p.64. 
3

�/اMH ا�<��� ��� �;�ھ%ه *�( </ر ا�ر$� �H ،��ر%���1 أ<��� H	% أ*�% &��ءھ� ?�ل @��ت ا7���9 اA9 $=%3=� ا ���2�1 ا�/اMH ا�� V
 ،��%=����  .أ

A. Bel, Inscriptions arabes de Fès, fig, 22 & 26. 
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أما اللوحات  .ملساءثنائية الفصوص و زهيرات بسيطة  ملساءحلقات تتفرع منها مراوح 
المربعة التي تتناوب مع هذه العقود فهي مطابقة لتلك الموجودة في القسم العلوي من 

           ي ذلكلجنوبية كما سبقت اإلشارة إلاللوحات الجانبية للواجهتين الشمالية و ا
  ).33صورة رقم (

بالخط  إفريز كتابي عريض ،يلتف حول الواجهات األربعة للصحن فوق العقود الخشبية
قة و المراوح الملساء ثنائية الفصوص، و تنتهي على أرضية من المراوح المعر  1النسخي

 الحظ على صور األرشيف يليست أصلية، حيث ة خشبية، غير أنها الواجهات األربعة بظل
     2.اليومة التي نشاهدها ظل الوجود  عدمالمدرسة ب الخاصة

 
 الصالة  بيت. 3.2

  
فقدت حليتها الزخرفية األصلية بشكل تام، بما  وي حالة جد متقدمة من التدهور، و هي ف

وي دم، ذو قوس ح 1.40و هو مضلع الشكل، عرض فتحته يبلغ  3في ذلك زخرفة المحراب،
رتكز على عمودين مدمجين من الرخام األبيض، مزينان بتيجان مشوهة، أما منكسر ي

يج الذي كان ها فال تزال تحتفظ بجانب من الزلأرضيتاما . قاعدتهما فهى مغمورة في األرض
 .ما يمكن قوله عن هذه القاعة كل هذا. يبلطها

  
   )38صورة رقم  (ف الخشبية و قسال .4.2

  

منها، و هو سقف  ا الخشبية، و لم يصلنا إال نموذج و حيدفهو سقمدرسة أغلب فقدت هذه ال
  .ف المدرسةو سقه نموذجا مثاليا عن ردهة أو بهو المدخل الذي يمكن اعتبار 

، و هي المساحة التي تسمح باالنتقال إلى م 2.50و طولها  م 2.58 يبلغ عرض هذه الردهة 
الميضأة و الطابق  ،يين للصحن، غرف الطلبةمختلف أقسام المدرسة، أي الرواقين الجانب

أقواس حذوية منكسرة، يعلوها  ةو هي مغطاة بسقف خشبي مسطح يرتكز على أربع ،العلوي
                                                 

1
 A. Lhaj Moussa, op.cit., pp. 53 – 55. 

2
 P. Dieulefils, Maroc occidental : Fès – Mèknes d’après les documents historiques, ethnographiques et 

architecturaux, Paris, Editions P. Dieulefils, 1918, pl. 46 et 50. 
3

��1 أ -   ���2  .%ى @��ت ا7���9 اA9 $=%3=� ا�%ر��إ@��� و إ��� ھ�S�%@ A أ�W`ت ?�ل <ز?�رPH ا
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ز هندسي منحوت على إفري بالخط النسخى منحوت على الجص، ثمشريط كتابي أول 
ثنائية  مانية الرؤوس تتخللها مراوح ملساء بسيطةمضلعات نجمية ثُ الجص مكون من 

يليه إفريز خشبي مزين بشريط كتابي بالخط الكوفي على أرضية من المراوح  1الفصوص،
، فهو من الخشب في حد ذاته السقفأما  2.فصوص الملساء و الزهيرات الملساءثنائية ال

بيبة مقرنصة تتوسط نجمة كبيرة ثمانية الرؤوس، المنحوت، مزين بزخرفة هندسية تتمثل في قُ 
       ببيبات مقرنصة أصغر حجما، تتوسط مضلعات ثمانية األضالع، تحيط بها ثماني قُ 

       .ينة بمضلعات سداسية، معينات، و نجوم تتخللها حزوزو المساحات التي تتخللها مز 
  .بقايا قليلة لصبغة حمراء كانت تكمل هذه التركيبة الزخرفية توجد كما
 

 يج الزل. 5.2

  

تبلط أرضية الصحن بالطات خزفية بسيطة، تتكون من مربعات سوداء تتناوب مع مربعات 
               معينات بيضاء موضوعة على رؤوسها بحيث تبدو على هيئة

يج القيراطي، و هو الشكل و هو ما يطلق عليه تسمية الزل )39، صورة رقم 30شكل رقم (
أما أرضية عتبات األروقة، فهي . الذي أصبح منذ ذلك العهد مخصصا لتبليط األرضيات

مربعات من  تتكونإذ ا أصغر حجما و بألوان متنوعة، مبلطة ببالطات مماثلة للسابقة لكنه
بحيث تشكل مربعات خضراء  نظمت ،نيةخضراء و بُ  مربعاتبيضاء تتناوب مع  من الزليج

  ).31شكل رقم (نية على أرضية بيضاء و بُ أ
الزليج الصالة تحتفظ ببقايا من بالطها األصلي، و هو يختلف قليال عن  بيتال تزال أرضية 

، حيث انه يتشكل من مضلعات ثمانية األضالع بيضاء تحتضن الذي يبلط أرضية الصحن
  ).32شكل رقم (فيما بينها مربعات سوداء موضوعة بشكل معينات 

و ركائز الرواقين  )40صورة رقم (لواجهتين الشمالية و الجنوبية لجدران ااألجزاء السفلية  
ا أكثر تعقيدا من تصميم م، تصميمه 1.60الجانبيين، مكسوة بطبقة من الزليج يبلغ ارتفاعها 

                                                 
1

�W%ھ -   A9��N  ا`?��H ا cC��ر ��2اب 
��' 4���3 ا�/@%ي، أ�إط�`�� أ*�( اW%ران 
��' �3زة ، و �� 460 �W%ه *�( ھ��q 3 �و ھ/ �.  

H. Basset et H.Terrasse, Sanctuaires…,pl.V.b. 

H.Terrasse, La grande mosquée de Taza, pl. XXXVIII.                                                                                                                                      
2

  -  Aة" *�6رة و ھ`B��"اj %�2 و ا;j �R و ا�  .، أ

A. Lhaj Moussa, op.cit., p. 49. 
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، تخطيطها )35شكل رقم (و هي تتكون من أطباق نجمية ثمانية الرؤوس. زليج األرضيات
 تنتظم بداخل مربعات، على الدائرة التي تسمح محاورها برسم روؤس الطبق النجمي،  يعتمد

 هذا. تشكلها مضلعات متنوعة و المساحة المحصورة بين رؤوس الطبق النجمي و المربع،
شهدتها المدرسة، و قد ليس أصلي، و إنما يعود إلى حمالت الترميم التي  الحالي يجالزل

خالل صور األرشيف التي  من تهالحظم مثلما يمكنعند ترميمه  ةميم األصلياالتص تاحترم
نتهي هذه تو  2.غير مطابقة لأللوان األصليةفهي  أما األلوان 1بداية القرن العشرين،أخذت 

يج مشكل من قطع مسننة بيضاء و خضراء موضوعة بشكل متناوب بإفريز من الزلاللوحات 
  ).33شكل رقم (

، شكل رقم 41صورة رقم (  يج  تبلط أرضية الصحن أمام المدخل توجد لوحة أخرى من الزل
يج السابقة، أي طبق نجمي ثماني الرؤوس لكنه ، تصميمها مشتق من لوحات الزل)36

اللون األسود لرؤوس مستعملة  على األلوان ال اقتصرتو قد ع، مربالمثمن بدل اليتوسط 
رضية و محيط الطبق األضر للمضلعات المتنوعة التي تشكل الطبق النجمي، اللون األخ

هذه اللوحة . النجمي، و اللون األبيض للخيوط التي تفصل بين مختلف مضلعات هذه اللوحة
 أقدم النماذج تعد منن و الركائز، األجزاء السفلية لجدران الصح ااألخيرة و تلك التي تكسو 

  3.التصاميم المعقدة التي تعتمد على الطبق النجمي و، ذالزليج المريني التي وصلتنا من
  
  رفةالزخ و تقنياتمواد  .3

  

مد في زخرفة هذه المدرسة، و ذلك تبعا للمسويات الزخرفية التي تنتظم فيها، على الزليج اعتُ 
اني و هو من الزليج، لكسوة األرضيات و األجزاء السفلية من الجدران، ثم يليها المستوى الث

من الزخرفة، ما عدا اإلفريز الكتابي الذي يفصل هذا المستوى و أطر النوافذ،  و لكنه خالي
  . و مادة الخشب لكسوة المستوى الثالث

                                                 
1

  - ��أ�. 

A. Bel, Inscriptions arabes de Fès, Fig. 25, 26. 

Ch. Terrasse, op.cit., pp. 14, 15 et 16. 
2

ا�/ان ا�<��� ���B�sت ا7��I3 AH 4?%3 A9 ھMه ا�/@� ��  و إن أ@�9م ا�/ن اA�6 ا	�73 أو ا��/د �ؤوس ا,K6 ا�7�H ،A�W �79 ا@�9ام -  
A�6�^ @�b أ��H 4�B9=�  ا�/ن ا�زرق اE3�C &%ل ا�/ن ا�?�s و ا�/ن اAW�C�6 اE3�C &%ل ا�/ن ا`  .ا

3
�6�A ا������ اA9 و<���9 و ھA ا��W' ا�C& ��6Rس اW%�% و �%ر�� اCIَّ�ر�� &�Cس و ا  ���W' ا��6R &�9زة H	%ت ��/3=� ا�<��� �� أ0%م ا
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ية، هو االستعمال الواسع و الزخرفأهم ما يميز هذه المدرسة سواء من الناحية المعمارية أ
  . من قبل في العمارة اإلسالمية بالمنطقة يالنشهد له مث و الذي لمللخشب 

كانت غابات خشب األرز لجبال األطلس المتوسط، تشكل خزانا كبيرا لحرفيي فاس، لذلك 
 لعب خشب األرز أدوارا أساسية و متنوعة في هذه المدرسة بشكل خاص، و في عمارة مدينة

 أستعمل أيضا فيف، و سقلاو عوارض  فإلى جانب استعماله كدعامات. فاس بشكل عام
 سوة األجزاء العلوية للواجهات المطلة على الصحن،ك ، و فيسواكف األبواب و األروقة

ة التي تتوج البناء، ل الظ لتشكيل و أفاريز عالية، و ،على هيئة عقود، و لوحات مستطيلة
   بمدينة فاس طابعا خاصا ةيذه المدرسة و بقية  المباني المريناألمر الذي  أضفي على ه

  1.و هو  أحد أسرار جمالها
اعتماد بنو مرين على هذه المواد في زخرفة ،  (H.Terrasse)يلخص األستاذ هنري تيراس 

كان يتم بناء منشآت خفيفة و بشكل سريع ، فكانت هياكل البناء مكسوة تماما " قولهب مبانهم 
بالزخارف للتغطية على عيوبه، فالزليج يكسو األرضيات و األجزاء السفلية للبناء، بينما 

  2".الجص و الخشب يغطيان بقية مساحات البناء
زخرفة صحن المدرسة، ع أسس في مدرسة دار المخزن، المحاوالت األولى لوض رأينا

 من المعينات الهندسية التي تعلو االعتماد على مبدأ الواجهة ثالثية العقود، و شبكاتب
ن أصبحا منذ ذلك التاريخ أساس زخرفة الساحات المساحتين الجانبيتين، و هما عنصر ا

انب المركزية في العمارة اإلسالمية بالمغرب األقصى سواء كانت دينية أو مدنية، هذا إلى ج
 عوارض الخشبية بدل العقود لحمل الطابقالاالعتماد في تصميم األروقة للصحن، على 

       عقود بها  احات جصية  مقوسة و ملساء، تحيطمن مس زخرفته الذي تتكون العلوي،
 يج إلضفاء صبغة من ة خشبية كذلك، تشترك مع الزلو لوحات خشبية، و تنتهي بظل

الذي أصبح يميز عمارة مدينة فاس بشكل عام، و عمارة االنسجام و الجمال الخاص 
  .المدارس بشكل خاص

هو االعتماد بشكل أساسي على المراوح  و التشكيالت الزخرفية،  بالنسبة للعناصرالمالحظ 
ثنائية الفصوص، رقيقة،  فالمراوح الملساء، تكون في غالب األحيان. و الزهيرات الملساء

انحناءات متنوعة، إما في اتجاه واحد أو في اتجاهين غير متساوية و تتخذ  فصوصها
                                                 

1
 Ch. Terrasse, op.cit., pp. 624-625. 

2
 Id, p. 331. 
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متعاكسين، أما الزهيرات فهي طويلة و رقيقة نهايتها منحنية كذلك، تشترك مع المراوح 
استعملت تلك العناصر النباتية إما على . السابقة الذكر لتشكل العناصر األساسية للزخرفة

بواسطة األغصان النباتية الرفيعة، تتفرع  هيئة شبكة كثيفة، على أرضية من الدوائر المشكلة
 تتوسط زهيرات رباعية الفصوصأنها تكون على هيئة  منها تلك المراوح و الزهيرات، أو

ة، و لكن بنسبة اقل من المراوح قكما استعملت المراوح المعر . شبكات المعينات الهندسية
كخلفية للمراوح الملساء أو لملء قة التي استعملت المراوح المعر  علىالمالحظ  .ءملساال

و فصوصها  قصيرة أنهاتابات الكوفية على مادة الجص، الفراغات بين الحروف في الك
لك المنحوتة على الخشب تتخللها دوائر صغيرة تذكرنا بالمراوح المرابطية، أما ت ،عريضة

 هوية كبيرة خر الذي اكتسى أهمالاالعنصر النباتي . و رقيقة مقارنة باألولى فهي طويلة
كيزان الصنوبر التي أصبحت محور الزخرفة على الخشب،  و بشكل أقل في الزخرفة على 

  .الجص
و الكثيفة كتلك التي  الحظ العودة إلى الزخارف المتشابكةنالتشكيالت الزخرفية، ب فيما يتعلق

 كانت سائدة في عهد المرابطين، و االتجاه نحو كسوة اكبر مساحة ممكنة من البناية
هذه الزخارف  إذ تشمللمنقوشة على مادة الخشب، بالزخارف الجصية، تكملها الزخارف ا

و إن لم  تغطيها بالكامل كما هو الحال في المدارس التي شيدت  ،المدرسة جزءا كبيرا من
  . الحقا

لى ، فإيجعبه الزلاألساسي الذي أصبح يل في زخرفة هذه المدرسة، الدور من األمور الجديدة
األجزاء السفلية من الجدران بارتفاع  يقارب قامة  تبليط أرضية البناية، أصبح يكسوجانب 

و يتخذ تصاميم هندسية معقدة، قوامها األطباق النجمية لكسوة األجزاء ). م 1.60(اإلنسان 
السفلية من الجدران، و تصاميم أقل تعقيدا تعتمد على المعينات، و المربعات لتبليط 

 .مر الذي أصبح  تقليدا في العمارة اإلسالمية بالمغرب منذ ذلك العهداألرضيات، و هو األ
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 ارينمدرسة العط : خامسا

 

      فاس، مدينةالغربية ل -شماليةيدت هذه المدرسة بالقرب من جامع القرويين بالجهة الشُ 
 ارينو تحمل اسم الحي التجاري الذي بنيت فيه و هو سوق العط .  

أبو سعيد عثمان كما تشير إلى ذلك كتابة وقفية، و هي عبارة عن لوحة دها السلطان شي
الصالة، و تحمل تاريخ االنتهاء من البناء و هو سنة  بيتية مثّبة في الجدار الشمالي لرخام
و في شهر مهل " المدرسة بقوله  إلى هذهأشار ابن أبي زرع  و قد 1.م 1325/ه 725

سعيد عثمان ايده اهللا بنصره ببناء المدرسة العضيمة شعبان منها امر أمير المسلمين ابو 
بازاء جامع القرويين شرفه اهللا بذكره فبنيت على يد الشيخ المبارك ابي محمد عبد اهللا بن 
   قاسم المزوار ووقف امير المسلمين على تاسيسها و معه الفقهاء و الصلحاء حتى أسست 

عليه فجات اية من الدهر لم يبن مثلها ملك  و شرع في بنائها نفعه اهللا بذلك و اجزل ثوابه
قضى قبله و اجرا بها ماء العين الغزير و رتب الفقهاء لدراسة العلم و اسكنها للطلبة و قدم 
فيها اماما و مئذنا و خدمة يقومون بامرها و اجرى على الكل المرتبات و اشترى األمالك 

   2"ووقف لها احتسابا هللا تعالى و رجاء ثوابه
  
 )08مخطط رقم ( الدراسة الوصفية و التحليلية لمخطط المدرسة . 1
  

 –تتخذ هذه المدرسة مخطط مستطيل الشكل، عمقة أكبر من عرضه، محور اتجاهه شرق 
ندخل إلى البناء عبر باب يقع على الجدار الغربي، و يفتح تحت كشك عبر شارع . غرب
 يقع على يمينها درج يوصل إلى غرف  ، يؤدي هذا الباب إلى ردهة)42 صورة رقم(اثين الحر

سطح المدرسة، و على يسارها رواق يؤدى إلى  إلى الطلبة الواقعة بالطابق العلوي و
    وي، يحجبه حاجز خشبي، دباب كبير ذو قوس ح ،ر محور المدخلعلى يسا. الميضأة

الجهة  منيقابله  ،)44صورة رقم (و  يتوسطه باب صغير يفتح على صحن المدرسة 
  ). 45صورة رقم (الصالة  بيتباب  ،لصحن أي وسط الجهة الشرقيةلاألخرى 

                                                 
1

  - ���  .ا

A. Lhaj Moussa, op.cit., pp.75-76. 

A. Bel,  Inscriptions arabes de Fès, p. 174 ss.  
2
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الشمال م من  6.50و  م من الشرق إلى الغرب 11.30الصحن مستطيل الشكل، مقاساته 
كل رواق ). 03شكل رقم (ن من الجهتين الشمالية و الجنوبية اإلى الجنوب، يحيط به رواق

تين في الوسط، و على الخشب تقوم على ركيزتين كبير مكون من ثالثة أقواس كبيرة من 
ترتكز على هذه الدعائم، . ن أصغر حجما، يرتكزان على عمودين في األطرافاجانبيها قوس

  .مستطيلة تحمل عقود واجهة الطابق العلوي (pilastres)ركائز جدارية 
يلة، موجهة مستط هذه األخيرة الصالة، بيتؤدي إلى يتوسط الجهة الشرقية للصحن، باب ي

فالمحراب ليس في محور الباب الذي يفتح على الصحن كما هو  من ثم جنوب، و  - شمال
مكونة من ثالثة عقود تقوم على  هي مقسمة بواسطة سريةف ،السابقةمعهود في المدارس 

و هو  ،ع بين جدار القبلة و عقود السريةواسع يق إلى قسمين غير متساويين، قسم ن،دعامتي
 بحيث يبدو و كأنهطة الرئيسية، و قسم ثان بنفس طول القسم األول، و لكنه ضيق البال

الصالة، و في الجدار الشمالي لهذا الرواق  بيتبحق  تعدرواق خلف البالطة األولى التي 
  .التأسيسية المشار إليها اعاله بتت اللوحة الرخاميةثُ 

و مدرسة  لتخطيط مدرسة دار المخزن ايكاد يكون مطابق بصفة عامة، تخطيط هذه المدرسة
 و ال تختلف  .من عرضها، وفق محورين متقاطعين هريج، فهي مستطيلة، عمقها اكبرالص

 جعر ي وجنوب،  -دل من التوجيه شمالغرب ب -شرق  هاتوجيهفي  إال عن المدارس السابقة
 .التوجيه ، و الذي ال يسمح إال بهذاعليهشك إلى طبيعة المكان الذي شيدت بدون ذلك 

  
 الدراسة الوصفية و التحليلية للزخرفة .2

 

 )43و  42صورة رقم ( المدخل. 1.2
  

     1يفتح مدخل المدرسة، تحت كشك ذو سقف هرمي يغطيه القرميد األخضر من الخارج،
وي منكسر بسيط دالباب ذو عقد ح. انه أنجز حديثا و سقف خشبي مسطح من الداخل يبدو

يقوم تصميمه على أساس  من الجض المنقوش، يعلوه إفريز هندسيال يحمل أية زخارف، 

                                                 
1
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L. Golvin, la Madrasa médiévale, fig. 83. 

 



127 

 

ثمن مركزي و تحيط به من الجهات األربعة نجوم خماسية الرؤوس، و الكل ينتظم بداخل مُ 
يؤطر هذا اإلفريز . رباعية الفصوص ملساء مربع، كل مضلعات هذا اإلفريز مزينة بزهيرات

ثم نجد قوسين أصمين،  ،"العز هللا"ارة  شريط كتابي ضيق بالخط النسخي، تتكرر فيه عب
ن اكل جانب منهما حنيتعلى  ،كسرة، يرتكزان على عمود في الوسطوية مندذوي عقود ح

فوق بعضهما البعض، الحنية السفلية مزينة بشبكة من الزخرفة النباتية تشبه المعينات مكونة 
لتشكيل قاعدة ارج ن ينحنيان نحو الخان السفليان مروحتين ملسوين ذات فصين، الفصم

ة يلتقيا مشكلين رأس المعين على أرضيلن ينحيان نحو الداخل ان العلوياالمعين، بينما الفص
شبكة من ن فتزينهما ان العلويتاأما الحنيت ،)22شكل رقم ( من األغصان النباتية المتشابكة

  ."كتف و درج" معينات 
 

 الصحن. 2.2

  

مجمل زخارف المدرسة تتركز في الصحن، و لكن  نإهريج، فمدرسة الص في كما هو الحال 
 مهما كانت  ،هريج، حيث لم تترك و ال مساحةبشكل أوسع مما هو عليه في مدرسة الص

  . أو الخشب ،الجص ج،يسيت إما بالزلأهميتها إال و كُ 
ن ان الصغيرتافالواجهت. زخرفة المدرسة السابقةالتصميم العام للزخرفة، هو امتداد منطقي ل

ن مدرسة ع انارين فتختلفن في المدرستين، أما الواجهتان الكبيرتان لمدرسة العط امتشابهت
من حيث استعمال العقود بدل العوارض الخشبية بالنسبة للمستوي األرضي، مع  الصهريج،

لوحة عمودية من شبكة المعينات الهندسية تقوم على عقد صغير  على الطرفين، إضافة
 اكبير  او تناسق اانسجام وحدة، و كتلك المستعملة على الواجهتين الصغيرتين، مما يضفي

 . الواجهات األربعة للصحن على
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 )45و 44صورة رقم ( و الغربية  ن الشرقيةاالواجهت .1.2.2
  

ا مطابق لتصميم الضلعين مالصغيرين للصحن، تصميمه ن الضلعينان الواجهتاتوافق هات
 هريج، أي قوس مركزي كبير في الوسط، و على الصغيرين في مدرستي دار المخزن و الص

فكل واجهة مقسمة بواسطة عمودين . ن تماماتاصغر حجما، و هما متطابقأه قوسين جانبي
 .مقوسة عمودية  ، إلى ثالثة مساحات ن تقوم عليهما ركيزتينن جداريتينقييرش

م، ينتهي  1.60يج بارتفاع ، يكسوه الزل)48صورة رقم ( المساحة الوسطى الجزء السفلي من
يج، يليه إفريز كتابي ثاني منقوش على ول بالخط النسخي، محزوز على الزلبإفريز كتابي أ

وي منكسر مزين د، يتكون من قوس ح)46 صورة رقم( باب الواجهة الغربية 1.الجص
، يزينه قوس ثان منكسر ذو فصوص دقيقة كذلك، و المساحة أيضا دقيقةبفصوص 

بشبكة من العناصر النباتية  مزينة، (voussure)المحصورة بين القوسين، أي فتحة العقد
قة ثنائية الفصوص تشكل مستوى أول تكسوه مراوح معر . منحوتة على الجص على مستويين

         وح ملساء بسيطة وثنائية الفصوص حتت فوقها و في مستوى ثان، مراأرضية نُ 
، تتفرع من )3، 2، 1  : 04لوحة رقم (، و زهيرات ملساء )5، 4، 3، 2:  03لوحة رقم (

يحيط بهذه . ، مشكلة أرضية لمحارة تتوسط زهيرة تزين مفتاح العقدرفيعة أغصان نباتية
مساحة المحصورة بينه ، فتكون ال)arc gaufré(الفتحة، قوس زخرفي ثالث ذو فصوص مائلة 

ن على هيئة هالل، مزدانة بزخرفة نحتت على الجص في مستوى لين األو يو بين القوس
ينة بمعين صغير، و تحيط به واحد، على هيئة شبكة مشكلة من أقواس مفصصة صغيرة مز 

ن يحصران كوشتي العقد، ان رقيقايؤطر هذا القوس شريط 2.ن ذات فصينان ملسو امروحت
    ، )02:  07لوحة رقم (تتوسطها دائرة مفصصة، تزينها محارة دائرية الشكل هذه األخيرة 

على أرضية من التشبيكات النباتية الكثيفة، المنقوشة  يحيط بها نص كتابي بالخط النسخي
 قة صغيرة، ثنائية الفصوص، تشكل على مستويين، المستوى األول تكسوه مراوح نباتية معر

) 06، 05، 04 : 03 لوحة رقم(الملساء رقيقة و ثنائية الفصوص أرضية لشبكة من المراوح 
، و كيزان الصنوبر، تتفرع من شبكة من )03، 02، 01 : 04لوحة رقم (و الزهيرات الملساء 

مزينة  (cavet)حافة مقعرة  يؤطر هذا القوس من الجهات الثالث،. األغصان النباتية الرفيعة
                                                 

1
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إطار  كتابي عريض بالخط النسخي، مكون من بشريط كتابي ضيق بالخط النسخي، ثم 
ثالثة خراطيش، تربط بينها في الزاويا األربعة للعقد، جامة مربعة تتوسطها حلية مفصصة 

تتخلل هذا النص الكتابي كيزان صنوبر . مزينة بأربعة زهيرات رباعية الفصوص متقابلة
 تف حول نفسه و يحتضن قة ذات فصين، بحيث أن الفصل الكبير يلتلتصق بها مراوح  معر

  1.ثمار سهمية الشكل، النص كما هو الحال في النصوص السابقة عبارة عن آيات قرآنية
توجد لوحة أفقية مزينة بشبكة من  -يج مستوى الزل بداية من -لى جانبي هذا القوس ع

األقواس الصغيرة المفصصة، تتناوب مع نجوم ثمانية الرؤوس على أرضية من المراوح  
 ترتكز عليها لوحة ثانية مستطيلة، و عمودية . قة ثنائية الفصوص، و تتوسطها زهيراتالمعر

تمتد إلى غاية بداية القوس الثالث للباب، و هي مزينة بشبكة من المعينات، مشكلة بواسطة 
 مراوح ملساء ثنائية الفصوص، و تتوسط كل معين محارة دائرية تقوم على كوزي صنوبر، 

  . قة و ثنائية الفصوصصغيرة معر و تحيط بها مراوح 
هريج،  و مدرسة الص  ما هو الحال في مدرسة دار المخزنعلى كل جانب من هذا الباب، ك

من المعينات الهندسية،  باطنه مقرنص، ترتكز عليه شبكة ،قوس أصم ذو فصوص دقيقة
        هريج ، مشابهة لتلك التي تزين نفس المساحات في مدرسة الص م 1.50 ارتفاعها

  2.، و يؤطرها شريط كتابي بالخط  النسخي من الجهات الثالثة)48صورة رقم (
واسعة،  لوحة خشبية ،)ن على الجانبينان األصماالباب المركزي و القوس(يتوج هذه الواجهة 

ن اقوس الباب المركزي، و جانحوي منكسر قليال، يحتضن دمكونة في وسطها من قوس ح
ة بشبكة من هذه اللوحة الخشبية بدورها مزين. الجانبيتين لهذه الواجهةيتوجان المساحتين 

اعية الفصوص، مشكلة بواسطة تتوسطها زهيرات رب بواسطة مراوح ملساء، مشكلةال المعينات
  .تقوم فوق رأس كل معين محارة ن،لتان ذات فصين متقابامروحت

الصالة، ال تختلف عن  بيتاب ، أي تلك التي يفتح فيها ب)47صورة رقم ( الواجهة الشرقية
   ته ذات فصوص دقيقة وي منكسر، فتحدفهو قوس ح. بقة إال في قوس البابالواجهة السا

 .قد أعيد بناءه حديثا و ،و باطنه مقرنص
 

                                                 
1
 A. Lhaj Moussa, op.cit., p. 110. 
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 و الجنوبيةن الشمالية االواجهت. 2.2.2

  

واجهة تتكون كل ). 03، شكل رقم 49صورة رقم (ن للصحن االكبير  انالضلع او هما واجهت
      لوسط، تقوم على ركيزتين في الوسطثالثة أقواس خشبية كبيرة في ا ،من خمسة أقواس

و عمودين على الجانبين، و قوسين  مقرنصين أصغر من العقود السابقة، يقعان على طرفي 
دسية، يساهمان في إعطاء تناسق و انسجام مع هنو تعلوهما شبكة من المعينات ال الواجهة،

  1.الجنوبية و الشماليةالواجهتين 
المستوى األول من هاتين الواجهتين، و المتمثل في الرواق، يتكون من ثالثة ركائز في 

وية منكسرة من الخشب دعقود ح هذه الركائز تحمل ثالثة 2.الوسط و عمودين على الطرفين
 ، مزينة بشبكة من المعينات تشبه تلك التي تزين اللوحة)50صورة رقم (باطنها مفصص 

فهي تتكون من معينات مشكلة بواسطة . الخشبية التي تعلو الواجهتين الشرقية و الغربية
تقابل مراوح ملساء ثنائية الفصوص، تحتضن في وسطها محارة يرتكز عليها زوج من كيزان 

 ينتهي كل عقد بساكف خشبي، مقسم . قةالصنوبر متقابلين على أرضية من المراوح المعر
غير متساوية، مساحة وسطى طويلة تحمل نص كتابي بالخط النسخي، إلى ثالثة مساحات 

أما  3مؤسس المدرسة، عثمان سعيد ورة عن نص شعري في مدح السلطان أبعباهو و 
" مناليُ "الشكل يزينهما قوس مفصص، و بداخله كلمة  ان فهما مربعتان الجانبيتاالمساحت

  4.مكتوبة بشكل متقابل بالخط الكوفي المورق
يج بارتفاع ، زل)51صورة رقم (ن الشمالي و الجنوبي يالجزء السفلي من جدران الرواقسو يك 

م، ينتهي بإفريز كتابي عريض منقوش على الجص، بالخط النسخي على أرضية من 1.60
). 12:  04و لوحة رقم  11، 10:  01لوحة رقم (المراوح و الزهيرات المزينة بأزهار صغيرة 

هذه الحنايا . مزينة كليا بالحنايا أو العقود الصماء المنقوشة على الجصفبقية الجدران أما 
من الجص، سطحها  رفيعةتقوم على أعمدة  (arc à lambrequins)ذات عقود مشرشفة 

اوسع من بقية الحنايا،  )52صورة رقم (الحنية الوسطى . مزين بتشكيالت زخرفية متكررة
                                                 

1 G. Marçais, « Remarques sur l’esthétique musulmane » in M.H.A.OC .M, 1957, pp. 95-96. 
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أرضيتها  ، تتناوب مع نجوم ثمانية الرؤوس،تزينها شبكة من العقود الصغيرة المفصصة
اللوحات الجانبية للعقد  في رأيناهمزينة بزهيرة رباعية الفصوص، و هو التصميم الذي 

نفس التصميم يتكرر على الحنايا األخرى بشكل . للواجهتين الشمالية و الجنوبيةاألوسط 
، و أخرى )23و  22شكل رقم (متناوب مع تصاميم أخرى تشبه تلك المستعملة في المدخل 

بي محور مركزي، مشكلة بواسطة يقوم تصميمها على أساس زوج من الحلقات على جان
إفريز  الحنايا يتوج هذه .ح ملساء ثنائية الفصوصمنها مراو ن نباتية رقيقة تتفرع اأغص

  .، يلتف بطول القسم العلوي من الرواقيزين المدخلهندسي مماثل لإلفريز الذي 
تكون من ثالثة ي)  49 صورة رقم(المستوى الثاني لزخرفة الواجهتين، أي زخرفة الطابق الثاني

ن يرتكزان اثة أقواس و جانحثال بهاتوجها لوحة خشبية واسعة، مساحات مقوسة من الجص ت
مزينتين بشبكة المعينات الهندسية التي تعلوا القوسين الجانبيين  ،على اللوحتين الجانبيتين

  .للطابق السفلي
ناتئة ) 53صورة رقم (من ثالثة مساحات مقوسة من الجص  ،في الوسط يتشكل هذا المستوى

يقوم  ،وي منكسر قليالدقوس حكل مساحة تتوسطها فتحة ذات  عن مستوى اللوحة الخشبية،
من الجص، و يؤطره شريط كتابي ضيق بالخط النسخي، و على جانبي  رفيعة على أعمدة

شبكة من المعينات بأو  1شبكة من المعينات الهندسية،بإما  مزينةكل فتحة، حنية مقرنصة 
أما طبلة . دخلالمشكلة بواسطة المراوح الملساء المزدوجة كتلك التي تزين حنايا الم 2النباتية

مزينة بشبكة من األقواس ذات الزخارف النباتية مماثلة لتلك التي ف (tympan)العقد األوسط 
ن اطبلة العقد تزين و الغربية، بينماعلى جانبي باب الواجهة الشرقية  تزين اللوحتين األفقيتين

  .شبكة كثيفة من المراوح الملساء ثنائية الفصوصن االجانبي
ثة أقواس في الوسط، و هي عقود ثال منبية التي تتوج هذه الواجهة، الخشاللوحة تتكون 

تقوم على دعامات رشيقة ترتكز بدورها على  وية منكسرة قليال، باطنها مفصص،دح
جامة مفصصة تتوسطها  ،كوشات هذه األقواس تزين. يلمستوى األرضل الضخمة دعاماتال

أقواس مفصصة صغيرة تتخللها مراوح كتابة بالخط النسخي غير واضحة، و تلتف حولها 
  . ملساء ثنائية الفصوص
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     تتخلله مراوح  1بإفريز كتابي عريض بالخط النسخي، ،تنتهي الواجهات األربعة للصحن 
 . ة الخشبية التي أعيد ترميمها بشكل كاملو أخيرا الضل  و زهيرات ملساء،

   
  التيجان .3.2.2

  
بق العلوي، على ركيزتين في ن يحمالن الطااذلالجنوبي، الن الشمالي و ايرتكز سقف الرواق

   .عمودين على الطرفين الوسط و
 جذعها ينتهي قواعدها مغمورة في األرضية،، )54صورة رقم ( األعمدة من الرخام األبيض

به حزوز مائلة، تقوم عليه قاعدة التاج  ،(boudin)مكون من حبل بارز )astragale( حلقةب
التي تتخذ شكل حلقة عريضة، مكونة من شريط متموج، ثم التاج في حد ذاته، و هو عبارة 

  . عن متوازي األضالع، قطره أكبر من قطر العمود
ه األربعة للتاج، تزينها عناصر نباتية و كتابية متنوعة، ففي منتصف الجزء السفلي من و وجال

نجد مروحة ملساء ذات فصين يلتفان حول نفسهما، و على جانبيهما مروحة كل وجه، 
 هما على هيئة حلزون، بينما يقة ذات فصين تشكل قاعدة لمروحتين تلتفان حول نفسمعر

و شريط  نتهي التاج بضفيرة ثالثية الخيوطي. وسط التاج يحتله شريط كتابي بالخط الكوفي
ينتهي التاج  2نقشت عليها أبيات شعرية بالخط النسخي،ضيق مزين بحبيبات، ثم لوحة رقيقة 

من األولى و هي من  بوسادة هرمية الشكل موضوعة بشكل مقلوب، ثم وسادة ثانية أكبر
تمتزج فيها العناصر حنية الوسطى ال ،الجص، تزينها ثالث حنيات صغيرة مقرنصة

يئة قوس لكوفي على هبالخط ا" الملك"تتوسطها كلمة  ،الكتابية و النباتية ،لهندسيةا
 الحنيتين الجانبيتين، علي قشتنُ  .نان صغيرتاقتن معر امفصص، تزين كوشتاه مروحت

  . زهيرات رباعية الفصوص على أرضية من األغصان النباتية الرفيعة
          ن لألعمدة السابقة الن مماثاالواجهتين الصغيرتين للصحن، عموديوجد على 

يتشكل التاج في أسفله من  ، بحيثيجانها تختلف نوعا ما عن السابقة، لكن ت)55صورة رقم (
الفص  بينمايلتف حول نفسه وسط التاج،  أصغرهماساء ذات فصين، لاوح المزوج من المر 

                                                 
1

 ���  .وھA *�6رة *� آ��ت �0آ���، أ

A. Lhaj Moussa, op.cit., p.95. 
2
 A. Bel, Inscriptions arabes de Fès, pp. 203-204, Louni. Lhaj Moussa, op.cit., p. 81. 
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أما محور وجه التاج فتزينه الكبير يلتف نحو الخارج ويضم محارة في الزاوية السفلى للتاج، 
سبعة فصوص، و على حتضنان محارة كبيرة ذات ي ،نالمتقاب فصين ااتو ن ذان ملسو امروحت

قة صغيرة تمأل معر  ىر حولهما، و مراوح ملساء و أخ انن تلتفاقتن معر اجانبيهما زهيرت
بوسادة على  ينتهي التاج بضفيرة مكونة من ثالثة أشرطة، ثم. الفراغات بين المراوح الكبرى

مشكلة  زهيرة كبيرة رباعية الفصوصفي  مقلوب، يحمل زخرفة محزوزة تتمثلهيئة مقطع هرم 
و تنتهي  ضن في وسطها زهيرة ثالثية الفصوصمن تقابل مروحتين ثنائيتي الفصوص، تحت

بعض التفاصيل، يشبه تيجان ساحة األسود بقصر  اءستثنبإ التصميم العام لهذا التاج .ببرعم
  1.الحمراء

 
  الصالة بيت .3.2

  
الصالة من باب يقع في محور المدرسة على الواجهة الشرقية للصحن،  بيتل إلى و دخيتم ال

من قوس كبير مقرنص، باطنه مكون من  كونهو مف هريج،ما هو الحال في مدرسة الص و ك

يرتكز هذا القوس على . متنوعة و مقرنصات صغيرةبيبات بيبة مفصصة تحيط بها قُ قُ 

 منالجص و  منمها ميايلة، فريدة في تصمزينة بزخارف جم (pieds droits)دعمات جدارية 

  . يجالزل

حضي جدار القبلة . جنوب –تكاد تكون مربعة، و موجهة شمال  صالة في حد ذاتهاال بيت

من الجدران األخرى  السفلية جزاءاألكون كامال، بينما خرف بشكل يكاد يحيث زُ  ،بعناية كبيرة

 م عن مستوى األرضية،  3.75تبدأ على ارتفاع  حيث أن زخرفتها خالية من الزخرفة، فهي

    تتميز هذه الزخارف بالتكرار  .زخرفة القسم العلوي لجدار القبلةو هي في الواقع امتدادا ل

  . و التناظر التام

، القوس األوسط ثة أقواس، يقوم على ثال)56، صورة رقم 05شكل رقم (تصميم جدار القبلة 

   نصف دائري ) 57صورة رقم ( المحراب. نان أصماقوس يشكله المحراب، و على جانبيه

                                                 
1
 M. Barrucand & A. Bednorz, L’architecture maure en Andalousie, Cologne, Taschen, 1992, p. 196, pl.198. 
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كما  م 1.50و ليس مضلعا كما هو معهود في المساجد بالمنطقة منذ عهد المرابطين، عمقه 

وي منكسر، يرتكز على عمودين من المرمر دعقد ح ذو وهو تغطيه قبة نصف دائرية،

صنجات بارزة و أخرى  تزينها يق بالخط النسخي،يؤطرها شريط كتابي ض تهاألبيض، فتح

  .ذات تراكيب متنوعة ساء ثنائية الفصوصناتئة بشكل متناوب، مزينة بمراوح نباتية مل

ينة بشريط كتابي حافة مقعرة مز  عبارة عن هاعدة إطارات متتالية، أول لمحرابتؤطر قوس ا 

     ،رقيقةطين ملسوين تتوسطهما ضفيرة إطار ضيق مكون من شري يليهابالخط النسخي، 

مزين  الواقعة فوق العقد، العلوية عريض من الجهة خيرا إطار ثالث ضيق على الطرفينو ا

عقود المركزية زخرفة كوشتي العقد مشابهة لزخرفة ال 1.بشبكة من المعينات النباتية الصغيرة

الفصوص، ساء ثنائية لو الغربية للصحن، أي شبكة كثيفة من المراوح الم للواجهتين الشرقية

 قة الصغيرة، و تتوسط و الزهيرات الملساء على أرضية من األغصان الرقيقة و المراوح المعر

  . محور كوشة العقد محارة بارزة

تتناوب مع لوحات عمودية  2،تعلو عقد المحراب، ثالثة شمسيات ذات زخارف هندسية 

 تانائيكون من مروحتين ثذات زخارف على هيئة صف عمودي م ،و ضيقة مقوسة

شريط كتابي  الكل، يؤطر .هما يحتضن كوز صنوبركل فص من ن،امتقابلت الفصوص

و هو بالخط عريض يقوم على جامتين كبيرتين مفصصتين عند مستوى بداية عقد المحراب، 

  . حروفه مراوح و زهيرات ملساء ر، تتخللو فضالكوفي الم

تتوسطها دائرة كبيرة مفصصة، تشكلها ترتكز إطارات عقد المحراب على جامة مربعة كبيرة، 

سطح الدائرة مزين  .بارزة) خاتم سليمان(انية الرؤوس ضفيرة رقيقة، و تتوسطها نجمة ثم

ئة شعاع على أرضية من األغصان النباتية، تلتف على هي رباعية الفصوص ملساء بزهيرات

لفصوص مزينة بزهيرة رباعية ا فهي المثلثات في أركان المربع، بينماحول النجمة المركزية، 

                                                 
1

�� �� ��اوح ����ء �����5 اIC/ص /R� ت���B� .  أQ�ع ھMه ا
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و في  هذا النوع من الجامات). 10:  01لوحة رقم (وريدات ال و مراوح ثنائية الفصوص ذات

  .المبنى هذا ال نشاهده سوى في هذا الموقع من المحراب

لتصميم واجهتي الصحن،  ن كما هو الحال بالنسبةان أصماعلى جانبي المحراب، يوجد قوس

، يرتكزان على أعمدة، (arc festonné)فصوص دقيقة  اذو  زخرفيان نان منكسر او هما قوس

يتوجهما  ،يؤطرهما شريط كتابي بالخط النسخيو  ،زخرفتهما مشابهة لزخرفة عقد المحراب

 هندسي عريض يلتف حول الجهات األربعة للقاعة، و هو مشكل من نجوم ثمانية إفريز

ن مستوى المربع الذي النجمة المركزية منحوتة بشكل بارز ع ،)خاتم سليمان(الرؤوس

على أرضية من المراوح الملساء،  1مزينة بشكل متناوب إما بعبارات بالخط النسخي تتوسطه،

أو بشبكة من الخطوط المنحنية و المتقاطعة، كما أن جميع المضلعات التي تشكل هذا 

ا اإلفريز شريط كتابي ضيق بالخط يلي هذ. اإلفريز تكسوها زهيرات رباعية الفصوص

صماء، عقودها مقرنصة، تتناوب مع لوحات ضيقة  ، ثم إفريز ثاني مكون من حناياالنسخي

ية مماثلة و هي مزينة بزخارف نبات ،دورها على الجهات األربعة للمصلىو عمودية، تلتف ب

تنتهي هذه التشكيلة الزخرفية، بشريط كتابي  .ن للصحنان الجانبيالتلك التي تزين الرواق

 (arc gaufré)بالخط النسخي، يليه صف من العقود الصماء ذات الفصوص المائلة ضيق 

  .غلبها ليست أصليةأمن الجص، تتناوب مع شمسيات  صغيرة ةتقوم على أعمد

تتكون من ، فهي تشبه زخرفة جدار القبلة المقابل له) 06شكل رقم ( دار الشماليالجزخرفة 

ها ركانأعمدة في تدعمها أربعة أ و كل ركيزة ثالثة عقود تقوم على ركائز مربعة من األجر،

 ، و كوشاتها مزينة بجامة تتوسطها عبارة(arc gaufré)مائلة قواس ذات فصوص األ .األربعة

 على أرضية من الزخارف النباتية مماثلة لزخرفة عقد المحراب، و يؤطرها شريط" العز هللا" 

 . كتابي ضيق بالخط النسخي على الجهات الثالثة

                                                 
1
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يج و بداية في القسم المحصور بين مستوى الزلتزين الجدران الجانبية لمدخل قاعة الصالة 

من عتبر و تتشبه تلك التي تزين المحراب، ) 61صورة رقم (عقد الباب، جامة مربعة كبيرة 

مربع تتوسطه دائرة كبيرة مشكلة من فهي عبارة عن . أجمل التصاميم الزخرفية المرينية

ضفيرة رقيقة، تتوسط هذه الدائرة نجمة ثمانية الرؤوس بارزة، يحيط بها شريط كتابي رقيق 

ات تتخذ بالخط الكوفي، يشكل دائرة حول تلك النجمة، النص الكتابي مكون من ثمانية كلم

، نقش هذا كل قوس يلتصق بأحد رؤوس النجمة المركزية شكل أقواس مفصصة رقيقة،

 قة الصغيرة و ثنائية الفصوص، بينما  النص الكتابي على أرضية كثيفة من المراوح المعر

 .مراوح ملساء صغيرة مركزية و سطح العقودالنجمة اليزين 

  

 الخشبية لسقوفا .4.2

 

 الصالة بيتسقف  .1.4.2

  

أربعة أضالع مائلة نحو  يغطى قاعة الصالة المربعة، سقف خشبي هرمي، يتكون من

 األضالع أمايبة مضلعة تتوسطها مقرنصات، تشكل عند التقائها في القمة، قبالداخل، 

رأس، تحيط  12تشكل نجمة ذات مسطحة و متقاطعة، بواسطة قضبان ، فهي مكونة األربعة

 .بها نجوم سداسية الرؤوس، و مضلعات متنوعة لملء الفراغات الفاصلة بينها

  

 ردهة المدخل سقف .2.4.2

 

ما يطلق عليه في  يحتفظ بسقفه األصلي، و هو سقف مسطح أو المدرسة مدخلال يزال بهو 

تبدأ  .رضة خشبية، و هو يتكون من مساحتين، تفصل بينهما عا"بساط"المغرب مصطلح 

يكسوان القسم العلوي من جدارن البهو مباشرة تحت  ،إفريزين من الخشبب هذا السقفزخرفة 
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 اتتوسطه ة،مفصصال بصف من العقود الصغيرة اإلفريز األول مزين. المسطح هذا السقف

قة رشيقة، تتخلل حروفهما مراوح معر و  ،انن و متشابكتالتمتقاب بالخط الكوفي "يمن"كلمتي 

محصورة بين كوزي صنوبر  مع محارات بداخل زهيرة رباعية الفصوصتتناوب هذه العقود 

 (cavet)، ثم نجد حافة مقعرة )16شكل رقم ( طويلين و ينتهيان بزهيرة رباعية الفصوص

  . يليها إفريز كتابي بالخط الكوفي المورق

، ذات )62صورة رقم (المساحة األولى المحاذية مباشرة للمدخل ذاته،  ف في حدلسقبالنسبة ل

اطع فيما بينها لتشكل مثمنات تتناوب مع نجوم مضلعات تتق عبارة عنتصميم هندسي، 

المساحة الثانية  تصميم أما. محفورة بشكل غائر مقارنة بخطوط المضلعات ،ثمانية الرؤوس

بهو  أكثر تعقيدا، و يمكن اعتباره امتدادا لتصميم فهو الموالية للسابقة،) 63صورة رقم (

 من مجموعتين من المثمنات الهندسية المحفورة بشكل  يتكون و هو. هريجمدخل مدرسة الص

تحيط بها نجوم مماثلة لكن  تحصر فيما بينها نجمة كبيرة ذات ثمانية رؤوس، ،غائر جد

أما  ،بيبات مقرنصة و ملونة بلون أحمر، و تضم قُ جدا و جميعها غائرة ،أصغر حجما

 التصميم  ذه .ة األشكالعبارة عن مضلعات متنوعفهي بين النجوم، المساحات المحصورة 

سقف مدرسة أبي الحسن كما هو الحال في  دارس المرينية،نجده مستعمال في جميع الم

  1. بسال

  

 يجالزل .5.2

  

مكانة هامة في زخرفة هذه المدرسة،  الزليج  يحتلهريج، بالنسبة لمدرسة الص  شأنكما هو ال

      فقد استعمل لتبيلط األرضيات، و لكسوة األجزاء السفلية من جدران الواجهتين الشرقية 

غير أن هذه المدرسة عرفت العديد . و جدران األروقة الجانبية و ركائزها و الغربية للصحن

يج ا، فأغلب لوحات الزلكثير يج الذي تضرر الترميم التي مست بشكل كبير الزلمن عمليات 
                                                 

1
 Ch.Terrasse, op.cit., p.8. 
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الحالية ليست أصلية، و يظهر ذلك واضحا من خالل األلوان المستعملة، و هي ألوان حديثة 

و باعتمادنا على صور . بني مرينلتي كانت تستعمل في عهد تختلف عن األلوان األصلية ا

صاميم األصلية يج تم احترام التالحظ انه خالل عمليات ترميم الزلاألرشيف لهذه المدرسة، ن

بين تصميم الزليج الحالي و ما نشاهده  االحظ اختالفنواحدة أين بشكل عام إال في حالة 

   1.صور األرشيف على

أما جدران  .القيراطي ذو اللونين األبيض و األسود أرضية الصحن مبلطة بقطع من الزليج

ميم زليج األرضية، فهو امتدادا لتصيج تصميمه و إن كان لرواقين و الركائز فهي مكسوة بزلا

) سم x  3.5سم   3.5(مربعة اليج على استعمال قطع من الزل عتمدو هو ي ،أكثر تعقيدا

خاتم (موضوعة على رؤوسها بشكل معينات، و تفصل بينها نجوم صغيرة ثمانية الرؤوس 

بيضاء، وهي ملونة بحيث أنها تشكل  (baguettes)تربط بينها قضبان مسطحة و ) سليمان

 ). 34شكل رقم (مربعات متتالية لها نفس المركز 

ذو ) 59صورة رقم ( م 1.60يج بارتفاع للواجهتين الغربية و الشرقية زل األجزاء السفلية يكسو

  12زليج مكون من أطباق نجمية ذات القسم األوسط من الواجهتين، يكسوه . تصاميم متنوعة

ن اذلن، الان الجانبياأما القسم ،)38 شكل رقم( ضلعات سداسية األضالعم، تتوسط رأس

اختالف بين الواجهتين، فالواجهة الشرقية عليهما الحظ يكات المعينات الهندسية، تعلوهما شب

اها في مدرسة مكسوة بأطباق نجمية ثمانية الرؤوس تتوسط مربعات، مماثلة لتلك التي رأين

 مكسوة بشبكة من معينات كتف و درج،  بينما الواجهة الغربية،، )36شكل رقم ( هريجالص

   2.ةمكونة من ضفيرتين باللون األبيض، بينما المعينات ذات ألوان متعدد

 يج أنجز بدوره على الزلبالخط النسخي  يج، إفريز كتابيعلو المساحات المكسوة بالزلي

 األساس تستعمل بالطات ففي. تقنية مختلفة، و هي تقنية الحزب ، لكن)58صورة رقم (

يج، ملونة باللون األسود، و يتم حز و نزع اللون األسود عن المساحات مربعة من الزل

                                                 
1
 A.Bel, Inscriptions arabes de Fès,  Ch. Terrasses, Les Médersas du Maroc, P. Dieulefils, Maroc occidental. 
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زينها، و يتم ذلك بعناية المحيطة بحروف النص الكتابي، و عن العناصر النباتية التي ت

األصفر، سود على أرضية ذات اللون البني الفاتح أو أيبدو لنا النص الكتابي بلون لفائقة، 

مع إضافة عجينة مكونة من بياض البيض لها حتى يصبح سطحها في مستوى سطح النص 

 فات المسننة، ذات اللونين األبيض اَ رّ أخيرا و فوق اإلفريز الكتابي، إفريز من الشُ  1.الكتابي

  . و األخضر بشكل متناوب

 )60صورة رقم  ،39 شكل رقم( يج من الجهة الداخلية لوحة من الزل تزين باب قاعة الصالة

و هي لوحة مستطيلة صممت على شكل عقد، . يج المرينيأجمل ما وصلنا من الزلتعد 

كوشتاه مزينة بزهيرات سوداء، بنية و زرقاء، متقابلة بشكل متناظر على جانبي محور مثلث 

  .كوشة العقد، و على أرضية بيضاء و أغصان نباتية سوداء تشكل أرضية للزهيرات

جد معقدة، تقوم على أساس طبق نجمي ذو عشرة رؤوس،  العقد في حد ذاتهتصميم زخرفة 

و تدور حوله بشكل مشع، عشرة أطباق نجمية مماثلة له، تقع على محاور الرؤوس العشرة 

لة لهذا التصميم باللون األسود، تفصل بينها خيوط للطبق المركزي، أغلب المضلعات المشك

ة العشرة اللون األزرق لبعض مضلعات األطباق النجمي ، استعملتعقيدال في بيضاء، و زيادة

قاء كبيرة تحتضن الطبق و الربط بينها بحيث تشكل نجمة زر  المحاطة بالطبق المركزي

ر إلى قلب هذه التركيبة ظتزان و الجمال،  وشد انتباه الناحة من االمس فاءإلض و المركزي،

لب الطبق النجمي المركزي، و في الزخرفية، استعمل اللون البني للنجمة التي تشكل ق

هذا التصميم الفريد من نوعه في المعالم المرينية . معينات صغيرة حول النجمة الزرقاء

لمدرسة باالصالة  بيتفي الزليج الذي يكسو جدارن  ال إالنجد له مثي ال بالمغرب األقصى،

 2.بتلمساناشفينية الت  

لكتابة بالخط الكوفي، و هو النموذج الوحيد عن ا الزليج منحة بإفريز كتابي تنتهي هذه اللو 

الجص أو الخشب،   حروفه غليظة مقارنة بتلك المستعملة على 3،يجالكوفية المنجزة على الزل

                                                 
1
A. Paccard, op.cit., t.I, p.452. 

 
2

  4IC�� أ�P�C، ا�  .31ا�ا&'، $4R ر70 أ
3
 A. Lhaj Moussa, op.cit., p. 102. 
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و الفراغات بين الحروف  بشكل سهمي ، بينما تكون نهاية الحروفقدعُ تتوسطها  هاهامات

  .      تكسوها مراوح و زهيرات

 تعتبر مدرسة الص فقد تزامن بداية بناء هذه المدرسة . ارينهريج النموذج األولي لمدرسة العط

ن يكاد يكون نفسه في فتصميم زخرفة الواجهتين الصغيرتي. مع انتهاء األشغال باألولى

ن ان الكبيرتاارين هو تصميم زخرفة الواجهتلعط غير أن ما يميز مدرسة ا المدرستين،

شبكة من المعينات  واجهة، قوس صغير يحملللصحن، حيث أضيف على طرفي كل 

ل العقود بدل الهندسية مطابقة لتلك الموجودة على الواجهتين الصغيرتين، إلى جانب استعما

توازن و انسجام بين الواجهات األربعة  و أضفى وحدة األمر الذيالسواكف الخشبية 

  .للصحن

رجة اإلسراف في الزخرفة، و بشكل الميزة الثانية لهذه المدرسة هو االستعمال الواسع إلى د

خاص الزخرفة على الجص بحيث أنها تغطي كل المساحات المتاحة في الصحن، األروقة، 

أو  "le décor couvrant"المصطلح األجنبي  فهذه المدرسة ينطبق عليها. لصالةو قاعة ا

تنوع لم نشهده غنى و بالزخرفية المستعملة فهي تتميز أما بالنسبة للتركيبات . الزخرفة الشاملة

في العمارة المرينية بالمغرب األقصى من قبل، و بشكل خاص الزخارف التي تعتمد في 

هذه التشكيالت . تصاميمها على شبكات المعينات الهندسية، سواء كانت هندسية أو نباتية

 بشكل محدود في مسجد تازة مرين بنوالزخرفية التي ظهرت في عهد الموحدين، و استعملها 

عنصرا مهما  تصبحأالجديد، بفاس  و كالهما ثم  في مدرسة دار المخزن ،و الجامع الكبير

 و توسع استعمالها في هذه المدرسة بشكل لم يسبق له مثيل،  هريج،في زخرفة مدرسة الص

 يوجد في البشكل  تصاميمها  تتنوع كما .لتصبح التشكيل الزخرفي األساسي في هذا المعلم

ن القرن الرابع بحق أجمل ما وصلنا من  هذا النمط الزخرفي م و تعدأي معلم مريني أخر، 

  . ميالديالعشر 
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التوسع الكبير في استعمال الخط العربي سواء على الخشب، الجص أو  أيضا الحظيكما 

المدرسة، التصميم العام لزخرفة هذه  تنظمهي التي الكتابية الزليج، حيث أصبحت األفاريز 

 .و تؤطر كل التشكيالت الزخرفية

  

  مدرسة أبي الحسن بسال:  سادسا

  

بالقرب من الجامع الكبير بمدينة سال، شّيدها السلطان ابو الحسن علي كما  المدرسة تقع

ة على جدار الرواق تتشير إلى ذلك كتابة تأسيسية، و هي عبارة عن لوحة من المرمر مثب

درسة، نقش عليها اسم السلطان مقرونا بلقب أمير المسلمين و تاريخ البناء صحن المالغربي ل

  .المدرسة أصغر المدارس المرينيةهذه  و تعد 1.م 1341/ م  742و هو سنة 

  

 )09و  08مخطط رقم (الدراسة الوصفية و التحليلية لمخطط المدرسة . 1

  

منحرف، حيث أن ضلعها  تتخذ هذه المدرسة تخطيطا مستطيال تقريبا، أو باألحرى شبه

الغربي يضيق تدريجيا من الزاوية الشمالية الغربية نحو الزاوية الجنوبية الشرقية، أطول 

عمقها أكبر من  ، بينماهو الضلع الشرقي الذي يطل على الشارع م، و 19يبلغ  هاأضالع

  .عرضها

على الشارع،  يقع باب المدرسة في الزاوية الشمالية الشرقية، على الضلع الشرقي المطل

مباشرة إلى صحن المدرسة، هذا األخير مستطيل  صغيرة م، يؤدي عبر ردهة 1.50عرضه 

أعمدة  تحدهام، تحيط به أربعة أروقة من الجهات األربعة،  5و عرضه  م 8.5الشكل عمقة 

،  )الرواقين الشرقي و الغربي(فعلى الضلعين الطويلين . تفصل بينها مسافات غير متساوية

م فقط بين أعمدة المساحات  1م، و  2.20لمسافة بين العمودين الموجودين في الوسط تبلغ ا
                                                 

1
 Ch. Terrasse, op.cit., p. 15. 
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للصحن، فالمسافة بين ) الرواقين الشمالي و الجنوبي(الجانبية، أما على الضلعين الصغيرين 

م على  0.70، بينما تبلغ رواقين الشرقي و الغربياوي مثيلتها على العمودي الوسط تس

العقود المركزية للواجهات األربعة للصحن، أكبر من العقود و بما أن . ينتين الجانبيتالمساح

جنوب، و محور  –، محور  شمال دينمام بذلك في إبراز محورين متعساهذلك يالجانبية، ف

و هو تصميم نشاهده ألول افورة المياه التي تتوسط الصحن، غرب، يتقطعان وسط ن –شرق 

              1.مرة في المدارس المرينية

م، و هي  2باب عرضه  برة من المدرسة، ندخل إليها عالصالة في الجهة الجنوبي بيتتقع 

م، مقسمة إلى ثالثة أقسام بواسطة قوسين  4.25م و عمقها  8.70مستطيلة الشكل عرضها 

يغطيها  ،عمودين على جدار القبلة، مما يشكل مساحة وسطى مربعة الشكل أمام المحراب

  2.نان عميقتان تفتح فيهما حنيتان جانبيتاهرم مقطوع من الخشب، و مساحتشكل سقف ب

بنيت بالطابقين العلويين  ال توجد غرف للطلبة بالطابق األرضي لضيق المساحة، و إنما

يوجد سلم ). 09مخطط رقم (المساحة اإلضافية الواقعة فوق األروقة الجانبية  الستغالل

 ؤدي إلى رواق يلتف على الجهات الثالثة الشمالية، الشرقيةبالجهة الشمالية لردهة المدخل، ي

و غرفة معزولة في الزاوية و الغربية للطابقين العلويين، تفتح عليه ثالثة غرف من كل جهة، 

يطل على الخارج و ليس  ة و التهوية فتوفرها فتحات على رواقأما اإلنار . الشرقية –الشمالية 

  .المدارس المرينية على الصحن كما هو الحال في بقية

عن تخطيط المدارس المرينية التي  في خطوطه العريضة ال يختلف تخطيط هذه المدرسة

 صالة مستطيلة بيت، و أكبر من عرضه عمقهالمستطيل،  المخططحد اآلن، أي رأينها إلى 

في عن المدارس السابقة  لفختو ت. للمدرسة تحتل الضلع الجنوبي ،عرضها أكبر من عمقها

المدخل الواقع في إحدى أركان الضلع الشرقي و ليس في  محور المدرسة، و غرف  وضعية

هذه . ال تطل على الصحن و إنما على الخارج و ن،يالتي تقع في الطابقين العلوي الطلبة

                                                 
1

�/ا
=AH -  ��9 ا�%ارس ا��&	� ��ن �9B� �=,�,D3% *�(  �2/را وا@%ا وا�2Q  و ھ/ ا�2/ر $��ل -   ���`���
�/ب اMي ��� *�6 اB	%�� ا
W�� و ا��;��%ر������� اB	/د *�( اW=��9 ا ��&/�.  

2
��أ�P�C، ا4IC ا�ا&'، �N,D ر70  � .04و ھ/ اN�,D9 اMي �;�ھ%ه AH &�1 اI�ة ��%ر�� ا����C$�َّ9 &��9��ن، أ



143 

 

غير أن أهم . المدرسة االختالفات في الواقع، فرضتها  المساحة الضيقة التي بنيت عليها

ود محورين متقاطعين في وسط المدرسة تبرزهما العقود المركزية وج هذه المدرسة، هوميزة 

 الصالة مقسمة إلى ثالثة مساحات بيتكون  و للواجهات األربعة المطلة على الصحن،

   .ألول مرة في المدارس المرينية شاهديبواسطة عقدين، و هو األمر الذي 

 

 لزخرفة لالدراسة الوصفية و التحليلية . 2

  

من  اكبير  احيث فقدت جزء ،إلهمالاتضررت هذه المدرسة كثيرا بفعل العوامل الطبيعية و 

صور األرشيف التي ترجع إلى بداية القرن  علىو يمكن مالحظة ذلك  1.زخارفها األصلية

فواجهات الصحن فقدت أغلب عقودها الجصية، و اللوحات الجصية العلوية، كما . العشرين

و إذا كان الرواق الشرقي في حالة . الواجهات كثيرا الخشبية التي تتوج تلكة ررت الظل تض

الصالة بما فيها  بيتفقد كل زخارفه الجصية، أما   فإن الرواق الغربي ،لحفظاجيدة من 

   2.المحراب، يبدو من خالل تلك الصور أنها فقدت مجمل زخارفها

مييز بين األجزاء الت الترممت هذه المدرسة بشكل كبير بحيث يصعب في بعض الحا

لذلك ستقتصر هذه الدراسة على األجزاء التي حافظت على  ،اء المرممةز األصلية و األج

 .التي نراها على صور األرشيف و زخارفها األصلية

 

 

  

  

 

                                                 
1
 P. Dieulefils, op.cit., pl. 40. 

2
 Ch. Terrasse, op.cit., pl. 2. 
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 )64صورة رقم (البوابة . 1.2

  

الوردية، له عقد يد من الحجارة يفتح الباب في الزاوية الشمالية الشرقية للمدرسة، و هو مش

وي منكسر بشكل واضح، و يبدو أن ذلك ميزة لعقود البوابات المشيدة بمنطقة سال، حيث دح

 ساك 1ةنشاهد نفس النوع من العقود في بوابات مقبرة شال2و بوابة زاوية الن.  

مكون من شريطين  ،(arc festonné) مفصص فحتة العقد ملساء، يحدها عقد زخرفي 

بي يشكالن فصوص دائرية تتناوب مع فصوص منكسرة، و يؤطره شريط كتا متقاطعين

تتوسطها كلمة بالخط الكوفي على  ،مزينة بجامة مفصصة كوشتي العقد. بالخط الكوفي

أرضية من التشكبيات النباتية الدقيقة و المزدحمة التي تعتمد على أغصان رقيقة تشكل 

   . وص، و زهيرات صغيرة لملء تلك الفراغاتحلقات تتفرع منها مراوح ملساء ثنائية الفص

ة خشبية يبدو من خالل تفاصيل زخرفتها أنه أعيد بناءها في العهد تحمي هذا الباب ظل و 

 . العلوي

  

 الصحن  . 2.2

 

تصاميم زخرفة مدارس  ال يختلف التصميم العام لزخرفة صحن هذه المدرسة، في جوهره عن

على الصحن، تتكون من عقد  تانالجنوبية المطل الواجهة فالواجهة الشمالية ومدينة فاس، 

   تعلوهما شبكة من المعينات الهندسية،  ين صغيرينجانبيه عقد علىكبير،  مركزي خشبي

 نفس التصميم تقريبا استعمل و قد .ينية السابقةو هو التصميم الذي رأيناه في المدارس المر 

ب من جانبيه، على الواجهتين الشرقية و الغربية، أي عقد مركزي كبير، و على كل جان

العقد الواحد، و هكذا فإن العقود المركزية للواجهات األربعة أصبحت  عقدين صغيرين بدل

                                                 
1
 H. Basset & E. Lévi-provençal, op.cit., pl. IV.  

2
 J. Meunié, op.cit., pl. I & II.   
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ن غرب، األمر الذي –شرق  محور جنوب، و –شمال  محور:  محورينتحدد بشكل واضح 

  .إنما نشاهده الحقا في المدرسة البوعنانية بفاس و ،رىلم نشاهده في المدارس األخ

العقود بدل الركائز و العوارض  األعمدة و هو استعمال أيضا، أهم ما يميز هذا الصحن

  هي من األجر  فريدة من نوعها،  و عمدةاأل .ة في بقية المدارس المرينيةالخشبية المعهود

تيجان من الجص تشبه إلى حد ما تيجان مدرسة ، تتوجها )73صورة رقم (يج و  مكسوة بالزل

 ارين، فهي تتكون من عنق على هيئة شريط متموج، قصير و عريض، أما التاج في حد العط

   ذاته، فهو مزين بأشكال حلزونية في زوياه األربعة، تحصر فيما بينها شريط كتابي 

ذا ما قورنت بالتيجان بالبساطة و الثقل إ التيجان تتميز هذه، عموما ) 74صورة رقم (

 . المنحوتة على الرخام

 

 واجهات الصحن .1.2.2.

  

      2من عقد مركزي عال، ان، تتكون)66و  65صورة رقم (1الواجهتان الصغيرتان للصحن

و و ه ،العقد المركزي. تعلوه شبكة من المعينات الهندسية ،و على جانبيه عقد أصغر منه

ن، و هو عقد يا على عمودمهر ن بدو قوماتن يجداريتن يعقد من الخشب، يرتكز على دعامت

مزين بشبكة من المعينات الهندسية، لكن زخرفتها غير  (arc à lambrequins)مشرشف 

الفصوص  ان ذو ان زخرفيان فهما عقدان الجانبياأما العقد. ة بسبب عوامل التعريةواضح

معينات . يحمالن لوحة طويلة مزينة بشبكة من المعينات الهندسية (arc festonné)الدقيقة 

 قة هذه الشبكات، مشكلة من خطوط مفصصة، تتقاطع مع شبكة ثانية مشكلة من مراوح معر

قة، و يتوسطهما المراوح المعر  تشكلهمعين كبير يتوسطه معين أصغر  أن كلكبيرة، بحيث 

                                                 
1

 ��0�; .أي ا/ا
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الهندسية  هو تصميم يشبه تصاميم المعيناتو ). 68صورة رقم (كوزي صنوبر متقابلين 

   1.قصر ألكازار بإشبيليابقصر الحمراء، و بالمستعملة في األندلس 

كل  تتكون ،)67صورة رقم (ن للصحن، أي الواجهتان الشرقية و الغربية ان الكبير االضلع

ن لعقود لين مماثين عقديلوها عقد خشبي عال، و على الجانبمن مساحة وسطى يعواجهة 

هو من الخشب يحتضن مساحة مقوسة من الجص، و العقد األوسط، . لضلعين الصغيرينا

العارضة السفلية مزينة بشريط . زخارفها غير أصلية، ترتكز على عارضتين من الخشب

كتابي بالخط النسخي، بينما العارضة العلوية مزينة بزخرفة مماثلة لتلك التي تزين قاعدة 

 أما العقد في حد ذاته فهو عقد ذو  ،)16شكل رقم (ارين السقف الخشبي لمدرسة العط

كوشتاه مزينة بشبكة من التوريقات النباتية تنتظم حول محور  (arc gaufré)فصوص مائلة 

و بشكل متناظر،  اكوشة العقد الذي تزين زاويتة زهيرة رباعية الفصوص، و على جانبيه

تنتهي . مراوح ملساء ثنائية الفصوص، و زهيرات ملساء على أرضية من األغصان النباتية

بإفريز خشبي عريض مزين بشريط كتابي بالخط النسخي، ثم  للصحن، الواجهات األربعة

 2.ة خشبية أعيد ترميمها بشكل كبيرظل 

  

 )71صورة رقم ( األروقة. 2.2.2

  

األرشيف، أن أروقة الصحن فقدت جل زخارفها األصلية، ما عدا الرواق يظهر على صور 

لذلك سوف نعتمد في هذه . زخارفه األصلية من جانب ال بأس به الشرقي الذي حافظ على

  .الدراسة على الزخارف الجصية لهذا الرواق

م، ثم إفريز كتابي على  1.60رتفاع إلجدران األروقة األربعة، زليج باألجزاء السفلية  يكسو

ود مفصصة شكل عقعلى ها فاطر أالجص، نقش هذا النص الكتابي بداخل خراطيش، 

                                                 
1
 G. Marçais, L’art de l’Islam, Presse Universitaire de France, 1962, pl. XXIII. 

M. Danby, Moorish style, London, Phaidon, 1995, p. 113  
2
 Ch. Terrasse, op.cit., ph. 3. 
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تتخلل حروف النص الكتابي مراوح ثنائية الفصوص المزينة . انصغيرة، و تؤطرها ضفيرت

  ، )10و  9:  01 لوحة رقم( ارينو بمدرسة العط  كتلك التي رأيناها في جامع تازة بوريدات

ثم إفريز كتابي ثان ضيق  ،)8و  7:  01لوحة رقم (قة كبيرة و رشيقة مراوح و زهيرات معر و 

  . بالخط النسخي كذلك

بقية الجدران مكسوة بزخارف منقوشة على الجص، تتكون أساسا من عقود صماء، ذات 

خارف سطح هذه العقود مزين بز . فصوص دقيقة، و تقوم على أعمدة رفيعة من الجص

أبرز هذه التصاميم . تتكرر بشكل متناوب بطول جدار الرواق ت تصاميم متنوعة،نباتية ذا

تشكل حلقات منتظمة على  تنطلق منه أغصان نباتية رفيعة ،يعتمد على محور مركزي

تتفرع منها مراوح ثنائية الفصوص ذات الوريدات  و )24، شكل رقم 72صورة رقم (جانبيه 

موزعة بشكل غير كثيف و مكتض كما هو الحالة عادة في الزخرفة  ،)10:  01لوحة رقم (

  هو استعمال الزهيرات  ،خرى بنفس األسلوب مع اختالف بسيطثم حنايا أ. النباتية المرينية

 منظمة في خطوط ) 12:  04و لوحة  09 08، 07:  01لوحة (قة الطويلة و المراوح المعر

 ،)25شكل رقم (اءات دوائر المخطط الذي ينظمها تتبع انحن ،عمودية متناظرة و متقابلة

، حيث تكون قاعدة الحنية )72صورة رقم (تتناوب هذه الحنايا  مع حنايا أخرى أكثر تعقيدا 

في وسط " الالم " بالخط الكوفي، حرفي  ،انجنب إلى جنب و متقابلت" الملك" مزينة بكلمتي

ن على االواقع" األلف" بينما حرفي ، "اهللا"كل كلمة يشكالن عقد مفصص تتوسطه كلمة 

العلوي من  قسمالفي  امفصصا كبير  ان يمتدان عموديا بطول الحنية مشكلين عقداالطرف

و هناك حنايا أخرى زخرفتها تعتمد على شبكات . متقابلتين" اهللا"الحنية، و تتوسطه كلمتي 

 هريج اه في مدرستي الص المعينات المشكلة من زوج من المراوح الملساء المتقابلة، التي رأين

 و أخرى تعتمد على شبكة من العقود المفصصة الصغيرة )23و  22شكل رقم (ارين و العط ،

 ارينمماثلة لتلك المستعملة على جانبي باب الواجهتين الشرقية و الغربية لمدرسة العط .  

عرض هذه  تنتهي هذه الحنايا بشريط كتابي ضيق بالخط النسخي، ثم إفريز هندسي بنفس 

يع المباني المرينية ، ففي جمفي هذه المدرسةسوى نشاهده  ال الحنايا، و هو األمر الذي
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بنفس عرض الجزء العلوي من الجدران الذي يكسو هذا اإلفريز الهندسي  يكون ال األخرى

   المربعات النجمية  زخرفة هذا اإلفريز من تتكون .اللوحات أو الحنايا التي يقع فوقها

و هو نفس الشكل الزخرفي الذي يتكرر في جميع المباني ، )11، شكل رقم 72رقم صورة (

كون النجمة المركزية التي و يتميز هذا اإلفريز ب. المرينية لتزيين هذا المكان من البناء

و سطحها  ،أرضيتها علىشكل بارز منقوشة ب ،يتشكل منها، و المضلعات المحيطة بها

 .مزين أساسا بالمرواح الملساء و الزهيرات رباعية الفصوص

  

 يج الزل .3.2

  

    يج األصلي الذي كان يكسو جدران األروقة زال المدرسة تحتفظ بجانب من الزلال ت

، )سم 3.5×3.5(، و هو يتكون من شبكة المربعات الكبيرة )34 شكل رقم، 75صورة رقم (

نجوم ثمانية الرؤوس خضراء موضوعة على رؤوسها لتشكل معينات سوداء تتناوب مع 

يج ينتهي هذا المستوى بإفريز كتابي على الزل. حة بيضاءتربط بينها قضبان مسط صغيرة،

كذلك، وهو عبارة عن نص بالخط النسخي أسود اللون على أرضية صفراء،  نقش على 

رات تشكل حلقات تتفرع منها مراوح ثنائية الفصوص، و زهينباتية، الأرضية من األغصان 

  .فات بيضاء على أرضية سوداءاَ رّ هي بشُ تو تن ،تمأل الفراغات ما بين الحروف

، و هي ذات أشكال هندسية )73صورة رقم (يج لكسوة أعمدة األروقة كما أستعمل الزل 

ما بمربعات سوداء و خضراء على أرضية بيضاء، بين ةاألعمدة الركنية مكسو . بسيطة

مكسوة بمعينات سوداء، خضراء و بنية على  للواجهتين الشرقية و الغربية، ىاألعمدة الوسط

       أرضية بيضاء، أما العقود الوسطى للواجهتين الشمالية و الجنوبية، فهي أكثر تعقيدا 

يط بها مضلعات إما خضراء أو سوداء تح شبكة من النجوم سداسية الرؤوس، و تتكون من

أسود اللون يج  بالخط النسخي، الزل منلعقود بإفريز كتابي ضيق تنتهي هذه ا. بشكل متناوب

 .فات مسننةار تعلوه شُ  كماعلى أرضية صفراء، 
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 ف الخشبيةو سقال. 4.2

  

، مسطح  وو ه 1،األصلية، و هو سقف الرواق الغربي سقوفهاحد أحافظت المدرسة على 

ها لتشكل في وسط الرواق نتتقاطع فيما بي ن من قضبان خشبية مسطحة و غليظة،يتكو 

أما . ببية مقرنصةنجمة كبيرة ثمانية الرؤوس، تحصر مساحة ثمانية األضالع تتوسطها قُ 

و تحصر فيما  بيبات،بقية السقف فهي مشكلة من نجوم ثمانية الرؤوس صغيرة، تتوسطها قُ 

  .رينانا بسقف بهو المدخل لمدرسة العط تصميم يذكر  و هو ،بينها معينات صغيرة

عن المدارس المرينية المشّيدة في مدينة فاس، فهي تتبع نفس هذه المدرسة كثيرا  فال تختل

من الناحية الزخرفية فهي . الصالة بيتطيط التخطيط تقريبا، و ال تختلف عنها سوى في تخ

تتبع نفس التصميم العام الذي نشاهده في المدارس األخرى بما في ذلك استعمال مادة 

أما عناصرها و تشكيالتها الزخرفية فهي . المطلة على الصحن عقودالالخشب في تشكيل 

يظهر ذلك رين، و المدارس وبشكل خاص في مدرسة العط مشابهة لما نراه في غيرها من ا

 . ف الخشبيةو سقلتي تكسوا جدران األروقة و في الفي الزخارف الجصية ا

و التي تعتمد على  ميم الواجهات األريعة للصحنتص أبرز ما يميز هذه المدرسة هو لعل

و عقدين أصغر منه على الطرفين، و هو التصميم الذي  ، و هو عقد أوسط كبيرنفس المبدأ

صر على الواجهتين الضيقتين فقط، و قد ساهم هذا التصميم كان في المدارس األخرى يقت

ا زخرفة تلك الواجهات من جهة، و إضفاء وحدة مفي تجسيد محورين متعامدين تتمحور حوله

هذا إلى جانب استعمال أعمدة من . و تناسق لواجهات الصحن األربعة من جهة أخرى

األمر الذي أقتصر استعماله من  يج، و هوصحن بدل الركائز، و كسوتها بالزلاألجر حول ال

 .قبل على األرضيات و األجزاء السفلية للجدران

  

  
                                                 

1
 Ch. Terrasse, op.cit., pl. 8. 
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 المدرسة البوعنانية بفاس:  سابعا

 

معا، أكبر و أهم مدارس مدينة بفاس،  فهي في الواقع مسجدا جا 1تعتبر المدرسة البوعنانية،

يمكن القول أن هذا لذا  ،و تقام به الخطبة تؤدى به صالة الجمعةل ،به مئذنة و مجهز بمنبر

  2.قاعتين للتدريس و غرف للطلبة بهاما هو إال جامعا يحتضن مدرسة  البناء،

  ورد في النص النقوش عليها، األغراض التي أسست من اجلها  3توجد بالمدرسة لوحة وقفية،

ة القرآن كما كان الشأن في المدارس األخرى، و إقامة اءالمدرسة، و هي تدريس العلوم و قر 

امع القرويين، و جامع صالة الجمعة كما هو الحال في الجوامع الرئيسية للمدينة، أي ج

نقش عليها اسم مؤسسها و هو السلطان أبو عنان  كما 4،و جامع فاس الجديد األندلسيين

تاريخ  فارس، مصحوبا بنسبه و ألقابه، إلى جانب قائمة باألمالك الموقوفة على المدرسة، و

في  انتهائهام، و  1350ديسمبر  28/ ه 751رمضان سنة  28يوم  و هو اءبداية أشغال البن

حوالي  األشغال بها دامتفقد م،  1355سبتمير  –اوت / ه 756أواخر شهر شعبان سنة  

  . خمس سنوات

ن المركزيين لقاعة الصالة و المقابلين عموديال يمنقوشة على تاجتوجد كتابة تأسيسة ثانية 

  :نصها و للمحراب

  أمر ببناء هذه المدرسة المباركة: الوجه الجنوبي

  موالنا أمير المؤمنين المتوكل عل اهللا: الوجه الغربي

  أبوعنان ابن موالنا أمير المسلمين: الوجه الشمالي

  5أبي الحسن ابن الخلفاء الراشدين أيده اهللا: الوجه الشرقي

                                                 
1

� إ�7  M� �=��* K�,� 9/����"و��	" اMي اMD3ه ا��,�ن أ&/ *��ن و ھ/ " ا �6�� "9� "./�4 *�( هللا
2
 A. Bel, Inscriptions arabes de Fès, p.257. 

3
1�6 اI�ة *�( ار�C3ع   A0�;��. م *� �,E ا�رض 3و ھA *�6رة *� /@� ر?���� �AH �6S اW%ار ا�  .أ

A. Lhadj Moussa, op.cit., pp.161-162, A. Bel, Inscriptions arabes de Fès, p. 281. 
4
 A. Bel, Inscriptions arabes de Fès, p.287. 

5
 A. Lhaj Moussa, op.cit., p. 167, A. Bel, Inscriptions arabes de Fès, p. 292. 
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على  أخرى نقشت و 1الخلفي للمدرسة، الباب ساكف أخرى على كتابة تأسيسية و هناك

هذا إلي جانب العديد من  ،بهو البوابة الرئيسية للمدرسةل األربعة انجدر لل القسم العلوي

  .كتابات المدح و الدعاء للسطان أبي عنان فارس، في أماكن متعددة من المدرسة

 

 )11مخطط رقم (الدراسة الوصفية و التحليلية لمخطط المدرسة . 1

  

فهي تتخذ شكال يكاد  ،عن تخطيط بقية المدارس المرينية المدرسة البوعنانية يختلفتخطيط 

 ةالرئيسي بوابةال يمر عبرجنوب  –محور شمال  ،ربعا يعتمد على محورين  متعامدينيكون م

غرفتي التدريس و يتقاطعان في وسط حوض  يمر عبرغرب  -و المحراب، و محور شرق 

  .ةالماء الذي يتوسط صحن المدرس

، و قاعتين متقابلتين على الجهتين يسيةالرئ بوابةصالة تقابل اللل بيت من المدرسة تكونت

بمثابة إيوانات صغيرة، هذا ما أدى ببعض المستشرقين  و هماالشرقية و الغربية للصحن، 

لكن  2ط على هيئة صليب،خطمذات ال شرقيةال بالمدارس رهالى القول أن ذلك راجع إلى تأثإ

أن تخطيط إنما يعتقد  ال يرى في ذلك تأثيرا شرقيا، و (L.Golvin)األستاذ لوسيان قولفين 

اعين بتونس، و التي تعتمد مدرسة الشم  مخطط هذه المدرسة من المرجح انه مستمد من

، و استعمال ليصبح قاعة للتدريس على نفس التخطيط تقريبا مع تكييف لعنصر اإليوان

   3.المدخل المزدوج

، و هو "طلعة كبيرة"يقع المدخل الرئيسي للمدرسة على الجهة الشمالية و يطل على شارع 

بمثابة  هو ، سلما مكون من ثمانية درجات بروعة، يتوسطها ةعبارة عن بوابة ضخمة، مزين

                                                 
1
 A. Lhaj Moussa, op.cit., p. 169, A. Bel, Inscriptions arabes de Fès, p. 295. 

2
 A. Bel, Inscriptions arabes de Fès, p. 240. 

3
 Id, p. 241. 
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تؤدي هذه البوابة إلى الرواق الشمالي للمدرسة، و منه إلى  1.المدخل الشرفي للمدرسة

  2."باب الحفا"هذه البوابة، باب ثان اقل فخامة يطلق عليه اسم  على يسار، صحنال

ء مستدير بداخل مربع  م،  يتوسطه حوض ما 17.75الصحن مربع الشكل، طول أضالعه 

تحيط به ثالثة أروقة من الجهات الثالثة . م، و هو مبلط بالرخام 5 طول أضالعه

 ،نابعتن مر اقاعت ماالغربي تتوسطهن الشرقي و ا، الرواق)لية، الشرقية و الغربيةالشما(

يمر بوسط حوض الماء المركزي، و يتقاطع  الذي و غرب –محور شرق الن على تامتقابل

  . حراب إلى البوابةمجنوب  الممتد من ال -بشكل عمودي مع محور شمال

، بشكل قناة عرضها فاسفروع واد  أحدالجهة الجنوبية، ويجري أمامها  ،الصالة بيتتحتل 

هذه األخيرة مستطيلة . بيت الصالةممرين يسمحان بالدخول إلى  م، و على طرفيه 2.70

إلى  صف من العقود القائمة على أعمدة م، يقسمها 13و عمقها  م 17.25الشكل عرضها 

و بارز نحو الخارج، على  ة، هذا األخير يتوسطه محراب مضلعسريتين موازيتين لجدار القبل

تفتح على  بيت الصالةالواجهة الشمالية ل. ة صغيرةاحة خلفيجانبيه بابين يؤديان إلى س

الصحن بواسطة خمسة عقود تقوم على أربعة ركائز ضخمة صليبية الشكل، و يفصلها عن 

  .الصحن درابزين من الخشب المخرم

 لطلبة،ل رواق تفتح عليه غرف ،شمالية، الشرقية و الغربية للصحنيلتف على الجهات ال

يبلغ عددها ثالثة عشرة غرفة في الطابق األرضي، و لتسهيل حركة  و مختلفة، هامقاسات

لخارج، يعزل هذا الرواق عن الصحن درابزين تنقل القاطنين بالمدرسة دون رؤيتهم من ا

هذه األخيرة تتوسط كل واحدة . مر خلف قاعتي الدروس من جهة ثانيةو يخشبي من جهة، 

م، تفتح  5.25هي مربعة الشكل، طول ضلعها و منهما الجهة الشرقية و الغربية للصحن، 

و تعتبر أبرز  3،فهي بدون شك كانت قاعات للتدريس بواسطة أبواب صخمة على الصحن،

   .ما يميز هذه المدرسة عن بقية المدارس المرينية

                                                 
1

�� &W�� /=6% ��%ي  -  ��M� PHو ز?�ر P���I9& /=6��أ�P�C، ا4IC ا�ا&'، �N,D ر70  .��9��ن&�%�� أ&A ھMا ا� .11و  09، </رة ر70 02أ
2

%?/ل �ا;�–   ��0	AH ' ا`او�� ا�W/&�� �ھ��ك &�ب ��ث  -  �& ���I�� E��$�رع إ �� ��ر%�  "ا,��B ا��FIة" ( ا
3
 L. Golvin, La Madrasa médiévale, p.239. 
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يؤديان إلى الطابق  ،الغربية –و الشمالية  الشرقية –في الزاويتين الشمالية يوجد سلمين 

تفتح  و غربية،يتكون من رواق أوسط يلتف على الجهات الشمالية، الشرقية و ال العلوي، الذي

  .من الجانبين عليه غرف الطلبة

 

 للزخرفةالدراسة الوصفية و التحليلية  .2

 

 البوابات. 1.2

 

 رئيسيةالبوابة ال. 1.1.2

  

 بوابة ضخمة تطل على شارع و هو يتوسط المدخل الرئيسي الجدار الشمالي للمدرسة،

م، تفتح على ممر يغطيه  5و عمقه  م 3تتكون من بهو مستطيل، عرضه  و ،"طلعة كبيرة"

وي منكسر، يزينه قوس ثان دم، ذو قوس ح 2.28و عرضه  م 4.10بباب ارتفاعه  1كشك

مشكلة من صنجات مزينة بجامات مفصصة  (voussure)مفصص بحيث يشكل فتحة 

يؤطر هذا العقد  .على أرضية من األغصان النباتية و المراوح الملساء تتناوب مع نجوم

تزين محور كوشتي العقد، جامة . بالخط النسخي ضيق شريط كتابي ثم(cavet) حافة مقعرة 

مفصصة على أرضية من التشبيكات النباتية الكثيفة المشكلة من أغصان نباتية رقيقة، كتلك 

ن ذات ان مستطيلتالوحت جانبي هذا العقد، على. ّطارينعقود مدرسة الع التي رأيناها في

بواسطة مروحتين ذات عقود مفصصة، و تزين أرضيتها شبكة من المعينات النباتية المشكلة 

ن، و تحتضن في وسطها بزوج من المراوح ذات فصين و كوزي صنوبر افصين متقابلت

يعلو قوس الباب إفريز . لزهرمتقابلين، و هو التصميم الذي شهدناه في إطار محراب جامع ا

                                                 
1

6/*����� &���Rس =��^، و �%ر�� اB,َّ�ر��، و ?�<� ا�%ر�� ا َّI��. و ھ/ �cC ا��� اMي رأ���ه AH �%ر�� ا�  .أ

A. El khammar, op.cit., fig. 7. 
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   من العقود الصماء و المفصصة، ثم إفريز هندسي مكون من النجوم ثمانية الرؤوس 

بشكل ، و هو اإلفريز الذي نجده مستعمل بشكل واسع في هذه المدرسة، و )خاتم سليمان(

لجدران ا من و األجزاء العلوية الصالة بيت األروقة، خاص في أعلى واجهات الصحن،

  ). 11شكل رقم (تحت السقف مباشرة 

درجة،  11مستوى هذا الباب منخفض عن مستوى صحن المدرسة، لذلك يوجد سلم مكون 

  . يؤدي من الشارع إلى الرواق الشمالي للصحن ويحتل بهو البوابة، 

ال مثيل له في المعالم المرينية األخرى بالمغرب األقصى،  تخطيط هذه البوابة و زخرفة بهوها

 1.ادو إنما تشبه إلى حد بعيد تخطيط و زخرفة بوابة مسجد سيدي أبي مدين بالُعب  

زاء السفلية للجدران مكسوة تنتظم زخرفة الجدران الداخلية للبهو من عدة مستويات، األج

  .قوشة على الجصمكسوة بزخارف من بالزليج ، بينما بقية الجدران

 :من مستويين) 77صورة رقم (تتشكل الزخرفة الجصية للجدارين الشرقي و الغربي للبهو  

عقودها  ،مستوى سفلي يقابل مستوى الطابق األرضي للمدرسة، و هو مكون من ثالثة حنايا

  الملساء مفصصة، تقوم على إطار كتابي عريض بالخط النسخي على أرضية من المراوح

سطح الحنية الوسطى مزين بتصميم مماثل لتصميم إحدى حنايا . الزهيرات ذات الوريداتو 

تشكل  بالخط الكوفي،" الملك هللا" بارة رواق مدرسة أبي الحسن بسال، و الذي يعتمد على ع

 تانمزين مان، فهان الجانبيتاأما الحنيت 2.صص على أرضية من المراوح الملساءعقد مف

لمشكلة بالمرواح الملساء و تتخللها زهيرات، كتلك التي تزين حنايا بشبكة من المعينات ا

يؤطر هذه الحنايا شريط كتابي ضيق ). 20شكل رقم (محراب جامع حمرة، و جامع الزهر 

بالخط النسخي، و فوقها لوحة عريضة مزينة بزخرفة تتكون من معينات مشكلة بمراوح 

ة من ي بزهيرة ثالثية الفصوص على أرضيملساء، و تتوسطها زهيرة رباعية الفصوص، تنته

المدرسة، حيث يتكرر و هو الشكل الزخرفي الرئيسي في هذه  ،األغصان النباتية المتقاطعة
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ثم نجد إفريز  ،قود أروقة الصحنالمدرسة و بشكل خاص لكسوة جميع ع ءفي جميع أنحا

  .كتابي عريض بالخط النسخي مكون من ثالثة خراطيش يؤطر هذا المستوى

زخرفته تتكون من ثالثة ل مستوى الطابق العلوي للمدرسة، المستوى الثاني، و الذي يقاب 

و هو عقد نافذة الرواق العلوي الذي تطل على البهو، و على  ،عقود أيضا، عقد مركزي

مزين بشبكة من المعينات الهندسية، يتوسطها زوج  مقرنص، العقد المركزي. ه حنيتينجانبي

من كيزان الصنوبر متقابلين على أرضية من المراوح الملساء، و هي نفس الزخرفة التي 

ن، ان الجانبيتاأما زخرفة الحنيت. مطل على الصحننشاهدها على عقود الباب المركزي ال

و زخرفة اللوحة المستطيلة التي  فهي مزيج بين زخرفة الحنيتين الجانبيتين للمستوى األول،

تعلوهما، حيث أن سطحهما مزين بكلمات بالخط الكوفي، هامات حروفها تشكل عقود 

عقد خامس فوقهما عقدين آخرين، و يعلوها  و صصة صغيرة، عقدين في أسفل الحنيةمف

ستوى اللوحة المستطيلة للم على أرضية من المعينات مماثلة لمعينات أكبر من العقود األولى

  .و يؤطر العقد المركزي و الحنيتين الجانبيتين إطار ضيق بالخط النسخي ،األول

وي دإلى صحن المدرسة، و هو ذو عقد ح ، يوجد الباب المؤديللبهوالجهة الجنوبية على 

ه هداشنمنكسر، مزين بشبكة من كيزان الصنوبر المتقابلة مثنى مثنى، و هو التصميم الذي 

أما . بالُعباد في عقد مدخل مسجد سيدي أبي مدين و ،1فاس الجديدفي عقود جامع حمرة ب

فوق عقد الباب، نفس الزخارف  توجدعلى الشارع،  لشمالية، أين يقع الباب الذي يطلالجهة ا

ينتهي البهو بإفريز من األطباق . جدارين الشرقي و الغربي للبهوالتي تزين المستوى العلوي لل

تزينها مرواح و زهيرات  ا و مضلعاتها منقوشة بشكل بارز،رؤوسهالنجمية ثمانية الرؤوس، 

 .رباعية الفصوص ملساء
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 )78صورة رقم (البوابة الخلفية . 2.1.2

  

  ". طلعة صغيرة"الغربية للمدرسة، و يفتح على شارع  –يقع هذا الباب في الزاوية الجنوبية 

وقه لوحة و ف 1بالخط النسخي،و هو باب مستطيل يعلوه ساكف خشبي مزين بشريط كتابي 

 ةوية منكسرة و مفصصة، تقوم على أعمددحنايا ذات عقود ح مستطيلة مشكلة من ثالثة

  .من الجص رقيقة

 الرئيسية بوابةالن، تزينهما شبكة من المعينات النباتية كتلك التي تزين بهو ان الجانبيتاالحنيت

يعتمد على محور مركزي تنطلق  و مختلف، زخرفتها تصميمفمدرسة، أما الحنية الوسطى ال

 نطلق منها زهيرات طويلة و رقيقة تتخللها حزات رقيقة، و تشكل دوائر ت منه أغصان رفيعة

، و هي بذلك تشبه الزهيرات الموحدية، و الزهيرات التي نشاهدها في أيضا تتخللها حزات

الصغيرة ثنائية على أرضية من المراوح الملساء  2،مسجد سيدي أبي الحسن بتلمسان

يؤطر هذه الحنايا الثالثة، شريط كتابي ضيق بالخط النسخي، ثم إفريز عريض . الفصوص

بشكل متناوب،  شبكة من األقواس المفصصة المزينةيحيط بها من الجهات الثالثة، مزين ب

حوتة بشكل بارز يكاد يكون أو بزوج من كيزان الصنوبر المتقابلين، من إما بمحارات دائرية

  .على أرضية من المراوح الملساء ثنائية الفصوصسم، مج

 ة خشبية تحمي هذا الباب ظل(auvent) مكونة من خمسة عقود صماء مقرنصة ترتكز على ،

سطحها مزين بشكل متناوب إما بكلمتين متقابلتين  رقيقة، ةكوابل تقوم بدورها على أعمد

ة من المعينات النباتية مماثلة لتلك بالخط الكوفي على أرضية من المراوح الملساء، أو بشبك

 .التي تزين العقود الخشبية ألروقة الصحن
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 )  83و  81، 79صورة رقم ( الصحن. 2.2

   

تصاميم واجهات صحن هذه المدرسة للوهلة األولى، أنها ال تختلف عن المدارس  تبدو

 هريج، الص  رساالمبادئ الرئيسية التي طبقت في مد بعت فيهاتُ المرينية األخرى، فقدت ا

 ن اللتان تتوسطان الرواقأبي الحسن بسال، و العنصر الجديد، هو القاعتان ا وارين، العط

  . شرقي و الغربيال

و تفتح على  1الطابق األرضي تحيط به أروقة من الجهات الشمالية، الشرقية و الغربية،

ا هو الحال في الصحن بواسطة سواكف خشبية ترتكز على دعامات مستطيلة من األجر كم

 هرج، أما الطابق العلوي فهو مشكل من مساحات مقوسة، تفتح في وسطها نوافذ مدرسة الص

  .            غرف الطلبة كما هو الحال في المدارس األخرى

، فكل )81و  79 صورة رقم، 04شكل رقم (تتميز الواجهات الثالث، بالتطابق و التناظر التام 

  سمت إلى ما يمكن اعتباره خمسة حنايا عمودية، تحصرها دعامات قليلة البروز، واجهة قُ 

أكبر هذه الحنايا و أجملها الحنية الوسطى، و التي . تحمل سقف األروقة و الطابق العلوي

هي في الواقع الباب الرئيسي الذي يؤدي من بهو البوابة إلى الصحن على الجهة الشمالية 

، )82رقم  صورة(ي قاعتي الدروس على الجهتين الشرقية و الغربية ، و باب)80صورة رقم (

  . و تلعب دور المحور العمودي للواجهة الذي تنتظم حوله زخارف كل واجهة

 ، تفتح على الصحن بباب)82و  81صورة (س يدر للتالرواقين الشرقي و الغربي قاعة  تتوسط

هاللية  (voussure)ذو عقد مقرنص، يلفه قوس ثان مفصص و منكسر يشكالن فتحة 

مزينة بشبكة كثيفة من المراوح الملساء ثنائية الفصوص، يحيط به إطار كتابي  ،الشكل

هذه األخيرة تفاصيل زخرفتها غير واضحة فقد تآكلت . بالخط النسخي محددا كوشتي العقد

 ،وي منكسردوى الطابق العلوي نجد قوس خشبي حي مستفوق عقد الباب و ف. بشكل كبير

مزين بشبكة من المعينات النباتية ذات تصميم و (arc gaufré) باطنه مزينة بفصوص مائلة 
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  لم نشاهده من قبل في العمارة المرينية، معيناتها مشكلة من مروحتين ملسوين ذات فصين

 1.يحصران بينهما هالل و كوزي صنوبر في اتجاهين متعاكسين ،متقابلتين، و يتخلل المعين

و هي من الجص، فهي مزينة بثالثة شمسيات على أرضية من (tympan) أما جبهة العقد 

المعينات الهندسية المشكلة بدورها بالمراوح الملساء كما هو الحال في شبكات المعينات 

قة و أخرى ملساء و كوزي صنوبر معر تكسوه مراوح فالسابقة، أما سطح هذه المعينات 

متقابلين يحصران محارة لولبية الشكل جد بارزة، و هذا ما يميز هذه الشبكة من المعينات 

  .عن غيرها

بعضهما البعض، يج، لوحتين فوق المستوى المكسو بالزل على كل جانب من الباب و فوق

ن ئية الفصوص على أرضية ماألولى مربعة تتوسطها جامة مفصصة مزينة بمراوح ملساء ثنا

زخرفة  ، تعتمدة ذات قوس منكسر تحده حافة مقعرةعمودي األغصان الملتوية، تعلوها حنية

 صفوف عمودية منعلى محور مركزي تتوزع على جانبيه بشكل متناظر سطح الحنية 

ح المراوح الملساء ذات فصين يلتفان تارة يمينا، و تارة يسارا، مشكلة حلقات تتخللها مراو 

  .ملساء صغيرة ثنائية الفصوص

، يختلف قليال عن بابي )80و  79صورة رقم (مدخل الصحن الذي يتوسط الواجهة الشمالية 

وي منكسر و أملس، تزين فتحته فصوص دس، فهو مشكل من قوس كبير حدرو قاعتي ال

أن صغيرة، و جبهته تكسوها شبكة من المعينات تختلف بعض الشيء عن السابقة، بحيث 

يضمان بينهما محارة دائرية بارزة، و كوزي صنوبر أخرين  المعين يزينه كوزي صنوبر وسط

  .يتوجان رأس المعين، ثم قوس خشبي كما هو الحال على الواجهتين الشرقية و الغربية

مستطيلة يعلوها زوج من السواكف الخشبية، التي يستند تفتح األروقة على الصحن بفتحات 

) 85صورة رقم (الساكف السفلي . هريجا هو الحال في مدرسة الص عليها الطابق العلوي كم

شريط كتابي بالخط النسخي على أرضية من المراوح الملساء ثنائية الفصوص،  ُنقش عليه
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أما الساكف العلوي فهو  1.أبيات شعرية في مدح السلطان أبي عنان فارس نصه عبارة عن

ارين، فهي مدرسة العط  ةاإلفريز الخشبي لرده ك التي تزينمزين بتشكلية زخرفية مشابهة لتل

      تتشكل من أقواس مفصصة تتناوب مع أقواس صغيرة و طويلة تحتضن كوز صنوبر 

متعاكستين بالخط " مناليُ " و تتوجها محارة، بينما األقواس المفصصة يزينها زوج من كلمة 

 16 شكل رقم(قة الكوفي على أرضية من المراوح الملساء و المعر.(  

يتكون من حنيتين على كل جانب من العقد الذي يتوج ، )86صورة رقم (الطابق العلوي 

فكل حنية يؤطرها من الجهات الثالث شريط كتابي عريض بالخط  2.الباب المركزي

تختلف  الهندسية المعينات من و هي ذات أقواس مقرنصة تزين كوشاتها شبكة 3النسخي،

عن سابقاتها في التفاصيل، فهي تتكون من معينات مشكلة بواسطة مراوح ثنائية الفصوص 

رقيقة، و كل معين مزين في قاعدته الملساء تتقاطع مع شبكة ثانية من المعينات الهندسية 

بزهيرتين متقابلتين يعلوهما كوزي صنوبر متدابرين على أرضية من المراوح الملساء 

  . الصغيرة

      (arc festonné)سط هذه الحنايا فتحات غرف الطلبة، عقودها ذات فصوص دقيقة تتو 

شبكة من  من تتكون زخرفة سطح هذه الحنايا. شريط كتابي ضيق بالخط النسخي او يؤطره

تقوم على حنيتين صغيرتين على  ،المعينات مماثلة لتلك المستعملة على جدران بهو البوابة

   4.جانبي الفتحة الوسطى

شكل رقم ( يتوج  هذه الحنايا، إفريز منحوت على الجص مشكل من النجوم ثمانية الرؤوس 

ابة، ثم إفريز خشبي عريض يلتف كتلك التي  تتوج واجهة المدخل الرئيسي و بهو البو ) 11

على  5نيآشريط كتابي بالخط النسخي لنص قر بالواجهات األربعة للصحن، مزين  حول
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ة ثنائية الفصوص و الزهيرات الملساء، و أخيرا الظل  الملساء البسيطةضية من المراوح أر 

ال تسمح  ،اء التي لم ترممالخشبية التي ترتكز على كوابل تم ترميمها بشكل كبير، و األجز 

  .زخارفهابقراءة 

تختلف عن الواجهات الثالث األخرى، و إن  ،الصالة بيتجنوبية، أي واجهة الواجهة ال

فهي تتكون من قوس مركزي ). 83صورة رقم (كانت تحترم التصميم العام لتلك الواجهات 

على الواجهة الشمالية مطابق للمدخل الواقع  ،م 2.70و عرضه  م 5.54ارتفاعه  ،كبير

العقود الجانبية . لشماليو على جانبيه عقدين يقابالن الحنايا الجانبية للرواق ا المقابل له

وية منكسرة، يلفها قوس ثان مقرنص بارز قليال عن سطح دو هي عقود ح م، 5.0ارتفاعها 

مزينة بشبكة كثيفة من المراوح الملساء ثنائية (voussure) القوس األول، فيشكل فتحة 

فهو مزين بشبكة من المعينات الهندسية كتلك  ،الفصوص، أما القوس المقرنص في حد ذاته

      هريج الص  تيد الحنايا الجانبية لواجهات مدرسالتي تزين اللوحات المستطيلة فوق عقو 

 تكسوا سطحها زهيرات رباعية ، مفصصة من أشرطةو هي معينات مشكلة  ارين،و العط

 الفصوصقة ثنائية الفصوص على أرضية من المراوح الملساء و المعر. 

  

 )83صورة رقم (قاعتي الدروس  .3.2

  

ن القاعة الغربية ال تزال تحتفظ إعة الشرقية قد رممت بشكل كامل، فإذا كانت زخارف القا

زخارف جدرانها األربعة متماثلة تماما، األجزاء السفلية من . بجزء من زخارفها األصلية

 ؟ما كانت في األصل مكسوة بالزليجم خالية تماما من الزخرفة، رب 1.60, الجدران و بأرتفاع

ثالثة يتوزع على مادة الجص، و  مندران، فهو مزين بزخارف منقوشة أما ما تبق من الج

  .مستويات

ثالثة عقود  على يعتمد تصميم زخرفتهو الذي يغطي حوالي ثلثي الجدار، المستوى األول  

، يحمل كل ينر يصغأوسط كبير، و على جانبيه عقدين  صماء  أو باألحرى حنايا، عقد
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في المدارس واحد منهما شبكة من المعينات الهندسية، و هو التصميم نفسه الذي استعمل 

نفس المبدأ الذي تقوم عليه زخارف أبواب و الحنايا المطلة على  هو المرينية األخرى، و

  . الصحن في هذه المدرسة

محارة دائرية على أرضية من التشبيكات النباتية التي تعتمد  ،تزين كوشتي العقد المركزي

 أما ،تتفرع منها مراوح و زهيرات ملساءعلى األغصان النباتية الرقيقة الملتفة بشكل حلقات 

عرض العقد، و هي  بطولتعتمد على خطوط عمودية تتكرر فهي  ،سطح العقد زخرفة

ات، فهي تتفرع على جانبيه مراوح و زهيرات تتخللها حز  ،مشكلة من غصن نباتي عمودي

الجنوبية الغربية بعيد زخرفة الحنية الوسطى التي تعلو الباب الواقع بالجهة  حد مشابهة إلى

ن يحمالن شبكة من المعينات الهندسية مماثلة لتلك المستعملة في ان الجانبياالعقد. للمدرسة

 مدرسة الص ينتهي هذا المستوى بشريط كتابي ضيق بالخط . ينار هريج و مدرسة العط

من إفريز من العقود الصماء، أغلبها ليست أصلية، ثم  سخي، يليه المستوى الثاني المشكلالن

ة نصف تغطي هذه القاعة، قبة خشبي .ون من إفريز من األطباق النجميةمستوى ثالث مك

الصالة لمدرسة سيدي أبي مدين  ن تذكرنا بقاعةاعتن القااعموما هات. دائرية ليست أصلية

 ادبالُعب. 

  

 )88و  87صورة رقم (الصالة  بيت .4.2

  

م،  13و عمقها  م 17.25الصالة، الضلع الجنوبي للمدرسة، يبلغ عرضها  بيتتل حت

هذا األخير . يقسمها صف من العقود ترتكز على أعمدة، إلى سريتين موازيتين لجدار القبلة

وي منكسر يقوم على دعقده ح ،م 1.86م و عمقه  1.75يتوسطه محراب مضلع عرضه 

هالل  مفصص بحيث تكون فتحة العقد بشكل يلفه عقد ثان ، ومودين من الرخام األسوع

كوشتي العقد مزينة بشبكة من المراوح الملساء ثنائية الفصوص و تتوسطها . مزينة بصنجات

ات المزينة بمراوح ملساء و كيزان محارة دائرية الشكل، تعلوها لوحة مزينة بشبكة من المعين
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ثالثة فوقه و  1،يعلو العقد إفريز عريض مماثل ألطر محراب جامع حمرة ،الصنوبر

يحيط به من الجهات الثالث إطارين، إطار أول كتابي  و .شمسيات ذات عقود مفصصة

قة، يبدأ عند مستوى عقد المحراب بجامة كوفي على أرضية من المراوح المعر بالخط ال

مفصصة داخل مربع و مزينة بمراوح و زهيرات ثالثية الفصوص، ثم إطار ثان لكنه يبدأ 

صف عمودي من فوق بابين يقعان على جانبي المحراب، و هو مزين بإفريز مشكل من 

نائية صف من العقود المفصصة على أرضية من المراوح الملساء ث المعينات يتشابك مع

الفصوص و كيزان الصنوبر، و هو نفس التصميم الزخرفي الذي رأيناه في محراب جامع 

  .2حمرة و جامع الزهر بفاس

       وية منكسرة، تقوم على أعمدة د، فهي عقود ح)88صورة رقم (الصالة  بيتأما عقود 

قوس ثان  الخط النسخي، و يغلفها، يؤطرها شريط كتابي ضيق باألسود و تيجان من الرخام

هاللية الشكل مزينة بشبكة  (voussure)وي منكسر بحيث يشكل مع األول فتحة عقد دح

 بيتين الواقعين على أطراف تزين كوشات العقد األوسط و العقد. كثيفة من المراوح الملساء

سطحها مزين بكيزان الصنوبر على أرضية من  ،الصالة، شبكة من المعينات الهندسية

 ن اأما العقد 3هي تشبه تلك التي تزين جبهات عقد الواجهة الشمالية،و قة، المراوح المعر

ن مباشرة على جانبي القوس األوسط، فهما مزينان بشبكة كثيفة من المراوح الملساء اجداو تالم

  .  و تتوسطه محارة دائرية الشكل ،و الزهيرات

  

 جيالزل .5.2

  

       مكسوة بالزليج،  البناء جدران السفلية منكغيرها من المدارس المرينية، كانت األجزاء 

أن أغلب لوحات  البوابة، غير و جدران و ركائز الصحن جدران األروقة و بشكل خاص
                                                 

1
��،  </رة ر70  � . 10أ
2

��، </رة ر70  � .17أ
3

  -  �I	& اء�C�  &x$����6، أ��s" أ�Rزار" ���R;3 ز?���H ������ 3`�� �0*� ا

M. Barrucand & A. Bednorz,  op.cit., pl. 164-165. 
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فقد رممت بشكل كبير، و يظهر ذلك بشكل واضح في األلوان الزليج الحالية ليست أصلية، 

       تصاميم لوحات الزليج الحالية المستعملة و هي ألوان حديثة، كما يوجد اختالف في 

يج الوحيدة لوحة الزل 1.نشاهدها على صور األرشيف التي األصلية يجو تصاميم لوحات الزل

يج الرواق الغربي، و هي نوع من الزلالتي تبدو انها أصلية، هي تلك التي نراها تكسو جدران 

ثمنات هي تتكون من مُ ، و "شغل بان"الذي يطلق عليه تسمية الهندسي و ذو التصميم 

كما توجد لوحات أخرى ). 89صورة رقم (، و تتوسطها مستطيالت تحصر فيما بينها معينات

ه الداخلية لدعامات واجهة قاعة الصالة، يظهر من ألوانها أنها ليست و وجمن الزليج تكسوا ال

مما  2،هذه المدرسة مصدرهاوحة مماثلة أصلية، لكن نجد بمتحف البطحاء بمدينة فاس، ل

    تصميم األصلي ال، ترميمها ية التي عوضت األصلية، احترم فييعني أن اللوحات الحال

 و في  3،ارينو المتمثل في شبكة من معينات كتف و درج كتلك المستعملة في مدرسة العط

  .4بالُعباد بوابة مسجد سيدي أبي مدينباطن عقد 

يج الذي يكسو القسم السفلي تهي به الزلفريز الكتابي الذي ينيج في اإلكما استعمل الزل

، و هو نص كتابي بالخط )90صورة رقم (لجدران و دعامات األروقة المطلة على الصحن 

على أرضية صفراء، مشابه لما هو مستعمل في المدارس المرينينة  أسود اللونالنسخي، 

  .  فات المسننة، سوداء و بيضاءاَ رّ األخرى، و ينتهي بصف من الشُ 

القول أن هذه المدرسة ال تختلف عن غيرها من المدارس المرينية إال في بعض مجمل 

ة في المدارس المرينية فمن الناحية المعمارية، فهي تتبع الخطوط العريضة المتبع. التفاصيل

من  و ال تختلف عنها سوى بضخامتها و بمخططها الذي يقترب من المربع بدلاألخرى، 

 ما يميزها عن غيرها من المدارس المرينية، هو وجود مالمخطط المستطيل، غير أن أه

  . قاعتين تتوسطان الرواقين الشرقي

                                                 
1
 P. Dieulefils, op.cit., pl. 56.  

2
45.103
�د  �V29 ا�2,6ء &�Cس، ر70 . 
3

��، </رة ر70  � .59أ
4

b، </رة ر70  �S�� أ�P�C، ا4IC ا� .10أ



164 

 

 سلوب المتبع في المدارس األخرى،تتبع نفس األفهي عموما أما من الناحية الزخرفية، 

الزخرفية مع بعض اإلختالفات البسيطة  في العناصر للزخرفة و في التصميم العام خاصة

  . التشكيالت الزخرفية في

       زان الصنوبر كياالعتماد بشكل لم يسبق له مثيل على من حيث العناصر الزخرفية، 

فقد كانت لهذين العنصرين مكانة مهمة في التراكيب الزخرفية في مدرسة . و المحارات

 الص أين ارين و لكن ليس بالدرجة التي نشاهدها في هذه المدرسة، هريج، و مدرسة العط

الخشبية المطلة على في اللوحات  و ،ر أساسية في زخرفة العقود الجصيةاستعمال كعناص

 كما يتميز هذان العنصران .البوابة الجنوبية الغربيةفي  و الصالة، بيتفي عقود  و الصحن،

مجسما، مما يضفي جماال  يكون نقشا يكاد ، بحيثجد بارز كان بواسطة نقش أن إنجازهما

المطلة على  العقود على بشكل خاص ساحات المستعملة في تزيينها، وعلى الم خاصا

كما تتميز زخارف هذه . بفضل الضالل الناتجة على انعكاس أشعة الشمس عليها الصحن،

التي تقوم على المعينات المدرسة باالعتماد بشكل يكاد يكون كليا على التصاميم الزخرفية 

 . الهندسية

  

 المئذنة. 6.2

  

الغربية، و هي كغيرها من المأذن المرينينة، تتكون من  -تقع المئذنة في الزاوية الشمالية 

ة من المعينات األوجه األربعة للمئذنة مزينة بشبك و .برج رئيسي مربع الشكل يعلوه جوسق

  . الهندسية

يفصل  ،مكونة من ضفيرتين ،و درج و الغربية مزينة بشبكة معينات كتف ن الشرقيةاالواجهت

نجمة  لمعينات يكسوها زليج أخضر تتوسطهيج األخضر، بينما أرضية ابينهما خيط من الزل
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فهي مزينة  ،ن الشمالية و الجنوبيةاأما الواجهت 1.ثمانية الرؤوس سوداء بداخل مضلع أبيض

يج أخضر مزين بزهيرات و أرضيتها يكسوها زل ،بشبكة المعينات المشكلة بواسطة المرواح

نهاية البرج مزينة بإفريز من األطباق . جرآللذلك فهي تتخذ لون ا ،ون إلنها محزوزةأجرية الل

  .النجمية

  

       

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1

  ���%�R�/ة أر�R6$ ��Qت ا����Bت ا=%د ^�`" �� ا�F�;�ھ%ه y� �� 4� AHذن ��W% @��ة، ��W% ا`ھ� و @9( و ھ/ ا;4R ا b�@ ذنy�ٍ�
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 خالصة حول المدارس المرينية

  

وجود من خالل تحليل مخططات المدارس المرينية، و رغم  يظهر ،من الناحية المعمارية

في و  إلى طبيعة األرض التي بنيت عليهاو التي تعود  بعض االختالفات في التفاصيل

رافق الذي يعتمد على صحن مركزي، تتوزع حوله متتبع نفس التخطيط  أنهااالتجاه، 

غرف الطلبة، إلى جانب ميضأة، و نادرا ما نجد  وللصالة  بيتالمدرسة، و المتمثلة في 

  .المرينية و الزخرفية للمدرسة خصائص المعماريةال تلخيص يلي يمكني ما و ف. مئذنة

له مختلف أقسامها يعتبر الصحن المركزي أهم قسم في المدرسة، و محورها الذي تنتظم حو 

يحتل  نضم الحركة بالمدرسة،ي و ،توفير التهوية و الضوءب  يقوم فهو. هافيو ينضم الحياة 

احة الصحن ثالثة ارين مثال تبلغ مسففي مدرسة الصف  ،الصالة بيتمساحة أكبر من مساحة 

فمساحة الصحن ارين و البوعنانية، الصالة، بينما في مدرستي العط  بيتأضعاف مساحة 

  . الصالة بيتتبلغ ضعف مساحة 

ة للصالة، و هذا ما يميزها عن المباني المدنية العمومية المشابه بيتتحتوي المدارس على 

قع قاعة إلقامة الشعائر الصالة و التي هي في الوا بيتف. لها، و بشكل خاص الفنادق

ة، فهي تحتل موقعا تشترك مع الصحن لتشكل قلب المدرس ،و التدريس جتماعإلل ،الدينية

قاعات  عبارة عن و هي في غالب األحيان،. ، و تذكرنا بمصليات األحياءةرسمميزا في المد

قه، و ترتيبها الداخلي مرتبط صغيرة، تتخذ شكل المستطيل المنتظم، عرضه اكبر من عم

  . بمساحتها

على الركائز بشكل أساسي في عمائرهم،   مرينفيما يخص العناصر المعمارية، فقد اعتمد بنو 

ن مربعة و تكون إما مدمجة في الجدران، أو حرة ترتكز عليها العقود، فهي في غالب األحيا

األعمدة و لكن بشكل محدود، و هي  كما استعملت. األجرمن أو صليبية الشكل، مبنية 

 ارينكما هو الحال في صحن مدرسة العط  ،من الرخام األبيض أو األسود ،أسطوانية الشكل
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الصالة بالمدرسة البوعنانية، أو مثمنة األضالع في محاريب المدرستين السابقتين،  بيتو 

  . يجبسال فهي من األجر المكسو بالزل أما في مدرسة أبي الحسن

و الذي يعتبر  ،تتكون من  قاعدة أو عنق مشكل من شريط متموج ،ان هذه األعمدةتيج

ي از و مت عن في حد ذاته فهو عبارة ألكانتس الكالسيكية، بينما التاجتطورا و تحويرا لورقة ا

 قةعريض مزين بعناصر نباتية منحوتة، تتمثل أساسا في المراوح الملساء و المعر  ،األضالع

، يأو شريط كتاب كبيرةتحتضن في الوسط، إما زهيرة و تشكل حلزونات في األركان،  التي

و توازن، غير أنها تفتقد  ، مما يضفي عليها جمالالتام و تتميز بالتناظر عاليةمنحوتة بدقة 

، و إنما تذكرأي تجديدات الميالدي القرن الرابع عشر  طوالبحيث ال نالحظ  ،إلى التنوع

باستثناء بعض التفاصيل، فإن تيجان مدرسة  ، وتكرار نفس األشكالاكتفى الفنان ب

 ارين، و المدرسة البوعنانية،  و تيجان المباني المرينية بتلمسان، تكاد تكون نفسهاالعط.  

لوا استعمال ضحمل ثقل البناء، فإن بني مرين فتوفره العقود من حلول معمارية ل رغم ما

            ارين أين تعايش االثنين فباستثناء مدرسة العط السواكف الخشبية في مدارسهم، 

ها على زوج من السواكف فـإن أروقة المدارس األخرى ترتكز كل –العقود و السواكف  –

 بيوتخل، في حنايا الواجهات و في نجدها في المدافاألنواع المختلفة للعقود أما . الخشبية

  .العقود الحاملة و العقود الزخرفية : يمكن تقسيمها إلى مجموعتينالصالة، و 

وي، و يكون في غالب األحيان منكسرا، أما دالمجموعة األولى، نجد العقد الح أهم عقود

و بدرجة  1العقود المفصصة و التي كانت واسعة االستعمال خاصة في العمارة المرابطية،

دورا زخرفيا، فقد سوى  لم تعد تلعب 2أقل في العمارة الموحدية كما هو الحال في جامع تنمل،

وي المنكسر المرسوم انطالقا من مركزين، العقد الرئيسي في العمارة دأصبح العقد الح

المرينية، و غالبا ما يكون باطن العقد أملس في عقود السرايا، و ذو فصوص مائلة 

)gaufré( هذه العقود على تيجان األعمدة أو الركائز  ترتكز .العقود المطلة على الصحن في

                                                 
1
 H.Terrasse, La mosquée des Andalous à Fès, Paris, les Editions d'art et d'histoire, 1942, pl. XCIII. 

2
 H. Terrasse, L’art hispano-mauresuqe…, fig. 56. 



168 

 

و التي تشبه إلى حد بعيد تلك التي كانت  ،)serpentiforme(بواسطة شكل حلزوني 

  1.مستعملة في عهد الموحدين و بشكل خاص باب  أودايا بالرباط

و هي  (arc à lambrequins) عقود المشرشفةال ااهمه ،عقود متنوعةالمجموعة الثانية تضم  

و العقود الزخرفية  ،(arc recticurviligne)امتداد للعقود ذات الخطوط المنحنية و المستقيمة 

 (arc gaufré) ، و العقود ذات الفصوص المائلة(arcs festonnés)ذات الفصوص الدقيقة 

كل هذه األشكال ورثها بنو مرين عن الموحدين، و التي نراها بشكل خاص في البالطة 

هي و أصبحت من العقود الزخرفية األساسية في الفن المريني، و  2امع تينمل،الوسطى لج

  .و اللوحات الزخرفية ،الحنايا و تستعمل أساسا لعقود الفتحات،

ما يميز المدارس المرينية العناية الفائقة بزخرفة األروقة و الواجهات المطلة على الصحن، 

و متناسقا، مع احترام التناظر  منضرا جميالالمدارس، من إعطائها فقد تمكن مهندسو هذه 

  . في تصميمها و في معالجة الكتل

عتمد على محورين متعامدين، و تمثل المطلة على الصحن، ي واجهاتتصميم زخرفة ال

عتمد أيضا على محاور يحن نقطة تقاطعهما، كما النافورة أو بركة الماء التي تتوسط الص

كما هو الحال في   على جانبيه تنتظم بقية الزخارفو عمودية، يمثلها الباب المركزي 

 و  هريجمدارس دار المخزن، الص و الحال في كما ه ارين، أو على باب مقوس ضخمالعط

 ىمواد الزخرفية، مستو من جهة أخرى االعتماد على تسلسل في ال و .المدرسة البوعنانية

لجص، ثم مستوى ثالث من مستوى من الزخارف المنقوشة على ا سفلي من الزليج، يليه

الخشب، فكل مادة تميز مستوى معين من الزخرفة، إلى جانب تناظر و تقابل تام لكل 

  . واجهة

 : ينف الخشبية، و يمكن تقسيمها إلى مجموعتو سقو لتغطية مبانيهم إلى استعمال اللجأ بن

    المسطحةف و سقال المتمثلة فياستعماال، و  ف األكثرو سقالمجموعة األولى، و تضم ال

                                                 
1
 G. Marquais, L’architecture musulmane d'Occident…,  fig. 57. 

2
 H. Terrasse, L’art hispano-mauresque…, p.328, fig.55. 
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الصالة  بيوتأما . لو المداخ غرف الطلبة، غطي المساحات الضيقة مثل األروقةالتي ت

قي في الوسط ت، تميل تدريجيا لتل)البرشلة(ف خشبية ذات أربعة أضالع و سقفهي مغطاة ب

عند مستوى أفقي مسطح، أما زخرفتها فهي تعتمد على المضلعات الغائرة وفق التقاليد 

و قاعة  1ندلسية و التي نشاهد نماذج منها في األندلس في مدرسة غرناطة األ -المغربية 

(comares) ف هرمية الشكل و سقخارج فتبدو هذه القباب على هيئة من ال و 2.بقصر الحمراء

أما القباب المقرنصة، فقد أختصر استعمالها على تغطية حنايا . مغطاة بالقرميد األخضر

  . المحاريب، ما عدا القبة المقرنصة الخشبية التي تغطي بهو بوابة المدرسة البوعنانية

   ، لزخرفة مبانيهمعلى ثالثة مواد رئيسية  وااعتمد بني مرينمن الناحية الزخرفية، نجد أن 

 المدكوك  ترابمرينية بمادة اللقد بنيت أغلب المباني ال. يج و الخشبالجص، الزل : و هي

يج لكسوة أ بنو مرين إلى مادة الجص و الزلجر، و بما أن البناء لم يكن متقننا، فقد لجآلو ا

   و زخرفتها من جهة ثانية،  كامل لتغطية عيوب البناء من جهة جدران تلك المباني بشكل

يج لكسوة أكبر مساحة ممكنة من تلك المباني في أحسن من الجص و الزل موادم يجدو لو 

يج، استعملوا مادة الخشب بشكل إلى جانب الجص و الزل و. أسرع وقت ممكن و بأقل تكلفة

  عقود و لوحات مستطيلة أو مربعة لكسوة األقسام العلوية للواجهات المطلة على الصحن، 

ة خشب األرز بالجبال القريبة من مدينة فاس، و التناغم ما بين لون و ذلك راجع لتوفر ماد

  .الخشب البني مع لون الجص البني الفاتح مما يضفي انسجام على تلك الواجهات

يكون نقش . ية، على الجص بواسطة تقنية النقش و التخريمانجزت مختلف األشكال الزخرف

على السطح، و في غالب األحيان  بشكل عمودي أو مائل العناصر الزخرفية على الجص

ما يكون مسطحا أي أن العناصر الزخرفية قليلة البروز على األرضية، باستثناء كيزان 

و في حاالت أخرى يتم نقش العناصر . حارات و التي تنقش بشكل جد بارزالصنوبر و الم

 ألغصان الزخرفية على مستويين، مستوى أول يمثل األرضية،  و هو غالبا ما يتكون من ا

                                                 
1
 M. Barrucand & A. Bednorz,  op.cit.,  p.212. 

2
 Id, p. 194. 
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 قة الصغيرة، تنقش فوقه و في مستوى ثاني العناصر الزخرفية الرئيسية التي و المراوح المعر

أما تقنية التخريم و التي تتمثل في . ن العناصر المكونة للمستوى األولتكون بحجم أكبر م

تفريغ األرضية أو الفراغات بين العناصر الزخرفية، قد استعملت بشكل خاص في بعض 

كما استعملت تقنية الرسم على الجص، لكن . ت المعينات الهندسية و في قبة جامع تازةشبكا

يكسو القسم السفلي مثال وحيد كان  لم يصلنا منها سوىتعمالها يبدوا انه كان محدودا، اس

أما استعمال األلوان على الجص المنقوش، فليس لدينا أدلة كافية  1.ةشال  سجدمن مئذنة م

على استعماله في األماكن الخارجية، و المحتمل ان استعماله اقتصر على األماكن الداخلية 

و هو التقليد الذي ال يزال قائما إلى  ،مثل المحراب و العقود التي تحمل القباب أمام المحراب

  . ينية بالمغرب األقصىيومنا هذا في المباني الد

ت، خشب، ففي العقود و اللوحات التي تكسوا واجهات الصحون و الظال الأما بالنسبة لمادة  

تمت زخرفتها بواسطة النقش المائل، حيث أن إزميل النقاش يكون دائما موجها بشكل مائال 

ول الخشب من ح ه، مما يسمح بنزع رقائق خفيفة منعلى الخشب و من ثم الطرق علي

 .ذي يرتبط بالتشكيلة الزخرفية ككلالعنصر الزخرفي حتى الوصول إلى العمق المراد و ال

كما استعملت . صعموما النقش على الخشب يبدوا أكثر دقة مما هو عليه على مادة الج

نقش العناصر المختلفة ف الخشبية، و هي تقنية التجميع، حيث يتم و سقتقنية أخرى في ال

  ف الخشبية و سقكما استعلت األلوان في ال. كانهاثم يتم تجميعها الحقا في م سقوفلتلك ال

  .و لكن اختصر استعمالها على خيوط حمراء لتحديد و إلبراز مختلف العناصر المشكلة لها

، أما مادة الحجر، ألولا الفصل يج، فقد سبق التطرق إليه بشكل مفصل فيفيما يخص الزل

، بينما الرخام استعمل في األعمدة و التيجان، زيادة على لبواباتاقتصر استعمالها على افقد 

 لنقش، و يتميز النقشو تمت الزخرفة عليهما بواسطة ا. تبليط األرضيات و نافورات المياه

  . و احترام دقيق لمبدأ التناظر عالية دقةب

                                                 
1
 H. Basset & E. Lévi-provençal, op.cit., fig. 40. 
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مد على ثالثة كما هو معهود في الزخرفة المعمارية اإلسالمية، فزخرفة المدارس المرينية تعت

  . مواضيع أساسية، و هي الزخرفة النباتية، الهندسية و الخط العربي

األغصان، المراوح، الزهيرات  و هي ،ةتيتتكون الزخرفة النباتية من مجوعة من العناصر النبا

  .و كيزان الصنوبر

 محدبة و ليست مسطحة، تلتف األغصان النباتية تكون رفيعة جدا، و هي على هيئة خيوط

ففي كوشات . صغيرة و براعممنحنيات و دوائر تتخللها دوائر  مشكلة ي اتجاهات متنوعة،ف

عليه  تشكل الخلفية أو الهيكل الذي تقوم و التيو المساحات الزخرفية الواسعة،  العقود

قة ذات الفصين التي الملساء أو المعر  متمثلة أساسا في المراوحال العناصر الزخرفية األخرى،

منها، فهي لم تعد سوى هيكل هندسي للعناصر النباتية المحورة و البعيدة جدا عن تتفرع 

   1.أصولها في الطبيعة

و بشكل خاص المراوح  بمختلف أنواعها، المراوحة النباتية، على اعتمد بنو مرين في الزخرف

اتي العنصر النب ،الميالدي أصبحت المراوح الملساء خالل القرن الرابع عشر لذا. الملساء

قة، و هي مراوح ، على حساب المراوح المعر عند بني مريناألساسي في الزخرفة النباتية 

    ملساء بدون كعب، تكون رقيقة على مادة الجص، و غليظة نوعا ما على مادة الحجر، 

و تتشكل في غالب األحيان من فصين غير متساويين، يتخذان انحناءات متنوعة حسب 

  . ، و تتقابل في حاالت أخرى لتشكل زهيرات رباعية الفصوصالمساحات التي تزينها

أرضية ك و أصبحت تستعملقة، المعر  ، المراوحتأتي في الدرجة الثانية من حيث األهمية

للمراوح الملساء و لألشرطة الكتابية الضيقة، و هي قليلة التنوع عما كانت عليه في عهد 

ثنائية الفصوص، تكون قصيرة و غليظة على مادة المرابطين، و اقتصر األمر على مراوح 

كما استعملت المراوح التي تزين فصوصها . الجص، طويلة و رشيقة على مادة الخشب

  .لكن اقتصر استعمالها في بعض األشرطة الكتابية  زة،وريدات كتلك التي رأينها في جامع تا

                                                 
1
 H. Terrasse, L’art hispano-mauresque…, p. 344. 
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تتكون  أساسا زهيرات ملساء، تأتي بعد المراوح الملساء من حيث األهمية، الزهيرات، و هي

في غالب األحيان من فص وحيد و طويل، و االختالف بينها يكمن في درجة انحناء نهاية 

هذا . فصوصها و في شكل كعبها، و هي في جميع الحاالت تكون مرافقة للمراوح الملساء

قابل مروحتين مشكلة من تالفصوص،  رباعيةثالثية الفصوص و أخرى  زهيراتإلى جانب 

غالبا ما تستعمل في الزوايا القائمة لكوشات العقود لتشكل المحور الذي ثنائية الفصوص، 

بقية العناصر الزخرفية، كما تستعمل لتزيين المعينات الهندسية في بعض  حولهتتوزع 

و هناك بعض الزهيرات التي تشبه الزهيرات السابقة في شكلها، غير أن فصوصها . الحاالت

مزينة بوريدات، و هي في الواقع امتداد للمراوح ذات الوريدات و تكون  ليست ملساء و إنما

  .مرافقة لها

تعد كيزان الصنوبر أهم عنصر زخرفي بعد المراوح و الزهيرات، و هي في أغلب الحاالت  

تتميز بالتنوع الكبير، سواء في أشكالها أو  رفية،تكون مرافقة لها في مختلف التشكيالت الزخ

تكون بشكل محور بحيث تشبه المثلثات،  ا، فتلك المنقوش على مادة الجصشهفي أسلوب نق

حد بعيد كيزان  منقوشة بأسلوب واقعي و تشبه إلى تكوننما تلك المستعملة على الخشب، بي

ما في غالب األحيان  هالكن أو مقوسة، و تكون مستعملة بمفردها مستقيمة ،الصنوبر الحقيقية

 ن المراوح، و في أحيانا أخرىقابلة أو متدابرة لملء الفراغات بيتكون على هيئة أزواج إما مت

تشكل محور الزخرفة، و تتحكم في توزيع بقية العناصر الزخرفية، و نالحظ ذلك بشكل 

خاص في بعض شبكات المعينات الهندسية، حيث نجدها تزين وسط تلك المعينات، أو عند 

تزان و انسجام لتلك افي إعطاء  بذلك اهمنقطة تقاطع الخطوط المشكلة لتك المعينات، فتس

تتوسط  ،التركيبات الزخرفية،  كما تتخذ شكل شبكة مكونة من كيزان متقابلة مثنى مثنى

  .مساحات صغيرة قلبية الشكل، استعملت لتزيين كوشات بعض العقود

في إذا كانت الزخرفة النباتية، و التي تعتمد على الخطوط االنسيابية تشكل أساس الزخرفة 

  لخطوط المستقيمة المباني المرينية، فعلى نقيضها فالزخرفة الهندسية، و التي تعتمد على ا
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باتية، و يضفي يكمل الزخرفة النلافيا، ضو بعدا جماليا إ و القائمة، جاءت إلضفاء تنوعا

  .لمساحات المزخرفةا على تناسقا و انسجاما

لهندسية التي استعملت لتزيين أعلى الجدران أول هذه التراكيب الزخرفية، تتمثل في األفاريز ا

ثمانية الرؤوس، و هو شكل زخرفي  مو أساسا على النج اهتصميم قوميفي مختلف المباني، و 

قتصر افي جامع تينمل أو الكتبية، وان  سبق و أن استعمله الموحدين في عمارتهم سواء

  . األمر عندهم على استعمال الهيكل الهندسي فقط

، هي المعينات الهندسية، و هو شكل في زخرفة المدارس المرينية زخرفي هندسيأهم  شكل 

الكتبية،  ثم تطور  جامع زخرفي استعمل ألول مرة و بشكل محدود في جامع تينمل ثم

غير أن استعمال شبكات . ليصبح على هيئة شبكات واسعة تكسوا واجهات المآذن الموحدية

يقتصر على المآذن، بل أصبحت تشكل هياكل لتوزيع  لم عند بني مرين المعينات الهندسية

 وتأطير جانب مهم  من الزخرفة النباتية سواء على الجص أو على الخشب، حيث تعددت 

و تنوعت تشكيالت المعينات الهندسية المشكلة من العناصر النباتية، لسكوة اللوحات 

  . المستطيلة، أفقية أو عمودية، و حتى لكسوة كوشات العقود

يج أحسن استعمال لها في لوحات الزل ر أن الزخرفة الهندسية بأتم معنى الكلمة، وجدتغي

  .ال مثيل لهأين يظهر غناها و تنوع تصاميمها بشكل 

يحتل الخط العربي مكانة محورية في الزخرفة المعمارية المرينية، و يظهر ذلك بشكل بارز 

      في زخرفة الواجهات المطلة على صحون المدارس، أين استعمل الخط العربي لهيكلة 

و توزيع مختلف التشكيالت الزخرفية المشكلة لها، وفق مستويات أفقية و عمودية، عالوة 

  .و العقود الفتحات الزخرفية، األبواب، ل التشكيالتعلى كونه يؤطر ك

 إلى جانب الخط الكوفي و لكن الخط النسخي في زخرفة عمائرهم، أساسااستعمل بنو مرين 

عبارة ، الكوفيأغلب النصوص التي استعمل فيها الخط . مقارنة بالخط النسخي بدرجة أقل

أنجزت بالدرجة األولى على مادة قد  مدح، وعبارات أو كلمة أو عدة كلمات متكررة،  عن

  .يججص، و نموذج  وحيد على مادة الزلالخشب، و بنسبة أقل على مادة ال
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اد، أو و الرقة مقارنة بالخط الكوفي المستعمل في قلعة بني حم  عموما تتميز حروفه بالطول 

عملت عدة و قد است. عليه رشاقة و اتزان في العمائر المرابطية و الموحدية، و هذا ما يضفي

 مع بعضها حيث هامات الحروف تتشابك ،رو منها الكوفي المضف الكوفي، نواع من الخطأ

قد على هيئة قلب، أو أنها تنتهي بفصوص، و أخرى تمتد هامات حروفها لتشكل مشكلة عُ 

ما يزيد من جمالها، العناصر النباتية التي تشكل أرضية لها و تشارك أقواس مفصصة، و 

تنظيم الحروف، حيث نشاهد أغصان رقيقة تتفرع منها مراوح بسيطة أو ثنائية في توزيع و 

 كما نشاهد نوع خاص من الخط الكوفي، و هو الكوفي المتقابل . قةالفصوص ملساء أو معر

)en miroir(،  و هو عبارة عن كلمة تكتب بشكل متقابل أو متدابر على جانبي محور

على العوارض الخشبية  خاصبشكل ذلك  مركزي، و يؤطرها قوس مفصص، و نشاهد

  .لصحون المدارس

، أكتسب الخط النسخي الميالدي مع نهاية القرن الثالث عشر و بداية القرن الرابع عشر

على حساب الخط الكوفي، و هذا بفضل انسيابية حروفه التي تمنح حرية اكبر  ىأهمية كبر 

لى الجص، و هي تشكل نسبة على جميع المواد، و بشكل خاص ع استعمل قد و. للخطاط

  . المرينية دارسمن المساحات المزخرفة في الم كبيرة

بشكل أفاريز بداخل خراطيش على جانبيها عقود مفصصة،   أغلب النصوص الكتابية أنجزت

ة تلتف حول المحاريب و العقود الصماء، و بشكل أفاريز طويل ،النوافذ ،لتأطير األبواب

التي تتوج البناء، أو  الخشبية ةو في المستوى الذي يسبق الظل  يجالصحن فوق مستوى الزل

أما النصوص . بشكل عبارات و نصوص قصيرة تتوسط جامات مفصصة أو مضلعة

  . شعريةأبيات يات قرآنية، نصوص تاريخية، و آالمخطوطة، فهي بالدرجة األولى 

نهاياتها  و رقيقة، عموديةقة و االنسيابية، هامات الحروف تكون بالر  يتميز الخط النسخي

و في جميع الحاالت  .حروف فهي مستقيمة و موازية للسطرغليظة و مقطوعة، أما بقية ال

  .تكون أرضيتها مزينة بأغصان و مراوح و زهيرات نباتية
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المدرسة المرينية تخطيطا يستجيب لمتطلبات المدرسة، و هي إيواء الطلبة  عموما اتخذت

، و اقتبست عناصر أخرى من قد استوحت تخطيطها من الفندقو . الغرباء عن المدينة

مرينية، اجتمعت هذه ال رسامدالارين، أقدم ففي مدرسة الصف . و من الدور الخاصة المسجد

و تكرست الخطوط العريضة للمدرسة المرينية . العناصر المختلفة و لكن بشكل غير متناسق

 يتخذ شكل ج، حيث أصبح تخطيطهاهريالحقا في مدرسة دار المخزن و مدرسة الص 

المستطيل المنتظم، يعتمد على محورين متقاطعين، محور أول يشكله الصحن و قاعة 

و غرف الطلبة، و ذلك تبعا لمخطط  ر ثاني تتوزع على جانبيه األروقةالصالة و محو 

 تقوم على كوابل وسقف من القرميد األخضر خشبية ةمتناظر و متناسق، و ينتهي بظل.  

فعكس الزخرفة  ،خرفة، تبرز مبدأ الزخرفة الشاملةجهة ثانية، فإن الدراسة التحليلية للز  من

و المآذن، و نادرا ما تشمل البالطة  دين التي كانت تقتصر على المحرابعند الموح

الوسطى في المساجد، ففي المدارس المرينية، أصبحت الزخرفة شاملة، تكاد تغطي كل 

و أخرى  لى مستويات أفقيةد نضم الفنان هذه الزخارف باالعتماد عو ق. المساحات من البناء

فالعناصر . عمودية بشكل متناظر و متقابل مما سمح له بالتنويع في التشكيالت الزخرفية

ت زخرفية متنوعة لتعطي تشكيال ،و الخط  العربي ،مع العناصر الهندسيةالنباتية تشترك 

  عقود و حتى الركائز  و جهاتوا ، منتكسوا جميع المسحات ،و التناسق غاية في الجمال

  . فو سقو ال

و من الفن الموحدي، و أضفوا عليها صبغة  بنو مرين عناصر من الفن المرابطياقتبس 

عند  التي شاع استعمالها  العربي،و الخط  ألشكال الهندسيةفالعناصر النباتية، ا.  خاصة

 فالمراوح الملساء البسيطة. هملتطور و التجدد في عهدرت في ا، استمالمرابطين و الموحدين

أصبحت ملساء ما ك ،و ثنائية الفصوص، أصبحت العنصر األساسي في الزخرفة النباتية

 رفة عند المرابطين، استعملت أيضاقة و التي كانت أساس الزخأما المراوح المعر . بشكل تام

       لها كأرضية للمراوح الملساء اعمو لكن بدرجة أقل مما كانت عليه، حيث اقتصر است

تطورا كبيرا، و إن كانت بعض التصاميم قد أما األشكال الهندسية فقد عرفت  .لكتاباتاو 
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تطوير أشكال هندسية جد  ظهرت في عهد الموحدين، فالفضل يرجع إلى بني مرين في

أحد أبرز  يج، و الذي يمكن اعتباره، بشكل خاص تلك المنجزة على الزلو متنوعة معقدة

كما اقتبسوا . و أصبحت ميزة لعمارتهم و طوروها الزخرفية التي برع فيها بنو مرينالمظاهر 

شبكات المعينات الهندسية التي كانت تزين المآذن الموحدية، بتصميمات جديدة، و متنوعة 

 من واجهات، في مبانيهمزين مساحات واسعة لتصبح من التشكيالت الزخرفية الرئيسية التي ت

 .مآذنعقود،  و حنايا، و و 
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   تمهيد
        

و مملكة بني مرين صراع طويل، و حروب مريرة بين  انصاحب قيام مملكة بني زي
بشكل خاص خالل الحصار الطويل   من ويالتها سكان مدينة تلمسان كثيرا، ىالطرفين، عان

      م 1298 /ه 698اية من سنة المدينة بد ىعليوسف الذي ضربه السلطان أبو يعقوب 
تجدد الصراع بين . م دون أن يتمكن من اقتحامها 1307/ ه  707بمقتله سنة  هىنتإو 

 يوممن اقتحام المدينة   الذي تمكن هذه المرة ،علي المملكتين في عهد السلطان أبي الحسن
لك بني زيان بقتل السلطان ى مُ و القضاء عل  ،م 1337أول ماي / ه737رمضان سنة  27
  .األول تاشفين يأب

ربع قرن من الزمن، إلى غاية تحريرها على تحت سلطة بني مرين لمدة تقارب  المدينة ظلت
رغم زوال سيادتهم عن و  .سلطان أجداده الذي أحياي حمو موسى الثاني يد السلطان أب

سيادتهم أثناء  بها التي شيدوها المباني الل، من خفيها، فقد ترك بنو مرين بصماتهم المدينة
  .عليها
التقرب من سكان  فارس، ، و من بعده السلطان أبو عنانعلي السلطان أبو الحسن حاول

فشيد . و األضرحة ألبرز أولياء المدينة هم، من خالل بناء المساجدودّ  بلو ط المدينة
شّيد ف اد،ب و مدرسة بالقرب من ضريح سيدي أبي مدين بالعُ  السلطان أبو الحسن مسجدا

دها الحلوي، هذا إلى جانب أطالل مدينة المنصورة التي شيّ  السلطان أبو عنان مسجد سيدي
و أعاد بناءها أو ترميمها السلطان  يوسف عند حصاره الطويل للمدينة السلطان أبو يعقوب

     على مدينة تلمسان،  هذه المعالم المرينية ساهمت في إضفاء طابعا خاصا. أبو الحسن
  .الميحواضر الفن بالغرب اإلس ىحدإو جعلت منها 

في  أساسا تمثلتلفصل دراسة الزخارف التي كانت تزين هذه المعالم، و سنحاول في هذا ا
مسجد سيدي  و) درسة و القصرالم ،المسجد(اد الُعب  معالم قريةمئذنة جامع المنصورة، و 

  .الحلوي
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  مدينة المنصورةالمعالم اآلثرية ل:  المبحث األول
  

 جامع المنصورة:  أوال
  
   عن الجامعلمحة تاريخية  .1

     
إلى  عند شروعه في حصار تلمسان يوسف تطور المعسكر الذي شّيده السلطان أبو يعقوب

مدينة مزدهرة يقصدها التجار من جميع بقاع العالم، و العاصمة السياسية للغرب اإلسالمي، 
اّتخذ به و اختط بمكان فسطاط المعسكر قصرا لسكناه، و "ابن خلدون عنها  حيث يقول

مسجدا لمصّاله و أدار عليها السور، و أمر الناس بالبناء فبنوا الدور الواسعة و المنازل 
سياجا  ثم أمر بادارة السور. الرحيبة و القصور األنيقة، و اتخذوا البساتين و اجروا المياه

    على ذلك سنة إثنتين و سبعمائة، و صّيرها مصرا، فكانت من أعظم األمصار و المدن 
و أمر . و أحفلها اتساع خطة وكثرة عمران و نفاق اسواق، و احتفال بناء و تشييد منعة

باتخاذ الحمامات و المارستان، و ابتنى مسجدا جامعا، و شّيد له مأذنة رفيعة، فكان من 
عمرانها و نفقت أسواقها،  أحفل مساجد األمصار و أعظمها، و سّماها المنصورة، و استبحر

 لتجار بالبضائع من األفاق فكانت إحدى مدائن المغرب، و خّربها آل يغمراسنو رحل إليها ا
على الهالك، و أذنوا  ، بعد أن كان بنو عبد الواد أشرفواعند مهلكه، و ارتحال كتائبه عنها

   باألنفراض كنا نذكره، فتداركهم من لطف اهللا ما شأنه أن يتدارك المتورطين في المهالك، 
المنصورة  و في فقرة أخرى يتحدث ابن خلدون مجددا عن مدينة 1."أمرهو اهللا غالب على 
 735مجددا سنة  الذي شرع في حصار مدينة تلمسان علي أبي الحسن في عهد السلطان

  د الجديد لسكناه، و نزل عساكره و اختط السلطان بغربي تلمسان البل" م، فيقول 1335/ ه
   2".سماه المنصوريةو 

جعل من المعسكر الذي بناه لحصار  يوسف األول، أن السلطان أبي يعقوبيفهم من النص 
تلمسان، مدينة من أعظم مدن العالم، و شّيد بها مسجدا جامعا فكان من أعظم مساجد 

                                                 
1

  .293- 292. ، ص7.��� ا	����ن ا�� ���ون، ا	��ر ا	����، �� 
2

 .340. ����، ص 
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     ان بعد مقتل السلطانزي آلم يضيف أن المدينة خربها األرض كما يقول ابن خلدون، ث
أعاد  علي الحسن االنص الثاني أن السلطان أب هم منو يف. و رحيل جيوش بني مرين عنها

ان بعد رحيل الجيوش المرينية عنها إثر ة، أو قام بترميم ما خربه بنو زيبناء مدينة المنصور 
  . يوسف مقتل السلطان أبي يعقوب

ان أبي حمو موسى الثاني، قام بنو زيبعد تحرير مدينة تلمسان من الوجود المريني على يد 
ل مجددا لحصار غدا دائما لتلمسان، و حتى ال تستالتي كانت تشكل تهديبتخريب المدينة 

لهذه . المدينة و الهجوم عليها من جهة، و محو كل أثر لبني مرين أعدائهم من جهة ثانية
األسباب اندثرت معالم المدينة بشكل يكاد يكونا كامال، و لم يتبق منها سوى جانب من 

حفريات التي قام الحد قصور المدينة التي كشفت عليها أسوار، و بعض األبراج، و بقايا األ
  لجامع أطالل ا هي ن أبرز ما تبقى من معالم المدينةغير أبها األستاذ عبد العزيز لعرج، 

 النموذج الوحيد عن العمارة و عن الزخرفة المعمارية ، التي تمثلمئذنتهبشكل خاص  و
  .    هذه المئذنة زخرفةدراسة  دراستنا على وف تعتمدلذلك س ،بالمدينة

، فهل األطالل مطروحا إلى يومنا هذا حول تاريخ بناء الجامع و مؤسسه ال يزال اإلشكال
من ؟ أو يوسف السلطان أبي يعقوب ت من طرفدلية للجامع و بشكل خاص المئذنة شيالحا

  ؟علي السلطان أبي الحسنطرف 
كتابي بالخط النسخي يؤطر عقد البوابة النص الكتابي الوحيد الموجود بالجامع، وهو شريط 

الحمد هللا "(Ch. Brosselard) المئذنة، و نصه حسب ما أورده شارل بروسالر  ةالواقعة بقاعد
مير المسلمين المجاهد في أمر ببناء هذا الجامع المبارك أقين رب العالمين و العاقبة للمتّ 

هذه الكتابة ال  1".حق رحمه اهللابو يعقوب بن عبد الأمرحوم سبيل رب العالمين المقدس ال
" المرحوم" تحمل تاريخ البناء، و إنما تحمل اسم السلطان المريني أبي يعقوب مقرونا بكلمة 

و بما أن الجيوش المرينية غادرت  ، مما يعني أنها أنجزت بعد وفاته،"رحمه اهللا"و عبارة 
تّم في عهد  يكون الكتابةنجاز هذه إن إ، فمباشرة ة بعد مقتل السلطان أبي يعقوبالمدين

  .حتل مدينة تلمساناالسلطان أبي الحسن حينما 

                                                 
  

  
1
 CH. Brosselard, « Inscriptions  arabes de Tlemcen », in R. A, 1858, p. 321. 

W & G. Marçais,  op.cit., p. 193. 
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يعقوب شّيد مسجدا جامعا بالمنصورة، و بما أن الكتابة  ابن خلدون إلى أن السلطان أباأشار 
عهده، أو  في ئهالجامع لم يتم االنتهاء من بنا السابقة الذكر تمت بعد وفاته، فهذا يعني أن

 ومنصورة، و أعاد بناءه السلطان أبان بعد رحيل بني مرين عن الي زيم من طرف بنأنه هدّ 
عبد  وولى هي األقرب إلى الحقيقة، فبنو يرى األستاذ رشيد بوريبة، أن الفرضية األ. الحسن

 1يصل بهم األمر إلى هدم بيت من بيوت اهللال يكن الواد مهما كانت عداوتهم لبني مرين، لم
الذي  من كالم ابن مرزوق، ما يفهم، أبدا ؤهأن الجامع لم يكتمل بناب القائلة الفكرة و ما يدعم

       الحسن، إلى جامع المنصورة  والمعالم التي شّيدها السلطان أب في حديثه عن تعرض
و اما الجامع الكبير فقد اّتفق الّرحالون و أجمع المتّجولون على ّانهم لم يروا "و مئذنته فيقول 

ان كملت تّتمات هذا له ثانيا اما ان جامع بني امّية ّتم حسنه لما كمل ترتيب وضعه و 
، و جامع المنصور بمّراكش الذي يضرب به االمثال و ان كان اكبر الجامع لما قصر عنه

آال ّان ما كان في هذا من الرخام و االحكام اغرب و اعظم و ال شّك اّن صومعته مساحة 
ال تلحق بها صومعة في مشارق االرض و مغاربها، صعدتها  غير ّمرة مع االمير ابي عّلي 
الناصر و هو رحمة اهللا عليه على فرسه و انا على بغلتي من اسفلها الى اعالها و كاّنا في 

 نت على الباب الجوفي منه و لها مجريان يطلع فيهما الى اعالها، وطاء من االرض و كا
  2".ة مختلفة من االحكام في كّل جانبو كانت محكمة البناء و النجارة في االحجار بصناع

  
 )01مخطط رقم (ة لمخطط الجامع يالدراسة الوصفية و التحليل .2
  

و جانب من المئذنة، لذلك  لم يتبق من هذا الجامع سوى بقايا من الجدران، و المحراب
و األستاذ رشيد  3 (G. Marçais)سنعتمد في هذه الدراسة على أعمال األستاذ جورج مارسي

  4 .بورويبة
م و  85يتميز هذا الجامع بضخامته، فهو أكبر جامع بالمغرب األوسط، حيث يبلغ عمقه 

الصالة تكاد  بيتستطيل منتظم، عمقه أكبر من عرضه، مو هو عبارة عن . م 60عرضه 
على جدار  بالطة عمودية 13م، تتكون من  55م و عمقها  60، عرضها عةتكون مربّ 

                                                 
1
 R. Bourouiba, L’art religieux musulman en Algérie, Alger, Sned, 1983, p. 121. 

2
  .32.ا	��ر ا	����، ص  ا�� ��زوق، 

3
 G. Marçais, L’architecture musulmane d’Occident…, pp. 273-274. 

4
 R. Bourouiba, L’art religieux musulman en Algérie, pp.250-256. 
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البالطة الوسطى أوسع من بقية البالطات، و تفصل بينها صفوف من األعمدة  ،القبلة
  م، تنتهي هذه البالطات عند حدود ثالثة سرايا موازية لجدار القبلة  0.40الرخامية، قطرها 

ه، و عند تقاطعها مع البالطات الثالثة الوسطى، تشكل مساحة مربعة أمام و محاذية ل
م، كانت تغطيها قبة أو سقف هرمي، و من المرجح أن هذه  14المحراب، طول ضلعها 

  . المساحة كانت مخصصة للمقصورة الملكية
ن الجانبين يلتشكل الرواق ،شماال قاعة الصالةالواقعة على طرفي  تمتد البالطات الثالث 

م، و هو الشكل الذي أصبح سائدا  30طول ضلعه  ،هذا األخير مربع الشكل. للصحن
  .ميالديالبمساجد المغربين األوسط و األقصى خالل القرن الرابع عشر 

ا ثالثة ثالثة أبواب تفتح في قاعة الصالة من الجهة الشرقية، تقابله ،بابا بارزا 12للجامع  
   أخر بالرواق الغربي للصحن، و باب يتصل بالرواق الشرقي و  أبواب من الجهة الغربية،

ن على الجدار الشمالي للجامع على جانبي المحراب، هذا األخير مضلع الشكل تحيط او باب
أما المئذنة فتقع في محور المحراب و تتوسط الجدار  .به من الجهة الخلفية قاعة الجنائز

  . الشمالي للجامع
طه العريضة هو امتداد لتقاليد معمارية محلية لبناء المساجد ، في خطو جامعالتخطيط 
    جامع القيروان، و الجامع األموي بقرطبة،  يشبه تخطيط لغرب اإلسالمي، فهوالكبرى با

يل المنتظم، و يظهر ذلك واضحا في المخطط المستط. و بشكل خاص جامع حسان بالرباط
االعتماد على األعمدة لحمل العقود، و بناء المئذنة في محور  ثمعمقه اكبر من عرضه، 

في جامع قلعة بني  و ما هو الحال في جامع القيروان تتوسط الجدار الشمالي كما ،المحراب
 المساحة المربعة  غيره، ز هذا الجامع عنو لعل ابرز ما يميّ . و جامع حسان بالرباط ادحم

بالطات، و جعل البوابة الرئيسة للجامع  د بطول ثالثالمحراب، و التي تمت مامأ الواسعة
  .لواجهة الشمالية للجامععلى ا، مما يضفي توازنا و جماال خاصا تفتح في قاعدة المئذنة
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  )02و  01، صورة رقم 01شكل رقم (  المئذنة الدراسة الوصفية و التحليلية لزخرفة. 3
   

 التصميم العام لزخرفة المئذنة. 1.3
  

هذه المئذنة من أجمل األمثلة عن الفن اإلسالمي بالمنطقة رغم أنها ليست كاملة،  تعتبر
لم يتبق منها سوى  حيث فقدت الجوسق و الجزء العلوي منها، و انهارت نواتها المركزية، و

    .بالواجهة الشمالية ينالواجهة الشمالية، و قسم من الواجهتين الشرقية و الغربية الملتصق
م، تقع في  38الحالي حوالي  م و ارتفاعه 10عن برج مربع، طول ضلعه و هي عبارة 

  .  محور المحراب، و تتوسط الجدار الشمالي للجامع، و بارزة عنه بشكل تام
أبرز ما يميزها عن بقية المآذن األخرى بالمغرب اإلسالمي،  وجود بوابة تفتح في قاعدتها 

المغرب  في محور المحراب معروفا فين إذا كان بناء المآذ. تؤدي إلى صحن الجامع
منها بوابة  ،اإلسالمي قبل هذا التاريخ، فإن األمثلة عن جعل البوابة في محور المحراب قليلة

المزج بين هذين العنصرين،  أما في هذا الجامع فقد تم . 2و جامع قرطبة 1جامع المهدية
  .سية للجامعو تحتضن البوابة الرئي عل المئذنة تتوسط الجدار الشماليبج

فهي تتشكل من نواة  ،ه لتخطيط المآذن الموحدية الكبرىمشاب ،التخطيط الداخلي للمئذنة
، فوق بعضها البعض م، تنتظم بها عدة غرف تقع 2.71يبلغ طول ضلعها  ،مركزية مجوفة

و أخرى  ئذنة، و تغطيه أقبية مهدية مائلةيلتف حولها ممر منحدر يؤدي إلى سطح الم
باب مركزي يوصل صحن  ،و لها ثالثة أبواب. آثارها واضحةألركان ال تزال متقاطعة في ا

الجامع بالخارج، و على جانبيه من الناحية الداخلية، باب من الجهة اليسرى يؤدي إلى رواق 
 و قد. و باب من الجهة اليمنى يؤدي إلى الممر المنحدر 3،أصم ربما كان يستعمل كمخزن

طي الممرر المنحدر فهي بنيت المئذنة بحجارة مصقولة وردية اللون، أما األقبية التي تغ
  .جرآلمبنية با

ماعدا  التي ال تزال قائمة، تكاد تكون متماثلة، و للمئذنة تصميم زخرفة الواجهات الثالث
    فقاعدة الواجهة الشمالية. تلف الزخرفة بين الواجهات الثالثتخ حيثقاعدة المئذنة 

                                                 
1
 A. Lezine, Mahdiya, Paris, Ed. C. Klincksieck, 1966, pp. 68-86, ph. 91. 

2
 L. Golvin, Essai sur l’architecture religieuse musulmane en Occident, t. IV,  fig. 2 et fig. 3. 

3
 A. Lezine, «Notes d’archéologie tlemcenienne » in B.A.A, t. I, 1962-1965, p. 268. 
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ن يالواجهت على ؤدي إلى صحن الجامع، أماتحتله البوابة الرئيسية التي ت) 02صورة رقم (
ثالثة عقود تعلوها شبكة ضيقة  على اقتصرت الزخرفة فيهاقاعدة المئذنة فالشرقية و الغربية، 

بدن المئذنة فزخرفته متماثلة على الواجهات الثالثة، وهي  بقيةأما . من المعينات الهندسية
لوحة أولى شبه  1،من ثالثة لوحات متتالية، بنفس العرض -بداية من األسفل –تكون ت

مربعة مزينة بعقد كبير، تليها لوحة مستطيلة أطول قليال من اللوحة السابقة، مزينة بشبكة 
 . من المعينات الهندسية، أما اللوحة الثالثة فهي ضيقة يزينها إفريز من العقود الصماء

 
 الواجهة الشمالية  زخرفة .2.3

  
 )03، صورة رقم 02شكل رقم (البوابة زخرفة . 1.2.3

  
      م  7.30تحتل هذه البوابة قاعدة المئذنة، واجهتها عبارة عن مساحة مستطيلة ارتفاعها 

دخالت  عن سطح المئذنة، و تتكون من ثالثسم  10،  ناتئة بحوالي م 7و عرضها 
تتشكل من عقد نصف  –بداية من المحيط الخارجي  –األولى  الدخلة. (retraits) متتالية

كارية السابقة سم، نقشت عليه الكتابة التذ 39يؤطره إطار عرضه  م، 4.80دائري قطره 
  . راهن ألنها تآكلت بشكل كبيرتها في الوقت الاءيمكن قر  ، التي الالذكر

مزينة  ،سم 63يبلغ عرضها  من ضفيرتين متشابكتين، (voussure)تتكون فتحة العقد 
رفة كوشتي العقد من محارة دائرية منحوتة تتشكل زخ .(lobes tréflés)بفصوص ثالثية 

غصان رقيقة تلتف بشكل أتتمثل في  ،على أرضية من العناصر النباتية بشكل جد بارز
      ، )5، 4، 3، 2، 1:  01لوحة رقم (  تتفرع منها مراوح ملساء ثنائية فصوصدوائر، و 

  ).10، 9، 8، 7، 6:  01لوحة رقم (و زهيرات ملساء 
، )02: 01لوحة رقم (المراوح كبيرة، تتميز بالتوازن في التواء فصوصها، بعضها يتخللها نتوء 

، و أخرى يتفرع من نهاية فصيها، فص )4و  3:  01لوحة رقم (ن يحد الفصأيرتكز عليه 
أما الزهيرات فهي متنوعة، قاعدتها تكون على هيئة فص ). 5:  01لوحة رقم (صغير 

 ،)09و  08،  07:  01لوحة رقم (، أو فصين قصيرين )06:  01لوحة رقم (صغير دائري 
                                                 

1
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رقيق نهايته منحنية قليال، هذا إلى جانب زهيرة رباعية الفصوص  و ها فص طويلعلي يرتكز
              ن التاالفصوص متقاب ن مروحتين ثنائيةتحتل زاوية كوشة العقد، مكونة م

  ). 10:  01لوحة رقم (
ال تشبه المراوح أو الزهيرات المستعملة في الزخرفة على  ،هذه األشكال من مراوح و زهيرات

 ليج في بوابة مسجد سيدي أبي مدينإنما تشبه تلك المستعملة على الز مادة الجص، و 
وزعت تلك العناصر بشكل غير  1.ةال عقد بوابة شك المنقوشة على الحجارة في ، و تلبالُعباد
كافية، كما هو الحال عادة في الزخرفة النباتية المرينية، و إنما  تركت بينها فراغات  مكتظّ 

  .، و هي في ذلك تشبه أسلوب الموحدين في زخرفة بواباتهمرمما يضفي عليها اتزان كبي
م، 3.30قطره  ،تتكون من عقد نصف دائري الدخلة الثانية، و هي ناتئة بدورها عن السابقة، 

القوس الخارجي مكون من ضفيرتين . سم، و مزينة بقوسين مفصصين 65فتحته عرضها 
ين تشكل فصوص دائرية تتناوب مع فصوص منكسرة، و الفراغ الموجود ب متشابكتين،

على قوس ثان مكون من  يرتكز هذا القوس، 2يج األخضر،م بقطع من الزلالضفيرتين، مطعّ 
مساحات لوزية الشكل محصورة فصوص كبيرة ثالثية الفصوص، تتقاطع فيما بينها لتكون 

هذا التصميم مطابق لتصميم عقد الواجهة  3.ونية اللّ يج بنّ مة بقطع من الزلبينها و مطعّ 
ا الدخلة أم 5.ساك بالقرب من سالو عقد باب زاوية الن  4الشرقية لباب قصبة أودايا بالرباط،

و هو غير  ،تتمثل في عقد يقوم على عمودين ،الثالثة، و هي بدورها ناتئة عن سابقتها
 6.صليأ

مرسي  وليام جورج و الحجارة، صف من المقرنصات، كان يتوج هذه البوابة بعد مدماك من
أنه  غير 7يعتقدان أنها شرفة كان يقوم عليها العقد الذي يزين اللوحة الثانية لهذه الواجهة،

 غي ة تحمي البوابة كتلك التي نشاهدها فوق أبواب المساجد ر رأيه الحقا، ليرى فيها ظل      
ن هذه إ واقعفي ال 9.و إلى نفس الرأي ذهب األستاذ رشيد بورويبة 8و المدارس المرينية،

                                                 
1
 H. Terrasse, « Le décor des portes anciennes du Maroc », in Hespéris, t. III, 1923, fig. 08. 

2
  .81 2.8&+* أ6�اس 4�1 � و ھ� ��3 ھ  

3
  .81 817.5 و ��! �  13.5#��" ار,��� �  

4
 Id, pl. III. 

5
 J. Meunié, op.cit.,  fig. 2, pl. I. 

6
 W & G .Marçais, op.cit., p. 217. 

7
 Id, p. 218. 

8
 G. Marçais, L’architecture musulmane d’Occident..., p. 349. 

9
 R. Bourouiba, L’art religieux musulman en Algérie, p. 270. 
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 دورا مهما في زخرفة هذه الواجهة، فإلى جانب دورها الوظيفي و الزخرفي  ؤدية تالظل
نقطة الربط أو االنتقال بين البوابة و اللوحة الزخرفية التي تعلوها،  تعد ل للبوابة، فهيالمكمّ 

  .و التي تشكل زخرفة المئذنة في حد ذاتها
 يحدها )03قم شكل ر (ة، من صف من سبع مجموعات من المقرنصات تتكون هذه الظل ،

كل مجموعة من المقرنصات  .الطرفين، ال يزال أحدهما في مكانه على (consoles)كابولين
تقوم على أعمدة (arc recticurviligne) مستقيمة  وتنتظم بداخل عقد ذو خطوط منحنية 

صغيرة، تحصر هذه المقرنصات بينها مساحات مقوسة، مزينة بزخرفة كتابية تتمثل في كلمة 
ثنائية الفصوص، و هي نفس  بالخط الكوفي على أرضية من المراوح الملساء" اليمن" 

 اكانلذان ال ابالنأما الك. التي تشكل المقرنصاتالزخرفة التي تتكرر على كوشات  العقود 
ا الجانبية مزينة بحلية م، فواجهاته)03شكل رقم (هذه المقرنصات على الطرفين  انحصر ي

   . على أرضية من المراوح الملساء" اهللا" وسطها اسم الجاللة  ثمانية الفصوص، نقش في
 ة كانت مغطاة بسقف من القرميد األخضر كما هو معهود في مثل و المرجح أن هذه الظل

 تهذه الظال    .  
 ت في العمارة إن جعل الظلة ترتكز على المقرنصات أمر نادر، فغالبا ما كانت الظال

ة الكوابل و ليس على المقرنصات، و المعلم الوحيد الذي نجد فيه ظل المرينية ترتكز على 
ذي شّيد الحقا في عهد البوابة تقوم على مقرنصات، هو مسجد الزهر بفاس الجديد ال

       المقرنصات تشبه في تصميمها و زخرفتها بالخط الكوفي  عنان، و هذه يالسلطان أب
  1.ةال جهة الجنوبية لضريح أبي الحسن بشن الوازيّ و المراوح المزدوجة الملساء تلك التي ت

عموما هذه البوابة تذكرنا بالبوابات الموحدية، و إن لم تكن بضخامتها، فهي تشبهها في 
وي قليل االنكسار دفي زخرفتها، و في استعمال عقد ح تصميمها العام، و في توازن نسبها و

في هي بذلك  تختلف عن بقية البوابات المرينية األخرى، خاصة في نسبها، و ف. لفتحة الباب
ز زخرفة العقود عن الكثافة و االكتظاظ الذي يميّ  شكل بعيدب الزخرفية العناصرتوزيع 

وية شديدة االنكسار دبدل العقود الح نكساراالوية خفيفة داستعمال العقود الحالمرينية، و 
 .المرينية بالمغرب األقصىالمعهودة في البوابات 

  
                                                 

1
 H. Basset & E. Levi-Provençal, op.cit, pl. XII. 
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 )04و  02صورة رقم ( بدن المئذنة زخرفة .2.2.3
  

لوحات متتالية تقع فوق البوابة، و هي  تتكون من ثالث ،رفة بدن المئذنة في حد ذاتهازخ
  . بنفس عرض البوابة و ناتئة قليال عن سطح المئذنة

 على عقد  ازخرفته اقتصرت ،مربعة البوابة، و هي شبه تقع اللوحة األولى مباشرة فوق ظل
يشبه إلى حد كبير العقد الذي يزين الواجهة الشمالية   (arc à lambrequins)كبير مشرشف

  .تتوسطه فتحة مستطيلة صغير، و يحتضن عقدا مماثال له 1لمئذنة حسان بالرباط،
من  تكسوها شبكة  رض اللوحة السابقة و أطول منها،اللوحة الثانية، و هي بنفس ع

لهذه المئذنة على غرار بقية مآذن ذلك  رئيسيةتشكل الزخرفة ال التي المعينات الهندسية
بإشبيليا، فهي تتكون في الوسط " الخيرالدا" تصميم زخارف هذه اللوحة يشبه مئذنة . العصر

مزينة بعقدين فوق بعضهما البعض و على جانبيها عقدين  ،من لوحة ضيقة و عمودية
شبكة المعينات الهندسية التي تشكل العنصر الزخرفي األساسي لهذه يحمالن  2مفصصين

  . الواجهة
دها في أية مئذنة و ال نج ،المعينات الهندسية المستعملة في هذه اللوحة فريدة من نوعها

الضفيرة األولى ذات فصوص  ،، و هي تتشكل من ضفيرتينكانت و زيانيةمرينية أ أخرى
دائرية تتناوب مع فصوص منكسرة، و الضفيرة الثانية ذات فصوص دائرية فقط، تتقاطع 

   ينمنكسر  ينص دائري و أضالعها مكونة من فصالضفيرتان فتشكل معينات رأسها ف
بشكل ضعت يج بنية و زرقاء، وُ ن الزليكسو سطح هذه المعينات قطع م). 04شكل رقم (

يج خضراء لكسوة سطح أنصاف المعينات المحاذية إلطار كما استعملت قطع زلمتناوب، 
 3.اللوحة، و لتطعيم الفراغ الفاصل بين ضفيرتي المعينات

يزينها إفريز من العقود  تتوج بدن المئذنة، مستطيلة و ضيقة ،اللوحة الثالثة و األخيرة
     و هي خمسة عقود منكسرة  .و المآذن الزيانية 4الكتبية جامع الصماء على غرار مئذنة

 و مفصصة تقوم على أعمدة، العقد األوسط يحتضن فتحة مستطيلة كبيرة، بينما العقود

                                                 
1

� ذ	< ,=�� �+.�* >��; ���ن ��	���ط، أ��9 �و ھ @.  

J. Caillé, La mosquée  de Hassan à Rabat, Paris, Arts et Métiers graphiques, 1954, fig. 48. 
2
  A�#��4'� �&  . C وا�� �' �� ���رة �� 6�س �G دا�Dي �4�ن �� �1(* @�ص داCA ،*#�D وا�� �' � #%'�وب �; @

3
 G. Marçais, L’architecture musulmane d’Occident…, fig. 219. 

4
 H. Basset & H. Terrasse, Sanctuaires…, pl. XVIII & XIX.  
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يعلو هذه اللوحة حائط بعلو . في قسمها العلوي صغيرة و الجانبية فتحتضن فتحات مستطيلة
 كالذيكان مكسوا بإفريز من الزليج أنه  (G. Marçais)مارسي  ورجم، و يعتقد األستاذ ج 3
  1.األخرى المآذن المرينيةزين ي
  

 )05صورة رقم ( الشرقية و الغربية للمئذنة انالواجهتزخرفة  .3.3
  
لواجهة الشمالية، و هما لم يتبق من هاتين الواجهتين سوى النصف الطولي الملتصق با 

  . ن تماما و ترتيب زخارفهما يكاد يكون مماثل للواجهة الشماليةامتماثلت
في جزئه  خال من الزخرفة ى الواجهة الشمالية،الذي تقابله البوابة عل للواجهتين القسم السفلى

ن على يمفصص و تتمثل زخرفته في عقدين. في جزئه العلوي و مزين بثالثة عقودالسفلي، 
وسط في العقد  و 2يحمل كل واحد منهما شبكة ضيقة من معينات كتف و درج، ،الجانبين

  .تمعيناال نفس بكة منعقد مشرشف و يحمل ش نه كانأيبدو 
اللوحة األولى التي تزين هاتين . فهي مطابقة للواجهة الشمالية ن،ابقية زخرفة الواجهت 

مماثلة لها، أما اللوحة الثانية  لواجهة الشمالية ولفي مستوى اللوحة األولى الواجهتين تقع 
 .ك المستعملة في الواجهة الشماليةتختلف عن تل الهندسية، المعينات من فهي مكسوة بشبكة

 3.من نوع  المعينات الذي استعمل بشكل واسع في المآذن المرينية بالمغرب األقصى و هو
فص دائري و على من معينات يتكون رأسها  النضفيرتين تتقاطعان لتشك هي تتشكل منو 

يج كما هو الحال على الواجهة بالزل مكسو هاسطح و  ،)05شكل رقم (منكسر  جانبيه فص
  .هيزال بعضه في موقعال  ،الشمالية

للمآذن الموحدية في  امتدادهي تعتبر هذه المئذنة من أجمل نماذج الفن اإلسالمي، و  
ا مماثل لما هو معهود في المآذن فإذا كان التصميم العام لزخارفه. ضخامتها و في عمارتها

أبرزها إدخال عنصر البوابة  ،الموحدية و المرينية، فهي تختلف عنها في بعض التفاصيل
و إنما على الواجهة فقط  لمئذنة ل مسحة من الجمال و العظمة، ليسالذي ساهم في إعطاء 

                                                 
1
 H. Basset & H. Terrasse, Sanctuaires..., p. 350. 

2
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B. Maslow, op.cit., fig. 17 & 26. 
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سبها و في التوزيع تعد هذه البوابة تحفة فنية في حد ذاتها، في ن و. الشمالية للجامع ككل
 الحظ استعمال نوع فريديكما . ي تضاهي البوابات الموحديةالمتوازن لزخارفها، و بذلك فه

ليج بشكل مئذنة، هذا إلى جانب استعمال الز من المعينات الهندسية ال نجده إال في هذه ال
شائعا  أمرا ، و يبدو أن ذلك أصبحتامو سطح المعينات الهندسية بشكل يكس و الذي واسع

في عهد السلطان أبي الحسن المريني، حيث نشاهد ذلك في مآذن مسجد حمرة بفاس 
  4.ةو مسجد مقبرة شال  3مسجد أبي الحسن بفاس البالي، 2مسجد الشرابليين، 1الجديد،

 
 مدينة المنصورةبالمعالم اآلثرية األخرى  : ثانيا

  
تذكر لدور و قصور المدينة التي ورد ذكرها في الكتب التاريخية، فقد اندثرت  أثارلم تبق 

إلى بعض اآلثار في الجهة الشمالية الشرقية (Ch. Brosselard)  أشار شارل بروسالر. تماما
نها آثار أاحة تقارب النصف هكتار، و يعتقد على مس تنتشرمن القرية االستعمارية آنذاك، 

  . آثار قصر الفتح الذي شيده السلطان أبو الحسن علي ل فيتتمث للقصبة المرينية، و
م، كانت  35و طوله  م 9أحدهما يبلغ عرضه  ،ضين للمياهتتكون تلك اآلثار من حو 

األعمدة التي لقواعد به آثار الشرقية رواق  ةحيط به من الجهيوة بالزليج، و أرضيته مكس
  .رخامية ليس بعيدا عن الموقعالعمدة األ بعض ، حيث عثر على بقاياسقفه كانت تحمل

 ،م 13المدكوك طوله  تراببقايا جدار من المن الحوض،  الجهة الجنوبيةكما وجدت على 
يتنهي هذا الجدار من الجهة الشرقية بقاعة أو  ،ربعة تيجان مدمجة و يتوسطه بابألبه آثار 

المساحات المحاطة ساحة مستطيلة، و في محور هذه القاعة و الحوض األول، عدد من 
شكل الحدود يُ من الجهتين الشرقية و الجنوبية  المدكوك، و سور يمتد تراببجدران من ال

   5.الغربية لهذا المجمع من المباني
حد التيجان المحفوظ بمتحف أمجمع تماما، و لم يتبق منها سوى ندثرت معالم هذا الإ

و يعتقد أنها قبة سيدي أبي مدين، و مسجد سيدي الحلوي،  تيجانتلمسان، و هو مماثل ل

                                                 
1
 B. Maslow, op.cit., Pl. XXVIII. 

2
 Id, pl. XXXIV , XXXV . 

3
 Id, fig. 29. Pl. XXXVII. 

4
 H. Basset & E. Levi-Provençal, op.cit., fig. 33. 

5
 W & G. Marçais, op.cit., pp. 207-208. 
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و كذلك التيجان التي عثر  1.لمينالمع ينجلبت من هذا القصر و أعيد استعمالها في هذ
   .عليها في جامع المنصورة

تتخذ شكل  من قاعدة و هي تتكون ،)06 صورة رقم(الرخام األصفر  علىهذه التيجان  نحتت
 .للتاج الكورنثي هو الشكل الذي يعتبر تحوير ألوراق األكانتستموج، و مشريط عريض و 

 لإلعطاءأولى المحاوالت  أحد التيجان الذي استعملت فيه نشاهد في الجامع الكبير بتلمسان،
بح على هيئة حلقة عريضة مشكلة األملس، و الربط بينها لتص ورقة األكانتس ذلك الشكل

. ت تيجان الغرب اإلسالمي منذ عهد الموحدينالذي أصبح من مميزا 2شريط متموج أملس،
تتمحور زخرفته حول مساحة مثلثة  متوازي األضالع، نه فهو عبارة عأما التاج في حد ذات

و على جانبي هذه المساحة  3،عصابة وح الملساء، و تتوسطهمشكلة من تقابل زوج من المرا
 أضالع التاج فهي مكسوة بمراوحما ن، أتين متقابليثلثة، نجد في جزئها العلوي مروحتالم

تصميم هذا التاج على . تتجه نحو المحور المركزي للتاج حناءملساء فصوصها قليلة االن
  .4مشابه لتيجان مسجد سيدي أبي الحسن ،األقل في جزءه األوسط

بالقصبة  1993و  1986الحفرية التي قام بها األستاذ عبد العزيز لعرج ما بين سنتي  كشفت
 بينمام،  14الشرقي  هاضلعم، و  19الغربي  ا،  يبلغ طول ضلعهعن جزء من دار ،المرينية
تكون من ساحة مركزية، طول ت.  م 17.50 فيبلغ طولهما ن الشمالي و الجنوبياالضلع

تفتح عليه غرفة مستطيلة  ،م، يحيط بها رواق من الجهات األربعة 7و عرضها  10ضلعها 
  5.من كل جهة، و مالحق من الجهات الشمالية، الجنوبية و الغربية

يج زللم يعثر في هذا الموقع إال على القليل من البقايا الزخرفية، و تتمثل في بعض بقايا ال
أطباق  ا عبارة عنأول نموذج منه .عتبات األبواب، و حواشي الجدران التي كانت تبلط

من النموذج الثاني مشكل  6نية الرؤوس تربط بينها مضلعات سداسية األضالع،نجمية ثما
يتكون من فالنموذج الثالث  أما 7،"الشغل بان" مثمنات أو ما يطلق عليه في المغرب تسمية 
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قطع مستطيلة باللون األزرق، تمتد منها مثلثات متساوية الساقين باللون األبيض، تليها 
هذا إلى  1.يتبادل فيها اللون األبيض و البني بشكل شطرنجي مربعات قائمة على رؤوسها

  . األلوان و األحجام األشكال،جانب عدد كبير من القطع المنفصلة، متعددة 
االستعمال في العمارة  شائعة التي كانت كتلك لم يعثر على بقايا زخرفية جصية منقوشة

جص الملون بأسفل الجدار العهد، و إنما عثر على العديد من قطع  اإلسالمية في ذلك ال
  .ذلك الجدار الغربية للدار، و التي كانت تكسوالغربي للقاعة 

سم، ذات لون مصفر، تحمل آثار حزوز تمت  0.4و  0.3يبلغ سمك تلك القطع ما بين 
الملونة المنجزة خارف و فرجار لتحديد الخطوط التحديدية لتصاميم الز  ،بواسطة آلة حادة

و إن اختفت تلك . اقتصر األمر على استعمال اللون البني الفاتح و البني القاتم و ،عليها
اميم تلك الزخارف، و هي األلوان، فإن الحزوز السابقة الذكر، سمحت بإعادة تشكيل تص

  .مختلفين تصميمين تبعت
ثمانية رؤوس، تحيط األول ذو تصميم هندسي، يتكون من طبق نجمي مركزي ذو  نموذجال

تلك األطباق  أطباق نجمية أصغر حجما من الطبق المركزي، و تربط بين ،به بشكل مشع
اللون  لنجوم المركزية و أضالعها المشعةااستعمل في تحديد خطوط . مضلعات متنوعة

  2.مضلعاتلملء فراغات ال لبني المحمراللون البني الفاتح أو ا استعمل بينماالبني الداكن، 
ون من حلية مركزية يتك .أساس عناصر هندسية و نباتية الثاني، فهو يقوم على لنموذجما اأ

أربعة عناصر نباتية يبدو أنها مراوح بسيطة، و تحيط بها من الخارج و في  تتوسطها ،مهشرة
هذا التشكيالت الزخرفية بحيث  تكررتهيئة ثالثة أرباع دائرة،  على شكل محاورها األربعة،

مزينة بزوج من الخطوط  ئرية واسعة، تتوسطها دائرة صغيرةبينها مساحات دا تشكل فيما
المنحنية و المتقاطعة، و يزين الفراغ بين هذه الدائرة و المساحة الدائرية المحيطة بها، 

  .الفصوص عناصر نباتية محورة تتمثل في أوراق خماسية
، "الفرسكو"يطلق عليه مصطلح  هذا النوع من الزخارف المرسومة باأللوان المائية، و الذي

لم  و اصة خالل هذه الحقبة التاريخية، خ اإلسالمي، مارة اإلسالمية بالمغربكان نادرا في الع
و إن كان يختلف في تفاصيل  3ة،من مئذنة مسجد شال  نموذج وحيديصلنا منها سوى 

                                                 
1

 .209. ص ،...��� ا	(R#R 	(�ج، ا	����� ا	��#'&* 
2

 .215. ����، ص 
3
 H. Basset & E. Levi-Provençal, op.cit.,  p. 119 et fig. 40. 



192 

 

في  كذا وائر، وعلى الد في تصميمه العام الذي يعتمد فهو يشبه نموذج هذه الدار ،زخرفته
تقنية اإلنجاز، و هذا ما يرجح أن هذه الدار أسست في عهد السلطان أبي  األسلوب، و

     1.الحسن
  

   ادب بالعُ  معالم مجمع: المبحث الثاني
 

كم إلى الجنوب الشرقي من مدينة تلمسان، مقصدا  2اد الواقعة على بعد ب كانت منطقة العُ 
ان، و هذا ما يفسر أصل بها العديد من علماء و شيوخ تلمساد، و دفن ه ألهل العلم و الزُ 

، كانت نواتها األولى، "ّباد السفليالعُ "و يبدو أن المنطقة التي يطلق عليها تسمية . تسميتها
، و لم يتبق منه سوى بعض اآلثار التي جرتو هُ  فقدت أهميتها و مع مرور الوقت غير أنها

فقدت قسمها  و تتمثل في مئذنة مسجد 2ميالدي،الر ترجع إلى القرن الثاني أو الثالث عش
و تزامنا مع . العلوي، و العديد من القباب و القبور، منها قبة سيدي أبي اسحاق الطيار

بعدما دفن به العالم و الولي الصالح سيدي أبي مدين  اد الفوقي،ب ذلك، ازدادت أهمية العُ 
قام السلطان أبو الحسن المريني عند بعدما  خاصبشكل و  3م، 1197/ ه 594سنة الغوثي 

اد ب لتصبح قرية العُ  4احتالله لمدينة تلمسان، بتهيئة الموقع المحيط بضريح سيدي أبي مدين،
الفوقي من أقدس األماكن بالمغرب اإلسالمي، يحج إليه الناس من جميع إنحاء المنطقة 

   5.ند زيارته لمملكة بني زيانتبركا بهذا الولي الصالح، كما يشير إلى ذلك ليون األفريقي ع
كانت قبة سيدي أبي مدين، النواة التي شّيد حولها السلطان أبو الحسن مجموعة من المباني، 

   من أهم معالم العمارة  امما جعل من هذا الموقع واحد ،صرو مدرسة و ق ،مسجدهي و 
  . و الفن اإلسالمي التي تزخر بها مدينة تلمسان

فقبة . تضررت معالم هذا الموقع كثيرا خالل العهد العثماني، ثم خالل العهد االستعماري
سيدي أبي مدين التي شّيدت في عهد السلطان الموحدي محمد الناصر، تعرضت للحرائق 
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عبر العصور المختلفة، مست بشكل  في عدة مناسبات، كما عرفت العديد من أشغال الترميم
أما القصر الصغير الواقع أسفل  1.ذي أفقدها زخارفها األصليةاألمر ال ها،خاص زخارف

تهدم الجزء األكبر منه، و فقد مجمل حليته الزخرفية، كما تضررت المدرسة كثيرا ف ،الضريح
ال  لحسن الحظ أن المسجد. ها الجميلةو فقدت مجمل زخارفها، و لم يسلم منها سوى بوابت

التي تجعل منه أحد أهم معالم الفن  األصلية، ارفهمحافظا على زخو يزال في حالة جيدة 
 .اإلسالمي المميزة لمدينة تلمسان

  
  مسجد سيدي أبي مدين : أوال
  

كما تشير إلى ذلك مجموعة  يالحسن عل وأسس هذا المسجد من طرف السلطان المريني أب
   2.من الكتابات المتفرقة بالمسجد

      مباشرة فوق عقد بوابة المسجد  لواقعةا و الزليج منه الكتابات تلك الكتابة أهم هذ
رك موالنا السلطان مر بتشييد هذا الجامع المباأالحمد هللا وحده " و جاء فيها ) 06شكل رقم (

بن بي يوسف يعقوب أد عثمان بن موالنا السلطان بي سعيأعبد اهللا علي بن موالنا السلطان 
تكمن أهمية هذه  3."سبعمائة نفعهم اهللا به عبد الحق ايده اهللا و نصره عام تسعة و ثالثين و

االسم الكامل لمؤسس المسجد و نسبه و تاريخ البناء، و هو سنة  الكتابة، في كونها تتضمن
  .م 1338/ ه 739

بشكل إفريز ضيق  أيضا ليجالز  منكتابة أخرى  توجدلكتابة السابقة الذكر، إلى جانب ا
لبوابة  (pieds droits)تكسوان الدعامتين الجداريتين  تنتهي به لوحتان من الزليج

بو الحسن عبد اهللا أمر به موالنا أهذا ما "، المقطع األيسر نصه )10صورة رقم (المسجد
كما توجد  4."والتمكين و الفتح المبين ّيده اهللا بالّنصرأ" ، أما المقطع األيمن فنصه "علي
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تحمل اسم مؤسس  1الصالة، منها كتابة نقشت على لوحة رخامية بيتكتابات أخرى ب
هذا إلى جانب كتابات منقوشة  2.قوفة على المسجدو و قائمة باألمالك الم نسبه ،المسجد

  3.على تيجان المحراب، تحمل اسم السلطان أبي الحسن
 
 )02مخطط رقم ( ة لمخطط المسجديالدراسة الوصفية و التحليل. 1
  

   م  28.45يتخذ هذا المسجد مخططا مستطيال، عمقه أكبر من عرضه، حيث يبلغ عمقه 
جدار القبلة،  الصالة تتكون من خمسة بالطات عمودية على بيت. م 17.40و عرضه 

ثالثة سرايا، و سرية رابعة محاذية  ةوية تقوم على دعائم مربعة، مشكلدتفصل بينها عقود ح
  هذه السرية . بلةلجدار القبلة، يفصلها عن بقية السرايا صف من العقود الموازية لجدار الق

ت، تتقاطعان أمام عرضها أكبر من عرض بقية السرايا و البالطا ىو البالطة الوسط
ن تمتدان من الجهة االبالطتان الجانبيت. قبة تقوم فوقهامساحة مربعة  نالمحراب لتشكال

الشكل، و تطل عليه الرواقين الشرقي و الغربي للصحن، هذا األخير مربع  النالشمالية لتشك
ن اباب ،للمسجد ثالثة أبواب. م على دعائموية تقو دالصالة بثالثة عقود ح بيتاألروقة و 

بوابة  ألولى، و الباب الثالث و هوالصالة عند مستوى السرية ا بيتن يفتحان في ياجانب
يها قبة م و تغطّ ضخمة تقع في محور المحراب، و تتوسط الجدار الشمالي، يحتلها سلّ 

يؤدي إلى غرفة واسعة كانت  صغير باب يتوسط الجدار الغربي لبهو البوابة، .مقرنصة
 دار الشرقيالج يقابله باب مماثل يتوسطالمئذنة، و  ةتستعمل الستقبال الزوار و تحيط بقاعد

  في المستوى السفلي للمسجد من جهة،  الواقعة يؤدي بواسطة سلم إلى قاعة الوضوء للبهو
  . من جهة ثانية و إلى قاعة للتدريس في المستوى العلوي

 . ف ذات منحدرين من األجر، مغطاة بالقرميد األخضر من الخارجسقأالبالطات تغطيها 
 .معالغربية للجا - أما المئذنة فتقع في الزاوية الشمالية
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  الدراسة الوصفية و التحليلية للزخرفة .2
    

جزء واسعا من  ارفه الجصية و الخزفية التي تكسولعل أهم ما يميز هذا المسجد، هو زخ
الصالة، بما  بيتجميع الجدران الداخلية ل فالزخارف المنحوتة على الجص تكسو. المسجد

دت تلك الزخرفة الجصية إلى و جدران األروقة الجانبية، و امت ود، المحرابفي ذلك العق
المساحات الوحيدة  ، وبأشكال هندسية منجزة على الجص الداخلية للجامع، المزينة لسقوفا

ه فهي أما بوابت. هي عقود األروقة المطلة على الصحنف ،التي تركت خالية بدون زخرفة
حيث ها، ترفو في زخ في تصميمها ،اإلسالميالغرب أحسن مثال عن البوابات في عمارة 

و القباب المقرنصة، لتشكل تحفة  الزخارف المنقوشة على الجصب رقيج المو الزل فيها يمتزج
 .فنية فريدة في تاريخ العمارة اإلسالمية

  
 بوابة المسجد  زخرفة. 1.2

  
الجهة الشمالية المقابلة  نحوبني المسجد على أرضية غير مستوية و شديدة االنحدار 

عم مزدوج من الجهة الضريح سيدي أبي مدين، لذلك لجأ المهندس إلى بناء جدار د
مساحة  تحتلالشمالية، و استغل المساحة المحصورة بين الجدارين لبناء بوابة المسجد التي 

ة درجة، و يؤدي من الساح 11ها سلم مكون من وي منكسر، يحتلّ دمربعة واسعة ذات عقد ح
و تغطيها قبة  ،التي تفصله عن الضريح إلى الباب المؤدي إلى صحن المسجد الخارجية
بلوحات متنوعة من  ،بشكل يكاد يكون كليا لبهو البوابة زينت الجدران الداخلية. مقرنصة

  .         يج المورقبالزل و باطن عقدها بينما زينت واجهة البوابة الزخارف المنقوشة على الجص،
عل من هذه البوابة تتسم ، و جرضته تضاريس الموقع، كان جد موفقالتصميم الذي ف هذا
في جعلها أجمل مثال عن  ،و التناسق في نسبها، مما ساهم إلى جانب زخارفها زانباالتّ 

 .بوابات المباني الدينية اإلسالمية التي تعود إلى تلك الحقبة التاريخية
 
 
  



196 

 

 )09و  08، 07، صورة رقم 06شكل رقم (واجهة البوابة زخرفة  .1.1.2
  
 بزخارفها الجميلة ار الزائرين لمسجد سيدي أبي مدين، هو بوابته الضخمة ظأن برز ما يشدّ أ

ما يضفي م، الدافئ لونه المصفرالزليج بألوانه الباردة مع الجص ب جيمتز  حيثو المتنوعة، 
  .ال نجده في أي معلم أخر من المعالم اإلسالمية بالمنطقة و جماال خاصا على هذه الواجهة

و تهيكلها مادة  ليج المورق كمادة أساسية في زخرفتها،زخرفة واجهة هذه البوابة عل الز  تعتمد
  . التي تساهم في تنظيم و توزيع التشكيالت الزخرفية المكونة لها األجر

 (pieds droits) لى دعامتين جداريتينليال، يقوم عوي منكسر قدتتمحور الزخرفة حول عقد ح
 يؤطرهم،  7برتفاع العقد عن مستوى أرضية الفناء ام، بينما يبلغ  3تفصل بينهما مسافة 

ليج، يليه إفريز ثان الز  منجر، و يعلوه إفريز كتابي آلن ثالثة أشرطة من ام نمكوّ إطار 
ة تقوم و يتوج البوابة ظل  ليج،جر و أرضيته مكسوة بالز آلية من ان بأشكال هندسعريض، مزيّ 

  .على صف من الكوابل، و يغطيها القرميد األخضر
وي منكسر، فتحته  يحدها عقد ثان مشكل من ثالثة أشرطة من األجر تتقاطع دعقد البوابة ح

، يتناوب فيه كل فص دائري مع مفصص (arc festonné)فيما بينها فتشكل قوس زخرفي 
  . ن، و يفصل هذا العقد الزخرفي فتحة العقد عن كوشتيهيمنكسر  نيفص

مراوح بواسطة على ما يشبه المعينات المشكلة (voussure)  يعتمد تصميم زخرفة فتحة العقد
وسط المعين تكسوه مراوح ثنائية الفصوص بيضاء،  قاعدتها سوداء و نهايتها خضراء، طويلة

ففي هذا ). 07شكل رقم (ية، و زهيرة بيضاء ثالثية الفصوص على أرضية سوداء و أخري بنّ 
  1،يجهو معهود في هذا النوع من الزلالتصميم اللون األبيض ال يشكل أرضية الزخرفة كما 

  .و إنما استعمل إلى جانب األلوان األخرى لتشكيل المراوح المكونة له
م السابق، حيث استعمل اللون األبيض عن التصميزخرفة كوشتي العقد يختلف تصميم 

كأرضية تتوزع عليها العناصر النباتية األخرى، و تتمثل هذه األخيرة في أغصان رفيعة 
باللون األسود، تلتوي بشكل غير متناهي لتكون حلقات متماثلة و متشابكة، تتفرع منها مراوح 

ها فيكونان اأسود، أما فص ئماثنائية الفصوص متنوعة، ذات لونين أو ثالثة، عقبها يكون دا
غالب األحيان يكون أحدهما ، لكن في )3، 2، 1:  02لوحة رقم (بلون واحد أخضر أو بني 

                                                 
1
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الحظ ي، و في حاالت أخرى )5و  4:  02لوحة رقم (ي باللون األخضر و األخر باللون البنّ 
، و أخرى )7،8، 6:  02لوحة رقم ( في وسط أحد الفصين للفصل بين اللونين  وءوجود نت

  ). 9:  02لوحة رقم (أحد فصيها يتفرع من نهايته فصين صغيرين 
و نهايتها  ،يبنّ  وعقبها أسود أ ، ثالثة أنواع من الزهيرات، يكونيصاحب هذه المراوح

ا بلون أخضر  عقبها بلون أسود و وسطه ، و أخرى)12و  11، 10:  02لوحة رقم ( خضراء
  ).14و  13:  02لوحة رقم (أو العكس  و نهايتها بلون بني

يج هذه البوابة، تختلف قليال عن تلك المستعملة على الجص، فهي المرواح المستعملة في زل
التناظر بين فصيها،  من تتميز عنها بكونها ذات فصوص غليظة و متوازنة، مع موجود نوع

كبيرة حتى يمكن تجميع تلك يج الذي يتطلب دقة مر الذي يفرضه هذا النوع من الزلو هو األ
 ات وءبعض المراوح نت لقة، كما تتخلالقطع المختلفة لتشكل وحدة زخرفية متكاملة و متناس

  . المتعددة في المروحة الواحدةتفصل بين األلوان 
تشبه إلى  الزليج في هذه البوابة،راوح و الزهيرات المستعملة على عموما يمكن القول أن الم

عملة على مادة الحجارة و التي نشاهدها سواء في بوابة جامع المنصورة، حد بعيد تلك المست
، )يج و الحجارةالزل(د المستعملة وان شك إلى المفي ذلك يعود بدو  ب، و السبأو بمقبرة شاّلةَ 

   تتطلب دقة كبيرة و ال تتحمل أي خط، بينما النقش على الجص فهو يتميز بمرونة التي 
نباتية بسهولة دون أن يؤثر ذلك على التصميم العام للتشكيلة و يمكن تعديل العناصر ال

  . الزخرفية
شريطين  ثم ضين من األجر،يهي هذا العقد بإفريز كتابي محصور بين شريطين عر تني

توسطهما ضفيرة باللونين األبيض و األسود، أما النص ت ،يج األخضرضيقين من الزل
تتخلل حروفه مراوح ثنائية  ي،بالخط النسخ على أرضية بيضاء، أسود اللون الكتابي فهو

     إفريز ثان، عريض يليه .الفصوص، و زهيرات مماثلة لتلك المستعملة في كوشتي العقد
، مشكلة بواسطة شريطين من )ثمنالم(ن بصف من األطباق النجمية ثمانية الرؤوس مزيّ  و
ر، بينما أرضية األطباق مة بالزليج األخضالمساحة المحصورة بين الشريطين مطعّ  و جر،آلا
  . مكسوة بالزليج األسودفلنجمية ا
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، و يضفي عليها تناسق و انسجام بين البوابة يساهم هذا اإلفريز في زيادة ارتفاع واجهة
جر، مشكلة بواسطة صف من آلة من او تنتهي هذه الواجهة بظل . عرضها و ارتفاعها

 .يكسوها سقف من القرميد األخضرالكوابل البسيطة على هيئة أنصاف عقود دائرية، و 
  

  للبوابة لبهو الزخرفة الداخلية .2.1.2
     

  مزينةا لوحة من الزليج، ، تكسوهم)10صورة رقم (يرتكز عقد البوابة على دعامتين جداريتين 
اء اللون، تتخللها سود و هي معينات صغيرة  1.شبكة من معينات كتف و درج ذات الزهيرةب

سوداء تفصل  يرةاطع فيما بينها لتشكل معينات كبتتق ،ية اللونبنّ  ،معيناتالصفوف من نفس 
 .خيوط رفيعة باللون األبيض ،و تهيكل هذه الشبكة من المعينات. يةبينها تلك الصفوف البنّ 

و تمتد هذه  2.تنتهي بإفريز كتابي ضيق بالخط النسخي باللون األسود على أرضية صفراء و
  .بالكامل البوابة عقداللوحة لتكسو باطن 

درجة، يوصل إلى الباب المؤدي إلى صحن  11البوابة سلم كبير، مكون من  بهو يتوسط
المسجد، و بذلك فهو يشكل مساحة مربعة تغطيها قبة مقرنصة، و الواجهات الداخلية 

  .)12و  11صورة رقم ( من الجص مزينة بزخارف غنية للبهو األربعة
       الشرقي  انالجدار  .األرضية ىمستو  عنم  1.70 ارتفاععلى جدران البهو  زخرفة تبدأ

تكسوهما زخارف منحوتة على الجص متماثلة تماما، كما تزين الزخارف الجصية  ،و الغربي
داخلية فهو مزين واجهة الباب المؤدي إلى صحن المسجد، أما عقد البوابة من الجهة ال

  .   يج كما هو الحال من الجهة الخارجيةبزخارف على الزل
، سم 30يبلغ عرضه أول،  إفريز كتابيمن  –بداية من األسفل  –تتكون زخرفة جدران البهو 

 لبهو يلتف حول الواجهات األربعة ،)13صورة رقم ، 08شكل رقم ( بالخط الكوفي و هو
و هو مكون من  3الغربي،ن الشرقي و ين يتوسطان الجدار ذين الليك الباببوابة، بما في ذلال

 ، خاصة حول القسم العلوي منخمسة خراطيش على كل جانب، تربط بينها جامات مربعة

                                                 
1
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م،  تتكون من شريطين كتابيين  1.02الخراطيش األفقية، مستطيلة طولها . البابين السابقين
       رقيق يتوسط الخرطوشة،  الشريط األول،. بعضهما البعضبالخط الكوفي يقعان فوق 

، أما الشريط الثاني، فهو كبير و غليظ، يمتد بطول مكررة، "حمد هللال" و يتكون من عبارة 
و هي في الواقع تكملة  1أيضا، مكررة" على نعماته" كون من عبارة قاعدة الخرطوشة، و يت

  2."الحمد هللا على نعماته"أي  للعبارة التي يتكون منها الشريط األول
تكون نهاية بعض  و ، خط كوفي، يتميز بحروفه الغليظة،اإلفريزعمل في كتابة هذا است

      أما الحروف الوسطى فتكون دائرية ،)حرف النون و حرف التاء(حروفه بشكل فصين 
في الشريط السفلي، تمتد عموديا و تنتهي بزهيرة  "الالم"و " األلف" وف، حر )العين و الميم(

الفصوص، تتوسط عقود صغيرة  تيثنائيوص مكونة من تقابل مروحتين رباعية الفص
. يتوسط الخرطوشة للشريط الكتابي األول الذي" الالم"و " األلف"مفصصة يشكلها حرفيى 

بع نفس التصميم الذي نشاهده في أحد األفاريز الكتابية اإلفريز الكتابي يتّ تصميم هذا 
 3.نية المحفوظ بمتحف تلمسانياشفللمدرسة الت   

سم،  6ق، عرضه  الكتابي السابق مع الجامات التي تتخلله، شريط كتابي ضيّ يؤطر اإلفريز 
بالخط النسخي، مكون من عدة قطاعات تفصل بينها جامات مفصصة صغيرة تتوسطها 

أما  4."يا ثقتي يل أملي أنت الرجا أنت الولي أختم بخير عملي" زهيرات، و نقشت بها عبارة 
، )08شكل رقم (هي عبارة عن دوائر بداخل مربعات الجامات التي تربط بين الخراطيش، ف

نها أربعة زهيرات رباعية الفصوص تتناوب مع زوج من المراوح ثنائية الفصوص كل دائرة تزيّ 
األفاريز  تتخللالغالب لتزيين الجامات التي الملساء و المتشابكة فيما بينها، و هو الشكل 

  .  القليل من المراوح الملساء ثنائية الفصوص نهتزيّ  النص الكتابي كما يالحظ أن هذا .الكتابية
سم، و هو  20موازي له، يبلغ عرضه يقع فوق اإلفريز األول و  اإلفريز الكتابي الثاني،

نقشت بداخل . يتكون من عدة خراطيش تتخللها جامات مربعة في األركان بالخط النسخي،
سم ا اجامات المفصصة يتوسطههذه الخراطيش و بشكل متكرر، عدة آيات قرآنية، بينما ال

   5".اهللا" الجاللة 
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ال في نهايتها، وفه رقيقة في الوسط، و غليظة قلياستعمل في هذا اإلفريز الخط النسخي، حر 
، كما أن مجمل "الالم" و " األلف"خاصة بالنسبة لحرفي  ،و تكون مقطوعة بشكل مائل

نقش هذا اإلفريز الكتابي على أرضية كثيفة من  . كتبت بشكل أفقي على األرضيةالحروف 
نباتية رقيقة،  من أغصان و تتمثل في حلقات، العناصر النباتية المحفورة بشكل جد غائر

 تتوضع )11:  03لوحة رقم (قة صغيرة ثنائية الفصوص تتخللها بشكل كثيف مراوح معر ،
 ).3، 2، 1:  03حة رقم لو ( نائية الفصوص و الزهيرات الملساءفوقها بعض المراوح ث
يتوسطهما، توجد مساحة  الباب الذي  ، و على جانبيبهوو الشرقي لل على الجدارين الغربي

مزينة بزوج من العقود  و هي مستطيلة محصورة بين اإلفريز الكتابي الثاني و قمة الباب،
المنحوتة على جص، مزينة بنفس النوع من الزخرفة التقوم على أعمدة رقيقة من  ،الصماء

  ).  09شكل رقم (بالخط الكوفي  ها كلمةالجص بشكل مسطح، و تتمثل في معينات تتوسط
تقوم على أعمدة رفيعة من الجص،   خمسة عقود صماء ،المستوى الثاني من الجدارينن يزيّ 

  . متنوعة ذات تصاميم زخارفها
   ،نالتاذات فصين متقاب من مراوح ملساءن على الطرفين، تتشكل زخرفتهما ان الواقعاالعقد

على ) 10شكل رقم (منتظمة بشكل متناوب في صفوف عمودية  أيضا، نالتان متقاباو زهيرت
رقيقة، و هو تصميم استعمل في  نباتية أغصانمن أرضية من الحلقات الصغيرة مشكلة 

 ن االعقد. بسالمدرسة أبي الحسن في أروقة س و ارين بفاتزيين رواقي الصحن بمدرسة العط
 ،تتوسطها زهيرة ثالثية الفصوص ،زخرفتهما تعتمد على المعينات الهندسية ،ن لهمالياالموا

، و هو تصميم )11شكل رقم (قة صغيرة رواح معر م اتحيط به و يعلوها عقد نصف دائري
واسع االستعمال عند  هتصميمف أما العقد األوسط. سجد فقطفريد من نوعه نجده في هذا الم

ما يشبه  ، تشكالنات فصين كبيرين و متقابلينيتكون من مروحتين ملسوين ذ، و بني مرين
صفوف عمودية من الحلقات المشكلة بواسطة  فيو منظمة  ،مرتبة بشكل متناوب ،المعينات

  ).12شكل رقم (أغصان نباتية رفيعة 
النسخي، ثم ينتهي هذا المستوى بصف أول من المقرنصات، يليه إفريز كتابي ضيق بالخط 

بحيث تشكل عقود صغيرة مزينة بصف  ،كبر من السابقةأصف ثان من المقرنصات 
ساء ثنائية الفصوص المتقابلة على جانبي محور مركزي، و هو لعمودي من المراوح الم

  .في جميع العمائر المرينية  تصميم يتكرر في هذا الموضع
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 ، )15صورة رقم ( المسجد  البوابة، يحتلها الباب المؤدي إلى داخل بهو الجهة الجنوبية من
 آيات قرآنية مكون منوي منكسر، يؤطره إطار كتابي مزدوج و ضيق دو هو ذو عقد ح

 ،تكسوها زخرفة منقوشة على الجص) 16صورة رقم ( الباب عقد اكوشت 1.بالخط النسخي
وج من كيزان الصنوبر شبكة من مساحات صغيرة على هيئة قلوب يتوسطها ز  تشكل

و . الزخارف المنقوشة على الجص عادةوشة بشكل جد بارز مقارنة بمستوى منقالمتقابلة، 
حمرة بفاس  جامع كما نشاهده في ،هذا النمط من الزخرفة نشاهده ألول مرة في هذا المسجد

  2.الجديد أين استعمل في تزيين العقود التي تحمل القبة أمام المحراب
، و هي أكبر قبة من نوعها ترجع )14صورة رقم (البوابة قبة مقرنصة من الجص  بهوغطي ي

     بيبة على هيئة نجمة ثمانية الرؤوس تمثل مركز القبة تتشكل من قُ  و. إلى هذا العصر
و قمتها، وحولها تتمحور نجوم ثمانية الرؤوس موزعة على أربعة مستويات متتالية، بحيث 

 خرآالنتقال من مستوى إلى با ،تسمح تلك النجوم بفضل المضلعات المتنوعة التي تشكلها
  . نها غير واضحةأمزينة بزخارف نباتية متنوعة غير سطح تلك المضلعات  و .القبة ةمشكل

  
 )18و  17صورة رقم (  الصالة بيت زخرفة .2.2

  
     ، و جدران األروقة، و العقود فجدرانه. هذا المسجد بزخارفه الجصيةصالة  بيتتميز ي

مزين بزخارف هندسية  فهحتى سقو المحراب كلها مزينة بزخارف منقوشة على الجص، و 
  .من الجصمنجزة 

تكسوها زخارف بسيطة  ،لقاعة الصالة و األروقة ر الشرقي و الغربياجدار القبلة و الجد
) 14شكل رقم (تتمثل في معينات يتوسطها شكل سهمي يحتظن دائرة  ،منحوتة على الجص

        لكسوة المساحات األقل أهمية في المباني المرينية المعينات استعمل  و هو نوع من
  .و الزيانية

  
 
  

                                                 
1
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 )19صورة رقم ( المحراب. 1.2.2
  

و هو محراب مضلع، تصميم زخرفته مستمد من زخرفة محراب مسجد سيدي أبي الحسن، 
  . د من تفاصيل زخرفتهيعدالفي  يظهركما 

مزينة مودين من الرخام، تيجانهما دائري، يقوم على عيفتح هذا المحراب بعقد نصف 
 1.)13شكل رقم (ارين كتابي كتلك التي نشاهدها في مدرسة العط  نقش عليها نص بعصابة

صنجات  (voussure)فتحة العقد  نو تزيّ  (arc fetonné) العقد، عقد زخرفي مفصص فيل
مزين  ،(cavet)إطار أول ضيق و مقعر  هيؤطر  ، و)20صورة رقم (مزينة بمراوح ملساء 

بشريط كتابي بالخط النسخي تتخلله مرواح نباتية، ثم إطار كتابي ثان عريض مكون من 
ن، يقوم كل واحد منهما اين الجانباقطاعات تلتف حول الجهات الثالث للعقد، القطاع ثالث

الزاويتين، و هي مشابهة لتلك ن في ابينهما و بين القطاع العلوي جامتو تربط  ،على جامة
طار المحراب، ال نشاهده في المباني إهذا الجانب من تصميم . ة المسجدالمستعملة في بواب

  . المرينية األخرى، و إنما نشاهده في محراب مسجد سيدي أبي الحسن بتلمسان
ال كما هو الح (cabochon)حول محارة لولبية بارزة  ي عقد المحراب،زخرفة كوشتتتمحور 

في مسجد سيدي أبي الحسن، و ليس محارات دائرية مسطحة كما هو معمول به في 
ن األغصان ت ماقلحتلتف حول المحارة  .رينية األخرىمحاريب المساجد و المدراس الم

تشكل ) 14:  03لوحة رقم (صغيرة ثنائية الفصوص  قةمراوح معر تتخللها  النباتية الرقيقة،
    ، )8، 7، 6:  03لوحة رقم ( ثنائية الفصوص  كبيرة ملساءالنباتية المراوح من الأرضية 

  ).  13و  12:  03لوحة رقم (ملساء الزهيرات الو 
نة بشبكة من كيزان ، مزيّ ضيقة هذا العقد، ثالث شمسيات تفصل بينها لوحات عمودية تعلو

عقد المحراب و الشمسيات التي . الرئيسي للمسجد بابلصنوبر كتلك التي تزين عقد الا
مكون من شريطين كتابيين بالخط النسخي على   ،تعلوه، يحيط بها إطار كتابي ثالث مزدوج

. ، و هو األمر الذي نالحظه في مختلف المساجد المرينيةالملساء أرضية من المراوح النباتية
نجمية ثمانية الرؤوس، و تقوم عليه خمسة عات البإفريز مزين بالمضلّ  ،هي واجهة المحرابتتن

  . ن عقود قاعة الصالةيزين سطحها زخارف نباتية مماثلة لتلك التي تزيّ  ،عقود صماء
                                                 

1
 Ch. Terrasse, op.cit., pl. 26. 
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بالخط الكوفي بداخل ) 21صورة رقم (إفريز كتابي  ،و على جانبيه عند مستوى بداية العقد
وفي، يختلف عن بالخط الك النص الكتابي. بشكل عقد مفصص خرطوشة مستطيلة، طرفيها

رفي توسط حتقد ة حروفه، و وجود عُ ز برقّ و يتميّ بوابة المسجد، فه بهو ذلك المستعمل في
، النباتية المتشابكةالنص الكتابي على أرضية من العناصر هذا  نقش".  الالم"و " األلف"

  13:  03لوحة رقم (  شكل لوزي صغير  اقة طويلة و رشيقة يتخللهمراوح معر  عبارة عن
، و هي عناصر ال )18:  03لوحة رقم (  ق و فصها أملس، و زهيرات عقبها معر )14و 

    1.في مدرسة أبي الحسن بسال نجد عناصر مماثلة لها سوى
في محاريب  جعل هذا النوع من األفاريز الكتابية في هذا الموقع من المحراب، غير معهود

ل أن أقدم مثال عن هذا التصميم نشاهده ب 2و المدارس المرينية بالمغرب األقصى،المساجد 
  .3بتلمسان في مسجد سيدي أبي الحسن

ع في تزين أضالع حنية المحراب، عقود صماء خالية من أية زخرفة، عكس ما هو شائ
حيث تكون أضالع المحراب مزينة بعقود صماء مزينة بزخارف المحاريب المرينية األخرى، 

محراب  ،محراباليشبه هذا  ،ففي هذه النقطة أيضا العقود،ية كثيفة كتلك التي تزين نبات
           مام المحراب أالقبة  ما بالنسبة للعقود التي تحمل، أأبي الحسن سيدي مسجد

، فهي مزينة بشبكة من المراوح الملساء ثنائية الفصوص على أرضية من )20صورة رقم (
، و كوشاتها تزينها جامة مفصصة )12: 03 لوحة رقم(رة المحوّ  و قة الصغيرةمراوح المعر ال

ال نشاهده في المساجد المرينية، و  مرة أخرى فهذا العنصر 4تتوسطها كتابة بالخط النسخي،
جليا  حد ذاتها فهي ليست أصلية و يبدو أما القبة في 5.إنما في مسجد سيدي أبي الحسن

  6.أنها رممت بشكل كبير
  
  
  

                                                 
1
 Ch. Terrasse, op.cit., p. 7. 

2
  �63 �=�ھ�ه ���Tاب ��ر1* أ�� ا	M�� ��T، ا	�=&�ة 1'* ا	��cل ا	��&� ��	����Pب ا�I�	�� *&'#��	م، أ��9 1341/  ه  742ا  

Id, p. 2.  
3

 .J ،04�رة ر86 03، ا	�C ا	�ا�;، C4U ر86  ���1أ��9 أ 
4

  )��T� ر1�ل هللا –S ا	� إS هللا ( و ھ� ا	= �دة  
5

  .15أ��9 أ���1، ا	�C ا	�ا�;، J�رة ر86   
6
 G. Marçais, L’architecture musulmane d’Occident…, p. 276. 
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 العقود .2.2.2
 

 ، كلها مزينةوية منكسرة قليال تقوم على ركائزدالصالة، عقود ح بيتطات وسرايا تحد بال
  . منقوشة على الجص كثيفة زخارفب

تتشكل زخارف هذه العقود أوال من لوحات مستطيلة تشكل أطر للعقود، و هي في الحقيقة 
تتكون من عمود من الزهيرات المشكلة ) 15شكل رقم (زخارفها ، (trumeaux)امتدادا للدعائم 

. في العمارة المرينيةواسع االستعمال ثنائيتي الفصوص، و هو تصميم من تقابل مروحتين 
لها عقد زخرفي ذو يشكّ (voussure)  تتكون من فتحة فهيالعقود في حد ذاتها  زخرفة أما

ذات االنحناءات شبكة من المراوح الملساء ثنائية الفصوص ها نو تزيّ  ،فصوص دقيقة
تتوزع بشكل  متنوعة،تصاميم  ذات فهي كوشاتالزخرفة  ، بينما)03لوحة رقم ( المتنوعة

  .منتظم و متناوب حسب البالطات و السرايا
 ن الرابعة االثالث للبالطة الوسطى و البالطتن العقد األول و أبسط هذه التصاميم نجده يزيّ 

  الصالة لبيت المستعمل على الجدران الجانبية و هو في الواقع نفس التصميم 1و الخامسة،
قة الصغيرة إلى وسط المعين زوج من المراوح المعر  فلكن بشكل أكثر تعقيدا، حيث أضي

صميم الثاني و هو امتدادا  الت). 23صورة رقم (على جانبي الشكل السهمي الذي يتوسطها 
في إضافة عقود نصف دائرية تتقاطع مع تلك المراوح  ،االختالف بينهما يكمن سابق، ولل

 مما يعطي االنطباع في الوهلة األولى و كأنها تتكون من شبكة من العقود الصغيرة يتوسطها
، كما تتميز )24صورة رقم (ن التان و متقابتان صغير اقتن معر اشكل سهمي تتوسطه مروحت

نحت أرضية من السابق مما يسمح بفهو أكثر عمقا  ،عن التصميم األول بتقنية النحت
 و كأنها زخرفة مخرمة قة فتبدوالمراوح المعر.  

ما  همأ. فهو يختلف عن التصاميم السابقة، )25، صورة رقم 17شكل رقم (التصميم الثالث 
قة الصغيرة، تشكل مستوى أول مكون من المراوح المعر  : نه منحوت على مستويينأزه يميّ 

و التي تتكون من صف من الزهيرات الملساء  ،نحتت فوقها زخارف المستوى الثاني ،أرضية
مراوح كبيرة ثانية  ،بقية كوشة العقد او تكسو  تحتل محور كوشة العقد) 15:  03لوحة رقم (

                                                 
1
  86�A 301�	ط* اM�	%�6&8 #(%�� ��3 ا,[�ذ ا	86  1ھ.ا ا�A ة�U��� � &���< 3�� �&%طM�	86  3و  2و ا�A �� 	 �&%&	ا��	ط%&� اM�	أ�� . 5و  4و ا

  .,�6&8 ا	(K�د @&4�ن ��p ��6 � �� ا	��Tاب
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وعه و ال نجده في أي معلم هذا التصميم فريد من ن. الفصوص و زهيرات مماثلة لألولى
  . المغرب األوسط في أو ،المغرب األقصىخر سواء في آمريني 

يعتمد على جامة مفصصة تتوسط ) 27و  26، صورة رقم 18شكل رقم (التصميم األخير 
ن تلتفان حولها ان كبيرتابالخط النسخي، و تحيط بها زهيرت تزينها كتابة ،محور كوشة العقد

 مشكلتين زهيرة صغيرة  بعضهمابو نهايتهما تلتصقان  ،و تلتقيان في زاوية كوشة العقد
هذا التصميم ليس له مثال في المباني المرينية األخرى، و إنما ). 17: 03لوحة رقم (

هذا ما يدل على أن  1،النموذج الوحيد المماثل له، نجده في عقود مسجد سيدي أبي الحسن
المراوح د فهي مزينة بشبكة كثيفة من و أما بقية العق. هذا التصميم مستمد من هذا المسجد

 و قد . تشكل أرضية لمراوح ملساء كبيرة ثنائية الفصوص تحيط بالجامة ،قة الصغيرةالمعر
  .ن الرابعة و الخامسةااألوسط للبالطة الوسطى و البالطتاستعمل هذا التصميم لتزيين العقد 

، زخرفة هندسيةب نهو مزيّ و  ،لها عن السقفإفريز يمتد بطول البالطات و يفص يعلو العقود 
قة مستطيالت نجمية تزينها مراوح معر  ، أو)19شكل رقم (نجوم ثمانية الرؤوس  فيتتمثل إما 

هذا النوع من األفاريز الهندسية كان شائع  ).20شكل رقم (صغيرة تكون بشكل متقابل
ثم تبلورت في  2االستعمال في العمارة المرينية، حيث نشاهده ألول مرة في جامع تازة،

 مدرسة الص ارين، و من ثَ هريج و مدرسة العط أصبح شكال زخرفيا يستعمل بشكل أساسي  م
 . فو سقال تحتن األجزاء العلوية من الجدارن الواقعة مباشرة يريز لتزيافي األطر، و كأف

  
 )28صورة رقم ( سقفال .3.2.2

  
من الداخل، و هو بناء سقف يشبه  ى شكل جديد لتغطية سقفباني هذا المسجد، إل ىاهتد

بالمنطقة منذ عهد الموحديين، و لكنها من  المعهودة في العمارةالخشبية " البرشلة"سقوف 
لين نحو ضلعين مائفكل بالطة يغطيها سقف مكون من . الجص و ليست من الخشب

ثمانية األطباق النجمية أفقي، و كل األضالع مزينة بشبكة من  لعالداخل، يرتكز عليهما ض
  ). 21شكل رقم (بارزة على أرضية غائرة  الرؤوس 

  
                                                 

1
 . 15	�ا�;، C4U ر86 ، ا	�C ا���1أ��9 أ 

2
 H. Terrasse, La grande mosquée de Taza, pl. XLVII. 
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 )28صورة رقم ( المئذنة .3 
  

ا عن بقية هتقع المئذنة في الزاوية الشمالية الغربية للمسجد، و هي ال تختلف في تصميم
  . المآذن المرينية، فهي تتكون من برج رئيسي مربع، يعلوه برج صغير و هو الجوسق

من لوحة سفلية تضم عقدا  ،الواجهتين الشمالية و الغربية للبرج الرئيسيتتكون زخرفة 
 بينما اقتصرت زخرفة. المعينات الهندسية زخرفيا، تعلوها لوحة واسعة تكسوها شبكة من

  .على شبكة المعينات الهندسيةن الجنوبية و الغربية يالواجهت
ن الشمالية و الشرقية، بلوحة مربعة، يتوسطها عقد يتكون من ثالثة يتبدأ زخرفة الواجهت

    كل فص دائري مع فصين منكسرين،  فيه يتناوب لتشكل عقد مفصص،ظفائر، تتقاطع 
اما الواجهة الغربية فهي مزينة بلوحة  1.و يحتضنه عقد ثان، مشكل من معينات كتف و درج

عتين، تشكالن فصوص دائرية تتناوب مع يتوسطها عقد مفصص، مكون من ضفيرتين متقاط
       يج األخضر، موجود بين الضفيرتين قطع من الزلفصوص منكسرة، و يطعم الفراغ ال

  .عقد مفصص هو يتوسط
   معينات كتف و درج بسيطة، تتوسطها مساحة عمودية من شبكة  ،الواجهة الشرقيةتكسو 

، و أخرى في القسم السفلي، و بقية ن، واحدة في القسم العلوياتتخللها فتحت 2و ضيقة،
  . المساحة المحصورة بين العقدين، مزينة بصف من معينات كتف و درج

ن الشمالية و الجنوبية، تكسوهما شبكة من معينات كتف و درج، بينما الواجهة االواجهت
الغربية فتكسوها شبكة من المعينات الغريبة، تشبه معينات كتف و درج، و هي مشكلة من 

وية دمن عقود ح ئر تتكون من خطوط منحنية فقط، تتقاطع فيما بينها، لتشكل شبكةضفا
 المستقيمةالمنحية و  الخطوط هذه الشبكات على أربعة عقود ذات رتكزت .خفيف االنكسار

(arc recticuviligne) على ثالثة أعمدة من األجر تقوم.  
ة أطباق نجمية يج،  يتكون من ثالث، إفريز من الزل)21شكل رقم (نهاية البرج الرئيسي يكسو 

 ينتهي البرج. ، ذات أربعة و عشرون رأساطرفينعلى ال نجميين نيكاملة، و نصفي طبق

                                                 
1
 �V�� ذنq�  �  .أ��9. أ�� ا	��T ���س ا	��	�  ا	=�ا��&&� و��h��  �V ا	%�&8 �=�ھ�ه @

B. Maslow, op.cit, pl. XXXV, XXXVII. 
2
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Id, p. 48, pl. XXIII. 
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، و ربع نجمة  في من نجمة ثمانية الرؤوس سوداء في الوسط فات مكسوة بالزليج، مكونار بشُ 
  . فاتاَ رّ للمثلث الذي يشكل للشُ  الزوايا الثالث
 واجهاته األربعة من إطار بارزتتكون  ،)21شكل رقم (يج فهو مكسو كليا بالزل ،أما الجوسق

ية أطباق نجم عبارة عنبأشكال هندسية،  مكسواإلطار . ط بمساحة مستطيلة و غائرةيحي
تف و درج من رأسا، أما المساحة الوسطى فهي مزينة بشبكة من معينات ك 12صغيرة ذات 

مشكل من زهيرات رباعية الفصوص سوداء على أرضية يج، بالزل ةاألجر، أرضيتها مكسو 
تعقيدا، و تتمثل في حلقات  فزخرفته أكثر د الذي تقوم عليه شبكة المعينات،بيضاء،  أما العق

و زهيرات متعددة  ، تتفرع منها مراوح ثنائية الفصوصاللون سوداء ،رفيعةنباتية غصان أمن 
  .  األلوان كتلك المستعملة في عقد بوابة المسجد

ما يمكن استخالصه مما سبق، أن العناصر النباتية المستعملة في زخارف هذا المسجد قليلة 
بتلك المستعملة في المعالم المرينية بالمغرب األقصى، و تتمثل أساسا في  مقارنة التنوع

فصوصها تكون بنفس الحجم أو أحجام مختلفة، و رقيقة،  المراوح الملساء ثنائية الفصوص،
قة ثنائية لمراوح المعر كما استعملت ا .تنحني في نفس االتجاه أو اتجاهين مختلفين

تشكل أرضية للمراوح الملساء و الزهيرات التي تشكل العناصر  ،صغيرة الحجم ،الفصوص
  . الزخرفية األساسية

المالحظ أنها تتبع نفس التصاميم المعهودة في المنطقة منذ  ،لتصاميم الزخرفيةل بالنسبة أما
 أساسا و التي تعتمد بني زيان،أو  بني مرينميالدي سواء عند النهاية القرن الثالث عشر 

 ارين بفاس او مسجد على المعينات الهندسية، إال أنها أقل تنوعا مما نشاهده في مدرسة العط
في  االتي نشاهده من نوعها ميم الفريدةابعض التصرغم وجود  ،سيدي أبي الحسن بتلمسان

كما نالحظ تأثيرات واضحة لزخرفة مسجد سيدي أبي الحسن في زخرفة . فقط هذا المسجد
و يظهر ذلك بشكل خاص في زخرفة المحراب و بعض العقود كما سبقت  ،هذا المسجد

  . اإلشارة إلى ذلك أعاله
يج بته الضخمة و المزينة كليا بالزلبوا الزخرفية،أهم ما يميز هذا المسجد من الناحية 

جرت العادة أن  حيثمارة المرينية يالمغرب األقصى المورق، و هو أمر غير معهود في الع
 تكون زخرفة البوابات منجزة إما على الجص أو على الحجارة، و المثال المريني الوحيد
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   1ة،شال  مقبرةهو عقد ب ،العقود يج المورق لكسوةنجد استعمال الزل حيثغرب األقصى بالم
عقد بداخل المبنى يربط المسجد بإحدى عبارة عن و لكنه ال يشكل بوابة للبناء، و إنما 

اشفينية، فمن المرجح أن بوابة هذا المسجد مستمدة من بوابة المدرسة الت . قاعات هذا المجمع
ج الذي يكسو واجهتها بشكل يفي تصميمها، و في زخرفتها بالزل فهي تشبه هذه األخيرة

 طقة المغرب اإلسالمي، و يبدويج بهذا الشكل في منن استعمال الزلهي أقدم مثال عو كامل، 
أن ذلك كان تقليدا محليا بمدينة تلمسان، اقتبسه بنو مرين و استعملوه في المباني التي 

وحدها، على شيدوها بمدينة تلمسان، و ما يدعم هذا الطرح أن هذه المدينة كانت تضم ل
المدرسة التاشفينية، مسجد و مدرسة سيدي أبي مدين و المدرسة ( األقل أربعة معالم 

، ميالديالرجع إلى القرن الرابع عشر ت ، و كلهايجتها مزينة كليا بالزلاكانت بواب )اليعقوبية
يرجع إلى عهد  التي واحد عن مثل هذه البوابات لفي المغرب األقصى فليس لدينا مثاأما 

  .بني مرين، بل أن األمر أصبح شائعا في عهد العلويين
 بهو البوابة سجد، ايضا في الزخرفة الداخلية لاشفينية على هذا المكما يبدو تأثير المدرسة الت

 اشفينية محفوظ حاليا أين نجد إفريز كتابي يكاد يكون مطابق إلفريز كتابي من المدرسة الت
   .لى ذلكبمتحف تلمسان كما سبقت اإلشارة إ

  
 ادب مدرسة العُ :  نياثا
   

م،  1346/ ه  747أسست هذه المدرسة من طرف السلطان المريني أبو الحسن علي  سنة 
الصالة، أي ثماني سنوات  بيتشة على قاعدة القبة الخشبية كما تشير إلى ذلك كتابة منقو 

شيدت على ربوة من الجهة الغربية للمسجد، و ال  و قد 2.بعد بناء مسجد سيدي أبي مدين
يفصلها عنه سوى ممر ضيق، و نصل إلى بوابة المدرسة التي تطل على ساحة ضيقة، 

  .للربوة درجة يقع في الزاوية الشمالية الشرقية 15بواسطة سلم مكون من 
 
 

                                                 
1
� ,���K� ;&1ة �U	  *َّ	��K� � '� C)T&ة ��j&� *&4 أ�% O أ�IUل أ1�ار ا	���Kة @� � �#* U � ذي   @ ��T	ا �ا	VT* #�>; ا	�Cm إ	3 ا	���0ن أ�

  .أ��9. م1339>�#�&*  8/ ه  1739'* 

H. Basset & E. Levi-Provençal, op.cit.,  p.16. 
2
 Ch. Brosselard, « Inscriptions arabes de Tlemcen » in R.A,  1858, pp. 408-410. 
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  )03رقم  مخطط( الدراسة الوصفية و التحليلية لمخطط المدرسة .1
   

 م 13تتخذ المدرسة تخطيطا مستطيال، عمقها أكبر من عرضها،  الصحن مستطيل عرضه 
وية منكسرة تقوم على دعائم دم تحيط به أروقة مشكلة من عقود ح 15.50و عمقه 

. و ثالثة على الجهتين الشمالية و الجنوبية ة على الجهتين الشرقية و الغربيةمستطيلة، أربع
ستة غرف، باإلضافة  الرواق الشرقي تفتح على ستة غرف، بينما بيالرواق الغر تفتح على 

حول ساحة صغيرة على تفتح  لغرف الرواق الشرقي،ى أربعة غرف أخرى تعتبر امتدادا إل
تفتح على رواق غير  ،الطابق العلوي به نفس العدد من الغرف. لقاعة الصالة شرقيةالجهة ال
الجهة الجنوبية نافورة  منل به ، تتصيتوسط الصحن حوض ماء واسع و مستطيل. مغطى

 مدرسة دار المخزن بفاس األمر الذي نشاهده في مياه بواسطة قناة ضيقة، و هو نفس
  .3ةو زاوية شال  2،بفاس البالي هريجمدرسة الص  1،الجديد

م،  5.78الصالة، و هي مربعة الشكل، طول ضلعها  بيتسم الجنوبي من المدرسة تحتله الق
يتوسط جدارها الجنوبي محراب مضلع، تتوجه قبة نصف دائرية، تقوم على قاعدة ثمانية 

سقفها عال و تغطيها قبة خشبية يكسوها من الخارج سقف هرمي من القرميد . األضالع
  .  األخضر

ال يختلف تخطيط هذه المدرسة عن التخطيط المعهود في المدارس المرينية بالمغرب 
    مدرسة إلى عرضها ضعيفة بحيث تبدولمالحظ هو أن نسبة عمق الاألقصى، غير أن ا

و المدرسة  4، و هي في هذه النقطة تشبه المدرسة البوعنانية بمكناس،ا مربعةو كأنه
في أواخر عهد  مرين بنيهذا ما يدل على ميل  5.ساك بسالزاوية الن  وأالبوعنانية بفاس، 

البتعاد عن أبي الحسن و في عهد أبي عنان، نحو التخطيط المربع في بناء مدارسهم و ا
  . يكون عمق المدرسة أكبر من عرضها بشكل واضح حيثالتخطيط المستطيل، 

 
    

                                                 
1

�،�Mهأ��9 أ ��c	ا C  .Z0]�06 ر86  ، ا	�
2

�، �[Z0 رM� 86هأ��9 أ ��c	ا C .07، ا	�
3
 J. Meunié, op.cit., Fig. 1. 

4
 A. El-Khammar, op.cit., fig. 7. 

5
 J. Meunié, op.cit., t. II, fig.1. 
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 ة للزخرفةيالدراسة الوصفية و التحليل .2
  

على بعض الصور القديمة من  ذلك تضررت هذه المدرسة كثيرا كما يمكن مالحظة
ف األروقة و الغرف التي تفتح و سقل نهيارا كامالا نالحظ حيث، )30 صورة رقم(األرشيف 

بيت في ذلك زخارف عقود الصحن و  عليها، كما فقدت مجمل زخارفها األصلية بما
الصالة،  بيت التي تزين سوى بعض األجزاء من الزخارف الجصية منها الصالة، و لم يتبق

       وبشكل خاص البوابة، التي تعتبر أهم قسم من المدرسة الذي وصلنا في حالة جيدة، 
 .و محافظا على زخارفه األصلية

  
 البوابة .1.2

  
و إن كان يظهر  ،تتوسط هذه البوابة الجدار الشمالي للمدرسة و تفتح في محور المحراب

  فهي تتميز بجمال خاص بفضل زخرفتها من الزليج بألوانه المتعددة  ،عليها نوع من الثقل
  ).32صورة رقم ، 23شكل رقم (جر األحمر آلو ا
 ،يزين فتحته عقد زخرفي مفصص من األجر ،ويدعقد ح يكون هذه البوابة من باب ذتت

و يطعم   ،دائرية تتناوب مع فصوص منكسرة افصوص الن تتقاطعان لتشكيمن ضفيرتمكون 
إطار ضيق  ،كوشتي العقديؤطر  .يج األخضرزلالفراغ الموجود بين الضفيرتين قطع من ال

كليا  تانمكسو  و هما خضر،األ من الزليجون من ضفيرتين يفصل بينهما خيط من األجر مك
مركزه  و رأسا أسودً  16يعتمد على طبق نجمي كبير ذو  ،ذو تصميم هندسي ،يجبالزل

بحيث  ،شكل محور الزخرفةت اللون، أربعة نجوم ثمانية الرؤوس بنية حوله تلتف ،أخضر
سوداء و خضراء  ،و تكمله مضلعات متنوعة األشكال ،محور كوشة العقدهذا الطبق  يحتل

  .على أرضية بيضاء
  ثم إطار ثان أوسع من السابق  ه،جر بارز عن سطحآلول من اأر إطا ،يؤطر هذا العقد 

نات كتف و درج ذات من صف من معي ة هذا اإلطارتتكون زخرف. ي نفس مستوى العقدو ف
 فراغيج األسود بينما سطح الزهيرات التي تتوسط المعينات و الالزلب ها مكسوالزهيرة، سطح

هذا التصميم إلطار البوابة نشاهده . يج األخضربالزل ، مطعمبين ظفيرتي المعينات الفاصل
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ح و أصب ،ارين بفاس الباليباب السم شاهده قي ن كما 1،ألول مرة في باب الرواح بالرباط
  .البوابات بالمغرب األقصى في شائعاالحقا تصميما 

تذكرنا بالبوابات الموحدية و ليس بالبوابات  ،هذه البوابة في نسبها و في تصميمها العام
المرينية التي تتميز برقة أكبر باعتبار أن نسبة علوها إلى عرضها هي أكبر مما هو عليه 

كليا بالخزف و هو أمر غير معهود في  ةفهي مكسو  من جهة أخرى. في البوابات الموحدية
اشفينية درسة الت المو إنما نشاهده للمرة األولى ب ،بوابات المدارس المرينية بالمغرب األقصى

بأن ذلك القول و من بعدها بمسجد سيدي أبي مدين بتلمسان هذا ما يدعم الرأي  ،بتلمسان
          .بمدينة تلمسان راسخا كان محليا تقليداكان 

   
  )33صورة رقم (الصالة  بيت  .2.2

  
و فقدت مجمل زخارفها األصلية، و الزخارف الحالية في  ،كثيرا تضررت بيت الصالة

مجملها تعود إلى حمالت الترميم التي شهدتها المدرسة، لذلك ليست لدينا فكرة واضحة عن 
شيف الزخارف األصلية التي كانت تزينها ما عدا الجزء القليل الذي نراه على صور من اٍألر 

  ).G. Marçais(جورج مارسي و الرسم الذي أورده األستاذ 
يبدو أن هذه القاعة كانت مزينة كليا بالزخارف الجصية، األجزاء السفلية من الجدران مكسوة 

 أن  حاليا بزليج حديث، و يظهر ذلك واضحا من خالل ألوانه و تصاميمه، من المرجح
 .جدران لم تكن أصال مكسوة بالزليج، حيث ال نجد أية إشارة إلى ذلك في المراجع التاريخيةال

أما بقية الجدران فكانت مكسوة بزخارف منقوشة على الجص، حيث يشير األستاذ جورج  
   ؤطرها أشرطة كتابية، ت 2،إلى وجود إفريز من المضلعات النجمية (G. Marçais)مارسي 

و لوحات تكسوها زخارف من التوريقات النباتية، مماثلة لتك التي تزين مسجد  و عقود صماء
   3.سيدي أبي مدين

ال ترميم التي عرفتها المدرسة، و انجزت خالل أعمال ال الحالية ليست أصليةالزخارف أغلب 
مقتبسة من األصلية للمدرسة، أو أنها  من الزخارف ىنجزت على منوال ما تبقا نعرف إن

                                                 
1
 H. Terrasse, « Le décor  portes anciennes du Maroc »,in  Hespéris, t. III, 1923, pl. VII. 

2
�ان ا^@�#R �� اPط��ق ا	'�V&* ا	.ي #R#� � �#* ا	V�ران K# �� >/ ا���	ا ��. 

3
 W & G. Marçais, op.cit., pp. 276-277. 
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األمر المؤكد أن زخارف المحراب ال تمت بصلة للزخرفة  ،و غيرهاأمعالم مرينية أخرى 
أنجزت وفق التصاميم الحديثة التي نشاهدها في الكثير من المعالم الحديثة المرينية، و إنما 

  . بالمغربالمشيدة 
النموذج األصلي الوحيد من الزخرفة الجصية لهذه المدرسة، هو اللوحة التي كانت قائمة 

تركيبة زخرفية جميلة تشبه تلك المستعملة في  و هي ،الصالة بيتمدخل على جانبي 
 اللوحات الجانبية للواجهتين الصغيرتين في مدرستي الص ارين، فهي تتكون من هريج و العط

و سطحه مزين بشبكة من العناصر النباتية منقوشة بشكل  ،عقد أصم ذو فصوص دقيقة
لة من ضفيرتين تتقاطعان هذه األخيرة مشك. يحمل شبكة من المعينات الهندسيrة و مسطح،

ن من ان األوسطاالحرف ،بالخط الكوفي" اهللا"كملة ب تشكل معينات مفصصة، سطحها مزينةل
لتف بشكل يلى أرضية مزينة بغصن نباتي رقيق ع اصغير  امفصص ايشكالن عقد ،الكلمة
قةتفرع منه ي ، وحلقتين عقد ال انتتوسط و نالتامتقاب ،ثنائية الفصوص زوج من المراوح المعر

 .رأس المعين عند خر من المراوح المعرقةزوج آو  ،جانبيهاعلي  "اهللا"المفصص لكلمة 
قة المستعملة في هذه التشكيلة، تتميز بطولها و رشاقتها، و هي  المالحظ أن المراوح المعر

على غالبا تستعمل  الجص، و إنما تشبه تلك التيتختلف عن تلك المستعملة عادة على 
ذه العناصر نحتت ه كما. ا هو الحال في مدرسة الصهريج و مدرسة العطارينالخشب كم

هذا التصميم ال مثيل له في . مثل الزخرفة المخرمة فتبدو جد غائر على أرضيتهابشكل 
لة في قصر و إنما تشبه تلك المستعم ،مسجد سيدي أبي مدين أو المعالم المرينية األخرى

  1.يليةبإشب "ألكزار"الحمراء و قصر 
ألقصى عموما هذه المدرسة ال تختلف في تخطيطها عن المدارس المرينية المشيدة بالمغرب ا

، فهي تتبع نفس األسلوب المالحظ في المعالم على قلتها و و لكن من الناحية الزخرفية
تصميما جديدا بقاعة الصالة ال نشاهده في المعالم المرينية  كما نشاهد المرينية األخرى،

 األخرى و لكنه يشبه األسلوب الذي أصبح سائدا نهاية النصف األول من القرن الرابع عشر
  .يج لكسوة بوابة المدرسةهذا إلى جانب استعمال الزل. ناطةبغر  الميالدي

  
  

                                                 
1
 W & G. Marçais, op.cit., p. 277. 
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  ادب قصر العُ :  ثالثا
 
المصادر التاريخية، و من نعرف شيئا عن تاريخ هذا القصر الذي لم يرد ذكره في  ال 

مدفونا تحت  قد ظل  و 1.نه شيد في نفس الفترة التي شيد خاللها المسجد و المدرسةأالمرجح 
م من طرف مصالح  1886 -  1885ه سنة نميكة من الردم إلى غاية الكشف عطبقة س

 .الفرنسية المعالم التاريخية
  
 )04مخطط رقم ( القصر تحليلية لمخططالية و فوصالدراسة ال .1
  

في أدنى  و بالتالي فهو يقع ،بني إلى أسفل من قبة سيدي أبي مدين ،و هو بناء صغير
 و إن. طة بهايمدينة تلمسان و الجنان المحل رائع منظربيتمتع  و ،ادب مستوى من مجمع العُ 

الشخصيات المهمة  إليواءكنا ال نعرف بالتحديد الغرض من تشييده، فمن المرجح أنه بني 
  .أو أمراء بني مرين عندما يحجون إلى ضريح سيدي أبي مدين

تبق منه سوى بعض الغرف و األروقة التي فقدت مجمل يو لم  ،البناءتهدم الجزء األكبر من 
  .ساحات مركزية الثة أجنحة تنتظم حول ثالثم من ثهذا المعل ويتكون. زخارفها األصلية

الناحية  من بها حوض ماء مستطيل ،من ساحة مركزية مستطيلة الجناح الغربييتكون 
الرواق  يطل .ثالث أروقة من الجهات الشرقية، الغربية و الجنوبية حيط بهتالشمالية، و 

األوسط أوسع من العقدين  عقدالعلى الساحة بثالثة عقود، ) 36صورة رقم (الجنوبي 
، بينما غيرتينو على جانبيها غرفتين ص 3و ضيقة، تفتح عليه قاعة طويلة و 2،الجانبيين

و تفتح  ،الساحة بواسطة عقد مركزي فريد هذه يطالن على ،الشرقي و الغربي انالرواق
   .يليةو تغطي هذه القاعات أقبية برم ،قاعة الرواق الجنوبييلة مشابهة لعليهما قاعة طو 

تكون من ساحة ، و هو يمن الساحة السابقة إلى الجناح األوسطقصير ننتقل عبر رواق 
ق بها الشيء بثانية مستطيلة و لكنها أصغر من األولى، تحيط بها أربعة غرف صغيرة لم يت

                                                 
1
 W & G. Marçais, op.cit., p. 266. 

2
� 1�اء @� ���رة ا	��ارس s�M� ��A ذ	< @� ا	��ارس ا	��#'&*  �M1^ب ا�I	��  (��رة	ا �@ �)D�U ا��ا /�J< أ	رة  �&� وان ذ��� �أو @

 �6� ا	��Tاء ����Iط* أو 6 ��ر ��A ھ� ا	�Tل @K	�4زار"ا	أ "�&�&�Ut��9أ� ،.  

 G. Prangey (de), Essai sur l’architecture des Arabes en Espagne, en Sicile et en Barbarie, Paris, A. Hauser, 

1841, pp. 48-53 & pp. 76-78. 
3

  � م 3م  و ��! �  12#��" ط�	 � ��ا	
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المكون من ساحة مركزية مستطيلة تفتح عليها  ،و منها ننتقل إلى الجناح الثالثالكثير، 
 كونة من عقدين على الجهات الثالثأروقة م و ثالث ،قاعة طويلة من الجهة الشمالية

 ). 37صورة رقم (األخرى 
     

 تحليلية للزخرفةالفية و الوصدراسة ال. 2
  

كما تدل  ،على الجص ارف منقوشةو زخيج من زل ،كان هذا القصر غنيا بالزخارف المتنوعة
في شبكات من المعينات  أساسا و تتمثل. التي ال تزال بمواضعها ذلك بعض البقاياعلى 

الهندسية تزين األقبية التي تغطي غرف الجناح الغربي للقصر، و أجزاء من زخرفة عقود 
  .و عقود أروقة الجناح الشرقي للقصر ،الغرفة الجنوبية للجناح الغربي

  
 .)37صورة رقم (زخارف عقود أروقة الجناح الشرقي  .1.2

  
نقوشة على الجص التي كانت ال تزال عقود هذا الرواق تحتفظ بجانب من الزخارف الم

كتلك   (arc festonné)عقود نصف دائرية ذات فصوص دقيقة عبارة عن و هي ،تكسوها
أما زخرفة . بالخط النسخيرها إطار كتابي ضيق يؤط عملة في المدارس المرينية بفاس،المست

و أالمستوى األول  : فهي من الجص منقوش على مستويين) 38صورة رقم (اتهاشكو 
شكل خطوط قة الصغيرة، تعريقاتها تبدو بح المعر و األرضية مكسوة بشبكة كثيفة من المرا

  ،المراوح ا النوع منالمعهودة في هذ االنسيابية و الليونة إلى دقتلذلك فهي تف ،مستقيمة
 ،حلقات من األغصان الرفيعة ،أرضية نقشت فوقها في المستوى الثاني هذه المراوح تشكل

ن على جانبي ين متقابلتيو رقيقة، بعضها منتظم بشكل مروحتتتفرع منها مراوح ملساء طويلة 
   ، الزاوية القائمة لكوشة العقدالفصوص في  رباعيةو ينتهيان بزهيرة  ،محور كوشتي العقد

، و هي نفس العناصر التي نشاهدها في عقود مسجد الملساء ها بعض الزهيراتو تتخلل
  .سيدي أبي مدين

إفريز من النجوم ثمانية الرؤوس بداخل  ،يزين الجزء العلوي من األروقة مباشرة فوق العقود
زينها زوج من يمضلعاتها  ، بينماناقتن معر امروحت تزينها) أو المربعات النجمية(ع مرب
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و هو نفس التصميم   ص،الفصو  رباعيةقاطعة مشكلة زهيرات الملساء المتقابلة و المت المراوح
  .مدين المعهود في مثل هذا الموضع في المباني المرينية بما في ذلك مسجد سيدي أبي

  
 ف غرف الجناح الغربير زخا. 2.2

  
      تزال القاعة الطويلة الجنوبية للجناح الغربي تحتفظ ببقايا من زخارفها األصلية  ال
 . جزء بسيط من إفريز هندسي عريض كان يزين نهاية الجدران ، يتمثل في)38صورة رقم (

و تتكون زخرفته من نجمة ثمانية الرؤوس تتوسط مربع، و األشرطة األربعة المشكلة لتلك 
لتكسو مساحة مستطيلة عرضها ضعف عرض  يمينا و يسارا،عها، تمتد النجمة بفضل تقاط

قة ثنائية بمراوح معر  و المساحات المحصورة بين تلك األشرطة مكسوة 1المربع المنجم،
هذا . و تتخللها حليات صغيرة مفصصة ،الفصوص تتقابل مثنى مثنى بطول تلك المساحات

حيث نشاهده في أغلب المعالم  ،ةياإلفريز من األشكال الزخرفية الشائعة في العمارة المرين
ن أاألمر الجديد في هذا التصميم هو ة بما في ذلك مسجد سيدي أبي مدين، غير أن يالمرين

ما القبو الذي يغطي هذه ا. مزينة بشريط كتابي بالخط النسخي ،تي تشكلهتلك األشرطة ال
مماثلة  ،مراوح النباتيةالالمكونة من  دسية البسيطةنبشبكة من المعينات اله االقاعة فكان مزين

   .لجانبية لمسجد سيدي أبي مدينالجدران ا لتلك التي تزين
تفظان بجزء حي نال يزاال ،ن يقسمانها إلى ثالثة غرفان لهذه القاعة و اللذان الجانبياالعقد
 ،ختالف الوحيد بينهااإلعقود أروقة الجناح الشرقي، و  زخرفتهما، و هي مماثلة لزخرفةمن 

  ).40صورة رقم (جامة مفصصة صغيرة زخرفتها غير واضحة  أن محور كوشة العقد تزينه
، األصلية يحتفظ بجانب من زخارفه) 41صورة رقم (ال يزال الرواق الغربي للجناح الغربي 

اثلة لتلك التي تكسو قبو مممن المعينات الهندسية البسيطة  بشبكةفجدرانه كانت مزينة 
قتصرت الزخرفة احيث  ،القاعة الجنوبية،  و تنتهي بإفريز من المربعات النجمية البسيطة

 فهو  ،بوقالقة التي تزين النجوم المشكلة لهذا المربع، أما فيها على زوج من المراوح المعر
المشكلة بواسطة المراوح النباتية تشبه تلك التي  دسية البسيطةكة من المعينات الهنمزين بشب

و هي عبارة عن زهيرة  ،و تختلف عنها في الزخرفة التي تتوسطها ،تزين قبو القاعة الجنوبية
                                                 

1
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ن يالفصوص ملتصقت ثنائيتيمن مروحتين  ةثالثية الفصوص فريدة من نوعها، قاعدتها مكون
ن يرتكز اذلن الاهما الصغير افصّ  ،عدة يتقابل فوقهماقان يشكالن اهما الكبير افصّ  ،ببعضهما

  .ا شكل سهمي يكمل الزهيرةمعليه
  

 الشمسيات . 3.2
  

أنها  ها،من ىتبق مايبدو م ، و)42صورة رقم (إحدى شمسيات القصريحتفظ متحف تلمسان ب
  12 نجمة مركزية ذات عبارة عنمشكل من زخرفة هندسية  هسطح ،كانت تتكون من عقد

 قةمراوح نباتية معر النجمة  تزين رأسا، 12طبق نجمي ذو  ،يشكل تقاطع خطوط رسمها ،رأسا
كما  1،نشاهده مستعمال بشكل واسع في قبة سيدي ابراهيم الهندسي تصميمال صغيرة، هذا

نشاهده في العديد من المعالم المرينية األخرى، أما زخرفة كوشتاه فهي مطابقة لزخرفة 
  .أو في تصميمها ،سواء في عناصرها ،ر األخرىكوشات عقود القص

  
  التيجان. 4.2

  
 و هو ،)43صورة رقم (متحف تلمسان ب وصلنا أحد تيجان القصر، و هو محفوظ حاليا 

عنقه أو  ،كغيره من تيجان ذلك العهد .عن بقية التيجان المرينية بتلمسان ما يختلف نوعا
شكله العام ف، ما التاج في حد ذاتهأمتموج المعهود، الحلزوني الشريط الن من و تكت قاعدته

تكون في يالسفلي  قسمه ،زي األضالعاو عبارة عن متة األخرى، فهو يمماثل للتيجان المرين
 كزتر ي و ،السفلية للتاج اد فصيهما يتجهان نحو الزاويأح ،سط من مروحتين رقيقتينالو 

ن في وسط احلزونية الشكل، و تلتقي الزهيرت نهايتهاوني تتوسطه زهيرة عليهما شكل حلز 
تفصل بينهما مساحة صغيرة مربعة مزينة بزهيرات صغيرة ثالثية و  ،التاج في قسمه العلوي

فهي  ،الفصوص، أما المساحة المحصورة بين الشكلين الحلزونيين و التي تمثل وسط التاج
في أغلب التيجان  دبشريط كتابي بالخط النسخي كما هو معهو  عصابة مزينةبمزينة 

                                                 
1
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، و كذلك طريقة النحت األربع هزواياذا التاج هو الشكل الحلزوني في ما يميز ه. المرينية
  . مسطح حيث ان نحتها كان بشكل ،العميقة على عكس التيجان األخرى

 بيت هذا التاج و إن كان يختلف عن بقية التيجان المرينية في تلمسان، فهو مماثل لتيجان
مما يرجح أن هذا القصر شيد في عهد السلطان أبي  1،الصالة للمدرسة البوعنانية بفاس

  .عنان فارس
يظهر من البقايا الزخرفية القليلة من هذا القصر، أن زخرفة جدران الغرف و سطح األقبية 
التي تغطيها، اقتصرت على شبكات المعينات الهندسية البسيطة، أما زخرفة العقود فهي 

عقيدا و تعتمد على التشبيكات النباتية، غير أنها ال ترقى إلى مستوى زخرفة عقود أكثر ت
  .مسجد سيدي أبي مدين أو العمائر المرينية األخرى

  
 )44و   43صورة رقم (مسجد سيدي الحلوي  : الثالثالمبحث 

 
ببناء  همرضا مثل والده من قبل، التقرب من سكان تلمسان و نيلالسلطان أبو عنان  حاول
  2.و هو الشيخ سيدي الحلوي المدينة،تخليدا لذكرى أحد أولياء  مسجد
تحمل اسم السلطان أبي عنان و تاريخ  ،الزليج منكتابة تأسيسية انجزت  ،بوابة المسجدتعلو 

الحمد هللا وحده امر بتشييد هذا الجامع المبارك موالنا السلطان ابو "بناء المسجد، نقرأ فيها 
ى بن موالنا السلطان ابي عثمان بن موالنا ابي النا السلطان ابي الحسن علمو ...عنان فارس

و هي تشبه  3."بن عبد الحق ايد اهللا نصره عام أربع و خمسين و سبعمايةيوسف يعقوب 
مع استعمال نفس  ،فهي تقع في نفس الموقع ،مسجد أبي مدينكتابة بوابة إلى حد بعيد 

  4.المحراب يجاعلى تمنقوشا  مقرونا بألقابه عنان اسم السلطان أبي كما نجد. العبارات
  
 

                                                 
1
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 )05مخطط رقم ( الدراسة الوصفية و التحليلية لمخطط المسجد .1
  

فهو عبارة عن مستطيل عمقه أكبر  1،يتخذ هذا المسجد نفس تخطيط مسجد سيدي أبي مدين
شماال ، البالطتان الجانبيتان تمتدان بالطات الصالة تتكون من خمس بيتعرضه،  من

 للمسجد. ثالثة عقود من الجهات األربعب و يفتح عليه صحن مربع،بيحيط  ارواق لتشكال
ن انبين جااالجدار الشمالي، و باب و تتوسطفي محور المحراب  تقع بوابة، ثالثة أبواب

  . الصالة عند مستوى السرية المحاذية للصحن بيت فييفتحان 
أهمها استعمال أعمدة  ،بعض التفاصيلغير أن هذا المسجد يختلف عن السابق في 

البالطات مغطاة بسقوف البرشلة  كما أنبدل الدعائم،  عقودالصالة لحمل ال بيتفي  2رخامية
فهي ليست بضخامة بوابة مسجد  ،بوابةالأما  ،خشبية عوض السقف المضلع من األجرال

 ند على الجدار الشرقيسيدي أبي مدين، بينما المئذنة ال تقوم على واجهة المسجد و إنما تست
 .  من الخارج

  
 الدراسة الوصفية و التحليلية للزخرفة  .2
  

    قاعة الصالة بما فيها المحراب  فقدت .المسجد كثيرا و فقد جل زخارفه األصلية تضرر
، و لم يتبق من الزخارف الجدارية األصلية للمسجد و العقود كل الزخارف التي كانت تكسوها

التي تكسوا الجدران الجانبية، و جانب من زخرفة عقود الرواق الشمالي  النماذج سوى بعض
و التي أشار لها المهندس ) 44صورة رقم (كما نشاهد ذلك من خالل إحدى صور األرشيف 

.(E. Duthoit)دوتوا 
3   

 
 
  

                                                 
1
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 )45صورة رقم ( الصالة بيت .1.2
  

و النماذج الوحيدة  ،بما في ذلك زخارف المحراب األصلية الصالة كل زخارفها بيتفقدت 
ن يقوم عليهما عقد المحراب، ، منها تاجاتيجانالفي  يمكن حصرها وصلتنا التي هامن زخارف

بقايا من السقف  ، إلى جانبالقاعةاما بقية التيجان فهي تتوج األعمدة التي تحمل عقود 
  .بي الذي كان يغطيها من الداخلشالخ
ى العصابة نقشت عل و قد 1،المحراب مماثالن لتيجان محراب مسجد سيدي أبي مدين اتاج

  2:المقاطع الكتابية التالية التي تتوسطهما
  رحمت اهللا عليه/الشيخ الولي الرضى الحلوى/جامع ضريح:  التاج األيسر
أمير / المبارك عبد اهللا المتوكل على اهللا فارس/ أمر ببناء هذا الجامع:  التاج األيمن

  .المؤمنين
و التي يحتفظ متحف  المنصورة بجامعتيجان التي عثر عليها لأما بقية التيجان فهي مماثلة ل

و من المرجح ان هذه التيجان جلبت من قصر أبي الحسن  .تلمسان بالعديد من النماذج منها
  3.بالمنصورة و اعيد استعمالها في هذا المسجد و في قبة سيدي أبي مدين

كتلك المستعملة في مسجد سيدي " البرشلة"ف خشبية و سقالصالة كانت تغطيها  بيتسقف 
و من خالل القطع األصلية . أبي الحسن و في المباني المرينية األخرى بالمغرب األقصى

، يبدو أن قاعدة السقف أو ما )47، صورة 27شكل رقم ( المحفوظة في متحف تلمسان
ينهما مشكلين يتقاطعان فيما ب ،ن من الخشبمكونة من قضيبين مسطحي" ليزار" يسمى 

تتناوب مع صفوف من قضبان  ،زية من النجوم ثمانية الرؤوساو إفريز مكون صفوف مت
  .مسطحة تتوسطها معينات صغيرة

و هي ذات ) البساط(انها كانت تشكل القسم المسطح من السقف  و هناك قطع أخرى يبدو
لتشكل  فيما بينها فهي تتشكل من قضبان خشبية مسطحة تتقاطع. تصميم هندسي جد معقد

ن القضبان إيتبع تخطيط مربع بحيث  ،رؤوسه قصيرة) المثمن(اني الرؤوس ثم انجمي اطبق

                                                 
1
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جوم ثمانية كون من زوج من النالتى تشكله، تشكل حوله مربع كل ضلع من أضالعه يت
  .)خاتم سليمان(الرؤوس 

  
 )44صورة رقم (زخرفة جدران األروقة  .2.2

  
ببعض  تحتفظ 1،الرواق الشمالي ال تزال جدران األروقة و عقود ،الصالة بيتعكس  على
  . زخارفها األصلية من

 بيتالجدران الجانبية لالتي تزين الجدران تكسوها شبكة من المعينات الهندسية البسيطة كتلك 
فهي  الرواق الشمالي، عقودأما تصميم زخرفة . يدي أبي مدينو أروقة مسجد س ،الصالة

يشكلها عقد   (voussure) تتكون من فتحة عقد مشابهة لعقود مسجد سيدي أبي مدين، فهي
    و مزينة بشبكة من المراوح الملساء ثنائية الفصوص  (arc festonné)فصوص دقيقة  وذ

بشبكة من المعينات الهندسية التي يتوسطها  مزينتانكوشتي العقد بينما  ،ملساءالزهيرات الو 
    ، )27شكل رقم ( و مراوح ثنائية الفصوص مشكلة ما يشبه حلقة تحيط به ،شكل سهمي

أما زخرفة . سجد سيدي أبي مدينمو هو نفس التصميم المستعمل في بعض العقود ل
ي مماثلة لتلك هف، (trumeaux)المساحات المستطيلة التي تعلوا الركائز و تفصل بين العقود 

   ).16شكل رقم ( المستعملة في مسجد سيدي أبي مدين
  

 )46صورة رقم (زخرفة البوابة  .3.2
  

عن طريق  انصل إليه ،وي منكسردذات عقد ح ،بوابة بارزة للمسجد واجهة الشماليةالتتوسط 
  . درجات خمسسلم مكون من 

غير أنها  2،يشبه إلى حد بعيد زخرفة بوابة مسجد سيدي أبي مدين تهاالتصميم العام لزخرف
يج الذي لم يتبق منه في الوقت الحاضر سوى كانت مكسوة كليا بالزلو  ليست بضخامتها،

  .مدخلالة التي تحمي و الظل  األطر
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سوى إطار األصلية بق من زخرفته يلم  ،و هو عار ،ويدح عقد ذي بابمن  البوابة، تتكون
ثم إطار  ، األسود على أرضية بيضاء و البني ينفيرة باللونظمشكل من  ،يجضيق من الزل

غاية إلى  الجانبين عموديا مستوى سطح عقد الباب، و يمتد على نثان عريض و بارز ع
 قاعدتها )47صورة رقم ( مساحة مستطيلة و عريضة فوق عقد الباب حيث يحصر ،ةالظل ،

باللون األسود على ٍأرضية  1،المورق من الزليج بالخط النسخي ضيق إفريز كتابيمزينة ب
 منأما القسم األكبر  ،و البنيو تتخلل حروفه مراوح و زهيرات باللون األخضر  ،بيضاء
و أرضيتها  2،من األجر) المثمن(انية الرؤوس من النجوم ثمعريض  إفريز يحتله ،اللوحة

 اإطار  نجد ثم. ، مماثل لإلفريز الذي يزين بوابة مسجد سيدي أبي مدينمكسوة بالزليج األسود
 و يمتد ،يبدأ عند مستوى بداية العقد ،له لو هو مماث ،عن السابق اثالث من الزليج بارز 

  .التي ترتكز عليه ةالظل  ى غايةإل وديامع
 ة، الضل و يبدو انها رممت المباني المرينية بالمغرب األقصىت تشبه في تصميمها ضال ،

 خشبية تقوم على كوابل ،عقود صغيرة نصف دائرية مفصصة بشكل كبير، و هي تتكون من
بصف تزينها محارة تحيط بها مروحتان ملسوان ثنائية الفصوص، و  تنتهي بأعمدة رقيقة،
  ، )26شكل رقم رقم ( قة ثنائية الفصوصالمعر  من المراوحتوسط زوج تمن كيزان الصنوبر 

  .ضراألخ و يحميها سقف من القرميد
  

 )49صورة رقم ( المئذنة .4.2
  

و كغيرها من المآذن  تستند المئذنة على الجدار الشرقي للمسجد من الجهة االشمالية الشرقية،
و زخرفتها مشابهة لزخرفة غيرها من المآذن  3،المغربية تتكون من برج مربع يعلوه جوسق
   .و شبكات المعينات الهندسية ،المرينية، و التي تعتمد على العقود الزخرفية

                                                 
1
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  فوق بعضهما من لوحتين مربعتين ،الجنوبية و الغربية ،الشمالية اتتتكون زخرفة الواجه
على لواجهة الغربية ازخرفة  بينما اقتصرت ،الهندسية تعلوهما شبكة من المعينات البعض،

  .شبكة المعينات الهندسية تعلوها ،فريدة لوحة مربعة
يؤطره  1،عقد مشكل من خمسة معينات كتف و درج) 50صورة رقم ( اللوحة السفليةيزين 

  نجوم ثمانية الرؤوس  إطار داخلي من األجر، ثم إطار خارجي من الزليج، عبارة عن
ي العقد، فهي مكسوة كوشت ، أماية أو خضراءبنّ  تتحيط بها مضلعا ،بيضاء) خاتم سليمان(

على أرضية  صغيرة سوداء أطباق نجمية ثمانية الرؤوسكليا بالزليج، و هو عبارة عن 
 ، فهي تتكوناللوحة الثانيةأما . ية بشكل متناوبمضلعات خضراء و بنّ و تحيط بها  ،بيضاء

كوشتي  و ،خضراأل من الزليج خيطرتين يفصل بينهما مشكل من ضفي ،من عقد مفصص
 ،سالرؤو  ثمانية البيضاء نجومالعلى شبكة من  يقوم تصميمه ،يجبالزل كليا العقد مكسوة

. ية، و تحيط بها مضلعات خضراء و بنّ )28شكل رقم ( تتوسطها نجوم مماثلة سوداء اللون
مشكل من نجمة خاتم  من الزليج،يؤطرها إطار  ،و كما هو الحال بالنسبة للوحة السابقة

  .سليمان سوداء على أرضية بيضاء
معينات كتف و درج ذات  شبكة من ،الواجهات األربعة للمئذنةاللوحات السابقة و على  يعلو

فكانت  ،أما نهاية البرج الرئيسي. يج األخضرقطع من الزلب مطعمةهذه األخيرة  ، والزهيرات
 ،رأسا سوداء 24ذات  ،اق نجمية كاملةمن أربعة أطب مشكل ،يجمكسوة بإفريز من الزل

و كذلك الزليج الذي  هذا اإلفريز ،في الحقيقة .ثماني األضالع بني اللون امضلعتتوسط 
يج من الزل تبقيلم  بداية القرن العشرين ، ففيليس أصليا في الوقت الحاضريكسو الجوسق 
على صور من تلك ، كما يمكن مالحظة ذلك يج إحدى الواجهاتلز  قسم من األصلي سوى

  2.الفترة
زه عن بقية المساجد أو ميزة تميّ في هذا المسجد، أي تجديد  ال نالحظخالصة القول، أننا 

و ال  ،مسجد سيدي أبي مديند على منوال يّ من الناحية المعمارية فقد شُ ف. المرينية أو الزيانية
ن الناحية الزخرفية و م. ه سوى في استعمال األعمدة لحمل العقود بدل الدعائمنيختلف ع

مستعمال في مسجد سيدي أبي  فالنماذج القليلة من زخارفه التي وصلتنا، مطابقة لما كان

                                                 
1
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المباني ت المشيدة بال ظة الخشبية التي تشبه الل ظلعل االختالف الوحيد يكمن في ال و مدين،
  .الصالة تبي" البرشلة"و سقف  المرينية بالمغرب األقصى

  
    المعالم المرينية بتلمسانخالصة حول 

  
تلمسان، و إن كانت تتبع نفس األسلوب  بمدينة يبدو مما سبق أن العمائر المرينية المشيدة

ي الذي كان سائدا في عهد بني مرين بالمغرب األقصى، فهي تتميز عن غيرها من المبان
تفاصيل و غيرها من مدن المغرب األقصى، في العديد من ال المرينية المشيدة في مدينة فاس

يظهر ذلك  ، وتلمسان الزيانية المشيدة بمدينة ها، و التي تذكرنا بزخارف العمائرزخرفتفي 
  خاصة في زخرفة البوابة،  ،كما سبقت اإلشارة إلى ذلك مسجد سيدي أبي مدينواضحا في 

، و إنما المغرب األقصى لها أمثلة فيالتي ال نجد و الصالة،  و عقود بيت المحرابو 
 اشفينيةنجدها في مسجد سيدي ابي الحسن و المدرسة الت .  

و بوابة مدرسة الُعباد، تختلف عن البوابات  ،ن تصاميم بوابة مئذنة جامع المنصورةأكما 
مل أن ذلك كان المرينية المشيدة بالمغرب األقصى، هذا ما يؤدي بنا إلى القول أنه من المحت

شيدت على منوالها  لتقاليد محلية في مدينة تلمسان ال تزال وفية للتقاليد الموحدية اراجع
  . بوابات المعالم المرينية بتلمسان

شيدت بفضل أنها  هذه الخاصية في المباني المرينية المشيدة بتلمسان،و يمكن تفسير 
      ساهموا في تشييدها  أنهم األقل و علىأسواعد معماريين و فنانين من مدينة تلمسان، 

 و زخرفتها وفق التقاليد و التراث المعماري و الفني الذي كانت تزخر به مدينتهم تلمسان، 
كما أشرنا إلى ذلك  مبانياتهم واضحة في العديد من التفاصيل في زخرفة هذه المبص تركواف

  .عند دراستها بشكل مفصل
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 مهيد ت 

       

و السالم إال في فترات قصيرة من تاريخها،  ،ان منذ نشأتها باالستقرارلم تنعم مملكة بني زي
فقد كانت في صراع طويل، و حروب دائمة مع جيرانها من بني حفص شرقا، و بني مرين 

و بشكل خاص مدينة تلمسان عاصمة ملكهم، هدفا في عدة  ،غربا، و كانت أراضي المملكة
 الطين فاسمناسبات للحمالت العسكرية و الحصار، إما من طرف سالطين تونس، أو س

احتاللها لمدة تزيد عن ت، و تمكنوا من اقتحامها و ناسباالذين حاصروا المدينة في عدة م
ن على العرش، في امتواصلة بين أفراد عائلة بني زيكما ساهمت الصراعات ال ،عشرين سنة

لطانهم عدم االستقرار و ضعف المملكة، األمر الذي أدى في نهاية المطاف، إلى زوال س
  .العثمانييناألتراك على يد 

ان بالفن و العمران، و استغلوا فترات زي ولمضطربة، فقد أهتم سالطين بنرغم تلك الظروف ا
 الحدائق، و المساجد، و المدارس، دوا القصور، و سالم التي نعمت بها المملكة، فشيال

دها شي المعالم التي بالقليل منإال  تحتفظ لم تيخاص في مدينة تلمسان العاصمة البشكل 
  .سالطينها

بتشييد  ،ان، سلسة اإلنجازات المعمارية و الفنية الزيانيةن يغمراسن أول سالطين بني زيدش
      التنسي بقوله ذلك ىأشار إل قدو  ،و أخرى للجامع الكبير بتلمسان مئذنة لجامع أقادير

و هو من بنى الصومعتين بالجامعين األعظمين من آجادير و تاجرارت و هي تلمسان  "
بعد تشييد مئذنة الجامع الكبير الحظ  ،و يذكر ابن مريم أن السلطان يغمراسن 1،"الحديثة

 و الذي كان محاذيا للجامع -المسمى بالقصر القديم  -أنها تشرف على القصر الملكي 
بالجهة الجنوبية من  و قام ببناء قصر جديد فهاجر هذا القصر 2،من الجهة الغربية الكبير

ان، ذلك العهد مقر حكم سالطين بني زيالذي أصبح منذ   3ر،و هو قصر المشو المدينة، 

                                                 
1
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 (Jean Leon l’Africain) عندما زار ليون اإلفريقيو  توسيعه و تجميله،الذين عملوا على 
كان القصر عامرا و مزدهرا حيث يصفه بقوله  الميالدي، المدينة خالل القرن الخامس عشر

       يقع القصر الملكي بالجهة الجنوبية للمدينة محاطا بأسوار عالية على شاكلة قلعة، " 
 باب ،نالجميلة و الّنافورات، و له بابو بداخله العديد من المباني و العمائر و الحدائق ا

و هو نفس  1،"اتجاه داخل المدينةب -صريقيم قائد الق حيث –باتجاه البادية، و باب ثان 
(Marmol). الوصف تقريبا الذي أورده مارمول

2 
تتالية التي عرفتها المدينة،  و الحروب الم صر تدهورا كبيرا بسبب االضطراباتهذا الق شهد
الذين قضوا على حكم بني  العثمانيين عرف اإلهمال بعدما أصبح مقرا للحكام األتراكو 
 3،م 1670ان، و قد دمرت أغلب مبانيه خالل ثورة أهالي تلمسان ضد الباي حسان سنة زي

م،  1842بعد استيالء القوات االستعمارية على المدينة سنة . و لم تبق منه سوى األسوار
و بنت على أنقاضها مباني مختلفة لمصالح الجيش  ،من أطالل القصر ىقامت بهدم ما تبق

شيء مقدس في  ليس هناك " (J.J.L.Bargès) األب بارجس دد يقولالفرنسي، و في هذا الص
نظر رجال مصالح الهندسة العسكرية للجيش الفرنسي، ال المخلفات التاريخية وال اآلثار و ال 

كما يضيف أنه خالل أشغال الهدم عثر  4،"الفنون عندما يتعلق األمر بانجاز مشاريعهم
 ،        طمسها، كما عثر على العديد من الحلي م العمال على أساسات البناء القديمة و تَ 

و األختام و األشياء الغريبة التي استولى عليها العمال، و التي تعتبر خسارة كبيرة للمؤرخين 
ك فقد هذا و بذل 6،أما مسجد القصر فتم تحويله إلى مستشفى عسكري 5.و المهتمين بالفنون

ندثار سوى المئذنة، كما قامت القوات الفرنسية من اال و لم تنجُ  المسجد معالمه األصلية
 هكذا اندثرت كل معالم هذا القصر الذي كان لمدة تزيد على 7.بترميم األسوار بشكل كبير

  .يجلم يتبق منه سوى بعض لوحات الزل ن، واثالثة قرون بالط سالطين بني زي
  

                                                 
1
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، ثاني أمراء بني زيان، في بدايته باالستقرار و السالم سعيد عثمان وأبتميز عهد السلطان 
    مع جيرانه من بني حفص و بني مرين، فكانت تلك الظروف مواتية للتشييد و العمران، 

 معلما معماريا أجمل  يمثل أكمل ومسجد سيدي أبي الحسن، و الذي و في هذه الفترة ُشيد 
  .انوصلنا من عهد بني زي و فنيا

سعيد عثمان بالصراع من جديد مع بني مرين، و أدى ذلك  لسلطان أبيحكم اتميزت نهاية 
على مدينة تلمسان لمدة ثماني  السلطان ابو يعقوب يوسفإلى الحصار الطويل الذي ضربه 

، عمل السلطان أبو و رحيل جيوش بني مرين عن المدينة ،الحصارذلك بعد انتهاء  .سنوات
 يتكون من مسجد تشييد مجمع دينيته الحرب، و قام بحمو موسى األول، على ترميم ما خرب

أول مدرسة تبنى د تع ، و التيصادر التاريخية بالمدرسة القديمةو مدرسة،  تعرف في الم
 يزيد عبد الرحمان و أب يبنيت هذه المدرسة خصيصا للعالمين األخوين أب .بمدينة تلمسان

العالمان إلى مدينة تلمسان و استقرا بها  دفَ وَ  1،موسى عيسى، و هما أبناء إمام مدينة برشك
فأكرم مثواهما " ، و في ذلك يقول التنسي لطان أبو حمو موسى باستقبال حافلو خصهما الس

و احتفل بهما و بنى لهما المدرسة التي تسمى بهما و كان يكثر من مجالستهما و االقتداء 
 بي حمو أبلغ المواقع حتى استقلّ وقع ذلك من أ و"... في ذلك أما ابن خلدون فيقول 2،"بهما

و ابتنى لهما دارين على  .باألمر ابتنى المدرسة بناحية المطهر من تلمسان لطلبة العلم
ندثرت هذه المدرسة تماما، و لم ا 3،"جانبيها وجعل لهما التدريس فيها في إيوانين معّدين لذلك

  .مسجد أوالد اإلمام لم يبق من ذلك المجمع سوى المسجد الصغير و الذي يطلق عليه اسم
بار يمكن اعت حمو موسى على عرش تلمسان، و ووالده أب ،تاشفين األول اخلف السلطان أب

د من شهدت تلمسان عاصمة ملكه، بناء العدي ان، فقدعهده أزهى عصور مملكة بني زي
قد عرف عن هذا و  ،ورد ذكرها في المصادر التاريخية التيالمنشآت المعمارية الرائعة 

و كان مولعا " يقول التنسي و في ذلك ،السلطان حبه للعلوم و الفنون، و تقريبه ألهل العلم
، بين يذلك بآالف عديدة من فعلة األسار  بتحبير الدور، و تشييد القصور، مستظهرا على

لم تكن لمن قبله و ال لمن بعده، كدار  افخلد آثار . و بنائين، و زليجين، و زواقين نجارين،
و لعل   4،"دار السرور، و أبي فهر، و الصهريج األعظم، كل ذلك لمالذه الدنيوية الملك، و
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اشفينية و التي يقول عنها أي المدرسة الت  ،ده، كان المدرسة التي تحمل اسمهأروع ما شي
و حسن ذلك كله ببنائه المدرسة الجليلة العديمة النظير التي بناها بازاء الجامع " التنسي
شيئا اختصت به قصوره المشيدة، اال و شيد مثله بها، شكر اهللا له صنعه  ما ترك. األعظم

و لم  ،م 1878سنة  بهدم هذه المدرسة السلطات االستعمارية قامت 1".و أجزل له عليه ثوابه
و بعض الرسومات التي  بالمتاحف الجزائرية، المحفوظةليج يبق منها سوى بعض لوحات الز 

 (E.Duthoit) دوتو إدمون ، و المهندس(E. Danjoy)دونجوا  أوجان انجزها كل من المهندس
  . هذا السلطان دهاكما اندثرت القصور التي شي تماما،ت بذلك اندثر  و 

، و تمكن هذه المرة بالصراع من جديد مع بني مرين األول انتهي عهد السلطان أبي تاشفين
   ،تاشفين و ُقتل السلطان أبو ،السلطان المريني أبو الحسن علي من اقتحام مدينة تلمسان

إلى  ،لمدة ربع قرنمرين ان تحت سلطة بني تلمسان و أراضي مملكة بني زي مدينة و دخلت
  . بو حمو موسى الثاني، من تحرير المدينة من االحتالل و إحياء ملك أجدادهاأن تمكن 

قام بتشييد  و تقريبه لهم، و ،تدينه و حبه ألهل العلم و العلماءهذا السلطان  عن عرف
إلى مجمعا دينيا، يتكون من ضريح لوالده أبي يعقوب و أعمامه أبي سعيد و أبي ثابت، 

ع المعروف في ، و أحاطه بحدائق و أسوار، و هو المجمجانب زاوية، و مدرسة، و مسجد
مقبرة  إلى من هذا المجمع الحقا جانب تحول و 2،المدرسة اليعقوبيةباسم المصادر التاريخية 

بالمكان  (Ch . Brosselard) شارل بروسالر كشفت الحفريات التي قام بها حيث 3ملكية،
من العائلة الملكية، من بينهم  أفراد لرفاةالواقع بين القبة و المسجد، على العديد من القبور 

علي المنتصر  يم، و األمير أب 1410/ ه  813السلطان محمد الواثق باهللا المتوفى سنة 
تدهورت أحوال هذا المجمع في العهد العثماني، فاندثرت  4.م 1424/ ه  828المتوفى سنة 

الزاوية و المدرسة، و لم يبق منه سوى المسجد و القبة، و أصبح يطلق عليهما اسم الولي 
  5.م1402 /  هـ 805 الصالح سيدي إبراهيم المصمودي الذي دفن في هذا الموقع سنة 

                                                 
1
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J.J.L. Barges, Tlemcen, ancienne capitale du royaume de ce nom, p. 391. 
4
 Ch. Brosselard,  Les tombeaux des émirs Beni- Zeiyan…, pp. 21 ss. 

5
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شفين الثاني، فدخلت تا وسى الثاني بمقتله على يد ابنه ابهد السلطان أبو حمو مو نتهي عإ
واصل مرحلة طويلة من االضطرابات و عدم االستقرار، بسبب الصراع المت مملكة بني زيان

ان من جهة، و التدخالت الخارجية من جهة ثانية، األمر الذي على العرش بين أمراء بني زي
العثمانيين،  األتراك يديأباندثار حكمهم على األمر انتهى و ملكة، أدى إلى ضعف كبير للم

و الفنون، و لم تصلنا من تلك الفترة أية معالم  فترة مواتية لالهتمام بالعمارةال هذه نفلم تك
  . تذكر
رغم تاريخها العريق، إال بالقليل من المعالم التي  ان،تحتفظ مدينة تلمسان حاضرة بني زيلم 
ذلك يعود إلى اإلهمال  في سببالسالطينها خالل حكمهم الذي دام ثالثة قرون، و دها شي

الذي تعرضت له خالل الحكم العثماني، حيث فقدت المدينة مكانتها كعاصمة و حاضرة 
المغرب األوسط لصالح مدينة الجزائر، لذلك أهملت أغلب معالمها، و لم تعد تحضى 

ضرر كثيرا بفعل العوامل لبها، األمر الذي جعلها تتبالعناية و الصيانة الدائمة التي تتط
  .و  انهيارها في غياب الصيانة الدائمة الطبيعية

يم المنهجية التي قامت عمال التهدأانية التي وصلتنا، هو ير أن أهم سبب لقلة المعالم الزيغ
كما تشير  هالتي طالت الكثير من معالماالستعمارية بعد احتاللها للمدينة، و ا سلطاتبها ال

من  ىو من األمثلة عن تلك األعمال، هو تدمير ما تبق. إلى ذلك مختلف المصادر الفرنسية
و امتدت عملية الهدم لتشمل محيط القصر من   قصر المشور و تحويله إلى ثكنة عسكرية،
من القصر القديم و مقبرة  ىكما هدمت ما تبق 1.منازل و أزقة و حتى قبة أحد أولياء المدينة

 كما. مكانهمالبناء ثكنة عسكرية  ،ربية للجامع الكبيرغان الواقعة بالجهة البني زي ملوك
تعرضت أحياء أخرى من المدينة و معالمها للتهديم أيضا بحجة تحديث المدينة، و شق 

و بناء الساحات العامة، فكان تدمير  ،الطرق و بناء أحياء جديدة للمعمرين األوربيين
 لتوسيع ساحة سان ميشالاشفينية المدرسة الت(Saint Michel) من مدرسة  ى، و تدمير ما تبق

   2.اليعقوبية، و طال ذلك التدمير حتى المقابر و أضرحة الموتى
  

     

                                                 
1
 J.J.L. Barges, Tlemcen, ancienne capitale du royaume de ce nom, pp. 386-387. 

2
 Id, p. 393. 
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انية الوحيدة التي ال تزال تحتفظ م الزيلهذه األسباب سوف تختصر دراستنا على المعال
    و ما تبقى من مسجد أوالد اإلمام،  بزخارفها األصلية، و هي مسجد سيدي أبي الحسن،

رسومات المنها من زليج و  ىنية من خالل ما تبقياشفقبة سيدي إبراهيم، و المدرسة الت  و
  .(E. Duthoit)و إد�'ن دوH'  (E. Danjoy)دنجوا  وجانا انالمهندس التي أنجزها
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  المساجد الزيانية:  المبحث األول
   

بمدينة تلمسان و ضواحيها، العشرات من المساجد و الجوامع تعود إلى عصور كانت 
مسجدا و جامعا، أغلبها  61 تظمقائمة (J.J.L.Bargès)   األب بارجس مختلفة، و قد أورد

 2القائمة أهم مساجد تلمسان التي ال تزال قائمة، تلكمن ضتتو  1،مهجورة و مهدمة كما يقول
 . رة فقد اندثرت و لم يعد لها وجودى المذكو أما غالبية المساجد األخر 

مام الذي فقد مجمل إلتزال قائمة، نذكر مسجد أوالد ا انية التي المن بين المساجد الزي
و لكن بسسب طبقة الطالء  ،لم تبق منها سوى ثالثة شمسيات تعلو عقد المحراب وزخارفه 

التي  يةلجصابعض القطع  جانبإلى ، زخرفتها يمكن تمييز تفاصيل السميكة التي تغطيها ال
 فهو خالمسجد سيدي إبراهيم  اما ،بمتحف تلمسان حاليا محفوظةكانت تزين عقد المحراب 

مسجد سيدي أبي الحسن الذي  زخارف تماما من الزخرفة، لهذا السبب ستقتصر دراستنا على
  . مسجد أوالد اإلمام من زخارف ىما تبق زيادة على ،يزال يحتفظ بمجمل زخارفه األصليةال 
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 مسجد سيدي أبي الحسن : أوال

 

م في عهد السلطان  1296/ ه  696د سنة ، شيالتي وصلتنا انيةو هو أقدم المساجد الزي
عبارة عن  يالكتابة األولى، و ه. نان تذكريتايد عثمان كما تشير إلى ذلك كتابتأبي سع

 تتكون و  1،وسط الجدار الغربي للمسجد م، مثبتة 0.53و عرضها  م 1طولها  ،لوحة رخامية
من قسم أوسط على هيئة عقد، نقشت عليه قائمة باألمالك الحبوس الموقوفة على المسجد، 

نى المسجد تخليدا لروحه بعد و إطار نقش عليه إلى جانب البسملة، اسم الشخص الذي بُ 
و هو سنة  ن، مع ذكر تاريخ البناءو عامر إبراهيم بن يغمراسن بن زياوفاته، و هو األمير أب

  2.م 1296/  ه 696
بالخط الكوفي، منقوش على الجص بداخل  كتابي أما الكتابة الثانية، فهي عبارة عن إفريز

ر اطإس المعلومات المنقوشة في لوحتين مستطيلتين على جانبي عقد المحراب، و تحمل نف
  3.اللوحة السابقة

الغريب في األمر أن هذا المسجد ال يحمل اسم الشخص الذي بني تخليدا له، و إنما يحمل 
(Ch. Brosselard)شارل بروسالر  السيد هو حسبإسم شخص أخر، و 

العالم أبو الحسن  4
ليستقر بتلمسان في بداية عهد السلطان  نسي، الذي ألتحق بأخيه أبي إسحاقبن يخلف الت

أنه مع مرور (G.Marçais) قول األستاذ جورج مارسي يو في هذا الشأن  5،أبي سعيد عثمان
بينما طال  ،أهل العلم و أمجاد ذكرياتب لسكان تلمسان، الوقت، احتفظت الذاكرة الشعبية

أمجاد الملوك و األمراء، و هذا ما أدى إلى تغيير في تسميات العديد من معالم  النسيان
   6.المدينة

                                                 
1
 R .Bourouiba, Les inscriptions commémoratives…, pp. 124-127 . 

Ch. Brosselard, «Inscriptions arabes de Tlemcen» in R.A, 1859, pp. 162-163. 
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2
���" ")\  ��R ا�)�0 ا��7� �� اUط�ر    ��H ,
5�	"� ���	 و ��R آ�, و [� R�� هللا R�] 0�+�، و ��R  ا�)�0 ا��D'ي �� "ب�0 هللا ا��+��ن ا�

� أب� ���� إب�اھ�0 اب� ا��" اUط�ر ��� و �����5  �� " و ��R ا�)�0 ا��7� " ��8ن ب�� ھBا ا����	 �_�D�H ��5 5! و �L �5ا�أب� ��� ���
�"بD	 وH�L, ر+�, هللاN"أ ،.  

R. Bourouiba, Les inscriptions commémoratives…, p. 124. 
3


	 ا� �������� ا�<�"� و ا�<��� ا� �"��� �L ا��Kا`� ب�� ا�)L'.وز، ا�.��ب�ت ا�KD� � )8-14 م ( ،��D
ا��Kا`�، ا����54 ا�'ط��� ��%�'ن ا��8
 .279. ص ،2002

4
 Ch. Brosselard, « Inscriptions arabes de Tlemcen » in R. A, 1859, p. 166. 

5
  �N"0 أ��Dا ا�Bل ھ'+ M�  .����K	 �� ا��%�[

 0�� .68-66. ، ا���	ر ا���ب�، ص)أب� �
	 هللا ���	(اب� �

  
6
 W & G. Marçais,  op.cit., p. 171. 



233 

 

 )01مخطط رقم (لمخطط المسجد  يليةالتحل الدراسة الوصفية و. 1
  

و عرضه   م 10.20، شكله يكاد يكون مربع، يبلغ طوله يتبع هذا المسجد تخطيط بسيط
  . و ال يوجد به صحن و مئذنة، للصالة بيتيتكون من  وم،  9.70

الصالة من ثالثة بالطات عمودية على جدار القبلة، مشكلة بواسطة صفين من  بيتتتكون 
م، و هي أوسع من  4البالطة الوسطى  يبلغ عرض. من الرخام العقود تقوم على أعمدة

الجانبين،  منتحد البالطة الوسطى  .م 2.20البالطتين الجانبيتين اللتين يبلغ عرضهما 
في كل   أعمدة يبلغ تعدادها أربعة ،تقوم على أعمدة رخاميةوية منكسرة قليال، دثالثة عقود ح

ارتفاعها  يبلغو  ن في الجدار الشمالي و الجدار الجنوبي،ين مدمجيالطرف اعمود، و جهة
بالقرب من  من محجرة عين تقبالت المستخرجسم، وهي من الرخام  24م و قطرها  1.90

و هي في الواقع قواعد اعمدة  ،بسيطةتيجان رخامية  ،توج األعمدة الوسطىت 1.مدينة تلمسان
تيجان من  في الجدارين الشمالي و الجنوبي، توج األعمدة المدمجةت، بينما مقلوبة من الرخام

و قطرهما  م 1.15إلى جانب عمودين آخرين يقوم عليهما عقد المحراب، ارتفاعهما  .الجص
   .جصال من سم، تتوجهما تيجان 15

ن من عن طريق باب يتوسط الجدار الشرقي، و هو باب بارز، يتكو  المسجدندخل إلى هذا 
   ، (arc festonné)وي منكسر، مزين بعقد زخرفي مفصص ددخلتين متتاليتين، ذو عقد ح

لصالة، يؤدي إلى الشرقية لقاعة ا - باب صغير في الزاوية الشمالية و 2،ةظل  تتوجه و
  .للمسجد الشرقية –في الزاوية الجنوبية  واقعة بدورهاالمئذنة ال

و مقاساته الصغيرة، هو استمرار لتقاليد  ا سبق أن هذا المسجد من حيث شكلهنستنتج مم
محلية بالغرب اإلسالمي في بناء مصليات صغيرة ال يوجد بها صحن، نذكر منها على وجه 

يمكن تفسير  و 4.مسجد باب المردوم بطليطلة و 3،الخصوص مسجد أبي فتاتة بسوسة
العديد من  كان بها مدينة تلمسان و كونصغر هذا المسجد بكونه كان مصلى أميريا، 

   5.الجامع الكبير و جامع أقادير فضال عنالمساجد، 

                                                 
1
 R. Bourouiba, L’art religieux musulman en Algérie, p.174 

2
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4
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 الدراسة الوصفية و التحليلية للزخرفة. 2

  

يكتسي هذا المسجد رغم صغر حجمه، أهمية كبرى لدراسة فن الزخرفة بمنطقة الغرب 
خالل النصف الثاني من القرن الثالث عشر  ، الزياني خاصةاإلسالمي عامة، و في العهد  

اني الوحيد الذي احتفظ بجانب ال بأس به من زخارفه األصلية فهو المعلم الزي 1ميالدي،ال
ن إالي فكان من الممكن أن تشوهها، و بالت التي ميمات أو تعديالتالتي لم تدخل عليها تر 

ة المعمارية ليس في مملكة بني زيان زخارفه تعطينا فكرة عن االتجاه العام لفن الزخرف
من األمثلة القليلة عن العمائر  اغرب اإلسالمي ككل، باعتباره واحدفحسب، و إنما بمنطقة ال
التي حافظت على زخارفها  ترجع إلى تلك الحقبة التاريخية اإلسالمية بالمنطقة التي

  . األصلية
ة على الجص كليا بزخارف منقوش يكون الصالة مكسوة من الداخل بشكل يكاد بيتكانت 

مستوى األرضية،   م عن 1.90على ارتفاع  ارفتبدأ تلك الزخ .ذات تصاميم جد متنوعة
ليا بشبكة من المعينات الهندسية البسيطة، ن الشرقي و الغربي مكسوان كاريحيث نجد الجد

المكونة للبالطة الوسطى، و هي  كل عقد يقابل أحد العقود الثالثةلثالثة عقود،  خلفيةتشكل 
ن الشمالي و الجنوبي، اراأما الجد. حالة جيدة من الحفظ ال تزال في و ذات زخارف معقدة،

، من الحفظ في حالة جيدة لكستوى كل بالطة، و هي كذفزخرفتهما تتمثل في عقد في م
ا عدا العقد العقود الثالثة المكونة للبالطة الوسطى، فقدت مجمل زخارفها، م ابينما صف

ن أجمل ما يحتفظ أغير . ال يزال يحتفظ بزخرفته األصلية ب الذيار األول على يمين المح
  .العهدبه هذا المسجد، هو المحراب الذي يعد بحق أجمل تحفة فنية تعود إلى ذلك 

  
        ) 01، صورة رقم 01شكل رقم ( المحراب .1.2 

    
و يظهر ذلك في  2التصميم العام لزخرفة هذا المحراب مستوحاة من الجامع الكبير بتلمسان،

  .الهيئة العامة للمحراب و في العديد من التفاصيل

                                                 
1

 �
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م عن مستوى األرضية، بإفريز كتابي مكون  1.60تبدأ زخرفة واجهة المحراب على ارتفاع 
إلى غاية  يمينا و يسارا  تدانما على جانبي عقد المحراب، و يممن مقطعين، كل واحد منه
  ن يرتكزان على جدار القبلة و يحدان المحراب من الجانبين، يذلعقدي البالطة الوسطى ال

و يشكل هذا اإلفريز الكتابي، قاعدة يقوم عليها إطار كتابي أول يحيط بعقد المحراب من 
، يليه ثالث شمسيات فوق عقد المحراب، ثم )اليسرى، اليمنى و العلويى(الجهات الثالثة 

      إطار كتابي ثان أقل عرضا من السابق يلتف حول عقد المحراب و الشمسيات معا،  
اجهة المحراب بإفريز و  يلتف حوله، و تنتهي  و ي ثالث مماثل للسابقبو أخيرا إطار كتا

  .عريض هندسي
  

 )02، صورة رقم 02شكل رقم (  عقد المحراب .1.1.2
  

ليس لهما  و ،(arc festonné)وي مفصص دح زخرفيوي،  يزينه عقد دلمحراب بعقد حيفتح ا
و كما  على هيئة هالل مزينة بصنجات، (voussure)لذلك تكون فتحة العقد  ،نفس المركز

امع الكبير بتلمسان، يبدو أن المسافة بين مركزي العقدين اتخذت جهو الحال في محراب ال
 أضعاف هذه المسافة،  7فقطر العقد الصغير يساوي  1،عقد المحراب لتشكيل كوحدة قياس

   2.ضعفا 12و قطر العقد الكبير 
من الجص، و تؤطره حافة مقعرة  همانتيجا ،الرخام لمحراب على عمودين منيرتكز عقد ا

تتخلل حروفه مراوح ملساء ثنائية  3،النسخيمزينة بشريط كتابي بالخط  (cavet) ضيقة
تذكرنا بالمراوح الموحدية، على أرضية كانت ملونة  )01:  01لوحة رقم (الفصوص عريضة 

                   .إلى يومنا هذا هال تزال بقايا من الفاتح باللون األزرق

حافته مزينة  بين عقدين، العقد األول صغير و أملس، (voussure)تنحصر فتحة العقد 
أما العقد  4،بدوائر صغيرة، ثم شريط أملس ضيق، يليه شريط كتابي ضيق بالخط النسخي

                                                 
1
 G. Marçais, Art musulman d’Algérie : Album…, p. 17, fig. 13. 

2
 R. Bourouiba, L’art religieux religieux musulman en Algérie,  p. 180. 

3
� \(" "0��R ا��)�8 ا��7� ا��F ا�����  T��0 �� ا���ر و �� ا�9��8ن ا�NDا� ��Dا� c'ذ ب��أ 	��� �"	�5 R�� هللا R�] ا�)�8ع "  و R�� \(" و

 ��Yا �(L777ا  ��Yا�� ا	78و ب  ��Yا �� �
H �� �� �78� 5'رة ا��I، ب���� ")\ ��R ا�)�8ع ا��7N"أ ،I5'رة ا�� ��.  

Id,  pp. 181-182. 

  

Id, p. 180. 
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، يليه الثاني فهو مفصص و مكون من ثالثة أشرطة ضيقة، الشريط العلوي مزين بضفيرة
مساحة المحصورة ال 1.مزين بنص كتابي بالخط النسخي ، ثم شريط مفصصشريط أملس
من الزهيرات صف عمودي ب بشكل متناوب، إمامزينة  صنجات نقشت عليهابين العقدين 

على أرضية من األغصان النباتية  ي محور مركزيزع على جانبتتو  ،ثالثية الفصوص
لتشكل  بالخط الكوفي، تمتد نهايات حروفها عموديا" اهللا"بكلمة  نةالمتقاطعة، أو مزي

قة أرضية من المراوح المعر  على )خاتم سليمان(عة، منها نجمة مضلعات هندسية متنو 
و يالحظ أن أرضية الصنجات األولى كانت ملونة باللون األزرق، بينما أرضية . الصغيرة

  .ال بقايا من تلك األلوان ظاهرة إلى يومنا هذاالصنجات الثانية باللون األحمر، حيث ال تز 
على عناصر نباتية متنوعة، ) 03صورة رقم ، 02شكل رقم (العقد  تعتمد زخرفة كوشتي

المستوى األول و الذي يشكل األرضية، مكون  : قوشة على الجص على ثالثة مستوياتمن
رات و مراوح ثنائية من شبكة من األغصان النباتية الرفيعة، تشكل حلقات تتفرع منها زهي

قة، بعضها مزين بحبيبات صغيرة على أحد أطراف فصوصها و معر  الفصوص صغيرة
راق النباتية ألو قة تشبه في تعريقاتها ا، و زهيرات معر )03، 02، 01:  02لوحة رقم (

ه األرضية و في محور كوشة العقد، نجد نجمة فوق هذ .)04:  02 لوحة رقم(الطبيعية 
، و هو األمر الذي (cabochon)تتوسطها محارة لولبية بارزة ) خاتم سليمان(2الرؤوس ثمانية 

تنتظم حول هذه المحارة بقية الزخارف المشكلة  3.نشاهده في محراب الجامع الكبير بتلمسان
من غصن نباتي رقيق، تتخلله بعض الدوائر، يلتف حول النجمة و المحارة مشكال حلقة 
حولهما، ثم يلتف مرة ثانية مشكال حلقتين أصغر في المثلثين الجانبيين للكوشة، تتفرع من 

هذه . حول المحارة المركزيةتلك الحلقات، زهيرات و مراوح ثنائية الفصوص كبيرة تلتف 
   ، )08، 07، 06، 05:  02 لوحة رقم(ها مزين بوريدات صغيرة الزهيرات و المراوح سطح

و استمر  4و هو نفس الشكل من المراوح و الزهيرات الذي رأيناه في محراب جامع تازة،
المرينية و لكن بشكل محدود خالل النصف األول من القرن الرابع  استعماله في الزخرفة

                                                 
1

  ��
�رة ا�	���� ا����Dا� @�����أ�'ذ ب�c �� ا� !9(" "9��R ھBا ا�9��H 0�5 و ,
5�	"� ���	 و ��R آ�, و [� R�� هللا R�] ،0�T���8ن ا� "

 ��� 103و  ��102
'�� ب���Yت ا�)�آ"N"ان، أ�  .�� 5'رة آل ��

R. Bourouiba, L’art religieux religieux musulman en Algérie,  p. 181. 
2

 dH�L ن أزرق'� ���(
�� � b%��H بfال أرKH W. 
3
 G. Marçais, L'art musulman en Algérie : Album…, pl. V.  

4
 H. Terrasse, La grande mosquée de Taza, pl. XLVII. 
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خاصة لكسوة الفراغات بين حروف األفاريز الكتابية، كما نشاهد ذلك في  ،الميالدي عشر
 1.و في مدرسة أبي الحسن بسال ارينمدرسة العط  

  
  أطر المحراب و الشمسيات . 2.1.2

  
، ها، إفريز كتابي بالخط الكوفيلإاإلشارة  تبعد الحافة المقعرة التي سبق ،يؤطر عقد المحراب

       تلتف حول العقد من الجهات الثالث مكون من ثالثة مقاطع  ،سم 25عرضه 
  . )اليمنى، اليسرى و العلوية(

ها ا، مشكلة من ضفيرتين و طرف)03شكل رقم ( كل مقطع نقش بداخل خرطوشة مستطيلة
بطبق نجمي مزينة  ،ن يقومان على حلية مربعةان الجانبياهيئة عقد مفصص،  المقطع على
شريط مستطيل ضيق  من الجهات األربع حيط بهيُ على الجص، و  ارأسا منقوش 16ذو 

 . 2بالخط النسخي" البسملة"نقشت عليه 
حلية مربعة مزينة  ن،ن الجانبييالواقع فوق عقد المحراب و المقطعتربط بين المقطع األفقي 

هذا األمر، أي . بارزة تكسوها مراوح نباتية ملساء دقيقة) خاتم سليمان(بنجمة ثمانية الرؤوس 
يقوم  نيمع وجود حليت ،المحراب مباشرةاستعمال إطار كتابي عريض يلتف حول عقد 

وي، ن للربط بين المقطعين السابقين و المقطع العلان، و حليتان الجانبيياعليهما المقطع
في هذا المسجد ثم مسجد سيدي أبي مدين، و ال نجده في المحاريب األولى نشاهده للمرة 

  .المرينية
ذات عقود  (claustras) ثالثة شمسيات - ار الكتابي مباشرةبعد اإلط -المحراب  تعلو

المساحة . مفصصة،  فصوصها مزينة بمراوح ملساء، و تقوم على أعمدة رشيقة من الجص
رباعية الفصوص كبيرة، تتوسطها  ملساء لمحصور بين كل عقدين، مزينة بزهيرةالمثلثة و ا

يطها بها و تح 3نجمة ثمانية الفصوص مماثلة لتلك المستعملة في كوشتي عقد المحراب،
  . الملساء شبكة من المراوح

                                                 
1
  Ch. Terrasse, op.cit., p. 7.  

2
�ب� �L ز>��L ھBا ا����	 Dا� @Cل ا���D�5ا ��<�� �	ض +�D� �L ا�.��ب� Fا ا��Bھ Rإ� M��ض W+)� ب���%�D�" 5'ف. 
3

 .ا����� ��'ن ب���'ن ا7زرق  و KH Wال بkD آ=�ره ظ�ھ�ة#�ن d85 ھBه  



238 

 

، زخرفتها ذات تصميم )06 شكل رقم(من الجص المخرم  ، فهيالشمسيات في حد ذاتها
و تحيط به ثمانية أطباق نجمية  مركزاليشكل  ،رأسا 16 يطبق نجمي ذ في يتمثلهندسي، 
  . ثمانية رؤوس ذاتصغيرة 

ن بشريط اكتابيان آخران بنفس العرض، مزين يحيط بعقد المحراب و الشمسيات معا، شريطان
تكرر تاني بينما الشريط الث 1،كتابي بالخط النسخي، الشريط األول نقشت عليه أيات قرآنية

تتخلل حروف هذه النصوص القليل من  المراوح  2،"العز القائم هللا الملك الدائم هللا"  عبارة فيه
  .الملساء

يلتف حول نهاية البالطة الوسطى و بقية جدران  ي،هندس تنتهي هذه الواجهة بإفريز
تنتظم بداخل مربعات، نقشت ) خاتم سليمان(و هو يتكون من نجوم ثمانية الرؤوس . المسجد

      ما سطحها أبها بشكل جد بارز على األرضية،  رؤوس النجوم و المضلعات المحيطة
هذا التصميم . قة صغيرةر سطح المضلعات الصغيرة المحيطة بها، فهي مزينة بمراوح مع و

الهندسي مشتق من تصميم هندسي مشابه يقوم على نفس المبدأ نشاهده مستعمال كأطر في 
أو منقوش على الخشب كما هو الحال في محراب جامع  3محاريب المساجد الموحدية،

لتزيين نهاية  بني مرينهندسي الشكل المفضل عند و قد أصبح هذا التصميم ال 4.الكتبية
  .عمائرهم، و هو نفس األمر الذي نشاهده في هذا المسجدفي جدران ال

        م  1.08عند مستوى بداية عقد المحراب و على جانبيه، لوحة مستطيلة طولها تقع 
        لنسخي، ، يؤطرها شريط كتابي ضيق بالخط ا)04صورة رقم ( سم 0.18و عرضها 

، نقش عليها بالحفر البارز كتابة صعقد مفص عن ها عبارةطرفاو تتوسطها خرطوشة 
وجود هذا النوع من و . ، سنتعرض لها الحقا بشكل مفصلبالخط الكوفي المورق 5،تأسيسية

األفاريز الكتابية و في هذا الموقع بالذات من المحراب، نشاهده ألول مرة بالغرب اإلسالمي 
  .  في هذا المسجد

  

                                                 
1
R. Bourouiba, L’art religieux musulman en Algérie,  p. 183.  

2
Id, p. 183. 

3
H. Terrasse, L’art hispano-mauresque…, fig. 46.  

4
Id, pl. LXXIVet LXXV. 
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	 ا��� �KDوز، ا����T ا���ب�، ص� .280 – 279.  

R. Bourouiba, L’art religieux musulman en Algérie, p. 184.   
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 )05صورة رقم ( زخرفة حنية المحراب .3.1.2

  
م عن مستوى  1.60 بإرتفاعخمسة أضالع، القسم السفلي منها  تتكون حنية المحراب من

تلتف حول األضالع  (cavet)أملس ال يحمل أي زخرفة، ثم نجد حافة مقعرة ، األرضية
 1.البسملة و آيات قرآنية ُحفرت عليهو هي مزينة بشريط كتابي بالخط النسخي، الخمسة، 

عقود صماء تقوم على أعمدة رقيقة من الجص، ذات تيجان جصية  ،ترتكز على هذه الحافة
صغيرة مزينة بمروحة ملساء و على جانبيها كوزي صنوبر، تعلوها وسادة بشكل مقطع هرم 

، كوشاتها (arcs à festonnés)ذات فصوص دقيقة  ،هذه الحنايا ذات عقود زخرفية. مقلوب
تلتف حولها بشكل متناظر و متقابل مراوح " العز هللا" عبارةتتوسطها  ،مزينة بحلية مفصصة

 ملسأ وفه ،الحناياقة، أما سطح عر تتخللها مراوح صغيرة م و ملساء كبيرة ثنائية الفصوص،
     لها، المحاريب المرينية  المعاصرة  حناياي بذلك تختلف عن زخرفة، و هالال من خ و

  .فةو التي تكون دائما مزينة بزخارف نباتية كثي
الخط بسم،  مزينة بشريط كتابي  14عرضها  ، (cavet)حافة مقعرة ثانية تعلو هذه الحنايا، 

ليها القبة المقرنصة و تشكل القاعدة المثمنة التي تقوم ع 2النسخي، نقشت عليه آيات قرآنية،
  . المحراب حنيةالتي تغطي 

 بيبة مفصصة،تتوجها قُ على تخطيط مثمن و  ،)04شكل رقم ( مقرنصةال تعتمد قاعدة القبة
ثالثة مستويات  بواسطةبيبة المفصصة، لتي تتوسطها القُ المثمن إلى الدائرة ا يتم االنتقال من

ذو تخطيط مثمن، المستوى األول  3.من المكعبات المتنوعة التي تشكل المقرنصاتتتكون 
لكن قطره أصغر من قطر المثمن األول، و منه  ،أيضاليه مستوى ثان ذو تخطيط مثمن ي

قطره أصغر من قطر المستوى السابق،  ،و هو ذو تخطيط دائري ،ننتقل إلى المستوى الثالث
، مما يسمح باالنتقال من التخطيط المثمن إلى "لوزة" و هو مكون أساسا من القطع المسماة 

مساحات ذات األشكال ال. افص 16ذات  مفصصة بيبة، تحتضن قُ افص 16 دائرة ذات
                                                 

1
 R. Bourouiba, L’art religieux musulman en Algérie, p. 179. 

2
 Id, p. 178. 

3

�ت ا��� H.'ن ا D.ا�� �� 	�	Dھ��ك ا� ���ة، ا�	"
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'�T و ا����

 ,���'Hأ ��PT، ا���:T ���5 #�'ر	ا� n��DH ،رة��Dا� �L ���*5Uا ��	�ول، ص ، ا����	 ا19817، 74أ"	ري ب�#�ر، ا����ب و ا���ف ا��)�
288 - 298 . 
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مزينة بزوج من  و هي التي تشكل المقرنصات،و  على هيئة مربعات مقعرة  هيو  ،المقوسة
  .ن على أرضية ملونة باللون األزرقاقة ثنائية الفصوص متقابلتلمراوح المعر ا
  

  )06صورة رقم (الصالة  بيتزخرفة جدران . 2.2
     

و تتكون من شبكة من المعينات  تقريبا، هي نفسهاتصميم زخرفة الجدارين الشرقي و الغربي 
شكل هذه عن مستوى األرضية، و تُ  م 1.90الهندسية تكسو الجدار بكامله على ارتفاع  

أما زخرفة الجدار . الشبكة من المعينات خلفية لثالثة عقود تقابل عقود البالطة الوسطى
المفتوحة في هذا الجدار، أما  ثالثة عقود تؤطر النوافذ الثالثةتتكون من فهي  ،الشمالي

 تينعلى جانبي المحراب و المقابل واقعتينال تينن المساحإأي جدار القبلة ف ،الجدار الجنوبي
بعقد على خلفية من المعينات الهندسية كما هو الحال  تانمزين مافه ،للبالطتين الجانبيتين

  .شرقي و الغربين اليبالنسبة للجدار 

 الجدار الشرقي، الغربي (هندسية التي تشكل خلفية لعقود الجدران تتكون شبكة المعينات ال 
من خطوط منحية تشبه المراوح،  تتقاطع مع شبكة أخرى مشكلة من عقود ) و الجنوبي

 اف عقد، ينطلق من فوقه ضلعبحيث أن كل معين تحتضن قاعدته نص ،نصف دائرية
ن كل معين زهيرة سهمية ، و يزينع معينين آخريم بدورهما ن يتقطعانان جانبياعقد

نجدها مستعملة أيضا  ،هذه الشبكة من المعينات الهندسية البسيطة. )07 شكل رقم(الشكل
عض العقود زخرفة بل ها قاعدةكما يشكل تخطيط في الجدران الجانبية لمسجد سيدي الحلوي،

 األقصى المباني المرينية المشيدة في المغرب، هذا على خالف في مسجد سيدي أبي مدين
  . جدرانها الجانبية خالية من الزخرفةالتي تكون سواء كانت مساجد أو مدارس، 

و هي . ذات تصاميم متنوعة منقوشة على الجص كل عقود هذا المسجد مزينة بزخارف
فصوصها الصغيرة مكونة من ف ،(arcs festonés) ذات فصوص دقيدقة زخرفيةعقود 

     ،تتناوب مع دوائر صغيرة(lobes trilobés) شريطين مقعرين و مزينة بفصوص ثالثية 
مكون من ثالثة  1،إطار كتابي ضيق بالخط النسخي ،من الجهات الثالثو يؤطر العقد 

                                                 
1
  ��'��� ��  "�'ص أط� ا�D)'د �
�رة �� آ��ت 2�آ"
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لرؤوس حلية مربعة مزينة بنجمة ثمانية ا ،مقاطع تربط بينها في الزاويتين العلويتين للعقد
           ".ال إله إال اهللا" عبارة  هاتتوسط
على شبكة المعينات الهندسية المشكلة  أغلبها، يعتمد متنوعة، زخارف كوشات العقودتزين 

أو  وحيدة،" اليمن" أو  " يمن"لمة تتوسطها ك النباتية،بواسطة خطوط منحنية تشبه المراوح 
تتميز  ، وعلى أرضية من العناصر النباتيةبالخط الكوفي  ،نان أو متقابلتان متدابرتاكلمت

، في شكل كتابة هاتفاصيلفي  ، سواءتختلف من عقد إلى أخر فهي، كبير وعتنتصاميمها ب
كما نجد عقود أخرى تعتمد على . و في الزخرفة التي تكسو سطح المعيناتأ" اليمن"كلمة 

الجنوبي، و في العقدين األوسطين على  التشبيكات النباتية كما هو الحال في عقود الجدار
 .الجدارين الشرقي و الغربي و عقود البالطة الوسطى

  
  )06صورة رقم (  عقود الجدار الشرقي. 1.2.2

  

تفتح في هذا الجدار ثالثة نوافذ تؤطرها عقود، العقد األيمن مزين بشبكة من المعينات 
" اليمن" تيكلممزينة بمراوح رقيقة،  مشكلة بواسطة ،)07، صورة رقم 08 شكل رقم( الهندسية
ن ان ملسو او تحيط به من الجانبين مروحت ،صغيرن،  يتوسطهما قوس مفصص امتدابرت
، أما قاعدة المعين رباعية الفصوص كبيرة تشكالن زهيرة ،ثنائية الفصوص متقابلتان ناكبيرت

 زهيرة ثالثية الفصوصعين ينتهي ب، بينما رأس المقتين متقابلتينفهي مزينة بمروحتين معر ، 
   .و كانت أرضية هذه المعينات ملونة بلون أحمر

، العقد السابق معينات عنتختلف تزين العقد األيسر، شبكة من المعينات الهندسية، لكهنا 
ن اهما الصغير ا، فصانن كبيرتان ملسو اكعنصر أساسي مروحت اتتوسطه اتالمعينن إحيث 

بينهما قوس  يحتضنانو  ،ن ينحنيان نحو األعلىاالكبير ن اينحنيان نحو األسفل بينما الفص
تتوسطه زهيرة رباعية الفصوص، و تحيط بها من الجهات األربعة المحاذية  ،مفصص

 08، صورة رقم 09شكل رقم (قة ثنائية الفصوص ألضالع المعين، مراوح معر.(  

 فهي تعتمد على التوريق النباتي،  ن،ين السابقيالعقد عن زخرفةزخرفة العقد األوسط تختلف 
و تتشكل هذه الزخرفة من شبكة من الحلقات المنتظمة من األغصان النباتية الرفيعة، تتفرع 

تتوزع زخارف هذا العقد بشكل  .)10، صورة رقم 13 شكل رقم( منها مراوح و زهيرات ملساء
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تين كبيرتين، ثنائية يتكون هذا المحور من مروح ، ونبي محور كوشة العقدمتناظر على جا
ن اك، و هما متماثلتتتخللها خيوط منحنية مسننة كذل و 1،الفصوص، حواف فصوصها مسننة

حتضنان بينهما زهيرة ثالثية ين نحو األعلى، و ان الكبير او تتقابالن بحيث يكون الفص تماما
مروحتين الفصوص مسننة كذلك، و تقوم عليهما زهيرة رباعية الفصوص كبيرة مشكلة من 

و تنتهيان بزهيرة ثالثية الفصوص في الزاوية القائمة لكوشة  ،مماثلتين للمروحتين السابقتين
بشكل متقابل و متناظر، مراوح ملساء ثنائية  و تتوزع على جانبي هذا المحور. العقد

تشبه إلى حد كبير المراوح  ، والفصوص، طويلة و عريضة تتميز بتوازن كبير في نسبها
و نادرا ما نشاهد هذا النوع من المراوح منقوشة على مادة  2،ن البوابات الموحديةالتي تزي

بشكل  رضية العقدأر، كما أن هذه العناصر وزعت على على الجح االجص، و إنما نشاهده
 االكتظاظمما يجعلها تتميز بالتوازن و الهدوء بعيد عن  ،و غير مكتظة ،منتظم و متناظر

دين ح، و هي في ذلك تتبع أسلوب المو الميالدي شرلقرن الرابع عالذي يميز زخرفة عقود ا
 .هذا العقد ببقايا لون أزرق فاتحو ال تزال تحتفظ أرضية  .الذي نراه في بواباتهم

  
 عقود الجدار الغربي . 2.2.2

  

 نان الجانبياالعقد شرقي، فالجدار الغربي مزين بثالثة عقود،ال بالنسبة للجداركما هو الحال 
بنفس النوع من المعينات الهندسية، فكل معين مزين  مكسوان )10، صورة رقم 10شكل رقم (

ن ببعضهما و نقشا بشكل طويل، و ينتهيان امتلصق"  الياء"حيث أن حرفي  "يمن"بكلمتي 
ن يلتصقان ببعضهما تاركين بينهما اهما الكبير ا، فصالفصوصثنائية  متقايلتين بمروحتين

" الياء"و على جانبي حرفي  3،ن زهيرة صغيرة سهمية الشكلضتحت ،مساحة لوزية الشكل
شكل " يمن"ن ثنائية الفصوص، أما الجزء السفلي من المعين تحت كلمة ان ملسو امروحت

ن او على جانبيها مروحت ،يشبه كوز الصنوبر الشك بدورها  تحتظن ،مثلث تتوسطه دائرة
 ناقتمعر.  

                                                 
1
   �L W ،ه	�9ھ" W o��ات "�	ه �L ھBا ا����	 و �H ���T �Lزة =����H �%�C� 0  >*ل ا�)�ن ا��اب� �9� ا���*دي، +�و ھ' "�@ �� ا�Kھ

��"��Kا� �L�<Kا� �L W و ،�������L ا��<Kا�.  
2

��<M ب'اب� أود��  N"ا#\، أ�  .ب���ب�ط، و ب'اب� أ��2و ب�

H. Terrasse, « Le décor des portes anciennes du Maroc » in Hespéris, T.III, 1923, pl. I et II. 
3

�� و �L ب'اب� ���	 5�	ي أب� �	�� ��� "�9ھ	ه ����L �(+W *�D ا�L7ر�K ا�.��ب�� �L ا��	ر�5 ا��َّ�:%�� ا7>��Dا ا�Bھ. 
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 تصميم زخرفة ختلف عني )11، صورة رقم 14شكل رقم ( العقد األوسطتصميم زخرفة إن 
تحتلها تركيبة زخرفية فريدة من نوعها، تتمثل  ،ن محور كوشة العقدإالعقود السابقة، حيث 

 ،تشكل مساحة مستطيلة حيثببالخط الكوفي، كتبت بطريقة هندسية " الحمد اهللا"في عبارة 
الجزء المستطيل من هذه  و .العقدحتل محور كوشة توضوعة بشكل مائل لم ،رأسها مثلث

" األلف"  و حرف" الحمد "لكمة " الالم"مزين بقوس مفصص يشكله حرفي  الزخرفية التشكيلة
زهيرة رباعية  تشكالن و ثنائية الفصوص، متقابلتين ن مروحتين ملسوينضيحت و، "اهللا"لكمة 

رأس أما  ،قة الصغيرةفيعة و المراوح المعر الفصوص على أرضية من األغصان النباتية الر 
غصن نباتي رفيع يشكل حلقتين متقابلتين على جانبي فهو عبارة عن  ،مثلث لهذه المساحةال

المساحة المتبقية  نتكسوا .الفصوص اثنائيت نان ملسو او تتفرع منه مروحت ،محور مركزي
أغصان نباتية رفيعة تشكل حلقات تتفرع منها مراوح ملساء ثنائية  من كوشة العقد،

 على هذا العقدما يضفي م ،فراغات تاركة بينها ،موزعة بشكل منتظم و متناظر ،الفصوص
  .ما هو الحال في زخرفة عقود البوابات الموحديةك اكبير  اتوازن

رة بشريط كتابي ضيق شمسية مؤط، الجدارين الشرقي و الغربيكل عقد من عقود نجد فوق 
    لشمسيات التي تعلو واجهة المحرابا لتصميم بالخط النسخي، تصميم بعضها مماثل

 مركزية يقوم على أساس نجمة ،، و األخرى ذات تصميم هندسي مختلف)05شكل رقم (
         ، مضلع سداسيتتوسط ما يشبه الطبق النجمي محصور بداخل  ،سداسية الرؤوس

معينات مع العن تقاطع  رسمها ناتج ةتركيب يو ه ،الرؤوس ثمانيةمة جو تتوسطها ن
  .)06شكل رقم ( مربعاتال
  

 عقود الجدار الشمالي. 3.2.2

  

    عقود الجدارين الغربي و الشرقي، مشابهة لزخرفة ، الثالثة يالشمال جدارال زخرفة عقود
  . هي مزينة بشبكة من المعينات الهندسيةو 

شكل ( ناو لكنهما في هذه الحالة متقابلت "اليمن" اتتوسطها كلمت معيناتهما العقدان الجانبيان،
ن مساحة مثلثة الينحرفان نحو وسط المعين مشك" مالال" او حرف ) 12، صورة رقم 11رقم 
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عين مزين رأس الم و ،"النون"حرفي  نهاية يشكله تقابل ،يتوسطها شكل ذو ثالثة فصوص
  .قة صغيرةمكسوة بمراوح معر  تهأرضي بينمابزهيرة ثالثية الفصوص، 

لسابقة، زخرفتها تتكون في ل ةثلماشبكة معينات م تكسوه ،العقد األوسط المقابل للمحراب
في  ؟ تشكل"اليمن" الوسط من كلمة بالخط الكوفي معقدة من الصعب قراتها ربما كلمة 

قة ثنائية مكسوة بمراوح معر  تهاو أرضي ،نان متشابكتاالوسط عقد مفصص تتوسطه زهيرت
 .)13، صورة رقم 12شكل رقم ( الفصوص

  
 عقود الجدار الجنوبي . 4.2.2

  

أي جدار القبلة، مكون من نوبي ة، فإن الجدار الجللجدران السابقكما هو الحال بالنسبة 
 ن يطالن علىالمحراب، و على جانبيه عقدا عقد عقود، العقد األوسط و يتمثل فيثالثة 

شبه في خطوطه يما يختلف عن العقود السابقة، بل تصميم زخرفتهو ن، ين الجانبيتيلبالطتا
  .العامة تصميم زخرفة عقد المحراب

، سطحها مزين بأغصان نباتية )15شكل رقم ( يزين محور كوشة العقد جامة مفصصة كبيرة
 رباعيةزهيرات  ، نقشت فوقهاشكل ثمانية دوائر صغيرة، و تتتقاطع وفق أربعة محاور رقيقة

ن ثنائية الفصوص، و هو تصميم زخرفي ين ملسو يبواسطة تقابل مروحت مشكلة ،الفصوص
ن ايلتف حول هذه الجامة غصن. كتابيةغالبا ما نشاهده في الجامات التي تتخلل األطر ال

لتقيان عند الزاوية القائمة ت ،ملساء كبيرةزهيرة  ،ن، تتفرع من نهاية كل غصنان رفيعانباتي
  ،مروحة ثنائية الفصوص صغيرة و تتفرع من نهاية كل واحدة منهما،عقد، وشة الكل
ن ان الغصنامن جهة ثانية يلتف هذ. ية الفصوصن زهيرة ثالثامشكلتو  صقان ببعضهما تتل

وشتي العقد، ن في الزاويتين الجانبيتين لكين صغيرتيحلقت النمشكو على جانبي هذه الجامة 
أحد فصوصها يلتف حول نفسه ليشكل  ،لساء كبيرة ثنائية الفصوصم و تتفرع منهما مروحة

موزعة بشكل منتظم و متناظر على جانبي الجامة  ،"العز هللا"دائرة صغيرة مزينة بعبارة 
ثنائية  قةيفة من المراوح الصغيرة المعر المركزية، و تزين أرضية كوشتي العقد شبكة كث

  .الفصوص
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 )14صورة رقم ( عقود البالطة الوسطى .5.2.2
  

، و لم تبق منها سوى زخرفة العقد األيمن المحاذي هازخارففقدت عقود البالطة الوسطى جل 
البالطة الوسطى كانت مزينة بزخرفة تعتمد  عقود أن ،للمحراب، و يبدو من خالل هذا العقد

  . و ليس المعينات الهندسية ،على التشبيكات النباتية كما هو الحال في عقود الجدار الجنوبي

جدار لعقود الجانبية الإن كانت تتبع أسلوب زخرفة  و) 15صورة رقم ( زخرفة هذا العقد
من  األول مكون ،ة العقد، شريطان ضيقانحاف يزين حيث القبلة، فهي تختلف عنها قليال،

عقود التي التزين  شابهة لتلك التيمن أوراق األكانتس، م و الثاني ،صغيرة معقوفة فصوص
ذو عقد زخرفي ثم  2،و في جامع تازة 1،تحمل القبة أمام المحراب في الجامع الكبير يتلمسان

لتكون فتحة العقد  ،كما هو الحال في العقود األخرى (arc festonné)فصوص دقيقة 
(voussure) بشبكة كثيفة من المراوح الملساء كما هو الحال في العقود  ، مزينةهاللية الشكل

لم يتبق إال القليل  المرينية، و بشكل خاص عقود جامع تازة المعاصر لهذا المسجد، غير أنه
ؤطر كوشتي ي ، وعين من الجصيعلى عمودين رف العقد الزخرفي المفصصيقوم هذا . منها

أوراق ب مزين ، يليها إطار ثان بنفس العرضالعقد، إطار ضيق أول بشكل حافة مقعرة ملساء
  .األكانتس، ثم إطار خارجي كتابي بالخط النسخي

كما  العقد كوشةتحتل محور  ،كبيرة ةة دائرية مفصصتتشكل زخرفة كوشتي العقد من جام
مزينة بنص كتابي بالخط النسخي كتب بطريقة  ، و هيهو الحال في عقود جدار القبلة

غير أن أهم ما يميز زخرفتها، هو وجود  .هذه الجامة الدائريةي كل مساحة تجعله يغط
 الشكل، و هي محارة  بيضوية فوق الجامة السابقة، ، وفي الزاوية القائمة لكوشة العقدمحارة 
  المحارة  .يخرجان من قاعدة هاللية الشكل ،نلتيمتقابالعلى زوج من كيزان الصنوبر تقوم 

بارز يكاد يكون مجسم، أما زخارف بقية سطح كوشتي نقشت بشكل جد  ،و كيزان الصنوبر
تشكل من مراوح تو  ،تناظر على جانبي الجامة المركزيةالعقد، فهي موزعة بشكل منتظم و م

ح ثنائية و اتلتف حول الجامة المركزية، ثم شبكة من المر  ،زهيرات مسننة ، وثنائية الفصوص
  . الرفيعة ن النباتيةالفصوص و الزهيرات الملساء  على أرضية من األغصا

  
                                                 

1
 G. Marçais, L’art musulman en Algérie: Album…, pl. IV. 

2
 H. Terrasse, La grande mosque de Taza, pl. XXXIII et pl. XXXIV. 
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 التيجان. 3.2

  
و عمودين مدمجين في  ،على عمودين في الوسط ،عقود الثالثة للبالطة الوسطىالتقوم 

ن من الجهة الشرقية و األعمدة ويان الوسطاالعمود. لشمالي و الجنوبي للمسجدالجدارين ا
هي في الواقع عبارة عن قاعدة  و ،الثالثة من الجهة الغربية، تعلوها تيجان رخامية بسيطة

ن في ين المدمجيودالعم و أحد ،ن في جدار القبلةان المدمجاأما العمود 1،مقلوبة عمود
ن من الجص أيضا، يقوم عليهما ، إلى جانب تاجيتيجان من الجص تتوجهدار الشمالي، الج

  . عقد المحراب
سم  14 اارتفاعه اسطوانية،من قاعدة  ،)16، صورة رقم 16شكل رقم ( المحراب  يتكون تاجا
  سم 13ن متوازي األضالع، ارتفاعه هو عبارة عف ،سم، أما التاج في حد ذاته 16 او عرضه
   .سم 27و عرضه 

هو  قاعدة التاج من شريط متموج عريض، و هو في الواقع تحوير لورقة األكانتس، وتتكون 
كما نشاهد ذلك  ،الموحدينأصبح شائعا في تيجان المغرب اإلسالمي منذ عهد  األمر الذي

تتمحور حول  ة أوجه التاج،زخرف 3.و تيجان جامع الكتبية بمراكش 2في تيجان جامع تينمل،
  ن تعلوهما محارة، ين كبيرتين معّرقتيمروحت على أرضية مكونة من ملساء مركزية عصابة

 بحيث نمتقابالتي ،من الجهتين زوج من المراوح الملساء ثنائية الفصوص احيط بهيو 
بكوز  ةمزين يفه التاج،أما زوايا . و المحارة العصابة نتحتض ،مساحة مثلثة النشكت

 ،ثنائية الفصوص كبيرة قةمعر  وحةيال نحو األعلى، و تحيط به مر نهايته تنحني قل ،صنوبر
 تغطي الفراغ المحصور بينه  ،قة المرابطية، و مروحة كبيرة ذات الوريداتتشبه المراوح المعر

هذه التيجان في خطوطها العريضة تشبه تيجان محراب جامع تازة، . و بين المحارة المركزية
 و الدقة الكبيرة في نقش مختلف ،باالنسجام و التوازن في نسبها عنهاتتميز غير انها 

    4.عناصرها الزخرفية تفاصيل
هي تتكون و   تشبه التيجان السابقة،) 17م ، صورة رق17شكل رقم ( الصالة أما تيجان بيت

 .مزينة بشريط متموج أملس ،سم 32سم و عرضها  28ارتفاعها  ،أسطوانية من قاعدةبدورها 
                                                 

1
 R. Bourouiba, L’art religieux musulman  en Algérie, p. 174. 

2
 Id, fig. 24, pl. XI. 

3
 H.Terrasse, Sanctuaires …, fig. 24.  

4
 H. Terrasse, La grande mosquée de Taza, pl. LIV. 
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سم،  65عرضه  سم و 27متوازي األضالع، ارتفاعه  عبارة عن التاج في حد ذاته، و
ا ملتوية بشكل مفصوصه ،ترتكز على مروحتين ملسوين ،زخرفته تتمحور حول محارة مركزية

حلقتين نحو األسفل، أما بقية وجه التاج فهي مزينة بعدد من المراوح الملساء تلتف حول 
 .المحارة المركزية

  
 الخط العربي .4.2

  

لم نشهده من قبل في شهد استعمال الخط العربي في زخرفة هذا المسجد، توسعا كبيرا 
هي التي تنظم التوزيع العام  ،حيث نرى أن األفاريز الكتابية العمارة اإلسالمية بالمنطقة،

  . لمختلف التشكيالت الزخرفية و تؤطرها
لب غإلى جنب، و إذا كانت ا اجنب و الخط النسخي ،وفيالخط الك هذه الكتابات استعمل في

ن بكتابات و هو المحراب، مزي ،موضع في هذا المسجد ن أبرزإالكتابات بالخط النسخي، ف
 إلى ،اإلفريز الكتابي على جانبيه في عقد المحراب، و بالخط الكوفي، و تتمثل في إطار

دسية التي تزين عقود الجدارين الشرقي و الغربي نهشبكات المعينات الاستعماله في  جانب
في في الزخرفة للمسجد، هذا ما يدل على المكانة المهمة التي ال يزال يحتلها الخط الكو 

  . الميالدي الث عشرثخالل نهاية القرن ال غرب األوسطالماإلسالمية ب
، و لكن بشكل أقل بروزا، فيبدو ما الخط النسخي فقد استعمل بشكل أوسع من الخط الكوفيأ

للكتابات  ابشكل أشرطة ضيقة تؤطر جميع التشكيالت الزخرفية للمسجد، فهي تشكل أطر 
ين الحافة المقعرة التي تقوم عليها قبة الكوفية السابقة، و اإلطار الخارجي للمحراب، كما تز 

   .  المحراب، و وسدات التيجان، و أطر لجميع عقود المسجد
خراطيش، يبلغ طول  بشكلمكون من ثالثة قطاعات  ،طار كتابيإ ،يؤطر عقد المحراب

م،  بينما يبلغ عرض  2.25م، و طول القطاع العلوي  1.45ن األيمن و األيسر االقطاع
 آيت ت عليهالخط الكوفي المورق، نقشبأستعمل في هذا اإلطار نص كتابي . سم 25اإلطار
  ).18شكل رقم (  بالحفر البارز على أرضية من العناصر النباتية 1قرآنية

                                                 
1
  ��Yي ا'�Dا�)�8ع ا� R�� !9(" ������ 5'رة ا7��اف، و ") !9��R ا�)�8ع   204و ب	ا�� ا !9("203    ��Y��R ا�)�8ع ا��7� ا�
����، ب

� .�� "%P ا��'رة 204ا��7� " ��� ا��7 N"أ .  


	 ا��� �KDوز، ا����T ا���ب�، ص� .267 -266.  

R. Bourouiba, L’art religieux musulman  en Algérie p. 182. 
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 سم،  22ماتها  االحروف و هحيث يبلغ ارتفاع صواعد  ،قة و االستطالةتتميز حروفه بالر  
سم، كما يتميز بامتداد نهاية  10 الحروف المنخفضةما يبلغ ارتفاع سم، بين 01 و عرضها

طار اإلنص الكتابي بحيث تساهم في تشكيل بعض الحروف أفقيا من الجهة العلوية لل
و تقسمه إلى عدة مساحات مربعة او مستطيلة، بينما أول حرف من  ،للنص مستطيلال

قوش بداخلها، يلتف بشكل نصف دائرة تتبع رسم الخرطوشة المن ،النص و أخر حرف منه
خاصة في الزاويا العلوية للمساحات السابقة الذكر،  ،اقدكما  تتشابك بعض حروفه لتشكل عُ 

نصف مروحة ثنائية  تزين نهاية جميع الحروف ، وقد أخرى تتوسط بعض الحروفو عُ 
أو تتوسطه  ،السفلي يكاد يشكل حلقة، بينما الفص العلوي يكون مقطوعا االفصوص، فصه

ن إف ،نان متجاور احرفالفراغات صغيرة بيضوية الشكل، و في حاالت أخرى عندما يكون 
و هو شكل زخرفي نجده . الزهيرة رباعية الفصوص ن تشكل ما يشبهلينهاية حرفيهما المتقاب

و إحدى  1مدين، كوفية لبوابة مسجد سيدي أبيالحقا مستعمال بشكل محوري في الكتابات ال
  2.اشفينيةلمدرسة الت كتابات ا

تتميز حروف هذه الكتابة بالتناسق و التوازن، تجري على قاعدة واحدة و نسق واحد رغم كل 
و قد حافظ الفنان على التقاليد ، التي تتخلل الصواعد دادات و األشكال الزخرفيةتلك اإلمت

القاعدي للنص إال تقيد بهذه القواعد كاحترامه للخط  و ،المعروفة في الكتابات العربية
مثل نزول ذيل حروف األلف المتصلة التي صارت  ،للضرورة الفنية و الجمالية للنص

نهايتها عبارة عن قطع مائل، و كذلك شكل حرف الدال و األقواس التي تقطع حروف 
راوح و زهيرات فصوصها مزينة بوريدات مو زينت الفراغات الموجودة بين الحروف ب. الوصل

حتل ت، حيث الميالدي رن الثالث عشرميز نهاية القالتي تنوع من المراوح  هو صغيرة، و
  .أيضا جامع تازةفي  و النباتية في هذا المسجد الزخرفية ضمن العناصر امةمكانة ه

هذا النص الكتابي من أجمل الكتابات الكوفية بالجزائر، و يتميز عن الكتابات  يمكن اعتبار
سواء في عهد بني حماد و في عهد المرابطين او الموحدين، المنطقة  المستعملة فية الكوفي

الكتابات الكوفية لجامع تازة المعاصرة له، برقة و رشاقة حروفه، و بتنظيم عن حتى و 
أنصاف  و استعمالالت و مربعات تساهم في تأطيره، لتشكل مستطيالكلمات المكونة لنصه 

                                                 
1

 �N"أ.  

W & G. Marçais, op.cit., fig. 55.  
2

 �N"ر02 ا� ،أ M.935 0227، ['رة ر .  
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هذا ما  حروفه، تزين نهاياتل زية الشكل،ثنائية و ثالثية الفصوص تتخللها ثقوب لو  مرواح
  .في الكتابات الكوفية األخرى ماال نشاهده اتوازن خفة و عليه فىأض

 على جانبي عقد المحراب كتابة التأسيسية الواقعةالهو الشريط الكتابي الثاني بالخط الكوفي، 
م عن  1.60و هي عبارة عن لوحتين مستطيلتين، تقعان على أرتفاع ). 04صورة رقم (

م، يؤطرها شريط كتابي ضيق  0.18م و عرضها  1.02مستوى األرضية، طول كل لوحة 
بالخط النسخي، ثم إطار ثان مكون من شريطين ملسوين، يتوسطهما شريط مزين بمعينات 

  .صغيرة، و كل لوحة تتوسطها خرطوشة نقش بداخلها النص الكتابي
ط المستعمل في إطار المحراب، سواء و هو نص كتابي بالخط الكوفي المورق، مماثل للخ

و في زخرفة نهاياتها، غير أنها أقل رقة و رشاقة من حروف الكتابة أفي أشكال الحروف، 
  .السابقة، لذلك يبدو عليها نوع من االكتظاظ و األزدحام

المستوى األول  .كثيفة على خلفية مخرمة فهي مزينة بعناصر نباتية ،أما أرضية الكتابة
قة و زهيرات صغيرة، و في تتفرع منها مرواح نباتية معر  ،صان نباتية رقيقةمن أغ مكون

 ، أشكالها مشابهة لتلكتملء الفراغات بين الحروف مراوح و زهيرات كبيرة ،مستوى ثان
و لكن تختلف عنها من حيث أن فصوصها ليست مزينة  ،المستعملة لتزيين كوشتي العقد

    تخلله خطوط ملتوية تمتد بطول الفص، أو ت محزوزةحنية و نم و إنما بخطوط ،بوريدات
، و هو شكل من المراوح نشاهده في هذا المسجد و في )12: 02لوحة رقم ( و دوائر صغيرة

التي تتخلل  لبعض المراوح الموحدية الملساء ادامتدإتازة، و هي أشكال يمكن اعتبارها جامع 
  1.خطوط و محنيات صغيرة هافصوص

طار خارجي بالخط النسخي، مكون من شريطين كتابيين بالخط النسخي، يؤطر المحراب إ
  " األلف"حروفه الصاعدة و بشكل خاص . تعد من أجمل الكتابات النسخية بمدينة تلمسان

، رقيقة في األسفل و تزداد سمكا كلما ارتفعت بحيث يكون سمك نهايتها ضعف "الالم"و 
و " العين"مشطوفة، أما الحروف المتصلة مثل سمك قاعدتها، و تكون نهايتها مقطوعة أو 

فتكون رقيقة في أطرافها و منتفخة في الوسط، بينما الحروف النازلة و " الحاء"و " الجيم"
تكون في نهاية الكلمات بشكل منحني طويل و مائل "  الياء"و " الميم"و " الراء"بشكل خاص 

ص بشكل مائل على السطر، بحيث نظمت كلمات هذا الن و .يشكل قاعدة للكلمة المواليةل

                                                 
1
 H. Basset & H. Terrasse, Sanctuaires…, fig. 60, 61 et 62. 
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ن جل كلمات النص تبدأ كتابتها في النصف العلوي للشريط الكتابي من الجهة اليمنى ثم إ
تميل  نحو الجهة اليسرى لتنتهي في النصف السفلي للشريط الكتابي، و نهايتها تشكل قاعدة 

الكتابي، و تبدو عليه  على هذا النص او انسجام افي توازنبداية الكلمة الموالية، هذا ما يضل
إلى  1و  8الى  1الخفة و الرشاقة، لكون نسبة سمك الصواعد إلى طولها تتراوح ما بين 

أما النصوص األخرى التي تؤطر العقود، و بقية التشكيالت الزخرفية األخرى، فهي . 10
لكن يبدو عليها نوع من الثقل،  حيث أن نسبة سمك الحروف إلى  ة للنص السابق،لمماث

بعض  ،و مما يزيد من جمال هذه الكتابات. طولها هي أكبر مما عليه في النص األول
 .المراوح الملساء البسيطة و ثنائية الفصوص التي تتخلل الفراغات بين حروفها

  
  )18صورة رقم (  زخرفة السقف. 5.2

         
شب األرز و الذي يسمى سقف هرمي من خ ،للمسجد من الداخل البالطات الثالثيغطي 
 دهع ه فيو ازدهر استعمال ،هو نوع من السقوف الذي ظهر في عهد الموحدين و. البرشلة

و ال يزال جزء من السقف . هذا المسجد سقف ذلك بني زيان كما يدل على وبني مرين 
 1.األصلي في مكانه

و يغطيه  ،مسطحقسم  عليها يرتكز ، والسقف من أربعة أضالع مائلة نحو الداخل يتكون
  .األخضر القرميد من الخارج

د بطول البالطة تمت) ليزار(مسماة لوحة مستطيلة  من ضالع السقف،ألالجزء السفلي يتكون 
 ي و ه، عليها أضالع خشبية مائلةترتكز  ،و هي ملساء و غير مزخرفة ،من الجهات األربع

ي نتتقاطع مثنى مثبارزة على خلفية مسطحة،  (baguettes)مسطحة  قضبانمشكلة من 
من تلك األضالع  في الجهتين العلوية و السفلية ،من النجوم ثمانية الرؤوس ينإفريز  لتكون

كز القسم تر ي المائلة و على تلك األضالع. بينهما القضبان المسطحة تربط و ،األربعة
     ثمانية الرؤوس  شبكة من النجموم من و هو مكون ،)البساط(من السقف  حالمسط

 .المشكلة بواسطة قضبان مسطحة و متقاطعة  )خاتم سليمان(
  

                                                 
1
 H. Basset & H. Terrasse, Sanctuaires…, p. 185.  
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 )19صورة رقم (المئذنة  .6.2
  

 .و ترتكز على الجدار الجنوبي من الخارج ،تقع المئذنة في الزاوية الجنوبية الشرقية للمسجد
تتكون من برج مربع  و ،كغيرها من المآذن الزيانية و المرينية .جراآل كليا من و هي مبنية

يبدو و .  1م 3.50م و طول ضلعها  14.25، يبلغ ارتفاعها يعلوه جوسقيشكل بدن المئذنة، 
  . 4/ 1ن نسبة طول ضلعها إلى ارتفاعها تقارب ث إعليها نوع من الثقل، حي

مربعة  سفلية لوحةللمئذنة، من  و الجنوبية ةالغربي ، وواجهات الشرقيةتتشكل زخرفة ال
بشبكة من تعلوها لوحة مستطيلة مكسوة  من ضفيرتين، ا، مكونصصامف اتحتضن عقد

 ، بينما أقتصرت الواجهة الشمالية على شبكة المعينات الهندسية، و هيالمعينات الهندسية
في  يرة ترتكزعلى ثالثة عقود صغ تقوم كل شبكةو و درج ذات الزهيرة، من نمط كتف 

  ). 19شكل رقم (من الزليج  جميلة تيجان لهماجر اآلالوسط على عمودين من 
ن بيضاء اللون، تتقابالن بحيث إ زوج من المراوح ثالثية الفصوص تتكون هذه التيجان، من

 خضراء اللون، بينمافي وسط التاج مساحة لوزية الشكل الفصين المركزيين، يشكالن 
ن وين بيضين صغيرتين و حلقتيما يشبه جانح الجانبيان يلتفان نحو الخارج مشكالن ناالفص

  . اللون على أرضية بنفسجية ،مركزهما أخضر و
لوحة مستطيلة  جر، مطعم بالزليج، ثم ن المئذنة، بشريط ضيق بارز من اآلبدهي تين

 األبيض،(لوان متعدد األ ،كوشاتها مكسوة بالزليج القيراطي ،ثالثة عقود مفصصة تحتضن
شبكة من  اإطاراته تكسوه ،كليا بالزليج الجوسق فهو مكسو أما). البني، األخصر و األصفر

ل تفص و هي بيضاء اللون، و ،يرةصغأخرى  تتناوب مع معينات المعينات الهندسية كبيرة
هي ف ،ما اللوحات الوسطى للواجهات األربعة للجوسقأ. سوداء اللون مسطيلةبينها قطع 

  .يج بنية على أرضية بيضاءمعينات من الزلة بكسو م
يج في العمارة هو المكانة المهمة للزل ،من زخرفة هذه المئذنة استخالصهأهم ما يمكن 

. الميالدي القرن الثالث عشر نهاية خالل ،المبكرة من تاريخ بني زيانالفترة الزيانية في هذه 
ال أشك، لعقود الصماء للبرج الرئيسيو ا ،يج المستعملة في الجوسقن كانت أشكال الزلإو 

   برقتها  الهندسية، ن التيجان التي تحمل شبكات المعيناتإتعتمد على المعينات، ف بسيطة

                                                 
1
 H. Basset & H. Terrasse, Sanctuaires…, p. 187. 



252 

 

 دل على المستوى الراقي الذي بلغته صناعةت ،و استعمال العناصر النباتية ،نعهادقة ص و
 .يج بمدينة تلمسان في ذلك العهدالزل
  
 لزخرفةمواد و تقنيات ا. 3

  

انجزت كل زخارف هذا المسجد على مادة الجص بواسطة الحفر او النقش، يكون مسطحا 
ففي الحالة األولى تكون العناصر الزخرفية قليلة البروز عن . تارة و بارزا تارة أخرى

لخط النسخي، و في العقدين األرضية، و يكون ذلك بشكل خاص في األفاريز الكتابية با
تكون العناصر الزخرفية  فين للجدارين الشرقي و الغربي، أما في الحالة الثانية، المركز 

محفورة على الجص بشكل أعمق مما عليه في الحالة األولى، لذلك تبدو بارزة على 
شكل األرضية مستوى أول ي حيان ما تكون منجزة على مستويين،األرضية، و في غالب األ
معرقة صغيرة، تنقش فوقها و بشكل أكثر عمقا زخارف  من مراوح و غالبا ما يكون مشكال

التي تعد العناصر األساسية للتشكيلة الزخرفية، و استعمل هذا النوع من  و المستوى الثاني،
كما استعملت تقنية . الحفر أساسا في مختلف شبكات المعينات الهندسية التي تزين العقود

وفي على جانبي عقد المحراب، حيث بالخط الك التخريم في عقد المحراب و اإلفريز الكتابي
 ن األرضية تم تفريغها، ثم نقشت فوقها في مستوى ثان، شبكة األغصان الرفيعة و المراوحإ

و قد  .ألساسية لتلك التشكيالت الزخرفيةالعناصر ا نقشت المعرقة، و في مستوى ثالث،
و جعل منه النقطة المحورية ساهم ذلك في تمييز عقد المحراب عن الزخارف المحيطة به، 

  .  في المسجد التي تشد إليها كل األنظار
أما الزليج، و إن اختصر استعماله على المئذنة، فإن استخدام تقنية التوريق لتشكيل التيجان 
التي تحمل شبكة المعينات الهندسية، تدل على تقاليد عريقة بالمدينة لصناعة الزليج، ألن 

تطلبه صناعة الزليج ذو التصاميم طلب مهارات عالية، أكبر مما تج يتهذا النوع من الزلي
  . الهندسية

الطات المسجد من الداخل عن يج، استعمل الخشب لتغطية سقف بإلى جانب الجص و الزل
، التي شاع استعمالها بالمنطقة منذ عهد الموحدين ،"البرشلة" ف ذات المنحدرينو سقالطريق 
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ففي مرحلة أولى يتم تشكيل مختلف العناصر المشكلة لهذه السقوف بتقطيعها و نقشها، ثم 
  . يتم تجميعها في أماكنها كما يتم تجميع األثاث الخشبي بدون مسامير

 ل يبدو أن استعمال األلوان كان يحتل مكانة مهمة في زخرفة هذا المسجد، و هي تكم
تزال بقايا تلك األلوان في العديد من األمكان الزخارف المنحوتة على الجص، حيث ال 

و قد استعملت تلك األلوان . بالمسجد، و بشكل خاص في المحراب و عقود الجدار الشرقي
كان  األحمرلتلوين أرضيات التشكيالت الزخرفية المحفورة على الجص، و يبدو أن اللون 

ألزرق الفاتح المائل إلى اللون ا ألرضيات المحفورة بشكل عميق، بينمالتلوين ا مخصصا
اللون الذهبي لتلوين سطح العناصر  واألخضر لكسوة األرضيات المحفورة بشكل خفيف، 

  1.الزخرفية البارزة
جموعة متنوعة من الزخارف المنقوشة على مهذا المسجد مزدان بإن ف ،رغم صغر مساحته

تعطينا فكرة و لو لم تكن كاملة عن الزخرفة المعمارية التي كانت سائدة في عهد  ،الجص
التي كان من الممكن أن  المعمارية الزخرفةعن و هذا في غياب نماذج أخرى  ،بني زيان

  .تعطينا صورة أشمل و أوضح عن الفنون الزخرفية المعمارية الزيانية
   في األغصان،  عناصر النباتية، و المتمثلةلعديد من الاستعملت في زخرفة هذا المسجد ا

  .و المراوح، و الزهيرات، و أوراق األكانتس، و كيزان الصنوبر
دوائر صغيرة، و غالبا ما  )عقد المحراب(ها في بعض الحاالت تتخلل ،رفيعة األغصانف

  . يوزع العناصر النباتية األخرىتشكل الرسم التخطيطي الذي 
المراوح الملساء، و  منها، و هي متنوعة، من حيث األهميةفي الدرجة األولى   المراوح تيتأ

 قةالمراوح ذات الوريدات، و المراوح المسننة و المراوح المعر.  
يرة، ذات فص أو تتخذ هذه المراوح جميعها نفس الشكل تقريبا، فهي في الغالب مراوح كب

بعيد المراوح الموحدية تشبه إلى حد  ، والتناظربالتوازن و  ة، تتميزفصين، فصوصها غليظ
و تختلف عن المراوح المرينية  لكتبية أو على البوابات الموحدية،اجامع المستعملة في مئذنة 

أغلب  .التي غالبا ما تكون رقيقة و فصوصها غير متناظرة، المستعملة على مادة الجص
مزينا  فصوصها حسط البعض األخر يكون و لس،مهذه المراوح يكون سطح فصوصها أ

، ثم أصبح استعماله كتلك التي رأيناها في جامع تازة المعاصر لهذا المسجدبوريدات صغيرة، 

                                                 
1
 G. Marçais, L’architecture musulmane d’Occident, p. 336. 
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. له كأرضية لألفاريز الكتابيةاستعماخالل القرن الرابع عشر الميالدي، حيث اقتصر نادرا 
أو  بشريط مسنن دقيق، يمتد بطول فصوصها فهي مزينة بينما النوع الثالث من المراوح،

 المسجد و في جامع تازة حيث في هذا اأيض يتخللها بشكل خيوط منحنية، و هو نوع نجده
مراوح أخرى تتخلل إلى جانب  هذا ،يحتل مكانة هامة ضمن العناصر النباتية الزخرفية

قة فهي قليلة التنوع أما المراوح المعر  .الموحديةمراوح بعض الو هي تشبه  ،اتحز  هافصوص
قة المرابطية، و اقتصر األمر على مراوح صغيرة ثنائية الفصوص بالمراوح المعر مقارنة 

  . استعملت كأرضية للمراوح األخرى
أما الزهيرات فهي امتداد للمراوح السابقة، منها الملساء، و منها المزينة بالوريدات، و منها  

 ينطلق ببعضهما،  تتكون من عقب أو قاعدة على هيئة فصين صغيرين ملتصقين. قةالمعر
  . المزخرفةنهايته تكون درجة انحنائه حسب المساحة  ،فص مركزي طويل و رشيق منهما

أقتصر و لكن بشكل محدود، حيث كيزان الصنوبر  استعملتإضافة إلى المراوح و الزهيرات، 
و ما يميزها هو طريقة نقشها  ،وسطىفي أحد عقود البالطة ال و ،التيجان فياستعمالها 

كما استعملت ورقة األكانتس بشكل شريط يزين  .تكاد تكون مجسمة ثبارز بحي جد بشكل
  .حافة العقود، و هي مماثلة لتلك المستعملة في الزخرفة المرابطية

النوع األول هو  ن من المحارات،انوع لَ مِ عْ تُ اسْ سابقة الذكر، الإلى جانب العناصر النباتية 
اما  ،و التي يمكن اعتبارها عنصرا محليا ،المحارة اللولبية البارزة التي تزين عقد المحراب

ة الشكل، استعملت بشكل خاص في بيضوي هير شيوعا، و النوع الثاني فهو النوع األكث
  .التيجان

مثل أساسا في تتميز التشكيالت الزخرفية المستعملة في هذا المسجد بالتنوع الكبير، و تت
شبكات المعينات الهندسية، و في التوريق النباتي، و بعض التشكيالت الهندسية إلى جانب 

  .الخط العربي الذي يؤطر كل هذه التشكيالت الزخرفية
شبكات المعينات الهندسية من المظاهر الزخرفية التي ظهرت عند الموحدين ألول مرة في 

الشيء الجديد في هذا لكسوة سطح المآذن الموحدية، و مالها جامع تينمل، و منه انتقل استع
بشكل لم يسبق له مثيل، و أصبح منذ  تعمال الواسع لهذا الشكل الزخرفي والمسجد، هو االس

ذلك التاريخ أهم و ابرز تشكيل زخرفي في العمارة اإلسالمية بالغرب اإلسالمي، و إذا كانت 
    فإنها في هذا المسجد اقترنت بالعناصر النباتية  ،ابحت اشكل هندسي تتخذ عند الموحدين
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و الكتابية، لتعطي تشكيالت زخرفية متنوعة، تسمح بكسوة مساحات واسعة من البناء دون 
التي يمكن أن تحدث لو اقتصر األمر على شبكات المعينات الهندسية  و ممل أو رتابة

  .البحتة التي نشاهدها في المآذن
     فهو مستعمل في بعض العقود، و بشكل خاص في عقد المحراب  أما التوريق النباتي،

و عقود البالطة الوسطى، و هو ال يختلف في خطوطه العامة عما كان شائعا في العمارة 
تلتف لتشكل محنيات  التي تصميم أرضيته يعتمد على األغصان النباتية الرفيعة،. اإلسالمية

و المالحظ على عقود هذا المسجد هو أن . نباتيةو دوائر، و تتفرع منها بقية العناصر ال
          محور كوشة العقد، يحتلها نص كتابي غالبا ما يكون بداخل جامة مفصصة 

 مفصص صغير  ي، أو بشكل عقد زخرف)عقود البالطة الوسطى و البالطات الجانبية(
  ). العقد األوسط للجدار الغربي(

لشمسيات التي تعلو واجهة المحراب، و الجامات التي األشكال الهندسية البحتة، في اتتمثل 
ى األطباق النجمية يقوم عليها إطار عقد المحراب، و أهم شيء يميزها، اعتماد تخطيطها عل

 التي ارتبط استعمالها أكثر بالزليج خالل القرن الرابع عشر الميالدي، إذاً  رأسا و 16ذات 
هذا إلى . ن القرن الثالث عشر الميالديفهذا الشكل كان معروفا خالل النصف الثاني م

جانب اإلفريز الهندسي الذي تنتهي به جدارن المسجد، المكون من النجوم ثمانية الرؤوس 
، و هو نوع من األفاريز الهندسية الذي أصبح كذلك من التشكيالت )خاتم سليمان(

  .الكالسيكية في الزخرفة المعمارية بالغرب اإلسالمي
الصالة كانت مكسوة بالزليج، و إن لم تكن لدينا  األجزاء السفلية لبيت تمل جدا أنمن المح

فالزخارف الجصية التي تزين جدران المسجد بشكل يكاد يكون كامال، . أدلة مادية على ذلك
كانت أرضياتها ملونة باأللوان الحمراء و الزرقاء و الذهبية، لذلك فكسوة األجزاء السفلية 

  .   زخارف المسجداكبر على  ا، كان سيضفي وحدة و انسجامةبالزليج بألوانه المتعدد
تصاميم  ا في المئذنة، و إن كان أغلبها ذاالنماذج الوحيدة من زليج هذا المسجد، نجده

هندسية بسيطة، فإن التيجان الصغيرة من الزليج التي تحمل شبكات المعينات الهندسية، 
زليج بمدينة تلمسان خالل نهاية القرن الثالث دليل على المستوى الراقي الذي بلغته صناعة ال

ة تفوق ما يتطلبه تتطلب مهارة عالي ألن تشكيل عناصر نباتية بالزليج عشر الميالدي،
  .التصاميم الهندسية صناعة الزليج ذي
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 اإلمام أوالدمسجد :  ثانيا

  

أحد مباني المجمع الذي شّيده السلطان أبو حمو موسى األول  يشكل كان هذا المسجد
/ ه 710سنة    موسى عيسى، يزيد عبد الرحمان، و أب يللعالمين األخوين أب خصيصا
أبي الحسن، و هو كهذا  سيدي م، أي بتاريخ ليس بالبعيد عن تاريخ تشييد مسجد 1310

  .األخير يتميز بصغر مساحته، و ربما بزخرفته
و لم يتبق منها سوى بعض القطع  ،المسجد كثيرا، و فقد جل زخارفه األصلية تضرر هذا

لكنها في حالة جد  ،تعلو واجهة المحراب شمسيات ظة بمتحف تلمسان، و ثالثالمحفو 
تزال في  ما متدهورة بحيث ال يمكن تمييز تفاصيل زخارفها، إلى جانب زخارف المئذنة التي

  .حالة جيدة من الحفظ
 
 )02مخطط رقم ( تحليلية لمخطط المسجدال و وصفي:ةال دراسةال .1
  

 بيتيتكون من  .عدم وجود الصحنبتميز بصغره و ي ،هو كمسجد سيدي أبي الحسن و
بالطات عمودية على جدار القبلة،  ثالث بهام،  6.30م و عمقها  9يبلغ عرضها  ،للصالة

للمسجد  ، وم 3 نيالجانبيتن يالبالطتبينما يبلغ عرض  م، 2.7البالطة الوسطى يبلغ عرض 
بينما الباب  ،يؤدي إلى المئذنة باب ثانو باب في الجدار الشرقي للمسجد،  ،ثالثة أبواب

مكان النافذة التي كانت تتوسط البالطة  1968تم فتحه سنة الثالث يتوسط الجدار الشمالي، 
  .  أما المئذنة فتقع في الزاوية الشمالية الشرقية 1،الوسطى
تاريخ  منلم تكن بالبعيدة في فترة  ،م مهمة خالل العهد الزيانييالمسجد عملية ترمعرف 
بما أنه  م، و 0.82و تمثلت تلك األعمال في خفض مستوى أرضية البناء بحوالي  ،تشييده

لتجنب  كان سيترتب على ذلك إخالل في نسب المحراب و بالتالي في انسجامه و جماله، و
أسفل من العقد األصلي،  ىعقد جديد في مستو  ُبني ،اب األصليحفاظ على المحر لذلك و ل

و وضعت لوحة زخرفية  2،و تّم رفع زخارف العقد األول و أعيد تثبيتها على العقد الجديد

                                                 
1
 R. Bourouiba, L’art religieux musulman en Algérie, p. 173. 

2
 W & G. Marçais, op.cit., p. 188. 
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التي كانت  الثالث أو الشمسيات العقود الصماء لتغطية الفراغ بين العقد الجديد للمحراب و
  . األولالعقد  تعلو

  

 تحليلية للزخرفةالوصفية و الدراسة ال .2

  

 المحراب. 1.2

  

 ف، ما عدا ثالثة عقود صماء تعلوالمسجد خال تماما من الزخار  ظرالحافي الوقت 
، و إن كان شكلها العام يشبه عقود ها ليست واضحة و ال يمكن تحليلهاالمحراب لكن زخارف
الوحيدة التي ال تزال الزخارف  .عقد محراب مسجد سيدي أبي الحسن لوالشمسيات التي تع

  .و القبة المقرنصة التي تتوج حنية المحراب في موضعها تتمثل في زخارف المئذنة
ما زخارفها،  لة  فقدت كقاعة الصال أن ،(G. Marçais) يفهم من وصف  جورج مارسي

المنقوشة على  األصلية هزخارف جانب من حافظ علىي كان ال يزال الذي المحرابعدا 
 غير أن هذه الزخارف 1ف مسجد سيدي أبي الحسن،ر كانت تضاهي زخا و التي ،الجص
نكتفي لم يبق منها سوى بعض القطع المحفوظة بمتحف تلمسان، لذلك سوف  و أغلبها إندثر

  .  هذه القطع بدراسة
زخارف محراب يظهر من الوصف السابق أن زخارف محراب هذا المسجد، كانت تشبه 

بالخط مزينة بشريط كتابي  (cavet)تتشكل من حافة مقعرة  فهي ،مسجد سيدي أبي الحسن
مربعة في األركان األربعة لإلطار، كما أن جامات  إطار بالخط الكوفي، تتخللهالنسخي، و 

أن الخط الكوفي المستعمل  جورج مارسي، و يضيف. حراب كانت مزينة بصنجاتفتحة الم
مع توظيف نفس العبارات، إلى  ،حسنكان مماثال للخط الكوفي لمحراب مسجد سيدي أبي ال

   2.اللولبية جانب استعمال المحارات
و لم يتبق منها سوى بعض القطع المحفوظة في الوقت الحاضر  ،اندثرت تلك الزخارف

،  ا كانت تزين كوشات عقد المحرابأنه ، و يبدو)21و  20صورة رقم ( بمتحف تلمسان

                                                 
1
 W & G. Marçais, op.cit., p. 188. 

2
 Id, p. 189. 
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لمرجح أنها فصوص العقد بفصوص صغيرة من ا تحتفظ ،القطع إحدى حيث أن
  . صنجات عقد المحرابب تحيطعادة ما  ذيال (arc festonné)الزخرفي

مراوح ثنائية الفصوص و الزهيرات ثالثية الفصوص، ال علىأساسا تعتمد زخرفة هذه القطع 
هدناه في الذي شفصوصها مزينة بوريدات صغيرة، و هو النوع من المراوح و الزهيرات ا

، و لكن كان )11:  02، لوحة رقم 11و  10:  01ًلوحة رقم (الحسن مسجد سيدي أبي 
مستعمال إلى جانب أنواع أخرى من المراوح و الزهيرات، أما العنصر الثاني في هذه 

               سطحها مثلثات صغيرة يزينهو كيزان الصنوبر التي  ،التشكيلة الزخرفية
  . ) 03:  03لوحة رقم (

و تتوزع يعتمد على عدة محاور وهمية عمودية و متوازية،  بتناظر كبير، ويتميز تصميمها 
حلقات أغصان رقيقة تشكل  ،أساس هذه التركيبة الزخرفية. الزخرفة على جانبي كل محور

. ك المحورن ثالثية الفصوص متقابلتان على جانبي ذلامروحت وتتقاطع فوق تلك المحاور، 
  المركزي المحور باتجاهالداخل  إلىن للمروحتين الصغير ن ااالفص ينحني من الجهة العلوية

في اتجاهين  و يان قليال نحو األعلىنن ينحان الكبير ا، بينما الفصبعضهمابو يلتصقان 
ن إالفصوص، أما من الجهة السفلية، فمعاكسين للمحور، و يحتضنان بينهما زهيرة ثالثية 

ي ز و يتوسطها ك ةائر يشكالن د ،نيللمروحتن ان الكبير امنهما الفصالغصنين اللذين يتفرع 
و قد أنجزت هذه الزخارف على الجص بواسطة  .ن نحو بعضهماان و منحنيالصنوبر متقاب

  . النقش جد بارز، بحيث أن تلك العناصر النباتية تكاد تكون مجسمة
ما حقا كأضيفت ال ،هلعقود الثالثة التي تعلو و ا ،اللوحة التي كانت تفصل بين عقد المحراب

فهي تتمثل في  .زخرفتها تختلف كثيرا عن زخرفة القطع السابقة سبقت اإلشارة إلى ذلك،
المساحات المقوسة، شبكة من  ةة الفصوص تتقابل مثنى مثنى مشكلمراوح رقيقة ثنائي

 قطعو هي منقوشة بشكل مسطح بعيد عن أسلوب ال 1ن،تان متقابلاطتين بساتتوسطها زهيرت
و زخرفة عقد الشاهد الجنائزي   مها و في أسلوب الزخرفة النباتيةتشبه في تصمي ،السابقة

  2.بسم السلطان أبي حمو موسى الثاني
  
  

                                                 
1
  ��8�� � H	��2 و ��
# M.9ب ������ � ��� " �(�  .و ھ� �H.'ن �� FL وا+	، و ھ� ر2

2
 Cf.  collection M.A.P, planche intitulé Djama el Kebir. 
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 )22صورة رقم ( المئذنة. 2.2
  

   . سق في زخرفتهافإن هذه المئذنة تتميز بتوازن و انسجام في نسبها و تنا 1ا،رغم صغره
ين تز رينية التي كانت في ذلك الوقت المالزيانية األخرى و المآذن  و على عكس المآذن

بلوحات مربعة تعتمد  مزينة فهي و إنما تشبه مئذنة المشور، بشبكة من المعينات الهندسية،
  .الرشاقة عليها و ضفاء نوع من الرقةعلى العقود، و هذا ما ساهم في إ

، طولهما ن فوق بعضهماتايلمستط انالجنوبية و الشرقية،  لوحت و الواجهات الشمالية،تزين 
اللوحات العلوية  ىعلى الواجهة الغربية في مستو  وحيدةمن عرضهما، و لوحة  أكبر

  .للواجهات األخرى
 كوشتي عقدي يكسو 2جر، يضم عقدا مفصصا كبيرا،آلاللوحة السفلية لها إطار من ا

األخضر و األبيض، بينما كوشتي باللونين الزليج القيراطي  ن الجنوبية و الشرقيةالواجهتي
سوداء و خضراء  ،فهي مكسوة بشبكة من النجوم ثمانية الرؤوسالية، الشم الواجهة عقد

بنفس عرض  ، فهيللواجهات األربعاللوحات العلوية  أما .بشكل متناوب على أرضية بيضاء
 فهو يتكونغير أنها مؤطرة بإطار من الزليج القيراطي لكنه أكثر تعقيدا،  ،اللوحات السفلية

و تفصل بينها  ،، و كلها باللون األبيضصغيرةمربعة  قطعمربعة كبيرة تتناوب مع  قطعمن 
و هو نفس نوع من الزليج الذي يكسو جوسق مئذنة مسجد سيدي أبي  ،قطع مستطيلة سوداء

      ،من العقود المفصصة يرتكزان على عمود مركزي او كل لوحة تحتضن زوج .الحسن
  .خضراء، بيضاء و سوداء مكون من قطع راطي،هما مزينة بالزليج القياو كوشت

يج القيراطي، ثم مساحة بصف من الزل ةجر مكسو آلبحافة ضيقة من ا ،ينتهي برج المئذنة
مستطيلة كانت مزينة بثالثة عقود صماء كما هو الحال في مسجد سيدي أبي الحسن، حيث 

ما الجوسق، فواجهاته األربعة أ. ين كانا يحمالن العقود الثالثةذلالعمودين ال بقاياال تزال بها 
نها أمن المرجح و قت الحاضر أية زخرفة، حمل في الو تال و  ،مزينة بعقد ثالثي الفصوص

   .كانت مكسوة بالزليج

                                                 
1

   � ��%Hار q�
�16.55  � D�f م 4م و ط'ل. 
2
  ���H ����� ا���'ب�� �)	 ذو =*=� �9�ة ��L دا`��� ��R ا�'اT � ا���'ب��، و 2'س ذو �L'ص دا`� Tا�'ا R�� ة�وب �� �L'ص ��.�

��2�  .وا�9
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 ألستاذصف ايبدو من و  .المالحظات على زخرفة هذا المسجد يمكن إبداء بعض مما سبق
كثيرا محراب ن التصميم العام لمحراب المسجد كان يشبه أ، (G. Marçais) جورج مارسي

فال  ،و بما أنه لم يصلنا من هذا المحراب سوى بعض القطع ،مسجد سيدي أبي الحسن
ال يمكن  ، ومالحظات حول تلك القطع المدروسةيمكن إبداء رأينا حوله، و إنما نكتفي ب

تعميمها على فن زخرفة المباني الزيانية، لقلة هذه البقايا من جهة، و لعدم وجود معالم زيانية 
  .أخرى ترجع إلى هذا التاريخ للمقارنة من جهة ثانية

تتمثل في األهمية التي أصبحت تكتسيها المراوح و الزهيرات المزينة  و المالحظة األولى
راوح مو هو نوع من ال. ي األساسي في هذه التشكيلة الزخرفيةبالوريدات، فهي العنصر الزخرف

سواء في مسجد سيدي  الميالدي، نهاية القرن الثالث عشر ةمستعمل تكان تيو الزهيرات ال
و في جامع تازة بالمغرب األقصى، غير أنه كان مستعمال إلى جانب أ ،أبي الحسن بتلمسان

 –هذا المسجد فقد أصبحت العنصر األساسي  أنواع أخرى من المراوح و الزهيرات، أما في
االعتماد على هذا العنصر  مما يؤدي بنا إلى التساؤل إن كان –إلى جانب كيزان الصنوبر 

؟ أم أن  الميالدي لرابع عشراتجاها عاما في الزخرفة الزيانية خالل بداية القرن ا النباتي كان
أن استعماله بهذه الدرجة كان مقتصرا على المحراب  أو ؟ هذا المسجدفي ذاك حالة خاصة 

  فقط؟
كيزان  ورفة هذه القطع، و هنفس التساؤل يمكن طرحه بالنسبة للعنصر الثاني في زخ

في مسجد سيدي أبي الحسن، لتصبح في هذا المسجد العنصر ر، التي كانت قليلة بالصنو 
  . الثاني من حيث األهمية

حيث نقشت العناصر ، الحفر او النقش على الجصية حول تقن ، فهيالمالحظة األخرى
و هو ما يؤكد لنا  ،تكون مجسمة تكاد العناصر أن تلكحيث ب النباتية بشكل جد بارز

 ترة المبكرة من القرن الرابع عشربدأ يتعمم في هذه الفاالتجاه نحو هذا النوع من النقش 
قوشة بهذا األسلوب، و تتمثل بعض العناصر من رأينا في مسجد سيدي أبي الحسن الميالدي

في محارات المحراب، و كيزان الصنوبر في عقود البالطة الوسطى، لكنها كانت عناصر 
 . معزولة، بينما في هذا المسجد استعمل هذا األسلوب في النقش في التركيبة الزخرفية ككل

عهد السلطان أبي  في خاصة الحقا، بالمغرب األقصى و قد أصبح هذا األسلوب شائعا
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في المدرسة البوعانية، و بشكل خاص في نقش كيزان  عنان فارس كما يمكن مشاهدة ذلك
   .و المحارات الصنوبر
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  المدارس الزيانية:  المبحث الثاني

 

(Jean Léon l’Africain) أشار كل من ليون اإلفريقي
(Marmol)ل مارمو و  1

إلى وجود  2
و التي يطلق عليها في المصادر  ،أقدمها مدرسة أوالد اإلمام ،مدارس بمدينة تلمسانخمسة 

/  ه 710شيدها السلطان أبو حمو موسى األول سنة  ،تاريخية اسم المدرسة القديمةال
 ،اشفينيةفهي المدرسة الت  ،أما المدرسة الثانية. بق منها أي أثرتو لم ي و قد اندثرت م1310

حيث قامت  م، 1878قائمة إلى غاية سنة  لتظو  ،تاشفين األول التي أسسها السلطان أبو
المدرسة . (Saint-Michel) "سان ميشال" السلطات االستعمارية بإزالتها بغرض توسيع ساحة

/ ه765هي المدرسة اليعقوبية التي شيدها السلطان أبو حمو موسى الثاني سنة  ،الثالثة
د التي أسسها السلطان المريني اب مدرسة العُ أنها من المرجح ف ،المدرسة الرابعة، أما م 1363

من ذكرها في أي  و لم يأت ،يئالمدرسة الخامسة فال نعرف عنها ش، أما اعلي الحسن وأب
  . ىخر األ ةتاريخيالدر امصال

اإلمام ال نعرف مدرسة أوالد ف ،ادب لم تصلنا سوى مدرسة العُ  خمسة،رس الامن بين هذه المد
لم يتبق منها خالل السنوات األولى لالستعمار الفرنسي ، المدرسة اليعوقبية أماشيئا،  نهاع

، عند زيارته لمدينة تلمسان (J.J.L.Bargès)" األب بارجس"سوى بوابة ضخمة أشار إليها 
لت ظنية ياشف، بينما المدرسة الت غير أن تلك البوابة أندثرت بدورها، و لم يتبق منها أي أثر

  .عندما قامت السلطات الفرنسية بتدميرها 1878إلى سنة  قائمة غاية
  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1
 Jean Léon l’Africain, op.cit., Vol. III, p. 24. 

2
 Marmol,  op.cit., t. II, p. 328. 
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 اشفينيةالمدرسة الت :  أوال

  

كما يشير إلى ذلك  ،شيدت هذه المدرسة من طرف السلطان الزياني أبو تاشفين األول
و حسن كذلك كله ببناء " ...فيقول ،التنسي في معرض حديثه عن أعمال هذا السلطان

ما ترك شيئا مما اختصت . المدرسة الجليلة العديمة النظير التي بناها بازاء الجامع األعظم
لكننا   1"به قصوره المشيدة ، اال و شيد مثله بها، شكر اهللا له صنعه و اجزل له عليه ثوابه

لو سيان  قولفين   يقول ذاألستا في هذا الصدد و .بالضبط تاريخ الذي شيدت فيهالال نعرف 
  (L. Golvin) الوصف الذي  يفهم من و 2،م 1327/ ه 728هذه المدرسة شيدت سنة  أن

حول بقايا الزخرفة النباتية التي شاهدها بقاعة  (E.Duthoit) دوتوا إدمون أورده المهندس
مما يؤدي بنا إلى االعتقاد أن  ،أنها بنفس أسلوب زخرفة مسجد سيدي أبي الحسن ،الصالة

دي، ميالالث عشر لبناء هذه المدرسة قريب العهد بمسجد أبي الحسن المشيد نهاية القرن الثا
عهد السلطان أبي  في الميالدي عشراألول للقرن الرابع  ربعيؤكد أنها شيدت خالل ال ما

م و هو تاريخ بداية  1335/ ه 736 األمر األكيد أن هذه المدرسة شيدت قبل سنة . تاشفين
، فمن غير المنطقي أن يتم الحسن على تلمسان الحصار الذي ضربه السلطان المريني أبو

 يضيفو  .تشييد مثل هذا البناء خالل فترة الحرب و الحصار الذي عرفته مدينة تلمسان
األستاذ رشيد بورويبة أن المدرسة رممت في عهد السلطان أبي العباس و أصبحت ملحقة 

  3.ية سيدي لحسن المازيليلزاو 

بسبب اإلهمال و قلة  ،خالل العهد العثماني كغيرها من معالم المدينةكثيرا  المدرسة تضررت
المختلفة  هاحيث حولت مرافق، و تدهورت وضعيتها أكثر خالل العهد االستعماري، الصيانة

أدت إلى تشويه  هذه التغييرات 4.لحفالتإلى محالت تجارية، و حول المصلى إلى قاعة ل
بتدميرها كليا سنة  قامت السلطات االستعمارية ، و في نهاية األمرمعالم المدرسة بشكل كبير

مدينة بحد أهم المعالم اإلسالمية أندثر او بذلك  ،لتبنى على أنقاضها دار البلدية 1878
 . تلمسان

                                                 
1
  .141. ، ا���	ر ا���ب�، ص)���	 ب� �
	 هللا(ا�����  

2
 L. Golvin, La madrasa médiévale, p.199. 

3
 R. Bourouiba, L’art religieux musulman en Algérie, p. 197. 

4
 E. Duthoit, Rapport sur les monuments historiques de l’Algérie : Architecture musulmane dans la province 

d’Oran, Amiens, 1875, p. 90. 
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  )4و  3مخطط رقم (المدرسة  مخططتحليلية لو الوصفية الدراسة ال .1
  

العسكرية لقوات االحتالل نعتمد في هذه الدراسة على مخططين أنجزتهما مصالح الهندسية 
    :هماو   عند سيطرتها على مدينة تلمسان الفرنسي

- plan dressé par le Génie militaire peu de temps après la conquette 
- façade est plan restauré 

على محورين  عتمدي ،، عمقه أكبر من عرضهامنتظم المستطي اتتخذ هذه المدرسة مخطط
المدرسة، و المحور  وابتيغرب يمر عبر ب -بجنو / شرق -متعامدين، المحور األول شمال

  .بشرق يمر عبر المحرا –جنوب / رب غ –الثاني شمال 
يحيط به  1،م 9.50م و عرضه  21عمقه  ،تنتظم مرافق المدرسة حول صحن مركزي واسع

مكون من سبعة عقود تقوم على دعائم  ،و الشرقية رواق طويلمن الجهتين الغربية 
تقوم بدورها على  ،من ثالثة عقود مكون رواق ،و من الجهتين الشمالية و الجنوبية مربعة،

  .دعائم مربعة
ن من رواق مكون من ثالثة عقود معزول عن الرواقي ،تتكون الجهة الجنوبية للصحن

. الصالة التي تحتل القسم الجنوبي من المدرسة بيته علي و تفتح 2،الجانبيين للصحن بجدار
تقسمها أربعة  3،م 6.80م و عمقها  17.30عرضها  ،عبارة عن قاعة مستطيلة هذه األخيرة

إلى ثالثة مساحات، المساحة الوسطى  ،ركائز مدمجة في الجدارين الشمالي و الجنوبي
و يغطيها على األرجح سقف هرمي كما هو  ،مربعة يتوسط جدارها الجنوبي محراب مضلع
عمقهما أكبر  ،نافهما مستطيلت ،نان الجانبيتااحتمعهود في المنطقة في ذلك العهد، أما المس

  األستاذ جورج مارسي عتقدي و ،)البرشلة(ذات منحدرين  أسقفو تغطيهما  ،من عرضهما
 الصالة على هيئة ثالث بيتهذا التخطيط ل 4.ان ضريحضكانت تحت المساحة الغربية أن

   5و بشكل خاص المدرسة الظاهرية بحلب، ،يشبه تخطيط بعض مدارس الشام ،مساحات
  . الصالة لمدرسة أبي الحسن بسال بيتالتخطيط تقريبا المستعمل في  هو نفس و

                                                 
1
 E. Duthoit, op.cit., p. 91. 

2
  �����ت ا��� : 	H �  �� ا�����T M	ا أن ھBه ا��	ران ا��� KDHل ا��وا2��ا�9��2 و ا���ب� �� ا��وا2�� ا�����9 و ا���'ب� إ�R ا��D	�*ت و ا��

 .ا��	ر�5
3
Id, p. 92. 

4
 G.Marçais, « Remarques sur les médersas funéraires en Berbérie » in Mélanges Gaudefroy-Demonbynes, le 

Caire, 1934, p. 276. 
5
 L. Golvin, La madrasa médiévale, p. 202. 
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تفتح عليه  ،تتكون من رواق ثالثي العقود ،الصالة بيتلصحن المقابلة لالجهة الشمالية ل
و ركيزتين  ،ثالثة عقود تقوم على ركيزتين في الوسط بواسطة مقسمةقاعة مستطيلة 

كما يذهب  ربما كانت تستعمل للتدريس يفتها،ال نعرف بالتحديد وظ  مدمجتين في الجدارين،
قاعة ب ةتتصل هذه القاعة من الجهة الشرقي 1.(G. Marçais)جورج مارسي  األستاذ إلى ذلك
مقسمة بدورها إلى  ر من عرضها، و من الجهة الشرقية بمساحة مربعةبعمقها أكصغيرة 

مساحات أو قاعات صغيرة، واحدة من الجهة الشمالية و أخرى من الجهة الجنوبية  ثالث
و أخرى من الجهة الشرقية بها سلم ربما كان يؤدي  ،بالرواق الشرقي للصحن بدورها تتصل

ن هناك طابق علوي، على األقل ال نشاهد ذلك على ال نعرف إن كا ؟ يإلى طابق علو 
  . المخططين السابقين

سبعة عقود تقوم  ، كل رواق مكون منناة للصحن رواقعلى الجهتين الشرقية و الغربييطل 
تتوسط  رئيسية بةعلى ركائز مربعة، العقد األوسط يؤدي بواسطة رواق إلى بوابتين، بوا

  . شرقيال جدارتتوسط ال ،نية في محور األولىو بوابة ثا جدار الغربي للمدرسة،ال
اشرة قاعة طويلة ال تفتح مب ن، بوابتيى جانبي رواق الو عل ،نيسابقن اليخلف الرواقتقع 

و . نوبيةطرفي الرواق من الجهتين الشمالية و الج ندو إنما بها فتحة فريدة ع ،على الرواق
القاعات كانت تستعمل كمراقد للطلبة أو أن هذه (G.Marçais)  يرى األستاذ جورج مارسي

�ى أن :.M ھBه  (L.Golvin)  لوسيان قولفين أما األستاذ 2الزوار الغرباء عن المدينة،�L

���ت : 	H �ا�)���ت ��أنه يمكن أن نتصور أن كل قاعة  يضيفو   ا��	ر�5، را�T إ�R ا��
كانت في األصل مقسمة بواسطة جدران إلى غرف للطلبة تفتح على هذين  ،من هذه القاعات

  3.الرواقين كما هو شائع في مثل هذه المدارس
تقوم في الزاوية  ،ليست مربعةو  من خالل المخطط انها كانت مستطيلة للمدرسة مئذنة تبدو

   .الصالة بيتبالمساحة الجانبية الشرقية ل و تتصل ،الجنوبية الشرقية للمدرسة
في خطوطها العريضة ال تختلف عن بقية المدارس األخرى، بوجود  عموما هذه المدرسة

غير أن اهم ما يميز هذه . للصالة و قاعات إليواء الطلبة و بيتصحن مركزي، و غرف أ
المدرسة هي مساحتها الكبيرة، حيث يمكن تقدير أبعاد المدرسة اعتمادا على مقياس الرسم 

                                                 
1
 G.Marçais, « Remarques sur les médersas funéraires en Berbérie »  in Mélanges Gaudefroy-Demonbynes, le 

Caire, 1934 , p.  274. 
2
 Id, 274.  

3
 L.  Golvin, La madrasa médiévale, p. 200. 
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م و عرضها  44حد المخططين السابقين، حيث يمكن تقدير عمقها بحوالي المستعمل في ا
مما يجعلها ثان أكبر مدرسة بالمغرب اإلسالمي بعد المدرسة البوعنانية  1،م 22بحوالي 

كما تتميز هذه المدرسة ببعض التفاصيل في تخطيطها عن بقية مدارس الغرب . بفاس
نجد مجموعة من  الصالة، حيث المقابل لبيت ناح الشمالي للبناءاإلسالمي، أهمها هو الج

ال نراها في أية مدرسة أخرى، و كذلك وجود   القاعات الصغيرة و ساحة، هو األمر الذي
بوابتين تتوسطان الضلعين الكبيرين للبناء، و هو أمر غير معهود في المدارس األخرى، 

هذه التفاصيل في . الصالة مدخل في محور البناء و يقابل بيتحيث غالبا ما يكون ال
و مساحتها الشاسعة و زخرفتها، جعلت من هذه المدرسة معلما معماريا و فنيا  تخطيطها

 . فريدا بالغرب اإلسالمي
  
 الدراسة الوصفية و التحليلية للزخرفة .2

  

فالمدرسة لم تكن تحتفظ قبل  ها،ال نعرف الشيء الكثير عن الزخارف التي كانت تزين
    و صلتنا التي األثرية النادرةفمن خالل البقايا . إال بالقليل من زخارفها األصلية ،تهديمها

عندما  (E. Duthoit)دوتوا  الوصف الذي أورده المهندس و من خالل بعض الرسومات و
نعرف أن (E. Danjoy) دونجوا  ، و الرسومات التي انجزها المهندس1873زار المدرسة سنة 

، كما نعرف أن األجزاء بالزليج كسوةالسفلية من الجدران كانت ماء األرضيات و األجز 
زخارف نباتية و أفاريز  عبارة عن ،بزخارف منقوشة على الجص مزينة جدران كانتللالعلوية 
من  فقد وصلتنا نماذج السالفة الذكر، و إن لم تصلنا نماذج من الزخارف الجصية. كتابية

كسو واجهة البوابة الغربية للمدرسة، و جدران قاعة التي كانت ت ، خاصة تلكلوحات الزليج
 النماذج منها بعضن الشرقي و الغربي للصحن، الصالة، و أخرى كانت تبلط الرواقي

غير  و بمتحف تلمسان،بالجزائر العاصمة حاليا بالمتحف الوطني لآلثار القديمة  ةمحفوظ
، (E. Danjoy) دنوجوا المهندس سوى الرسومات التي أنجزها اندثر و لم تبق منه أن اغلبها

    ،و رغم قلتها فهي تعتبر من أقدم و أجمل النماذج عن هذا الفن ليس في تلمسان وحدها
  .و إنما بمنطقة الغرب اإلسالمي ككل
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ليست لدينا فكرة ، كما أننا ال نعرف شيئا عن الزخارف األخرى التي كانت تزدان بها المدرسة
تخص عقد باب اإلشارة الوحيدة عن العقود فيها، و  ستعملةة العقود التي كانت مطبيع عن
أننا ال نعرف  كما 1،ويدبأنه عقد ح (E. Duthoit)دوتوا  المهندسحيث يصفه الصالة  بيت

العقود و األجزاء العلوية من جدران  ف الجصية التي كانت بدون شك تكسوشيئا عن الزخار 
 المدرسة، و ال التشكيالت الزخرفية المستعملة عليها سواء كانت نباتية، هندسية أو كتابية، 

لم  و ،زخارفها كلن المدرسة قد فقدت إ (E. Duthoit)يقول المهندس دوتوا  و في هذا الصدد
 2.و جدرانها أرضياتهاان يكسو كالذي  جتبق منها سوي جانب بسيط من الزليي
  

 )20شكل رقم (  البوابة الغربية زخرفة .1.2
  

على مجمل  ةحافظم ،1878 إلى غاية سنة ال تزال قائمة مدرسةللكانت البوابة الغربية 
 لمهندسه المدرسة كما أشار إلى ذلك امن هذ ىأجمل ما تبق تعد بحق و كانت ،زخارفها

3 دوتوا
(E. Duthoit) ، ،نها سوى بعض القطع القليلة، محفوظة و لم يتبق مدمرت هذه البوابة

المهندس دونجوا سم الذي أنجزه الر  و 4،بالمتحف الوطني لألثار القديمة بالجزائر العاصمة
(E. Danjoy) كما  هو الوثيقة الوحيدة التي تعطينا صورة تكاد تكون كاملة عن هذه البوابة

تعد إلى جانب مسجد سيدي أبي الحسن أهم األمثلة عن التي  كانت عليه في األصل، و
  .الفن الزياني

و يظهر  ،عن الجداربشكل كامل بارزة الجدار الغربي للمدرسة، و هي  تتوسط هذه البوابة 
يغطيه من  ، وذو أربعة منحدرات هاسقف ،نها ذات تخطيط مربعمن المخططين السابقين أ

  . ؤدي عبر رواق طويل إلى صحن المدرسةت ،خارج سقف هرمي من القرميد األخضرال
كما  ،من زخارفها ألكبرعلى الجزء اكانت البوابة خالل الحقبة االستعمارية، قد حافظت 

، و هو رسم  لعقد البوابة (Danjoy) أنجزه المهندس دنجوا  نشاهد ذلك من خالل الرسم الذي
، كما أنجز رسم ثاني للبوابة، و هو إعادة )21شكل رقم (في الحالة التي كانت عليها أنذاك 

                                                 
1
 E. Duthoit, op. cit, p.  91. 

2
 Id, p.  92. 

3
 Id, p. 96. 
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، و هي وثائق جد ثمينة باعتبارها )20شكل رقم (تصميم كلي للبوابة كمشروع لترميمها 
األدلة المادية القليلة عن هذه البوابة التي وصلتنا، إلى جانب بعض البقايا من الزليج 

   .بالمتحف الوطني لآلثار القديمة بمدينة الجزائر
وي عقد حد باب ذي من )23صورة رقم  ،21و  20 شكل رقم(وابة اجهة البتتشكل و  

إطار  يؤطر الباب من الجهة الخارجية. (retraits)ثالثة دخالت متتالية  منكسر، تحيط به
، رأسا 12ذات  سوداء طباق النجميةمكون من صف من األ ،تكسوه طبقة من الزليجأول 

 ه المختلفةمضلعات رؤوس الطبق النجمي وبين تفصل  و على المربع، هايعتمد تخطيط
  . رو يؤطره شريط ضيق باللون األخض ،باللون األبيض خيوط

 سطح عن السنتيمتراتببعض  ناتئ ،)01، صورة رقم 21شكل رقم (سطح عقد الباب 
فصا دائريا،  23مكون من  (arc festonné)، يزينه عقد رخرفي مفصص اإلطار السابق

أي أنها  ،مكسوة بطبقة من الزليج المورق (voussure)المساحة المحصورة بين العقدين 
. منجزة بالعناصر النباتية بدل من العناصر الهندسية المعهودة في هذا النوع من الزخرفة

 ناسفليتن ادائرت ،يقوم على أساس خمسة دوائر )22 شكل رقم( كل فص تصميم زخرفة
مشكلة من أغصان نباتية رفيعة ن أصغر حجما و تتوجهما دائرة خامسة، وهي اتعلوهما دائرت

كل مروحة  ن ثالثية الفصوص، ويحتمشكلة من تقابل مرو  ،تقوم عليها زهيرات كبيرة سوداء
إما خضراء أو صفراء، و كل زهيرة  تكون نيو نهاية الفص أسود اللون،الجزء األوسط منها 

قاعدتها زرقاء و رأسها أخضر، كما تتخللها  ،صغيرةثالثية الفصوص زهيرة كبيرة تنتهي ب
  . تها صفراء و رأسها أزرق أو العكسزهيرات بسيطة قاعد

. )23شكل رقم ( ذو تصميم هندسي ، و لكنهكوشتي العقد مكسوتان بدورهما كليا بالزليج
تحيط  ،رأسا 16 يذ أسود اللون، طبق نجمي مركزي على ،كل كوشة ةتصميم زخرفيعتمد 

    ، وانن صفر او اثنت وانن زرقاصغيرة الحجم، اثنت، به أربعة أطباق نجمية ثمانية رؤوس
   .بيضاء طو تفصل بين كل المضلعات التي تشكل هذه التركيبة الزخرفية خيو 

إفريز  كانت تتكون من هاو من المحتمل جدا أن األصلية، القسم العلوي للبوابة فقد زخارفه
ة مشابه من األجر،ة مشكلة من كوابل ل ظنتهي بتارف هندسية، و خز  يالزليج ذعريض من 

 اد مدينأبي  سيدي و مسجد مدرسة ةبواب ةلظل1.بالُعب   
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شكلها  ، و إذا كاننموذجا فريدا من نوعه في العمارة بالغرب اإلسالمي هذه البوابةتعتبر 
العام ال يختلف عن شكل البوابات الزيانية أو المرينية التي كانت سائدة في تلك الحقبة 

بالزليج،  بوابة مزينة كلياعن  أقدم مثال تتميز عنها بزخرفتها من الزليج، فهي فهيالتاريخية، 
 لمسان،بت و بال شك فقد كانت النموذج الذي بنيت على منواله بقية البوابات المزينة بالزليج

              نة تلمسان بات موجودة بمديايدعم هذا الطرح أن أغلب هذه البو  ما و
، و بوابة مسجد سيدي الحلوي بوابة بالُعباد، مدينأبي مسجد و مدرسة سيدي  بوابات (

 ، أما بالمغرب األقصى فال توجد هناك بوابة مرينية واحدة زخرفت بالزليج)المدرسة اليعقوبية
عن استعمال الزليج  لكسوة العقود  المثال المريني الوحيدكما هو الحال في هذه البوابة، و 

و هو في الواقع أحد العقود  1،ةبمقبرة شال  نجده ،بالمغرب األقصى في العمارة المرينية
 739السلطان أبو الحسن علي سنة  وقد شيد هذه المقبرة .الداخلية للبناء و ليس عقد بوابة

جدا أن بوابة المدرسة  فمن المحتمل ،لمدينة تلمسان هاحتالل بعدأي  ، م 1339/ ه
  .يج بمدينة تلمسان، و مقبرة شالةجا لبقية البوابات المكسوة بالزلكانت نموذ الّتاشفينية، 

 ،في األلوان مع تنوع ة،ميم جد معقداتص وذ المورق، الزليج الحظ استعمالمن جهة ثانية ن
، فأقدم مثال بالمغرب األقصى نشاهده صناعةفي هذه ال و براعة كبير مما يدل على تحكم

 تزيينه على لاستعما حيث اقتصر ،محدود جد بشكل ، و لكن كانهريجفي مدرسة الص 
  . مام مدخل الصحنأنافورة المياه ب محيططار المربع الإ

ليست لدينا أية فكرة عن ف ،)البهو(ي البوابة الداخلا القسم هذا بالنسبة لواجهة البوابة، أم
مزينة بزخارف كتابية و نباتية منقوشة نها، الشئ المؤكد أنها كانت الزخرفة التي كانت تزي

 الذي يشير إلى وجود (E. Duthoit)دس دوتوا نهفهم ذلك من كالم المى الجص كما يُ عل
فيمكن أن تصور  2.طبقة من الجبس األبيضب مغطاةكانت ، لكنها كتابات و عناصر نباتية

أن زخارفها كانت تشبه زخارف بوابة مسجد سيدي أبي مدين، فهذه األخيرة تشبه بوابة 
 كانت اشفينية في تخطيطها، و في كسوة واجهتها بالزليج و من المحتمل جدا أنها المدرسة الت

 . تشبهها في زخرفة بهوها أيضا
  
 

                                                 
1
 E. Levi-Provençal, op. cit.,  pl. IX.  

2
 Duthoit. E, op.cit., p. 96. 
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 الزليج. 2.2

  

ببعض البقايا من الزليج  ال تزال تحتفظ ،المدرسة خالل العهد االستعماري قبل هدمهاكانت 
      الصالة بيتجدران  و تكسو ،تبلط القسم األوسط من الرواق الجنوبي للصحن األصلي

  .و أخرى كانت تبلط أرضيات الرواق الشمالي و القاعة المطلة عليه
  

 )24شكل رقم ( زليج الرواق الجنوبي. 1.2.2
  

و هو يمثل  ،يج الذي كان يبلطهمن الزل ال بأس به حافظ الرواق الجنوبي للمدرسة على جزء
ا تميز بتنوع كبير في تصاميمهت م قلتها فهيو رغ ي،عن الزليج الزيان النماذج أهم و أجمل

التي لم يكن استعمالها معهودا لتبليط  ،النباتية المعقدة إلى جانب التصاميم ،الهندسية
وى و المست ،و غناها ،األرضيات، و هو األمر الذي يبرهن على مدى أهمية هذه المدرسة

  . يج في العهد الزيانيالراقي الذي بلغته صناعة الزل
كان  ،يج هذا الرواقفإن زل (Danjoy) دونجوا المهندس كما نشاهده من خالل رسومات

المورق، ثم يج مثلثاتها مكسوة بالزل ،تتوسط مساحة مربعة ،للمياه دائريةيتكون من نافورة 
  .)24شكل رقم ( يبلط بقية الرواقالتصاميم الهندسية،  ذيبساط من الزليج 

لنافورة المياه يشكل أرضية يج ذو تصميم هندسي زل ،نوبيالرواق الج يبلط القسم األوسط من
تشكليها يعتمد  ،رأسا 12بكة من األطباق النجمية ذات و هو يتكون من ش. السابقة الذكر

معينات زرقاء تشكلها المضلعات الصغيرة الناتجة عن  او تتخلله ،التخطيط المربع على
و تحصر في وسطها و بشكل متناوب األطباق النجمية  ،تقاطع أضالع األطباق النجمية

  . ضالع صفراء اللونو مضلعات ثمانية األ ،السابقة
مكون من  تصميم بسيط ييج ذشريط ضيق من الزل ،القسم األوسط من الرواقعلى جانبي 

تفصل بينها قضبان بيضاء تحصر فيما بينها نجوم ثمانية  ،معينات صفراء و خضراء
مبلطة بنمط  ، فكانتالجانبين علىالرواق أرضية هذا  أما بقية 1).خاتم سليمان(الرؤوس 
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 ،مانية الرؤوس زرقاءنجمية ثُ  اأطباق تحتضنمعينات على  تخطيطه ، يعتمديجأخر من الزل
بلون أصفر، تتناوب مع أطباق ) خاتم سليمان(مانية الرؤوس نجمة ثُ عبارة عن و مركزها 

على أرضية سوداء  )25شكل رقم ( و نجمتها المركزية زرقاء ،نجمية أخرى صفراء اللون
 .جمية، و تفصل بينها خيوط بيضاءألطباق النمن مختلف المضلعات المكونة لتلك امشكلة 

  
 )26رقم شكل ( زليج نافورة المياه. 2.2.2

  

تتوسط  الشكل نافورة مياه صغيرة دائرية ،تتوسط الرواق الجنوبي و أمام مدخل قاعة الصالة
  . يجبالزل ةمساحة مربعة مكسو 

 أما األخضر،يؤطر المساحة المربعة، و الدائرة المحيطة بالنافورة إطار ضيق من الزليج 
  . يج المورقمكسوة بالزل ، فهيالمساحات المثلثة المحصورة بين دائرة النافورة و إطارها المربع

و تلتف بشكل  ،تتخللها بعض الدوائر الصغيرة ،تصميمها يعتمد على أغصان نباتية سوداء
ثنائية الفصوص تشبه تلك  لمثلثة، و تتفرع منها مراوححلقات لتغطي تلك المساحات ا

  . سيدي أبي مدين مسجد المستعملة في بوابة
غير  نيأو فص ن،متماثلي نين كبير اذات فص ستعملت في هذه التركيبة الزخرفية، مراوحا

    ،و تتميز بألوانها المتعددة. األحيان غالبيلتفان في اتجاهين متعاكسين في  ن، متساويي
في اللون األسود، األخضر، األزرق، األصفر و األبيض الذي يشكل األرضية، و  تتمثلو 

دائما  المروحة و الجزء السفلي منهاعقب  ، حيث يكونن أو ثالثةيذات لون تكون كل مروحة
ن ايكون الفص األحيان غالبيكونان بلون ثان، و لكن في  اهابينما فص ،باللون األسود

مستوية وفصها  اقاعدته  ، زهيراتن من الزهيراتاالمراوح نوع تخلل هذهي 1.بلونين مختلفين
ذات  تكونبشكل كبير، و  يلتوي فصهادائرية و  اقاعدته و زهيرات أخرى ،قليل االنحناء

  .و فصها بلون أخر ،بلون اقاعدته ،نيلون
سبق و أن استعمل الزليج المورق في تيجان مئذنة جامع القصبة بمراكش، و تيجان مئذنة 

بالنافورة عند مدخل صحن مدرسة  ةمسجد سيدي أبي الحسن، و كذلك بالمثلثات المحيط
 فهي  ،بتصاميمه المعقدة و ألوانه المتعددة عنها تميزهريج، غير أن زليج هذه النافورة يالص
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سيدي مسجد ورق الذي يزين كوشات عقود بوابة يج المضاهي في جمالها و تعقيداتها الزلت
 .شيد الحقاأبي  مدين الذي 

  
 )27شكل رقم ( زليج الرواق الشمالي و القاعة الشمالية. 3.2.2

  

       الرواق الشمالي  يبلط يج الذي كانعلى جزء من الزل ،حافظ الجناح الشمالي للمدرسة
   .و القاعة المطلة عليه

تتمثل في صفوف  ،تصاميم هندسية ييج ذبزل مبلطة ،)27شكل رقم ( الرواقكانت أرضية 
 12أخرى مشكلة من أطباق نجمية ذات  تتناوب مع صفوف ،رأسا 18من أطباق نجمية ذات 

 ،يغلب عليه اللون األسود و محصور بداخل مضلع سداسي األضالع كل طبق نجمي ،رأسا
رق و لكن بشكل ز مع استعمال اللونين األخضر و األ اء،سود النجميةاألطباق  كل نإحيث 

ن األطباق ضيحت الذي سداسيالمضلع المحدود لبعض المضلعات الصغيرة التي تشكل 
  .)28شكل رقم ( خيوط بيضاء للفصل بين مختلف المضلعات و، النجمية

فهي بدورها كانت مبلطة  ،التي تفتح عليه من الرواق إلى الغرفة أما عتبة الباب المؤدي
تمثل في شبكة من األطباق النجمية ثمانية الرؤوس و ييج ذو األشكال الهندسية، بالزل

 ،)29شكل رقم ( منظمة في صفوف متناوبة ،الصغيرة باللون األزرق أو األصفر) المثمن(
رضية أتصميم و التي تشكل هذا المضلعات بقية  ، أماعيناتمتخطيطها يعتمد على ال

  .سودباللون األ ، فهياألطباق النجمية
 ،أكثر تعقيدا بزليج تصميمه بدورها كانت مبلطة ،الرواق التي تفتح على هذا عةأرضية القا

  ،)24، صورة رقم 30شكل رقم (باللون األسودرأسا  20أطباق نجمية كبيرة ذات  من تكوني
ل نجمة كعند نقطة تقاطع أضالع المربع تش هبحيث أن ،مربعاليعتمد على  تخطيطهاو 

 اء تتوسط مساحة بشكل معينمضلعات خضر  أربعيحيط بها ) خاتم سليمان( لرؤوسثمانية ا
مشكلة بواسطة مضلعات صغيرة و أضالعها مقعرة  ،محصورة بين أربعة أطباق نجمية كبيرة

  .تقاطع الخطوط التي تشكل تلك األطباق النجمية عن ناتجة ،صفاء و زرقاء
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 )33 و 32شكل رقم (الصالة  زليج عتبة باب بيت. 4.2.2
  

يج زليج يمكن اعتباره من أجمل ما صمم من لوحة من الزل ، الصالة بيتكانت تكسو عتبة 
     يج المورق الثمين ول ما يشد االنتباه أنها من الزلفأ. الميالدي خالل القرن الرابع عشر

المدرسة يستعمل  لنجده في هذه ،الذي كان استعماله يقتصر على كوشات العقود ،و النادر
  .الصالة و تدوسه أقدام المصلين بيتلكسوة عتبة باب 

 يقوم على أساس دائرتين متماثلتين و متقابلتين على جانبي محور مركزي وهمي،  تصميمه
سوداء، تتفرع من كل دائرة مروحة ثنائية الفصوص ي مشكلة من أغصان نباتية رقيقة و ه

 النقابالن عند المحور المركزي مشكيت ن، اراو ها خضاو فص ،القسم األوسط منها أسود
االستعمال في واسعة  تقليدية والو هو نوع من الزهيرات ثالثية الفصوص، زهيرة كبيرة 

 ،برعم أخضر اللون قاعدته مكونة من فصين ،و يتوج نهاية الزهيرة. الزخرفة اإلسالمية
تقعان في مستوى أعلى من   نيريأخو تتفرع من دائرتين  ،أحدهما بنفسجي و األخر أصفر

يتقابالن على جانبي  ،ناهما زرقاو ان و فصاهما بنفسجيتان قاعدتازهيرت ،الدائرتين السابقتين
 .المحور المركزي و في المستوى الفاصل بين الزهيرتين الكبيرتين

  على الجصال يختلف على أحد التصاميم المنجزة  ،هذا التصميم في خطوطه العريضة
 العمائر اإلسالمية سواء بالمغربين األوسط و األقصى أو األندلس، عمال فيواسعة االست

   .يجالزل اعنها بتناظرها و دقتها الكبيرة الذي يفرضه غير أنها تتميز
  

 )31شكل رقم ( الصالة زليج جدران بيت. 5.2.2
  

يعتمد تصميمه على  و 1،جدارنها لى جزء من الزليج الذي كان يكسوالصالة ع بيتحافظت 
يشكل مركز هذا  ،طبق نجمي ذو عشرة رؤوس باللون األسود يتوسطهامركزية دائرة 

مشكلة عن طريق  ،و يلتف حوله ما يشبه نجمة ذات عشرة رؤوس باللون األزرق ،التصميم
الناتجة عن امتداد المضلعات المشكلة للطبق  الربط بين مجموعة من المضلعات الصغيرة
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زي، و تلتف حولها حلقة كبيرة، تتكون من عشرة أطباق نجمية ذات عشرة النجمي المرك
لطبق المركزي، و هي باللون األسود الذي العشرة لرؤوس ا رسمت على المحاوررؤوس، 

مضلعات المشكلة اليغلب على هذا التصميم، مع اللون األبيض كخيوط للفصل بين مختلف 
لون البني للنجوم ثمانية الرؤوس التي تشكل مركز و لتعقيد هذا التصميم اكثر، استعمل ال. له

األطباق النجمية، و للربط بين بعض المضلعات الصغيرة المشكلة لألطباق النجمية العشرة  
بحيث تشكل نجمة كبيرة بنية اللون، فيبدو هذا التصميم على هيئة نجمة مركزية ذات عشرة 

  .  ية من المضلعات السوداءرؤوس زرقاء، و تحيط بها نجمة بنية كبيرة، على أرض
تعد هذه اللوحة من أجمل و أعقد نماذج الزليج الذي ترجع إلى النصف األول من القرن 

وحة من الزليج تكسو جانبي مدخل لالرابع عشر الميالدي، و هي مماثلة في تصميمها ل
    1.قاصة الصالة لمدرسة العطارين بفاس

التي أمكن تحديد أماكن تواجدها بالمدرسة، فهناك إلى جانب اللوحات السابقة الذكر، و 
دون اإلشارة إلى  (E. Duthoit) إدمون دوتوا لوحات أخرى من الزليج رسمها المهندس

 . األماكن التي وجدت بها
تتكون من شبكة من األطباق النجمية الصغيرة ثمانية الرؤوس ) 25صورة رقم (اللوحة األولى 

ة الرؤوس سوداء، و تحيط بها دائرة سوداء، ثم مثمن بني ، مركزها نجمة ثماني)المثمن(
   فاتح و يحيط بها مثمن أزرق اللون،فاتح، تتناوب مع أطباق مماثلة لها، لكنها بلون بني 

أخضر اللون و قلبه نجمة ثمانية الرؤوس  او كل أربعة أطباق تحصر فيما بينها معين
  .سوداء

ذات تصميم يقوم على أساس شبكة من األطباق ) 26، صورة 34شكل رقم (اللوحة الثانية 
النجمية ثمانية الرؤوس السوداء، و بفضل استغالل األلوان الزرقاء، الخضراء و الصفراء، 
تمكن مصمم هذه التركيبة من التوصل إلى إنجاز لوحة من الزليج غاية في التعقيد و الجمال 

ق النجمية الصغيرة ذات ثمانية اعتمد مصصم هذا اللوحة على شبكة من األطبا. و التوازن
، و استغل اللون األزرق للربط بين بعض المضلعات الناتجة عن تقاطع )ثمنمال(رؤوس 

 اماني األضالع أزرق، يحتضن طبقثُ  اخطوط رسم الطبق النجمي المركزي، ليشكل مضلع
أسود يشكل مركز هذه اللوحة، ثم استعمل اللونين األخضر و األصفر لتلوين  انجمي
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مضلعات الصغيرة المحصورة بين الطبق النجمي األسود و المثمن، بشكل متناوب باللونين ال
كما أستغل اللون األزرق لتلوين بعض المضلعات األخرى، بحيث . األخضر و األصفر

      تشكل نجمة كبيرة ثمانية الرؤوس زرقاء و نهاية رؤوسها خضراء، تلتف حول المثمن 
 اكبير  او بنفس األسلوب استعمل اللون األصفر ليشكل مثمنو الطبق النجمي المركزي، 

 .   يشكل إطار للتركيبة الزخرفية على أرضية سوداء تشكلها بقية المضلعات
  

 الزخارف الجصية .3.2

  
 هاال شك أن ، والتي كانت تزين هذه المدرسة ال نعرف الشيء الكثير عن الزخارف الجصية

األجزاء العلوية من الجدران  تكسو كانت مزينة بزخارف جصية ،لك العهدكغيرها من مباني ذ
إلى م  1873عند زيارته للمدرسة سنة  (E. Duthoit)دوتوا أدمون يشير  المهندس. لعقودو ا

 وصفها، الصالة بيتعلى الجص خلف ركائز  و جود بعض البقايا من الزخارف المنقوشة
عن الزخارف التي تزين مسجد سيدي أبي  نها ال تقل جماالأمكتفيا بالقول  ،بشكل مختصر

المباني زخرفة أنها تختلف عن  مضيفا 1،دقة إنجازها في بل تضاهيها في جمالها و ،الحسن
عطيها تكان من الممكن أن  تيال وملك الرست ليغير اننا لم نعثر ع ها،و قام برسم 2المغربية

أخرى تزين الجدران  كما أشار إلى وجود زخارف جصية .صورة أوضح عن تلك الزخرفة
تتخللها توريقات تخفيها طبقة  آنيةهي كتابات لنصوص قر و  ،بوابة الغربيةال لبهو الداخلية

  3.من الجبس

ن هذا النوع أيؤكد  فوجودها خلف الركائز. ي ثمينةو إن كانت تلك البقايا الجصية قليلة فه
ين بقية جدران هذه يز تد لمتاو إنما  ،كما هو معهود 4من الزخرفة لم  يقتصر على المحراب

جدران هذه القاعة و وجود إفريز  بقايا من الزليج التي كانت تكسو كما أن وجود  ،القاعة
كتابي منحوت على الجص، يؤدي بنا إلى تصور أن هذه القاعة كانت مكسوة كليا 

    ،يز كتابي على الجصإفر  ، يعلوهبالزخارف، فاألجزاء السفلية من الجدران يكسوها الزليج
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ى األخر أما القاعات  .منحوتة على الجص مزينة بزخارف من الجدران األجزاء العلوية و 
   1.(E. Duthoit)المهندس دوتوا  يقول كما فكانت خالية من الزخارف

  
 الكتابية ارفالزخ. 4.2

  

و التي كانت تزين بهو البوابة الغربية،  أشرنا لها أعاله األشرطة الكتابية التي إلى جانب
و من المرجح جدا انه الشريط الكتابي الذي كان ، يوجد شريط كتابي محفوظ بمتحف تلمسان

حدد مكان دون أن ي، (E. Duthoit) تواو دالمهندس  ، و الذي أشار إليهالصالة بيتبموجودا 
خيله انه كان يقع فوق يمكن ت ،خالل تصميمه منو لكن  2.وجوده بشكل واضح و دقيق

يج الذي كان يكسو الجزء السفلي من الجدران، و يشكل بداية للزخرفة الجصية مستوى الزل
  .للجدران

      تصميم معقد، ذي، )27، صورة رقم 35شكل رقم (عريض و هو عبارة عن إفريز كتابي 
 الكوفي بالخطسم، مكون من ثالثة أشرطة كتابية، شريط مركزي  25يبلغ عرضه حوالي  

، عرضهما قين بالخط النسخييّ بين شريطين كتابيين ض محصور سم، 15عرضه حوالي 
خراطيش أطرافها أقواس صغيرة  الشريطان العلوي و السفلي، عبارة عن .سم 5حوالي 

جامة صغيرة  هاربط بينت، و ضفورينمكونة من خيطين م وشةخرط ، و كلمفصصة
نص كتابي بالخط النسخي،  قش بداخل الخراطيشن .قة صغيرةمزينة بمراوح معر  ،مفصصة

 نيالشريط نييفصل هذ". هللا الملك الدائم"، و عبارة "إله العالمينالملك هللا " تتكرر فيه عبارة 
قلوب ال على هيئة صف من مكون من ضفيرة ،، شريط هندسيمركزيعن الشريط الكتابي ال

  .الجهة العلويةمن الجهة السفلية، و صفين من القلوب المتقابلة من 
المساحة المركزية من هذا اإلفريز، يحتلها شريط كتابي بالخط الكوفي يشكل العنصر 

  .الزخرفي األساسي في هذا اإلفريز، و هو يتميز بالتنوع و التعقيد في تصميمه
كوفي ال بالخطو هو ، لمساحةث هذه اتحتل قاعدته حوالي ثل ،عريض شريط كتابيو هو 

، وتفصل تمتد عموديا بشكل كبير" أللفا"حروف  ،حروفه مقطوعة و مدببةبسيط، نهاية ال
 ،ته بمروحتين ثالثية الفصوص متقابلتينفات متساوية، و كل حرف زينت نهايبينها مسا
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ينتهي بزهيرة، و هو  حرف على هيئة عمود ن زهيرة سهمية الشكل، بحيث يبدو كلالشكت
ط الكوفي على جانبي عقد المحراب لمسجد سيدي األمر الذي نراه في األفريز الكتابي بالخ

  1.أبي الحسن
و لكنه رفيع يتوسط هذا اإلفريز، و يقع فوق  ،كما يوجد شريط كتابي ثان بالخط الكوفي

مفصصة تلتف  اشكالن عقوديو "  الالم"و " األلف"حرفي فر فيه ايتظ. الشريط الكتابي األول
فيما بينهما من جهة  تقاطعانيمن جهة، و  للشريط الكتابي األول" األلف"حول حروف 

  .قود المفصصةلملء الفراغ بين الع امعقد اعقدن الشكي كما أخرى،
أغصان نباتية رقيقة  من مزينة بشكل كثيف بالعناصر النباتية، تتشكل النص الكتابيأرضية 

 ، أرضية للنص الكتابي تشكالن تلتف على هيئة صف من القلوب تنتهي في األعلى بحلقتين
بين حروف النص  الفراغات تزين ،الفصوصمراوح ثنائية  هاتتفرع من، تتخللها دوائر و

 و بشكل أرضية النص، ء العلوي منز ت ذات فص واحد تزين الجزهيرا الكتابي السفلي،
هذه المراوح و الزهيرات تشبه في أشكالها المراوح و الزهيرات  .ةالعقود المفصص خاص

ينة بحزة عميقة تمتد بطول ها في شيئ واحد و هي أنها مز نو لكن تختلف ع ،الملساء
، و هي في ذلك تشبه بعض المراوح و الزهيرات المستعملة في الشريطين الكتابيين فصوصها

  .على جانبي محراب مسجد سيدي أبي الحسن
هذه اللوحة و إن كان الخط المستعمل فيها، سواء الخط الكوفي أو النسخي بسيط، فهي ذات 

و هو  .نسجام بين مختلف العناصر المكونة لهإلدر من حيث الجمال و التوازن و اناتصميم 
نفس التصميم تقريبا الذي نشاهده الحقا في األفاريز الكتابية السفلية لبهو بوابة مسجد سيدي 

  2.أبي مدين بالُعّباد
      ينها، الذي كان يز  يجالزل سوى الجزء اليسير من منها لم يتبق اندثرت هذه المدرسة، و

      (E. Danjoy)دونجوا  أوجان اندسنهخالل الرسومات التي قام بها الم و الذي نعرفه من

و هو يتميز بتنوع  .و بعض البقايا المحفوظة بالمتاحف الجزائرية(E. Duthoit) و إد�'ن دH'ا 
كبير في تصاميمه سواء كانت نباتية أو هندسية، تجعل منها أجمل أمثلة عن الزليج 
بالمغرب اإلسالمي خالل النصف األول من القرن الرابع عشر الميالدي، و هذا ما يدل على 

  .  ساناهمية الزليج في العمارة الزيانية، و المستوى الرفيع الذي بلغه هذا الفن في مدينة تلم
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تتميز التصاميم الهندسية المستعملة بالتنوع الكبير الذي ال نشاهده في أي معلم أخر 
بالمغرب اإلسالمي، يعود إلى تلك الحقبة التاريخية، و هذا رغم المساحات الصغيرة التي 

  .حافظت على الزليج الذي كان يكسوها
 التي ،ديد من التصاميم المعقدةعنجد ال ،البسيطة التقليدية الهندسيةفإلى جانب التصاميم  

حيث نجد تقريبا كل أنواع األطباق النجمية  تعتمد بشكل أساسي على األطباق النجمية،
باق النجمية ، و األط)المثمن(منها األطباق النجمية القاعدية ذات ثمانية رؤوس  المعروفة،

ذه ه لأجم علو ل ،ن رأسايو حتى عشر أو ستة عشر رأسا،  ،عشرةاألكثر تعقيدا ذات 
   .الصالة بيتن جدرا كسوتلك التي ت التصاميم و أندرها،

ية إلنجازه تطلب مهارة عالت تيالتوريق ال ، هو تقنيةهذه المدرسةو لعل أبرز ما يميز زليج 
و من  ةنسيابيإة التي تتطلبها أشكال قطعه ذات خطوط دقة المتناهياللصعوبة تقطيعه ب انظر 
 يمكن تجميعها حسب تخطيطها األولي بشكل صحيح ثم.   

و إن كان الزليج المورق معروفا بالمنطقة منذ عهد الموحدين، حيث نشاهده في تيجان مئذنة 
جامع القصبة بمراكش، و كذلك في تيجان مئذنة مسجد سيدي أبي الحسن بتلمسان، ثم حول  

يج نشاهد استعمال الزل ،المدرسةفي هذه  و فألول مرة  ،هريج بفاسمدرسة الص نافورة 
 المياه،نافورة ب و في المثلثات التي تحيط  ،المورق بشكل واسع في فتحة عقد بوابة المدرسة

تعدد  مع ،بتصاميم جد معقدة تضاهي تلك المستعملة على الجص ،الصالة بيتو في عتبة 
  بمقبرةو عقد  ،مدينبوابة مسجد سيدي أبي اهيها سوى الزليج المورق لألوانها، بحيث ال يض

 أي في م 1339/ ه 739يعود تاريخ تشييدهما في نفس السنة تقريبا و هي سنة  و  ،ةشال ،
  .تاريخ أحدث من تاريخ تشييد هذه المدرسة

 المعقدة كاألطباق النجمية دسيةنهيج ذو التصاميم الاستعمال الزل أننالحظ  ،من جهة أخرى
كما كان شائعا في ذلك على كسوة الجدران  لم يقتصر ،)الصالة بيتعتبة ( و حتى النباتية

و هو أمر نادر على األقل في المباني المرينية  ،إنما استعمل لتبليط األرضيات العهد، و
 األول يدخر السلطان أبو تاشفين لم هذا ما يدل على أهمية هذا المعلم الذي 1،التي وصلتنا

     ه،عهدالتي كانت سائدة في يينها بأرقى الفنون الزخرفية و تز  ،و ال ماال في بناءه اجهد
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و مدى التطور الذي بلغه الزخرفي ا الفن على أهمية هذ يدل كما أن ذلك ،و منها فن الزليج
   .في عهده
لزليج المورق في األلوان المستعملة في ا االحظ أن هناك اختالفن ،لأللوان المستعملةبالنسبة 

االعتماد على اللون األبيض الذي ففي النوع األول كان . اميم الهندسيةالتص ييج ذو في الزل
 السفلي  ءاستعمل اللون األسود لألغصان و للجز  معرضية لبقية العناصر النباتية، شكل أي

بشكل كبير في  ، األخضر و األزرق نااللون لَ مِ عْ تُ و األوسط للمراوح ذات اللونين، كما اسْ 
  . األصفر اللون البنفسجي و و بدرجة أقل اللون ،المراوح

كان االعتماد بشكل أساسي على اللون األسود الذي شكلت  ،أما بالنسبة للتصاميم الهندسية
اللون  إلى جانبات المشكلة لتلك التصاميم، المضلع مختلف و ،منه أغلب األطباق النجمية

     ن األزرق االلون لَ مِ عْ تُ سْ اكما  ،رقيقة تفصل بين المضلعات اشكل خيوطي الذي األبيض
 ،و األصفر بنسبة أقل لتشكيل األطباق النجمية الصغيرة و في المضلعات الصغيرة

أما  ،عليها و الضْوء األلوان من لمسةالزخرفية و إضفاء  التد التشكيللمساهمة في تعقي
  .  اللون األخضر فهو نادر االستعمال في هذه التصاميم الهندسية

في  بوحدة تتميز ،ان مختلف لوحات الزليج سواء كانت هندسية او نباتيةإلى و تجدر اإلشارة 
التي تزينها، هذا ما يؤكد انها  تصاميمها و في الوانها، و بانسجام فيما بينها و المساحات

 . جزت على دفعة واحدة عند بناء المدرسةأن
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 المدرسة اليعقوبية:  ثانيا

  

قد  وم،  1363/ ه 765شيدت هذه المدرسة من طرف السلطان أبو حمو موسى الثاني سنة 
و له بنى مدرسته ": فيقول 1عبد اهللا يفي مسار حديثه عن الشيخ أب أشار إليها التنسي

 فلما كملت المدرسة نقال ثالثتهم إليها، و احتفل بها و اكثر عليها من األوقاف، ...الكريمة 
الجرايات، و قدم للتدريس فيها الشريف ابا عبد اهللا المذكور، و حضر مجلس و رتب فيها 

فلما انقضى المجلس أشهد بتلك . قرائه فيها جالسا على الحصير، تواضعا للعلم، و اكراما له
األوقاف و كسا طلبتها كلهم، و أطعم الناس، و طول اهللا مدته حتى ختم السيد أبو عبد اهللا 

  ن العزيز فيها، فاحتفل أيضا لحضور ذلك الختم، و أطعم فيه الناس، المذكور تفسير القرآ
  2".و كان موسما عظيما

في  بمدينة الجزائر التي كان واليا عليها ،و هو أبو يعقوب بن يوسف ،توفي والد السلطان
، فنقل جثمانه إلى تلمسان ليدفن بالقرب من باب م 1361/ ه  763شهر شعبان سنة 

لقرب من أخويه أبي سعيد و أبي ثابت، و عندما انتهت األشغال بالمدرسة ايالن، ثم دفن با
في موكب مهيب في ضريح عظيم، و نسبة  قام السلطان بإعادة دفن جثمان والده و أعمامه

سميت هذه المدرسة بالمدرسة  موسى الثاني، إلى أبي يعقوب والد السلطان أبي حمو
  .اليعقوبية

ي بعض النصوص ه ،هذه المدرسة، و كل ما نعرفه عنها لم تصلنا أية بقايا أثرية عن
ن هذه م بعض أطاللإلى وجود (Ch. Brosselard) شارل بروسالر  شيرالتاريخية، حيث ي

كانت قائمة في الجهة  تلمسان، لمدينةالفرنسي  لالحتاللمدرسة خالل السنوات األولى ال
و قد تمت إزالة تلك  3.م 60الشمالية قبالة المسجد و ال تفصلها عنه سوى ساحة طولها 

ستعمارية على أنقاض لتترك المكان للمباني األوروبية التي شيدتها السلطات اال الحقا اآلثار
جود باب الحظ و  ،مسجد سيدي إبراهيم (J.J.L.Bargès) األب بارجس عندما زار .المدرسة

  4.ال تزال أجزاء منه قائمة كانت على بعد مئة قدم شمال المسجد  يربطه به سور ضخم
                                                 

1
ب� ���	 ب� ا�)�05 ب� +�'د،و ��%, ا����� ب)'�, :��m ا����Dء و ���0 ا�9��Lء، و ھ' ا��Wم ا�0��D أب' �
	 هللا ���	 ب� أ+�	 ب� ��� ب� ���  

�N"0، أ��Dا ا�Bھ �� M�  .���K	 �� ا��%�[

  . 179.،  ا���	ر ا���ب�، ص)���	 ب� �
	 هللا(ا�����،
2

  .180. "%�,، ص 
3
 Ch. Brosselard, Les tombeaux des émirs Beni- Zeiyan…, p. 12. 

4
� أ", �0 �O �� .��%8� إ�R وT'د �*�2 ب�� ھBا ا�
�ب و ا��	ر�5  ا��D)'ب
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و هو  ،م، ذو قوس منكسر 3م و عمقه  5عرضه ، م 10يبلغ ارتفاعه  ،و هو باب ضخم
يفهم من وصف البالطات . مبني بحجارة مصقولة مربعة مرصعة ببالطات خزفية خضراء

و تؤطرها ضفيرة مكونة من  ،يلتف حول عقد الباب اأنها كانت تشكل شريط ،الخزفية
 ،الجميلة و الرقيقة (Arabesque)النباتية  لتوريقاتكة من اشريطين، و تزين سطحها شب

تبدو و كأنها ثعابين في مروج خضراء، " بقوله (CH.Brosselard) يصفها شارل بروسالر
علو واجهة الباب نص يكان  كما 1".لتشكل أالف العقدتتطاول، تلتوي، تتشابك و تتعانق 

إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و يتم نعمته "  : قرآني
 هنستنتجن أما يمكن  هذا اً إذِ  2."عليك و يهديك صراطا مستقيما و ينصرك اهللا نصرا عزيزا

  .معلومات عن هذه المدرسةدينا من كل ما ل ، و هومن هذا الوصف
أن هذه المدرسة كانت ذات أبعاد  عنيمما ي هي ضخامتها، البوابة عن هذهلى المالحظة األو 

تخطيط ل المشابه يها،تناسب و ضخامة هذه البوابة، المالحظة الثانية و هو تخطيطتمهمة 
 تتمثل في ف لثالثةي مدين، أما المالحظة او بوابة مسجد سيدي أب ،اشفينيةبوابة المدرسة الت

      يعني أن بناء  هذااستعمال الزليج في زخرفتها، كما هو الحال في البوابتين السابقتين، 
و هي  ،و زخرفة بوابة هذه المدرسة كان مستمدا من المباني التي كانت قائمة بالمدينة

 يج في الزل هميةأخرى أؤكد لنا مرة ي هذا مايدي أبي مدين، و مسجد س اشفينيةالمدرسة الت
  .و خاصة بوابات المدارس تزيين العمائر الزيانية من الناحية الخارجية

 
  
  
  
  
 
  

  

                                                 
1
 J.J.L.Bargès, Tlemcen…,p. 392. 

� 3و  2، 1ا��Yت N"أ ،d�%5'رة ا� ��.  
2
 Id, p. 392. 
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 قبة سيدي ابراهيم :  المبحث الثالث

  
ال تزال تحتفظ مدينة تلمسان بالعديد من القباب، بنيت على قبور أوليائها الصالحين، غير 

دا قبة سيدي ابراهيم التي ع أن مجمل هذه القباب بسيطة و ال تحمل اية زخارف تذكر، ما
لذي شيده السلطان أبو حمو االمجمع  رافقكل أحد متش ها سابقا، و التي كانتأشرنا إلي

  . ه أبي ثابت و أبي سعيديموب و عيعق يى الثاني تخليدا لذكرى والده أبموس
         شكلها عن أسلوب بناء القباب  في ال تتميز في تخطيطها أوو إن كانت هذه القبة 

ها بزخارفها المتنوعة فهي تتميز عنذلك العهد،  فيبالمنطقة  ةسائد تكان تيو األضرحة ال
  .التي تزين جدرانها الداخلية و قبتها

  
  )28، صورة رقم 05مخطط رقم ( ط القبةخطمل و التحليلية الدراسة الوصفية .1
  

ن جدرانها الشرقية و الغربية موازية له، إحيث  ،براهيماتقع هذه القبة غرب مسجد سيدي 
 ،المستطي التتخذ هذه القبة شك .متداد للجدار الجنوبي للمسجدا هوبينما الجدار الجنوبي 

قاعة و  تتكون من صحن   ، وم 8م و عرضه  14.70 من الشمال إلى الجنوب طوله
  .تغطيها قبة

يؤطره إطار  ،وي منكسردعقد ح يعبر باب ذ ،ندخل إلى الصحن من الجهة الشمالية
يتراوح طول  ،مكشوفة و هو عبارة عن ساحة مربعة .ةظل  همستطيل و بارز و تحمي

رواق يقوم على  ،يحيط بها من الجهات األربع ، وم 6.26و  م  6.08ضالعها ما بين أ
أنها  (G. Marçais) مارسي يعتقد جورج  ، وسم 48و قطرها  ،م 1.15أربعة أعمدة طولها 

   1.المنصورةموقع جلبت من 
عبارة  هيو   ،م 1.20عبر باب عرضه ننتقل من هذه الساحة إلى داخل القبة في حد ذاتها، 

    ،فات المسننةاّ رَ بصف من الشُ تنتهي   ،أعلى من جدران الصحن اجدارنه ،عن بناء مربع
  .)28صورة رقم ( ضالعاألثمانية قبة  او تغطيه

                                                 
1
 W & G. Marçais, op.cit., 307. 



283 

 

م، تتوسطها جدرانها الشرقية، الغربية  5.72م و  5.67ما بين المقاسات الداخلية للقبة تتراوح 
 ،االنتقال من المربع إلى المثمن الذي تقوم عليه القبة. منكسرة قليال ويةدح و الجنوبية عقود

 .يا ركنية مكونة من أنصاف أقبية متقاطةانبواسطة ح يتم
  
 للزخرفةالدراسة الوصفية و التحليلية  .2

  

، حيث يمتزج األربعة ها الداخليةجدرانهو زخارفها الكثيفة التي تكسوا فأهم ما يميز هذه القبة 
التي تكسو بقية  المنقوشة على الجصبالزخارف  جدران،يج الذي يكسو األقسام السفلية للالزل

   .الجدران
    عقد مركزي، ، و تتكون من )30و  29صورة رقم ( زخرفة الجدران األربعة للقبة متماثلة

يفصلها على الجزء السفلي من الجدان  ،الجصو على جانبية لوحة مستطيلة و عمودية من 
المكسو بالزليج، شريط كتابي يلتف حول العقد من الجهات الثالثة، و تنتهي الجدران األربعة 

  .ي من النجوم ثمانية الرؤوسسبإفريز هند
  

 )29صورة رقم ( زخرفة العقود. 1.2
  

رة و متقاطعة، بفصوص صغي مزينة   (voussure)قليال، فتحة العقد ةمنكسر  و ويةدالعقود ح
 ،األضالع وازيصغيرة بشكل مت نا تيجامرقيقين من الجص، له نو ترتكز على عمودي

يرتكز هذا العمود على لوحة مستطيلة  ،المركز مزين بكوزي صنوبر في األركان و دائرة في
 فوق بعضها ، مكررة خمس مرات"اهللا"بكلمة  ةمزين ،سم 15سم و عرضها  61طولها 
ثنائيتي  نرقيقتا ناعلى جانبيها مروحت ، وصغير مفصص و كل كلمة يعلوها قوس البعض،

    )36شكل رقم ( الفصوص
على أرضية من المراوح رؤوس ال ثمانية نجمةتوسط ت ،مفصصة بجامة تامزين العقد اكوشت

 تانة العقد مشكلو تلتقيان في زاوية كوش جامةن تحيطان بالان كبيرتاهمها مروحتأالنباتية، 
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بالخط " البركة"كلمة ب مزينة ن لكوشة العقدان الحادتاالزاويتو  1،زهيرة ثالثية الفصوص
 .و تملء الفراغ بينها مراوح ملساء ثنائية الفصوص تنحني في اتجاهات مختلفة ،الكوفي

 
  زخرفة الجدران. 2.2

  

و الزليج من جهة أخرى،  ،المساحات المحصورة بين عقود األبواب و زوايا القبة من جهة
          ئة لوحات مستطيلة، مزينة بزخرفة هندسية منقوشة على الجص يتبدو على ه

  ).30 ، صورة رقم37 شكل رقم(
شبكة منتظمة من نجوم ذات إثنى عشرة رأسا، تنتظم في صفوف عمودية  و هي تتكون من

الزخرفي تخطيط هذا الشكل . توسط مضلعات سداسية األضالعي و و أفقية بشكل متناوب،
بحيث تشكل معينات كبيرة تحصر مضلعات  ،زية و مائلةاو يعتمد على تقاطع خطوط مت

بشكل متناوب هذه النجوم  تزين 2.اتتوسطها نجوم ذات إثنى عشر رأس ،سداسية األضالع
و كتابات الفصوص، أ ان ثنائيتاتقابل مروحت من مشكلة ،زهيرات رباعية الفصوص إما

العز هللا، األمر هللا، البركة الكاملة، البقاء هللا، الشكر :  ا العبارت التاليةمنه بالخط النسخي،
و هي مكتوبة بنفس الخط المستعمل في اإلفريز  3،العاقبة الباقية، الحمد هللا على نعمه هللا،

  .الكتابي السابق الذكر
، و هو الشكل النجوم ثمانية الرؤوسبإفريز هندسي، مكون من  للقبة تنتهي الجدران األربعة

منذ  الذي أصبح استعماله تقليدا شائعا في هذا الموضع في غالبية المباني المرينية و الزيانية
التي تحمل  المساحات المحصورة بين الحنايا الركنية اأم. شر الميالدينهاية القرن الثالث ع

القبة، فهي مزينة بشبكة من المعينات الهندسية البسيطة، مماثلة لتلك التي تزين الجدران 
يتوسطها زوج من الشمسيات مكونة من أطباق نجمية  الجانبية لمسجد سيدي أبي مدين، و

  . ثمانية الرؤوس

                                                 
1

� ا�M.9 ر02 و ھ' "%P ا�����0  و "%P ا��'ع �� ا���اوح ا�Bي "�9ھ	ه �L بkD �)'د ���	 5�	ي أب�  N"15ا����، أ. 
2

  ��2 �L و ،������o "�9ھ	 "%P ا������L 0 ا��	ارس ا��+ ��*5Uب ا��ا �L ز>��L ا���.
و ھ' �� ا������0  ا��D`�9 و ا��� ظ �ت �
] ،o��>ا� M�%*ه، ا��أ �N"ن، أ����H mب��� �f'%ّ�د ا���
Dُا� �  .42'رة ر02 ا����اء ب��"�ط�، #�� "�9ھ	ه  �L إ+	ى :����ت �2

3
 W & G. Marçais, op.cit., p. 195. 
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عبارة عن أنصاف أقبية متقاطعة، سطحها مزين بنفس  التي تشكل قاعدة القبة ا الركنيةالحناي
النوع من المعينات السابقة، بينما العقد الذي يؤطرها، فهو مزين بجامة مفصصة يتوسطها 

 .نص كتابي بالخط النسخي،على أرضية من المراوح الملساء ثنائية الفصوص
  

 الخط العربي. 3.2

  

. قطاعات أو خراطيش سم، و يتكون من خمسة 25إفريز كتابي عرضه  أبواب القبة،يؤطر 
ن يمتدان أفقيا اخر آلن ااباب من الجهات الثالثة، و القطاعقطاعات تلتف حول عقد ال ثالث

        جدران، اللية من الزليج الذي يكسو األجزاء السف و يفصالن بين ،على جانبي الباب
تربط بين تلك القطاعات جامة مفصصة  ن، وار الجدكسو بقية الجصية التي ت اتو اللوح

للقبة و العقود  األربعة الجدران واقع إفريز طويل يلتف حولال هي فيو  ".اهللا"تتوسطها كلمة 
 ، تبدأ على الجهة الجنوبية آيات قرآنيةالمكونة له، الخراطيش  داخلنقشت ب .التي تتوسطها

  1.الجهة الجنوبيةتنتهي على ل  ،على الجهات األخرى ستمرو ت
و ال بدقة الخط  نقشت هذه اآليات القرآنية بواسطة الخط النسخي، و لكنه ليس بجمال

نسجام، فالكلمات الحسن، و يفتقد إلى التوازن و اإلفي مسجد سيدي أبي  النسخي الذي رأيناه
المكونة للنصوص، مكتوبة بشكل متذبذب تارة تكون بشكل مائل، و تارة أخرى بشكل أفقي 
    على مستوى الخط، مع وجود  خلل و عدم توازن في نسب الحروف المكونة  للكلمات، 

أما أرضية النص، فهي مزينة ببعض . و في الفراغات الموجودة بين الحروف و بين الكلمات
عزولة و ال تخضع لتصميم مدروس األغصان و المراوح الملساء ثنائية الفصوص، و لكنها م

معهود في مثل هذه النصوص الكتابية، و إنما استعمالها كان حسب الفراغات  هو ما مثل
  .الموجودة بين الحروف او بين الكلمات

عموما هذا النص ال يرقي إلى مستوى النصوص النسخية الزيانية أو المرينية، و هذا ما يدل 
  .على تراجع و انحطاط فن الخط في هذه الفترة من تاريخ مملكة بني زيان

  
  

                                                 
1
 R. Bourouiba, L’art religieux musulman en Algérie, pp. 193-195. 



286 

 

  )31صورة رقم (يج الزل. 4.2
  

 ، يتكون منم،  و هو ذو تصميم هندسي 0.80يج الجزء السفلي من الجدران بعلو الزليكسو
 تنتظم بداخل معينات بنية اللون ،شبكة من األطباق النجمية ثمانية الرؤوس باللون األسود

لمعين، فهي بين رؤوس الطبق النجمي و ا بينما بقية المضلعات المحصورة، )اللون العسلي(
جمل أمن  يفه ارغم بساطتهالتقليدية للزليج، و ميم االتصهو من و . باللون األخضر

  .و أكثرها استعماال الميسترعها الفنان المسلم بالمغرب اإليج التي اختصاميم الزل
ننا نجد في هذه القبة البعض من خصائص الزخرفة الزيانية التي رأيناها في خالصة القول، إ

فالمالحظة األولى تكمن في كسوة الجدران الداخلية بشكل كامل . مسجد سيدي أبي الحسن
بالزخارف الجصية و الزليج، مما يوحي لنا بأن األمر كان معهودا في العمارة الزيانية، كما 

والتشكيالت الزخرفية التي رأيناها في مسجد سيدي أبي نشاهد مجموعة من العناصر 
يلتف حولها زوج من المراوح  مفصصة لتزيين كوشات العقود،الحسن، كاستعمال جامات 

ئية الفصوص التي تنتهي بزهيرة ثالثية الفصوص، هذا إلى جانب شبكات المعينات ثنا
ناصر النباتية فهي قليلة و اقتصرت الهندسية النباتية، و إفريز النجوم ثمانية الرؤوس، أما الع

على المراوح الملساء البسيطة و ثنائية الفصوص، غير أنها لم ترق في دقتها و جمالها لتلك 
  .       المستعملة في مسجد سيدي أبي الحسن
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  رابعالفصل ال حول خالصة

 

على أن هذا الفن، بلغ مرحلة النضج  تدل زخارفها فإنالمعالم الزيانية التي وصلتنا،  رغم قلة
خالل نهاية القرن الثالث عشر الميالدي، كما يظهر ذلك في مسجد سيدي أبي الحسن، لما 
يتميز به من اتزان و تناسق في التصاميم، و دقة و مهارة عالية في اإلنجاز، مع وجود كل 

 مي خالل القرن الرابع عشرالمظاهر الزخرفية المميزة لفن الزخرفة اإلسالمية بالمغرب اإلسال
   .الميالدي

 ،الميالدي القرن الثالث عشر لزخرفة مبانيهم خالل النصف الثاني منان استعمل بنو زي
و هي . ثنائية الفصوص الملساء مجموعة متنوعة من المراوح و الزهيرات، أهمها المراوح

كبير في انحناءاتها، فهي تذكرنا  تناظر و ة و غليظة، تتميز باتزانذات فصوص كبير 
كما أنها تشبه  ،أقناو بمراكش وابةب ، أوايا بالرباطبوابة أودعلى بالمراوح الموحدية المنقوشة 

  . اشفينيةيج المدرسة الت في زل هانشاهد التيلمراوح المستعملة على الزليج ا
و ملء  ،األخرى نباتيةللعناصر الة كأرضي قة ثنائية الفصوصالمراوح المعر كما استعملت 

الفراغات في المعينات الهندسية، و هي تتميز بصغر حجمها و بالرقة مقارنة بالمراوح 
 قة المرابطية و حتى المرينينةالمعر .  

عام عن ال تختلف في شكلها ال، استعملت مراوح مزينة بوريدات ،إلى جانب هذين العنصرين
    فصوصها بشكل كامل، وجود وريدات صغيرة تكسوب تميز عنهاو إنما ت ،المراوح الملساء

حيث استعملت في تزيين أهم  ،كانت لها أهمية خاصة عند الفنانين الزيانيينو يبدو أنه 
على األقل  تها،هميأ  ازدادتد المحراب، و من مسجد سيدي أبي الحسن و هو عق وضعم

ذلك في ما تبقى من  ريظه، كما الميالدي لقرن الرابع عشرا من ألولىخالل العشرية ا
كيزان  مع الزخرفة  يأصبحت العنصر األساسي ف حيثمام، والد اإلأزخارف مسجد 

  .الصنوبر
من المراوح و الزهيرات،  نآخران اذكر، استعمل نوعالسابقة الإلى جانب المراوح و الزهيرات 

رقيقة، و هي في  ةمسنن خطوط هاللوصها حزوز رقيقة، و الثانية تتخاألولى تتخلل فص
  .الواقع امتداد لنوع من المراوح الموحدية
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محدود  و إن كان استعمالهاكما استعمل بنو زيان في زخارفهم المعمارية كيزان الصنوبر، 
 التيجان و بعض العقود فقط، على قتصر اية القرن الثالث عشر الميالدي، حيث اخالل نه

مسجد بع عشر الميالدي كما نشاهد ذلك في و يبدو أن أستعمالها توسع مطلع القرن الرا
تتخللها  ،رقيقةال كل هذه العناصر تنتظم على أرضية من األغصان النباتية .أوالد اإلمام

ها العناصر النباتية ئوزع على ضو تتصاميم الزخرفية التي تلل ايجتشكل نس ،دوائر صغيرة
  .  األخرى

تعتمد على  هاتصاميم أغلب فهي تتميز بالتنوع الكبير، و الزخرفية اكيبنسبة للتر ما بالأ
 ذ، و هذا منفي الزخرفة المعمارية أصبحت تحتل المكانة األولى التي المعينات الهندسية

 نجد أغلب حيثتؤكده زخارف مسجد أبي الحسن،  كما الميالدي، نهاية القرن الثالث عشر
 الذي أصبح خالل القرن الرابع عشر زخرفيمزينة بهذا النمط ال ،عقود هذا المسجد جدران و
  .غرب اإلسالميبال المعمارية ، الموضوع األساسي في فن الزخرفةالميالدي

، شهد عصر بني زيان استعمال الزليج التي كانت الغالبة إلى جانب الزخرفة على الجص
يج الزل ، كما يدل على ذلك الميالدي بشكل واسع في عمارتهم منذ نهاية القرن الثالث عشر

األعمدة التي تحمل  و بشكل خاص تيجان ،حسنبي الأالذي يكسو مئذنة مسجد سيدي 
ل من القرن و قد عرف الزليج تطورا كبيرا خالل النصف األو . شبكات المعينات الهندسية

   على تبليط األرضيات،  قتصريشكاله و توسع استعماله، حيث لم أالرابع عشر و تنوعت 
المدرسة  بوابة عقود البوابات على غرار امتد لكسوةاء السفلية من الجدران، بل ز و كسوة األج

 ى التصاميم و لم يقتصر على التصاميم الهندسية بل تعداه إل ،كما تنوعت أشكاله، اشفينيةالت
التي تتطلب مهارة عالية، مما يعني أن هذه الصناعة أو الفن كانت جد  "التوريق" النباتية 

 هم مراكز صناعته بالغرب اإلسالمي إلى جانبأد بدون شك أح ، التي كانتسانمتطورة بتلم
  .و مدينة غرناطة مدينة فاس

نفس األسلوب و الروح الذي غير ان زخارف قبة سيدي ابراهيم، و إن كانت ال تزال تتبع 
في مسجد سيدي ابي الحسن، فإننا ال نشاهد فيها أي تجديد يذكر، و لكن محاولة  رأيناه
مستواها ار التصاميم و العناصر الزخرفية للمعالم الزيانية المبكرة، غير انها ال ترقى إلى تكر 

نجاز، مما يدل على اإلنحطاط الذي بلغه فن الزخرفة المعمارية من حيث تقنية و مهارة اإل
  .  الزيانية خالل النصف الثاني من القرن الرابع عشر الميالدي
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رية الزيانية التي ترجع إلى تلك الفترة، فإن القليل منها الذي على الرغم من قلة الشواهد األث
عشر الميالدي  ن مدينة تلمسان كانت منذ نهاية القرن الثالثأللشك وصلنا ال يدع مجال 

  . أحد مراكز الفن اإلسالمي بالمنطقة
لقد اكتسبت مدينة تلمسان أهمية كبرى منذ عهد المرابطين، و أصبحت إحدى حواضرهم 

، و صاحب ذلك دخول المدينة تحت تأثير الحضارة و الفن األندلسي كما يتجلى ذلك الكبرى
في الجامع الكبير، و ترسخت بها التقاليد الفنية األندلسية، و منذ ذلك التاريخ أصبحت 
المدينة احد مراكز الفن اإلسالمي بالمنطقة، و ساهمت في تطوير هذا الفن الذي تحددت 

  .رن الرابع عشر الميالديمالمحه نهائيا خالل الق
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 خاتمة

لم يتبق من المباني التي شيدها سالطين بنو زيان و التي ال تزال تحتفظ بزخارفها األصلية 
    ،سوى مسجد سيدي أبي الحسن، و بعض المخلفات األثرية الزخرفية لمسجد أوالد اإلمام

 رتكزبب فهذه الدراسة اعتمدت بشكل ي، لهذا السإبراهيمقبة سيدي  و ،اشفينيةالمدرسة الت و 
كليا على مسجد سيدي أبي الحسن، و من هذا المنطلق فنتائج هذه الدراسة رغم أهميتها، 

ال تعطينا فكرة شاملة ، فهي ةالزياني ة المعماريةفن الزخرفال يمكن تعميمها على جزئية  ىتبق
و إنما تعطينا فكرة على جوانب منها خاصة خالل نهاية  في عهد بني زيان، فن ال لى هذاع

  .و بداية القرن الرابع عشر الميالدي القرن الثالث عشر
يبدو من خالل التصميم العام لزخارف مسجد سيدي أبي الحسن، أن مدينة تلمسان كانت بها 

ي ساهمت في الت الفنية احد المراكز مدينةالتقاليد فنية راسخة منذ عهد طويل، مما جعل من 
 و تفككها إلى ممالك لموحديةجديد بعد انهيار الدولة ا و زخرفي إيجاد أسلوب فني

    إبراز ازدهارها و قوتها من خالل إنجازاتها المعمارية  منها حاولت كل واحدة متصارعة،
  .و الفنية

يتميز بالنضج، و التحكم  ،بروز أسلوب فني جديد ،نشاهد في مسجد سيدي أبي الحسن
      خرفيةسواء من حيث التصميم العام للزخرفة، أو التشكيالت و العناصر الز  ،كبير فيهال

  .و المهارة العالية في اإلنجاز
 (le décor couvrant)نحو الزخرفة الشاملة  العام االتجاهأبرز ميزة تميز هذا المسجد هو 

ب زدهر في المغر االذي  ،ثم في الفن المرابطي ،التي كانت سائدة في الفن األندلسي
الجامع  هر ذلك فييظاحد مراكز الفن المرابطي كما  اإلسالمي، و كانت مدينة تلمسان

  . الكبير
 ن عن هذا األسلوب الذي يعتمد على التكثيف الزخرفي، و توجهوا نحوو تخلى الموحد
التي أصبحت  ،في الزخرفة المعماريةاالتزان، و التناظر الدقيق  و ،البساطة التقشف، و

     ،المعينات الهندسية شبكات ازدهار كان و من ثم  ،عتمد أساسا على األشكال الهندسيةت
 كبيرا فيما بعد او المضلعات الهندسية، و بشكل خاص المربعات النجمية التي عرفت ازدهار 

األطباق النجمية التي أصبحت أحد أبرز التركيبات  لتعطينا أشكاال أكثر تعقيدا، أهمها
في الفن المغربي و األندلسي، و من أبرز مميزاته خالل القرن الرابع عشر  الزخرفية
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و توزيعها  ،الملساء و الزهيرات النباتية على المراوح الزخرفةفي  اعتمدوا، كما الميالدي
  .عتماد على مبدأ التناظر و التقابل  بشكل حازم، و األبشكل متزن

سيدي أبي  بشكل واضح في مسجد ، يظهرهذا األسلوب الذي يعتمد على التكثيف الزخرفي
مشكلة من  مكسوة بزخارف منقوشة على الجص، ،و عقوده ، فكل جدران المسجدالحسن

كتظاظ كما كان اإل نوع من لة بكثافة عالية وزخارف تعتمد على العناصر النباتية المستعم
   .في الفن المرابطي الحال

وية المنكسرة التي أصبحت العقود ود الحدنالحظ استخدام العق ماريةمن حيث العناصر المع
المفضلة بالمنطقة خالل القرن الثالث عشر الميالدي، و إذا كانت هذه العقود في مسجد 

مسجد أوالد اإلمام، مسجد (سيدي أبي الحسن تقوم على أعمدة، فإن العمائر الزيانية األخرى 
 ثلها مثل أغلب العمائر المرينيةتقوم على الدعائم م) اشفينيةسيدي ابراهيم و المدرسة الت .  

ي الت و (arc festonné) ذات الفصوص الدقيقةأما العقود الزخرفية، فأبرزها العقود الزخرفية 
و هو األمر الذي  المنكسرة، خاصة في عقود األبواب، ويةغالبا ما تزين حواف العقود الحد

الميالدي، سواء في المغرب أصبح شائعا بالغرب اإلسالمي خالل القرن الرابع عشر 
   إلى جانب العقود المفصصة، و العقود ذات الخطوط المحنية  األقصى أو األندلس، هذا

     . و التي نشاهد أمثلة عنها خاصة على واجهات المآذن و المستقيمة
اعتمدت الزخرفة المعمارية في عهد بني زيان، على مادة الجص و الزليج اساسا، إلى جانب 

  . و الرخام و الخشب اآلجر،
بدأ استعمال الجص كمادة أساسية في الزخرفة المعمارية بمدينة تلمسان منذ عهد المرابطين، 

مزين كليا بمادة  حيث نجد أن مسجد سيدي أبي الحسن و ترسخ ذلك في عهد بني زيان،
لى الجص، نقشت عليها مختلف التركيبات الزخرفية بجودة عالية و نادرة، و هذا ما يدل ع

 بالمدينة منذ القرن  اأن استعمال هذه المادة و الزخرفة عليها اصبح تقليدا محليا متجذر 
  . العاشر الميالدي

تزين مئذنة  هي مادة الزليج، و يبدو من خالل النماذج التي المادة الثانية من حيث األهمية
الموحدية  أن البالطات الخزفية التي كانت مستعملة في المآذن مسجد سيدي أبي الحسن

و بلغ مرحلة النضج، و إن كنا ال  "الزليج"لذي يطلق عليه مصطلح تبلورت إلى الشكل ا
 اشفينية تدل نعرف مدى استعماله خالل القرن الثالث عشر الميالدي، فإن نماذج المدرسة الت
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زيان خالل النصف األول من القرن  بني على المستوى الراقي الذي بلغه الزليج في عهد
أجمل ما أنتجته ورشات فاس و غرناطة  قْ ي إن لم َيفُ ع عشر الميالدي، و الذي يضاهالراب

  .  من زليج
فليس لدينا بقايا أثرية مهمة يمكن أن تعطينا فكرة عن مدى استعمالهما  أما الحجارة و الرخام

هم في الزخرفة المعمارية، رغم غنى المنطقة بهذه المواد التي استغلها بنو مرين عند احتالل
بينما اآلجر استغل لتشكيل شبكات المعينات الهندسية التي تزين واجهات المآذن . لتلمسان

ف و سقة الخشب فاقتصر استعمالها على الأما ماد. الزيانية، مثلها مثل المآذن المرينية
  .التي شاع استعمالها بالمنطقة منذ عهد الموحدين) البرشلة(الخشبية ذات المنحدرين 

على المراوح و الزهيرات الملساء التي ازدهرت  االعتمادمن حيث العناصر الزخرفية نالحظ 
        و تتميز بنفس الخصائص من حيث التوازن في رسم فصوصها . في عهد الموحدين

 الميالدي، نشاهدها خالل القرن الرابع عشر ممما يضفي عليها جماال و قوة ل ،و انتفاخها
لمراوح المراوح المسننة و ا(رى مستمدة من المراوح الموحدية مراوح أخلى جانب استعمال إ

 راوح و الزهيرات المزينة بوريداتمع استعمال نوع جديد من الم و )التي تتخللها خطوط رقيقة
على األقل خالل العشرية األولى من  ،و التي يبدو أنها أخذت أهمية كبرى في فن بني زيان

و لكن  الد اإلمامك من خالل البقايا الزخرفية لمحراب مسجد أو لو ذاالقرن الرابع عشر كما يبد
  .ال يمكن الجزم بذلك في غياب نماذج أخرى

 العناصر األساسية في تشكل قة التي كانتإلى المراوح و الزهيرات المعر  كما تم اللجوء
و أقتصر   ، ثم تختفي في عهد الموحدين، غير أنها أصبحت عنصرا ثانوياةالمرابطي الزخرفة

إلى جانب هذه المراوح المتنوعة نجد كيزان . الملساء أرضية للمراوح و الزهيراتاستعمالها ك
فقد توسع استخدامها  ا في مسجد سيدي أبي الحسن محدودامالهكان استع إن الصنوبر، و
تشكل العناصر النباتية األساسية إلى  أصبحت حيث ،الد اإلمامفي مسجد أو بشكل كبير 

ذلك يمكن طرح التساؤل الذي طرحناه حول ل  جانب المراوح و الزهيرات ذات الوريدات،
زهيرات موما كانت العناصر النباتية من مراوح و ع. المراوح و الزهيرات المزينة بالوريدات

  .لصنوبر و المحاراتبمختلف أنواعها تشكل العناصر األساسية للزخرفة تكملها كيزان ا
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فإن مسجد سيدي أبي الحسن أمدنا  الزخرفية و رغم صغر مساحته اميممن حيث التص
بالغرب  خرأالجديدة، لم يمدنا بها أي معلم  بالعديد من التصميمات و التشكيالت الزخرفية

  .بهذا الحجم اإلسالمي
ن كانت من أهم هذه األخيرة و إ. المعينات الهندسيةي شبكات ه التصاميم ز هذهأبر 

على تزيين استعمالها  فقد أقتصر ة التي ظهرت في عهد الموحدينالتشكيالت الزخرفي
تعتمد على مبدأ المعينات  التصاميم الزخرفية أغلب أما في هذا المسجد فإن واجهات المآذن

  . أساس أغلب زخارف المسجدأصبحت  ، التيالهندسية
شبكات من المعينات الهندسية، أضالعها مكونة من   تكسو جدران المسجد و أغلب عقوده،

     هندسية جامدة، و سطحها مزين بتشكيالت نباتية معقدة  اخطوط تمراوح نباتية و ليس
هذه التشكيالت الزخرفية منذ ذلك التاريخ المواضيع  أصبحت و قد. و كلمات بالخط الكوفي
و ال شك أن بني زيان كان لهم  ،سالميزخرفة المعمارية بالغرب اإلالزخرفية األساسية في ال

باعتبار أن هذا المسجد  ،في تكريس هذه األشكال الزخرفية بالمغرب اإلسالمي دور رائد
  .نطقةا الشكل الزخرفي بالميحوي أقدم و أكبر مجموعة من هذ

 أدخلتفقد  كيالت الزخرفية في الفن اإلسالميالتي تعد من أقدم التش التشبيكات النباتيةأما  
هذا . عليها تعديالت مهمة، أبرزها الجامات المفصصة التي تتوسط محور كوشات العقد

في  ااق األكانتس التي نشاهدهر التصميم الذي ينحدر بدون شك من الدوائر المشكلة بأو 
أو  ،يكات نباتيةبتشب إما العقود األموية باألندلس، أصبحت على هيئة دوائر مفصصة مزينة

بقية و حولها تلتف  بالخط الكوفي، ما تكون اساسا و نادرا النسخي كتابية بالخط عبارات
ألول ، و هو الشكل الذي نجده التشبيكات النباتية المشكلة من األغصان النباتية و المراوح

و قبة  مسجد سيدي أبي مدينفي ه استمدت تلك التي نشاهدها و من ،في هذا المسجد مرة
  .سيدي ابراهيم

الذي يمكن اعتباره من أجمل األمثلة عن فن  ،كما يتميز هذا المسجد بتصميم محرابه
بالمغرب األوسط سواء  خرآأي محراب  في جماله وتناسقه الزخرفة لتلك الفترة، فال يضاهيه

من حيث وجود شريط  ،تكوينه في ، ونسبه التوازن في و هذا راجع إلى ،أو المغرب األقصى
تتخلله أربعة  ، وعقدالحول  يلتف كتابيبي عقد المحراب، و إطار على جانكتابي أفقي 

ا من يو أخيرا إفريزا هندس ،جامات في األركان، ثم ثالثة شمسيات تعلو عقد المحراب
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و بمكوناته و نسبه هو أكمل محراب يرجع إلى  ،فهذا المحراب بتنظيمه. لنجميةالمربعات ا
  . ذلك العهد

بعض التشكيالت الهندسية  –إلى جانب المعينات الهندسية  –كما نالحظ في هذا المسجد 
يز المكون من و تتمثل في اإلفر  ،ألشكال الزخرفية المميزة للمنطقةالتي ستصبح الحقا من ا

المسجد، و هو تشكيل زخرفي زين نهاية جميع جدران و عقود الذي ي و المربعات النجمية
. لب العمائر بالغرب اإلسالميغفي أ و ،شاع استعماله الحقا بشكل واسع في نفس الموضع

 في تي نشاهدهاال المنقوشة على الجص، و أما الشكل الثاني فيتمثل في األطباق النجمية
النماذج عن  و هي من أقدم و في الجامات التي يقوم عليها إطار المحراب، الشمسيات،

  .يجالزل التي ارتبطت الحقا بفن ها وإن لم تكن أقدم األطباق النجمية
كانت هذه أهم النتائج المستخلصة من دراسة زخارف مسجد سيدي أبي الحسن، أما بالنسبة 

 الميالدي اشفينية و التي يعود تشييدها إلى النصف األول من القرن الرابع عشرللمدرسة الت 
أهم مظهر زخرفي  ييج الذي أصبح إلى جانب الزخرفة الجصية، ثانميزها هو الزليفأهم ما 

الذي كان يكسو  زليجصلنا إال نماذج نادرة عن التلم  إنو . إلسالمي بالمنطقةا يميز الفن
ميز بالتنوع الكبير و يزين نافورتها و عقودها، فهي تت ،و يبلط أرضياتها ،جدران تلك المدرسة

ن هذا الفن كان أاألمر الذي ال يدع مجاال للشك ب تقنياتها، تصاميمها و و في أشكالها،
 هذه يجفبقايا زل. أحد أهم مراكز صناعتهدينة، بل أن مدينة تلمسان كانت ممزدهرا بال

  . و أجملها المغرب اإلسالميبالزليج من أقدم نماذج  تعد المدرسة التي وصلتنا
يج األصلي فقدت الزل –خاصة المرينية  –عهد أغلب المعالم اإلسالمية التي ترجع إلى ذلك ال

يج الحالي الذي يزينها إال نماذج نادرة،  فالزل افي مواضعهو لم يتبق منه  ،الذي كان يزينها
التي عرفتها تلك المعالم، العديدة فهو ليس أصليا و إنما أعيد تشكيله خالل عمليات الترميم 

و من هذا  ،عند ترميمهااألصلي  لزليج لوانأم يتم احترام تصاميم و األحيان ل بعضو في 
  . اشفينيةلت المنطلق تكمن أهمية زليج المدرسة ا

 كسوة لم يقتصر استعماله علىف هو استعماالته المتنوعة، فأول مالحظة تشد االنتباه
ات البواب كسوةتزيين نافورات المياه، و ل إنما امتد استخدامهو  الجدران، و تبليط األرضيات

  . بشكل كامل
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  يج، كليا بالزل اتأقدم مثال عن تزيين البواب فهي، يجنت بوابة هذه المدرسة كليا بالزلفقد زي
نالحظ  هذه المدرسة بوابة إلى جانبف قليدا محليا في مدينة تلمسان،و يبدو أن ذلك كان ت
   بني مرين،سواء في عهد  ،يج في تزيين بوابات مباني المدينة الحقااستمرار استعمال الزل

أو  ،، و مسجد سيدي الحلويبالُعباد نسيدي أبي مدي و مدرسة ثلة في بوابة مسجدو المتم
عقوبية كما نفهم ذلك من خالل وصف المدرسة الي في العمائر الزيانية األخرى، و منها بوابة

  ال نجد  في الفترة نفسها بالمغرب األقصى ذلك انه و ما يؤكد. (J.J.Barges)س األب بارج
و النموذج الوحيد هو عقد إلحدى قاعات مقبرة شالة، لكنها  بوابة واحدة مزينة كليا بالزليج،

ليست بوابة كما هو الحال في تلمسان، كما ان تاريخ تشييده هو حديث مقارنة بهذه 
  .المدرسة

لتصاميم نوعية التصاميم الهندسية المستعملة، حيث نجد او هي حول  ،المالحظة الثانية
األطباق النجمية  في المتمثلة أساساصاميم جد معقدة و يج، مع تالبسيطة و القاعدية للزل

يج بالمغرب لك العهد تصاميم تقليدية في الزلالمتنوعة، و هي التصاميم التي أصبحت منذ ذ
. الصالة نوعها كتلك التي تزين جدران بيت ، مع وجود بعض التصاميم الفريدة مناإلسالمي

عناصر يج المورق الذي يعتمد على اللزليكمن في ا ،لكن أهم تصاميم زليج هذه المدرسة
ي هذه المدرسة نجد نماذج فف. مثل أرقى ما توصل إليه هذا الفنيالنباتية في تشكيله، و هو 

لمثال و ا ،يجنشاهده من قبل في فن الزل يج المورق غاية في الدقة و التعقيد لممن الزل
  .أعاله هو العقد المشار إليه ن يضاهيهأالمريني الوحيد الذي يمكن 

إلى جانب التشكيالت الزخرفية السابقة الذكر، نجد أن الخط العربي أصبح يحتل مكانة 
فقد أصبح إلى جانب استعماله التقليدي لتأطير عقد المحراب، ففي الزخرفة الزيانية، جوهرية 

يؤطر كل التشكيالت الزخرفية من عقود، و شمسيات، و تيجان، و امتد استعماله لتزيين 
  . عينات الهندسيةسطح الم

عتمد بنو زيان على الخط النسخي بشكل رئيسي في زخرفة عمائرهم، و إذا كان الخط إ
أي نهاية  -النسخي المستعمل في مسجد سيدي أبي الحسن و حتى مسجد أوالد اإلمام  

يتميز بجودة عالية تضاهي أجمل  –القرن الثالث عشر و بداية القرن الرابع عشر الميالدي 
المستعمل األندلس، فإن الخط  في المغرب األقصى أو في من الخط النسخي سواء النماذج

أما الخط . ال يرقى إلى مستوى الخط المستعمل في المعلمين السابقين في قبة سيدي ابراهيم
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افة التي الكوفي الذي نشاهده في مسجد سيدي أبي الحسن، و إن لم يستخدم بنفس الكث
فهو ال يزال يحتفظ بأهميته الزخرفية حيث استخدم في أهم موضع  استخدم بها الخط النسخي

  .من المسجد و هو المحراب
على  يظهر مما سبق أن مدينة تلمسان شهدت تطورا ملحوظا لفن الزخرفة المعمارية، اعتمادا

و تجذرت فيها و أتت بثمارها  ،المدينة مع المرابطينب ترسختاألندلسية التي  اليد الفنيةالتق
مع زوال سلطة الموحدين، حيث تمكن  الميالدي لنصف الثاني من القرن الثالث عشرفي ا

 بني مرينضاري الذي يشترك فيه مع دا على ذلك الموروث الفني و الحاالفنان الزياني اعتم
يشترك مع جيرانه في  ،و بني األحمر من إيجاد اتجاه جديدا في فن الزخرفة المعمارية

من التفاصيل التي اشرنا إليها في مناسبات  العديدفي  معنه و يختلف ،خطوطها العريضة
  . عديدة خالل هذا البحث

مرين تراثا معماريا و فنيا غنيا مقارنة ببني زيان، و لعل أبرز معلم  وترك لنا سالطين بن
  .يميز عهد بني مرين هي المدرسة، التي تجتمع فيها جميع مظاهر الفن المريني

نفس الظروف التي قامت فيها مملكة بني زيان، و كان المغرب  قامت مملكة بني مرين في
أرضا خصبة ازدهر فيها الفن األندلسي في عهد  صى بما في ذلك عاصمتهم مدينة فاساألق

 المزينة و القباب المقرنصة لجامع القرويين ةمجموع يبدو ذلك جليا في زخرفة و المرابطين،
  . لجامع الكبير بتلمسانوفق نفس األسلوب الذي استعمل في تزيين ا

واضحا ذلك  نرىتي ظهر فيها الفن الزياني، و قد تبلور الفن المريني في نفس الظروف الل
نشاهد نفس  حيثمحراب جامع تازة،  وو ه ،في أولى االنجازات المرينية التي وصلتنا

التي استعملت في  االتجاه نحو الزخرفة الشاملة مع االعتماد على نفس العناصر الزخرفية
ة راب ال يرقى في تصميمه و في دق، و إن كان هذا المحبتلمسان مسجد سيدي أبي الحسن

  .و في جماله إلى مستوى المعلم الزياني زخارفه
تبلور الفن المريني بشكل لي الميالدي، األول من القرن الرابع عشر ربعكان يجب انتظار ال

الفن  بلغ و قد ،ارينة النضج في مدرسة العط بلغ درجيو  ،هريجفي مدرسة الص  واضح
  .فعال قمته المريني الزخرفي

التي  ،فمن حيث المواد المستعملة نالحظ االعتماد الشبه كلي على الزخرفة الجصية
بني كما كان الحال عند  و لمباني،ا جدران استعملت لكسوة البوابات، و األجزاء العلوية من
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 ستخدمالزليج كمادة زخرفية أساسية في العمارة المرينية، حيث افقد تكرس استعمال  زيان،
فورات المياه، اء السفلية من الجدران، و محيط نبشكل واسع لتبليط األرضيات، و كسوة األجز 

ما استعمال الحجارة أ. الهندسية للمآذن معيناتال سطحو في العقود، و خاصة في تزيين 
  . بشكل خاصلم في مدينة سال بعض المعا و اقتصر على ،فكان محدودا

على زخرفة مدارسهم هو مادة الخشب التي أصبحت  بنو مرينير أن أهم تجديد ادخله غ
لم يسبق أن رأيناه في  خشباستعماال جديدا ل واعنصرا أساسيا في زخرفة مبانيهم، حيث أوجد

 واجهاتال على هيئة ألواح عريضة و عقود كبيرة لكسوة االزخرفة اإلسالمية، و هو تشكيله
مدارسهم، و كان استعماله جد موفقا النسجام لونه البني الداكن مع لون  المطلة على صحون

كما . لى واجهات الصحنالجص البني الفاتح آو المصفر، مما أضفى جماال و تناسقا ع
استعمل الخشب أيضا في العوارض الخشبية التي أصبحت تقوم مقام العقود لحمل سقف 

ف الداخلية، إما على هيئة سقف ذو منحدرين و سقلا في ة للصحن، و كذلكروقة الجانبياأل
  في عهدهم، أوستعمالها بشكل كبير التي ظهرت في عهد الموحدين و توسع ا) البرشلة(

النجوم ثمانية  تعتمد زخرفتها على التصاميم الهندسية و بشكل خاص ف مسطحةو سق
  . بيبات مقرنصةقُ  نضالتي تحت ، و األطباق النجمية)منالمث( الرؤوس 

كما كان ، (décor couvrant)إلى الزخرفة الشاملة  بنو مرين،ناحية األسلوب فقد جنح  من
 جص    ى كسوة كل المساحات تقريبا بالحيث عملوا علالحال عند جيرانهم من بني زيان، 

  .و الخشب، مع االعتماد على الكثافة الزخرفيةالزليج  و
الذي يعتمد لعام لزخارف الصحن، المدارس المرينية هو التوزيع ا زخرفة يميزو لعل ابرز ما 

  . عمودي خرآو  ، محور أفقيالتصميم العام يقوم على محورينف. مبادئ أساسية على عدة
المساحات المزخرفة و بشكل خاص تلك المطلة يتمثل في تقسيم زخرفة  والمحور األفقي 
يج ذو األلوان الباردة الذي ثله الزليم قية، المستوى األولأفلى ثالثة مستويات إ على الصحن،

يليه المستوى الثاني الذي  ان،بارتفاع يوافق قامة اإلنس ،األجزاء السفلية من الجدران يكسو
من  غطي الجزء األوسطالتي ت و يكون مكسوا بالزخرفة الجصية ذات اللون البني الدافئ

و اللون و هو من الخشب ذ ،الذي يكسو القسم العلوي من البناء ، ثم المستوى الثالثالبناء
 . زيع الزخرفةو أفاريز كتابية واسعة تهيكل ت خرآكل مستوى و  نالبني الداكن، و تربط بي
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لزخرفة  هذه  خاصا هذا التسلسل التدريجي في المواد و في األلوان أعطى انسجاما و توازنا
  .المباني

ن ان أصمان أو عقدامركزي كبير و على جانبية باب باب في مثليت، و العموديأما المحور 
و فوق العقدين ، (tryptique)أصغر من الباب المركزي، أي مبدأ الواجهة ثالثية العقود 

   .زينة بشبكة من المعينات الهندسيةالجانبيين لوحة مستطيلة م
و بعد ذلك أصبح تقليدا ثابتا في  استعمل هذا التصميم ألول مرة في مدرسة دار المخزن،

رس، أما على هذا بالنسبة للواجهات الصغرى للمدا .تشكيل زخرفة المدارس المرينية
فالتصميم يختلف قليال حيث ال يوجد نظام العقود الثالثية، و لكن توزيع  الواجهتين الكبيرتين

مساحات عمودية  ىإل بمبدأ المحور العمودي، بحيث تقسم الواجهة امرتبط ىالزخرفة يبق
     لبارزة التي استعملت بدل األعمدةمتجاورة تنتهي بعقد، و تحدها على الجانبين الركائز ا

في طابقين، المستوى األول يتمثل تمتد بارتفاع  (niches)و بذلك تبدو وكأنها حنايا كبيرة 
و المستوى  الفتحات المستطيلة المطلة على الصحن و المشكلة بواسطة العوارض الخشبية،

و قد اعتمدت زخرفة هذه المساحات على  .الثاني تشكله العقود الخشبية للطابق العلوي
    .و العقود الصماء شبكات المعينات الهندسيةنوعين من التشكيالت الزخرفية، و هي 

 انه أي وي المنكسر ذو مركزيندالح قدساسا على العأاحية المعمارية اعتمد بنو مرين من الن
د العق همهاأاستعملوا العديد من العقود  ، فقد، أما من الناحية الزخرفيةراألنكساخفيف 
 (arc gaufré) المائلةالفصوص  يذ دو العق(arc festonné) ذو الفصوص الدقيقة  الزخرفي

 واسعبشكل  من العقود ه األنواعهذ تاستعمل و ،(arc à lambrequins)و العقد المشرشف 
  .و من الخشبأفتحات العقود سواء كانت من الجص لتزيين 

 اجنب زيان بنيبداية األمر كجيرانهم بنو مرين في  استعمل فقد عناصر النباتيةلل بالنسبة أما
 قة، و المراوح المزينة بالوريدات، إلى جنب المراوح و الزهيرات الملساء، و المسننة، و المعر

 عشر لكن خالل النصف األول من القرن الرابع. كما نشاهد ذلك في محراب جامع تازة
       التي تتخللها حزات، و أصبحت المراوح  المراوحاختفت المراوح المسننة و  الميالدي،

و الزهيرات الملساء العناصر األساسية في الزخرفة النباتية، تصاحبها المرواح و الزهيرات 
 قة التي تستعمل كأرضية لألولىالمعر.  
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تنحني  ،تكون في غالب األحيان رقيقة و طويلة ،على الجص المستخدمةملساء المرواح ال
       ا الغليظة،فصوصهبفي جميع اإلتجهات، أما تلك المنقوشة على الحجارة فهي تتميز 

 أما بالنسبة للمراوح. بحيث تقترب كثيرا من المراوح الموحدية ،و تناظر فصوصها هانز توابو 
قة تكون قصيرة و غليظة، بينما تلك   ،الجص كأرضية للمراوح الملساء المستعملة على المعر

في مثل  هاتاز برشاقة كبيرة نادرا ما نشاهدو تم ،المستعملة على الخشب فهي طويلة و رقيقة
  .هذه المراوح

إلى جانب المراوح السابقة، هناك عنصر ثالث أكتسب أهمية كبرى في الزخرفة النباتية 
سواء على  ،لصنوبر الذي ال تكاد تخلو منه تشكيلة زخرفية نباتيةالمرينية، و هو كوز ا

و أبي  علي الجص أو على الخشب، و ازدادت أهميته خاصة في عهد السلطان أبي الحسن
ة يئونة من مساحات صغيرة على هحيث أصبح يستعمل لوحده على هيئة شبكة مك ،عنان

و هي تشكيلة زخرفية أصبحت جد شائعة  قلوب يتوسطها زوج من كيزان الصنوبر المتقابلة،
  .األندلس في في تلمسان و  ،في المغرب األقصى

خاصة في  صاميمها،تميز بالتنوع الكبير في تت ، وفهي غنية زخرفيةاما التشكيالت ال
 مدرستي الص يعتمد في تخطيطه على  زخرفيةه التشكيالت البعض هذ. ارينهريج و العط

كات مشكلة من عقود مفصصة ، و البعض األخر يعتمد على شبشبكات المعينات الهندسية
 في تقليدية تعتبر تصاميمذات و أخرى  ة،للسابق اامتداد ايمكن اعتبارهالتي  و صغيرة،

  .دوائر متناظرة على جانبي محور عمودييعتمد تخطيطها على و التي  ،لزخرفة اإلسالميةا
، و بشكل خاص سع سواء على مادة الجص أو الخشباستعملت المعينات الهندسية بشكل وا

لكسوة اللوحات التي تعلو العقود الصغيرة بالتحديد الواجهات المطلة على الصحن، و  على
و هي غالبا ما تكون مشكلة من تقاطع . الجانبية في الواجهات المكونة من ثالثة عقود

هذا على مادة  ،ية الفصوصاعو مزينة بعناصر نباتية أهمها الزهيرات رب ،ضفائر مفصصة
و أمزينة إما بكلمة بالخط الكوفي  هيف الخشب مادة ما المعينات المنقوشة علىأالجص، 

  .بمحارات صغيرة أو كيزان الصنوبر
فهي عبارة عن  ةالصال بيوتالجدران الداخلية ل تزين جدان األروقة و التيالتصاميم األخرى 

تقوم على أعمدة رفيعة من الجص،  صصة،ذات عقود زخرفية مف عقود صماء أو حنايا
على أرضية  ، أو المعيناتيكون مزين إما بشبكات من العقود الصغيرة المفصصة اسطحه
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م بشكل متناظر دوائر مشكلة من أغضان نباتية تنتظب قة، أوو المعر من المراوح الملساء 
التصاميم الرئيسية  كانت هذه. على جانبي محور مركزي، و تتفرع منها المراوح و الزهيرات

  . تكملها الزخارف الهندسية و الكتابية ي المرينية و بشكل خاص المدارس، التي تزين المبان
على  في تصميمها تتمثل أساسا في أفاريز تعتمد فهي لزخارف الهندسيةأما بالنسبة ل

بدرجة لية، و يتستعمل لتزيين نهاية الجدران خاصة في المساحات الداخ ،المربعات النجمية
  .أقل لتأطير التشكيالت الزخرفية النباتية

فقد . صبح يلعب دورا محوريا في التوزيع العام للزخرفة و هيكلتهاأأما الخط العربي، فقد 
و تفصل  ،استعمل الخط العربي بشكل أفاريز عريضة تلتف حول صحن المدرسة بشكل تام

و امتد استعماله بشكل أشرطة ، تلك المساحاتالثالثة التي تشكل زخرفة  بين المستويات
 كما استعمل. التشكيالت الزخرفية كل تؤطر و األبواب و العقود و النوافذ، بل تؤطرضيقة 

  .بشكل كلمة منفردة أو عبارات قصيرة لكسوة المعينات الهندسية أو الجامات المفصصة
خاصة في  ،نيي للدرجة األولى على الخط النسخي الفي هذه الكتابات با مرين اعتمد بنو
يج، أما الكتابات بالخط الكوفي فهي قليلة و استعملت على الجص و الزل المنجزة الكتابات

أما النصوص . قصيرة أو عبارات مفردةو اقتصرت على كلمات  أساسا على مادة الخشب،
بيات األم، و كحِ المدح، و البالدرجة األولى آيات قرآنية، عبارات  فهي كتابية المستعملةال

  . الغرض منها غرض زخرفي بحت ،و في بعض الحاالت كلمات ال معنى لها ،ةشعري
 تحديد على المحراب و العقودو بال ،تصرت الزخرفة على جدار القبلةقافقد  لمساجدبالنسبة ل

  .أمام المحراب قبةالتي تقوم عليها ال
 لذلكالتفاصيل، انية في بعض تختلف تصاميم المحاريب المرينية قليال عن المحاريب الزي

من بين النقاط التي و . فهي تفتقد إلى رقة و انسجام و جمال محراب سيدي أبي الحسن
 تختلف فيها عن المحاريب الزيانية، انعدام اإلفريز الكتابي األفقي على جانبي عقد المحراب،

لوحة كما أن اإلطار الكتابي لعقد المحراب ال يلتف مباشرة حول عقد المحراب، و إنما نجد 
هذه التفاصيل الصغيرة زخرفية تفصل عقد المحراب عن القطاع األفقي من اإلطار الكتابي، 

يميز محراب  و تفتقد إلى التوازن و االنسجام الذي ،جعلت المحاريب المرينية ثقيلة نوعا ما
  . مسجد سيدي أبي الحسن
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ي تصاميمها و في فهي ذات ميزات خاصة ف المرينية المشيدة بمدينة تلمسان أما المباني
يعود بدون شك إلى  زخرفتها، مما يجعل منها معالم فريدة من نوعها، و السبب في ذلك

أي امتزاج بين التقاليد المحلية و التقاليد المرينية، و ما يدعم هذا الرأي أن  تأثيرات محلية
مرينية هناك عدة تفاصيل في زخرفة مسجد سيدي أبي مدين ال نجد لها مثيال في العمائر ال

  . اشفينيةو في المدرسة الت  بالمغرب األقصى، و إنما نجدها في مسجد سيدي أبي الحسن
نفس العناصر  فيه تستعملأتصميم العام لمحراب المسجد الذي في ال ،تتمثل هذه التأثيرات

لمغرب الموجودة في المسجد الزياني و ال نجدها في محاريب المساجد أو المدارس المرينية با
استعمال شريط كتابي أفقي على جانبي عقد المحراب و من بين تلك العناصر،  ،صىاألق

كما أن  سيدي ابي الحسن، مسجد يشبه إلى حد بعيد ذلك المستعمل في ،بالخط الكوفي
القطاع العلوي من اإلطار الكتابي ال تفصله مساحة زخرفية عن عقد المحراب كما هو 

 كما أن بالمغرب األقصى، فهو يؤطر عقد المحراب مباشرة، معهود في المحاريب المرينية
يفة من العقود الصماء المزينة بشبكة كث الب فهي مزينة بعقود صماء ملساء بدحنية المحرا

  . المحاريب المرينية المعتادة فيمن الزخرفة النباتية 
مفصصة  جامة ، التي تزينهاالمسجد عقودزخرفة كوشات  كما نالحظ تأثيرات أخرى في

و هو نفس التصميم الزخرفي  ،نان كبيرتاو تحيط بها مروحت ،بالخط النسخي كتابةتتوسطها 
بالمغرب  ليس بالمعالم المرينيةو  ،بعض عقود مسجد سيدي أبي الحسن الذي نجده في

 في تخطيطها،اشفينية، إلى حد بعيد بوابة المدرسة الت أما بوابة المسجد، فهي تشبه . األقصى
و هو أمر ال نشاهده  التي تعتمد على الزليج الذي يكسو واجهتها بشكل تام، خرفتهاو في ز 

  .بمدينة تلمسان نشاهده يتكرر في المغرب األقصى و إنما
تؤدي بنا إلى القول أن المهندس الذي قام بتشييد هذا المسجد و الفنان  مالحظاتكل هذه ال 

خضوعها لسطة التي كانت قائمة بالمدينة قبل تأثر كثيرا بزخرفة المباني  ،الذي قام بتزيينه
ن استعملت في العمارة أشكيالت الزخرفية التي لم يسبق و قتبس منها تلك التا، فبني مرين

من المحتمل جدا أن عماال من تلمسان قاموا بتشييد هذا المعلم أو على األقل  و المرينية
بوعنانية بمدينة و ما يؤكد التبادل الفني و التأثير المتبادل المدرسة ال. ساهموا في تشييده

ن التصميم المعماري لبوابة هذه المدرسة و زخرفتها تشبه إلى حد بعيد أفاس، حيث نالحظ 
مع العلم أنه ال يوجد معلم أخر بالمغرب األقصى أقدم من  ،أبي مدينبوابة مسجد سيدي 
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، كما أن قاعتي التدريس في نفس المدرسة به هذا النوع من البوابات المدرسة البوعنانية
هذا ما يؤكد أن الفترة التي كانت فيها تلمسان تحت  ،ادب مدرسة العُ لالصالة  بيترنا بتذك

  . بين تلمسان و فاس كانت فترة تبادل فني و تأثير متبادل سلطة بني مرين،
  لقد أخذ الفن اإلسالمي في عهد بني مرين و بني زيان نفس االتجاه، و هو اتجاه منطقي 

        شملها نفوذهم، و هي المنطقة الغربية من المغرب األوسط  و طبيعي لكون المنطقة
ة منذ عهد المرابطين، و بانهيار اإلمبراطورية فني ، عرفت وحدة سياسية وألقصىب او المغر 

الموحدية ورثوا تراثا فنيا و تقاليد فنية ترسخت جذورها في المنطقة منذ ما يقارب القرنين من 
جمالية و الذوق الفني إلنسان المنطقة،  لذلك نجد أن فن الالزمن، و تبلورت خاللها القيم 

ه ألنه يقوم على نفس المعطيات التاريخية، في نفس االتجا االعمارة و فن الزخرفة تطور 
و نفس  اني يعبر على نفس الروحلذلك كان الفن المريني و الزي ،الجغرافية، البشرية و الفنية

و فن إسالمي  ،لمغرب اإلسالميالقيم، و ساهم في إرساء بشكل نهائي الشخصية الفنية ل
بقية  نع هذه المنطقة ميزيح أصب طلح على تسميته بالفن المغربي األندلسي الذيخاص اص

  . األقاليم اإلسالمية
  
 
 



 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ا�����
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

����  
  ا
	����ت 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  �����ت
  ا	�� ا	����

 



307 

 

 

 

    

 

 

 )B. Maslow(��  : ا�
��� ا���	ر ���س ا�
د	د ��01طط ر�م 

 

 

 



308 

 

  

 

  

 


��� ��زة��02طط ر�م  :     ��)H. Terrasse( 

 

 

 

 



309 

 

 

 

 

 


��� ��رة ���س ا�
د	د��03طط ر�م  :    ��)B. Maslow( 

 

 

 

 



310 

 

 

 

 

 

 

 

 


��� ا�زھر ���س ا�
د	د ��04طط ر�م  :  ��)B. Maslow( 

 

 

 

 



311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )L. Golvin(��  : �در�� ا�ّ���ر	ن ��05طط ر�م 

 

 

 

                                                

 

 



312 

 

 

 

 

  )L. Golvin(�� : �در�� دار ا���زن  ��06طط ر�م 

 

 

 

 



313 

 

 

 

 )L. Golvin(��  : ��طط و �!ط� طو�� ��در�� ا�ّ��ر	� ��07طط ر�م 

 

 

 

 



314 

 

     

 ) L. Golvin (�� : ��طط و �!ط� طو�� ��در�� ا�"ّط�ر	ن��08طط ر�م 

 

 

 

 

 



315 

 

  : ا�ط��ق ا&ر%� ��در�� أ�� ا���ن ��#                                      ��09طط ر�م 

 

 

 

 

 )L. Golvin(��  : ا�ط��ق ا�"(وي ��در�� أ�� ا���ن ��# ��10طط ر�م 

 

    

 

 



316 

 

                                                                          

 

 

                                                       

 )��L. Golvin (: ا��در�� ا��و+*�*	� ���س ��11طط ر�م 

 

                        

 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  �����ت
  ا��� ا�����

 



318 

 

 

 

 

 

)                           .M.A.P :  ���� ا���ورة  (	ن ��01طط ر�م                                                                                

 

 



319 

 

 

 

   

   

 

�ّ��د(	ن ر��د �ورو���):  ���د ��دي أ�� �د�ن  ��02طط ر�م ُ��� 

 



320 

 

 

 

                 

                

  : �در�� ا�ُ�ّ��د  (	ن ر��د �ورو���)��03طط ر�م 

 

 

 

 



321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 :  ��ر ا�ُ�ّ��د (	ن ر��د �ورو���) ��04طط ر�م 

 

 

 

 

 

 

 



322 

 

 

 

 

             

 : ���د ��دي ا� �وي (	ن ر��د �ورو���)��05طط ر�م  

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  �����ت
� ا
	ا���
  ا

 



324 

 

 

                          


د 	ورو
	�)��01طط ر�م   : ���د �
دي أ	� ا���ن (�ن ر

 

      


د 	ورو
	�)��02طط ر�م   : ���د أو�د ا���م (�ن ر

 



325 

 

 

 

   


� (�ن ��03طط ر�م �
���� ).M. A. P : ا��در�� ا�

 

 

 

 



326 

 

 

 

  


� (�نا��در�� :  ��04طط ر�م �
��� ) .M. A. Pا�

 

 

 

 



327 

 

    

 

 

 

                             

 


د 	ورو
	�)��05طط ر�م 
دي ا	راھ
م (�ن ر� �	� :  

 

 

 

 

 



328 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دي ا	راھ
م، �!ط  طو�� (�ن ��06طط ر�م � �	� : M. A. P( 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


��ق ا��و��ت 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  ����ت
  ا��� ا�����

 



331 

 

 

                        

                        1                                          2                                          3                             4

                          

                        5                                                  6                                     7 

                              

                              8                                              9                                     10 

             

                                      

  :  �راوح ��ّر��  ���و�� و ذات ور�دات�01و�� ر�م 

 

 

  

 

 



332 

 

 

                                         

1                                                                                                    2  

 

                                                 

                                        3                                                                  4 

 

                                   

                                      5                                                                      6 

   

 

  : ور�� ا�����س و ا��راوح ا������                                       �02و�� ر�م 

 

     

 

 



333 

 

                                      

                1                              2                                         3                                                4 

                                                

                                                   

                    5                                            6                                                    7 

            

                               8                                                           9                                       10       

                              

    11                                                    12                                                     13 

  : �راوح ����ء ���و���03و�� ر�م 

 

 

 



334 

 

                                                                 

                           1                        2                                        3                                               4 

                                                                   

                   5                               6                                    7                                      8 

                                                   

                       9                                            10                                          11 

    

                             12                                             

  : زھ�رات ���و��                                          �04و�� ر�م 

 

 

 



335 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

                                                                                        3  

  : زھ�رات ���و�� ر!���� ا� �وص�05و�� ر�م 

 

 



336 

 

 

                                                     

              1                                                 2                                                          3 

            

                         4                                                5                                                   6 

 

             

                        9                                         8                                    7                                                 

 

  :  ��زان ا���و!ر و ا����رات �06و�� ر�م 

 

 

 



337 

 

 

 

 

                                   

                              1                                                                            2 

                        

                                         3                                                                                4 

  :  ���رات  ���و��                                                     �07و�� ر�م  

 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  ����ت 
  ا���
 ا�����

 



 

339 

 

 

                       

4                      3                                       2                               1                       

                                

8                           7                              6                                    5                     

                                      

12                               11                               10                       9                          

                                                  

16                         15                          14                      13                         


د    03            �و�� ر�م                       �ّ�ُ�
   : �راوح و زھ�رات �ن ���د ��دي أ�� �د�ن �

      18                  17                      

 



 

340 

 

                             

3                                                         2                                    1                  

                                                  

5                                                    4                                    

                               

8                                             7                                      6                     

                                        

10                                                             9                                 

 

�ورة01                                                              �و�� ر�م �  : �راوح و زھ�رات  ز�ن �وا�� �
�� ا��

 



 

341 

 

 

                     

                                      

  4                       3                                 2                              1                             

 

                                          

                                     5                                                    6                                                      7                    

 

                                                    

                               8                                                         9                               10                              11                               

 

                    

                     

                                     12                               13                         14                                        15                         

 

  �وا��  ���د ��دي أ�� �د�ن $%د :  �راوح و زھ�رات ���زة $#" ز�ّ�!�02و�� ر�م 

 

 



 

342 

 

   

 

 

 

 ����ت

 ا��� ا�	ا��



343 

 

 

            

                1                              2                                       3                                          4 

            

            5                                            6                                            7                                8                       

 

                                   

                    9                                     10                               11 

           

                  12                              13                                  14 

 


و	�                                    �01و�� ر�م �� �
�  : �راوح ز

 

 



344 

 

         

                           4                      3                                      2                                1                       

                 

      

                                            

7                                  6                              5                         

       

                                         

     10                                       9                                          8                               

 


و	�                    02 �و�� ر�م                            �� �
�  : زھرات ز

             11                       

                                      

 



345 

 

 

                                                      

                         3                                               2                                         1    

 

 


�                                         �03و�� ر�م �زان �
و�ر و ���رات ز� :   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	� ا����ل� 

 

 

 



 

 

 

 أ���ل

 ا���� ا����



348 

 

 

                    

     )��L. Golvin(وا��� ا������� ���ن �در�� ا�ّ��ر��  :  ر�م �ط�ط	 �ل01       ��ل ر�م                                   

                    

 وا��� ا���و��� (وا��� ��"� ا��!ة) و ���ب �ن ا�وا��� ا��ر��� ���ن�ل: ر�م  02                 ��ل ر�م 

 )G. Marçais(�� �در�� ا�ّ��ر�� 

 



349 

 

 

 

 

                 

 ) A. Ettahiri(�� : ا�وا��� ا���و��� ���ن �در�� ا�#ّط�ر�ن��03ل ر�م 

 

 

 )C. Cambazard-Amahan(�� : ا�وا��� ا��ر��� ���ن ا��در�� ا��و"�����  ��04ل ر�م 

 

 



350 

 

 

 

  ) A. Ettahiri ا���راب ��در�� ا�#ّط�ر�ن ("ن�دار ا�%�$� و  :��05ل ر�م 

 

 

  ) A. Ettahiri("ن : ا��دار ا��$&	 �%�"� ا��!ة ��در�� ا�#ّط�ر�ن��06ل ر�م 

 



351 

 

 

 

              

  (arc gauffré)��+$� : "%د ذو '�وص ��08ل ر�م  (arc festonné)                    ز�ر'	  "%د :��07ل ر�م                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



352 

 

             

 

 

 

 

 

  : ��وذج �ن ا,'�ر�ز ا���د�����09ل ر�م 

 

 

   

                                           

 

 

 ) L. Golvin : ��وذج �ن ا,'�ر�ز ا���د��� ("ن��10ل ر�م 
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 )C . Cambazard-Amahan : ��وذج �ن ا,'�ر�ز ا���د��� ("ن ��11ل ر�م 

 

                                

 

 )C . Cambazard-Amahan("ن   : ز�ر'� "$0 ا���ب ��%ف ردھ� �د�ل �در�� ا�ّ��ر����12ل ر�م 
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����ط ا��و'	 ���ل ا�%�م ا,'%	 2ط�ر ��راب ���1 �زة ("ن��13ل ر�م  	�� ) H. Gayot: إ'ر�ز �

 

 

 

 

    

����ط ا����	 ���ل ا�%ط�"�ن ا�#�ود��ن 2ط�ر "%د ��راب ���1 �زة("ن��14ل ر�م  	�� ) H. Gayot: إ'ر�ز �
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��ل ا�#وارض ا������ ,رو�� �در�� ا�ّ��ر�� ��15ل ر�م  	 ) J. Hainaut(�� : ا�د ا��وا�ل ا������ ا�

                   

 ) J. Hainaut(�� : إ'ر�ز ���	 ��%ف ردھ� �د�ل �در�� ا�#ّط�ر�ن ��16ل ر�م 

 

 

 

 

 



356 

 

 

 

 

              

 

  : ز�ر'� إ�دى ����� ��راب ���1 �زة17 : ز�ر'� إ�دى ����� ��راب ���1 �زة                 ��ل ر�م ��18ل ر�م 

                        (H. Gayot ن")                                                            (H. Gayot ن") 

 

                                                 

: ز�ر'� إ�دى ����� ��راب ���1 �زة                                     19  ��ل ر�م   

                                                                    (H. Gayot ن") 
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ز�ن ����� ��راب ���1 ��رة    20                                           ��ل ر�م  	   ) H. Gayot("ن: ا�د أ���ط ا��#���ت ا�

    

 

                                      

 

ز�ن ����� ��راب ���1 ��رة  ��21ل ر�م  	 ) H. Gayot("ن: ا�د أ���ط ا��#���ت ا�
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 ) H. Gayot: أ�د ا�����م ا�ز�ر'�� ا��ر����  ("ن ��22ل ر�م 

 

                      

 )H. Gayot: أ�د ا�����م ا�ز�ر'�� ا��ر���� ("ن ��23ل ر�م 
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 ) H. Gayot("ن: أ�د ا�����م ا�ز�ر'�� ا��ر����   ��24ل ر�م 

 

                                          

 )H. Gayot("ن  : أ�د ا�����م ا�ز�ر'�� ا��ر���� ��25ل ر�م 
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��� �#���ت �ف و درج                          ��26ل ر�م � :  

 

        

��� �#���ت �ف و درج ذات ا�زھ�رات  ("ن  ��27ل ر�م � :B. Maslow( 
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 )B. Maslow("ن: ��ط �ن ا��#���ت ا���د��� ��+ذ�� ���1 ��رة  ��28ل ر�م 

 

                            

: ��ط �ن ا��#���ت ا���د��� ��+ذ�� ���1 ��رة                          ��29ل ر�م   

 

 

 



362 

 

 

                                                 

: ا�ز�ّ�� ا�%�راط	                                                         ��30ل ر�م            

:                                                        

     : �وع �ن ا�ز�ّ�� ا�%�راط	                                                   ��31ل ر�م 

                                              

  : �وع �ن ز�ّ�� ا,ر9��ت                                                      ��32ل ر�م 
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  : ��ط �#%د �ن ا�ز�ّ��  ا�%�راط	                                       ��33ل ر�م 

                                     

                                   

  : ��ط �#%د �ن ا�ز�ّ�� ا�%�راط	 34 ��ل ر�م                                        

      

              

وج �و��ت ا�ز�ّ��                                 ��35ل ر�م  	: ا��ّر'�ت ا������ ا�  

 

 

 



364 

 

                   

                                  

 

  : ط�ق ���	  ذو  >����� رؤوس                                       ��36ل ر�م 

                           

  : ط�ق ���	  ذو  >����� رؤوس                                       ��37ل ر�م
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 ) K. Critchlow : أط��ق ����� ذات إ>�0 "�رة رأس ("ن��38ل ر�م 

 

                                 

 ) J. Castera : �و�� ز�ّ�� �ن ��ب ��$0 �در�� ا�#ّط�ر�ن ("ن��39ل ر�م 
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	� ��01ل ر�م ���
 )E. duthoit(�� : ��ذ�� ���� ا
���ورة، ا
وا��� ا
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 )E. Duthoit(�� : ��ذ�� ���� ا
���ورة، ر�م 
��وا��  ��02ل ر�م 
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��  ��03ل ر�م  � ا
ظ�
 ) G. Marçais (��: ��ذ�� ���� ا
���ورة، ز!ر � ��ر���ت و ���و
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	�                         ��04ل ر�م ���
:  ��ذ�� ���� ا
���ورة، ���� ا
�$	��ت ا
��د�	� 
�وا��� ا  

 

                                                 

  : ��ذ�� ���� ا
���ور، ���� ا
�$	��ت ا
��د�	� 
�وا�'�	ن ا
�ر�	� و ا
%ر�	�                     ��05ل ر�م 
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 ) E. Duthoit(�� : ���د �	دي أ�� �د	ن، ر�م 
$�د ا
�وا�� ��06ل ر�م 
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 ) G. Marçais(�� : ���د �	دي أ�� �د	ن، ز!ر � د+��م +�د ا
�واب��07ل ر�م 

 

                    

     

)                 G. Marçais(�� : ���د �	دي أ�� �د	ن، إ ر	ز �'��� و ���� 'ز	ن �دران ��و  ا
�وا�� ��08ل ر�م               
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 ) G. Marçais(�� �وا�� ���د �	دي أ�� �د	ن، ا.د ا
$�ود ا
���ء :��09ل ر�م

                                                                                       

 ) G. Marçais(+ن �وا�� ���د �	دي أ�� �د	ن، ا.د ا
$�ود ا
���ء: ��10ل ر�م 
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 ) G. Marçais(�� : �وا�� ���د �	دي أ�� �د	ن، ا.د ا
$�ود ا
���ء��11ل ر�م 

                                               

 ) G. Marçais(��: �وا�� ���د �	دي أ�� �د	ن، ا.د ا
$�ود ا
���ء ��12ل ر�م 
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  :  ���د �	دي أ�� �د	ن، أ.د '	��ن ا
�.راب13 ��ل ر�م        : ���د �	دي أ�� �د	ن، ���� ا
�$	��ت     14                         ��ل ر�م 

� 'ز	ن �دران ��+� ا
�0ة و ا/رو��  '
   )  G. Marçais  (                                       ��)G. Marçais(��                        ا

 

 

                          

                                                                                                           

�15: ���د �	دي أ�� �د	ن، ز!ر � ا
ر���ز ا
$�ود             ��ل ر�م ��16ل ر�م ��'�
: ���د �	دي أ�� �د	ن، إط�ر ا1 ر	ز ا  

             (G. Marçais ��)   راب.�
� ا���)                                                           +�3 �G. Marçais (��  
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: ���د �	دي ا�� �د	ن، ��وذج �ن ز!ر � +�ود ��+� ا
�0ة                      ��17ل ر�م   

                                             

: ���د �	دي ا�� �د	ن، ��وذج �ن ز!ر � +�ود ��+� ا
�0ة                      ��18ل ر�م   
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 ) ��G. Marçais: ���د ��	دي أ�� �د	ن، إ ر	ز ���� ( ��19ل ر�م 

       

                    

 ) ��G. Marçais : ���د �	دي أ�� �د	ن، إ ر	ز ����   (��20ل ر�م 

                                       

 ) ��G. Marçais : ���د �	دي أ�� �د	ن ، ز!ر � ��ف ��+� ا
�0ة   (��21ل ر�م 
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 ) E. Duthoit (��: ���د �	دي أ�� �د	ن، �و�ق ا
��ذ�� ��22ل ر�م 
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 )E. Duthoit(�� : �در�� ا
$ّ��د، ا
�وا�� ��23ل ر�م 
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 ) G. Marçais(��: �در�� ا
ُ$ّ��د، ز!ر � ��	� �ن ��+� ا
�0ة  ��24ل ر�م  

 

                                   

 

� 'ز	ن +�ود ا/رو�� ��25ل ر�م '
 ) G. Marçais(�� : ���د �	دي ا
.�وي، ���� ا
�$	��ت ا
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 ) G. Marçais : ���د �	دي ا
.�وي، أ.د �وا�ل ا
ظ�� (+ن��26ل ر�م 

                       

                                                       

                 


��+� ا
�0ة (+ن��27ل ر�م  ���!
 ) G. Marçais : ���د �	دي ا
.�وي، ا
��ف ا
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  : ���د �	دي ا
.�وي، ز
ّ	9 	��و �و��ت +�ود ا
��ذ��28                                                ��ل ر�م 

                                            

       

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  أ���ل
� ا
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 ) G. Marçais(�� : ���د ��دي أ�� ا�
�ن، وا�� ا��
راب ��01ل ر�م 
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 ) G. Marçais(��  : ���د ��دي أ�� ا�
�ن، �و� ��د ا��
راب ��02ل ر�م 
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��د ا��
راب ��03ل ر�م � ���� ) G. Marçais(�� : ���د ��دي أ�� ا�
�ن، ا ط�ر ا��

 

 

 ) G. Marçais(��  : ���د ��دي أ�� ا�
�ن، ��ط! ��� ا��
راب04 ��ل ر�م
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�"و وا�� ا��
راب ��05ل ر�م �                       ) G. Marçais(�� : ���د ��دي أ�� ا�
�ن، ����

                 

                             

 ) G. Marçais(�� : ���د ��دي أ�� ا�
�ن، إ
دى �����ت ا����د ��06ل ر�م 
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�ت ا��&د��  ��07ل ر�م &�� ) G. Marçais(��  : &�وذج �ن ا��

 

                                                                                         

�ت ا��&د��  08 ��ل ر�م &�� ) G. Marçais(�� : &�وذج �ن ا��
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�ت ا��&د�� ��09ل ر�م &�� ) G. Marçais(�� : &�وذج �ن ا��

                                     

                                  

�ت ا��&د�� ��10ل ر�م &�� ) G. Marçais(��: &�وذج �ن ا��
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�ت ا��&د�� ��11ل ر�م &�� ) G. Marçais(��: &�وذج �ن ا��

                                                       

                                            

�ت ا��&د�� ��12ل ر�م &�� ) G. Marçais(��: &�وذج �ن ا��
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 ) G. Marçais : ���د ��دي أ�� ا�
�ن، ا���د ا(و�ط �"�دار ا���ر�� (�ن��13ل ر�م 
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 ) G. Marçais(��  : ���د ��دي أ�� ا�
�ن، ز,ر+ ا���د ا(و�ط �"�دار ا�*ر����14ل ر�م 

 

 

 ) G. Marçais(��: ���د ��دي أ�� ا�
�ن، ��د �". �دار ا���"   ��15ل ر�م 
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�ج ا��
راب  ��16ل ر�م � ) G. Marçais(��: ���د ��دي أ�� ا�
�ن،  

 

 

                        

 

 ا�01ة  ��17ل ر�م ���ن ���� ) G. Marçais(��: ���د ��دي أ�� ا�
�ن، ا
د 

 

 



394 

 

                                                        

�ن ا�,ز+� �"�2ذ&  ��18ل ر�م ��� ) G. Marçais(�� : ���د ��دي أ�� ا�
�ن، أ
د ا�

 

 

                                  

�&�� ا��
راب ��19ل ر�م � ."� ���� ) G. Marçais(��: ���د ��دي أ�� ا�
�ن، ا +ر�ز ا��

 

 



395 

 

 

 

 

 

�3&� 20ر�م ��ل ��4� ) E. Danjoy(��، ا��وا�  ا�*ر��   : ا��در� ا�
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�3&�، ر�م ���د ا��وا� ا�*ر��  (�ن��21ل ر�م ��4� ) E. Danjoy: ا��در� ا�
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�,ط�ط ز,ر+ +1وص ��د ا��وا� ��22ل ر�م  ،�&�3��4� ) E. Duthoit(��: ا��در� ا�

                                    

�,ط�ط ز�6�ّ �و� ��د ا��وا� ��23ل ر�م  ،�&�3��4� ) E. Danjoy(��: ا��در� ا�
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 ا�01ة ��24ل ر�م ���3&�، ز�6�ّ ا�رواق ا��&و�� أ��م �د,ل ���4� ) E. Danjoy(�� : ا��در� ا�

                        

 

 

 



399 

 

 

                 

�3&�، ز��6 ا�رواق ا��&و��   ��25ل ر�م ��4� ) E. Danjoy(��: ا��در� ا�

 

 

�3&�، ز��6 ا�&�+ورة ��26ل ر�م ��4� ) E. Danjoy(�� : ا��در� ا�
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  ��27ل ر�م ��� ا������3&�، ز��6 ا�رواق ا������ و ا���� 4� )E. Danjoy(��: ا��در� ا�
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�3&�، ز�6�ّ �ن ا�رواق ا������  ��28ل ر�م ��4� ) E. Danjoy(�� : ا��در� ا�

                 

          

  ��29ل ر�م ��� ا����� ا�����3&�، ز��6 ���4� ) E. Danjoy(��: ا��در� ا�
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394 

                  

  ��30ل ر�م ��� ا������3&�، ز��6 أر�9 ا����4�                          ) E. Danjoy(�� : ا��در� ا�

 

  

 ا�01ة  ��31ل ر�م ���3&�، ز��6 �دران ���4� ) E. Danjoy(��: ا��در� ا�
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 ا�01ة ��32ل ر�م ��� ���3&�، ز��6 ���4� ) E. Danjoy(�� : ا��در� ا�

          

 ا�01ة ��33ل ر�م ��� ���3&�، ز��6 ���4� ) E. Danjoy(��: ا��در� ا�
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�3&�، &�وذج �ن ز�6�ّ ا��در� ��34ل ر�م ��4� ) E. Danjoy(�� : ا��در� ا�

 

                                      

���  �". ا��ص ��35ل ر�م ��3&�، إ+ر�ز ���4� ) E. Danjoy(�� : ا��در� ا�
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��ود                                            "� ��&� ��دي ا�راھ�م، ��36ل ر�م  ا�ز,ر+ ا���� : ��)G. Marçais ( 

 

                                  

 ��دي ا�راھ�م، ا�ز,�رف ا���1 �"�دران ��37ل ر�م ��  : ��)G. Marçais ( 
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   : ا���� ا���ر ���س ا�د�د، ا��ن و ا��ذ	�                               �01ورة ر�م 
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��� أ��م ا��راب �02ورة ر�م �ود ا�  ���ل ا! ) B. Maslow(�� : ا���� ا���ر ���س ا�د�د، ا

 

                                  

��� ا�&%!� $وق ا!	زة                              �03ورة ر�م : ا���� ا���ر ���س ا�د�د، ا  
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: ���� ��زة، ارواق ا'ر�  %��ن و ا��ذ	�                            04                                                         �ورة ر�م 

                        

                         ) H. Terrasse(�� : ���� ��زة، ا��راب 05                                                              �ورة ر�م 
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 ) H. Terrasse(����	ب �ن �	�� ا��راب : ���� ��زة، �06ورة ر�م 

                                

                                     

��� أ��م ا��راب  ���� ��زة،  : �07ورة ر�م �ود ا�ر�� اذي ���ل ا)) ��H. Terrasse( 
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�د (%, ا�.ط� او*ط, (	د �*�وى ا*ر�� ارا�!�   : ���� ��زة، �08ورة ر�م )��)H. Terrasse ( 

                            

��� ا�&%!� أ��م ا��راب : ���� ��زة،  �09ورة ر�م  ) H. Terrasse(��ا
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  : ���� ��رة، ا��راب                    �10ورة ر�م                                                                                          

                                             

  :  ���� ��رة، ��	ب �ن �	�� ا��راب                                  �11ورة ر�م                                                                             
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��� أ��م ا��راب   12                �ورة ر�م                                                �ود ا�  ���ل ا! : ���� ��رة، أ�د ا

                                                                                                                        

                    

��� أ��م ا��راب                                       : ���� ��رة، �13ورة ر�م �ود ا�  ���ل ا!  أ�د ا
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��(� ا�.ة                              14                                                              �ورة ر�م   �/0�ف ا* : ���� ��رة، ا

 

                                            

 : ���� ��رة، ا��ذ	�                                             15                                                                          �ورة ر�م 
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  : ���� ازھر، ��(� ا�.ة                                          16                                                                       �ورة ر�م 

 

                            

 ازھر، ا��راب                                             ���� : 17                                                                           �ورة ر�م  
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  : ���� ازھر، ا�وا��18ر�م �ورة                                                                          

                         

 ���� ازھر، (�د ا�وا��  :  �19ورة ر�م                                                                    
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  : ���� ازھر، ا��ذ	�                                               20 �ورة ر�م
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 : �در��  ا��ّ�ر�ن، ا���ن و ا�روا��ن ا����� و ا�
ر	� 21ر�م �ورة                                                                                                             

 

                                           

�� ا���ة�22ورة ر�م                                                                                                                         � ���  : �در�� ا��ّ�ر�ن، وا
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  : �در�� ا��ّ�ر�ن، ا���ذ���23ورة ر�م                                                      
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    ) Ch. Terrasse(�� : �در�� دار ا��!زن، ��� ا���ة �24ورة ر�م                                                                            
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                          : �در�� ا�ّ��ر�#، ا��د!ل�25ورة ر�م                                                                            
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  �$��ن ، ا�وا��� ا������: �در�� ا�ّ��ر�# �26ورة ر�م                                                        
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�� ا���ة): �در�� ا�ّ��ر�#، ا�وا��� ال �27ورة ر�م                                        � ����و	��  �$��ن (وا�     
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  : �در�� ا�ّ��ر�#، وا��� ا�روا�� ا�
ر	� �$��ن28                                                 �ورة ر�م 
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�و	�� (	ب ��� ا���ة)   : �در�� ا�ّ��ر�#،  �29ورة ر�م                                                   � �&د 	ب ا�وا��� ا�

 

           

 )Med. Métalsi(�� �&د 	ب ا�وا��� ا������ : �در�� ا�ّ��ر�#،  �30ورة ر�م                                                     
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�	��ھر�#، ا�$وحصّ : �در�� ال 31 �ورة ر�م                                   ��و	�  ا������,�نوا�+لل  ات ا����� ا��        ة و ا�
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�و	��  ا������,�نا�وا�+ ا�$و�� ا�!�	�� ا�,� ,-$و: �در�� ا�ّ��ر�#،  �32ورة ر�م                                               �  و ا�

                                                                   

                                         

ت ا���د��� �در�� ا�ّ��ر�#،  :�33ورة ر�م                                                 ��	�� ذات ا��-�� ا�$و�ت ا�!�	�� ا�
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 : �در�� ا�ّ��ر�#، إ�دى ر.�ز روا�� ا���ن34                                                         �ورة ر�م 

                      

: �در�� ا�ّ��ر�#، ا45ر�ز ا�.,	� ا�ذي �,وج ا���,وى ا1ول                                               35                                                  �ورة ر�م 
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 : �در�� ا�ّ��ر�#، ا�-وارض ا�!�	�� �$روا��ن ا��ر�� و ا�
ر	� 36                              �ورة ر�م 

 

           

 : �در�� ا�ّ��ر�#، ا�$و�ت ا�!�	�� �$ط	ق ا�-$وي �$روا��ن ا��ر�� و ا�
ر	� 37                        �ورة ر�م 
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 : �در�� ا�ّ��ر�#، ا��&ف ا�!�	� �ردھ� ا��د!ل38                                                         �ورة ر�م 

 

                                 

 : �در�� ا�ّ��ر�#، ز��# �,	ت ا1رو�� و أر:�� ا���ن39                                                �ورة ر�م 
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 �.�و ا1�زاء ا���$�� �$�دران و ر.�ز ا1رو��  : �در�� ا�ّ��ر�#، ا�ز��# ا�ذي �40ورة ر�م                                       

 

                           

 ، �و�� �ن ا�ز��# ��د �د!ل ا���ن: �در�� ا�ّ��ر�#�41ورة ر�م                                                    
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  : �در�� ا�-ّطر�ن، ا�.�ك ا�&�م أ�م ا��د!ل42                                                     �ورة ر�م 

                 

                                

 : �در�� ا�-ّطر�ن، ا��د!ل43 ر�م �ورة                                                                  
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  : �در�� ا�-ّطر�ن، ا�وا��� ا�
ر	�� �$��ن (�د!ل ا���ن)                         �44ورة ر�م 
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: �در�� ا�-ّطر�ن، ا�وا��� ا��ر��� �$��ن (�د!ل ��� ا���ة)                            �45ورة ر�م   
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: �در�� ا�-ّطر�ن، �&د 	ب �د!ل ا���ن                                        �46ورة ر�م   

    

                    

: �در�� ا�-ّطر�ن، �&د 	ب ��� ا���ة                                              �47ورة ر�م        
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�	�� �$وا��� ا�
ر	�� �$��ن (وا��ر���)                                 �48ورة �: �در�� ا�-ّطر�ن، ا�$و�ت ا�  

                               

                    

: �در�� ا�-ّطر�ن، ا�وا���  و ا�رواق ا����� �$��ن                                             �49ورة   

 



438 

 

432 

                           

�و	��                             �50ورة ر�م �: �در�� ا�-ّطر�ن، أ�د ا�-&ود ا�!�	�� �$وا��,�ن ا������ و ا�  

                     

                                  

�	��ن                                      �51ورة ر�م �: �در�� ا�-ّطّر�ن، ا�د ا�روا��ن ا�  
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�و	�                          : �در�� ا�-ّطر�ن،52 �ورة ر�م�  ا�$و�ت ا����� ا�,� ,ز�ن ا�روا��ن ا����� و ا�

                                   

�و	��                                �53ورة ر�م �: �در�� ا�-ّطر�ن، �&ود ا�ط	ق ا�-$وي �$وا��,�ن ا������ و ا�  
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�و	�                        �54.ل ر�م �ن ا�روا��ن ا����� و ا��: �در�� ا�-ّطر�ن، أ�د ,�  

 

                       

ن ا�وا��,�ن ا��ر��� و ا�
ر	�� �$��ن                �55.ل ر�م �: �در�� ا�-ّطر�ن، أ�د ,�  
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 ) Ch. Terrasse(��: �در�� ا�-ّطر�ن، �دار ا�&	$� �&�� ا���ة �56ورة ر�م 

                                      

                                  

: �در�� ا�-ّطر�ن، ا���راب                                                �57ورة ر�م   
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: �در�� ا�-ّطر�ن، إ4ر�ز .,	� �$< ا�ز�ّ�#                                  �58ورة ر�م   

 

            

: �در�� ا�-ّطر�ن، ز�ّ�# ا�وا��� ا�
ر	�� �$��ن                                 �59ورة ر�م   
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�	� �د!ل ��� ا���ة                                     �60ورة ر�م �: �در�� ا�-ّطر�ن، ز�ّ�# �$<   

                       

                                          

�	� �د!ل ��� ا���ة                             �61ورة ر�م �: �در�� ا�-ّطر�ن، �و�� �ن ا��ص �$<   
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  ا��&ف ا�!�	� �ردھ� ا��د!ل : �در�� ا�-ّطر�ن،�62ورة ر�م                                                       

 

                    

  ا��&ف ا�!�	� �ردھ� ا��د!ل: �در�� ا�-ّطر�ن،�63ورة ر�م                                                      
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: �در�� أ	� ا���ن 	��، ا�	وا	�                                     64    �ورة ر�م   
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�� ا���ة)           �65ورة ر�م � ����و	�� �$��ن ( وا�: �در�� أ	� ا���ن 	��، ا�وا��� ا�  
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: �در�� أ	� ا���ن 	��، ا�وا��� ا������ �$��ن                      �66ورة ر�م   
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: �در�� أ	� ا���ن 	��، ا�وا��� ا��ر��� �$��ن                                         �67ورة ر�م   

                                      

�	�� 1رو�� ا���ن                                       �68ورة ر�م �: �در�� أ	� ا���ن 	��، ا�-&ود ا�  
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�� ا���ة                               �69ورة ر�م � ���: �در�� أ	� ا���ن 	��، ا�-&د ا1و�ط �وا  

                              

              

: �در�� أ	� ا���ن 	��، ا�-&د ا1و�ط �$وا��� ا������ �$��ن                              �70ورة ر�م   

 

 



450 

 

                                     

: �در�� أ	� ا���ن 	��، ا�رواق ا��ر�� �$��ن                                        �71ورة ر�م   

                             

                      

: �در�� أ	� ا���ن 	��، ا�$و�ت ا����� �$رواق ا��ر�� �$��ن                            �72ورة ر�م   
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: �در�� أ	� ا���ن 	��، أ��دة ا1رو��                                               �73ورة ر�م   

 

                                       

ن ا�����                                            �74ورة ر�م �: �در�� أ	� ا���ن 	��، أ�د ا�,�  
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: �در�� أ	� ا���ن 	��، ا�ز�ّ�#  ا�ذي �.�و �دران ا1رو��                            �75ورة ر�م   

                                

                  

: �در�� أ	� ا���ن 	��، �ر�ط .,	� �$< ا�ز�ّ�#                                    �76ورة ر�م   
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�	�� �ردھ� ا�	وا	� ا�ر�����                          �77ورة ر�م �س،  ا�د ا��دران ا��	 ����: ا��در�� ا�	و�  
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س�78ورة ر�م �	 ����، ا�	وا	� ا�!$��� �$�در��                                  : ا��در�� ا�	و�  
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س، ا�وا��� ا������ �$��ن                                    �79ورة ر�م �	 ����: ا��در�� ا�	و�  
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��� 	فب: ا��در�� ال�81ورة ر�م �                                        ة �$��ن�ر��س، ا�وا��� الاو�

                                

ب ��� ا�دروس                                       �82ورة ر�م 	 ،����: ا��در�� ا�	و�  
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�� ا���ة                            �83ورة ر�م � ���س، وا�	 ����: ا��در�� ا�	و�  

 

س، ��� ا�دروس ا�
ر	��                           �84ورة ر�م �	 ����: ا��در�� ا�	و�  
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س، ال�85ورة ر�م �	 �����وا.ف ا�!�	�� 1رو�� ا���ن                               : ا��در�� ا�	و�   

               

س، �86ورة ر�م �	 ����ت ا�ط	ق ا�-$وي ا��طل �$< ا���ن                      : ا��در�� ا�	و��� وا���  

 



459 

 

           

س، �87ورة ر�م �	 ������ ا���ة                                             : ا��در�� ا�	و��  

          

س، �&ود ��� ا���ة                                          �88ورة ر�م �	 ����: ا��در�� ا�	و�  
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س، ز�ّ�# ا�رواق ا�
ر	�                                           �89ورة ر�م �	 ����: ا��در�� ا�	و�  

 

                             

س، إ4ر�ز .,	� �$< ا�ز�ّ�#                                          �90ورة ر�م �	 ����: ا��در�� ا�	و�  

                           

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  ��ر 
  ا���
 ا�����

 



462 

 

 

 

 


 (	ن�01ورة ر�م ���� ا����ورة، ا�وا���ن ا��ر��
 و ا���� 
 )Y. Arthus-Bertrand: ��ذ�
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                                      �02ورة ر�م ���� ا����ورة، ا�وا��
 ا���� 
: ��ذ�  
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: ��ذ�
 ا����ورة، ا��وا�
                                      �03ورة ر�م   

 

 



465 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                   �04ورة ر�م ���م ا���وي ��وا��
 ا������ ا����ورة، ا�� 
: ��ذ�  
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�� ا����ورة، ا�وا��
 ا��ر��
                                �05ورة ر�م � 
: ��ذ�  
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ن): أ د ���ن ��� ا����ورة �06ورة ر�م �(�� ف ���  
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��د ��دي أ�#  �و�د�ن، ا��وا�
                                               �07ورة ر�م� :  

                                     

��د ��دي ا�# �د�ن، ا��وا�
                                                 �08ورة ر�م � :  
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��د ��دي أ�# �د�ن، 	�د ا��وا�
                                                �09ورة ر�م � :  

                                                                           

     


 و �طن 	�د ا��وا�
                                      �10ورة ر�م ���د ��دي أ�# �د�ن، د	� :  
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��د ��دي أ�# �د�ن، ا��دار ا��ر�# ���و ���وا�
                                        �11ورة ر�م � :  

                                                       

��د ��دي أ�# �د�ن، ا��دار ا�%ر�# ���و ���وا�
                                        12                         �ورة ر�م � :  

 



471 

 

 

                

��د ��دي أ�# �د�ن، ��ب �ن ز'ر&
 ا��دار ا��ر�# ���و ا��وا�
                              �13ورة ر�م � :  

                                


 ا���ر��
 ا��# �%ط# ��و ا��وا�
                              �14ورة ر�م ����د ��دي أ�# �د�ن، ا�� :  
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��د ��دي أ�# �د�ن، ا��ب ا�ر���#                                          �15ورة ر�م � :  

 

                  

��د ��دي أ�# �د�ن، 	�د ا��ب ا�ر���#                                    �16ورة ر�م � :  
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 ا��*ة                                               17 ر�م �ورة	��د ��دي ا�# �د�ن، �� :   

                                 


 ا��*ة                                           �18ورة ر�م 	��د ��دي أ�# �د�ن، 	�ود �� .  
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��د ��دي أ�# �د�ن، ا�� راب                                          �19ورة ر�م � :  

                                  


 أ�م ا�� راب                             �20ورة ر�م ���ود ا��# � �ل ا����د ��دي أ�# �د�ن، ا�� :  
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��د ��دي أ�# �د�ن، 	�د ا�� راب                             �21ورة ر�م � :  

 

 

��# ا�� راب               �22ورة ر�م � ,�	 #���د ��دي أ�# �د�ن، إ&ر�ز -�� :  
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 ا��*ة                              �23ورة ر�م 	��د ��دي أ�# �د�ن، أ د 	�ود �� :  

                           
 


 ا��*ة                             �24ورة ر�م 	��د ��دي أ�# �د�ن، أ د 	�ود �� :  

 



477 

 

                                             


 ا��*ة �د�ن: ���د ��دي أ�# �25ورة ر�م 	                                         ، أ د 	�ود �

                                     


 ا��*ة�د�ن: ���د ��دي أ�# �26ورة ر�م 	                                        ، أ د 	�ود �

 

 



478 

 

   

�ل ��� راب                �27ورة ر�م ���د ��دي أ�# �د�ن، 	�د ا��*ط
 ا�و�ط, ا��� :  

 

                          


 ا��*ة                              �28ورة ر�م 	�ف ����د ��دي أ�# �د�ن، أ د أ� :  
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��د ��دي أ�# �د�ن، ا���ذ�
                                       �29ورة ر�م � :  
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0د، �ورة �ن ا/ر��ف ��� ن�30ورة ر�م ��
 ا�ً� ) .M. A. P(��: �در

                                                               

د، ا�� ن &# ا�و�ت ا� 2ر                                           �31ورة ر�م  0��
 ا�ً�: �در  
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د، ا��وا�
                                                         �32ورة ر�م  0��
 ا�ُ�: �در  

                                        


 ا��*ة                                                  �33ورة ر�م 	د، � 0��
 ا�ُ�: �در  

 



482 

 

                                                                                          


 ا��*ة�34ورة ر�م 	�� 
�, �ن ا�ز'رف ا������ د، ��ب �� 0��
 ا�ُ� ) .M. A. P(�� : �در

                                  


 ا��*ة                          �35ورة ر�م 	�� 
�, �ن ا�ز'رف ا����
 ا/����� 0د، ��ب ����
 ا�ُ�: �در  

 

 



483 

 

 

                    

د، ا�رواق ا���و�# ����ح ا�%ر�#                                    �36ورة ر�م  0��: ��ر ا�ُ  

 

                                    

د، أرو�
  ا���ح ا��ر�#                                           �37ورة ر�م  0��: ��ر ا�ُ  
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د، أ د 	�ود ارو�
 ا���ح ا��ر�#                                �38ورة ر�م  0��: ��ر ا�ُ  

                               

ح ا�%ر�#                                �39ورة ر�م ���� 

 ا���و��	�د، ا� 0��: ��ر ا�ُ  
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ح ا�%ر�#                     �40ورة ر�م ���� 

 ا���و��	�د، أ د 	�ود ا� 0��: ��ر ا�ُ  

          

�ف ا�رواق ا�%ر�# ����ح ا�%ر�#                    �41ورة ر�م �0د، �دار و ��: ��ر ا�ُ  
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ن)�42ورة ر�م �ت ا���ر (�� ف �����د، إ دى �� 0�� : ��ر ا�ُ

 

 

ن)�43ورة ر�م �د، أ د ���ن ا���ر(�� ف ��� 0��: ��ر ا�ُ  
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��د ��دي ا� �وي، �ورة �ن ا/ر��ف �� ن ا����د أ�9ء أ	�ل ا��ر��م �44ورة ر�م � :��)M. A. P. ( 

 

                 

 

 


 ا��*ة                               �45ورة ر�م 	��د ��دي ا� �وي، �� :  
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 ذ

 

��د ��دي ا� �وي، ا��وا�
                                     �46ورة ر�م � :  
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�م ا���وي �ن ا��وا�
 و ا�ظ�
 �47ورة ر�م ���د ��دي ا� �وي، ا�� :                                                   

                               


 ا��*ة �48ورة ر�م 	��ف ا�'��# ��ن): ���د ��دي ا� �وي، ا�� (�� ف ���
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��د ��دي ا� �وي، ا���ذ�
                                                �49ورة ر�م � :  

                                 


 ����ذ�
                                       �50ورة ر�م ��;���د ��دي ا� �وي، ا��و ت ا�� :  

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  ��ر 
 ا	��
 ا	�ا��

 



492 

 

 

 

 

 

: ���د ��دي أ�� ا�
�ن، ا��
راب                                        �01ورة ر�م   
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: ���د ��دي أ�� ا�
�ن، ��د ا��
راب                                   �02ورة ر�م   

  

 

: ���د ��دي أ�� ا�
�ن، �و�� ��د ا��
راب                                   �03ورة ر�م   
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��د ا��
راب                     �04ورة ر�م � ��: ���د ��دي أ�� ا�
�ن، إ$ر�ز �"!�� � � ا���� ا���  

 

               

��� ا��
راب                                   �05ورة ر�م 
: ���د ��دي أ�� ا�
�ن، ���   
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: ���د ��دي أ�� ا�
�ن، ا��دار ا��ر��                                          �06ورة ر�م   

                                     

: ���د ��دي أ�� ا�
�ن، ا���د ا&��ن � �دار ا��ر��                                      �07ورة ر�م   

 



496 

 

                                

: ���د ��دي أي ا�
�ن، ا���د ا&��ر � �دار ا��ر��                            �08ورة ر�م   

                               

: ���د ��دي أي ا�
�ن، ا���د ا&و�ط � �دار ا��ر��                            �09ورة ر�م   
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: ���د ��دي أ�� ا�
�ن، ا���د ا��!��� � �دار ا�)ر��                               �10ورة ر�م   

 

                          

: ���د ��دي أ�� ا�
�ن، ا���د ا&و�ط � �دار ا�)ر��                             �11ورة ر�م   

     

 

 



498 

 

                               

: ���د ��دي أ�� ا�
�ن، أ
د ��ود ا��دار ا���!��                              �12ورة ر�م   

                                              

: ���د ��دي أ�� ا�
�ن، أ
د ��ود ا��دار ا���!��                               �13ورة ر�م   

 



499 

 

                  

: ���د ��دي أ�� ا�
�ن، أ
د ��ود ا��(ط� ا�و�ط� و ا��دار ا���و��                         �14ورة ر�م   

                                         

: ���د ��دي أ�� ا�
�ن، أ
د ��ود ا��(ط� ا�و�ط�                                       �15ورة ر�م   

 

 



500 

 

                            

: ���د ��دي أ�� ا�
�ن، أ
د "��!ن �!�� ا��(ة                               �16ورة ر�م   

 

                 

: ���د ��دي أ�� ا�
�ن، أ
د "��!ن ا��
راب                               �17ورة ر�م   

 

 

 



501 

 

 

                            

: ���د ��دي أ�� ا�
�ن، ا���ف ا�*���                                           �18ورة ر�م   

                                     

: ���د ��دي أ�� ا�
�ن، ا��-ذ��                                                  �19ورة ر�م   

 



502 

 

             

: ���د أو0د ا/�!م، �ط. �ن ا�ز*!رف ا����� � �
راب                               �20ورة ر�م   

 

             

: ���د أو0د ا/�!م، �ط. �ن ا�ز*!رف ا����� � �
راب                                 �21ورة ر�م   
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: ���د أو0د ا/�!م، ا��-ذ��                                            �22ورة ر�م   
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�ب �ن ز��3 ا��وا��  (ا��"
ف ا�وط�� �12!ر �23ورة ر�م !� ،��� ا��زا-ر-)–: ا��در�� ا�"�4�!5
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: ا��در�� ا�"5!��4���، ز��3 أر��6 ا��!�� ا���!��� (�"
ف " ��!ن )          �24ورة ر�م   

       

 

��وذج �ن ز��3 ا��در��  (�"
ف " ��!ن)�25ورة ر�م  ،���: ا��در�� ا�"�4�!5  
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��وذج �ن ز��3 ا��در��  (ا��"
ف ا�وط�� �12!ر-ا��زا-ر-)�26ورة ر�م  ،��� : ا��در�� ا�"�4�!5

 

 

: ا��در�� ا�"5!��4���، إ$ر�ز �"!�� �ن �!�� ا��(ة (�"
ف " ��!ن)�27ورة ر�م   
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: ��� ��دي ا�راھ�م، ��ظر *!ر��                              �28ورة ر�م   
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����
ت ا����� و ا�������س ا�  ����- ���ن   

 
Abaque :   و��دة ا���ج 
Acanthe :   ور�� ا������  
Arc à lambrequins  : ����� ��� 
Arc aveugle :  ����� أ)� !"(  
Arc festonné : �� ز(�&) ذو &%$ص د� ��� 
Arc gaufré : �+,�� ة و� -���� ذو &%$ص  
Arc lobé : .%/� ��� 
Arc plein cintre outrepassé :  1وي" ��� 
Arc plein cintre outrepassé brisé :  ���"1وي �!�23  
Arc plein cintre : دا,�ي �%� ��� 
Arc recticurviligne : �4 ��2� ذو (7$ط �!5! � و ��� 
Arc : او �$س ��� 
Artésonado :   9:ا�;��+�(��� (�;) ذو �!�5ر(  
Assise :  ك���� 
Astragale : ا���ج ��+" 
Auvent :  �َّ+ظ 
Baguettes :  �572� ن�;@� 
Bourgeon :  �� ب�
Cabochon : � ;�$� �5رة� 
Cadre : إط�ر 
Calligraphie : CD9 ا�& 
Carré étoilé :   �E!� Fب��  
Cartouches : G اط�) 
Cavet : ة�H�� �&�" 
Chapiteau : ج�I 
Claustras : 24 �ت� 
Claveaux : ت�E!� 
Colonne : 4$د� 
Colonnette : � -��4$د  
Console : (�$ب�� 
Contre marche :  �Kظ��L2ا�  
Coquille : �5رة�   
Coupole à nervures : �H+@� �;� 
Coupole :    �;� 
Coupolette : �; ;ُ� 
Croix de saint andré :   �:�,دا �K�ع رؤوLPن ���2و:� ا��;+�  
Ecoinçon :  ��Hا� ��$�  
Entrelacs losangé : � ��!Kت ا��! H4�3ت ا�;� 
Fleuron : زھ �ة 
Frise : R:�&إ 
Gabarit : �&�)R4$ذج ا�� 
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Gypse : �;Eا� 
Intrados : ��Hب�ط9 ا� 
Lambris : ران�Eا� S ز� 
Lanteron : T�$Eا� 
Décor couvrant : �+ا���� �&�)Rا� 
Linteau :  ���� 
Lobe : .& 
Lobes tréflés :   � ULU ص$%&   
Merlons :  ت�& َّ�� 
Minaret :  ��1V� 
Moéllons :  Gرة ا��ب�E" 
Motif serpentiforme :  د$�Hا� Wب (K�!I و�) ا�1يR+5ا� X3ا�� 
Nef : ط�Lب    
Nervures : وق�� 
Niche : � !" 
Palme digitée : �� َّ�H� �"و�� 
Palme lisse : و"� �+�2ء�� 
Palme : �"و�� 
Palmes denticulée : �!!2� �"و�� 
Panneaux : � &�)ت ز�"$� 
Parallélépipède :  عLPازي ا�$�� 
Pavement :   طLب       
Pieds droits : ار:� �\ب$اب�Eت ا����� ا��
Pilastres :  �:ار�] R,ر�� 
Pilier : ةR ر� 
Pisé : ا�7 9 ا���4$ك 
Pochoir : م���� 
Polygone : F+@� 
Pomme de pin : ز ا�%!$ب�$� 
Porche : ب$اب� 
Rectangle étoilé  : �E!� X 7�2� 
Retraits : تL)د 
Rinceau : (I�;� 9%_ 
Rosace : (4E� T;أو ط  � +" ،���]  
Stuc : .] 
Textes eulogiques :  ص ا��4ح$%� 
Trame : �&�)R+� (,�;4ا� C7D4ا� 
Travée : �:�� 
Tresse :  ة� /P 
Triptyque :  د$�Hا� � ULU �K]وا 
Trumeau : 9:��� ا��24"� ا��) HI+$ ا����,R و �5%$رة ب 9 
Tympan : ��Hط;+� ا� 
Vasque : رة أو "$ض ��ء$&�� 
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Voussure : ��H�5 ا��& 
Voute en arrête :   Fط���� $;�  
Voute en berceau : �;$ ��Kي    
Zellij : S ز� 
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��س أ%�
ء ا��#م�  

  أ

  .296، 280، 262 ،231، 226ص :  (J.J.L.Bargès) األب بارجس
نإبراهيم بن إمساعيل بن  16 ص:  عال.  

  .125، 112، 107، 104ص :  ابن ايب زرع

  .68ص :  ابن البواب

  .227، 181، 180، 179، 70، 36، 33، 30، 29، 17، 15 ص: ابن خلدون 

  .44ص : ابن طولون 

  .21 ص: ابن عباد 

  .181، 102، 101، 86، 71ص :  ابن مرزوق

  .225ص :  ابن مرمي

  .68ص :  ابن موقلة

  .232ص :  ابو اسحاق

  .21 ص: ابو اسحاق ابراهيم 

  .25 ص:  )ابن ايب محو موسى( ابو احلجاج يوسف

  .232ص :  ابو احلسن بن خيلف التنسي

، 141، 137، 112، 107، 102، 96، 89، 86، 72، 71، 70، 38، 37، 31، 30، 29، 23 ص) : بن ايب سعيد ابن ايب عثمان(ابو احلسن علي 

154 ،167 ،178 ،179 ،180، 181 ،186 ،192 ،193 ،194 ،200 ،209 ،219 ،228 ،237 ،262 ،265 ،300 ،301.  

  .263، 25 ص: ابو العباس 

  .27 ،20ص  :أبو العلى إدريس امللقب بأيب دبوس 

  . 23 ص: ابو بكر احلفصي 

  .278، 263، 228، 227، 178، 37، 30، 23، 22 ص: ابو تاشفني األول 

  .229، 25ص :  الثاين تاشفني ابو

  .71، 36، 28 ص) : ابن ايب عامر بن ايب يعقوب يوسف(ابو ثابت 

  .282، 280، 228، 37 ،24 ص) : بن عثمان بن عبد الرمحان بن ايب حيي بن يغمراسن( ابو ثابت

  .25 ص:  )ابن ايب تاشفني ابن ايب محو موسى( ابو ثابت يوسف

  .262، 256، 227، 37، 22 ص: ابو محو موسى األول 

  .282، 280، 262، 258، 229، 228، 180، 38، 25، 24 ص) : ابن يوسف ابن عيد الرمحان ابن ايب حيي ابن يغمراسن(موسى الثاين ابو محو 

  .71 ،29ص  ) :ابن ايب عامر بن ايب يعقوب يوسف(ابو ربيع 

  .101، 18، 17، 13 ص: ابو زكريا 

  .32 ص: ابو زكريا حيي 

  .25 ص) : ابن ايب محو موسى(ابو زيان 

  .36، 22 ص: )ابن ايب سعيد عثمان ابن يغمراسن(ن اابو زي

  .24 ص) : حممد ابن عثمان ابن السلطان ابوتاشفني الثاين و يكىن بأيب زيان(ابو زيان 

  .282، 280، 228، 37، 24، 23 ص) : بن عثمان بن عبد الرمحان بن ايب حيي بن يغمراسن(ابو سعيد الثاين 

  .130، 125، 112، 107، 71، 30، 29، 23 ص:  )يوسف يعقوب بن عبد احلقابن ايب (ابو سعيد عثمان 

  .32 ص: ابو سعيد عثمان الثالث 

  .232، 227، 36، 35، 34، 28، 22، 21 ص: ابو سعيد عثمان بن يغمراسن 

  .35 ص) : ابن ايب يعقوب يوسف(ابو عامر 
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  .232ص :  ابو عامر ابراهيم بن يغمراسن

  .280ص :  ابو عبد اهللا

  .30، 29 ص) : ابن ايب سعيد عثمان(ابو علي 

  .228ص : ابو علي املنتصر

  .260، 217، 209، 186، 178، 159، 151، 150، 101، 95، 91، 72، 70، 38، 37، 31، 24 ص: ابو عنان فارس 

  .74ص : ابو فارس 

  .24 ص: ابو حممد بن تافركني 

  .25 ص: ابو حممد بن عبد اهللا 

  .256، 227ص :  ابو موسى عيسى

  ,29، 23 ص: ابو حيي احلفصي 

  .27، 19 ص: ابو حيي بن عبد احلق 

  .256، 227ص :  ابو يزيد عبد الرمحان

  .227، 181، 180، 179، 178، 112، 71، 38، 35،36، 34، 28، 22، 21 ص:  )ابن ابو يوسف يعقوب ابن عبد احلق(ابو يعقوب يوسف 

  .282، 280 ،228ص :  )الرمحان بن ايب حيي بن يغمراسنبن عثمان بن عبد (ابو يعقوب يوسف 

  .104، 101، 79، 70،74، 34، 28، 27، 21، 20، 19 ص: ابو يوسف يعقوب بن عبد احلق 

 .229، 226، 225، 25ص :  األتراك العثمانيني

  .277، 276، 275، 274، 269، 267، 266، 263، 230، 228، 218، 11، 9ص : (E. Duthoit) ادمون دوتوا  

  .25 ص: اإلسبان 

  .44ص : األغالبة 

  .111، 109 ،103ص : (A. Bel)  ألفريد بل

  .41ص  : .Papadopoulo) (Aألكسندر بابادوبولو 

  .277، 268، 267، 266، 263، 230 ،228، 11، 9ص :  ( E. Danjoy)اوجان دوجنوا 
  .296، 293، 292، 291، 287، 262، 256، 231، 230 ،227، 9ص  :اوالد اإلمام 

  ب
  .226ص :  الباي حسان

  .297، 45. 14 ص: بنو األمحر 

  .59، 58، 44، 40 ص: بنو العباس 

  .111، 67، 44، 40 ص: بنو أمية 

  .21، 20، 17 ص: بنو توجني 

  .227، 225 ،37، 34، 33، 30، 29، 25، 23، 22، 21، 18، 17، 14، 13، 6 ص: بنو حفص 

  .57، 51ص  :بنو محاد 

، 207، 192، 181، 180، 178، 100، 60، 58، 45، 38، 37، 36، 30، 29، 28، 25، 24، 23، 17، 17، 16، 13، 11، 7، 6 ص: بنو زيان 

225 ،226 ،227 ،228 ،229 ،234 ،250 ،251 ،287 ،288 ،291 ،292 ،293 ،294 ،296 ،297 ،303.  

  .57ص  :بنو زيري 

  .181، 179، 34، 33، 28، 27، 25، 23، 21، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13 ص: لواد بنو عبد ا

، 51، 45، 37، 35، 34، 33، 32، 31، 30، 28 ،27، 26، 25، 24، 23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 15، 14، 13، 11، 7، 6 ص: بنو مرين 

58 ،60 ،70 ،72 ،74 ،93 ،97، 100 ،101 ،102 ،138 ،166 ،169 ،171، 173 ،175 ،176 ،178 ،180 ،181 ،207 ،208 ،209 ،213 ،
223 ،225 ،227 ،228 ،250 ،297 ،298 ،299 ،303،  

  .33، 18، 15 ص: بنو واسني 
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  .70، 32، 27 ص: بنو وطاس 

  ت
  . 280، 263، 228، 227، 225ص :  التنسي

  .42ص  : (T.Burckhardt) تيتوس بوركهارت

  ج
   .16ص : جابر بن يوسف 

  .282، 265، 264، 260، 257، 232، 211، 188، 185، 181ص :  (G. Marçais) مارسيجورج 

  ح
  .16 ص) : بن جابر بن يوسف(احلسن 

  .32 ص: احلسن بن عمر 

  ر
  . 17 ص: الرشيد 

  .263، 185، 181ص :  رشيد بورويبة

  ز
  .17 ص: "أبو عزة " زيدان بن زيان بن ثابت امللقب 

  س
  .262 ،229ص :  (Saint Michel)سان ميشال

  .104ص : (Sancho) سانشو

  .102ص :  سحنون

  .32 ص) : ابن ايب عنان فارس(السعيد 

  .27، 19، 18، 17 ص: السعيد 
  .59ص  :السمانيون 

  .296، 294، 294، 292، 291، 288، 282، 280، 228، 231 ،230، 9ص :  سيدي ابراهيم املصمودي

  .192ص :  سيدي ايب اسحاق الطيار

، 271، 269، 263، 260، 259، 258، 257، 256، 232، 231، 230، 227، 223، 219، 207، 203، 202، 190، 8ص : أيب احلسن سيدي

275 ،277 ،278 ،286 ،287 ،288 ،291 ،292 ،293 ،294 ،295 ،296 ،297 ،301 ،302.  

، 214، 213، 212، 211، 208، 196، 195، 193، 192، 185، 178، 163، 161، 155، 154، 91، 89، 87، 86، 38، 6 ص: سيدي أيب مدين 

215 ،217 ،218 ،219 ،220 ،221 ،248 ،270 ،271 ،272 ،277 ،278 ،281 ،284 ،294 ،296 ،302.  

  .296، 269، 219، 217، 178، 38 ،6 ص: سيدي احللوي 

  .263ص :  سيدي حلسن املازيلي

 ش
  .280، 232، 225، 189، 180ص  : (Ch. Brosselard) شارل بروسالر

  .110، 106، 103ص : (Ch. Terrasse) شارل ترياس

  .16، 13 ص: ابو حفص الشيخ 

  ع
  .24 ص: عبد العزيز 
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  .190، 180ص :  عبد العزيز لعرج

  .26، 16، 14 ص: عبد املؤمن 

  .16 ص: عثمان بن يوسف 

  .15 ص: ن العرب اهلالليو 

  .208ص :  العلويون

  .30 ص) : حييابن ايب (عمر 

  ف
  ،110ص :  الفاطميون

  .35  ،34، 28ص :  (Alfonso) الفونسو

  ق

  .70، 36، 33، 30، 25، 17، 16، 14 ص: قبائل زناتة 

  ل
  .265، 263، 151، 108، 106، 100 ،26ص  : (L.Golvin) لوسيان قولفني

  .65ص :  (L. Massignon) ماسينيون زلوي

  .262 ،226، 192، 104 ،71ص  : (Jean-léon l’Afrcain)  ليون اإلفريقي

  م
  .262، 226ص :  (Marmol)مارمول 

  .102ص :  مالك ابن آنس

  . 16 ص: املأمون 

  .34ص : حممد ابن األمحر 

  .35، 28 ص: ابن عّطو الزنايت حممد 

  .27 ص: حممد الثاين 

  .48ص  :حممد اخلامس 

  .32 ص: حممد الشيخ 

  .35، 20 ص: حممد الفقيه 

  .193 ،26، 13 ص: الناصر حممد 
  .228ص :  حممد الواثق

  .303، 297، 292، 289، 190، 175، 134، 124، 111، 102، 97، 96، 82، 78، 68، 57، 45، 26 ص: املرابطون 

  .27، 20، 19 ص: املرتضى 

  .21، 20، 17 ص: مغراوة 

  . 13 ص: املهدي 

، 176، 175، 173، 168، 111، 102، 97، 82، 80، 79، 78، 70، 68، 51، 45، 33، 27، 26، 19، 18، 16، 14، 13، 7، 6 ص:  املوحدون

205 ،250 ،252 ،254 ،278 ،291 ،293 ،294 ،297 ،298.  

  .25 ص: موسى ابن ايب عنان 

  ن
  .100ص :  نضام امللك
  .123 ،79ص : (H.Terrasse) هنري ترياس
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  ي
  .225، 179، 34، 33، 28، 27، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 13 ص: يغمراسن بن زيان 

  .21ص : يوسف ابن تاشفني 

  .48ص  :يوسف األول 

  .26،  13 ص: يوسف املستنصر 
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  &�Kس ا����9
  أ

  .102ص :  آزمور

  .59ص : أسيا الوسطى 

  .212، 187، 146، 77 ،60ص : إشبيليا 
  .233، 225ص :  اغادير

  .110، 70، 57، 44، 37، 31، 30، 23، 21، 18، 15 ،14، 13، 6ص : إفريقية 
  .101ص :  األناضول

، 292، 169، 146، 111، 101، 70، 68، 59، 57، 51، 49، 45،48، 44، 34،35، 30، 29، 28، 27، 26، 21، 20 ،13، 7ص : األندلس 

294 ،296 ،300.  

  ،102ص :  آنفي

  

  ب
  .19ص : باب سليط 

  .37، 34، 31، 30، 23، 22 ،14ص : جباية 

  .227ص :  برشك

  .101ص :  ُبصرى

   .13 ص: بغداد 
  .100 ،59ص  :بغداد 

  .58ص : بالد الرافدين 
  .33 ص: سودان بالد ال

 .264، 101، 61 ،58، 40ص : بالد الشام 

  .100، 59، 58 ،40ص : بالد فارس 
  .27 ص: بالد فزاز 

  ت
  .225ص :  تاجرارت

، 254، 249، 248، 245، 236، 205، 171، 147، 111، 102، 96، 96، 93، 91، 82، 79، 74، 72، 71، 29، 26 ،18ص ): تازى(تازة 

260،297.  
  .26 ص: تافياللت 

  .23ص :  )قرب جباية( تامزيزديكت
، 85، 78، 72، 71، 70، 51، 45،48، 38، 37، 36، 35، 31، 30، 28، 25، 24، 23، 22، 21، 20، 18، 16، 14، 13، 11، 8، 6ص : تلمسان 

101 ،102 ،108 ،139 ،167 ،178 ،179 ،180 ،192 ،193 ،199 ،202 ،203 ،208 ،211 ،213 ،215 ،217 ،219 ،223 ،225،227  ،
228 ،229 ،231 ،233 ،234 ،235 ،245 ،255 ،256 ،257 ،260 ،262 ،263 ،269 ،277 ،278 ،280 ،282 ،288 ،289 ،291 ،293 ،
295 ،296 ،297 ،300 ،302 ،303. 

  .27 ،18ص  ) :قرب مدينة وجدة(متزيزديكت 

  .225، 151، 101، 31، 30، 21، 18، 14، 13 ص: تونس 

 .254، 173، 168، 167، 111، 88، 82، 76، 56ص  :تينمل 
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  ج

  .15 ص: جبل أوراس 

  .28 ص: جبل طارق 

  .31 ص: جبل هنتاتة 

  .280، 248، 229، 102، 37، 36 ص: اجلزائر 

  .34، 28 ص: اجلزيرة 

  ح
  .12، 6ص : حصن الُعقاب 

  .265، 101ص :  حلب

  خ
  .33، 28، 21 ص:  )معركة( خرزوزة

  .100ص : خرسان 

  د

  .101، 62 ،61 ،40ص  :دمشق 

  ر
  .287، 211، 187، 185، 182، 168، 94، 58، 27ص :  الرباط

  .59ص : الرقة 
  .26 ص: الريف 

  ز
  .31 ص: الزاب 

  س
  .102ص :  سبتة

  .30، 29 ص: سجلماسة 

  .44ص : سدراتة 
  .298، 237، 209، 203، 200، 185، 167، 157، 154، 144، 141، 137، 103، 102، 96، 95، 72، 58، 32 ،27) : سلى(سال 

  .15 ص: السوس األقصى 

  .233ص :  سوسة

  ش
  .296، 278، 269، 209، 208، 191، 189، 186، 185، 170، 144، 108، 103، 96، 95، 94، 90، 72، 58، 31، 28 ص: شالة 

  .36 ص: شرشال 

  .58ص : الشرق األوسط القدمي 

  ط
  .15 ص: طرابلس 

  .35، 34، 28 ص: طريفة 

  .233 ،59ص : طليطلة 

  .102، 72ص :  طنجة
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  .101:  (Tokat) طوقات

 ع
  .7ص : العامل اإلسالمي 

  .303، 296، 277، 269، 262، 223، 213، 192، 185، 178، 163، 161، 155، 154، 108، 102، 91، 89، 87 ،86، 8، 6ص : الُعباد 
  .44ص : العباسية 
  .59 ،58ص : العراق 
  .34 ص: عنابة 

  غ
  .15 ص: غدامس 

، 266، 255، 254، 234، 195، 190، 182، 179، 110 ،101، 100، 96، 88، 79، 68، 67، 60، 59، 57، 49، 7ص : الغرب اإلسالمي 

269 ،288 ،291 ،292 ،294 ،295.  
  .293، 288، 212، 169، 48، 35، 34، 27، 20، 13 ص: غرناطة 

  ف
، 109، 104، 96، 94، 91، 89، 74، 72، 70، 58، 51، 48، 45، 38، 35، 32، 31، 29، 27، 26، 25، 22، 20، 19، 14، 10، 6ص : فاس 

113 ،122 ،123 ،125 ،144 ،145 ،149 ،150 ،151 ،152 ،162 ،169 ،200 ،209 ،217 ،223 ،225 ،274 ،288 ،293 ،297 ،302 ،
303.  

  .211، 209، 189، 102، 101، 74، 72، 71ص  :فاس البايل 
  .209، 201، 189، 186، 155، 102، 91، 85، 74، 71 ،70، 6ص : فاس اجلديد 

  .70ص : قابس 
  .67، 65، 62، 61 ،40ص  :القدس 
  .183، 182، 67، 59، 58، 57 ،56ص : قرطبة 

  .37، 34، 31، 23، 22، 14 ص: قسنطينة 

  .35، 34، 28 ص: قشتالة 

  .102ص : القصر الكبري

  .26 ص: قصر كتامة 

  .44ص : القطائع 

  .182، 174، 110، 50، 49 ،44ص : قلعة بين محاد 
  .182، 181، 67، 58، 31، 23 ص: القريوان 

  ك
  .26، 19 ص: كرسيف 

  .19 ص: كلدمان 

  م
  .59، 58ص  :مدينة الزهراء 

  .287، 278، 273، 181، 102، 94، 77، 72، 50،60، 49، 48، 33، 20،27، 19 ،17، 14، 6ص : مراكش 
  .100، 68، 67ص :  املشرق اإلسالمي

  .101 ،44، 40ص : مصر 
  .212، 190، 101، 89، 75 ،70ص : املغرب 
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، 287، 286، 277، 208، 192، 191، 183، 111، 110، 70، 57، 51، 49، 44، 38، 37، 36، 31، 30، 19 ،14، 7، 6ص : اإلسالمي املغرب 

294 ،295 ،296 ،303.  

، 123، 116، 104، 102، 101، 100، 74، 70، 60، 57، 45، 44، 32، 31، 29، 27، 25، 19، 18، 15 ،13، 10، 7، 6ص : املغرب األقصى 

154 ،170 ،182 ،186، 188 ،203 ،205 ،207 ،208 ،209 ،211 ،212 ،219 ،221 ،223 ،260 ،269 ،273 ،292 ،296 ،297 ،300 ،
302 ،303.  

، 229، 205، 182، 102، 101، 100، 70، 60، 57، 51، 45، 44، 35، 31، 30، 27، 19، 18، 17، 16، 15 ،13، 7، 6ص : املغرب األوسط 

247 ،273 ،303.  

  .209، 102، 72، 26ص ) : مكناسة( مكناس

  .21 ص: مليانة 

 .51ص : اململكة املغربية 
  .282، 223، 219، 179، 178، 93، 78، 71، 36، 31 ،28، 8ص ) : املنصورية(املنصورة 

  .183، 110ص  : املهدية

  ن
  .37، 23، 16 ص: ندرومة 

  .101ص :  (Niksar)نيكسار 

  ه
  .37 ص: هنني 

  و
  .24، 19 ص: واد اسلي 

  .24 ص: واد القصبة 
  .26، 15 ص: واد امللوية 

  .20 ص: واد تالغ 

  .21 ص: واد رهيو 

  .37، 26، 22، 18 ص: وجدة 

 .23 ص: وهران 

  .36 ص: وهران 
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  فهرس المخططات
  

  الثانيمخططات الفصل 
  

�9 (الجامع الكبير بفاس الجديد :  01 مخطط رقم B. Maslow(   
�9 (جامع تازة :   02مخطط رقم H. Terrasse(       
�9 (جامع حمرة بفاس الجديد :  03مخطط رقم B. Maslow(   
�9 (جامع الزهر بفاس الجديد :  04مخطط رقم B. Maslow(  
�9 (  الصّفارينمدرسة :  05مخطط رقم L. Golvin(  
�9  (مدرسة دار المخزن :  06مخطط رقم L. Golvin(  
�9 (مخطط و مقطع طولي لمدرسة الّصهريج :  07مخطط رقم L. Golvin(  
�9 (مخطط و مقطع طولي لمدرسة العّطارين   :  08مخطط رقم L. Golvin(  
�9 (   الطابق األرضي لمدرسة أبي الحسن بسال:  09مخطط رقم L. Golvin(  
�9 (الطابق العلوي لمدرسة أبي الحسن بسال :  10مخطط رقم L. Golvin(  
�9 (المدرسة البوعنانية بفاس :  11مخطط رقم L. Golvin(  

   
   ثالثمخططات الفصل ال

   
�9(جامع المنصورة :  01مخطط رقم E. Duthoit (   
�9 (مسجد سيدي أبي مدين بالُعّباد :  02مخطط رقم G. Marçais(   
�9 (مدرسة الُعّباد :  03مخطط رقم G. Marçais(   
�9 (قصر الُعّباد :  04مخطط رقم L. Golvin(  
�9 (مسجد سيدي الحلوي :  05مخطط رقم G. Marçais(  

   
  رابعالمخططات الفصل 

  
   )رشيد بورويبة عن(مسجد سيدي أبي الحسن :  01قم مخطط ر 

   )بورويبةرشيد عن ( مسجد أوالد اإلمام:  02مخطط رقم 
�9(  المدرسة التاشفينية:  03مخطط رقم M.A.P (  
�9 (  المدرسة التاشفينية:  04مخطط رقم M.A.P(  
  )رشيد بورويبةعن (قبة سيدي ابراهيم :  05مخطط رقم 
�9  (قبة سيدي ابراهيم، مقطع طولي :  06مخطط رقم M.A.P (  
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  فهرس اللوحات
  

  نيلوحات الفصل الثا
  

  مراوح معّرقة متنوعة و ذات وريدات:  01لوحة رقم 
  ورقة األكانتس و المراوح المسننة:  02لوحة رقم 
  مراوح ملساء متنوعة:  03لوحة رقم 
  زهيرات متنوعة:  04لوحة رقم 
  متنوعة رباعية الفصوص زهيرات:  05لوحة رقم 
  كيزان الصنوبر و المحارات:  06لوحة رقم 

  
  ثالثلوحات الفصل ال

  
  مراوح و زهيرات تزين بوابة جامع المنصورة:  01لوحة رقم 
  بوابة  مسجد سيدي أبي مدين عقد مراوح و زهيرات منجزة على زليج:   02لوحة رقم 
  مراوح و زهيرات من مسجد سيدي أبي مدين:  03لوحة رقم 

  
  رابعلوحات الفصل ال

           
                       مراوح زيانية متنوعة:  01لوحة رقم 

  زهيرات زيانية متنوعة:  02رقم  لوحة
  كيزان صنوبر و محارات زيانية:  03لوحة رقم 
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 فهرس األشكال
  

  انيأشكال الفصل الث
  

�9 (رسم تخطيطي للواجهة الشمالية لصحن مدرسة الّصهريج :  01شكل رقم L. Golvin(   
�9 (و جانب من الواجهة الغربية لصحن مدرسة الّصهريج  جهة الجنوبيةرسم للوا:  02شكل رقم G. Marçais ( 
�9 (الواجهة الجنوبية لصحن مدرسة العّطارين :  03شكل رقم A. Ettahiri(  
�9 ( يةالواجهة الشرقية لصحن المدرسة البوعنان:  04شكل رقم C. Cambazard-Amahan(    
�9 (المحراب لمدرسة العّطارين  جدار القبلة و:  05شكل رقم A. Ettahiri(   
�9 (الجدار الخلفي لقاعة الصالة لمدرسة العّطارين :  06شكل رقم A. Ettahiri( 
�9 (زخرفي  عقد:  07شكل رقم J. Hainaut(           
�9 (مائلة عقد ذو فصوص :  08شكل رقم J. Hainaut ( 
 نموذج من األفاريز الهندسية:  09شكل رقم 
 (L. Golvin)نموذج من األفاريز الهندسية :  10شكل رقم 
�9 (نموذج من األفاريز الهندسية :  11شكل رقم C. Cambazard-Amahan(    
�9 ( زخرفة على الخشب لسقف ردهة مدخل مدرسة الّصهريج:  12شكل رقم C. Cambazard-Amahan( 
�9 (  طار محراب جامع تازةإفريز بالخط الكوفي يشكل القسم األفقي إل:  13شكل رقم H. Gayot (   
�9 (إفريز بالخط النسخي يشكل القطاعين العموديين إلطار عقد محراب جامع تازة :  14شكل رقم H. Gayot(   
�9 (احد الكوابل الخشبية التي تحمل العوارض الخشبية ألروقة مدرسة الّصهريج :  15شكل رقم J. Hainaut(  
�9 (إفريز خشبي لسقف ردهة مدخل مدرسة العّطارين  : 16شكل رقم H. Gayot(  
�9 (  زخرفة إحدى حنايا محراب جامع تازة:  17شكل رقم H. Gayot(   
�9 (زخرفة إحدى حنايا محراب جامع تازة :  18شكل رقم H. Gayot(  
�9 (  زخرفة إحدى حنايا محراب جامع تازة:  19شكل رقم H. Gayot(  
�9 (  احد أنماط المعينات التي تزين حنايا محراب جامع حمرة : 20شكل رقم H. Gayot(  
�9 ( احد انماط المعينات التي تزين حنايا محراب جامع حمرة:  21شكل رقم H. Gayot( 
�9 (أحد التصاميم الزخرفية المرينية:  22شكل رقم H. Gayot(  
�9 (أحد التصاميم الزخرفية المرينية:  23شكل رقم H. Gayot(   
�9 (أحد التصاميم الزخرفية المرينية :  24شكل رقم H. Gayot(  
�9 (أحد التصاميم الزخرفية المرينية :  25شكل رقم H. Gayot(  
 شبكة معينات كتف و درج                 :  26شكل رقم 
�9 (شبكة معينات كتف و درج ذات الزهيرات :  27شكل رقم B. Malow(                  

�9 (نمط من المعينات الهندسية لمئذنة جامع حمرة :  28شكل رقم  B. Malow( 
 نمط من المعينات الهندسية لمئذنة جامع حمرة  : 29شكل رقم 
 الزليج القيراطي:  30شكل رقم 
  نوع من الزليج القيراطي:  31شكل رقم 
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 نوع من زليج األرضيات:  32شكل رقم 
 القيراطي  جمن الزلي معقد  نمط:  33شكل رقم 
 نمط  معقد من الزليج القيراطي:  34شكل رقم 
 الشّرفات المسننة التي تتوج لوحات الزليج:  35شكل رقم 
�9 (طبق نجمي  ذو  ثمانية رؤوس :  36شكل رقم J. castera(   
�9 (طبق نجمي  ذو  ثمانية رؤوس :  37شكل رقم J. castera( 

�9 (أطباق نجمية ذات إثنى عشرة رأس :  38شكل رقم K. Critchlow(  
�9 (لوحة زّليج من باب مصلى مدرسة العّطارين :  39شكل رقم J. castera(  

  
  ثالثأشكال الفصل ال

  
�9 (مئذنة جامع المنصورة، الواجهة الشمالية لمئذنة  : 01شكل رقم E. Duthoit(   
�9 (مئذنة جامع المنصورة، رسم للبوابة  : 02شكل رقم E. Duthoit(    
�9 (مئذنة جامع المنصورة، زخرفة مقرنصات و كابولي الضلة :  03شكل رقم G. Marçais(  
  مئذنة جامع المنصورة، شبكة المعينات الهندسية للواجهة الشمالية :  04شكل رقم 
  هندسية للواجهتين الشرقية و الغربية مئذنة جامع المنصورة، شبكة المعينات ال:  05شكل رقم 
�9 (مسجد سيدي أبي مدين، رسم لعقد البوابة :  06شكل رقم E. Duthoit(    
�9( مسجد سيدي أبي مدين، زخرفة دعائم عقد البوابة:  07شكل رقم G. Marçais(   
�9 (مسجد سيدي أبي مدين، إفريز كتابي و جامة تزين جدران بهو البوابة :  08شكل رقم G. Marçais(  
�9 (مسجد سيدي أبي مدين، عقد اصم يزين جدران بهو البوابة :  09شكل رقم G. Marçais(  
�9 (مسجد سيدي أبي مدين، عقد اصم يزين جدران بهو البوابة : 10شكل رقم G. Marçais(  
�9(مسجد سيدي أبي مدين، عقد اصم يزين جدران بهو البوابة :  11شكل رقم G. Marçais(  

  )G. Marçaisعن ( مسجد سيدي أبي مدين، عقد اصم يزين جدران بهو البوابة:  12رقم شكل 
�9 (مسجد سيدي أبي مدين، أحد تيجان المحراب :  13شكل رقم G. Marçais(  

�9 (مسجد سيدي أبي مدين، شبكة المعينات التي تزين جدران قاعة الصالة :  14شكل رقم G. Marçais(  
�9 (، إطار اإلفريز الكتابي  على جانبي المحراب أبي مدين مسجد سيدي:  15شكل رقم G. Marçais(  
�9 (مسجد سيدي أبي مدين، زخرفة ركائز العقود :  16شكل رقم G. Marçais( 
  مسجد سيدي ابي مدين، نموذج من زخرفة عقود قاعة الصالة:  17شكل رقم 
  مسجد سيدي أبي مدين، نموذج من زخرفة عقود قاعة الصالة : 18شكل رقم 
�9 (مسجد سيدي أبي مدين، إفريز نجمي :  19شكل رقم G. Marçais(  
�9 (، إفريز نجمي مسجد سيدي أبي مدين:  20شكل رقم G. Marçais(  
�9 (مسجد سيدي أبي مدين، زخرفة سقف قاعة الصالة :  21شكل رقم G. Marçais(  
�9 (مسجد سيدي أبي مدين، جوسق المئذنة  : 22شكل رقم E. Duthoit (   
�9(مدرسة الُعّباد، البوابة :  23شكل رقم E. Duthoit ( 
�9(مدرسة الُعّباد، زخرفة جصية من قاعة الصالة :  24شكل رقم G. Marçais(  



539 
 

�9 (مسجد سيدي الحلوي، شبكة المعينات التي تزين عقود األروقة :  25شكل رقم G. Marçais(  
�9 (مسجد سيدي الحلوي، أحد كوابل الظلة :  26شكل رقم G. Marçais(  
�9 (مسجد سيدي الحلوي، السقف الخشبي لقاعة الصالة :  27شكل رقم G. Marçais(  
  مسجد سيدي الحلوي، زليج يكسو كوشات عقود المئذنة :  28شكل رقم 

  
  رابعأشكال الفصل ال

  
�9 (واجهة المحراب  مسجد سيدي أبي الحسن، : 01شكل رقم G. Marçais(  
�9 (مسجد سيدي أبي الحسن، كوشة عقد المحراب :  02شكل رقم G. Marçais(  
�9 (اإلطار الكتابي لعقد المحراب مسجد سيدي أبي الحسن، :  03شكل رقم G. Marçais( 
�( مسجد سيدي أبي الحسن، مقطع لقبة حنية المحراب:  04شكل رقم  9G. Marçais( 
�9 (مسجد سيدي أبي الحسن، شمسية تعلو واجهة المحراب :  05شكل رقم G. Marçais( 
�9 (مسجد سيدي أبي الحسن، إحدى شمسيات المسجد :  06شكل رقم G. Marçais( 
�9 (مسجد سيدي أبي الحسن، نموذج من المعينات الهندسية :  07شكل رقم G. Marçais( 
�9 (ي أبي الحسن، نموذج من المعينات الهندسية مسجد سيد:  08شكل رقم G. Marçais( 
�9 (مسجد سيدي أبي الحسن، نموذج من المعينات الهندسية :  09شكل رقم G. Marçais( 
�9 (مسجد سيدي أبي الحسن، نموذج من المعينات الهندسية :  10شكل رقم G. Marçais( 

�9 (مسجد سيدي أبي الحسن، نموذج من المعينات الهندسية : 11شكل رقم  G. Marçais( 
�9 (مسجد سيدي أبي الحسن، نموذج من المعينات الهندسية :  12شكل رقم G. Marçais(  
�9 ( مسجد سيدي أبي الحسن، العقد األوسط للجدار الشرقي:  13شكل رقم G. Marçais(  
�9 (عقد األوسط للجدار الغربي مسجد سيدي أبي الحسن، ال:  14شكل رقم G. Marçais(  
�9 (مسجد سيدي أبي الحسن، أحد عقود جدار القبلة :  15شكل رقم G. Marçais(  
�9 (تاج المحراب مسجد سيدي أبي الحسن، :  16شكل رقم G. Marçais( 
�9 (احد تيجان قاعة الصالةمسجد سيدي أبي الحسن، :  17شكل رقم G. Marçais(  
�9 (أحد التيجان الخزفية للمئذنةمسجد سيدي أبي الحسن، :  18شكل رقم G. Marçais(  
�9 (مسجد سيدي أبي الحسن، اإلفريز الكتابي على جانبي المحراب : 19شكل رقم G. Marçais( 
�9 (المدرسة الّتاشفينية، رسم للبوابة الغربية :  20شكل رقم E . Danjoy( 

�9 (لعقد البوابة الغربيةالمدرسة الّتاشفينية، :  21شكل رقم  E . Danjoy(  
�9 (المدرسة الّتاشفينية، تخطيط زخرفة فصوص عقد البوابة :  22شكل رقم E. Duthoit(  
�9 (المدرسة الّتاشفينية، تخطيط زلّيج كوشة عقد البوابة الغربية :  23شكل رقم E . Danjoy(  
�9 (المدرسة الّتاشفينية، زليج الرواق الجنوبي للصحن أمام مدخل قاعة الصالة :  24شكل رقم E . Danjoy(  
�9 (المدرسة الّتاشفينية، زليج من الرواق الجنوبي للصحن :  25شكل رقم E . Danjoy(  
�9 (المدرسة الّتاشفينية، زليج النافورة :  26شكل رقم E . Danjoy(  
�9 (المدرسة الّتاشفينية، الزليج الرواق الشمالي و القاعة الشمالية :  27شكل رقم E . Danjoy(  
�9 (المدرسة الّتاشفينية، زليج من الرواق الشمالي :  28شكل رقم E . Danjoy(  
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�9 (المدرسة الّتاشفينية، زليج عتبة القاعة الشمالية :  29شكل رقم E . Danjoy(  
�9 (فينية، زليج أرضية القاعة الشمالية المدرسة الّتاش:  30شكل رقم E . Danjoy(  
�9 (المدرسة الّتاشفينية، زليج جدران قاعة الصالة :  31شكل رقم E . Danjoy(  
�9 (المدرسة الّتاشفينية، زّليج عتبة قاعة الصالة :  32شكل رقم E . Danjoy(  
�9 (ة الصالة المدرسة الّتاشفينية، رسم تخطيطي لزّليج عتبة قاع:  33شكل رقم E . Danjoy(  
�9 (المدرسة الّتاشفينية، ننوذج من زّليج المدرسة :  34شكل رقم E . Danjoy(  
�9 (المدرسة الّتاشفينية، إفريز كتابي على الجص :  35شكل رقم E . Danjoy(  
�9 ( قبة سيدي ابراهيم، الزخرفة الجانبية للعقود:  36شكل رقم G. Marçais (  
�9 (قبة سيدي ابراهيم، الزخارف الجصية للجدران:  37شكل رقم G. Marçais (  
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  هرس الصورف
  

  نيصور الفصل الثا
  

 جامع الكبير بفاس الجديد، الصحن و المئذنة:  01صورة رقم 
�9 (جامع الكبير بفاس الجديد، العقود التي تحمل القبة أمام المحراب:  02صورة رقم B. Maslow(  
  جامع الكبير بفاس الجديد، القبة المضلعة فوق العنزة:  03صورة رقم 
  جامع تازة، الرواق الغربي للصحن و المئذنة:  04صورة رقم 
�9 (جامع تازة، المحراب :  05صورة رقم H. Terrasse(   
�9 (جانب من حنية المحراب  جامع تازة،:  06صورة رقم H. Terrasse( 
�9 (العقود التي تحمل القبة أمام المحراب  جامع تازة،:  07صورة رقم H. Terrasse(  
�9 (عقد على البالطة الوسطى  جامع تازة،:  08صورة رقم H. Terrasse(  
�9 ( جامع تازة، القبة المضلعة أمام المحراب:  09صورة رقم H. Terrasse(  
  جامع حمرة، المحراب:  10صورة رقم 
  جانب من حنية المحرابجامع حمرة، :  11صورة رقم 
  جامع حمرة، احد العقود التي تحمل القبة أمام المحراب:  12صورة رقم 
  جامع حمرة، احد العقود التي تحمل القبة أمام المحراب:  13صورة رقم 
  جامع حمرة، السقف الخشبي لقاعة الصالة :  14صورة رقم 
  جامع حمرة، المئذنة:  15صورة رقم 
  لزهر، قاعة الصالة جامع ا:  16صورة رقم 
  جامع الزهر، المحراب:  17صورة رقم 
  جامع الزهر، البوابة :  18صورة رقم 
  جامع الزهر، عقد البوابة:  19صورة رقم 
  جامع الزهر، المئذنة:  20صورة رقم 
  مدرسة الصّفارين، الصحن و الرواقين الشمالي و الغربي  : 21صورة رقم 
  واجهة قاعة الصالة مدرسة الصّفارين،:  22صورة رقم 
 مدرسة الصّفارين، المئذنة:  23صورة رقم 
�9 (مدرسة دار المخزن، قاعة الصالة :  24صورة رقم Ch. Terrasse( 
 مدرسة الّصهريج، المدخل:  25صورة رقم 
  مدرسة الّصهريج، الواجهة الشمالية للصحن:  26صورة رقم 
 )واجهة قاعة الصالة(مدرسة الّصهريج، الواجهة الجنوبية للصحن :  27صورة رقم 
 مدرسة الّصهريج، واجهة الرواق الغربي للصحن:  28صورة رقم 
 مدرسة الّصهريج، عقد باب الواجهة الشمالية للصحن:  29صورة رقم 
�9 (مدرسة الّصهريج، عقد باب الواجهة الجنوبية : 30صورة رقم Med. Métalsi( 
 مدرسة الّصهريج، اللوحات الجصية الجانبية للواجهتين الشمالية و الجنوبية:  31صورة رقم 
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 مدرسة الّصهريج، اللوحة الخشبية التي تعلو الواجهتين الشمالية و الجنوبية:  32صورة رقم 
  مدرسة الّصهريج، اللوحات الخشبية الجانبية ذات المعينات الهندسية: 33صورة رقم 
 مدرسة الّصهريج، إحدى ركائز رواقي الصحن:  34صورة رقم 
 مدرسة الّصهريج، اإلفريز الكتابي الذي يتوج المستوى األول:  35صورة رقم 
 مدرسة الّصهريج، العوارض الخشبية للرواقين الشرقي و الغربي:  36صورة رقم 
 قي و الغربياللوحات الخشبية للطابق العلوي للرواقين الشر مدرسة الّصهريج، :  37صورة رقم 
 مدرسة الّصهريج، السقف الخشبي لردهة المدخل:  38صورة رقم 
 مدرسة الّصهريج، زليج عتبات األروقة و أرضية الصحن:  39صورة رقم 
 مدرسة الّصهريج، الزليج الذي يكسو األجزاء السفلية للجدران و الركائز:  40صورة رقم 
 مدرسة الّصهريج، لوحة من الزليج عند مدخل الصحن:  41صورة رقم 
 مدرسة العّطارين، الكشك القائم أمام المدخل:  42صورة رقم 
 مدرسة العّطارين، المدخل:  43صورة رقم 
 )مدخل الصحن(مدرسة العّطارين، الواجهة الغربية للصحن :  44صورة رقم 

 )مدخل قاعة الصالة(للصحن  مدرسة العّطارين، الواجهة الشرقية:  45صورة رقم  
 مدرسة العّطارين، عقد باب مدخل الصحن:  46صورة رقم 
 مدرسة العّطارين، عقد باب قاعة الصالة :  47صورة رقم 
 )والشرقية(مدرسة العّطارين، اللوحات الجانبية للواجهة الغربية :  48صورة رقم 
 لي للصحن مدرسة العّطارين، الواجهة و الرواق الشما:  49صورة رقم 
  أحد العقود الخشبية للواجهتين الشمالية و الجنوبية مدرسة العّطارين، :  50صورة رقم 
 )الشمالي و الجنوبي(مدرسة العّطارين،  احد الرواقين الجانبيين :  51صورة رقم 
 مدرسة العّطارين، اللوحات الجصية التي تزين الرواقين الشمالي و الجنوبي:  52صورة رقم 

 مدرسة العّطارين، عقود الطابق العلوي للواجهتين الشمالية و الجنوبية:  53م صورة رق
                                أحد تيجان الرواقين الشمالي و الجنوبي مدرسة العّطارين، :  54صورة رقم 
  أحد تيجان الواجهتين الشرقية و الغربيةمدرسة العّطارين، :  55صورة رقم 
 (Ch. Terrasse)درسة العّطارين، جدار القبلة لقاعة الصالة  م:  56صورة رقم 
 مدرسة العّطارين،  المحراب :  57صورة رقم 
  مدرسة العّطارين، إفريز كتابي على الزّليج:  58صورة رقم 
 مدرسة العّطارين، زّليج الواجهة الغربية للصحن:  59صورة رقم 
  جانبي مدخل قاعة الصالةزّليج على مدرسة العّطارين، :  60صورة رقم 
  مدرسة العّطارين، لوحة جصية على جانبي مدخل قاعة الصالة:  61صورة رقم 
 مدرسة العّطارين، السقف الخشبي لردهة المدخل:  62صورة رقم 
 مدرسة العّطارين، السقف الخشبي لردهة المدخل:  63صورة رقم 
 مدرسة أبي الحسن بسال، البوابة:  64صورة رقم 

 )واجهة قاعة الصالة(مدرسة أبي الحسن بسال، الواجهة الجنوبية للصحن :  65رقم صورة 
 مدرسة أبي الحسن بسال، الواجهة الشمالية للصحن:  66صورة رقم 
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 مدرسة أبي الحسن بسال، الواجهة الشرقية للصحن:  67صورة رقم 
 مدرسة أبي الحسن بسال، العقود الجانبية ألروقة الصحن:  68صورة رقم 
 مدرسة أبي الحسن بسال،  العقد األوسط لواجهة قاعة الصالة:  69صورة رقم 
  مدرسة أبي الحسن بسال، العقد األوسط للواجهة الشمالية للصحن:  70صورة رقم 
   الرواق الشرقي للصحنمدرسة أبي الحسن بسال، :  71صورة رقم 
  الشرقيمدرسة أبي الحسن بسال، اللوحات الجصية للرواق :  72صورة رقم 
  مدرسة أبي الحسن بسال، أعمد األروقة:  73صورة رقم 
  مدرسة أبي الحسن بسال، أحد التيجان الجصية:  74صورة رقم 
                                  الزليج  الذي يكسو جدران األروقة  مدرسة أبي الحسن بسال، :  75صورة رقم 
  ابي على الزليج                                     شريط كتمدرسة أبي الحسن بسال، :  76صورة رقم 
  المدرسة البوعنانية بفاس، احد الجدران الجانبية لردهة البوابة الرئيسية                       :  77صورة رقم 
  المدرسة البوعنانية بفاس، البوابة الخلفية للمدرسة:  78صورة رقم 
  اس، الواجهة الشمالية للصحنالمدرسة البوعنانية بف:  79صورة رقم 
  المدرسة البوعنانية بفاس، باب الرواق الشمالي:  80صورة رقم 
  المدرسة البوعنانية بفاس، الواجهة الشرقية للصحن:  81صورة رقم 
  المدرسة البوعنانية بفاس، باب قاعة الدروس:  82صورة رقم 
  ةالمدرسة البوعنانية بفاس، واجهة قاعة الصال:  83صورة رقم 
  المدرسة البوعنانية بفاس، قاعة الدروس الغربية:  84صورة رقم 
  المدرسة البوعنانية بفاس، السواكف الخشبية ألروقة الصحن:  85صورة رقم 
  المدرسة البوعنانية بفاس، حنايا واجهات الطابق العلوي المطل على الصحن:  86صورة رقم 
  المدرسة البوعنانية بفاس، قاعة الصالة                               :  87صورة رقم 

               المدرسة البوعنانية بفاس، عقود قاعة الصالة:  88صورة رقم  
  المدرسة البوعنانية بفاس، زليج الرواق الغربي:  89صورة رقم 
  تابي على الزليجالمدرسة البوعنانية بفاس، إفريز ك:  90صورة رقم 

  
  ثالثصور الفصل ال

  
�9 (جامع المنصورة، الواجهتان الشمالية و الشرقية  مئذنة:  01صورة رقم Y . Arthus-Bertrand (  
  مئذنة جامع المنصورة، الواجهة الشمالية :  02صورة رقم 
  مئذنة جامع المنصورة، البوابة:  03صورة رقم 
  مئذنة جامع المنصورة، القسم العلوي من الواجهة الشمالية  : 04صورة رقم 
  مئذنة جامع المنصورة، الواجهة الشرقية:  05صورة رقم 
  )متحف تلمسان(أحد تيجان جامع المنصورة :  06صورة رقم 
  مسجد سيدي أبي مدين، البوابة:  07صورة رقم 
  مسجد سيدي أبي مدين، البوابة:  08صورة رقم 
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  مسجد سيدي أبي مدين، عقد البوابة : 09صورة رقم 
  مسجد سيدي أبي مدين، دعامة و باطن عقد البوابة :  10صورة رقم 
  مسجد سيدي أبي مدين، الجدار الشرقي لبهو البوابة :  11صورة رقم 
  مسجد سيدي أبي مدين، الجدار الغربي لبهو البوابة :  12صورة رقم 
  من زخرفة الجدار الشرقي لبهو البوابةمسجد سيدي أبي مدين، جانب :  13صورة رقم 
  مسجد سيدي أبي مدين، القبة المقرنصة التي تغطي بهو البوابة:  14صورة رقم 
  مسجد سيدي أبي مدين، الباب الرئيسي:  15صورة رقم 
  مسجد سيدي بومدين، عقد الباب الرئيسي:  16صورة رقم 
  مسجد سيدي أبي مدين، قاعة الصالة:  17صورة رقم 
  مسجد سيدي أبي مدين، عقود قاعة الصالة:  18صورة رقم 
  مسجد سيدي أبي مدين، المحراب:  19صورة رقم 
  مسجد سيدي أبي مدين، العقود التي تحمل القبة أمام المحراب:  20صورة رقم 
  مسجد سيدي أبي مدين، عقد المحراب:  21صورة رقم 
  مسجد سيدي أبي مدين، إفريز كتابي على جانبي المحراب  : 22صورة رقم 
  مسجد سيدي أبي مدين، أحد عقود قاعة الصالة:  23صورة رقم 
  مسجد سيدي أبي مدين، أحد عقود قاعة الصالة:  24صورة رقم 
  مسجد سيدي أبي مدين، أحد عقود قاعة الصالة :  25صورة رقم 
  أسقف قاعة الصالة مسجد سيدي أبي مدين، أحد :  26صورة رقم 
  مسجد سيدي أبي مدين، عقد البالطة الوسطى المقابل للمحراب:  27صورة رقم 
  مسجد سيدي أبي مدين، سقف قاعة الصالة:  28صورة رقم 
  مسجد سيدي أبي مدين، المئذنة:  29صورة رقم 
�9 (مدرسة الُعّباد، صورة من األرشيف للصحن :  30صورة رقم M.A.P.(  
  مدرسة الُعّباد، صحن المدرسة في الوقت الحاضر : 31صورة رقم 
  مدرسة الُعّباد، البوابة:  32صورة رقم 
  مدرسة الُعّباد، قاعة الصالة :  33صورة رقم 
�9 (مدرسة الُعّباد، صورة من األرشيف لزخرفة قاعة الصالة :  34صورة رقم M.A.P.(  
 ة الجصية األصلية لقاعة الصالةمدرسة الُعّباد، جانب مما تبقى من الزخرف:  35صورة رقم 
  قصر الُعّباد، الرواق الجنوبي للجناح الغربي:  36صورة رقم 
  قصر الُعّباد، أروقة الجناح الشرقي:  37صورة رقم 
  قصر الُعّباد، أحد عقود أروقة الجناح الشرقي:  38صورة رقم 
  قصر الُعّباد، القاعة الجنوبية للجناح الغربي:  39صورة رقم 

  قصر الُعّباد، أحد عقود القاعة الجنوبية للجناح الغربي :  40قم صورة ر 
  قصر الُعّباد، جدار و سقف الرواق الغربي للجناح الغربي:  41صورة رقم 
  )متحف تلمسان(قصر الُعّباد، إحدى شمسيات القصر :  42صورة رقم 
  )متحف تلمسان(قصر الُعّباد، أحد تيجان القصر :  43صورة رقم 
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�9 (مسجد سيدي الحلوي، صورة من األرشيف لصحن المسجد أثناء أعمال الترميم  :  44صورة رقم M.A.P.(  
  قاعة الصالة   مسجد سيدي الحلوي،:  45صورة رقم 
  مسجد سيدي الحلوي، البوابة:  46صورة رقم 
  مسجد سيدي الحلوي، الجزء العلوي من البوابة و الظلة:  47صورة رقم 
  )متحف تلمسان(مسجد سيدي الحلوي، السقف الخشبي لقاعة الصالة  : 48صورة رقم 
  مسجد سيدي الحلوي، للمئذنة:  49صورة رقم 
  للمئذنة اللوحات السفلية   مسجد سيدي الحلوي،:  50صورة رقم 

  
  رابعصور الفصل ال

  
  مسجد سيدي أبي الحسن، المحراب:  01صورة رقم 
  د المحرابمسجد سيدي أبي الحسن، عق:  02صورة رقم 
  مسجد سيدي أبي الحسن، كوشة عقد المحراب:  03صورة رقم 
  مسجد سيدي أبي الحسن، إفريز كتابي على الجهة اليمنى لعقد المحراب           :  04صورة رقم 
  مسجد سيدي أبي الحسن، القبة المقرنصة لحنية المحراب:  05صورة رقم 
  الشرقي مسجد سيدي أبي الحسن، الجدار :  06صورة رقم 
  مسجد سيدي أبي الحسن، العقد األيمن للجدار الشرقي:  07صورة رقم 
  مسجد سيدي أي الحسن، العقد األيسر للجدار الشرقي:  08صورة رقم 
  مسجد سيدي أي الحسن، العقد األوسط للجدار الشرقي:  09صورة رقم 
  مسجد سيدي أبي الحسن، العقد الجانبي للجدار الغربي:  10صورة رقم 
  مسجد سيدي أبي الحسن، العقد األوسط للجدار الغربي :  11صورة رقم 
  مسجد سيدي أبي الحسن، أحد عقود الجدار الشمالي:  12صورة رقم 
  مسجد سيدي أبي الحسن، أحد عقود الجدار الشمالي:  13صورة رقم 
  مسجد سيدي أبي الحسن، أحد عقود البالطة الوسطي و الجدار الجنوبي:  14صورة رقم 
  مسجد سيدي أبي الحسن، أحد عقود البالطة الوسطي:  15صورة رقم 
  مسجد سيدي أبي الحسن، أحد تيجان قاعة الصالة:  16صورة رقم 
  مسجد سيدي أبي الحسن، أحد تيجان المحراب:  17صورة رقم 
  مسجد سيدي أبي الحسن، السقف الخشبي:  18صورة رقم 
  مسجد سيدي أبي الحسن، المئذنة : 19صورة رقم 
  )متحف تلمسان(قطع من الزخارف الجصية للمحراب مسجد أوالد اإلمام، :  20صورة رقم 
  )متحف تلمسان(قطع من الزخارف الجصية للمحراب مسجد أوالد اإلمام، :  21صورة رقم 
  مسجد أوالد اإلمام، المئذنة:  22صورة رقم 
  )المتحف الوطني لآلثار القديمة بالجزائر(ية، جانب من زّليج البوابة المدرسة الّتاشفين:  23صورة رقم 
  )متحف تلمسان (المدرسة الّتاشفينية، زّليج أرضية القاعة الشمالية :  24صورة رقم 
  المدرسة الّتاشفينية، نموذج من زّليج المدرسة:  25صورة رقم 
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  درسةنموذج من زّليج الم،  المدرسة الّتاشفينية:  26صورة رقم 
  المدرسة الّتاشفينية، إفريز كتابي من قاعة الصالة:  27صورة رقم 
  قبة سيدي ابراهيم، منظر خارجي:  28صورة رقم 
  قبة سيدي ابراهيم، منظر داخلي:  29صورة رقم 
  قبة سيدي ابراهيم، أحد أركان القبة:  30صورة رقم 
  قبة سيدي ابراهيم، الزليج:  31صورة رقم 
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 :الفهرس العام 
  اإلهداء

  كلمة شكر
  قائمة المختصرات 

   05ص .......................... ............................................................................مقدمة 
  12ص  .............................................................................................. تاريخيمدخل 
  13ص .......... .............................................................................................تمهيد 

   14ص ....................................................................................التعريف بقبائل زناتة : أوال 
  16ص ......... .............................................................................مملكة بني زيان : ثانيا 
  25ص .. .....................................................................................مملكة بني مرين: ثالثا 
 33ص .... ....................................................................الزيانينة  –المرينية  صراعاتال: رابعا 

 39ص ..................... ................................................دخل إلى الفن اإلسالميم:  ألولالفصل ا
  40ص ................. .......................................................... للفن اإلسالمياالتجاه العام : أوال 
  43ص ..... ...........................................................................مواد و تقنيات الزخرفة: ثانيا 

 44ص ... ................................................................................................الجص. 1
 44ص ............ .......................................................................... التعريف بالجص. 1.1
  45ص ..... ..................................................................................صناعة الجص . 2.1

 47ص ................... ...............................................................................الزليج .  2
  48ص .................... ............................................................لمحة تاريخية عن الزليج. 1.2
 51ص .............. ...........................................................................صناعة الزليج . 2.2
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  53ص ........ ...................................................................................أنواع الزليج . 4.2

 54ص .. ...................................................................................الزليج المحزوز . 1.4.2
  54ص ............................. ................................................................التوريق . 2.4.2

  55ص ........... ......................................................................أشكال الزليج القاعدية . 5.2
  56ص ............. .....................................................................................الخشب . 3
  57ص ........................... .......................................................................الحجارة . 4
 58ص ........................... ........................................................................الرخام . 5
 58ص ............................. ......................................................................اآلجر . 6

  60ص ............. .......................................................................المواضيع الزخرفية:  ثالثا
  61ص ...........................................................................................الزخرفة النباتية . 1
  63ص ..........................................................................................الزخرفة الهندسية . 2
  65ص ........ .....................................................................................الخط العربي . 3

  69ص ........... ......................................الزخرفة المعمارية المرينية بالمغرب األقصى :  نيالفصل الثا
  70ص ............... ........................................................................................تمهيد 
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  73ص ............... .......................................................... المساجد المرينية:  المبحث األول
  74ص .....................................................................................................تمهيد  

  74ص ........... ............................................................... الجامع الكبير بفاس الجديد: أوال
  74ص ......... ...................................................جامع خطط الالدراسة الوصفية و التحليلية لم. 1
  75ص .......... ..........................................................الدراسة الوصفية و التحليلية للزخرفة . 2

  76ص ................... .............................................العقود التي تحمل القبة أمام المحراب . 1.2
  76ص ................... ...................................................................القبة المضلعة . 2.2
  77ص  .............................................................................................المئذنة . 3.2
  79ص ...................... ................................................................... جامع تازة:  ثانيا

   79ص ................... .........................................الدراسة الوصفية و التحليلية لمخطط الجامع . 1
  80ص .................... ................................................التحليلية للزخرفة الدراسة الوصفية و . 2

  81ص ............... .............................................................................المحراب . 1.2
  83ص .............. ................................................................................العقود . 2.2
  84ص ............... .......................................................... القبة المضلعة أمام المحراب. 3.2
  84ص .......... ...................................................................................األفاريز . 4.2
  85ص ............ ............................................................................. جامع حمرة: ثالثا 

  86ص ...... .......................................................الدراسة الوصفية و التحليلية لمخطط المسجد. 1
  87ص ............ ........................................................الدراسة الوصفية و التحليلية للزخرفة . 2

  87ص .......... ..................................................................................المحراب . 1.2
  88ص ............. ...............................................ي يحمل القبة أمام المحرابعقود المربع الذ. 2.2
  89ص ............ .........................................................................السقوف الخشبية . 3.2

  90ص ............. ................................................................................المئذنة . 4. 2
  91ص ............ ............................................................................. جامع الزهر: رابعا 

  91ص ........... ................................................. الدراسة الوصفية و التحليلية لمخطط المسجد. 1
  92ص ............. ........................................................الدراسة الوصفية و التحليلية للزخرفة . 2

  92ص .............. ..............................................................................المحراب . 1.2
  94ص .............. .................................................................................البوابة . 2.2
  95ص .. .............................................................................................المئذنة . 3.2

  96ص ..................... ........................................................ خالصة حول المساجد المرينية
  99ص .................... ......................................................المدارس المرينية : المبحث الثاني 

  100ص ...................... ........................................... المدارس المرينيةلمحة تاريخية عن : أوال 
  104ص .......................... ......................................................... مدرسة الصفارين: ثانيا 

  104ص ........... ..................................................الدراسة الوصفية و التحليلية لمخطط المدرسة. 1
  106ص ....................... ..............................................الدراسة الوصفية و التحليلية للزخرفة . 2

  107ص ..................... ............................................................ مدرسة دار المخزن: ثالثا 
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  107ص .........................................................الدراسة الوصفية و التحليلية لمخطط المدرسة . 1
   109ص ..................................................................الدراسة الوصفية و التحليلية للزخرفة . 2

  109ص ...................................................................................زخارف الصحن  .1.2
  110ص ...............................................................................الصالة  بيتزخارف . 2.2
هريج: رابعا  112ص ................................................................................. مدرسة الص  
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   144ص ...........................................................................................الصحن . 2.2
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 145ص ................................................................................واجهات الصحن . 1.2.2
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  149ص ...................................................................................السقوف الخشبية . 4.2
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Résumé  

 
Avec la disparition de l’empire almohade, et l’émergence des royaumes 

marinide et Ziannide, le centre politique et artistique du Maghreb s’est déplacé  

de Marrakech vers Fès et Tlemcen. Marinides et Ziannides, ont su synthétiser les 

différentes traditions artistiques de la région, pour créer un style décorative, qui 

est devenu la marque caractéristique de l’art musulman du Maghreb et de 

l’Andalousie depuis le XIV ͤ ͫ  siècle, un art qu’on appelle communément l’art 

hispano-mauresque, et le sujet de cette thèse est l’étude de l’un des aspects les 

plus marquants de cet art, qui est le décor architectural sous le règne des 

Marinides et des Ziannides. 

 

Mots clé 
 
Fez, Tlemcen, décor, arabesque, calligraphie, stuc, zelllij. 

 
Abstract 
 
With the collapse of  the Almohad empire, and the emergence of the Marinid 

and Ziannid kingdoms,  the political and artistic center of the Maghreb, moved 

from Marrakech to Fez and Tlemcen. Marinids and Ziannids, were able to 

synthesize the various artistic traditions of the region, to create a decorative style 

that became the hallmark of Islamic art from the Maghreb and Andalusia since 

the 14th  century,  commonly called the Moorish art.  
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