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فهرس
 تقذٌن هذخل الفي الوغربً قبل التارٌخ هؼطٍاث الفي الؼربً الٍىًاًً الفي البربري وػٌاصرٍ األثر اإلغرٌقً الروهاًً الفي بؼذ الفتح اإلسالهً الورابطىى والفي تطىر الفي فً ػهذ الوىحذٌي قصبتاألوداٌت وهؼالن الرباط الفٌٍت الورٌٌٍىى والفي األًذلسً الوغربً كٍف تبلىر الفي فً ػهذ الشرفاء السؼذٌٍي الؼلىٌٍي الفي البربري والسخرفت الوؼوارٌت هظاهر الهٌذست الوؼوارٌت فً الوساجذ والوؼاهذ رسالت األوقاف الوؼوارٌت هي روائغ الفي األًذلسً الفٌىى الصٌاػٍت الفٌىى الشؼبٍت ولٍلً (قصر فرػىى) -توىسٍذا .
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تقذٌن األستار الورحىم هحوذ الفاسى
وزٌر التربٍت والتؼلٍن سابقا

سبق لألستاذ عبد العزٌز بنعبد هللا أن نشر دراسة إضافٌة باللؽة الفرنسٌة عن الفن المؽربً عام (  ) 1961تحت إشراؾ
جامعة محمد الخامس بالرباط وتقدٌم ربٌسها آنذاك فضٌلة األستاذ الكبٌر محمد الفاسً وزٌر الدولة المكلؾ بالثقافة
والتعلٌم األصلً سابقا ومما جاء فً هذا التقدٌم  « :ما أكثر المصنفات حول الفنون فً البالد اإلسالمٌة وخاصة فً
المؽرب ولكن توجد من بٌنها دراسات قٌمة سواء من حٌث التقنٌة أم التطور التارٌخً إال أن معظم هاته المإلفات
لٌست فً متناول الجمهورألنها تظل مؽمورة فً بٌبة األخصابٌٌن.
فكتاب األستاذ عبد العزٌز بنعبد هللا الذي نقدمه الٌوم ٌسد إذن هذا الفراغ  ،واألستاذ بنعبدهللا ال ٌزعم لكتابه القٌم مقام
المصنفات الكالسٌكٌة الكبرى مثل ما أنتجته قرابح األساتذة مارسً ورٌكار ،وطٌراس  .ومع ذلك فإن كتاب الفن
المؽربً ٌقدم مساهمة هامة فً دراسة الفن القومً منذ أصوله.
إن منطقٌة المدارك  ،وكذلك مدى ودقة المستندات تجعل من هذا الكتاب فً آن واحد موجزا مركزا وكتابا لإلمتاع
والمإانسة.
فالباحث المحنك ٌستمد من خالل آالؾ الجزبٌات الؽمٌسة والبدابً ٌلمس فً ثناٌاه أروع أداة للتوجٌه والتكوٌن  ،فً
حٌن ٌجد فٌه كل القراء على اختالؾ اتجاهاتهم ومستوٌاتهم دٌوانا حافال باإلٌحاءات والتصوٌرات الكفٌلة بفتح آفاق
جدٌدة انطالقا من األحداث التارٌخٌة الممحصة.
فهاكم مثال نظرة متبصرة داركة للفن البربري  ،فقد استخلص السٌد عبد العزٌز بنعبد هللا من النصوص كما استمد من
مالحظاته الخاصة ارتكازا على ما كتب امثال رٌكار وطٌراس هاته الفكرة الشخصٌة التً هً أصٌلة بقدر ما هً
حقٌقٌة ،وهً أن المنزع الفنً البربري ال ٌخلو من مظهر عربً بدوي ثم نرى المإلؾ ٌلفت نظر القارئ إلى نوع من
التزاوج الؽنً بالصور المجسمة واالٌعازات الكشافة  « :أن الفن البربري ٌرتبط حقا على ما ٌلوح بهندسة الواحات
التً أشاعتها مصر الفرعونٌة القدٌمة إن لم تكن قد خلقتها ».
وهناك فصل ٌثٌر اهتمام المؽاربة بكٌفٌة خاصة  ،وهو الذي افرده األستاذ عبد العزٌز للعصرالموحدي حٌث ٌإكد بحق
أن األستاذٌن طٌراس ومارسى ٌرٌان فى المساجد الموحدٌة أروع ما أبدعه اإلسالم  ،وهكذا لم ٌترك المإلؾ مجاال
للصدفة واإلتفاق كما أنه لم ٌهمل أي مٌدان ٌتصل بالموضوع حٌث انكب على دراسة جمٌع المظاهر الفنٌة والحضارة
المؽربٌة كهندسة المساجد والمعاهد والمعاقل والحصون والمإسسات العمومٌة والزخارؾ والرسوم  ،والتطورات ملقٌا
أضواء كاشفة على كل عصر من خالل كل المالبسات التارٌخٌة.
وهناك مبات األمثال الدقٌقة التً تتبلور فٌها هاته الفكرة األساسٌة وهً أن أوربا مدٌنة للعرب ال لإلؼرٌقٌٌن بالمعطٌات
األولى لصناعتها الحدٌثة.
فاألندلسً عباس بن فرناس هو أول من فكر فً صنع أداة للطٌران جربها بنفسه كما ابتدع طرٌقة جدٌدة لصنع الزجاج
من الحجر ،فانبثقت آنذاك صناعة رابعة وٌشٌر األستاذ أٌضا إلى ما وقع الكشؾ عنه فً مكتبة االسكولاير مما ٌإكد أن
العرب هم أول من استعمل الورق المصنوع من القطن ،وهوعبارة عن مخطوط ٌرجع تارٌخه للقرن الحادي عشر
المٌالدي.
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وقد أوضح المإلؾ أنه إذا كانت الصناعة الكٌماوٌة فً القرن الثامن عشر المٌالدي قد قلبت األوضاع بالنسبة لإلنتاج
الحدٌث فما ذلك إال بفضل الكشوؾ العربٌة لبعض األجسام التً جهلها اإلؼرٌقٌون كالبوطاس ونترات الفضة والكحول
والحامض الكبرٌتً  ...الخ.
وأترك للقارئ لذة الكشؾ عن كنوزهذا الكتاب الذي تمتاز نصوصه بقٌمة سامٌة والذي تزٌده روعة  ،تلك المجموعة
الشٌقة من الصور والرسوم التً ٌتحلى بها ،والتً ستساعد الباحاثٌن كما ستساعد الطلبة و مختلؾ القراء على تذوق
متعة عارمة وتركٌز نظراتهم على قاعدة موضوعٌة رصٌنة.
فاألستاذ عبد العزٌز بنعبد هللا ٌقدم إذن كتابا قٌما للجمهوروخاصة هواة الفنون الجمٌلة الذٌن سٌفتح لهم هذا المصنؾ
القٌم مجاالت طرٌفة للتكوٌن واالستعالم .
وقد عرؾ المإلؾ بنصاعة أسلوبه وعرضه ،وبرقة ذوقه  ،كٌؾ ٌنٌر الطرٌق بروعة وفعالٌة.
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مدخل
من خواص الفن اإلسالمً أنه مزٌج من الفن الشرقً والفن الخاص باألقطار التً اعتنقت اإلسالم مثال ذلك أن
التنسٌق الهندسً كان موجودا قبل الفتح اإلسالمً فً الفنٌن القبطً والبربري وقد اقتبس الفن اإلسالمً من الفرس
القباب المزخرفة واألقواس الرخوة والمقربصة.
ال ٌكاد ٌوجد فً المؽرب سوى الدور ذات السطوح  ،ففً األطلس نجد ما ٌسمى بتؽرمت أي الدار المحصنة وهً دار
مربعة تقوم فً أركانها أبراج وفً سورها مدخل ٌتصل بؽرفة تحاذٌها ثالث ؼرؾ أخرى فً بقاٌا الواجهات الداخلٌة.
وفً زاوٌة من زواٌا هذه الؽرؾ درج تإدي إلى الطابق األول الذي هو صورة طبق األصل للطابق السفلً حٌث
الخدم والماشٌة أما الحصون الركنٌة فإنها تستعمل كذلك كمخازن للمإن.
وٌوجد أٌضا عند البربر ما ٌسمى بالمخازن المحصنة أي اٌؽرم وهً عبارة عن أجنحة منفصلة تتفتح فً ساحة داخلٌة
وتقوم البناٌة كلها على الزخرؾ الفنً الرابق الذي ٌطبع المإسسات الجدٌدة.
وقد الحظ ابن مرزوق فً مسنده « إن إنشاء المدارس كان فً المؽرب ؼٌر معروؾ حتى أنشبت مدرسة الحلفابٌٌن
بمدٌنة فاس (مدرسة الصفارٌن) عام  760هـ ثم مدرسة العطارٌن ومدرسة المدٌنة البٌضاء ثم مدرسة الصهرٌج ثم
مدرسة الوادي ثم مدرسة مصباح  ...ثم انشؤ أبو الحسن فً كل بلد من بالد المؽرب األقصى وبالد المؽرب األوسط
مدرسة " فقامت عند ذاك مدارس إلٌواء الطلبة فً تازة ومكناس وسال وطنجة وسبتة وأنفا وأزمور وآسفً وأؼمات
ومراكش والقصر الكبٌر والعباد (تلمسان) والجزابر وقد أقام بنو مرٌن كذلك « من آسفً إلى جزابر بنً مزؼانة و
افرٌقٌة محارس ومناظر إذا ظهرت النٌران فً أعالها تتصل المراسالت بٌنها فً اللٌلة الواحدة أوفً بعض لٌلة ».
ولعل أروع مثال ٌبرز البراعة التً بلؽها المهندسون والصناع هو ذلك القصرالذي بناه أبوالحسن فً ظرؾ أسبوع ،
وقد اشتمل على أربع قباب مختلفة ودوٌرٌتٌن تتصالن منقوشتً الجدران بالصناعات المختلفة.
ولكن ما هً مٌزات الفن المرٌنً؟ ان الجامع الكبٌر فً تازة وكذلك مسجد أبً ٌعقوب المرٌنً فً وجدة ٌحتفظان
أحٌانا بتلك الفخامة التً ٌتسم بها الفن الموحدي ولكنهما ٌضٌفان رقة األشكال وتشعب الرسوم وتداخل التسطٌرات
والتورٌقات والمقربصات والزلٌجات وٌالحظ فً المدرسة العنانٌة بفاس تشابه واضح فً الهندسة والترخٌم مع مدارس
الشرق.
وهذه المدرسة هً مدرسة ومسجد فً آن واحد مجهزة بمنارة ومنبر للجمعة ومنجانة ذات ثالث عشرة من الطسوس
«شعار كل ساعة فٌها ان تسقط صنجة فً طاس وتتفتح طاقات».
ومن خواص الفن المرٌنً النقش على الخشب والجبس واألدهان البدٌعة والشماسٌات الملونة والنحاس المموه وترصٌع
المنارات بالزلٌج .
أما فً عهد السعدٌٌن الذي بدأ الفن المعماري ٌتحجر نسبٌا فإنه ٌمتاز (بقصر البدٌع ) الذي وصفه االفرانً بؤنه ٌفوق
بؽداد روعة وجماال ورؼم هذا التحجرال ٌمكن أن ٌعتبر هذا الفن سوى امتداد للفن المؽربً األندلسً مع ممٌزات
جدٌدة حٌث إن المنصور الذهبً استقدم الصناع والمهندسٌن من مختلؾ البالد وحتى من أوربا وقد هدم المولى
إسماعٌل (قصر البدٌع ) الذي انتشرت نتؾ من أنقاضه فً مختلؾ المدن.
ومن المآثر السعدٌة الباقٌة بعض مساجد مراكش (المواسٌن والقصبة وباب دكالة ) وقبور السعدٌٌن الرابعة وجناحان
فً جامع القروٌٌن.
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وقد كفل العلوٌون امتداد هذه التقالٌد الفنٌة فجهز موالي رشٌد مدٌنة فاس بالحصون على ؼرار بنً مرٌن وأقام مدرسة
الشراطٌن ولكن المولى إسماعٌل الذي نشر أول األمر الحصون والقالع الجدٌدة فً جمٌع أنحاء المؽرب انصرؾ
بكلٌته بعد ذلك إلى بناء (قصرالرٌاض) بمكناس وتنمٌق حدابقه على نسق (قصر فرساي) حٌث كان ٌنافس (لوٌز
الرابع عشر) ملك فرنسا وقد استعان المولى إسماعٌل بالخمسة والعشرٌن ألؾ أسٌر مسٌحً على إنجاز مشارٌعه
الضخمة التً وافاه األجل دون إتمامها فؤكمل المولى عبد هللا أسوار القصبة و (باب منصور العلج).
وقد أراد المولى إسماعٌل أن تكون مدٌنة الرٌاض شبٌهة بفرساي والبدٌع ولكن تمتاز بشوارعها الواسعة وأحٌابها
المسورة.
واستمرت إقامة القصور على النسق التقلٌدي كدار المخزن قرب أنقاض قصر البدٌع بمراكش وكقصر الباهٌة
وكالقصور الخاصة التً تنتشر هنا وهناك فً حواضر المؽرب.
أما هندسة المساجد فقد كانت مزٌجا من هندسة الدول السالفة.
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الفن المغربي قبل التاريخ
لقد اضطر اإلنسان فً عصور ما قبل التارٌخ إلى االلتجاء للكهوؾ المنحوتة فً صخور الجبال وما زلنا نشاهد إلى
اآلن فً منحدرات األطلس بعض المؽاور العتٌقة المتهدمة وقد كانت هذه المآوي الطبٌعٌة مركز حٌاة نشٌطة كما تشهد
بذلك بقاٌا األدوات الؽرٌبة وعظام اإلنسان والحٌوان اللذٌن عاشا فً هذه الكهوؾ واللذٌن ألقت تلك المكتشفات أضواء
على أسالٌب عٌشهما.
لقد اختار اإلنسان األول  -كفالة ألمنه وطمؤنٌنته  -هذه المخابع السامقة فً قمم الجبال فرارا من الضواري المفترسة
وتوجد إلى اآلن فً هضاب تادال كهوؾ تحتوي على ؼرؾ منحوتة فً الحجر الصلد ٌنفذ إلٌها النور من خالل كوى
واسعة ؼٌر أن األوانً واآلالت التً عثر علٌها تختلؾ أشد االختالؾ عن األثاث البربري الحالً ولكن تنم عن شعور
Le bélier de
فنً ٌزداد وضوحا فً الصور المنقوشة على الصخور ومن أبرز هذه الرسوم (كبش زناكة
 ) Zenagaالمكتشؾ فً فكٌك والذي ٌعطٌنا صورة عن الفن المؽربً قبل التارٌخ فً مرحلته الطبٌعٌة (أي تصوٌر
المناظر الطبٌعٌة ) التً أعقبتها مراحل أدت إلى ما نشاهده الٌوم من نقوش حٌوانٌة مؽارٌة )) Figures rupestres
فً الهندسة المعمارٌة البربرٌة وتوجد ثالثة آالؾ وخمسمابة صورة منحوتة علىاالصخر فً األطلس الكبٌر ومما ٌساعد
على تحدٌد تارٌخ نحتها وجود صور لحراب ورماح  -من النوع المعروؾ فً عصر البرونز الثانً بؤوربا  -كإسبانٌا
والبرتؽال وبرٌطانٌا واٌرلندا واٌكوسٌا وهً قرٌبة الشبه بؤسلحة جنوب شرق اسبانٌا وبذلك ٌمكن ضبط تارٌخها
بالنصؾ الثانً من األلؾ الثانٌة  ،وتوجد منها نحو الثالثٌن فً جبل اوكاٌمدن وٌاكور .ومن بٌن الصور اإلنسانٌة التً
عثر علٌها المكتشفة فً األطلس الكبٌر توجد أربع تلفت النظر إحداها مسلحة بخنجر وتحمل أربعة أسورة على األقل
عالوة على نحو  14إلى  17من السمات البارزة الواضحة منها أربع حول العنق وأربع على الصدر والشخص الثانً
بقبعته وحذابه وهراوة فً الٌد الٌمنى وخنجرٌن فً العضد األٌسر أما الرجل الثالث فسماته ؼامضة وٌظهرأن عصى
ماثلة االثر فوق رأسه وما زالت معالم الرجل الرابع بارزة منها ذكره وحربته وخنجر فوق رأسه وٌالحظ أن الشخصٌن
األول والثالث ٌوجدان فً اوكاٌمدن واآلخرٌن فً ٌاكور (عزٌب نكٌس وفٌؾ كاكٌن) وٌتؤكد أن اثنٌن منهم من
المحاربٌن .
ولكن منذ هذا العصر بدأ البرابرة ٌتجمعون فً قرى فً شكل خٌام وأخصاص شاهد بعضها الرومانٌون بافرٌقٌا
الشمالٌة وقد عثر بالمؽرب على عدة أدوات تإكد هذه النظرٌة ففً أحد مناجم الدار البٌضاء وقع الكشؾ عن حصٌات
ذات برٌق تناوبً قدٌمة العهد وعثر منذ عام  1941على حصٌات شبٌهة بهذه فً منجم سٌدي عبد الرحمان قرب أنفا.
وترجع إلى نفس العهد التارٌخً المخلفات الحجرٌة الموجودة فً سوق األربعاء وعرباوة وؼابة المعمورة (نوع أحمر
اللون) وأحواز الرباط (مجموعة من الحصٌات المنجورة) قرب دوار الدوم.
ومهما ٌكن تنوع مناطق هذه المناجم فإنها تعتبر أقدم صناعة معروفة بالمؽرب وإن وجود آالت مختصة بٌن هذه
المصنوعات لٌبشر بإمكان الكشؾ عن بقاٌا مصنوعات أعرق فً القدم.
وعثر كذلك على مناجم فً نجود مدٌنة سال استخلصت منها صخور ضخمة (متران إلى ثالثة أمتار) وٌوجد نفس
النوع فً شالة ومطار الرباط مع تنوع أكثر فً أطوال القطع واختالؾ المواد األولٌة.
أما فً العصورالتارٌخٌة فإن البرابرة أقاموا لحفظ ثرواتهم نوعا من « القصور» أو الحصون اسندوا حراستها لرجال
مسلحٌن وأحٌانا أبراجا على قمم الجبال إلٌداع العتاد والمال والمإن.
وكانوا ٌلبسون أول األمر مخٌطات بسٌطة تستر العورة ثم جلود الحٌوان تقٌة من البرد القارس ثم الجبة الصوفٌة ثم
أكسٌة أشبه بالبرانس مع تزٌٌن رإوسهم أحٌانا بؤكالٌل من الرٌش.
والسالح كان ٌصنع من الحجارة فً العهد الحجري الذي امتد طوٌال فً القارة االفرٌقٌة حٌث لم ٌعرؾ الناس منذ
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العصور األولى معادن الحدٌد والبرونز والنحاس  -ثم استعمل البربر الحراب فاألقواس فالخناجر وكانت درقات الدفاع
تصنع من جلد الفٌلة وهذه األسلحة وكذلك اآلالت األخرى كانت تنقش أوال باألظافر ثم بؤسنة حجرٌة ثم أسنة متخذة من
أطراؾ العظام المحددة وتطور صنع األسنة إلى نوع أشبه بؤسنان المناشٌر.
وكان البرابرة باإلضافة إلى ما ٌصنعونه من أنواح المجوهرات ٌرسمون على الحجارة صورا تمثل حٌاتهم الٌومٌة
وٌتحلون نساء ورجاال باالسورة والعقود وٌنفرد الذكور باألقراط والنساء بالخالخل وكانت األوانً كلها خزفٌة والمرأة
فنانة تتولى نقش مختلؾ األوعٌة كما تتكفل بنسج الزرابً .وكان الموتى ٌدفنون فً مؽاور طبٌعٌة ثم صاروا ٌوضعون
فً كهوؾ مربعة أو مستطٌلة تنحت فً الجبال وتحشر فٌها جثث متعددة بعد ثنٌها وكسر عظامها ولكن منذ القرن
الثالث المٌالدي صار بعض المؽاربة ٌحرقون موتاهم كالٌونانٌٌن والقرطاجٌٌن كما تعودوا صبػ الموتى وإٌداع الحلً
واألثاث مع مالكها فً مرقده األخٌر وتعتبر ناحٌة تافٌاللت من بٌن النواحً الؽنٌة بالمقابر التً ٌرجع تارٌخها إلى ما
قبل اإلسالم فقد عثر عام  1938على ما سمً بمقبرة (أرفود) الواقعة على الضفة الٌسرى لوادي زٌز حٌث وقع
العثور على نحو  1200حجرة لتبلٌط األضرحة وقد تم الكشؾ فً اثنتٌن منها عن عظام بشرٌة ما زال من السهل
التعرؾ على هوٌتها.
ولكن قلما كان ٌستعمل
وكان الفن البربري ٌستمد من األشكال الهندسٌة  -زٌادة على بعض الرسوم الطبٌعٌة -
األقواس والحناٌا وانما هً خطوط وتعارٌج .وأروع ما فً هذا الفن حٌوٌته وأصالته مما ساعده على الصمود فً وجه
تؤثٌرات الرومان واألسبان واقل ما ٌمكن أن نستخلصه من هذاهوأن وفرة األثاث واألسلحة لدى المؽاربة منذ عصورما
قبل التارٌخ تنم عن تدفق حٌاة اجتماعٌة ال بؤس بها.
أما فً العصور التالٌة فقد أسس الفٌنٌقٌون مدٌنة قرطاج بإفرٌقٌة أواخر القرن التاسع قبل المٌالد وفً منتصؾ القرن
الخامس اجتاز حانون بدوافع تجارٌة أعمدة هرقل (مضٌق جبل طارق) على ظهر ستٌن مركبا وأقام على سواحل
المؽرب سبعة مراكز أحدها فً مصب الساقٌة الحمراء ولعل هذه اإلقامة القرطاجٌة العابرة تركت آثارها إذا اعتبرنا
بعض المظاهر المشتركة فى الحضارتٌن البونٌقٌة والمؽربٌة فالطابع القرطاجً ما زال ٌسم صناعة المعادن والجلد
والخزؾ المذهب واألصباغ والنسج واآلالت الفالحٌة والبحرٌة وٌرى المإوخ كوتًٌ أن الثٌاب البونٌقٌة كانت شرقٌة
بقمٌصها الطوٌل ذي األكمام العرٌضة وطربوشها وكساء السفر الذي ٌشبه الكندورة (الفوقٌة الفاسٌة ) بل وحتى البرنس
الحالً ) ) 1واألعراؾ القرطاجٌة نفسها كانت شرقٌة فمن ذلك تعدد الزوجات وأنواع الحلً النسوٌة وشكلٌة األجداث
والشواهد (  ) 2وحركة السجود وحظرأكل الخنزٌر «والخمسة» (أو مجموع أصابع الٌد )...الخ وقد تساءل المإرخ (
كزٌل) هل استمرار معالم الحضارة البونٌقٌة بالمؽرب هو الذي ساعد على انتشار اللؽة العربٌة القرٌبة من البونٌقٌة بٌن
البربر مإكدا أن مدٌنة قرطاج قد هٌؤتهم من بعٌد إلى تقبل القرآن ككتاب مقدس وكدستور.
وقد خلفت قرطاج هذه حاضرة روما التً بسطت سٌطرتها على إفرٌقٌا الشمالٌة طوال سبعة قرون (من القرن الثانً
قبل المٌالد إلى القرن الخامس بعد ازدٌاد المسٌح ).
وقد كان إقلٌم النفوذ الرومانً فى مورٌطانٌا الطنجٌة (ابتداء من عام  42مٌالدٌة) ٌشكل قطعة صؽٌرة تمر حدودها
جنوبً الرباط من المحٌط األطلنطٌقى إلى ملتقى وادي أبً رقراق وعكراش أما فً شرق المؽرب فإن اآلثار الباقٌة
تحمل على الظن بؤن هذه الحدود امتدت إلى األطلس األوسط جنوبً مكناس وفاس وبذلك تكون منطقة االحتالل
الرومانٌة عبارة عن مثلث بٌن سبتة والرباط وفاس تندرج فٌه طنجة كعاصمة بعد قصر فرعون (.) Volubilis
والؽالب أن طنجة كانت أعظم مدٌنة فً الجزء المؽربً المحتل من طرؾ الرومان وما زالت المدٌنة تحتفظ  -كشاهد
على االستٌطان الرومانً  -بؤنقاض كنٌسة لم ٌبق منها سوى تصمٌمها أما اآلثار األخرى المحفوظة فإنها ال تعدو بعض
الكتابات والنقود والمنتجات الفنٌة مع تمثال امرأة.
وقصر فرعون (  ) 3عبارة عن مدٌنة مستطٌلة الشكل ولكن ؼٌر منتظمة الساحة (ٌتراوح طولها وعرضها بٌن 700
متر إلى ما بٌن  300و  500متر) تندرج بناٌاتها فً سفح جبل زرهون حٌث ضرٌح المولى إدرٌس األول ونظرا
النعدام وثابق تكشؾ عن وضع هذه المدٌنة التارٌخٌة فان مصلحة اآلثار القدٌمة التابعة لوزارة الثقافة تعمل على تجدٌد
هذه المدٌنة التً هً أعظم حاضرة رومانٌة فً اإلقلٌم الداخلً بفضل الحفرٌات التً كشفت عن قوس كاراكاال (  ) 4أو
قوس النصر وعن أزقة ودور ومعاصر للزٌتون وقد وقع اال عثور على الساحة المركزٌة للمدٌنة بكنٌستها أزٌحت
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األنقاض عن بدابع فنٌة رابعة منها كلب من البرونز (وهً قطعة مقتبسة عن األصل الٌونانً المنحوت فً القرن
الخامس قبل المٌالد) ورأس مصنوع من المرمر ونقوش بدٌعة تمثل صورا حٌوانٌة وإنسانٌة فً قالب فسٌفساء وكانت
الساحة الداخلٌة المحاطة باألروقة هً القلب النابض للحٌاة العمومٌة فً المدٌنة وٌقوم فً جانبها الؽربً حً ال شك
أنه امتداد لدسكرة أهلٌة كما توجد شرقً قوس النصر شبكة واسعة من الدور الثرٌة بقاعات استقبالها الواسعة
وبساحاتها المحاطة بالؽرؾ على النمط المؽربً وقد عثر على بقاٌا قنوات كانت تحمل المٌاه من زرهون إلى سقاٌات
المدٌنة وحماماتها أو األحواض المنبثقة داخل المنازل أما الزخرؾ داخل البٌوت فان نقوشه تشكل أحٌانا دوابر ناتبة
رابعة أو نحوتا مفرؼة عالوة على الرسوم الزهرٌة فً الحجارة والتسطٌرات الهندسٌة ذات الطابع البربري ورإوس
األساطٌن البسٌطة والمزخرفة بصورة زهرٌة عرٌضة األوراق جمٌلة التقاسٌم وتماثٌل ودمى وأثاث من البرونز تشكل
مجموعة فنٌة ثرٌة نادرة المثال وتوجد أنقاض مدٌنة باناسة  Banassaالرومانٌة على الضفة الجنوبٌة لنهر سبو وهً
تحتوي أٌضا على ساحة مركزٌة ودور كبرى جمٌلة ومستحمات تتجلى روعة مبانٌها األصلٌة فً قطع البرونز الفنٌة
التً عثر علٌها  ،أما تموسٌدة  Tamusidaالواقعة كذلك على نهر سبو على بعد ستة عشر كلم من القنٌطرة فان
بقاٌاها المعمارٌة أقل روعة وجماال من باناسة وقد تم الكشؾ فً شالة عن قسم من الساحة المركزٌة  Forumالتً
تنتهً ؼربا بقوس نصر وبقلعة رومانٌة وعمارتٌن جنوبا وشماال كما كشؾ فً الجنوب الشرقً للساحة عن آثار دور
رومانٌة وعن مقبرة فً المكان الذي ٌقوم علٌه فرع للقصر الملكً اآلن ولم ٌعثر على حمامات وال على أشٌاء فنٌة
باستثناء كتابات جمٌلة تلقً بعض الضوء على الحٌاة الرومانٌة فً هذه المدٌنة العتٌقة إال ان الحفرٌات األخٌرة أزاحت
التراب عن ثالثة من التماثٌل ،ومن المدن األثرٌة الهامة لٌكسوس الواقعة على مسافة أربعة كلم شمالً العرابش
وعلى الضفة الٌمنى لنهر لوكوس وهً فٌنٌقٌة األصل (القرن السادس قبل المٌالد) احتلها الرومان وأقاموا بالقرب منها
ضرٌح هرقل وهً معروفة عند المإرخٌن بمدٌنة الشمس أو تشمس التً ٌقال بؤن حدابق هسبٌرٌدس ذات الفواكه
الذهبٌة موجودة بها على خالؾ ما ٌراه آخرون من وجودها فً (الجزر الخالدات) وهً الجزر « السعٌدة » السبع
التً ٌزعم االسبان اكتشافها فً القرن الخامس عشر ،وٌرى علماء اآلثار أن هذه المدٌنة تحتوي على كنوز فنٌة ال تقدر
لذلك ٌولً المسبولون من األثرٌٌن هذه الحاضرة األزلٌة عناٌة خاصة اآلن وقد عثر على البناء الفٌنٌقً فً الطبقة
السفلى على عمق بضعة أمتار وفوقه البناء الرومانً على طبقتٌن أعالها المدٌنة البٌزنطٌة ثم طبقة أخٌرة ٌظهر أنها
راجعة لصدر اإلسالم نظرا للعثور فٌها على قطع خزفٌة عربٌة ملونة ومنقوشة بحروؾ كوفٌة عالوة على بقاٌا مسجد
بمحرابه وفنابه  ،أما النماذج األثرٌة القدٌمة فهً أوان من الفخار تطور صنعها فدهنت أٌام الفٌنٌقٌٌن بللون األحمر
وكذلك قنادٌل منوعة كما عثر على بقاٌا دور بونٌقٌة مبنٌة من الحجارة تحتوي على ؼرؾ مستطٌلة كالؽرؾ المؽربٌة
الحالٌة أرضها مبلطة بالفسٌفساء المرمري وهذه المدٌنة التً تنقسم إلى عدة أحٌاء كل حً بسوره الخاص تعتبر (هً
ومدٌنة شالة ) المدٌنتٌن الوحٌدتٌن الواقعتٌن فً مركز بحري هام وكانت مستودعاتها الؽنٌة تستعمل لحفظ الحبوب
والزٌوت.
وقد عثر على مدن أزلٌة أخرى مكان سبتة والقصر الكبٌر (اوبٌدوم نوفوم ) وتمودة (على بعد ست كٌلومترات ونصؾ
من تطوان) وأصٌال وفرٌدى (على مسافة كٌلومترٌن اثنٌن من عرباوة) وترٌمولً (فً المكان الذي كانت تقوم مقام
البصرة فً القرن الرابع الهجري).
وقد الحظ تٌسو (  (5أن مدٌنة القصر الكبٌر مبنٌة فً معظمها بؤدوات أزلٌة العهد وتوجد على إحدى قواعد منارة
الجامع الكبٌر كتابة اكتشفت منذ عام  1871م وهً تشهد بوجود ضرٌح فً ذلك المكان.
وقد ظلت أهم هذه المدن قابمة الذات فً القرن الخامس المٌالدي بعد انسحاب الرومان وكان بعضها ٌمثل فً القرن
الرابع أبرز حواضر المؽرب اإلسالمً (.) 6
سبق للمإلؾ أن نظم قصٌدة أشار فٌها إلى هذه المدن الرومانٌة بعنوان نوفوم أو القصر الكبٌر جاء فٌها:
نوفوم (أ) ثانٌة الحواضـــر ارفلــــى
اختارك الرومــان حــاضرة الهنـــــا
مهد الحضــارة جنـــة الدنٌا التــــــً
جرت ذٌـــول الفخــر فى خٌال بـــها
بدت عواصم «تنجـس» و«(تمودة»
ما إن بـدا قصرالعوارؾ فً الدجــى

فى العزبـــــٌن توابــــم األقمــــــار
نزاحـــة عن لكســـس وقفـــــــــار
عرفت ب« هسبرٌد» فى األمصار
فؽدت « ولٌلً » طمرة األؼمــار
وتموسٌــــدا أنعــــم بها مـــــن دار
إال بـــدا فٌــــــض مــــن األنــــوار
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إال سمــــا ومض مـــــن األســـرار
أو أٌنعـــت وضح النهـــار كرابــــم
ٌا موطــــن األطهـــــار واألنٌـــــار
ٌا بلـــدة اكـــرم بهــــا مـــن بلـــــدة
الٌمــن نبـــع فٌضـــه والٌســـر أثــــــــــــرت عٌنـــه والســــٌل خٌـــر نضـــار
ت ثـمــاره والبٌـــت خٌـــر مــــزار
الخٌـرأنــت شعــاره والنبــــل أنـــــ
ت جماعــه والجــود خٌـــر منــــــار
العقــد أنـت نظامــه والفضــل أنـــــ
فٌــك الجنـــــان لـــواقـــح األزهـــــار
فٌـــك األجنــة راضعـــــات للتقـــى
(أ) نوفوم  Oppidum Novumأي الحاضرة الجدٌدة التً بنٌت بعد لٌكسس ( Lixusبنٌت هذه عام  1101قبل
المٌالد) وهً ثانً مدٌنة بنٌت فً المؽرب فى المكان الذى تقوم علٌه اآلن مدٌنة القصرالكبٌر وهً موطن األفذاذ من
العلماء ورجال الفكر ومعركة "وادي المخازن" التً اندحر فٌها البرتؽال.
و  Hespéridesجزراسطورٌة فى ساحل االطلنطٌك كالجزر الخالدات أو جزر من ساحل المؽرب األقصى قرب
لٌكسس وهً حدابق عدنٌة فٌها تفاح الخلود حسب األساطٌر.
تنجس هً  Tingisأو طنجة الحالٌة وتقع تمودا  Tamudaقرب تطوان وتاموسٌدا  Tamusidaقرب مهدٌة بمصب
نهر سبو (قرب القنٌطرة الحالٌة).
وقد أعددنا دراسة وافٌة ما زالت مخطوطة عن عشرات المدن األزلٌة بالمؽرب مع تحدٌد مواقعها وأوصافها.

( ) 1ربه٣ـ أكو٣و٤ب أُْبُ٤خ ٓ92:
(ٓ ) 2ب ٙٞ٣غ ػِ ٠اُوجٞه ٖٓ ًزبثبد ػِ ٠اُؾغو ُِزؼو٣ق ثؤٕؾبثٜب
)ْٗ ) 3وٗب ثؾضب ٓطٞال ػ٘ ٚك ٠اُؼلك اُضبٗٓ ٖٓ ٢غِخ « اَُِبٕ اُؼوث. » ٢

) ) 4آجواٞٛه هٓٝبٗٗ ٢غَ ٍجز٤ٍ ْ٤ل٤و ُٝ Septime Sévéreل ك ٕٞ٤ُ ٢ػبّ  ّ 188ر ٠ُٞأُِي ث217 ٝ 211ٖ٤
ًزبة اُغـواك٤خ أُوبهٗخ ُٔٞه٣طبٗ٤ب اُط٘غ٤خ ٓ. 162 :

((5
( ) 6ربه٣ـ أُـوة ٛ -واً ط - 61 ٓ 1اُج٤بٕ أُـوة ط . 330 ٝ 133 ٓ 1
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معطيات الفن العربي اليوناني
إن صنع األشٌاء العادٌة وإقامة بعض المإسسات البسٌطة كان الشؽل الشاؼل لسكان المؽرب قبل التارٌخ ،فقد احتد
ذكاء هإالء ،وتطورت قواهم الفكرٌة ،وتفتحت مخٌالتهم بفضل االحتكاك الموصول بالضرورٌات الٌومٌة ومقتضٌات
الحٌاة المتجددة  .فالفكر الذي تفتقه الحاجة ٌسعى فً الخلق واإلبداع فٌبتكر الهٌآت واألشكال فً ؼٌر تناسق بادئ ذي
بدء ،ثم ٌندرج فً تطور بطًء ٌحدوه إلى تقوٌة التساوق وتعزٌز االنسجام .وتعمل الؽرٌزة فً آن واحد عملها البناء،
فتضفً على العملٌات الذهنٌة مظهرا من الروعة و الرواء ،بقدرما تنمو وتتبلور فً ذهن اإلنسان حاسة الجمال .و قد
تولد عن تلك العوامل االجتماعٌة و الفكرٌة نزوع إلى التنسٌق و مٌل إلى فن الزخرؾ والتنمٌق .و قد عثر المنقبون منذ
قدٌم على آثار فنٌة خالدة فً المؽاوروالكهوؾ التً ٌرجع عهدها إلى ما قبل التارٌخ.
و توجد فً المؽرب مصلحتان اثنتان  :تهتم إحداهما بحفرٌات العصور القدٌمة ،و األخرى بالحفرٌات اإلسالمٌة وقد
سارت األولى خطوات واسعة فً الكشؾ عن مخلفات الفٌنٌقٌٌن وآثار الرومان بالمؽرب ،وأسفر نشاطها المستمر منذ
عقود من السنٌن عن تحقٌقات لكثٌر من المعطٌات التارٌخٌة ،كما كشفت أبحاثها القناع عن بعض مظاهر الحضارة
المؽربٌة منذ فجر التارٌخ إلى الفتح اإلسالمً .ونضرب مثال لذلك بالكهوؾ الثالثة المكتشفة فً مؽارات أشقار قرب
طنجة  .فقد الحظ (شارل تٌسو) منذ عام  1875ان هذه الكهوؾ ٌرجع عهدها إلى ما قبل التارٌخ وأنها كانت رأس
معبر للبحارٌن األوابل الذٌن اجتازوا مضٌق جبل طارق .وقد شرع المؽرب فً دراسة هذه الحفرٌات منذ عام 1906
بواسطة البعثة العلمٌة الفرنسٌة .فعلى طول سواحل المحٌط األطلنطً ترتفع نجود صؽرى من دقٌق األحجار الرملٌة
توؼل الماء فً تضارٌسها فحفر سرادٌب مختلفة تمتد أحٌانا مسافة ثالثٌن مترا فً باطن األرض .والذي ٌضفً أهمٌة
خاصة على هذه الكهوؾ هو ما عثر علٌه فً حناٌاها من أدوات وأوان مصنوعة من الجٌر والخزؾ أو منحوتة فً
الحجارات الكبرى.
ففً طبقات كل كهؾ من الكهوؾ الثالثة وقع الكشؾ لحد اآلن عن أدوات تشهد بوجود صناعة دقٌقة فً هذا اإلقلٌم
 420قطعة كما ٌبلػ عددها  772فً
منذ أعرق العصور ففً ثناٌا الطبقة األولى مثال من الكهؾ األول أحصٌت
الطبقة الثانٌة بلؽت نسبة األوانى فى مجموعها . 129
وفً الكهؾ الثانً  228قطعة و  1303فً الطبقتٌن توجد بٌنها آنٌة .أما فً الكهؾ الثالث فعدد القطع  301منها 39
آنٌة .وتحتوي هذه القطع عن محكات ومثاقب من أنواع مختلفة لثقب األوراق والحدٌد والخشب مثل البرٌمة وأدوات
أخرى ذات شكل هندسً وقصع منحوتة وأخرى مسلسلة  ،ووجدت آلة ؼرٌبة هً عبارة عن محك من نوع خاص.
وقد عثر الباحثون جنوبً (أشقار) على مؽارة أطلقوا علٌها (مؽارة األصنام)  ،ووجدوا فٌها مجموعة ثمٌنة من األدوات
المنحوتة من العظام فً شكل مبازق ومثاقب ومالعق وأنابٌب وٌوجد فً هذه المؽارة جانب أطلق علٌه اسم عربً هو
(المؽارة العالٌة).
وإذا لم ٌكن قد عثر بٌن هذه القطع على بقاٌا حلً ،فقد لوحظت فصوص من جٌر أحمر منقوشة فً بعض األوانً ،كما
وقع الكشؾ عن بقاٌا أوان خزفٌة بٌضٌة الشكل أو مسطحة األسفل وهذه الوفرة والتنوع مما اتسمت به الصناعة فً
(أشقار) منذ فجر التارٌخ.
وقد الحظ البحاثة اإلسبانً ( طرادٌل) خالل حفرٌاته أن الخزؾ المكتشؾ ٌدل على شٌبٌن اثنٌن ،هما :أقدمٌة استعمال
الخزؾ بالمؽرب من جهة ،وعالقة المؽرب بإسبانٌا منذ فجر التارٌخ .ألن األوانً الخزفٌة الموجودة بؤشقار تشبه ما
وجد فً الكهوؾ اإلسبانٌة الواقعة على سواحل البحر األبٌض المتوسط وكان الشكل الكروي هو الؽالب فً هذه
القطع ،ولم ٌدخل الشكل البٌضوي اال فٌما بعد كما أن الصناع كانوا ٌوؼلون فً طبخ الخزؾ وكذلك فً نقوشه .وقد
بلػ عدد بقاٌا األوانً الخزفٌة خمسة آالؾ ؼٌر منقوشة ،ولم توجد أٌة واحدة كاملة الهندام وبعضها عبارة عن قدر
ومراجل حمراء منقوشة باألظفار .وٌتسم الخزؾ المصنوع فً اشقار بخصابص تمٌزه تمٌٌزا كبٌرا عن مصنوعات
باقً أقالٌم إفرٌقٌا الشمالٌة ،ووجدت نماذج منه فً (مؽارة األصنام).
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ولوحظ بٌن القطع المكتشفة فً الكهؾ األول نحو المابة من القطع الرومانٌة  ،مما ٌإكد لنا أن ناحٌة أشقار كانت
مطروقة من طرؾ الرومان وتوجد على بعد كٌلومتر واحد جنوبً هذا المكان أوان خزفٌة من عهد اإلمبراطور
الرومانً (أوجست) من عابلة (سٌفٌر) وقد عثر داخل مقبرة محاذٌة إلحدى الصخورعلى قطعة من الزجاج وقطعتٌن
من الخزؾ (ونفاتل) أي دبابٌس من نحاس .وٌرجع تارٌخ هذه القطع إلى القرن األول قبل مٌالد المسٌح.
وهكذا تدلنا الحفرٌات فً كهوؾ اشقار على أن هذا اإلقلٌم عرؾ جمٌع أنواع األدوات واآلالت واألوانى منذ العصر
النٌولٌتً  Néolithiqueإلى عصر المعادن .وقل ما توجد هذه القطع فى المناجم المؽربٌة األخرى .أما نوع الخزؾ
الشبٌه بخزؾ االسبان فالظاهر أنه لم ٌصل إلى سواحل األطلنطً  .والخزؾ األحمر المكٌؾ فً أشقار ٌنبا بعهد
األوانً الحمراء اللون التً نقلها الفٌنٌقٌون إلى مدٌنة اللكوس (قرب العرابش) ومدٌنة الصوٌرة القدٌمة .وكل مكتشفات
اشقار تإكد لنا أن عناصر واردة من العدوة األخرى لمضٌق جبل طارق قد استقرت فً هذه الناحٌة بفنونها وصنابعها
كما جاءت منذ نصؾ قرن بؤدلة قاطعة على وجود عالبق اقتصادٌة وثقافٌة عبر مضٌق جبل طارق منذ العصر
النٌولوتً.
وانعدام المعادن فً هذه المؽارات ٌإكد من جهة أخرى ما زعمه الجٌولوجٌون من أن المؽرب لم ٌعرؾ عصر
البرونز.
وٌظهرالفن فً عدة أشكال وٌتجلى فً منشآت مختلفة فمن أدوات الطبخ إلى الرموس واألبنٌة والهٌاكل التً دخلتها
مجموعة من القواعد فً الزخرؾ والزٌنة وفً ذلك داللة على ما كان دابما للفن المعماري من االرتباط الوثٌق بفن
النحت والتصوٌر وصناعة الخزؾ والفنون الصناعٌة األخرى.
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اُلٖ البربري وػٌاصرٍ
لقد تؤثر البرابرة منذ ألفً عام بمدنٌات مختلفة ،استمدوا عناصرها من القرطاجٌٌن والرومان والوندال والبزانطٌٌن ثم
العرب ،الذٌن استمر احتكاكهم بالبربر ما ٌنٌؾ عن ألؾ عام .وبذلك استطاعوا أن ٌطبعوا بطابعهم الخاص عدة مظاهر
من الحٌاة الرٌفٌة المؽربٌة.
وإذا كان الفن البربري هو  -كما قال رٌكار  -فنا بدوٌا قدٌما ٌنفصل تماما عن الفن الحضري اإلسالمً األصٌل فإن
المزٌج الفنً البربري ال ٌخلو من مقومات عربٌة بدوٌة .فالحٌاة التً ٌحٌاها البربر ولٌدة مالبسات محلٌة كثٌرة  :من
جملتها عوامل الطقس والمقتضٌات الجؽرافٌة اإلقلٌمٌة .ومعلوم أن انتجاع الكأل ٌفرض حٌاة تنقلٌة تتالءم مع الخٌام
التً تعتبر نواة للدسكرة (المدشر) .ولكن بمجرد ما تسمح الظروؾ الطبٌعٌة فً ناحٌة معٌنة بالحٌاة القارة ،فإن السكن
الثابت ٌخلؾ السكن المتنقل كما تقوم القرٌة مكان الدوار بما تحتوي علٌه من حصون ومخازن ومستودعات مشتركة
(إؼرم أو أكادٌر) .وهكذا ٌتطور المظهر المعماري للسكنى ،من الشكل العتٌق الذي كانت علٌه فٌما قبل التارٌخ -
وهو شكل فً منتهى البساطة  -إلى شكل دهلٌزأو دار ذات سطح وهذا التسطٌح هوالنموذج التقلٌدي للسكن المؽربى
بالرؼم عن تنوع التصمٌمات المستوحاة من اللوازم المحلٌة.
.
ومن األمثلة الحٌة (تٌؽرمت) األطلس المتوسط ،التً هً عبارة عن قلعة مربعة ذات حصون تحتوي زاوٌة من
زواٌاها األربع على برج متصل بؽرفة فٌها درج توصل إلى الطابق األرضً .أما الحصون القابمة باألركان فإنها
تستؽل كؤهراء ومخازن للحبوب والساحة قد ؼطً جزء منها فقط فً حٌن أن الطابق الثانً خال من البٌوت .أما
(اإلؼرم) فهو شبٌه بالتؽرم إال أنه ٌفوقه من حٌث عدد المخازن المواجهة للبناء .على أن كال منهما قد بنً على مرتفع
من األرض لٌؤتً بالفابدة المرجوة منه كمخزن للقرٌة ومركز للتجمعات فً حالة هجوم وقد كانت قالع كبار قواد
األطلس تقوم بنفس الدور .ؼٌر أنها اشتملت باإلضافة إلى ذلك على سكنى للربٌس ٌتناسق فٌها الفن المعماري
الحضري بالصور والتنسٌقات الفنٌة الرٌفٌة (رسوم هندسٌة عجٌبة الشكل وأعمدة مزخرفة ونقش وترصٌع).
أما هندسة البناء البربرٌة فقد الحظ (طٌراس) أنها تظهر من حٌث قوالبها الفنٌة متصلة بهندسة بناء واحات مصر
الفرعونٌة ،وتختلؾ الفنون البربرٌة عن الفنون اإلسالمٌة المتؤقلمة بالمؽرب العربً بكونها فنونا عابلٌة ،وفً أؼلب
األحٌان نسوٌة إال أن هذه النظرٌة (الفرعونٌة) تتنافى مع ما ٌالحظ من تجانس ومظاهر وحدة بٌن التصمٌمات
المعمارٌة فً الٌمن والمؽرب ال سٌما وأن شعبا شتى من البرابرة قحطانٌون حسب رواٌات راجحة.
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األثر اإلغرٌقً الروهاًً
تؤثر المؽرب ال سٌما فً عصور ما قبل اإلسالم باألسلوب اإلؼرٌقً الرومانً وما ٌمتاز به من أقواس وأعمدة
وحمامات وقناطر وقنوات ومخازن للماء وسقاٌات ،وظل ذلك بارزا فً مختلؾ أطواره ومراحله التارٌخٌة ولقد كانت
الدار الرومانٌة نفسها حتى فً أقالٌم المؽرب كثٌرة الشبه بالدار اإلؼرٌقٌة حٌث تشتمل كما نرى إلى اآلن على بناء
مربع متصل بالهواء الطلق تحٌط به أروقة وله ممر طوٌل ٌصله بالشارع .أما الحجرات فهً تقع فً الجهات األربع
للبناء.
ومن حٌث هندسة البناء الدٌنٌة ٌظهر أن الفن المسٌحً لم ٌترك أثرا ٌذكر فً البالد حٌث إن المؽرب نقل عن المشرق
طرٌقته فً الزخرفة التً تزدان بها مساجده ومختلؾ مإسساته الدٌنٌة .وهً الطرٌقة اإلسالمٌة التً أثارت إعجاب
مهندسً الكنابس الرومانٌة فً فرنسا ،وظهرت آثارها فٌما شٌدوه بها من معابد خالل القرون الوسطى.
نعم ٌقال إن ذلك اإلشعاع الفنً اإلسالمً لم تتعد آثاره نطاق الجزبٌات (رٌكار) ولكن كم ٌكون فن القرون الوسطى
المسٌحً جافا وباردا كما ٌقول األستاذ رٌكار نفسه  -لوأنه خال من هذه الجزبٌات ومن روعة ألوانها وجمال خطوطها.
ولكن ماذا بقً بالمؽرب من هذا الفن القدٌم ؟
إن الحفرٌات التً أنجزها علماء اآلثار بمورٌطانٌا الطنجٌة ،إذا كانت لحد اآلن لم تلق إال بعض األنوار على حٌاة
المؽرب القدٌم العقلٌة والدٌنٌة ،فإنها على العكس من ذلك تفٌدنا فوابد جمة حول حٌاته الفنٌة ففً قصر فرعون (ولٌلً)
مثال نشاهد قوس نصر من الحجارة فً أسلوب بدٌع بالرؼم من جفاؾ وتعقد معظم تشكٌالته .ومثل ذلك ٌقال عن
أسواق وساحات "بناسة" وشالة التً شٌدت من الحجر المنجور المتجانس فً إتقان ؼرٌب ،ونفس األسلوب ٌلمس
بوجه عام فً مختلؾ األمس والعتبات والمساكن الرومانٌة .أما قلب الجدران فهو من الحجر ؼٌر المنحوت ومن اآلجر
والطابٌة .ولقد كانت الدور فً معظمها متعددة الطبقات ،وكانت مؽطاة بؤؼمٌة (سطوح) من تراب وكلس وأحٌانا
بالقرمٌد ،وكانت األرض مرصعة بالحجارة إال فً الحجرات حٌث كانت مبلطة بالتراب أو بالفسٌفساء المزدوج األلوان
من صنع الفنانٌن المحلٌٌن.
وٌالحظ فٌما بعد العصرالرومانً  -حتى أٌامنا هذه  -أن أسلوب هندسة البناء لم ٌتؽٌر كثٌرا .وفً تطوره الطبٌعً
تفاصٌل الزخرؾ حٌث استعٌض بالرسم الهندسً مثال والصورالزهرٌة عن أشكال الحٌوانات أو نحت الصور البشرٌة
على النقود .ولكن أصالة الفن الرومانً بالمؽرب بقٌت بارزة بوجه خاص فً فن نحت تماثٌل المرمر والبرونز .وبعد
الفتح العربً استمر التؤثٌر الرومانى قوٌا فً الجهاز المادي للحضارة من أزٌاء وحلً وبناٌات وجامعات وحمامات.
فهذا النموذج الرومانً األصٌل قد تسربت إلٌه عناصر جدٌدة فً شكل تضارٌس وزخارؾ عربٌة تستمد هندامها من
هكذا نرى أن فنون هندسة البناء
العوابد و األعراؾ الجوهرٌة .ولكن األسس تبقى من خالل ذلك ثابتة الدعابم .و
وصناعة األوانً فً المؽرب تتبلور أشكالها وال تزداد بعد ألؾ سنة إال دقة ورواء بفضل احتكاكها بحضارة المدن .كما
نرى معجم البربر الفنً قد أضٌفت إلٌه ثروة من أسماء المصنوعات الجدٌدة التً قد تكون أحٌانا فً منتهى الجودة
واإلتقان .مثل الصنادٌق الخشبٌة المنقوشة أوالمصبوؼة وأدوات زٌنة األبواب واألقفال والخناجر ،واالؼماد ،وأوعٌة
البارود ،ومقابض البندقٌات والمسدسات المفضضة المرصعة بالعاج والحلً المتنوع مثل الخواتم واالخراص والعقود
والتٌجان واألسورة والخالخل.
وٌجتهد الجوهري فً نقش المعادن النفٌسة مبتكرا تحفا تدل على ملكة فنٌة قوٌة.
وفً المراكز الرٌفٌة الصؽٌرة نفسها تجد الخزفً ٌبدع فً صناعة األوانً الخزفٌة والصحون والمجامٌر وتشكٌلها
بؤشكال هندسٌة رابعة.
أما صناعة الجلد فتحترفها هٌبة خاصة تتفرع حسب االختصاص إلى عدة شعب كلها تتبارى فً إبراز ما لها من الذوق
الفنً الرفٌع سواء فً ذلك صانع األحذٌة الصؽٌرة وصانع المحفظات والخرجة والتخوت والطنافس أو المفضض
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والمذهب  ،أوالنقاش الذي ٌرصع المنتجات الجلدٌة بالخٌوط الفضٌة والذهبٌة أو بالحرٌر أوالعصابب الجلدٌة الرقٌقة
المختلفة األلوان.
وهكذا نرى المؽرب عبارة عن بوتقة انصهر فٌها الفن البربري والفن اإلؼرٌقً الرومانً وازدادت على مراالٌام ثراء
بفضل ما أضافه إلٌها فن الشرق العربً.
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الفي بؼذ الفتح اإلسالهً
أول مملكة عربٌة تركزت فً المؽرب هً مملكة نكور الواقعة بالرٌؾ على شاطا البحراألبٌض المتوسط وذلك فً
عصر الولٌد األموي بإمارة صالح بن منصور الحمٌري (.) 7
وقد ؼزا اإلسالم منذ العقود األولى للفتح قلوب صنهاجة وؼمارة فاتجهت الجهود إلى بناء رباط فً عهد األمٌر سعٌد
بن صالح ٌحتوي على مسجد بمرافقه ٌستوحً تصمٌمه الهندسً من جامع اإلسكندرٌة وكان األسلوب المعماري بسٌطا
تبعا للفن الشرقً اإلسالمً الذي كان ال ٌزال إذ ذاك فً فجر انبثاقه فجامع عمرو بن العاص (عامل مصر) مثال خال
من كل زخرفة وتنمٌق كالقربصة والنقشٌن الخشبً والمرمري وسابر العناصر المعمارٌة الدقٌقة التً امتاز بها الفن
العربً فً العصور التالٌة.
ومن هذا الطراز مسجد أؼمات ؼٌالنة الذي أسس عام  85هجرٌة والذي ٌظهر أنه أول مسجد بناه المسلمون بالمؽرب
 ) 8وبدأت إفرٌقٌا
بعد أن حولت المعابد التً بناها المشركون إلى مساجد وجعلت المنابر فً مساجد الجماعات (
تتطور روحٌا وفنٌا على نسق الشرق اإلسالمً.
وقد الحظ الكاتب الفرنسً (جورج مارسً) وهو من كبار مإرخً الفن اإلسالمً  -أن بالد البربر أمست منذ القرن
السابع المٌالدي عبارة عن مرحلة فً الطرٌق الكبرى التً تصل الهند بجبل البرانس بإسبانٌا والتً ٌطرقها عالوة
على رسل الخلفاء وسفرابهم ثلة من الحجاج والطلبة والفنانٌن والتجار(  ) 9فال ٌسعنا والحالة هذه أن نستهٌن بآثار عهد
اإلسالم المستدٌمة والمنبعثة بواسطة هذه المسالك ومن أبرز مظاهر هذا اإلشعاع الفنً انبثاق مساجد وجوامع تتسم
بطابع عربً أصٌل وتوجد خاصة بإفرٌقٌة العناصر األولٌة للفن اإلسالمً فمدٌنة القٌروان هً أول حاضرة أسسها
العرب بعد فتح عقبة بن نافع الفهري وقد برزت فً القرن الثانً الهجري أهمٌة هذه المدٌنة التً أصبحت عاصمة
المؽرب اإلسالمً فً عهد عبٌد هللا بن الحبحاب بانً الجامع ودار الصناعة بتونس عام  116هـ والذي استعمل على
طنجة العامل عمر بن عبد هللا المرادي وتم ذلك فً أواخر عهد األموٌٌن وأوابل العصر العباسً حٌث بدأ اإلسالم
ٌتؽلؽل فً الفٌافً اإلفرٌقٌة وقد احتفظ المؽرب مع ذلك بسمة خاصة نظرا لكون العباسٌٌن لم ٌملكوا ما وراء الزاب
(من بالد المؽرب وتلمسان وأمصارها فولٌها محمد بن سلٌمان الحسنً وفاس وأنظارها كان فٌها شٌعة ثم آل ملكها
إلى إدرٌس) ولم تستمر الوحدة السٌاسٌة بٌن المؽرب واألموٌٌن سوى عقود من السنٌن عندما ولى هشام بن عبد الملك
عبٌد هللا بن الحبحاب على مصروإفرٌقٌة واألندلس فكان له من العرابش إلى طنجة إلى سوس األقصى إلى األندلس وما
بٌن ذلك (  .) 10وفً نفس الوقت الذي تؤسست دولة األؼالبة و(بنً رستم) فً كل من أفرٌقٌة والمؽرب األوسط تركز
األدارسة بالمؽرب األقصى حٌث التفت حولهم القبابل الكبرى التً تولدت عنها دول خالل العصور التالٌة (مثل
صنهاجة ،والمصامدة ،وزناتة ،ومكناسة الخ).
وٌمكن أن تعتبر مدٌنة فاس أول مركز عربً تفتق فً البالد المؽربٌة وأصبح بعد ذلك  -حسب كوتًٌ -مظهر إعجاز
فً مٌدان التكٌؾ بالطابع الشرقى .ذلك أن الفن اتخذ مناهج جدٌدة منذ العصر األموي فً كل من الشرق األدنى
والمؽرب العربً بفضل مرونة حساسٌة العرب ومداركهم اإلبداعٌة .فهناك عوامل حدت العرب فً األندلس والمؽرب
وكذلك بمصر إلى االستٌحاء فً زخارفهم من معطٌات الهندسة وهذه العوامل هً إهمالهم لألشكال والصور المستمدة
من الطبٌعة وتعمقهم فً دراسة الرٌاضٌات وسعة مواهبهم وأذواقهم.
وقد تبلور هذا االتجاه مع مرور األعصار وتهذبت أطرافه ورقت حواشٌه و تنمقت معالمه.
فظهور العباسٌٌن بالشرق قد حدا فلول األموٌٌن إلى تؤسٌس مملكة اتخذوا لها قرطبة حاضرة ما لبثت أن أصبحت مهدا
لمدٌنة جدٌدة ترعرعت مجالٌها الخصبة طوال قرنٌن ونصؾ قرن مسفرة عن فترة زاهرة فً تارٌخ الفن اإلسالمً.
فبالرؼم عن احتكاك القبابل العربٌة المستقرة باألندلس واستفحال حركة التمرد بانضمام البرابرة وتدخل المسٌحٌٌن لم
ٌتوقؾ ازدهار الفنون وقد نتج عن حركة الربضٌٌن الثورٌة التً شبت فً ربض قرطبة بعد تؤسٌس فاس  -هجرة
عابالت أندلسٌة من مختلؾ الطبقات إلى خارج األندلس و قد استفادت حاضرة المؽرب اإلدرٌسٌة من األفواج
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القرطبٌة التً توافدت لالستٌطان بها (.) 11
فكان لهإالء أثرهم فً توجٌه الحركة الفكرٌة والمآثر الفنٌة إال أن االستقرار السٌاسً الذي استتب فً عهد (الناصر)
و(الحكم الثانً) قد فتح المجال فً وجه األدباء والشعراء والفنانٌن أقٌمت دعابم نهضة فنٌة جدٌدة تجلت معالمها
الرابعة فً البناٌات التً تنافست العناصر المختلفة من سكان األندلس فً وضع أسسها مما أدى إلى تؤصٌل نواة
وصفت فٌما بعد بالفن األندلسً المؽربً.
فهذه المعطٌات األولٌة للفن األندلسً التً تجمعت فً روابع قرطبة كالجامع الكبٌر والقصر ومدٌنتً الزهراء
والزاهرة قد انضافت إلٌها عناصر فتٌة مقتبسة من مدارس طلٌطلة واشبٌلٌة (  ) 12وؼرناطة حٌث توجد مثال فً قصر
الحمراء قوالب بسٌطة من الجبس ما زالت تؽالب الحدثان إلى اآلن (. (13
وفً هذا المزٌج الفنً برز العنصر الشرقً فً اآلثار الشامٌة والفارسٌة والبٌزنطٌة فكما سبق للولٌد األموي أن
استعان بإمبراطور األستانة الستقدام فنانٌن فً الفسٌفساء من أجل ترخٌم جوامع دمشق والمدٌنة والقدس فكذلك اتجه
الحكم نحو اإلمبراطور الرومانً للحصول على خبراء فً هذا الجانب من الفن البزنطً (  ) 14وقد اكتسب العمال
األندلسٌون مهارة فً االبتكار تجاوزوا بها معلمٌهم (.) 15
وقد كانت لروح التبادل التً سادت بٌن الشرق والؽرب بعد قٌام الدولة األموٌة فً األندلس  -أثرها العمٌق فً طبع
أبسط المعالم فً الحضارة المؽربٌة األندلسٌة .إذ ال ٌعزب عن األذهان أن (زرٌاب) وهو من أبرع مؽنً الشرق قد
هاجر إلى قرطبة فؤصبح  -كما ٌالحظ دوزي  -مشرع إسبانٌا العربٌة حٌث حقق ثورة جذرٌة فً األزٌاء فقد كان
األندلسٌون ٌطٌلون شعرهم مفصوال على جباههم وٌستعملون األوانً الذهبٌة والفضٌة وأخونة الكتان فً حٌن أصبح
الناس ٌقلدون زرٌابا فً قطع الشعر مستدٌرا واألكل فً أوانً الزجاج وعلى أخونة من الجلد (  ) 16كل هذا أضفى
على الحضارة األندلسٌة طابعا خاصا من الروعة والرواء وازدهرت فً عهد عبد الرحمن الناصر جمٌع مرافق المدٌنة
من فالحة وصناعة وتجارة وفنون وعلوم ( ) 17مما ساعد حضارة إسبانٌا المسلمة على احتالل المكانة األولى بالنسبة
لدول الؽرب (  ) 18وٌشهد كثٌر من مإرخً الفكر بؤوربا أن القرن العاشر المٌالدي وهو عصر النهضة الناصرٌة -
 ) 19والناصراألموي هذا
ٌعتبر من أبهى وأزهر عصور إسبانٌا العربٌة سواء فً الفنون أم المإسسات العلمٌة (
هوالذي وسع جامع القروٌٌن بعد بنابه بقرن مضفٌا بصورة رسمٌة على مدٌنة فاس أول طابع فنً أندلسً وقد ازدهرت
هذه الحضارة إلى أن أصبحت بعد ذلك بقلٌل منافسة لدارالسالم بؽداد الرشٌدٌة (.) 20
وقد كان لفاس أثرها القوي حتى فً إفرٌقٌة وبذلك أمسى مهد علماء اإلسالم بإفرٌقٌة تابعا لمدرسة برابرة الؽرب
اإلسالمً (  (21وٌرجع فضل هذه النهضة إلى المولى إدرٌس الثانً الذي أمد حاضرة العلم بؤولى مإسساتها فالفن
بالمؽرب وفً ؼٌره من الدول اإلسالمٌة هو من متبنٌات األمراء والملوك الذٌن ٌحمون األدب والفنون الجمٌلة
وٌشجعون الكتاب والفنانٌن متحملٌن بذلك تكالٌؾ مادٌة باهظة ففً األندلس مثال بلؽت مصارٌؾ بناء القصور
 .) 22فقد كان المهندسون المعمارٌون
وزخرفتها فً عهد الملوك األموٌٌن األول ثلث المٌزانٌة العامة للدولة (
والنحاتون والرسامون ٌشتؽلون ترضٌة لحاجٌات األمٌر ونوازعه السٌاسٌة ونقعا لؽلته الدٌنٌة وتلبٌة التجاهاته الزخرفٌة
وعندما كانت االضطرابات تنشب وتحتدم كان الفن ٌتوقؾ وٌنتكس ألن ازدهاره منوط بثروة الدولة وشخصٌة األمٌر.
كل ذلك جعل تطور الفنون معلقا على الظروؾ والمالبسات التارٌخٌة ومدى ثراء البالد فً الحقل المادي وقد استمرت
هذه التقالٌد الفنٌة بالمؽرب خالل العصورالتالٌة وحتى عقب انحالل المملكة اإلدرٌسٌة فً القرن الثالث الهجري ظل
كباراألمراء ٌإسسون من الشمال إلى الجنوب حواضر صؽرى تنافس حاضرة فاس فً اقتباس مظاهر الحضارة
االسالمٌة ونشر معالمها الرابعة.
فقد كانت مدٌنة البصرة (  (23مثال فً ذلك العصر مركزا نشٌطا إلنتاج الكتان وفً عهد بنً عامر وبنً زٌري
(القرن الرابع) تسربت عناصر جدٌدة من حضارة األندلس وفنونها إلى المؽرب حٌث تؽلؽلت فً جبل األطلس فبلؽت
ناحٌة (فازاز) على ٌد قرطبٌٌن من مهاجري (الربض) وكان جنوب المؽرب آنذاك زاهرا بالمدن اآلهلة كنفٌس مدٌنة
الحدابق وأؼمات عاصمة االدارسة فً الجنوب واٌؽلً وتارودانت وتامدلت وماسة وواحات نول لمطة وإٌفنً () 24
وٌظهر أن الحٌاة الحضرٌة كان ال بؤس بازدهارها آنذاك نظرا لوفرة الحواضر التً اندرس معظمها وقد ترك لنا كل
من البكري واإلدرٌسً أسماء مجموعة من المدن اندثرت اآلن معالمها وهً مجهولة فً الخرابط وقد هدم البرؼواطً
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ٌونس بن إلٌاس وحده  387مدٌنة (. (25

ٕ : 7بُؼ ثٖ ٖٓ٘ٞهاُؾٔ٤و ٟاكززؼ اهٌِٞٗ ْ٤ه ىٖٓ اُ٤ُٞل ثٖ ػجل أُِي ٗٝيٍ رَٔٔبٕ ٝػِ٣ ٠ل ٚ٣أٍِْ ثوثوٛب ٖٓ ٕٜ٘بعخ ٝؿٔبهح ٍٝ ،ؼ٤ل ثٖ اكه ٞٛ ٌ٣اُن ٟث٘ٓ ٠ل٘٣خ
ٌٗٞه ( أُـوة ك ٢مًو ثالك اكو٣و٤ب ٝأُـوة ُِجٌوٛ ٟجؼخ اُغيائو .) 92- 91 ٓ ّ 1911
 : 8أُؼوة الثٖ ػناه ٟط 37. ٓ 1
ٓ : 9ولٓخ ًزبة اُلٖ اإلٍالٓ.٢
( : 10اُج٤بٕ أُؼوة ك ٢أفجبه أُـوة) الثٖ ػناه ٟأُواًْ - ٢ث٤وٝد ػبّ  1950ط ٣ ٝ 37ٓ 1نًواثٖ ثبثب ٓئهؿ اَُٞكإ أٗ ٚػ٘لٓب
ؿبكه ػوجخ ثٖ ٗبكغ ُٔطخ ًبٕ ثؼبٕٔخ ؿبٗخ اص٘ب ػْو َٓغلا (اإلٍالّ ك ٠اكو٣و٤ب اُـوث٤خ ثوِْ كّ ٝبٛو ُ -٠٤ثبه.) 52 ٓ 1899 ٌ٣
٣ : 11وبٍ ثؤٕ صٔبٗ٤خ آالف ػبئِخ هوٛج٤خ ٝهكد ػِ ٠كبً كٞعلد صالصٔبئخ ػبئِخ ه٤وٝاٗ٤خ هل ٍجوزٜب اُ ٠ػلٝح اُو٤وٝإ ٛٝنا اُوهْ اُنٟ
أػطب( ٙكٝى )ٟك ٢ربه٣ـ َِٓٔ ٢األٗلٌُ ( 1932 ٛط ٣ ) 371 ٓ 1ؼبهٗ ٓب أًل٤ٛ( ٙواً) ك ٢ربه٣ق ٞٛٝ ٚصٔبٗٔبئخ ػبئِخ ٣ٝظٜو إٔ ٛنا  ٞٛاُٖٞاة ألٕ اُج ٕٞث ٖ٤ػلك
أكواك اُطبئلز ٖ٤اُو٤وٝاٗ٤خ ٝاألٗلَُ٤خ ُْ ّ ٌٖ٣بٍؼب اُٛ ٠نا اُؾل.
ً : 12بٗذ اّج٤ِ٤خ رؼزجو ٓوًيا ُِؼِْ ٝاُؾٚبهح اُوٓٝبٗ٤خ ك ٢ػٜل (اُو ٠ٛٝ )ٛٞأٓ ْٛل٘٣خ اٍجبٗ٤خ (ربه٣ـ َِٓٔ ٢األٗلٌُ ط ) 39ٓ 2
 :ؽٚبهح اُؼوة (ًٍٞزبف ُٞث ) ٕٞاُطجؼخ اُلوَٗ٤خ ٓ . 300
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ً : 14زبة اُلٖ اإلٍالُٓٔ ٢بهٍ ٢ط . 224 ٓ 1
 : 15اُج٤بٕ أُؼوة ٛجؼخ ث٤وٝد  1950ط 354. ٓ 2
 : 16ربه٣ـ كٝى - ١اُطجؼخ اُغل٣لح اُز ٢إٔلهٛب ُ٤ل ٠ثوٝكٖ٘بٍ ػبّ  1932ط 12 ٓ 1
 : 17اثٖ ؽٞهَ ٛ -جؼخ ًٞط . 77 ٓ 2
٤ٛ : 18واً  -ربه٣ـ أُـوة ط . 230 ٓ 1
 : 19ربه٣ـ اُطت اُؼوث٤ًُِٞ - ٢و ػبّ  1876ط . 351 ٓ 2
ًٍٞ : 20زبف ُٞث - ٕٞؽٚبهح اُؼوة ٓ  ( 263اُطجؼخ اُلوَٗ٤خ )
 : 21اُلٖ االٍالٓ - ٢عٞهط ٓبهٍ ٢ط . 479 ٓ 2
ٗ : 22لؼ اُط٤ت  -ط . 179 ٓ 1
 : 23رؼوف ثجٖوح اٌُزبٕ ٝثبُؾٔواء ألٜٗب ؽٔواء اُزواة ًٝبٕ ٍٞهٛب ٓج٘٤ب ثبُؾغبهح ٝاُ طٞة ُٜٝب ػْوح أثٞاة ُِٝغبٓغ ٍجغ ثالٛبد ُٜٝب ؽٔبٓبد .
َٗٝ . .بإٛب ٓقٖٕٞبد ثبُغٔبٍ اُلبئن ٝاُؾَٖ اُوائن ُ ٌ٤ثؤهٗ أُـوة أعَٔ ٓ٘ٝ ... ٖٜأٍَذ ك ٢اُٞهذ اُن ٟأٍَذ ك ٚ٤أى٣ال (إٔ٤ال) أ ٝهو٣جب
ٓ٘( ٚاُج٤بٕ أُؼوة ط ٛٝ ) 134-133ٓ 1بكّ اُجٖوح  ٞٛأث ٞاُلزٞػ ٕبؽت اكو٣و٤خ ٖٓ هجَ اُؼي٣ي ثبهلل ػبّ ٛ 368ـ ًٝبٗذ ك ٢اُجٖوح ػٔبهح
ػظٔ٤خ ثبألٗلٌُ ٝاُجوثو (ٓ ) 330
( : 24اُجواثوح ٝأُقيٕ  -هٝث٤و ٓٗٞطبٗٛ ٖٓٝ .) 59 ٓ ٢ن ٙأُلٕ ٓغٌَخ ٝكٗ( َ٤هوة ٍجزخ ) ٕٝل٘٣خ ٝر٤وَبً ًٝود ٓٝبٍ٘خ ٍٝلاى ٝؽغو اَُ٘و
ٓٝل٘٣خ اُي٣زٝ ٢ٌُِٝ ٕٞربكوع٘٤ذ ٝروٗبٗخ ٝعواٝح (أَُبُي ٝأُٔبُي ُِجٌوٕٝ ٌ٤ٌَ٤ُٝ )ٟلوٝ ٟٝربًواهد (ٌٓ٘بٍخ) ٝربٝهح ًٝواٗطخ ٝرِْٔ (هوة
٘ٛغخ ) ٝثبة أهالّ (هوة اُجٖوح ) ٗ( ٖ٤٘ٛٝيٛخ أُْزبم ك ٢افزوام ا٥كبم ُِْو٣ق اإلكه.)٢َ٣
 : 25أَُبُي ُِجٌو. 136 ٓ ١
ٝرٜ٘ٔب ٛن ٙاُؾٞاٙو ٝرِي أُئٍَبد ٖٓ ػلح ٝع ٙٞألٕ اُلٖ ك ًَ ٢هطو ٓظٜوألٓغبكٕٞٝ ٙهح ؽ٤خ ُوٝائؼ ٚكٔب ظٜو ٖٓ
ا٥صبه اُؼٔواٗ٤خ اال  ٌٖٔ٣ٝإٔ ر٘ط ١ٞىفبهكٗٝ ٚو ّٚٞػِ ٠أٍواه ٖٓ ّؤٜٗب إٔ رِوٓٞ٣ ٢ب ٓب ٞٙءا عل٣لا ػِ ٠أُغبالد اُز ٢ظِذ ؿبٓٚخ ك ٠ربه٣ـ
اُجالك كبُلهاٍبد األصو٣خ رٌ ٕٞأؽ٤بٗب أِ٤ٍٝ ٖٔٙخ ُِزؾوٝ ١اُزٖؾ٤ؼ  ٢ٛٝػٖ٘و عٛٞو ١ك ًَ ٢ؽٚبهح .
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الورابـطىى والفي
إن احتكاك العناصر الساللٌة فً األندلس احتد وعجل بسقوط الخالفة األموٌة مما أدى إلى قٌام نحو العشرٌن من ملوك
الطابؾ أبرزهم المعتمد بن عباد أمٌر إشبٌلٌة الذي اتسم بالطه بروعة خالبة وكان مجمعا للعلماء واألدباء ورجال
الفن ؼٌر أن خطر الزحؾ اإلسبانً بدأ ٌلوح فً األفق وبعد النصر الذي أحرزه على المسٌحٌة رأى من الواجب
استبصال الخطب الذي أدلهم وأمست ممالك الؽرب اإلسالمً عرضة للؽزو الداهم فاستنجد مسلمواألندلس بزعٌم
الدولة المرابطٌة ٌوسؾ بن تاشفٌن وقد لبى هذا األمٌر الصحراوي نداء الواجب بصفته منافحا عن الدٌن والحنٌفٌة
السمحة فاجتاز إلى األندلس استبصاال للخالؾ المستدٌم بٌن األمراء المتنازعٌن على الملك  -العمل على توحٌد
األندلس تحت راٌة اإلسالم واستعادة مجده بتنحٌة بعض قادته أمثال عبد هللا بن بلقٌن وابن عباد الذي نقل إلى أؼمات
حٌث قضى بقٌة حٌاته وهذه المدٌنة التً كانت فً البداٌة قاعدة ملك المرابطٌن والتً كان ٌدبػ بها جلود تفوق جودة
عملها جلود الدنٌا(معجم ٌاقوت) ما لبثت أن تقاعست أمام الحاضرة الجدٌدة (مراكش) ). ( 26
ومنذ ذلك العصر أصبحت األندلس مقاطعة مرابطٌة عرؾ فٌها الفن خالل جٌلٌن مظهرا جدٌدا من الروعة واالزدهار.
وقد الحظ جورج مارسً (  ) 27أن المرابطٌن الذٌن ورثوا ملك األموٌٌن وحكموا العدوتٌن كانوا صلة وصل بٌن
إسبانٌا والبربر حٌث نما التبادل بٌن شقً مملكتهم وإذا كانت إسبانٌا إذ ذاك قد خضعت سٌاسٌا للمؽرب فإن المؽرب
 ) 28بٌنما استفاد ابنه علً من
كان إقلٌما فنٌا أندلسٌا حٌث استقدم ٌوسؾ صناعا قرطبٌٌن لبناء مإسسات بفاس (
مواهب مهندسً العدوة إلقامة قنطرة (تنسٌفت) فً مدخل حاضرة مراكش وبفضل هإالء الؽزاة الصحراوٌٌن فرض
الفن األندلسً روابعه على المؽرب وقد رأى المإرخ (دوزي) فً الؽزو المرابطً لألندلس مثار ثورة عارمة فؤكد أن
الوحشٌة قامت آنذاك مقام الحضارة والتطٌر مقام التعقل وطؽى التعصب على التسامح (  ) 29ؼٌر أن المإرخ اإلسبانً
قد تراجع عن هذه النظرٌة والحظ مارسً أن المرابطٌن حققوا فترة انتقالٌة مشرفة بٌن ملوك الطوابؾ والموحدٌن.
( ) 30وأكد المإرخ الفرنسً هنري (طٌراس) (  ) 31أنه إذا نظرنا إلى المرابطٌن من خالل عملهم اإلفرٌقً فإنهم
ٌتجلون كدولة خدمت الحضارة األندلسٌة وأحسنت إلٌها ،ثم حمل على (دوزي) الذي زعم أن المرابطٌن استؤصلوا
أجود ما فً حضارة األندلس بدعوى الدفاع عن حوزة اإلسالم فً (العدوة) هذا ولم ٌجد المستشرقون اإلسبان عناء فً
الداللة على ما أضفاه المرابطون من روعة وبهاء على المدنٌة اإلسبانٌة وقد اندرست أو تؽٌرت أعالم مإسسات ملوك
الطوابؾ باألندلس أو المرابطٌن بالمؽرب فقصر ابن عباد فً اشبٌلٌة قد أدخلت علٌه تؽٌٌرات عمٌقة من طرؾ ملك
قشتالة بٌٌر لوكوروٌل (  ) 1360-1350بحٌث فقد كثٌرا من عناصره العربٌة و(ردهة السفراء) هً التً تذكرنا وحدها
بالفن اإلسبانى المؽربً فً القرن الخامس بٌنما مرافق القصر األخرى مستوحاة من النهضة اإلسبانٌة (. (32
وقد أشار صاحب (االستبصار) إلى مآثر مرابطٌة لم ٌبق لها أثر وهً " دار األمة " التً أسسها ابن تاشفٌن بمراكش
"ودار الحجر" التً أقامها ولده (علً) ودمرها (عبد المومن) لبناء (جامع الكتبٌة) مكانها وٌرجع إلى هذا العصر
كذلك القصر القدٌم فً تكرارات (تلمسان المرابطٌة).
أما الحمامات فإنها على صورة المستحمات الرومانٌة التً ما زالت منها بقاٌا فً(شالة) وتتجلى أهمٌة هذه البناٌات فً
وفرتها بالمراكز الكبرى وحتى الصؽرى منها فمدٌنة (البصرة) التً هدمها أبو الفتوح صاحب أفرٌقٌة من قبل العزٌز
باهلل عام  368هـ ٌوجد بها حمامان اثنان وقد احتوت ( جراوة) التً أسسها أبو العٌش عٌسى بن إدرٌس عام  257هـ
على خمسة حمامات إلى جانب القصبة المنٌعة والجامع ذي البالطات الخمسة (  ) 33أما قرطبة فقد ضمت أسوارها
ثالثمابة حمام تتخلل ثالثة آالؾ مسجد و  28ربضا منها الزاهرة والزهرة ( 113.000دار) و وجد بفاس أٌام الناصر
الموحدي  93حماما بٌنما لم ٌكن بها سوى العشرٌن قبل ذلك وٌظهر أن القاهرة اشتملت فً القرن السابع على 80
حماما ) ) 34بٌنما كان فً الفسطاط فً نفس الوقت ألؾ حمام  ،أما فً بؽداد فقد تحدث (ابن جبٌر) عن ألفٌن وابن
الخطٌب البؽدادي عن ستٌن ألفا.
و ال أعرؾ كتابا أفرد فً تارٌخ أو وصؾ حمامات المؽرب بٌنما ألفت فً حمامات دمشق كتب مثل "عدة الملمات فً
تعداد الحمامات" لٌوسؾ بن عبد الهادي (من رجال القرن التاسع وأوابل العاشر).
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أما من الوجهة المعمارٌة فالظاهر أن أنماط البناء تبلورت فً الشرق والؽرب منذ القرن الثامن المٌالدي كما الحظ
ذلك (مارسً) ففً األسلوب األندلسً توجد قاعة ثانٌة هً قاعة االستحمام الحقٌقٌة مجهزة بجفان من مرمر وأنابٌب
مركوزة فً عرض الجدران ٌجري فٌها الماء المسخن فً مرجل نحاسً من العٌار الكبٌر وتنبعث من هذه األنابٌب
حرارة مرتفعة ،أما فً حمامات المؽرب فالبرمة ( وهً قدر كبرى من حجر) تقع فً الردهة الثالثة التً هً مصب
الحرارة وهً موازٌة لقاعة ثانٌة أقل حرارة وتلٌها ؼرفة ثالثة دافبة وبذلك ٌتطورالمؽتسل بنوع من التدرج ٌطابق
المقتضٌات الصحٌة أما الساحة الخارجٌة وهً عبارة عن وسط الدار الداخلً فتعلوها قبة ثمانٌة وتتوسط بساطها
المبلط بالزلٌجً فسقٌة من مرمر أو فسٌفساء وبجوانبها ؼرؾ للراحة واالستجمام.
وقد أقام المرابطون عددا كبٌرا من المإسسات الدٌنٌة فً المؽرب األوسط (جوامع جزابر بنً مزؼنة وندرومة
وتلمسان ( (35وكذلك فً المؽرب (مدرسة الصلبرٌن بفاس وجامع ابن تاشفٌن بمراكش (  ) 36وتدل الحفرٌات االثرٌه
االخٌرة على ان فً اإلمكان تحدٌد موقع هذا المسجد العتٌق فً وسط المدٌنة وقد كشفت مصلحة الفنون الجمٌلة عن
قبة مرابطٌة هً (قبة البردعٌٌن) قرب جامع ابن ٌوسؾ.
أما فً فاس فإن جامع القروٌٌن المإسس عام  245هـ قد وسعت جنباته فً عهد المرابطٌن على الشكل الذي ما زال
علٌه إلى اآلن كما ٌتجلى ذلك من الوصؾ الوارد فً (القرطاس ) و(زهرة اآلس) وقد بنً (جامع القروٌٌن طبقا
لتصمٌم أصٌل فصحونه موازٌة للقبلة على ؼرار مسجد الشرفاء) الذي بناه المولى إدرٌس بفاس وكذلك (جامع ابن
طولون) بالقاهرة وجامعً بعلبك ودمشق.
أما التصمٌمات المعمارٌة العسكرٌة فقد استمد الصنهاجٌون جل أسالٌبها من بقاٌا العناصر البٌزنطٌة والرومانٌة
والقرطاجٌة فمنذ القرون األولى للفتح اإلسالمً بالمؽرب العربً والمدن تحاط بؤسوار وكذلك األمر فً كثٌر من
الحواضر العربٌة بالشرق والمواد األساسٌة للبناء كانت تتشكل فً القرن الثالث الهجري من اآلجر والجبص والطوب
والطابٌة فسور جراوة (  ) 37مثال بنً بالطوب عام  257هـ وكذلك رقادة بإفرٌقٌا عام  294والبصرة المهدمة عام
 368هـ هذا بٌنما استعمل البناءون الجبص والمرمر واآلجر فً جامع القروٌٌن لدى تجدٌد بنابه عام  252هـ على ٌد
األندلسً محمد بن حمدون (  ) 38وكانت كذلك لمدٌنة داول قرب مدٌنة أصٌال أسوار أمر بهدمها أواخر القرن الرابع
محمد بن قاسم من قبل المستنصر بلله األموي (.) 39
وقد تزاٌد عدد األبراج واألسوار المحٌطة بالمدن والحواضر خالل القرن الرابع على إثر انحالل السلطة المركزٌة
بقٌادة ملوك الطوابؾ وزناتة واألدارسة والبرؼواطٌٌن بالمؽرب إلى حد انعدم معه تقرٌبا وجود مدن شاؼرة خالٌة من
األسوار بل كانت توجد قالع محصنة داخل بعض المدن فكانت مثال فً مدٌنة البٌرة (  ) 40باألندلس مراكز ٌتخذ فٌها
الرجل بإزاء داره مسجدا وحماما فرارا من جاره وقد بنى المرابطون قالعا للتحصن من هجمات خصومهم والمتوفرة
فً عقر األطلس على مآو دفاعٌة عند االقتضاء وٌظهر أن ٌوسؾ بن تاشفٌن رؼب أول األمر فً إبراز قوته العسكرٌة
باالستؽناء عن األسوار فمدٌنة مراكش مثال لم تجهز باألسوار إال فً أٌام علً بن ٌوسؾ بإٌعاز من الفقٌه ابن رشد وقد
ذهب ابن تاشفٌن أبعد من ذلك عندما دمر أسوار مدٌنتً صدٌنة ثم فاس عام  462هـ ( ) 41على أن األمٌر المرابطً
شعر بالحاجة الملحة إلى بناء حصن فً قلب مراكش لحماٌة أمواله وعتاده وقد أسفرت الحفرٌات التً قامت بها
مصلحة اآلثار اإلسالمٌة فً المكان الذي بنً فٌه جامع الكتبٌة األول عن جانبٌن اثنٌن لهذا الحصن المرابطً وهناك
قالع أخرى ٌرجع عهدها إلى العصر المرابطً مثل قلعة بنً تودة بفاس هذا ولم ٌحس المرابطون الصحراوٌون بادئ
ذي بدء بالحاجة إلى تزوٌد المؽرب بمإسسات حضرٌة ذات مصلحة عامة فمشكلة المٌاه مثال رؼم أهمٌتها قد حاولوا
حلها بالوسابل التً كان ٌستعملها رجال الصحراء وال ٌزالون  ،فمن ذلك الخطارات التً مدت فً باطن األرض
لتجهٌز مراكش بالماء وهذه األنابٌب الواسعة شبٌهة بالفقارات الصحراوٌة ؼٌر أن األسالٌب األندلسٌة الجدٌدة حدت
علٌا ابن ٌوسؾ إلى االستعانة بالفنٌٌن األندلسٌٌن لتجدٌد طرٌقة جلب الماء فقد حفرت آبار نقلت مٌاهها بؤسلوب
مٌكانٌكً عجٌب إلى حدابق المسرة (المنارة).
وهكذا فإن المرابطٌن الذٌن قاموا بدور الوسٌط بٌن إسبانٌا وإفرٌقٌا التجؤوا فً آن واحد  -كما ٌالحظ مارسً  -إلى
الفنٌٌن الصحراوٌٌن والمهندسٌن األندلسٌٌن وقد بنٌت قنطرة على نهر تانسٌفت بمدخل مدٌنة مراكش بفضل جهود
مهندسٌن استقدمهم األمٌر من العدوة وقد جرفت المٌاه هذه القنطرة خالل فٌضان فؤعٌد بناإها فً عهد األمٌر آلتالً.
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وقد أكد المإرخ الفرنسً طٌراس (  (42لدى حدٌثه عن الفن المرابطً أن علٌا بن تاشفٌن فاق والده بكثٌر فً
المإسسات المعمارٌة مع أن ٌوسؾ نفسه كان من كبار البناة والمإمسٌن وقد اندثرت أعالم جمٌع ما أقامه من قصور
ومساجد فً مراكش باستثناء قبة البردعٌٌن (قرب جامع ابن ٌوسؾ) و مسجد تلمسان (عدا منارته) ومعظم أروقة
جامع القروٌٌن الزاخر بروابع الفن األندلسً المقتبس طبق األصل من الفن األندلسً بما كان ٌنطوي علٌه فً القرن
الخامس الهجري من رقة ورشاقة وروعة زخرؾ ومع ذلك فإن إسهام المرابطٌن فً الفن كان مهما ال ٌخلو من تجدٌد
فالفنان ال ٌمكن أن ٌستسٌػ وٌقتبس إال ما تمكن تقرٌبا من الكشؾ عنه (  ) 43ولنا على ذلك دلٌل قوي فً النفوذ الشامخ
الذي بسطه المرابطون فً األندلس وإفرٌقٌا وذلك فً العمل البناء الذي حققوه فً هذا الجزء من المؽرب اإلسالمً
وقد الحظ كودار(  ) 44عن حق أن إقامة المرابطٌن لصروح أكبر امبراطورٌة أسست فً العالم حٌث امتدت من
األندلس إلى (جزر البالٌار) إلى (نهر النٌل النٌجٌري) لتنم لدى الفاتح المرابطً عن تفتح مدارك قوٌة.

ً - 26بٗذ رَٔٓ ٠وٝ ًِٝهل اٍزؼِٔذ ٛن ٙاُِلظخ ك ٕٝؿ٤وٛب أ٣بّ أُواثطٝ ٖ٤اٗزوِذ اُ ٠اإلٍجبٗ٤خ ٌٛنا ( ٓنًواد األٓ٤و ػجلهللا آفو ِٓٞى ث٘ ٢ى٣و- ٟ
ٓ .) 125
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تطىرالفي فً ػهذ الوىحذٌي
بعد انهٌار الدولة المرابطٌة اعتلى أرٌكة العرش زعٌم المصامدة الموحدٌن المهدي بن تومرت المنحدر من األطلس
الكبٌر ثم خلفه عبد المومن بن علً الذي وصفه بعض المإرخٌن األجانب بؤنه أعظم شخصٌة بدون منازع طوال
القرون الوسطى البربرٌة إذ هو قابد حربً نظامً حقق للمرة األولى فً تارٌخ إفرٌقٌا الشمالٌة أعجوبة باستالم أزمة
الحكم فً مجموع األقطار الممتدة من المحٌط األطلنتٌكً إلى طرابلس الؽرب  ،وقد اعترؾ المإرخ ( َكزٌل) أٌضا
بؤن الموحدٌن بسطوا نفوذهم على مجموع بالد البربر (  (45وهكذا فإن الموحدٌن الذٌن ركزوا للمرة األولى وحدة
اإلسالم السٌاسٌة من حدود قشتالة إلى لٌبٌا قد ساهموا فً تؤصٌل نوع من التوحٌد بٌن عناصر الفن اإلسالمً فً
المؽرب(.) 46
وقد استمر نفوذ الموحدٌن أزٌد من قرن ،كان لهم فً ؼضونه أعمق األثر فً عدوة األندلس المترامٌة األطراؾ
فانتصار ٌعقوب المنصور فً األندلس قد أضفى على الفن طابعا خاصا وحقق بتساوق مع مدرسة القٌروان التجانس
الفنً بٌن الشرق والؽرب ذلك أن المؽرب تمكن عن طرٌق إفرٌقٌة من االتصال بعالم جدٌد متؤثر بالعناصر الفنٌة
المصرٌة والعراقٌة ولكن "هزٌمة العقاب" ضعضعت بعد ذلك بخمسة عشر عاما أركان الدولة الموحدٌة التً زحزحها
المرٌنٌون عن ملك المؽرب بما كالوها من ضربات متوالٌة ،هذا وقد احتل الموحدون فً تارٌخ الفن اإلسالمً مكانة
مرموقة تفوق ما كان للمرابطٌن فً هذا الحقل ،وذلك بالرؼم من معارضة المهدي بن تومرت مإسس الدولة الموحدٌة
لبعض مظاهر هذا الفن كالموسٌقى والسماع والزخارؾ والنقوش ،ؼٌر أن البالط الموحدي ما لبث أن تألألت فً
ربوعه مجالً الفن أٌام عبد المومن الذي أضفى رواء على مساجالت الشعراء كما أقام العمارات الرابعة وازداد الفن
روعة فً عصر ولده ٌوسؾ الذي زخرؾ بالطه باألطباء والفالسفة أمثال ابن رشد وابن طفٌل وابن زهر وابن مروان
القرطبً (.) 47
وكان ٌوسؾ هذا ٌقطن فً إشبٌلٌة التً زخرؾ معماراتها بؤبهى وأروع مما زٌن به حاضرة مراكش  ،أما ولده ٌعقوب
المنصور فإن بدابعه الفنٌة تشهد بؤنه أروع بناء فً العصر الموحدي (  (48مثال ذلك المإسسات المقامة فً إشبٌلٌة
والرباط ومراكش.
وبفضل الموحدٌن تجلى القرن السادس لبعض علماء اآلثار كعصر بلػ فٌه الفن األوج فً الشرق الؽربً من العالم
اإلسالمً ( ، ) 49وقد شرع عبد المومن فً آن واحد فً بناء مسجد تازة والمدٌنة نفسها وكذلك مسجد تنمل مهد الدولة
الموحدٌة الذي لم تبق منه سوى معالمه ،أما فً مراكش فإن كتبٌته األولى هدمت وقد تمكنت مصلحة اآلثار اإلسالمٌة
والفنون الجمٌلة من الكشؾ عن الرسم األول لهذا المسجد ثم بنى أوالده الكتبٌة الحالٌة محاذٌة لألولى متوجهة بدقة نحو
القبلة ؼٌر أن جانبا من هذه البناٌات لم ٌتم إال فً عهد ٌعقوب المنصور.
وتبدو الهندسة المعمارٌة الموحدٌة فً أجلى وأجل معالمها فً مساجد مراكش وحسان (بالرباط) ومرصد الخالدة
(بإشبٌلٌة) .ففً منارة الكتبٌة توجد طبقات متوالٌة من الؽرؾ المقوسة السقؾ تصل بٌنها درج مركزٌة ال مرقاة لها،
وٌالحظ وجود نفس التصمٌم فً كل من الخالدة وحسان ،فالجدر مطلٌة بجص أصفر أكلس أي ضارب إلى اللون
الرمادي ،وما زال هذا التبلٌط جارٌا به العمل فً مراكش اآلن ،وتنعكس على صفحته تموجات وضاءة تنسل إلى داخل
المنارة من النوافذ المفتوحة فً عرض الحابط وتإدي الدرج آخر المطاؾ إلى الجزء العلوي من المبذنة المطل على
المدٌنة وتستمد النقوش تسطٌراتها من أشكال الزهر والسعؾ الجامعة بٌن القوة والرقة(  ،) 50أما فً الطبقة األرضٌة
فإن القبة مخروطة الشكل تبعا لألسلوب اإلسالمً اإلسبانً بٌنما تحتوي القاعة السادسة واألخٌرة على أؼنى قبة ثمانٌة
الهندام ذات أضالع ومقربصات تتكون منها مجموعة هندسٌة رابعة ولكن ال ٌالحظ فً مجموعة أجزاء المنارة أي
عنصر جدٌد ٌمس األسلوب أو الهندام العام الشابعٌن فً المؽرب اللهم إال إذا استثنٌنا ضخامة برج المبذنة وقمتها
والتناسق األصٌل فً الزخرؾ والتنمٌق ،وقد أكد كل من (طٌراس) و(باسً) أن الكتبٌة أجمل معبد أقامته الخالفة
اإلسالمٌة فً المؽرب وأنه ٌعادل فً جدة أسلوبه روابع الجامع الكبٌر بقرطبة واالنطباعة التً ترتسم فً نفس الزابر
لهذا المسجد هً الروعة والتؤثٌر البلٌػ ذلك أن مساجد الموحدٌن أكمل وأروع المساجد اإلسالمٌة فهً عبارة عن
22

23

خمٌلة من األساطٌن تتجلى فً ؼضونها جاللة الحصون واألروقة الممتدة بٌن األعمدة والحناٌا وصفاء األقواس فً
رسومها المتناهٌة والجناس األخاذ بٌن الصحن المركزي والصحون الجانبٌة بؤقواسها المقربصة وقببها البدٌعة وسقوفها
الخشبٌة السامقة تتألأل فً منتهى الصحن الذي تخٌم علٌه أشعة خافتة وضاءة المحراب الناعمة وفصوص العاج
المصفرة فً تضارٌس المنبر ولمعان الفسٌفساء بحٌث تنبثق من هذه المجموعة المعمارٌة الخالبة عظمة تجمع بٌن
الوداعة والنعومة  ،فجامع قرطبة رؼم سعته ال ٌتسم بنفس الطابع من التجانس والتناسق ومع ذلك فإن عددا كبٌرا من
رإوس األساطٌن فً الكتبٌة هو من أصل أندلسً ،فاألعمدة األربعة التً تساند قوس المحراب من مخلفات الفن
األموي (وتوجد أٌضا فً المسجد الموحدي بقصبة مراكش أعمدة أموٌة من الصعب وجودها ملتبمة فً قرطبة نفسها)
فجامع الكتبٌة ٌشكل متحفا حٌا لألعمدة الموحدٌة التً ٌنٌؾ عددها على األربعمابة والتً ما زالت تحتفظ بؤصالتها
المتجلٌة فً عبقرٌة الفنان األندلسً الموحدي ومهارة ٌده الصناع ،وقد كسا بناء رإوس األعمدة ؼاللة من الخصب
الذي ال ٌنضب معٌنه لم ٌسبق له نظٌر فى الؽرب اإلسالمً ولن ٌسمح الزمان بمثله (.) 51
أما منبر الكتبٌة فقد تحدث عنه ابن مرزوق فً مسنده (  ) 52فؤشارإلى ما أكده أهل الفن من جودة وإتقان ترصٌع
 0وٌرجع
منبري جامع قرطبة ومسجد الكتبٌة فً حٌن أن المشارقة ال علم لهم بفن النقش على الخشب برقة وأناقة
تارٌخ صنع هذا المنبرإلى عبد المومن بن علً (.) 53
وٌرى كل من طٌراس وباسً (  (54أن هذا المنبر هو أجمل منبر فً الؽرب اإلسالمً بل أبهى وأروع منبر فً العالم
اإلسالمً أجمع وما زال قابم الذات إلى عصرنا هذا فً الكتبٌة ،إال أن بعض أجزابه تمٌل إلى التداعً وقد تعرض
المإرخ مًٌٌ ( Milletفً كتابه عن الموحدٌن ص  ) 128إلى المنارات الثالث ،فذكرأن قٌمتها ال ترتكز على
ضخامتها وتوازنها فحسب بل أٌضا على فخامة هندامها ونسبها الوافٌة بمقتضٌات األناقة مع بساطة فً الزخرؾ
والنقش وأصالة فً الذوق الذي ٌحذق بها وٌحوٌها دون مساس بوحدة هذه المجموعة التً تسري فً معالمها آثار
السلطان المإسس لها محًٌ الملة والدٌن وحامً التقالٌد ،بل مدعم اإلسالم فً ربوع المؽرب وفً أٌام الموحدٌن
أصبح العمل جارٌا بإقامة األسوار لحماٌة المراكز الكبرى  0ونحن ال نساند ما زعمه االستاذ جورج مارسً ( (55
من أن الموحدٌن اختاروا منهجا مؽاٌرا ألسلوب سلفهم فً هذا النوع من البناء والتعمٌر فإذا كان بنو عبد المومن قد
هدموا أسوار بعض كبرٌات الحواضرالمؽربٌة كفاس وسبتة وسال (  ) 56فإن هذا األمر ال ٌعدو  -فً نظري  -مجرد
وسٌلة حربٌة استؽلها المرابطون أنفسهم  -كما رأٌنا  -بهدم أسوار صدٌنة ثم فاس على أن هذه األسوارأعٌد بناإها
بمجرد قضاء الدولة الجدٌدة على أعشاش المقاومة التً لجؤ إلٌها خصومها ،فقد اضطر عبد المومن إلى تجدٌد بناء ما
هدم ،فاألستاذ جورج مارسً الذي أؼفل هذا العنصر الهام فً االستراتٌجٌة الحربٌة عند المرابطٌن ،وكذلك الموحدٌن،
ٌظن أن هإالء رجعوا إلى أسلوب سلفهم.
وقد بنى الموحدون مدٌنتٌن اثنتٌن هما تازة (أٌام عبد المومن الذي حصن تنمل ثم جبل طارق عام  555هـ) والرباط
على ٌد المنصور الذي اهتم خاصة بالقالع والحصون .والمنصور الموحدي أساء اختٌار موقع مدٌنة الرباط حسب
بعض المإرخٌن الذٌن ٌزعمون أنه ندم على ذلك ،إال أن هذا الزعم لم ٌتؤكد ،وقد عقب مارسً على ذلك مالحظا أن
بناء رباط الفتح بما فٌه من باب الرواح وباب القصبة الرابعة ٌعتبر إنتاجا قٌما نادر المثال ال مجال فً الشك فً جدواه
وقد سبق البن تاشفٌن أن أقام أول رباط للجهاد فً هذا الموقع وقد تجاوز طول أسوار مدٌنة المنصور خمس
كٌلومترات ،وعدد أبراجها  74واندرست أعالم ما كان ٌسمى بقصر عبد المومن فً الحروب التً نشبت بٌن الموحدٌن
وبنً مرٌن (.) 57
وقد أمست هندسة القالع فً آخر عهد الموحدٌن عمال مندرجا فً تقالٌد ملوك المؽرب واألندلس فً العصور التالٌة.
وقد اقتبس بنو عبد المومن من األسالٌب األندلسٌة ال سٌما بناء السواقً وجلب المٌاه ،فقد أسست قنوات نقلت مٌاه (عٌن
ؼبولة) إلى سال ورباط الفتح (  (58حٌث وضعت أنابٌب ثانوٌة إلٌصال الماء إلى الجامع الكبٌر والزاوٌة التٌجانٌة بعد
ذلك ،ومناعة تبلٌط هذه القناة ال تقل عن قوة األسوار الموحدٌة بالرباط (  ) 59وهنالك قنوات أخرى ترجع لهذا العصر
فً مراكش وفاس وباقً مدن المؽرب.
وقد أكد مًٌٌ (  ) 60أن أبا ٌعقوب الموحدي بنى القناطر ومعابرالمٌاه مبرهنا بذلك عن اهتمام نادر بالصالح العام ،وقد
أسس ولده المنصور منارات وقناطر(  (61وحفر مطافا وأقام المالجا فً الفلوات من سوس األقصى إلى سوٌقة ابن
مذكود فً حدود طرابلس .ولم ٌعثر على أي أثر للمدارس أو المرستانات التً أشار إلٌها صاحبا القرطاس والمعجب،
وٌظهر أن المستشفى الذي بناه ٌوسؾ فً مراكش فً القسم المنبسط من المدٌنة كان ٌتسم بطابع عصري وقد وصفه
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المراكشً ( ) 62بقوله :
"وبنى بمراكش بٌمارستان ما أظن أن فً الدنٌا مثله وذلك أنه تخٌر ساحة فسٌحة بؤعدل موضع فً البلد وأمر البنابٌن
بإتقانه على أحسن الوجوه فؤتقنوا فٌه النقوش البدٌعة والزخارؾ المحكمة ما زاد على االقتراح وأمرأن ٌؽرس فٌه مع
ذلك من جمٌع األشجار المشمومات والمؤكوالت ،وأجرى فٌها مٌاها كثٌرة تدور على جمٌع البٌوت زٌادة على أربع
برك فً وسط إحداها رخام أبٌض ثم أمر له من الفرش النفٌسة من أنواع الصوؾ والكتان والحرٌر واألدٌم وؼٌره بما
ٌزٌد على الوصؾ  . . .وأجرى له ثالثٌن دٌنارا فً كل ٌوم برسم الطعام وما ٌنفق علٌه خاصة خارجه عما جلب إلٌه
من األدوٌة ،وأقام فٌه الصٌادلة لعمل األشربة واألدهان واألكحال ،وأعد فٌه للمرضى ثٌاب لٌل ونهار للنوم من
جهازالصٌؾ والشتاء ،فإذا نقه المرٌض فإن كان فقٌرا أمر له عند خروجه بمال ٌعٌش به رٌثما ٌشتؽل ،وإن كان ؼنٌا
دفع له ماله وتركته ولم ٌقصره على الفقراء دون األؼنٌاء بل كل من مرض بمراكش من ؼرٌب حمل إلٌه وعولج إلى
أن ٌسترٌح أو ٌموت .وقد وصؾ (مًٌٌ) هذا المارستان بؤنه ٌخلؾ وراءه مصحات أوربا المسٌحٌة وتخجل منه حتى
الٌوم (أي عام  ) 1926مستشفٌات بارٌس (  ) 63وقد ترعرعت المارستانات فً العصور التالٌة ال سٌما فً عهد
المرٌنٌٌن (  ) 64وقد عرؾ فن الزخرفة األندلسً المؽربً  -نظرا لزهد وتقشؾ عبد المومن وخلفابه  -نوعا من
البساطة (  ) 65حدت فنانً األندلس إلى االجتهاد لضمان خطوط الزخارؾ وفحواها وبذلك قوٌت حاسة اإلتقان وسما
الكٌؾ والقٌمة ال سٌما مع توفر الوسابل وكفالة الذرابع المادٌة التً لم ٌسبق للفن األندلسً أن عرؾ نظٌرا لها منذ
ازدهار مملكة قرطبة فقامت المإسسات الضخمة وقد عجلت المجموعات الفنٌة الموحدٌة بمراكش واشبٌلٌة والرباط
بانبثاق األسالٌب الكالسٌكٌة للفن اإلسبانً المؽربً بحٌث لن ٌتؤتى بعد ذلك للفنان األندلسً أن ٌتصور أو ٌحقق عمال
ٌمتاز بمثل هذه السعة والفخامة ،وقد تبلورت فً هذا العصر فً مجموع أنحاء المملكة حضارة ٌانعة متؤلقة المعالم
انعكست أشعتها الخالبة على المجتمع المدنً وحتى فً بعض مظاهر حٌاة البادٌة فاجتمعت فً الهندسة المعمارٌة
رؼبة فً ضمان جودة الكٌؾ مع حاسة العظمة استعملت أسالٌب آلٌة مقتبسة من (علم الحٌل) إلنجاز التصمٌمات
الهندسٌة (  ) 66وقد الحظ األستاذ (أندري جولٌان) أن الحضارة األندلسٌة اتسمت إذ ذاك بطابع رابع صادؾ ازدهار
النظام الذي حققه الموحدون ،وبذلك أخذ كل واحد حظه من اإلشعاع الحضاري وامتد ذلك طوال القرون التالٌة حٌث
 ) 67وقد أكد األستاذ (روبٌر
تؽلؽلت مدنٌة حق كثمرة للمبادئ وثقافة فكرٌة أخاذة فً أعماق الجبال المؽربٌة (
مونطانً) هذه االنطباعة عندما وصؾ المعالم التً تشهد بمدى إسهام االنتصارات الموحدٌة فً نشر الحضارة
بالنواحً األطلنتٌكٌة التً لم ٌسبق للعناصر األجنبٌة أن تسربت إلى حواجزها المنٌعة(.) 68
وقد استنتج األستاذ مًٌٌ أن ملوك بنً عبد المومن لم ٌكونوا مجردٌن من أهلٌة اعتالء األرابك التى خلفهم فٌها فى
الصعٌد العالمى ملوك ؼربٌون أمثال فرٌدرٌك الثانً ،وسان لوي فردنان (.) 69

 ٌُٖٝأُئهؿ أّبه كٗ ٕٝول اُٛ ٠نا اُوأ ١كً ٢زبثٓ" ٚئٍَبد  ٝأػواف اُجوثو ك ٢أُؼية " ٓ

( (45اُزبه٣ـ اُول ْ٣إلكو٣و٤ب أُْبُ٤خ ) ط .281 ٓ 6
28
ٓ ) 46بهٍ - ٢اُلٖ اإلٍالٓ. 305 ٓ ٢
 ) 47اُووٛبً ط .176 ٓ 2
ٓ (48بهٍ - ٢اُلٖ اإلٍالٓ ٢ط 303 ٓ 1
 ) 49اُٜ٘لٍخ أُؼٔبه٣خ اإلٍالٓ٤خ ك ٢اُـوة ٓ 200
ٓ( ) 50غِخ َٛجو )ٌ٣اُز ٢رٖلهٛب ًِ٤خ ا٥كاة ثبُوثب ، ٛأُغِل اَُبكً ػبّ 107 ٓ ، 1926
٤ٛ ) 51واً ٝثبٍَٛ( ٢جوٓ ٌ٣غِل  6ػبّ (177 ٓ ، 1926
ٓ ) 52وزطلبد ْٗوٛب ُ٤ل ٢ثوٝكٖ٘بٍ كٓ ٢غِخ َٛجو ٌ٣ػبّ 55 ٓ ، 1925
 ) 53اُؾَِ ٛ ،جؼخ ر. 109 ٓ ٌٗٞ
َٛ (54جوٓ ٌ٣غِل  6ػبّ 169 ٓ ، 1926
 (55اُٜ٘لٍخ أُؼٔبه٣خ اإلٍالٓ٤خ 220 ٓ ،
( ) 56االٍزوٖب) ُِ٘بٕوٛ ١جؼخ اُوبٛوح ط (ٝ 11 ٓ 2ىٛوح ا. 78 ٓ ) ً٥
 (57ث٘٤ذ أٍٞاه ثبكً ٝاُؾَٔ٤خ ٤ِ٤ِٓٝخ ػبّ ٛ 601ـ ٝػِ٣ ٠ل ٣ؼ ِ٤ػبَٓ اُ٘بٕو أُٞؽل( ١اُنف٤وح اَُ٘٤خ ٓ ) 39
 (58هاعغ اُزبه٣ـ اُٖـ٤و ُِوثبُ ٛالٍزبم ًب.٢٣
 ) 59اُووٛبً ٛ -جؼخ ٍال ًٝ ، 146 ٓ ،زبة ؽ ٍٞاُو٘طوح أُٞؽل٣خ ُ٘وَ أُبء ثبُوثب٘ٛ - ٛو ١ثبٍ - ٢أُغِخ اإلكو٣و٤خ
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ً ) 60زبة أُٞؽل. 129 ٓ ٖ٣
ٜ٘ٓ ) 61ب ه٘طوح ٖٓ ٓؼل٣بد ث٘٤ذ ػِٝ ٠اك ٟاُوٓٝبٕ أٜٗ ١و أث ٢ههوام ث ٖ٤اُوثبٍٝ ٛال (االٍزجٖبه) ٝه٘طوح ٖٓ أُٞاػ ٝؽغبهح ٣ؼجو اُ٘بً ػِٜ٤ب ؽٖ٤
٣غيه اُٜ٘و كبما ٓل ػجوٝا اُو٘ٞاد (أُواًْ )٠ك ٠أُؼغت ٓ ٝ ). 222هل ث٘ ٠األٗلَُ ٕٞ٤اَُِ ٕٞ٣ٞأ٣بّ اَُؼل ٖ٤٣ه٘طوح ػِ ٠اُٜ٘و رغب٘ٓ ٙبهح ؽَبٕ (اُزبه٣ـ
اُٖـ٤و ُِوثب ( ) 113ٓ ٛثوِْ ًب.)٢٣
أُؼغت ٛ -جؼخ ٍال ٞٓ - 1357اكن . 177 ٓ ، 1938

(62
 (63أُٞؽل. 129 ٓ ٕٝ
 ) 64هاعغ اُنف٤وح اَُ٘٤خ ٓ ٝ 100ربه٣ـ اُطت ٝاألٛجبء ُِٔئ ُق
 (65ربه٣ـ أُـوة ٤ٛ ،واً ٓ . 368
 ) 66مُي ٓب ؽٌبٕ ٙبؽت ىٛوح ا ٖٓ 69 ٓ ً٥إٔ فٖخ ٖٓ أُوٓو األثٝ ٘٤ىٜٗب  143ه٘طبها ٗوِٜب أثو اُؾَٖ ٖٓ أُو٣خ اُ ٠اُؼوائِ صْ اُ ٠كبً ػِ٠
ظٜو ػوثبد فْج٤خ.
 ) 67أُـوة أُغ٤٤ُٞٓ - ٍٜٞواً ط Moulièras . 28 ّ 1
 ) 68اُجواثوح ٝأُقيٕ ٓ . 77

(69

أُٞؽل. 159 ٓ ٕٝ
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قصبت األوداٌت
ولنضرب مثاال حٌا بقصبة األوداٌة برباط الفتح فهذه القصبة الموحدٌة محاطة بسور سواء على طول نهر أبً رقراق أم
تجاه البحر ونحو السهل البري ولم ٌعد هنالك من جهة الوادي سوى قطعة جدار قرب ما ٌسمى بصقالة طولها نٌؾ
وثالثون مترا ،وارتفاعها نحو ثمانٌة أمتار وبجانبها ما ٌدعى بمستودع موالي الٌزٌد (نجل السلطان محمد بن عبدهللا)
والكل مقام فوق الصخر بحجر ؼٌر منحوت ،وهنالك بقاٌا أسوار أكثر أهمٌة تقع بٌن مقهى األوداٌة والبناٌة الدابرٌة
المسماة (المدورة) التً تؽمرها مٌاه الوادي عند المد ،أما من ناحٌة البحر والبر فإن السور الممتد ما زال قابما،
وٌبلػ معدل هذه األسوار مترٌن اثنٌن ونصؾ متر بٌنما ٌصل على مقربة من برج سوق الؽزل إلى أزٌد من ثالثة أمتار
قد طلً ظاهرها بدهن سمٌك ،وكان الحرس مبثوثٌن فوق نهج سوي قد مد على هذه األسوار ٌذهبون وٌجٌبون لخفر
الجوانب المشرفة على المدٌنة والبحر فً معزل عن األنظار بفضل حاجز منٌع قد فتحت فٌه ثؽرات تنفذ منها
البندقٌات .ولٌست كل هذه األجزاء من صنع الموحدٌن ألن بعضها قد تجدد بناإه منذ نحو القرنٌن بفضل ما أواله
الملوك العلوٌون من عناٌة فابقة لهذه التحصٌنات ،أما األبراج التً تعلو األسوار فبعضها مازال ماثال للعٌان فً روعته
المهولة مصوبا ثؽراته نحو المحٌط أو تجاه المدٌنة.
وٌظهر فً خصوص مادة البناء فً سور قصبة الرباط أنه وسط بٌن النهج المعماري المرابطى وبٌن المعطٌات
الموحدٌة التً برز فٌها مزٌج من المالط المقوى بالرمل والماءء فاألسوار التً ٌرجع تارٌخها إلى عهد ٌوسؾ بن
تاشفٌن وخلفابه قد بنٌت  -كالقسم المشرؾ على سوق الؽزل  -من الحجارة ؼٌر المنحوتة واآلجر أو من الحجارتٌن
المبسوطة وؼٌر المنحوتة ،وقد استخدم الموحدون ؼالبا الحجارة وحدها دون تحمٌل أنفسهم عناء نحتها كما هو الحال
فً أبراج موحدٌة أخرى ؼلب علٌها الطابع القرطبً ،وقد تؤثروا هنا ببدابٌة سلفهم اللمتونٌٌن ،ومع ذلك فإن القصبة لم
تخل من روعة وجلل.
وٌنفذ الزابر إلى قصبة األوداٌة من ثالثة أبواب أكبرها الباب األثري المإدي إلى سوق الؽزل ،والثانً هو الباب الواقع
بٌن الباب األول وبٌن البرج ،وٌظهرأنه حدٌث العهد ٌرجع تارٌخه إلى العصرالعلوي بٌنما ٌقوم الباب الثالث العتٌق
قبالة الجهة الشمالٌة الشرقٌة للمتحؾ ،أما الباب الكبٌر فإنه فً منتهى الروعة ،وتحتوي طبقته األرضٌة على ثالث
قاعات متداخلة وعلى طبقة أولى تحوي خمس ممرات فوقها سطح ٌطل على مجموع القصبة وتبلػ مساحة القاعة
األولى نٌفا وسبعة أمتار فً مثلها تعلوها قبة سامقة مع حناٌا جانبٌة تلٌها قاعة ثانٌة فً نفس األحجام مقببة ومحالة
بمناجذ شبٌهة بالجواهر المنظومة .أما الؽرفة الثالثة فإنها أعرض وٌزدان الوجه الباطنً للباب بعضادات أو أعمدة
 Consolesوال تزال بقاٌا التبلٌط الذي كان ٌؽطً أرض
مربعة تحمل مساند ناتبة تعرؾ الٌوم بطاوالت الجدار
القاعات ،وٌذكرنا تصمٌم باب القصبة بؤحجامه وأشكاله المنعرجة بتخطٌطات أبواب السور الموحدي لرباط الفتح إال أن
ترتٌب الؽرؾ ٌختلؾ فٌهما ،وقد ال ٌبدو جلٌا العامل الداعً إلى تحلٌة ؼرؾ ذات هدؾ ٌتسم ظاهرها بطابع عسكري
إال أن هنالك عناصر تدل على أن السمة العسكرٌة لم تكن هً البارزة فً هذا التصمٌم ألن ضخامة مصراعً الباب
مثال لم تكن لتعٌن على الصمود أمام ضربات األكباش (وهً آالت حربٌة تتؤلؾ من عمود خشبً أومن حدٌد تدك بها
األسوار واألبواب) كما أن الممرات العلوٌة لم تشكل ؼرفا حصٌنة للدفاع وال توجد أٌة فابدة عسكرٌة فً وفرة
القاعات.
وهكذا ٌمكن القول  -مع كاًٌ  -بؤن باب قصبة األوداٌة لٌست فً مجموعها جهازا قوٌا للحماٌة واالستحصان بل هً
ال تعدو كونها مدخال عادٌا لقصر من القصور تحٌط به أسوار زٌادة فً الدعم وٌرابط الجند فً إحدى القاعات بٌنما
ٌتخذ الخلٌفة من الؽرفتٌن األخرٌٌن قاعتٌن الستقبا ل رعاٌاه اثناء مقامه على ضفاؾ أبً رقراق (. (70
وٌالحظ أن انعدام المالط المقوى  Bétonقد ٌثٌر الدهشة بالنسبة للعصر الموحدي الذي امتازت فٌه الهندسة العسكرٌة
باالستعاضة عن الحجارة بهذا المالط السٌما وأن األبواب األخرى لمدٌنة الرباط تؽاٌرها تماما من حٌث مادة البناء.
وقد قٌل من جهة أخرى بؤن وفرة القباب فً إفرٌقٌا الشمالٌة ترجع لقلة األخشاب الفنٌة الرقٌقة وقد فند (كاًٌ) هذا
الرأي خاصة باعتبار عصر الموحدٌن و ٌظهر أن اللجوء إلى القباب ٌهدؾ إلى تفادي هلهلة األقواس المعروشة
المستطٌلة .و قد أظهر النحاتون براعة فً نقش باب القصبة و هو نحت ثري منوع فً صلب الحجر على مستوٌات
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 Entrelacsو بؤفارٌز
عدٌدة تتخلله خطوط هندسٌة تحدد مختلؾ األقسام و تحٌط كتابات الخط الكوفً بالمشتبكات
الزخرؾ السعفً  Frise de palmettesإال أنها واضحة و ٌعلو الجمٌع إفرٌز من الحناٌا المرضومة أي المسدودة
و تقضً التقالٌد بلن ٌكون الوجه الباطنً لألبواب أقل تنسٌقا من الوجه الخارجً إال أن باب قصبة األوداٌة تشذ عن
هذه القاعدة فتبرز فٌها كل العناصر الفنٌة التقلٌدٌة من خطوط هندسٌة وحناٌا متفتحة و أفارٌز و أشرطة كتابٌة و أقواس
مفصصة ( Arcs lobésأي ذات قوٌسات طبقا للفن األندلسً المؽربً) و أقواس حدوٌة ( Outrepassésأي
شبٌهة بحدوة الفرس أو نعله) و تتجلى التخطٌطات الكوفٌة فً أروع مظاهرها و هى أجمل أنواع الخطوط وأوفقها
للنقوش المعمارٌة و لذلك كانت تشكل أحد المجالً البارزة فً الفن األندلسً أما الرسوم النورٌة أو الزهرٌة فإنها
تشؽل أٌضا فً هذه النقوش حٌزا واسعا كما ٌوجد رسم فً شكل حٌة قابمة على ذنبها انطالقا من األقواس المفصصة
فً الوجهٌن معا و ٌتوافر هذا النوع من الرسم فً األبواب الموحدٌة الكبرى كباب َكناوة (مراكش) و باب الرواح
(الرباط) و ستحلى بها أبواب شالة فً العهد المرٌنً والمالحظ أٌضا أن الرسوم السعفٌة (أي التً تتخذ أشكال سعؾ
النخٌل) تعتبر من العناصر الكالسٌكٌة فً الترخٌمات الموحدٌة وهً موجودة فً جمٌع األبواب المومنٌة إال أنها أبرز
و أوسع فً باب القصبة خاصة فً الوجه الخارجً للباب وهً من المقتبسات الراجعة إلى الفن القوطً قبل اإلسالم.
 (70تارٌخ مدٌنة الرباط ،ص 100
و بالرؼم من ثراء النقوش من حٌث األشكال والتقاسٌم فإنها تظل واضحة المظهر خفٌفة المس دون أي ؼلو وال تشعٌب
بخالؾ ما سٌمتاز به الفن فً عهد بنً مرٌن من تكثؾ ووفرة .وهناك تناسب بٌن الترخٌم فً مختلؾ أجزاء الهٌكل
العام ٌتسم بالقوة والرشاقة معا بحٌث لم ٌتخلؾ الموحدون فً ذلك عن تقالٌد الفن اإلسالمً شرقا وؼربا.
ومسجد القصبة أقدم جامع فً مدٌنة رباط الفتح وهو ٌقوم فً قمة القصبة وٌنحرؾ نحو الشمال على نظرٌة الموحدٌن
فً فهم الحدٌث الشرٌؾ "ما بٌن المشرق والمؽرب قبلة" ( (71وقد طبق بنو عبد المومن فكرتهم هذه فٌه ألنه ثالث
مسجد موحدي بعد جامعً تازا والكتبٌة ،وقد ظل إلى أوابل القرن العشرٌن مهبط الملوك ٌإدون فٌه صالة الجمعة
كلما امتد مقامهم بالرباط وهومن بناء عبد المومن بن علً ) ) 72وقد أدخلت علٌه تعدٌالت خاصة فً عهد السلطان
سٌدي محمد بن عبد هللا (  (73الذي جدد بناءه على ٌد أحد األعالج المسلمانٌٌن (  (74أحمد اإلنجلٌزي وٌحتوي
المسجد على سبعة صحون مع صحن حرد (أي بعضه أطول من بعض وؼٌر متساو فً الطول) تحٌط به أبهاء فً
جهاته األربع وتنبري المنارة على بضعة أمتار جنوبً شرق جدار القبلة بجانب ملحقات مختلفة على طول هذا الجدار
كمسجد الجنابز ومقصورة اإلمام والكتاب القرآنً (أو مسٌد وهو تحرٌؾ مسجد) والمراحٌض وتكاد مساحة الجامع
تكون مربعة الشكل (  25م فً  25.6م) وٌؽلب استعمال الحجر ؼٌر المنحوت مع حناٌا وأساطٌن من اآلجر وتؽطً
"البرشلة" صحون الصالة مزدوجة االنحدار فً شكل ما ٌسمى فً الشرق جبهة الجملون عدا سقؾ مسطح فوق
الصحن األخٌر واألبهاء ،وقد تجدد التسطٌح أواخر القرن الماضً حٌث كانت مٌاه المطر تنصب فً مٌازٌب إلى
صهارٌج أو مصانع تحت الصحون عطلت اآلن وأصبحت المٌاه تجري على طول الجدار الخارجً ،وللجامع أربعة
أبواب تعلوها أقواس مكسورة حدوٌة الشكل وتسندها عضادات وٌمتاز بابان اثنان كالهما بسارٌتٌن ٌتصل تاجاهما
 1940موصولة بالمرمر المكشوؾ
بواسطة طنؾ ،وكانت الصومعة معزولة عن المسجد ولكنها أصبحت منذ عام
المحاذي لجدار القبلة ،و إذا الحظنا أن جوامع الموحدٌن تتسم بالتناسق فً أجزابها فإننا نستؽرب فقدان هذا االنسجام
فً جامع القصبة الذي ٌظهرأن التعدٌالت المدخلة علٌه قد ؼٌرت معالمه تؽٌٌرا عمٌقا ولم ٌجد المهندسون مجاال واسعا
لحفظ هذا التوازن الفنً نظرا لتكاثؾ األبنٌة حول المسجد ،ولٌس هناك ما ٌإكد أن المنارة من بناء السلطان سٌدي
محمد بن عبد هللا كما ٌظن (كاًٌ).
أما السور الموحدي الذي أسسه ٌعقوب المنصور بالرباط فقد تم بناإه  -على ما ٌلوح  -حوالً عام  593هـ 1197 -
م وهو ٌمتد على طول  5236مترا ؼربً وجنوبً المدٌنة التً تحمٌها من الجهتٌن الشمالٌة والشرقٌة قصبة األوداٌة
ونهر أبً رقراق والمحٌط األطلنطٌقً ،وتبلػ المساحة الداخلٌة المحاطة باألسوار  418هكتارا ٌنفذ الناس إلٌها من
أربعة أبواب هً ؼربا باب العلو وباب الرواح وأخرى داخل الثكنة العسكرٌة المحاذٌة للقصر الملكً ،وجنوبا باب
زعٌر إلى شالة .وما زال السور  -رؼم مرور نحو من ثمانٌة قرون على تؤسٌسه  -قوي الدعابم عدا قمته التً تفتتت
عناصرها وهو مبنً من المالط المقوى  Bétonالذي ٌحوي الثلث من الكلس بٌنما ال تتعدى نسبة الجٌر عادة السدس
أو الثمن ،ومعلوم أن المالط الموحدي هو أقوى المالطات إذ ٌشتمل فً بعض المواضع على آجر مدكوك فً شكل
"طابٌة" وعلى حصٌات صؽٌرة قد لؾ بعضها ببعض فؤصبحت كالحجارة فً صالبتها ال ٌنال منها المعول إال قلٌال،
وقد ؼالبت أسافل السور جوارؾ المطر ،أما عرض السور فٌبلػ أحٌانا مترٌن اثنٌن ونصؾ متر قد عبدت فوقها طرٌق
مشرفة للحراسة بدعمها حاجز منٌع ٌقل ارتفاعه عن المتر الواحد فً حٌن ٌصل علو السور إلى أزٌد من عشرة أمتار،
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وٌمكن أن نالحظ الٌوم وجود أربعة وسبعٌن برجا سبعة منها تمتد من برج الصراط فً الطرؾ الؽربً إلى (باب
العلو) وتسعة إلى باب الحد وخمسة وعشرون إلى باب الرواح وسبعة على طول ثكنة الحرس الملكً وأربعة وعشرون
إلى الجهة المارة من باب زعٌر والمطلة على أبً رقراق قرب ما كان ٌسمى بالمنزه (وكان مقرا لإلقامة العامة
للحماٌة الفرنسٌة) ،وقد ٌطول أحٌانا الحٌز الواقع بٌن برجٌن ربما النهٌار بعضها خالل هذا الفاصل  ،وقد ظلت مدٌنة
رباط الفتح فً حدودها الموحدٌة ؼٌرآهلة طوال عدة عهود وكانت حدودها الجنوبٌة الشرقٌة هً السور األندلسً
الممتد من (سٌدي مخلوؾ) إلى باب الحد (مارا بباب البوٌبة وباب شالة وباب التبن) وٌقول األستاذ كاًٌ (ص ) 131
بؤن الرباط كان ٌعرؾ فً هذه الفترة بسال الحدٌثة والذي ٌظهر أن هذا االسم قد أطلق على سال منذ عهد الشرٌؾ
اإلدرٌسً (  (75أي قبل بناء رباط الفتح وربما كان ذلك فً نظرنا  -للتمٌٌز بٌنها وبٌن شالة الرومانٌة لحملها نفس
االسم تقرٌبا وهو سال (.) Sala
وقد ذكرنا أن أبواب السور الموحدي خمسة بإدراج الباب الواقعة داخل ثكنة الحرس الملكً وهً تحمل األسماء
اآلتٌة :باب العلو وباب الحد وباب الرواح وباب زعٌر.
 544م وٌشكل هٌكال ضخما طوله  19.2وعمقه
وباب العلو هو أقرب إلى المحٌط وهو ٌبعد عن البحر بمسافة
 20.92وعلوه  10.85م كما ٌشتمل على ؼرفتٌن متوازٌتٌن إحداهما مكشوفة وتعلوالكل أبراج ناتبة مع وجود حجارة
منحوتة جمٌلة فً الزواٌا وقلب الواجهتٌن الشرقٌة والؽربٌة وتوجد قاعة صؽٌرة مربعة داخل الؽرفة األولى كانت
مستودعا للسالح وتإدي الؽرفة الثانٌة إلى السطح الذي ٌؽطً مجموع البناٌة تحٌط بها حواجز ؼٌر منحوتة ٌبلػ
ارتفاعها  2.26م ؼربا وأقل من متر جهة المدٌنة وقد فتحت فٌه ثؽرات ثمان وٌتصل السطح بالطرٌق المعلقة فوق
عرض السور وٌنزل درجة فً الؽرفة المكشوفة إلى بطن األرض لٌإدي إلى ممر مستطٌل لعله كان مخبؤ لجند الخفر.
وقد نقشت على الجدران كتابات فً صلب الحجارة المنحوتة مع صور سٌؾ وخناجر بعضها معقوؾ الطرؾ وصورة
قوس ٌحمل سهما مصوبا نحو األعلى فً روعة خالبة .أما( باب الحد) فهو ال ٌختلؾ كثٌرا عن الباب السابق وٌقع
على بعد  505أمتار منه ،وقد تجدد بناإه عام  ) 76( 229فً عهد السلطان موالي سلٌمان.
Arcs
وتمتاز هذه الباب بثالث ؼرؾ متوازٌة إحداهما مكشوفة كما تمتاز بوجود ثالثة أقواس تدعمها روافد متٌنة
 ) 137هذه
 doubleauxتحمل عقد القبة قد انؽمست عضادتها شماال داخل الجدار وقد وصؾ األستاذ كاًٌ (ص
المٌزة بؤنها استثنابٌة فً الهندسة المعمارٌة المؽربٌة نظرا النعدام مثل هذه األقواس فً مآثر أخرى ،وأشار إلى
احتمال نسبتها إلى أحد األعالج أو األسرى األوربٌٌن ،وتتفتح باب الرواح (  (77الٌوم أمام شارع النصر (الذي هو
أعظم شارع فً العاصمة تقام فٌه المهرجانات واالستعراضات الرسمٌة) على مسافة  1021م جنوبً باب الحد وهً
أعظم أبواب السور الموحدي وأكثره تنمٌقاٌ ،بلػ عرضها  28م وعمقها 26.93م وارتفاعها  12م وتحتوي على أربع
قاعات إحداها مكشوفة كلها مربعة الشكل (  5.65م فً مثلها) وعلى ممرٌن (مساحتهما  4.20م فً  2.20م ) وتعلو
القاعة األولى قبة ذات أضالع مشعة (على الطراز القوطً) (  (78عقودها الركنٌة من اآلجر ،لها ستة عشر أخدودا
تتجمع فً قبٌبة ذات ثمانٌة فصوص (أي قوٌسات أو أقواس صؽرى و لم نعثر على هذا النموذج من القباب فً عدة
ؼرؾ بمنارتً الكتبٌة وحسان إال أن قبة باب الرواح أضخم وإن كانت أقل جماال ورواء فً حٌن تمتاز بسمة خاصة ،و
هً أن قاعدة كل عقد ركنً تدعمها سوٌرٌة متوجة ومحال ة بما ٌسمى باالقنثا أو شوكة الٌهودي وهً نبتة اتخذت
أوراقها مثاال للزٌنة فً األبنٌة القدٌمة واختص بها تقرٌبا الطراز الكورنثً الٌونانً وتصطبػ هذه المجموعة الرابعة
بالرشاقة والخفة ضمن الهٌكل الضخم المتشكل فً الحناٌا واألقواس ،وال شك أن بعض القاعات كانت مخازن أو
مخابا الستخدام الحرس العسكري ،وقد جدد السلطان سٌدي محمد بن عبد هللا العلوي كثٌرا من المظاهر األثرٌة فً
هذه الباب (  (79بل أضاؾ عناصر طرٌفة كقوس االنفتاح المكسورة والمشرعة ( Surhausséوهذه عبارة عن حنٌة
أو عقد قبة ٌعلو سهمها أو مفتاحها إلى نصؾ مستوى االنفتاح) ،وٌحٌط شرٌط من الخط الكوفً باللوحة المركزٌة
المؤطورة للباب فً وضوح وروعة وتجانس بٌن المجموع والجزبٌات (وهو شبٌه بمثلٌه فً باب القصبة وباب َكناوة
بمراكش) وتقل الرسوم الزهرٌة فً النقوش حٌث ال تعدو بعض األشكال السعفٌة كما تقل التنمٌقات فً الوجه الباطنً
للباب طبقا للتقالٌد المعمارٌة المتبعة التً تؤبى إال أن تحلً الجدران بكتابات منحوتة على الحجر وصور سٌوؾ دقٌقة
وقاذوؾ (أي آلة لرمً السهام إلى مسافات بعٌدة كالتً توجد فً باب العلو) وحسام قصٌر ذي نصل معقوؾ.
أما الباب الكابنة داخل القصر الملكً فهً تقع على بعد  880م جنوبً "باب الرواح" وعلى مسافة  465م شمالً
برج الزاوٌة وهً تبلػ  21.21م عرضا و  22.80م عمقا وتشتمل على ثالث قاعات مثل باب الحد مع وجود تعدٌالت
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ترجع ال محالة إلى العهد العلوي وال تختلؾ فً مجموعها ؼربا عن األبواب الموحدٌة.
وتتفتح باب زعٌر كما ٌدل علٌه اسمها على الطرٌق المإدٌة إلى اإلقلٌم الذي تشؽله قبٌلة زعٌر وتصل أحجامها إلى
 18.24م عمقا و  9.71م علوا و  12.59م عرضا  ،وهً شبٌهة فً تخطٌطها بباب العلو مع انتظام أقل وال تزٌد
قاعاتها على اثنتٌن متوازٌتٌن.
وقد مد عبد المومن بن علً أنابٌب إلى رباطه بمصب أبً رقراق لنقل ماء (عٌن ؼبولة ) إلى القصبة ،وال شك أن هذه
المجاري كانت جدٌرة بروعة الفن المعماري الموحدي إال أن الحفرٌات التً تمت لحد اآلن سواء داخل المدٌنة أو
خارجها لم تسفر عن كشؾ أي عنصر هام من هذه القنوات ،وٌظهر أن اندراس معظم هذه المعالم راجع لكون الملوك
العلوٌٌن قد أقاموا قنطرة معلقة لنقل مٌاه ؼبولة فوق القنطرة الموحدٌة مما لم ٌترك أثرا لهذه ومع ذلك فقد الحظ
األستاذ هنري باسً (  (80وجود بعض اآلثار الشاهدة بقٌام جسر بنً عبد المومن على مقربة من شمالً شالة على
طول الشارع الحامل لهذا االسم إلى منعرج كابن قبالة الجامع األعظم ٌإدي إلى قصبة األوداٌة ،وتبلػ هذه القناة
العتٌقة  1.3م من العلو  -بإدراج عقد قوسها -و  0.59متر عرضا وهً مبنٌة من المالط المقوى الذي ال تنال منه
المعاول لصالبته ،إال أن األستاذ كاًٌ ( (81أبرز الخالؾ الملحوظ بٌن وصؾ المإرخ باسً ووصؾ الحسن بن محمد
الوزان المعروؾ بلٌون األفرٌقً ) (82الذي تحدث عن قناة من الحجر المنحوت مقامة على حنٌة بنفس الصناعة الفنٌة
المعروفة آنذاك فً إٌطالٌا وخاصة فى روما ،فهل ٌنطبق هذا الوصؾ الرابع على قطعة من الجسر تهدمت وامحت
معالمها؟ من الصعب التؤكد من ذلك ال سٌما والنصوص التارٌخٌة أو الحفرٌات لم تسفر عما ٌشٌر إلٌه ،فالمشكل إذن
ما زال قابما ،إال أن العنصر الهام الذي ٌنبؽً أن ٌإخذ فً نظرنا بعٌن االعتبار هو جودة المالط المقوى وصالبته
وهما من سمات الفن الموحدي باإلضافة إلى ضخامة القناة وكثافة حجم المالط ووضع الحناٌا واألقواس الذي ٌساعدها
على ضؽوط المٌاه مهما كانت قوتها ،ومع ذلك فقد لحقت أضرار جسٌمة بالقناة خالل الحروب الطاحنة التً استمرت
بٌن الموحدٌن وبنً مرٌن بعد (وقعة العقاب) حتى جدد السلطان المرٌنً أبو ٌوسؾ ما تهدم وانهار خالل هذه الفترة
العصٌبة من تارٌخ (الرباط).
ومن هذا الوصؾ الموجز ٌتضح أن أبواب السور الموحدي بالرباط لها ممٌزات مشتركة تتجلى فً وجود منعرجات
ونواتا ضخمة وسلسلة من القاعات المتوازٌة إحداها مكشوفة ٌحتوي داخل كل منها على ؼرؾ صؽٌرة لسكنى الحرس
أو خزن األسلحة وهً تشكل مع ذلك مراكز دفاعٌة هامة تعززها االنعراجات المختلفة ؼٌر الموجودة فً الحصون
األندلسٌة التً اقتبس منها الموحدون وكذلك فً باب القصبة الخالٌة من كل منعرج أو مركز مكشوؾ ومهما ٌكن
فاالرتسامات البارزة التً تنطبع فً قلب الزابر لهذه المجموعات المتكاملة هً الشعور بالفخامة والقوة واإلبداع ،فهً
تشكل مع منارات الكتبٌة وحسان وجامع اشبٌلٌة روابع خالدة فً الفن األندلسً المؽربً ،والمالحظ أن التؤثٌر األندلسً
ٌؽلب فً هذه الهندسة المعمارٌة على المعطٌات المحلٌة ونحس فً كل ذلك برؼبة المإسس الموحد ٌعقوب المنصور
الصادقة فً منافسة المآثر المعمارٌة فً األندلس والمؽرب.
ٌ ) 71غرٖج ال خخفق ّيّكؼ اهيغرة يً اهّسِج اهسغرافٖج ألٌِب خبضج تبهيدٌٖج اهيٌّرث ّهذهم كبتوِب اهنذٖر يً ؽويبء اهيغرة تأً اهلتوج تبهٌشتج إهٌٖب ُٕ يب تًٖ اهشيبل ّاهسٌّة .
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 (76أًل اُٚؼ٤ق مُي ك ٢ربه٣ـ اُوثب506 ٓ ٛ
 (77روعْ (ًب )٢٣ثبة اُوٝاػ ثجبة اُو٣ؼ ) ٝ ٞٛٝ Porte de ventا ْٛك ٢مُي ألٕ اُوٝاػ ٓؼ٘ب ٙاُوٝؽخ أ ٟاُنٛبة ٕجبؽب.
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 Un aqueduc almohade à Rabatاُنْٗ ١و ٙك ٢أُغِخ اإلكو٣و٤خ
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 ) 81ربه٣ـ اُوثب150 ٓ ، ٛ
 ) 82كً ٢زبثٕٝ " ٚق اكو٣و٤ب Description de l'Afrique, éd. Shefer,Paris, 1996, T2, p.22
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الورٌٌٍىى
والفي األًذلسً الوغربً
فً عام  610هـ ) (83انبثقت من الصحراء قبٌلة بنً مرٌن التً قامت بحملة واسعة فً كثٌر من األقالٌم المؽربٌة
التً كانت تحت الحكم الموحدي وكانت حدود المؽرب قبٌل ذلك بعقود من السنٌن تمتد من السوس األقصى ) (84إلى
طرابلس ،إال أن الحفصٌٌن (وهم من ساللة الشٌخ عمر الهنتانً صاحب ابن تومرت) الذٌن كانوا ٌحكمون افرٌقٌة
باسم الموحدٌن اقتطعوا ألنفسهم مملكة منفصلة عن المؽرب ،وفً عام  625هـ ) (85انبرى محمد بن ٌوسؾ بن
األحمر) (86الذي انصاع ألمٌر تونس ،وبذلك توالت الضربات على المملكة الموحدٌة فآل أمرها إلى االنهٌار على إثر
احتالل المرٌنٌٌن لمدٌنة فاس عام  645هـ ). (87
) (88إذ
وقد ازدهرت مظاهر الحضارة والعمران فً عهد بنً مرٌن الذٌن أصبحوا أقوى ملوك إفرٌقٌا الشمالٌة
بالرؼم عن محتدهم الصحراوي فإن هإالء الرجال إستطاعوا بفضل إتصالهم المزدوج ببنً نصر ورثة الحضارة
األندلسٌة وبالموحدٌن  -التكٌؾ واالنسٌاق فً مجرى الحضارة تبعا لمقتضٌات المدنٌة مع استمداد من معطٌات الفكر
اإلسالمً والمجالً الطرٌفة فً التجدٌد ،وقد تبلور اتجاههم فً إقامة المدارس المحصنة والمساجد وقباب األضرحة
والفنادق المزخرفة والمدارس الفخمة التً أضفت على المؽرب المرٌنً طابعا خاصا من الروعة والبهاء فإلى جانب
المدٌنة البٌضاء أو فاس الجدٌدة المإسسة فً ربض العاصمة اإلدرٌسٌة أقٌمت مدٌنة للجهاد بالجزٌرة الخضراء )(89
عالوة على المارستانات والمآوي والمالجا ،كما رصدت أوقاؾ متنوعة ضمن رٌعها سٌر المإسسات الجدٌدة وإسعاؾ
الطلبة.
وقد الحظ األستاذ (الفرٌد بٌل) عن حق أنه خالفا لتقالٌد الشرق كان الملوك فً طلٌعة من تبنى تؤسٌس المعاهد ،فً
حٌن تكفل بذلك الوزراء فً المشرق ). (90
وعلى هذا الؽرار سار الملوك المرٌنٌون كسلفهم الموحدٌن طابعٌن بمٌسم خاص نشاطهم المعماري الرابع ،وقد أكد
(جورج مارسً) أن هذا النشاط الذي هو من صنٌع األمراء ٌبرز ثراء األسرة المالكة بحٌث تكون عصور االنهٌار
السٌاسً فترة جمود فً المٌدان المعماري فبعد المآثر الماجدة التً ٌرجع الفضل فٌها إلى عهد المنصور ظل المؽرب
ٌتؤرجح طوال قرن فً بحبوحة من الركود لم ٌعرؾ خاللها عمارات بارزة ). (91
وقد اتسمت هذه الحركة المعمارٌة بطابع دٌنً فً كثٌر من األحاٌٌن حٌث أقام المرٌنٌون مجموعة رابعة من المساجد
فً تازة ووجدة ) (92وتلمسان ) (93وقد تم ذلك خاصة فً عهد أبً الحسن بفاس والمنصورة (قرب سبتة) وطنجة
وسال ومكناس ومراكش  ،كما أقٌمت معابد حول أضرحة الملوك مثل مقابر المرٌنٌٌن فً شالة (بالقرب من رباط
المجاهدٌن) حدا الملوك منذ عهد ابً ٌوسؾ إلى عهد أبً الحسن إلى اختٌار هذا الجدث الطاهر) ،وقد أضفى أبو
الحسن على هذه األضرحة السلطانٌة مسحة من الروعة والجالل بتسوٌرها وزخرفتها وإقامة مسجد ثان حولها  ،وكان
هذا االمٌر اذ ذاك فً طلٌعة زعماء اإلسالم بالمؽرب حٌث توحدت افرٌقٌا الشمالٌة ألول مرة منذ عبد المومن
الموحدي تحت راٌة أمٌر واحد من قابس إلى المحٌط االطلنطٌقً .وبلؽت الدولة المرٌنٌة أوج عظمتها كما بلؽت
حضارتها قمة روعتها وأمسى أبو الحسن  -كما ٌقول اندري جولٌان  -أقوى ملك فً الؽرب خالل القرن الرابع عشر
). (94
و قد قام الصوفٌة فً عهد أبً ٌوسؾ بدور أساسً فً المجتمع المؽربً ) (95وهم الذٌن أثاروا تلك الموجة الروحٌة
التً انبثقت عنها زواٌا ما لبثت أن ترعرعت وتبلورت تؤثٌراتها االجتماعٌة والسٌاسٌة فً عهد الشرفاء من سعدٌٌن
وعلوٌٌن حٌث أن بعض ملوكهم لم ٌعتلوا أرٌكة العرش اال بفضل تؤٌٌد الحركة الصوفٌة الفتٌة التً زادها نفوذا تكتلها
ضد األجنبً الذي سٌطر على كثٌر من المراكز الساحلٌة ومحا اإلسالم والعروبة من ربوعها ،وكثٌرا ما كانت الزواٌا
وال تزال خلوة للعبادة ومربطا للزهادة ومركزا للعلم وٌدل على ذلك مدى اإلشعاع الثقافً والفكري الملحوظ فً
زاوٌة الدالء باألطلس والزاوٌة الناصرٌة فً درعة وبالصحراء حٌث قامتا بنشر العلوم والمعارؾ وتركٌز المثالٌة
اإلسالمٌة والسلفٌة السمحة فً قلب الفٌافً والجبال.
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أما فً عهد المرٌنٌٌن فقد أسست زاوٌة شالة (  (96التً تعبد فٌها الشاعر الوزٌر ابن الخطٌب السلمانً والتً أضافها
أبو الحسن إلى جناح األضرحة بهذه المدٌنة األثرٌة وهً بساحتها الداخلٌة وصهرٌجها واروقتها وؼرفها أشبه بمعهد
تتجلى فٌه نفس المعالم الزخرفٌة المدرسٌة كالترخٌم والنقش والزلٌج والفسٌفساء والتبلٌط المرمري  ،وقد بنى أبو عنان
زاوٌة النساك بسال التً ما زالت ببابها المنحوتة من الحجر البدٌع قابمة إلى اآلن مع بقاٌا ؼرفها الثالث حٌث كان
ٌقطن شٌخ الزاوٌة وطابقها األول وصحن ٌتوسطه صهرٌج وٌحٌط به أحد عشر مرحاضا للوضوء وتعتبر المدارس
المرٌنٌة مساكن للطلبة و مركزا لدراستهم التً كانت تتابع فً المساجد القرٌبة منها وأحٌانا كانت المدرسة نفسها
تحتوي على مسجد صؽٌر بمحرابه ومنارته.
وقد رسم التصمٌم العام لهذه المدرسة المؽربٌة منذ القرن الخامس الهجري فهنالك صحن تقوم فً جوانبه الثالثة سلسلة
من البٌوت ،وفً الجانب الرابع قاعة للعبادة ،وتقوم فً الطابق األول فً بعض االحاٌٌن مجموعات أربع من الؽرؾ
تشرؾ على الصحن الداخلً.
وٌمكن أن نعتبر توافر المدارس والمعاهد فً عهد المرٌنٌٌن بمثابة رد فعل ضد الحركة الدٌنٌة الموحدٌة وذلك بإقرار
برنامج ٌهدؾ إلى نشر آراء جمهرة أهل السنة الذٌن نصب بنو مرٌن أنفسهم للدفاح عنهم  ،وكان المرٌنٌون متضامنٌن
فً ذلك مع جمٌع طبقات الصوفٌة التً ساندتهم فً دعم هذه السلفٌة.
 670هـ بؤمر من أبً ٌوسؾ ) (97وهً تحتوي على مسجد ومنارة وهً
وقد أسست أول مدرسة مرٌنٌة عام
المإسسة الوحٌدة التً ٌرجع تؤسٌسها إلى هذا القرن.
 720هـ (وهً تضم أٌضا مسجدا
وفً القرن التالً أقٌمت مجموعة من المدارس منها مدرسة فاس الجدٌد عام
وصومعة ومدرسة العطارٌن ثم مدرسة الصهرٌج الكبرى) ومدرسة السباعٌٌن (الصؽرى) وكانتا متصلتٌن ثم أخٌرا
المدرسة المصباحٌة ) (98هذه المدارس الثالث األخٌرة بنٌت بؤمر من أبً الحسن الذي زود بالمدارس كبرٌات مدن
المؽربٌن األقصى واألوسط (تازة ومكناس وسال وطنجة وسبتة وأنفا وأزمور وآسفً واؼمات ومراكش والقصر الكبٌر
والعباد بتلمسان وعاصمة الجزابر) .أما ولده أبو عنان فإنه أسس المدرستٌن الحاملتٌن السمه بفاس ومكناس.
وٌالحظ أن هذه المدارس كانت تشتمل أول األمر على منارة وتتجلى كمسجد عالوة على مٌسمها كمؤوى للطلبة وكان
تصمٌمها مزدوج المعالم عبارة فً آن واحد عن مسجد مدرسً (كالقروٌٌن) وعن جناح للسكنى ثم تبلورت فً
التصمٌم بعد ذلك مظاهر المدرسة فؤلؽٌت الصومعة (مثل مدرسة الصهرٌج) ثم تقلصت مساحة المسجد الذي أصبح ال
ٌعدو قاعة كبرى للصالة دون زخرفة خاصة وحتى المحراب صار ٌقام رمزٌا فً شكل قوس أصم محاط باسطوانتٌن
دقٌقتٌن.
وقد استمرهذا االتجاه فاسقط المحراب تماما بعد بضع سنوات من المدرسة المصباحٌة اال أن مدرسة العطارٌن وهً
آخر مدرسة بناها أبو سعٌد تحتوي على محراب ولعل ذلك راجع لضرورة تبرٌرمزٌد الزخرفة والنقش ) (99بمظهر
دٌنً خاص  ،كما أن مدرسة سال احتفظت بمسجدها ومحرابها نظرا لصبؽتها االستثنابٌة كمركز صوفً ال ٌحتوي على
أٌة ؼرفة لسكنى الطلبة ،ومدرسة أبً عنان فً مكناس تمثل مرحلة انتقالٌة بٌن نوعٌن من المدارس ٌرجع عهدهما
ألبً الحسن وولده أبً عنان (مسجد مربع وأروقة فً الجوانب الثالثة من الصحن) أما المدرسة العنانٌة بفاس فهً
تتسم بهٌكلها الضخم وروعتها األخاذة لجامع مزود بمنار ومنبر لخطبة الجمعة.
أما دور السكنى المرٌنٌة فإن المؽرب لم ٌحتفظ حتى بمعالمها فٌما ٌلوح اللهم إال فً تلمسان حٌث تساعد كتابة عثر
علٌها فً رأس أسطوانة على أن البناٌة أسست عام  745هـ بؤمر من أبً الحسن ،كما انبثقت الحفرٌات عام 1885
عن قصر صؽٌر بالقرب من ضرٌح أبً مدٌن الؽوث بالعباد وٌحتوي هذا القصر الذي كان السلطان ٌنزل به فٌما
ٌظهر على ثالث مجموعات من البناٌات.
وقد وصؾ لنا ابن مرزوق فً مسنده كٌؾ بنى أبو الحسن قصرا فً ظرؾ أسبوع وضمنه جمٌع ما تتسم به القصور
الصؽرى من روعة وجمال  ،فقد أمر أبو الحسن بجمع أرباب الصناعات من البنابٌن والنجارٌن والجباصٌن والزلٌجٌٌن
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والرخامٌن والقنوٌٌن والدهانٌن والحدادٌن والصفارٌن فؤحضروا بٌن ٌدٌه فقال لهم أرٌد دارا تشتمل على أربع قبب
مختلفة ودوٌرتٌن تتصالن بها منقوشة الجدرات بالصناعات المختلفة ا بالجبص والزلٌج والنقش فً االرز المحكم
النجارة والصناعات المشتركة ونقش ساحة الدار وفرشها زلٌجا ورخاما بما فٌها من طٌافٌر الرخام والسواري والنجارة
فً السقؾ مختلفة باختالؾ القبب بالصناعات المعروفة عندهم المشتركة (  (100المدهونة األبواب بالصناعات المإلفة
والخزابن والخوخ جمٌعها والحلٌة فً جمٌع ذلك من النحاس المموه بالذهب والحدٌد ورسم لهم قدرساحتها فً كاؼد
ووقع الوفاق لجمٌعهم على ذلك قطٌعا أوضح لهم عملها فلما تم هذا قال لهم انً أرٌدها فً مثل هذا الٌوم  . . .فما
انقضى األجل وتم األمل وجاء الٌوم المعلوم إال وهو ٌتمشى فٌها وأنا بٌن ٌدٌه على الوجه المشروع والؽرض
الموصوؾ وهذه ؼاٌة فً الضخامة واالقتداروعنوان على ما وراءه ). (101
وقد ارتفعت أثمان المبانً أواسط عهد المرٌنٌٌن بسبب تهافت االرٌستقراطٌٌن على الزخرفة احتذاء بالبالط وقد اشار
ابن خلدون إلى ان الدور كانت تباع بفاس بؤلؾ دٌنار ذهبً.
أما الفنادق التً كان بها التجار األجانب فان شكلها المعماري ٌشبه شكل دور السكنى ألنها تحتوي على ساحة تحدق
بها ؼرؾ ومستودعات بل ومخازن لعرض المبٌعات ،ومن هذا النمط أٌضا القٌسارٌات التً تؽٌرأسلوبها الهندسً فً
العقود األخٌرة حٌث أصبحت عبارة عن أروقة مستطٌلة تقوم بجانبها دكاكٌن وإهراء ). (102
ولنضرب مثال للفن المرٌنً الرابع ببعض المآثر التً مازالت برباط الفتح ومنها "الجامع الكبٌر" الواقع قرب باب
شالة الذي تحده فً الجنوب الشرقً مقبرة تمتد إلى السوراألندلسً و قد أقٌمت علٌها بناٌات وكتب على إحدى أبوابه
تارٌخ  1299هـ ( 1882م) وهو تارٌخ تجدٌد البناء فً عهد الحسن األول ،كما أن لوحة التحبٌس المرٌنٌة وهً صفٌحة
مربعة من الرخام مؽروزة فً إحدى األساطٌن المحٌطة بمكان العنزة هً نفسها التً كانت على ضرٌح السلطان أبً
الحسن بشالة ،ونقلت إلى المسجد فً عهد (موالي الٌزٌد) العلوي إال أنها ال تشٌر إلى الجامع الكبٌر ،كما ٌوجد
المارستان العزٌزي قبالته ،و بما أدخله على المسجد أمٌر المإمنٌن المرحوم محمد الخامس ،وقد اختلؾ المإرخون فً
تارٌخ بناء هذا المسجد فؤكد مإرخ سال محمد بن علً الدكالً أنه من مإسسات األندلسٌٌن الذٌن وردوا على المؽرب
فً عهد السعدٌٌن أي فً القرن الحادي عشر مستندا إلى ما استنتجه من كتاب "وصؾ افرٌقٌا" للحسن الوزان من
عدم وجود أي أثر لبناء الرباط فً عصره أي فً القرن العاشر إال أن مإرخ الرباط محمد بوجندار )ٌ (103رجح أن
المسجد من مآثر المرٌنٌٌن ٌعلل ذلك بوجود المارستان العزٌزي قبالته ،وبكون احدى األبواب قد رممت فً عهد
السلطان المرٌنً ابً الربٌع وهً وجهة نظر سدٌدة وان كانت التعدٌالت الملحقة قد ؼٌرت معالم األصل وٌبلػ عرض
المسجد على طول جدار القبلة  47.5م وٌزٌد عمقه بمتر واحد على عرضه بإدراج مقصورة اإلمام إال أن شكله
 1800م .م .فإنها تجعل منه أعظم مسجد
الهندسً ؼٌر مربع نظرا لعدم تساوي أضالعه أما مساحته البالؽة نحو
بالرباط بعد "جامع السنة" وهو ٌحتوي على سبعة صحون موازٌة للقبلة وعشرة عمودٌة  ،أما الساحة فشكلها مربع
منحرؾ عرضه أكبر من طوله تحٌط به ثالثة أبهاء أقٌمت فً إحداها مقصورة للنساء وبالجانب الشمالً الؽربً
المنارة ،وللمسجد ستة أبواب وعلى طول جدار القبلة عدة مرافق تحتوي على مقري نظارة األوقاؾ والمجلس العلمً
مع فرع للمكتبة العامة بالرباط ٌفصل المسجد عن المقبرة المحالة إلى بناٌات وهذه المرافق هً مستودع المنبر
ومقصورة اإلمام وجامع الجنابز ،أما األقواس فإنها ذات أشكال وأحجام مختلفة إال أن الحناٌا التً ٌستند إلٌها الرواق
أمام المحراب كفت األنظار بمٌزاتها الخاصة إذ هً عبارة عن حناٌا مفصصة قد نحتت فٌها قوٌسات تصل إلى ثالثة
عشر متشابهة عدا قوٌس االنطالق وقوٌس االنفتاح ،أما األقواس األخرى فمعظمها حناٌا مكسورة وحدوٌة ،على شكل
حدوة الفرس أي نعله أو مشرعة أي أن سهمها أكبر من نصؾ االنفتاح كما أن معظم السطوح ذات انحدار مزدوج فً
شكل برشالت أو جملونٌات دون قرمٌد وال تنمٌق ،أما المحراب فإن قوس انفتاحه حدوي الشكل كنعل الفرس الحدٌدي
متقارب المركزٌن ؼٌر بارز الكسر ٌستند إلى عضادتٌن عالٌتٌن وقد ازدوج بقوس آخر خارج عن المركز فً جوؾ قد
نحتت نقوش رابعة فً جبسه الالمع وعلته قبة متمثلة ٌنفذ الٌها النور من ثؽرة مثمناتها مع المجموع.
أما الصومعة فإنها مربعة الشكل تبلػ أضالعها  5.10م وقد زٌد فً ارتفاعها عام  1939فبلؽت من العلو  33.15م
بٌنما لم تكن تصل من قبل إلى أكثر من  27م وتحتوي الصومعة على ست ؼرؾ مربعة الواحدة فوق األخرى تؽطٌها
أقبٌة متصلبة الروافد تإدي إحداها إلى مخدع الموقت الواقع فوق المصرٌة (أي العلٌة وهً من مصطلحات المؽرب
األقصى) ) (104وٌنفذ الضوء إلى دوٌرات الدرج من ثؽرات واسعة مقوسة وملتوٌة فً انحناء مستقٌم وٌتسم المجموع
بطابع البساطة الذي ٌزٌده روعة .أما ملحقات الجامع الكبٌر فإنها ال تمتاز بؤهمٌة خاصة فى جانب ممر ضٌق ٌإدي
إلى جامع الجنابز على طول جدار القبلة توجد مقصورة اإلمام وهً تضم ؼرفتٌن تتصل إحداهما بمستودع المنبر.
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وإذا استثنٌنا النحت على الحجر فً خصوص األبواب فان النقش على الجبس ٌتوافر فً المحراب وفً الوجه الداخلً
للباب الكبرى وفوق الحناٌا المفصصة أمام المحراب مع رسوم زهرٌة متكاثفة تحٌط بها خطوط هندسٌة وانضاد
متراكبة من الوردات بٌن األقواس دون أصباغ مع ضآلة النقوش الخشبٌة ،وتبرز فً مواضع أخرى سعفٌات "موردة "
أو كتابات بالخط النسخً  ،أم المنبر فهو من صنع علوي عادي برسومه الخشبٌة المنحوتة على لوحات "مؤطورة" :
تلك صورة عن الجامع الكبٌر كما هو اآلن والبابان الشارعان إلى زنقة باب شالة قد أضٌفتا كمنفذ خاص إلى رواق
النساء وكذلك الباب المإدٌة إلى زاوٌة سٌدي التلمسانً والفسقٌتان الفوارتان فً البهو الجدٌد شمالً ؼربً الصحن.
ومن الزوابد الطرٌفة فً المسجد نقوش المحراب ورواق الجنابز وترخٌمات بعض الحناٌا مما حفظ للجامع هٌكله العام
دون كبٌر تعدٌل ،وٌظهر أن الجامع لم ٌكن فٌه أكثر من خمسة صحون طولٌة مركزٌة بدل عشرة بجانب الصحون
السبعة الموجودة اآلن ،وكانت المساكن تحٌط به من جهتٌن وهذا التخطٌط متناسق األجزاء بالنسبة للتصمٌم الحالً
الذي ٌخلو نوعا ما من التوازن واالنتظام أضؾ إلى ذلك ما كانت تمتاز به الحناٌا المفصصة والمكسورة والحدوٌة من
تنوع وٌذكرنا الهندام المعماري فً الجامع الكبٌر بالمساجد المرٌنٌة فً تلمسان وخاصة فً مدٌنة "العباد" حٌث مدفن
أبً مدٌن الؽوث فعدد الصحون الطولٌة واحد فٌهما مع ثمانٌة صحون موازٌة للقبلة هناك بدل سبعة بالرباط ومن
مظاهر العتاقة فً الجامع الكبٌر ضخامة األقواس المفصصة أمام المحراب وهً من خواص المساجد المرابطٌة
والموحدٌة بكٌفٌة عامة مع وجودها أحٌانا فً عهد المرٌنٌٌن كما هو الحال فً جامع فاس الجدٌد .ولم ٌعد المهندس
المعماري ٌستعمل هذا النوع من الترخٌمات فً العصر العلوي وحتى بالنسبة لنقوش الحناٌا ٌمكن التنظٌر بٌن
المشبكات الهندسٌة فً الجامع الكبٌر ومثٌالتها فً منبر المدرسة العنانٌة بفاس وباب العنانٌة أٌضا بمكناس ومع ذلك
فإن جامع الرباط ال ٌوحى فً مجموعه بنفس االرتسامة التً ٌشعر بها الزابر لمدارس فاس ومساجد تلمسان المرٌنٌة
التً تمتاز بعدة ظواهر جزبٌة كبعض األشكال الصنوبرٌة (على شكل تمرة الصنوبر) أو الزهٌرات (أي زخارؾ نورٌة
الشكل) تلك معالم تشهد بؤن الجامع الكبٌر ٌرجع تارٌخه إلى العهد المرٌنً وذلك باإلضافة إلى بعض النصوص
التارٌخٌة التً تعزز هذه النظرٌة ال سٌما وأن مإرخً العلوٌٌن مثل الضعٌؾ والزٌانً والناصري لم ٌدمجوا هذا
المسجد فً البحة المساجد العلوٌة وربما كانت المجموعة المركبة من المسجد والسقاٌة والمارستان العزٌزي هً نفس
ذلك الثالوث الملحوظ فً جمٌع المساجد مع اعتبار أن هذا المارستان كان مدرسة كما ٌدل علٌه شكله  ،وهنا ٌجب أن
نتساءل  -كما فعل األستاذ (كاًٌ) (ص  - ) 199عن تارٌخ التعدٌالت واإلضافات الطاربة على الجامع الكبٌر وٌمكن
أن نقارن بٌن هذه وبٌن المظاهر المعمارٌة فً جامع موالي سلٌمان بالرباط ،وقد أسسه السلطان العلوي سلٌمان ابن
محمد بن عبد هللا  ،فالمنارتان متساوٌتان فً األضالع والترتٌبات الداخلٌة والنسق الفنً واحد فً السطوح والحزات
الجدرانٌة التً تنصب منها مٌاه المطر بدل المٌازٌب وذلك عالوة على تشابه بعض األبواب وٌدعم هذا الشبه الواضح
ما أشار إلٌه (محمد الضعٌؾ) من أن السلطان موالي سلٌمان وجه من طنجة أحد أعوانه لمخاطبة المعلم الحسن
السودانً فٌما ٌجب إنجازه من أعمال فً جامع الرباط وهكذا ٌمكن التؤكٌد بؤن الزٌادات العلوٌة فً هذا الجامع ٌرجع
الفضل فٌها إلى الملك الصالح المولى سلٌمان الذي قام بهذه المبادرة فوسع المسجد وجدد سطوحه.
وقد أقٌمت اآلن مكتبة مكان السقاٌة المرٌنٌة التً أسفرت الحفرٌات منذ نحو ربع قرن عن وجود كتابات تؤسٌسٌة فً
واجهتها .وكانت طبقات من الكلس تؽطٌها منذ أجٌال وقد أمكن الكشؾ فٌها عن اسم مإسسها السلطان أبً فارس عبد
 10.26م
العزٌز بن علً بن عثمان المرٌنً وبذلك ٌرجع تارٌخ بنابها إلى القرن الثامن الهجري ،وٌبلػ طولها
وعلوها  4.62وعمقها  2.75م ،وقد بنٌت من المالط المقوى المؽطى بذلك ،مع واجهة من الحجر المنحوت المتناسق
الترتٌب وثالث حناٌا مكسورة وأربع أسطوانات تحمل اثنتان منها هذه األقواس الرابعة بواسطة تٌجان مقربصة
وتتراكب فقراتها الحجرٌة المستدٌرة فً سبع أو ثمان طبقات وٌزدان الحوض بثالث حناٌا جدارٌة مشرعة كما تتحلى
جبهة البناٌة بزخارؾ حول إفرٌز منحوت ٌدعمه طنؾ و تتسلسل فً شرٌطه المستطٌل (  9.34م طوال و  1.10م
علوا) سبع عشرة طاقة معماة ورسوم تذكرنا بباب القصبة وقوٌسات منحرفة ومشبكات وتعرجات من األقنثا Acanthe
ذات الطابع الكورنتً اإلؼرٌقً) وخطوط دابرٌة قد نقشت فٌه وردات تتفرع عنها أربع توٌجات فً تناسب ٌخلب
األلباب ببساطته ولمعانه واتساق أجزابه إلى جانب القوة والرشاقة.
وٌقع المارستان العزٌزي قبالة الجامع وٌظهر أنه من بناء السلطان المرٌنً أبً فارس وأنه كان مدرسة فً األول ثم
أحٌل إلى مارستان فنظارة أحباس وهو بسٌط فً تصمٌمه تحٌط بساحته من ثالث جهات ؼرؾ مستطٌلة وأبهاء قد
رفعت على سوار من حجر تعلوها تٌجان محالة بانعرا جات "مإقنثة " وأقواس نصؾ دابرٌة  ،أما الباب فإنها حدوٌة
الشكل قد قامت بجانبٌها سوٌرتان تتصالن بطنؾ تحمله مساند بارزة وهذا الرسم ال ٌختلؾ كثٌرا عن تصمٌمات
المدارس المرٌنٌة ٌنقصه المسجد الصؽٌر الذي ٌقام عادة فً المدرسة إال أن تؽٌٌرات حدٌثة قد أضفت على هذا
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المارستان طابعا علوٌا بعٌد الشبه بالسقاٌة المرٌنٌة المجاورة.
أما الحمام المعروؾ بالحمام الجدٌد والكابن بالحً المعرؾ ب (تحت الحمام) فإنه من مآثر ابً عنان المرٌنً كما
تشهد بذلك لوحة التحبٌس الموجودة اآلن بصحن الجامع الكبٌر والتً تحمل تارٌخه وتشٌرإلى أن رٌع هذا "الحمام
الجدٌد" ٌنفق على ضرٌح السلطان المقدس أبً الحسن المرٌنً وعلى إطعام الفقراء المرابطٌن بشالة ،وٌعتبر هذا
الحمام أقدم حمام عرفته ربا ط الفتح ،وتبلػ مساحته  20.85م طوال فً  9.75م ،كما ٌزدان بروابع معمارٌة من
تٌجان هرمٌة مقلوبة وأقواس مكسورة وحدوٌة وقبة ذات ثمانً رفارؾ  Pansقد حملت على عقود ركنٌة فً شكل
نصؾ أقبٌة متصالبة الروافد ،وفً كل رفرؾ ثؽرة ٌنفذ منها النور إلى الؽرفة ،وقد أصبح هذا التصمٌم عادٌا فً
حمامات الرباط بما فٌه من قاعة االستراحة المتفتحة على الؽرفة الباردة التً تفصلها عن القاعة الساخنة أخرى وسطى
دافبة تتخلل الكل مخادع منعزلة لالستحمام الفردي وتسود القاعة األخٌرة حرارة تستمد بخارها من حوض ساخن ،وقد
سرت هذه الحرارة فً مجموع األرض المبلطة بالرخام والقابمة على سوٌرٌات قصٌرة مركبة فوق قوٌسات من اآلج،
وٌشبه هذا الحمام فً شكله حمام شالة الذي ٌرجع لنفس التارٌخ وكذلك حمامات مرٌنٌة أخرى كحمام المخفٌة بفاس
وحمام وجدة المقابل للجامع الكبٌر ،وتتسم الحمامات األندسٌة بنفس الطابع مما ٌعد مظهرا جدٌدا لوحدة الفن األندلسً
المؽربً على أن هذا الترتٌب ال ٌختلؾ عن التقسٌمات الملحوظة فً الحمامات الرومانٌة التً كانت تتوافر بولٌلً
وبناسا وثموسٌدا وأبٌدوم نوفوم وباقً المراكز العتٌقة.
وقد توافرت الحمامات ولكن على وتٌرة وبٌدة نظرا لكثرة ما أقٌم منها فً العصور السالفة حٌث كانت بفاس وحدها
 93وقد كتب بعض المإرخٌن أبحاثا حول الحمامات المؽربٌة منها حمامات وجدة وشالة والمخفٌة بفاس (كتاب الهندسة
اإلسالمٌة ص  ) 315والرباط (تارٌخ الرباط لكاًٌ) وقد بنى أبو عنان المرٌنً هذا الحمام األخٌر الذي ما زال معروفا
إلى اآلن بحمام العلو مع توقٌؾ ربعه لفابدة المسجد.
وهذه الحمامات ال تختلؾ عن المستحمات الموحدٌة إال بؽرؾ فردٌة وبإضافة معالم جدٌدة فً الزٌنة من فسٌفساء و
زلٌجً بالبدٌع ونقوش على الخشب ونحت على الجبس.
أما المإسسات العسكرٌة فإنها عدٌدة منها باب المرٌسة بسال (وهً دار صناعة وباب بحري فً هذه المدٌنة) وأسوار
فاس الجدٌدة وشالة والمنصورة (قرب تلمسان).
وقد قام المرٌنٌون بعدة أعمال تعمٌرٌة ذات صبؽة عمومٌة مثل بناء المارستانات والمالجا ودور الوضوء والسقاٌات
وقناطر نقل الماء .وقد سبق للمهندسٌن االختصاصٌٌن أن زودوا بعض الحواضر كالعاصمة اإلدرٌسٌة بالقنوات التً
تنقل مٌاه وادي فاس إلى األحٌاء ثم حول االمٌر ٌعقوب المرٌنً ماء (عٌن عمٌر) إلى المدٌنة الجدٌدة التً أسسها
بؤرباض فاس وهً مدٌنة البٌضاء أو فاس الجدٌد ،وقد أقٌمت مإسسات من هذا القبٌل فً العباد وشالة  ،والرباط
وكان هإالء المهندسون إما أندلسٌٌن وإما صحراوٌٌن مثل االختصاصً الذي استقدمه األمٌر من سجلماسة لبناء
الخصة المرمرٌة بالقروٌٌن.
تلك هً المظاهر الجوهرٌة التً ٌمكن أن نستخلص منها صورة الفن المرٌنً الذي بدأت تتبلور فٌه مجالً االزدواج
بٌن الطابعٌن األندلسً فً شكل جدٌد سمً بالفن اإلسبانً المورٌسكً . Art hispano-mauresque
وبالرؼم عن التؤ ثٌرات األندلسٌة التً وسمت هذا الفن بسمة خاصة إذ عوضا عما كان ٌذكً المهندس األندلسً من
رؼبة فً تحقٌق التوازن بٌن القوى فً المعالم المعمارٌة هدؾ المهندس المؽربً إلى ضمان متانة الهٌكل باإلضافة
إلى ما كان ٌشعر به من حاجة إلى مزٌد من الزخرفة والتنمٌق وهذا هوالطابع العام الذي ٌتسم به مجموع الفن
اإلسالمً من تسطٌرات ناتبة ومقربصات و تلوٌنات عالوة على روعة الهندام ورؼما عما ٌتسم به هذا الفن المعماري
الذي بلػ فً العصر المرٌنً أوج عنفوانه من إٌؽال فً التورٌق والتسطٌر والنقش مع قلة فً التوازن بٌن األجزاء
وعدم جودة المواد فإن المجموع ظل  -كما ٌصفه المإرخ أندري جولٌان  -واضح المعالم متوازي النسب تتجانس
نقوشه تجانسا رابعا ضمن الحٌز الذي ٌمأل ه وهذا باإلضافة إلى ما انطوت علٌه األلوان من دقة وجناس كاملٌن
) (107وقد أشٌع الفن المرٌنً شرقا وؼربا بثروته التً ال تضاهى وروعته الطرٌفة األصٌلة فكان فنا أندلسٌا مؽربٌا
تتناسق عناصره فً العدوتٌن.
وهذا التناسق الفنً ٌرجع الفضل فٌه إلى نشاط المهندس األندلسً الذي كان تؤثٌره ملحوظا فً مجموع المآثر
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المعمارٌة ). (108
وكان للفنانٌن والمنتجٌن المؽاربة صٌت رابع وحظوة ال بؤس بها حتى فً الشرق ؼٌر أن درجة النضج الذي بلؽها هذا
الفن كانت تنطوي على عناصر انهٌاره فقد استنفذ كثٌرا من قواه منذ عهد أبً الحسن وحال قٌام الفتن دون تحقٌق
أعمال عمرانٌة كبرى بعد ذلك.
وقد حلل األستاذ (طٌراس) مظاهر المدٌنة المؽربٌة فً عهد المرٌنٌٌن ) (109فؤبرز الصبؽة األندلسٌة والحضرٌة فً
هذه المدٌنة التً بدأت أسالٌبها ومناهجها تتحجر منذ نهاٌة القرن الثالث عشر المٌالدي فالحضارة لم ٌعد لها وجود إال
فً الحواضر وخاصة بفاس ألن مدٌنة مراكش التً فقدت مركزها كعاصمة صارت تنحدر فً طرٌق األفول محتفظة
ببقاٌا التقالٌد الموحدٌة.
وإذا كان الفن قد استطاع الصمود فً نهاٌة العهد المرٌنً فما ذلك إال بفضل العناصر األندلسٌة التً هاجرت إلى
المؽرب .بحٌث أصبح المؽاربة منذ عهد الوطاسٌٌن عالة فً كثٌر من الفنون والحرؾ على األندلس ) (110ومع ذلك
فإن الفن المؽربً الذي نشطت مقوماته العمرانٌة ظل محتفظا بجودته النادرة رؼما عن انعدام الفخامة فً مجالٌه ذلك
أن وفرة الزخرفة وثراءها وروعتها انتظمت فً إطار من الوضوح والدقة ال ؼبار علٌه وكان المجهود الفنً الذي بذله
المرٌنٌون تقلص  -كما ٌقول طٌراس  -فً الوقت الذي انبهرت قوتهم العسكرٌة.
) (83اُنف٤وح اَُ٘٤خ ٓ 24
) (84اُووٛبً ط 174 ٓ 2
) (85اُج٤بٕ أُؼوة ط 270 ٓ 4
) (86اُج٤بٕ ط 302 ٓ 4
) (87االٍزوٖب ط  107 ٓ 2اُنف٤وح ٓ 99
) (88هاعغ ربه٣ـ اكو٣و٤ب أُْبُ٤خ ٍ André Julien
) (89اُنف٤وح ٓ 100
) (90اُغو٣لح األٍ٣ٞ٤خ  -اٌُزبثبد اُؼوث٤خ ثلبً ػبّ  1918 ٝ 1917ط 152 ٓ 10
)ً (91زبة اُلٖ ط 476 ٓ 2
) (92أث٣ٞؼوٞة  ٞٛاُن ١ثَ٘ٓ ٠غل ٝعلح ػبّ ٛ 696ـ ؽَت (اُووٛبً) ٝ ،هل الؽع ٓئُق (اُنف٤وح اَُ٘٤خ) (ٓ  ) 150إٔ أثب ٍٞ٣ق ٛلّ ٝعلح ػبّ ٛ 670ـ.
) (93هاعغ ٓوزطلبد أَُ٘ل الثٖ ٓوىٝم كَٛ ٢جو ٌ٣ط  32 ٓ 5ػبّ  1925ؽ٤ش الؽع اثٖ ٓوىٝم إٔ اُوؽبُٓ ٖ٤غٔؼ ٕٞػِ ٠اػزجبه ٛنا أَُغل ًغبٓغ  ٞٛاألٖٓ ٍٝ
ٗٞػٝ ،ٚهل أٌٍ أثٞاُؾَٖ َٓغلا آفو كٓ ٢ل٘٣خ ( )ٖ٤٘ٛاُز ٢اٗلهٍذ ٓؼبُٜٔب ٓ٘ن هو.ٕٝ
) (94ربه٣ـ اكو٣و٤ب أُْبُ٤خ 446 ٓ 1931
) (95إٔؾت أثٍٞ٣ ٞق ٓؼ ٚك ٢ؽوًخ اُغٜبك ثبألٗلٌُ ػبّ  674هـ ٛبئلخ ًجوٕٞ ٖٓ ٟك٤خ أُـوة ( ،اُنف٤وح) 174 ٓ ،
) (96رٞعل ُلظخ اُيا٣ٝخ ٌٓزٞثخ ػِ ٠اُوفبٓخ أُوٓو٣خ ٝػِ ٠فيف ػضو ػِ ٚ٤ػبّ  1930فالٍ اُؾلو٣بد ( اُٜ٘لٍخ أُؼٔبه٣خ االٍالٓ٤خ ٓ 283
) (97هاعغ أَُ٘ل الثٖ ٓوىٝم (ٓوزطلبد ُ٤ل ٠ثوٝكٖ٘بٍ َٛ-جو ٌ٣ط  35 ٓ 5ػبّ ) 1925
) ٔٗ (98اثٖ ٓوىٝم ػِ ٠أٜٗب ٖٓ ث٘بء أثٍ ٢ؼ٤ل ك ٢ؽ ٖ٤إٔ اٌُزبثبد أُٞعٞكح ثٜب رلٍ ػِ ٠إٔ ٓئٍَٜب ٞٛأث ٞاُؾَٖ (هاعغ االٍزوٖب ط ًٝ 87 ٓ 2زبثبد
كبً ال ُلو٣ل ثAlfred Bel .229 ٓ َ٤
)ٛ (99ن ٙأُلهٍخ  ٢ٛأثٝ ٠ٜأهٝع ٓلهٍخ ٖٓ ؽ٤ش اُيفوف ؽز ٠كٗ ٢ظو اُل٘بٗ ٖ٤األعبٗت ( اُٜ٘لٍخ أُؼٔبه٣خ اإلٍالٓ٤خ ك ٢أُـوة ٓ .) 288
) (100اُٖ٘بػبد أُْزوًخ  ٠ٛػجبهح ػٖ ٕ٘بػخ اُزٞه٣ن ٝاُزَط٤و اُز ٢ريكٝط كٜ٤ب اُيفبهف ماد أٌّبٍ ٓيٛو٣خ ث٘و٘ٛ ُٞلٍ٤خ .
)ٗ (101قت ٖٓ أَُ٘ل اُٖؾ٤ؼ اُؾَٖ كٓ ٢آصو ٓٞالٗب اث ٢اُؾَٖ ُِقط٤ت اثٖ ٓوىٝم (َٛجو ٌ٣ط ٓ - 5غِل أ ٍٝػبّ .) 39 ٓ ، 1925
( (102رؾلس (ٓبً الٛو )ٟكً ٠زبثٓ( ٚؼبٛلاد اَُالّ ٝاُزغبهح ) ػٖ اُل٘لم ثبُٔـوة كٕٞل ٚثؤٗ ٚؽبهح ؽوح ٣وطٜ٘ب اُوَٖ٘ األع٘جٓ ٠غ ٓٞاٝ ٚ٤٘ٛروعغ اُٚ٤
ٜٓٔخ اَُٜو ٝاُؾواٍخ ػِٜ٤ب ًٝبٗذ أٚ٣ب ثٔضبثخ ؽ ُٚ ٢هٞاّ ثِل٣ ١وج٘ ك ٚ٤اُوَٖ٘ ػِ ٠اُغٜبى اُْوٝ ٠ٛاُغٔبهى اَُِطبٗ٤خ  ٢ٛاُز ٢رزؾَٔ أُٖبه٣ق اُؼبٓخ
ك ٢اُج٘بء ٝإالػ أَُبًٖ ٝاٌُ٘بئٌ ٝاُلًبًًٝ ، ٖ٤بٕ أٌَُٖ ٓؾزوٓب ٝهبٗ ٕٞاإلهس األع٘جٓ ٢طجوب ( ثٔوز ٠ٚأُؼبٛلح أُجوٓخ ث ٖ٤أُـوة ٝث٤يح ػبّ 1358
اُج٘ل اُواثغ اُلووح اُواثؼخ ػْوح) ٝهل أًل (الٛو )ٟإٔ األهطبهاألفو ُْ ٟرزَبٓؼ اُٛ ٠نا اُؾل ٓغ اُؾبهاد أَُ٤ؾ٤خ أُوبٓخ  ٍٜٝأُلٕ األ٤ِٛخ ثؾ٤ش ًبٕ
أَُ٤ؾ٣ ٕٞ٤وٙق ٕٞفبهط أُـوة اُ ٠رلاث٤و ر٘ط ١ٞػِ ٠اٛبٗخ ٝػلّ صوخ ( هاعغ ًزبث ٢ثبُلوَٗ٤خ ؽ ٍٞاُز٤بهاد اٌُجوُ ٟؾٚبهح أُـوة ٓ .) 33
) ) 103االؿزجبٓٝ ( 114 ٓ ٛقط ٛٞأٌُزجخ اُؼبٓخ ثبُوثب ٛػلك .) 1287
) (104ال ّي إٔ ٛن ٙاُزَٔ٤خ روعغ ٌُٖٓ ٕٞو  ٢ٛاُز ٢ػوكذ ك ٢اُؼب ُْ االٍالٓ ٠ثٌضوح ٛجوبد كٝهٛبٝ ،هل مًو أُوو٣ي ١ك ٢فطط ٚط ٝ 334 ٓ 1
 ّ 341إ َٓبًٖ اُلَطبً ٛبٗذ ٖٓ ٍجغ ٛجوبد.
) (105ربه٣ـ اُوثب ٛاُٚؼ٤ق ٓ .531
)ٜ٘ٓ (106ب اَُوب٣خ أُو٤٘٣خ هجبُخ اُغبٓغ األػظْ ثبُوثب.ٛ
) (107ربه٣ـ اكو٣و٤ب أُْبُ٤خ ٓ . 456
)ً (108بٕ ماى ٓ٘ن أُواثطٝ ٖ٤هل الؽع اُ٘بٕوٗ ١وال ػٖ ٕبؽت اُغنٝح إٔ أُٜ٘لً اإلّجٓ ٢ِ٤ؾٔل ثٖ ػِ ٞٛ ٢اُن ١هٍْ رٖٔ ْ٤كاه اُٖ٘بػخ اُجؾو٣خ ثَال ٝاٍزؼَٔ
األٍبُ٤ت أُؼوٝكخ ثبألٗلٌُ (االٍزوٖب ط ًٔ ) 11 ٓ 2ب إٔ ٗوَ ٓ٤بٝ ٙاك ١كبً ُزي٣ٝل هٖو ٍٞ٣ق اثٖ ٣ؼوٞة ًبٕ ػِ٣ ٠ل ٜٓ٘لً اّج ٢ِ٤افزٖبٕ ٢ك( ٢ػِْ اُؾ)َ٤
ٓ ٞٛ mécaniqueؾٔل ثٖ اُؾبط.
) (109ربه٣ـ أُـوة ط ٓٝ 76 ٓ 2ب ٜ٤ِ٣ب
)ًٞ (110كاه ط 461 ٓ 2
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كٍف تبلىر الفي فً الؼصىر األخٍرة
 - 1اُؼٖو اَُؼل١
اتخذ تدخل السعدٌٌن صورة ثورٌة ضد عجز الوطاسٌٌن عن إٌقاؾ الحملة المسٌحٌة وهبوب األسبان لؽزو المؽرب بعد
سقوط المعاقل العربٌة فً األندلس وقد تم احتالل سبتة عام  818هـ فثارت ثابرة األمة المؽربٌة وطاؾ دعاة الجهاد
فً القبابل ٌحدون الناس إلى مقاومة المؽٌر وقد تركزت هذه الحركة التحرٌرٌة حول مراكز إقلٌمٌة للتجمع وهً
الزواٌا واستؽل الشرفاء السعدٌون الموقؾ فتزعموا هذه الفورة الشعبٌة ونصبوا أنفسهم قوادا للثورة التً لم تنظم إال
بعد أن تمكن البرتؽالٌون من ؼزو كبرٌات المدن الساحلٌة التً أحاطوها بؤسوار عتٌدة وجهزوها بحصون وأبراج
أقاموا فٌها كنابس ومستودعات للماء (مطافا).
وقد عرؾ السعدٌون كٌؾ ٌوجهون هذا الحماس الشعبً الرابع الذي كان ٌعززه العلماء والصوفٌة فاخرجوا العدو من
أكاد ٌر وآسفً وأزمور وأصٌال والقصر الصؽٌر وكللت سلسلة االنتصارات هذه بهزٌمة شنعاء منً بها البرتؽالٌون فً
(معركة وادي المخازن) التً فقدت البرتؽال بعدها استقاللها السٌاسً طوال اثنتٌن وستٌن سنة واندرج المؽرب بفضل
انتصاره الفذ فً صؾ الدول العظمى تخطب وده بالطات اوربا وتسعى فً الحظوة بمعونته وتؤٌٌده ) (1وقد أثرت
الدولة بما دره علٌها احتالل السودان وافتكاك األسرى البرتؽالٌٌن فاتجهت نحو بناء مإسسات معمارٌة كقصر البدٌع
الذي وصفه الٌفرنً ) (2مالحظا أن السبب الذي حمل المنصور على إنفاق جالبل األموال ونفابس الذخابر لبناء
(البدٌع ) هو الحصول على مؤثرة وشفوؾ على المرابطٌن والموحدٌن ومن بعدهم وقد استؽرق العمل فٌه المدة
المتراوحة بٌن سنة  986هـ و  1002هـ ،وجلب السلطان الصناع اإلفرنج ٌجتمع كل ٌوم من أرباب الصنابع ومهرة
الحكماء خلق عظٌم حتى كان ببابه سوق عظٌم كما جلب له الرخام من إٌطالٌا فكان ٌشترٌه منهم بالسكر وزنا بوزن
وكان هذا القصرعبارة عن دار مربعة الشكل فً كل جهة منها قبة رابقة الهٌبة تحتؾ بها مصانع من قباب وقصور
ودور ...وفٌها من الرخام المجزع والمرمر األبٌض واألسود ما ٌحٌر الفكر وكل رخامة طلً رأسها بالذهب الذابب
وموه بالنضار الصافً وفرشت أرضه بالرخام العجٌب النحت الصافً البشرة وجعل فً أضعاؾ ذلك الزلٌج المتنوع
التلوٌن وتجسم فً سقوفه الذهب وطلٌت الجدران به مع بدٌع النقش ورابق الرقم بخالص الجبس وكان به أشعار
مرموقة فً ستور وابٌات منقوشة فً الجهات على الخشب والزلٌج والجبس وقد هدم المولى إسماعٌل هذا القصر عام
 1119هـ "ولم ٌبق بلده  -كما ٌقول الٌفرنً  -من بالد المؽرب إال دخله شًء من أنقاض البدٌع".
ومن المإسسات الدٌنٌة السعدٌة مسجد باب دكالة الذي بنته مسعودة المزكٌتٌة والدة المنصور وٌتناسق فً هذا المسجد
األسلوب المرٌنً (الصحن المربع) مع بعض معالم الفن الموحدي مثل هندام (المواسٌن) بمرافقه من قاعة الوضوء
والحمام والمدرسة والكتاب (أي المسٌد) والسقاٌة ومورد الماء المخصص للحٌوانات وتنم هذه المظاهر الجزبٌة عن
استمرارتقالٌد العصور السالفة فً الحقل المعماري.
أما فً جامع القروٌٌن بفاس فان السعدٌٌن بنوا قبتٌن فً الصحن تتوسط كلتٌهما خصة مرمرٌة شبٌهة بما ٌوجد فً
ساحة األسود باألندلس.
وقد اسهم السعدٌون فً بناء مدارس صؽرى مضافة إلى المساجد أو الزواٌا حٌث توجد مثال فً مراكش عاصمة
السعدٌٌن أعظم مدرسة بالمؽرب (ٌ ) 3رجع فضل تجدٌد بنابها إلى األمٌر موالي عبد هللا وهً مدرسة ابن ٌوسؾ التً
تستمد اسمها من الجامع المجاور لها وقد بناها أبو الحسن المرٌنً ) (4وكان أهم مؤوى لطلبة جامعة ابن ٌوسؾ حٌث
تحتوي على نحو المابة ؼرفة إال أن مصلحة اآلثار تباشر ترمٌمها إلحالتها إلى مإسسة أثرٌة حفاظا على روابعها
الفنٌة وقد خصصت وزارة التربٌة الوطنٌة اعتمادات الصالح مثٌالتها من المدارس األثرٌة المرٌنٌة بفاس.
أما قبور السعدٌٌن فإنها أقٌمت على ؼرار أضرحة المرٌنٌٌن بساحة  -قرب مسجد القصبة بمراكش لدفن أمراء األسرة
المالكة.
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وٌالحظ بخصوص المإسسات العسكرٌة أن االنقالب الذي طرأ على األسالٌب الحربٌة تحت تؤثٌر حركة النهضة
األوربٌة وانبثاق عهد اآللة و ؼزو المسٌحٌٌن للتراب المؽربً كل ذلك حدا الدولة المؽربٌة إلى تعدٌل مناهج و
طرق التعمٌر فاألسوارالمحٌطة بالمدن الكبرى عززت بؤبراج مجهزة بعتاد جدٌد لمقاومة المدفعٌة ومن جملة هذه
المعاقل المجردة "باستٌون" (أي حصن) تازة الذي بناه المنصور استجابة للعوامل العسكرٌة القاضٌة بتزوٌد ممر تازة
الواصل بٌن الشرق والؽرب  -باألجهزة الدفاعٌه المناسبة وهذا الحصن عبارة عن مإسسة ضخمة مربعة الشكل ٌبلػ
طول أضالعها ستة وعشرٌن مترا وتطل منها على المدٌنة ثالث عشرة ؼرفة للرماٌة كما تحتوي على مستودعات
للعتاد وقد أقام المنصور كذلك بفاس ) (5برجٌن آخرٌن ٌشرفان على المدٌنة وما زال البرج الجنوبً على حالته بٌنما
أدخلت تعدٌالت على البرج الشمالً خالل القرون األخٌرة وتجدراإلشارة هنا إلى أن السعدٌٌن أضافوا أجهزة قوٌة
جدٌدة إلى المعاقل والحصون البرتؽالٌة فً المدن المحررة (آسفً وازمور والجدٌدة) كما بنوا فً طول البالد
وعرضها قناطر -ذات طابقٌن استراتٌجً ونفعً  -ومعابر لنقل المٌاه وسقاٌات عمومٌة على ؼرار سلفهم.
وقد الحظ طٌراس ) (6انه بالرؼم عن الجهود التً بذلها كبار األمراء السعدٌٌن فانهم لم ٌسهموا فً انبعاث الحضارة
اإلسالمٌة بالمؽرب "ذلك أن المدنٌة والفن كانا متجهٌن نحو الماضً فلم تستطع بعض التؤثٌرات األجنبٌة تعدٌل
األصول القدٌمة وال تركٌز بذور اختالق جدٌد" فالفن المؽربً إذن هو حسب طٌراس  :فن خال من كل ؼض تكتنفه
رواسب الماضً ؼٌر أن صالت عابرة وؼٌر مباشرة بالفنون اإلسالمٌة الشرقٌة تحققت من جدٌد بفضل ما كان
للسعدٌٌن من عالقة باألتراك ولعل بعض هذه اآلثار تتجلى فً فن الطرز والنسٌج والتجلٌد والتذهٌب وكذلك فً بعض
أزٌاء الرجال السٌما منها العسكرٌة نظرا لتؤثر أمراء سعدٌٌن مثل عبد المالك الذي عاش فً تركٌا ببعض مجالً
الحٌاة فً هذه البالد.
ومهما ٌكن فان الفن المؽربً الذي استنفد قواه اصبح ٌرزح تحت عناصر قوٌة فً النقش والزخرفة والتنمٌق فقدت
بساطتها من جهة ولكنها ازدادت فخفخة ورواء من جهة أخرى ). (7

 - 2اُؼٖو اُؼِ١ٞ
العلوٌون شرفاء حسنٌون انحدروا إلى المؽرب من الجزٌرة العربٌة أول من دخل منهم إلى تافٌاللت موالي حسن بن
قاسم أواخر المابة السابعة وقد قام محمد بن الشرٌؾ فً سجلماسة عام  1045هـ فباٌعه الناس نظرا لزهادته وتقواه
وواصل كفاحه ضد بعض األقالٌم المستقلة وعندما استتب األمر بالعلوٌٌن فً عهد موالي الرشٌد بدأ هذا األمٌر ٌهتم
بتجدٌد معالم الفن المرٌنً والسعدي بتعزٌز األجهزة العسكرٌة ومتابعة بناء المعاهد والمدارس والمساجد وقد استطاع
 1075هـ باآلجر فً نهر سبو
إقامة بعض المإسسات رؼم قصر أمد إمارته المألى بالحروب ومن ذلك بناإه عام
وعلى بعد أربعة كٌلومترات من فاس لقنطرة طولها مابة وخمسون مترا مرفوعة على أعمدة تتخللها ثمانٌة أقواس
(ثالثة منها إنما بناها سٌدي محمد بن عبد هللا حسب الناصري ج  4ص  ) 121ثم تقوٌة أسوار فاس البالً كما شرع
عام  1081هـ فً بناء (مدرسة الشراطٌن) بدار الباشا عزوز وال تخلو هندسة ونقوش هذه المدرسة من جمال إال أن
معالمها بعٌدة عما ٌتسم به الفن المرٌنً من صفاء (. (8
) (9الذي وجه عناٌة خاصة إلى مكناس إال أن
أقوى أمٌر وأعظم بناء فً األسرة العلوٌة هو موالي إسماعٌل
مقتضٌات التهدبة اضطرته خالل عقدٌن من السنٌن الى الجولة فً أقصى األقالٌم التً جهزها بقالع ٌبلػ عددها ستا
وسبعٌن فً المؽرب وشمال األطلس ). (10
وفً مكناس التً اختارها موالي إسماعٌل عاصمة أقام قصورا فخمة داخل القصبة نفسها منها (مدٌنة الرٌاض) التً
لم ٌبق منها سوى (باب الخمس) وقد سبق للموحدٌن أن جددوا بناء مكناسة المسماة بتكرار (أي المحلة) ثم بنى
المرٌنٌون قصبتها عالوة على ما شٌدوه بها من مساجد ومدارس وزواٌا وربط وعندما أراد المولى إسماعٌل بناء
الرٌاض هدم ما ٌلً القصبة من الدور وبنى سورا على الجانب الؽربً وهدم الجانب الشرقً كله من المدٌنة وزاده فً
القصبة القدٌمة ولم ٌبق أمامه إال الفضاء فجعل ذلك كله فً قصبة وبنى سور المدٌنة وافردها عن القصبة جالبا الصناع
) (11وقد
لذلك من جمٌع حواضر المؽرب وقبابله وكان قد سبق له أن أسس (قصرالنصر) أٌام أخٌه موالي رشٌد
وصؾ (الناصري) قصورمكناسة ومساجدها ومدارسها بؤنها " فوق المعهود بحٌث تعجزعنه الدول كما ذكر (الزٌانً)
أنه لم ٌشاهد فً آثار الدول أعظم من آثارهذااالمٌر وال ٌخفى ما فً ذلك من اٌؽال بالرؼم عما تنم عنه بعض اآلثار
الباقٌة من روعة األصل (. (12
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وتقوم إلى اآلن وسط بقاٌا هذه القصور (الدار البٌضاء) التً بناها السلطان موالي عبد هللا والتً رممت وأحٌلت إلى
(أكادٌمٌة عسكرٌة) وتوجدأمام هذه الدار ساحة فسٌحة كانت تجري فٌها تدرٌبات الجٌش واستعراضاته وكان السلطان
ٌجلس مع حاشٌته أثناء حفالت االستعراض أو استقبال القواد والوالة داخل رواق جمٌل (  ) 13مرتفع ومتفتح فً إحدى
زواٌا هذا القصر.
وفً مراكش أقٌمت دارالمخزن بساحتها المؽروسة المعروفة بعرصة النٌل ومنازهها وقبتها الكبرى المدعوة (الستٌنٌة)
ومساكنها وأروقتها العدٌدة ومسجدها مع مختلؾ ملحقاتها المحاذٌة لقصرالبدٌع.
و(الباهٌة) دار الوزٌر باحماد من اجمل وأروع قصورعاصمة الجنوب .
ومن المساجد التً ٌرجع تارٌخها إلى العهد العلوي (مسجد اللة عودة) الواقع داخل القصر الملكً بمكناس وقد فتحت
بالقرب من المحراب باب تتصل بممر مستطٌل ٌإدي إلى القصر الملكً ومن هذه الخوخة كان السلطان ٌدخل بعد أداء
فروضه إلى (الستٌنٌة) التً تقطنها اآلن أسرة موالي عبد الرحمن ابن زٌدان مإرخ الدولة العلوٌة ونقٌبها سابقا وتقوم
بجوار هذا المسجد مدرسة ومراحٌض جددت األوقاؾ معالمها فً عهد االستقالل.
وتدٌن العاصمة اإلسماعٌلٌة للمولى محمد بن عبد هللا بؤعظم جوامعها وهو(جامع الروى) الذي أكد (مارسً) أن
مظاهر روعته وجماله تتجلى ال فً تناسب صحونه وبساحته وبتصمٌمه الذي عولجت فٌه العناصر التقلٌدٌة بروح
أجنبٌة عن الفن اإلسالمً وبانعدام أي ممشى وبتناسق أجزاء الصحن الخارجً الذي ال ٌحٌط به أي رواق ثم وضعٌة
األبواب وتوزٌعها الخاص المنافٌٌن للمعهود فً خوخ المساجد المؽربٌة مما ٌدل فً نظر المإرخ الفرنسً على
استعانة السلطان بمهندس أوروبً لتخطٌط هذه البناٌة.
وفً فاس الجدٌد ٌوجد المسجد الذي بناه موالي عبد هللا نجل المولى إسماعٌل أما مسجد باب الكٌسة ( باب عجٌسة من
أبواب فاس البالً) فهو حدٌث العهد وقد أدخلت علٌه إصالحات فً السنوات األخٌرة.
وتشتمل جمٌع هذه المساجد العلوٌة على صحون  -قلٌلة العدد  -تخترق المسجد على نسق ما عوهد فً فاس منذ أزٌد
من أحد عشر قرنا باستثناء الفترة المرٌنٌة .أما فً الرباط فإن (جامع السنة) الواقع خارج (مشور تواركة) من بناء
سٌدي محمد بن عبد هللا الذي أوصل الناصري إلى نحو السبعٌن عدد منجزاته المعمارٌة ما بٌن منشؤ ومجدد فً
كثٌرمن مدن المؽرب عالوة على الصقابل واألبراج والحمامات و األسواق واألضرحة والمدن (انفا وفضالة
والمنصورٌة والصوٌرة ).) (14
وقد تجدد جامع السنة أواخر القرن الماضً ثم فً السنٌن األخٌرة وكان ٌحتوي على ساحة تحتل المقام األول  -مع
ساحة صحن الجامع األكبر بسال  -بٌن مساجد المؽرب و تقوم فً جانبها الموازي للقبلة ست عشرة ؼرفة كان ٌسكنها
الطلبة اإلفرٌقٌون وٌشبه هذا المسجد فً معالمه المعمارٌة الخاصة مسجد (اللة عودة) بمكناس وقد تجدد بناإه فؤصبح
أروع المساجد وأبهاها فً المؽرب.
أما فً الهندسة العسكرٌة فإن العلوٌٌن ساروا على ؼرار سلفهم السعدمٌن فالمولى إسماعٌل أعظم من أقام القالع
والحصون وتنقسم القصبات التً أسسها إلى ثالثة أنواع تبعا للمراد منها حسب المإرخ طٌراس (  (15فهنالك نقط
محصنة حول القبابل المتمردة وسلسلة من القالع فً تادلة أعلى الملوٌة لصد قبابل األطلس ثم سلسلة ثالثة من القالع
أسست على طول الطرق الكبرى الممتدة بٌن تازة وتارودانت وقد توفرت كل حامٌة علىجمهرة من الفرسان تتراوح
أفرادها بٌن أربعمابة وثالثة آالؾ رجل (.) 16
و من جملة القالع المهمة التً مازالت قابمة إلى اآلن (ادخسان) فً الشعاب الشمالٌة لألطلس و(اكوراي) وهً التً
احتفظت أكثرمن ؼٌرها بهندامها األصلً وهً ترا قب األطلس األوسط وقالع تادال و حمٌدوش (على مسافة ثالثٌن
كم من أسفً) و بواالعوان (على بعد  60كلم من ازمور) ومدٌونة (بٌن الدارالبٌضاء وبرشٌد).
وكانت كل قصبة مسورة و مجهزة بؤبراج مربعة الشكل أو مستطٌلة فً أحد جوانبها وتتضمن مسكن القابد ومسجد
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ومستودع المإن والؽالب أن القلعة لم ٌكن لها اكثر من سور واحد عدا قلعتً حمٌدوش وتادلة اللتٌن كانت لهما حظٌرة
مزدوجة.
وقد جهزت المدن كذلك بالصقابل والحصون (  . (17وانتشرت القالع على ساحل المحٌط االطلنطٌقً بفضالة
(المحمدٌة اآلن) والبٌضاء والعراثش وطنجة والصوٌرة وباألخص الرباط حٌث تشرؾ اعظم و أروع قصبة (قصبة
األوداٌة) على مصب أبً رقراق وتوجد بهذه المدٌنة أبراج ثالثة أخرى هً (برج الصراط) و(برج صقالة) (من بناء
المهندس احمد اإلنجلٌزي فً سنتً  1755و 1776م) فً عهد سٌدي محمد بن عبد هللا و(برج الدار) الحدٌث العهد
(عام  1824م).
ومن بٌن العمارات االستراتٌجٌة العلوٌة القنطرة فوق نهر سبو على مسافة أربعة كلو مترات من فاس وهً من بناء
موالي رشٌد وقنطرة أم الربٌع (بنٌت أٌام موالي إسماعٌل) والتً الٌقل طولها عن طول القنطرة الرشٌدٌة مع عشرة
أقواس من الحجر.
أما الدارالمؽربٌة فإنها احتفظت بتصمٌمها وهندامها المعماري اللذٌن أصبحا المظهر التقلٌدي منذ نهاٌة العهد المرٌنً
أي منذ نحو من خمسة قرون فالباحة الداخلٌة التً تتصل بالخارج عن طرٌق ممر منعرج ٌ -تناسب مع لوازم الحجاب
الشرعٌة  -محاطة بؤروقة مسقفة مستطٌلة تتفتح فٌها ؼرؾ ذات أبواب ضخمة تعلوها شماسات مفرؼة وتقوم على
جانبها نافذتان متوازٌتان وفً أحد جوانب "وسط الدار" ٌوجد بهو منمق الجدران كباقً أجزاء المنزل عالوة على
سقاٌة تواجه البهو أحٌانا او فسقٌة فوارة.
وٌرى المإرخ (جورج مارسً ) أن الدور المؽربٌة تتسم بسمات ثالث أو ترجع إلى ثالث مدارس :
 . 1مدرسة الرباط وسال ومدن الساحل
 . 2مدرسة مكناس وفاس
 . 3مدرسة مراكش ومدن أو قرى الجنوب.
فالتصمٌمات واحدة فً هذه المدارس و إنما ٌختلؾ الهٌكل العام ومعالم الزٌنة تبعا لهذه األقالٌم فاألسلوب الموحدي
 ) 19وهذه
ٌؽلب وجوده فً المدن ذات الطابع األندلسً حٌث تحٌط مثال الحناٌا الحجرٌة بساحة الدار الوسطى (
الطرٌقة الهندسٌة مقتبسة من األندلس .وفً بعص المدن كفاس حٌث تسٌطر التقالٌد المرٌنٌة تحتوي الدار على طبقتٌن
أو طبقات تتوفر فٌها مظاهر الزخرفة بٌنما ٌتبسط هذا األسلوب فً مدن الشمال األخرى كوازان باستثناء تطوان
األندلسٌة الهندام وسواء فً الجنوب أم فً الشمال فان الطوب واآلجر ٌتعارضان مع األحجار ؼٌر المنحوتة والمكلسة
فً الرباط وسال وٌتجلى ذلك فً نصاعة البٌاض فً هذٌن المدٌنتٌن بالنسبة لمراكش الحمراء ؼٌر أن معظم الدور
الكبرى كانت تحتوي على روض ٌشؽل جناحا خاصا بؤروقته وؼرفه وظلت بعض المدن متمسكة بهذه التقالٌد الرومانٌة
أو األندلسٌة ففً تطوان مثال ٌملك األثرٌاء مصطافات و"جنانات" لقضاء حقبة من فصلً الصٌؾ أو الربٌع ولم تكن
أثمان العقارات مرتفعة بالبادٌة فالهكتار الواحد من الحدابق المؽروسة كان ٌساوي آخر القرن الثالث عشر بطنجة
مابتً فرنك بٌنما كانت قٌمة الفدادٌن (من  7و  8هكتارات) ال تزٌد على مابة فرنك أما فً الداخل فكان فً وسع المرء
أن ٌصبح مالكا بمابتً أو ثالثمابة فرنك  .وقد تجلى ذوق الملوك فً ؼراسات بعض الضٌع كالمنارة بمراكش و(اللة
مٌنة) بفاس وحمرٌة بمكناس و(اكدال ) بالرباط.
وٌعٌش المؽرب اآلن عالة على روابع الماضً فكبرٌات المدن فقدت كثٌرا من مظاهرها الفنٌة الكلسٌكٌة ومدٌنة فاس
التً كانت تنافس حاضرة بؽداد قد تهدم الكثٌرمن أثارها وقد وصؾ (كامبو) هذه المعالم عام  1886م فالحظ فً نؽمة
المتشابم أن الحالة المادٌة بالمؽرب ال تزال على ما كانت علٌه فً القرن الثالث عشر المٌالدي مع انحالل فً
عناصرها إذ كل شًء بال عتٌق منخور فً معظمه النعدام أي إصالح ) (21إال أن مصلحة اآلثار تبذل اآلن جهودا
لترمٌم المآثر التارٌخٌة التً ٌهددها الحدثان مع محاولة االحتفاظ باألسالٌب الكالسٌكٌة فً الفن المؽربً باإلضافة إلى
حركة التجدٌد التً تساٌر التطور العالمً وقد لخص األستاذ طٌراس مجالً الفن األندلسً المؽربً فً العهد العلوي
بعد مرور أربعة قرون على سقوط ؼرناطة فالحظ أن األشكال والرسوم المعمارٌة تحجرت السٌما فً المساجد الكبرى
والقصور حٌث تطبعها اآلن "وحدة قوٌة" أما فً الدور واألضرحة والمساجد الصؽرى فالملحوظ هو وجود اتجاهات
أخرى ال ٌتردد (طٌراس) فً اعتبارها "مدارس حقٌقٌة" وٌلوح لً أن األمر ال ٌعدو نوعا من التحجر المحلً بحٌث
تبلورت بعض األسالٌب الكالسٌكٌة الؽالبة فً هذا اإلقلٌم أو ذاك بنوع من التبادل بٌن الجهات المختلفة لم ٌنصهر على
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إثره الفن فً بوتقة واحدة فقد استمرت التقالٌد المرٌنٌة بفاس (وكذلك فً مكناس رؼم الفترة االنتقالٌة العابرة أٌام موالي
اسماعٌل) وهكذا فالمسحة بل الشكلٌة الموحدٌة (الحجر بدل اآلجر مثال) المسٌطرة بالرباط مدٌنة المنصور وبمراكش
عاصمة بنً عبد المومن ال تسمح لنا بالحدٌث عن مدارس معمارٌة مختلفة فضال عن وجود انفصام بٌن االتجاهات
الفنٌة التً ترجع فً نظري إلى عوامل اجتماعٌة تارٌخٌة هً نفسها مستدٌمة التقلب ولعل هذا هوالذي ٌفسر لنا مظهر
التجانس بٌن أجزاء الهٌكل المعماري العام فً حواضرالمؽرب فالدوراألنٌقة ال ٌختلؾ كثٌرا بعضها عن بعض من
حٌث الشكل وأسلوب الزخرفة ذلك أن وفرة الجزبٌات والزخارؾ المرٌنٌة من جهة وبساطة نقوش المآثر الموحدٌة مع
صفابها وفخامتها من جهة أخرى لم ٌعد لهما حٌز إقلٌمً خاص السٌما فً العصور األخٌرة حٌث تحقق بٌن الحواضر
الكبرى (كفاس والرباط ومراكش) تداخل عمٌق أسفرعن وجهات متساوقة وحٌوٌة فٌاضة هً فً نظري سرهذا الطابع
العام الموسوم بالوحدة ولكن هذه البوتقة ال تلبث أن تصبح وعاء النصهار العناصر المختلفة فً فن جدٌد تتسق فٌه
معطٌات العصور وتنبثق عن مزٌج كالسٌكً وعصري.
فهل من مصلحة هذه المعالم أن تتحد؟ أم أن سر جاذبٌتها كامن فً اختالؾ معالمها؟ أم أن استمرارأصالتها البد أن
ٌرتكز على نوع من االمتزاج؟
الواقع أن الهندسة واألسالٌب المهنٌة البربرٌة العتٌقة التً ٌظهرأنها تحجرت فً البادٌة والجبال ٌجب أن تنتعش
بمعطٌات الفن فً الحواضر ولكن دون مساس بؤصالتها وٌجب أن ٌنبثق كل تجدٌد عن حاسة عرٌقة بالجمال وشعور
تلقابً بدافع التكٌؾ ال تذوب معه الخواص الجهوٌة التً هً أسس كل أصالة.
ولنضرب مثال بروعة المآثر العلوٌة فً حاضرة المؽرب السٌاسٌة  :رباط الفتح  ،فقد دشن المولى إسماعٌل االنطالقة
المعمارٌة الرابعة بإقامة (مدٌنة الرٌاض) بمكناس التً بلػ طول أسوارها أربعٌن كٌلومترا واحتوت على قصور فخمة
ومخازن واهراء وإسطبالت ومساجد وقد شبهها البعض بمدٌنة (فرساي) الفرنسٌة من حٌث الضخامة والروعة.
وٌظهر أن اهتمام كل من موالي رشٌد وموالي إسماعٌل انصب فً الفترة العسكرٌة األولى على قصبة األوداٌة التً لم
تكن لتخفى علٌهما قٌمتها االستراتٌجٌة فقد وسع المولى الرشٌد هذه القلعة بإقامة السور المحٌط بحدٌقة متحؾ األوداٌة
على طول مساحة سوق الؽزل كما أدخل تعدٌالت على البرج الشرقً للقصبة وبنى قصرا جدٌدا سمً بعد بالقشلة (أي
الثكنة العسكرٌة) وهو السجن الكبٌر سابقا ٌصله بالقصبة جدار كبٌر (  ) 22حسب موٌت ) (Mouetteالذي الحظ أن
هذا الجدار الذي كان ٌدعمه برجان اثنان قد أقٌم على حناٌا بٌنما أوضح القنصل الفرنسً شٌنًٌ(  ، Chénier (23ان
هذا الجدار كان عبارة عن طرٌق مؽطاة وٌظهر أن الوضع الذي شاهده القنصل الفرنسً راجع إلى تعدٌالت الحقة
على هذا الممر.
أما السلطان موالي إسماعٌل فان اهتمامه ببناء القالع والحصون فً طول المؽرب وعرضه قد حداه إلى مزٌد من
العناٌة بقصبة األوداٌة السٌما وان استمرارالقرصنة جعل من هذه مركزا بحرٌا من أهم المراكز االستراتٌجٌة ومعلوم
أن هذا السلطان تنازل عن الحقوق الملكٌة فً نهر أبً رقراق وأوقؾ ارٌاع صٌد الشابل على مساجد العدوتٌن كما
رمم جوانب من سور القصبة وجدد  -حسب موٌت  -بناء بعض األبراج المطلة على الوادي ،وأقام البناٌة التً تضم
اآلن المتحؾ والتً قٌل عنها إنها كانت مدرسة.
وقد ترك لنا رحالون ؼربٌون تواردوا على المؽرب فً القرون األخٌرة صورا وخرابط وتصمٌمات عدلنا عن االستناد
إلٌها لتناقضها مقتصرٌن على بعض النصوص التارٌخٌة القابلة مثال بؤن المراكب المسٌحٌة كانت تلقً مرساتها تجاه
القلعة التً كانت ترابط بها فً العهد الرشٌدي حامٌة مإلفة من ثالثمابة جندي أضٌؾ إلٌهم العبٌد أٌام المولى إسماعٌل
الذى اكتفى بهم فً آخر األمر وكانت القصبة آنذاك تصوب فوهات مدافعها إلى رباط األندلسٌٌن كما توجه بطارٌاتها
تجاه البحر لصد ؼارات المراكب األوربٌة على أن القصبة نفسها كانت تخضع لمراقبة قصر موالي رشٌد الجدٌد
المشرؾ علٌها ،وكانت باب من خشب تقفل المدخل األساسً للقصبة التً توافرت فً جنباتها المساكن واإلسطبالت
والمخازن حول القصر الموحدي المقابل للجامع العتٌق بسرادٌبه المشحونة بالعتاد بمنؤى من قنابل العدو فكانت القصبة
كناٌة عن حاضرة صؽٌرة ٌنعقد تحت جدرانها سوق النخاسة لألسرى.
وعند انبثاق عهد السلطان محمد بن عبد هللا دعت الحاجة إلى تنظٌم اإلدارة وتعزٌز الثؽور وتجدٌد األسطول وتشجٌع
القرصنة والتجارة فؤسهمت حاضرة الرباط بحظ وافر فً هذه البادرات وكان السلطان ٌتوفر  -حسب شٌنًٌ ) 24 ( -
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على ستٌن مهراسا ومابتٌن من المدافع معظمها فً الرباط والصوٌرة وهو عدد ضخم بالنسبة للعصر ،وقد قام السلطان
بدعم القصبة من جدٌد وترمٌم ما تهدم منها وبناء برج كبٌر ٌسمى صقالة على ٌد أحد االعالج اإلنجلٌز معززا
ببطارٌات تحرس الساحل على طول المسبح وبرج الصراط والؽً الممر المؽطى بٌن القصبة والقصر الموحدي الذي
احتفظ إلى ذلك العهد بجمٌع مقومات الراحة وكان السلطان قد أسس خزٌنة (بٌت المال) ألداء أجور الجند فً جمٌع
مراسً المحٌط االطلنطٌقً ،و كانت خزٌنة الرباط قابمة فً ؼرؾ باب القصبة وٌظهر ان الباب الثانٌة للقصبة أسست
فً هذه الفترة ألن الخطر أصبح محصورا فً جهة البحر حٌث ازدهرت القرصنة ضد أساطٌل العدو.
وقد عمل السلطان سٌدي محمد على إقامة صرح مدٌنة جدٌدة فً (اكدال) بالمشورالحالً أسس (دار المخزن)
(وجامع السنة) و(جامع أهل فاس) وهو أول عمل معماري عرفته الرباط منذ ٌعقوب المنصور إال ان الحاضرة ألعلوٌة
تجاوزت انذاك السور األندلسً واستحالت إلى حضرة سلطانٌة وقد أكد (الناصري) فً (االستقصا) أن (اكدال) ازدان
آنذاك بستة مساجد عالوة على جامعً السنة وأهل فاس إال أن المدٌنة ما لبثت أن فقدت من قٌمتها فً عهد موالي
(الٌزٌد) ،وقد عمل السلطان المولى (سلٌمان) على توسٌع معالم المدٌنة ببناء (قصر القبٌبات) (دار البحرالذي كان
ٌوجد فٌه المستشفى العسكري) وجامع موالي سلٌمان (بٌن البوٌبة والسوٌقة) وجامع الجزارٌن (بشارع القناصل )
وجامع القبة (قرب حمام العلو) وجدد (باب شالة) فً السور األندلسً وكذلك (باب الحد) بٌنما أهمل القصبة كل
اإلهمال ومع ذلك فقد أصبحت الرباط مثل فاس ومكناس حضرة من حضرات السلطنة السٌما فً أٌام المولى عبد
الرحمن الذي أصبح قناصلة الدول ٌقدمون له بالرباط أوراق اعتمادهم إال أن هذا السلطان لم ٌضؾ إلى المدٌنة مآثر
جدٌدة إذا استثنٌنا (جامع سٌدي فاتح) وبعض األبراج والدور الجمٌلة وسط جنان وحدابق ؼناء زرعت خارج السور،
وقد أصبح الملوك العلوٌون المتؤ خرون وخاصة سٌدي محمد بن عبد الرحمن والحسن األول ٌواصلون المقام بالرباط
 ،وقام السلطان محمد الرابع بتؽٌٌر وجه جانب من الحاضرة بما أحدثه من بناٌات أهمها القصر الجدٌد فً (اكدال)
على أنقاض القدٌم وهو القصر الملكً الحالً مع سور المشور المحٌط بتواركة (أي ساحة البالط السلطانً) عالوة
على تجدٌد معالم جامعً السنة وأهل فاس و إٌصال قنوات (عٌن ؼبولة) إلى (دارالمخزن) على قناطر معلقة لم تعد
مستعملة منذ عقود من السنٌن وبذلك أحٌا محمد الرابع الحضرة السلطانٌة التً أسسها خلفه الكرٌم محمد الثالث  ،وقد
صادفت بٌعة الحسن األول تؤجج أطماع األوربٌٌن ودسابسهم باالضافة إلى مخلفات ورواسب حربً (اٌسلً) و(
تطوان) فاتجه الملك الشجاع الذي كان عرشه على صهوة جواده إلً تعزٌز األمن والنظام ودعم الثؽور مع العمل
على ترمٌم ما لحقه الخلل من مإسسات الرباط وخاصة الجامع الكبٌر وقصري اكدال والقبٌبات ولم ٌكد ٌبزغ فجر
القرن العشرٌن حتى أصبحت الرباط مدٌنة حضرٌة ببورجوازٌتها الثرٌة وتقالٌدها التً أضفى علٌها جوار القصر
الملكً طابعا من الروعة والمهابة باإلضافة إلى ما تستلزمه جودة المناخ من رؼد وازدهار حدٌا الجالٌة األوربٌة إلى
االستٌطان على ضفاؾ أبً رقراق وخلق نوع جدٌد من التبادل الفكري والحضاري الذي تبلور مع الزمان فً أروع
مظاهره حتى قال بعض المإرخٌن األجانب إن الرباط أمست "مفتاح المؽرب" (.) 25
أما السورالرشٌدي فإنه تحاذٌه حدٌقة االوداٌة وساحة سوق الؽزل على طول  131.6م وقد أسسه بؤمرمن موالي الرشٌد
قابد العدوتٌن احمد الرٌفً ضمن مجموعة الزواٌا واألضالع ٌضم المتحؾ والحدٌقة وتخترقه هذه األبراج الرشٌدٌة
التً خالؾ فٌها شكلٌة التحصٌنات األندلسٌة المؽربٌة أن ما ٌسمى بالسجؾ أو البدنة (وهو جدار الحصن القابم بٌن
برجٌن) بارز بالنسبة للسور ظاهرا وباطنا أي سواء من جهة الساحة أم الحدٌقة وقد نقشت على جانب من البرج خمسة
رسوم تصل المراكب بصوارٌها وأشرعتها ومجادٌفها االثنً عشر فً كلتا الجهتٌن وهذه النقوش أشبه بالرسوم
المنحوتة على أبواب السور با لرباط أو فً شالة ومهدٌة وباب المرٌسة (بسال) وحصن تازا ومكناس وزرهون.
وٌقع المتحؾ فً الجهة الؽربٌة من الحدٌقة  ،وقد أسس فً عهد موالي إسماعٌل (كما تشهد بذلك الكتابة المنقوشة على
الخشب فً ساحة المتحؾ (  ) 26وتزدان خزانته بنسخة من القرآن الكرٌم كان قد حلى تجلٌدها بتموٌهات الذهب الخلٌفة
الموحدي (عمر المرتضى) عندما كان والٌا على القصبة قبل اعتالبه العرش وٌحتوي المتحؾ على ساحة مركزٌة على
ؼرار ساحات الدور الكبرى وؼرؾ مستطٌلة تمتد على الجوانب األربعة مع مخادع صؽرى وبرج فً الركن الجنوبً
من خمس طبقات وثالث ملحقات وهً مسجد وحمام (  (27وقاعات صؽرى وتسند االبهاء األربعة خمس حناٌا بؤقواسها
المكسورة والحدوٌة وقد أطلق اسم مدرسة على هذا المتحؾ فً آخر عهد الحسن األول إال أن تصمٌمها ال ٌنطوي
على بٌوت للطلبة إذا اعتبرنا أن المدرسة كانت منذ العصور األولى عبارة عن حً جامعً مصؽر اللهم إال إذا كان
) (28بعد أن كانت مجرد دار
ملوكنا األمجاد قد استؽلوا قرب هذه البناٌة من المرسى إلحالتها إلى معهد المالحة
ملكٌة للسكنى محاطة بحدٌقة ومسجد وحمام .
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وكان السورالعلوي الخارجً ٌنطلق من شاطا المحٌط االطلنطٌقً فً نقطة تبعد بؤلؾ وستمابة متر فً الطرؾ
الشمالً للسور الموحدي وٌنقسم هذا السور إلى شقٌن ٌبلػ طول أحدهما  3200م وٌصل إلى (اكدال) بعد ما ٌقطع
شارع تمارة وشارع النصر إلى باب مراكش التً ما زالت قابمة إلى اآلن بالقرب من السكك الحدٌدٌة (خلؾ حدٌقة
التجارب) أما الشق الثانً فإنه ٌتصل مباشرة بالسورالموحدي وٌبلػ طوله ألفا ومابة متر ،وقد فتحت فً السور أربعة
أبواب (باب القبٌبات فً جهة البحر) وباب تمارة فً الشارع الذي ٌحمل هذا االسم أو باب تامسنا ،وباب مراكش (أو
باب الجدٌد أو باب المجازأوالباب البرانً) وباب المصلى (لقربها من المصلى القدٌم) وهكذا ٌمكن القول بؤن السور
العلوي بلػ طوله أربعة كٌلومترات وثالثمابة متر وكانت المساحة التً تفصل المحٌط عن السور الموحدي أربعمابة
وواحدا وعشرٌن هكتارا بٌنما كان مجموع المساحة  -بإدراج المدٌنة العتٌقة ٌ -زٌد على ثمانمابة وأربعٌن هكتارا أي
الضعؾ وال نعرؾ بالضبط تارٌخ بناء هذا السور نظرا لسكوت المصادر المؽربٌة ككتب الزٌانً والضعٌؾ والناصري
) (29وقد هدم هذا
عن ذلك عدا مإرخ سال الفقٌه ابن علً الدكالً الذي ذكر أن بانٌه هو السلطان محمد الرابع
السور إبان الحماٌة لتسهٌل عمارة المدٌنة األوربٌة وٌظهر أن هذا السور لم ٌكن ٌحتوي على طرٌق معلقة وال على
ثؽرات للرماٌة.
وهنالك بناٌات أقامها الملوك العلوٌون األمجاد فً السور الموحدي مثل برج (اللة قضٌة) قرب (باب البحر) التً
كانت الفلك (المراكب) تنقل إلٌها الناس من سال إلى الرباط عندما كان ماء النهر ٌبلػ فً مده هذا الجدار العلوي إال
أن أرصفة جدٌدة أسست منذ أكثر من نحو قرن فصارت تحجز مٌاه الوادي وقد أقٌمت علٌها مخازن الدٌوانة وأماكن
إلرساء السفن الصؽرى ومستودعات مالحٌة مختلفة.
المشور :وٌشكل المشور (أي ساحة القصر الملكً) مربعا تبلػ مساحته تسعة وأربعٌن هكتارا وهو ٌحتوي اآلن
باإلضافة إلى القصر الملكً المذكور على ضرٌح الحسن األول الذي ٌضم جدث السلطان ،سٌدي محمد بن عبدهللا
قدس هللا روحه وجثمان جاللة الملك المرحوم محمد بن ٌوسؾ (الذي نقل إلى حسان) وأضٌؾ إلٌه جدث كل من موالي
الحسن الثانً وأخٌه المولى عبدهللا كما ٌضم جامع أهل فاس والمعهد المولوي (الذي تلقى فٌه جاللة الحسن الثانً و
باقً األمراء دروسهم فً السلكٌن االبتدابً والثانوي قبل االلتحاق بالعالً) و وزارة الدفاع ووزارة األوقاؾ والشإون
اإلسالمٌة وملعب الفروسٌة والمطبعة الملكٌة ومساكن الحرس الملكً التً أحٌلت إلى دور عصرٌة بعد أن كانت عبارة
عن " نواٌل" أواخصاص قصدٌرٌة وأصبح المشور فً هندامه الجدٌد بحدابقه الؽناء وفوارا ته النافورٌة وأضوابه
اللماعة وأرصفته المبلطة صورة حٌة للمجهود الذي بذله العرش المؽربً بعد االستقالل فً مجاالت التخطٌط
والعمران  .وٌنطبق سور المشور ؼربا وجنوبا على السور الموحدي بٌنما أضٌفت الستكمال تربٌعه الجانبان الشمالً
والشرقً وقد بنٌت البابان األساسٌتان فً العهد المحمدي وصارتا تحمالن اسم "باب السفراء" و "باب القٌادة العلٌا"
وتدل الكتابات المنقوشة علٌهما أن إحداهما من بناء السلطان موالي عبد الرحمن (عام  ) 1283واألخرى من بناء ولده
 1373م كما تزدان أبوابه بحناٌا
محمد الرابع مما ٌدل على أن السور ٌرجع عهده إلى هذا التارٌخ .وٌبلػ طوله
مشرعة رابعة بعقودها الركنٌة ومصارٌعها الخشبٌة الثقٌلة وتحصٌناتها.
أما التجدٌدات والترمٌمات التً قام بها الملوك العلوٌون بالنسبة للسور األندلسً فإنها مستوحاة من تطور الحاجات
ولوازم الحضارة فمن ذلك باب تسمى "تقوٌسة الراعً" (كانت بجانب المجزرة التً ٌحمل إلٌها الرعاة الؽنم والبقر)
 1193بٌنما توجد باب أخرى متصلة بشارع
التً تحمل كتابات ٌرجع صنعها إلى السلطان محمد بن عبد هلل عام
الجزاء تعرؾ بتقوٌسة الطرافة (أي باب اإلسكافٌٌن أو مصلحً األحذٌة) وتدل الكتابات المنقوشة علٌها أنها جددت فً
عهد السلطان موالي عبد العزٌزعام  1315هـ أما باب شالة المإدٌة إلى الجامع الكبٌر (تسمى أٌضا باب سٌدي (على
 16جمادى الثانٌة عام ( 1228كما فً
بورحى) وهو الولً المدفون بازابها) فقد جددها المولى سلٌمان فً
النقش)). (30
وكانت مدٌنة الرباط تضم بٌن جنباتها أزٌد من خمسٌن مسجدا وزاوٌة فً أوابل القرن الماضً ،وقد أسس معظمها فً
العهد العلوي أهمها جامع السنة وجامع أهل فاس وجامع أهل سوس وجامع أهل مراكش وكلها من بناء السلطان
األمجد محمد بن عبد هللا عالوة على ستة مساجد أخرى تهدمت مع ما تهدم فً اكدال ) (31وسنستعرض على التوالً
المظاهر المعمارٌة فً ثالثة من هذه المساجد هً جامع السنة وجامع أهل فاس وجامع ملٌن.
أما جامع السنة فقد أقٌم بالجانب الؽربً والطرؾ الشمالً الخارجً لمشور تواركة قرب (لٌسً موالي ٌوسؾ) الحالً
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وقد أكد (الضعٌؾ) أن بناءه تم فً جمادى ( 1199مارس  1785م) على ٌد الملك الهمام محمد بن عبد هللا الذي انفق
علٌه أمواال طابلة ،وٌظهر أنه ظل منذ تؤسٌسه نحوا من عشرٌن سنة خالٌا لبعده عن المدٌنة وقلة السكان حوله مما حدا
السلطان موالي سلٌمان إلى نقل اخشاب سطوحه لتسقٌؾ جامع علً بن ٌوسؾ الذي انمحت اثاره اآلن بمراكش )(32
وكان بجانب المدرسة التً تحمل نفس االسم  ،وقد قام السلطان سٌدي محمد بن عبد الرحمان بتجدٌد بناء جامع السنة
الذي أصبحت الصلوات الخمس تقام فٌه بانتظام مع خطب الجمعة وذلك بعد ما بادربزٌادة تعمٌر حً تواركة بعبٌد
البخاري أهل سوس ثم إقامة دارالمخزن والمشورالسعٌد ولم تزد الترمٌمات الجدٌدة على دعم صحون الصالة بروافد
خارجٌة دون تعدٌل التخطٌط األصلً للجامع مع إضافة جناح وباب جدٌدٌن خلؾ المقصورة وربما أٌضا دار للوضوء
قرب الصومعة ومخدع مستطٌل وراء المحراب ٌرجع تارٌخه إلى عهد السلطان موالي عبد العزٌز (.) 1907-1325
وأول ما ٌبده الزابر لجامع السنة مساحته الشاسعة وتناسق أجزابه وبساطته  ،وإذا اعتبرنا تخطٌطه األصلً فان
المساحة تكون عبارة عن مربع كامل (  74 , 70م فً  74 , 50م) أي  5565متر مربع ،وهذا الجامع من اكبر
مساجد المؽرب وال ٌفوقه فً الضخامة عدا جامع حسان وجامع القروٌٌن (  6300متر مربع) بٌنما تزٌد مساحته على
مساحات جامع القصبة بمراكش (  5512متر مربع) وجامع الروى بمكناس (حوالً  4930متر مربع) وجامع األندلس
بفاس (نحو  4760متر مربع) والجامع الكبٌر بتازا (  3000متر مربع) والجامع الكبٌر بالرباط (نحو  2000متر
مربع) وإذا كان شكله المربع عادٌا بالنسبة للمساجد الصؽرى فإنه نادرإذا نظرنا إلى الجوامع والمساجد الكبرى.
وكان للجامع ثالثة صحون معترضة مفصولة بعضها من بعض بخمس عشرة حنٌة فً االتجاه الشمالً الشرقً
والجنوب الؽربً كما هو الشؤن فً جمٌع مساجد العهد العلوي وخاصة فً جامع الروى واللة عودة (مكناس) وجامع
موالي سلٌمان (الرباط) وجامع الرصٌؾ (فاس) وهو اتجاه مقتبس من الهندسة المعمارٌة التً عرفت منذ القرون
األولى فً كل من جامع القروٌٌن وجامع األندلس بفاس ولعل االتجاه الملحوظ فً عهد العلوٌٌن ٌعكس الخالؾ القابم
بٌن الفقهاء حول مفهوم الحدٌث الشرٌؾ " ما بٌن المشرق والمؽرب قبلة " والذي قرر العلماء المتؤخرون أنه خاص
بموقع المدٌنة المنورة خالفا لما ارتآه الظاهرٌة فً عهد الموحدٌن وأن المفهوم الصحٌح لهذا االتجاه بالنسبة للمؽرب
هو"ما بٌن الشمال والجنوب".
أما ساحة الجامع فان شكلها حرد (أي بعضها أطول من بعض وؼٌر متساوٌة فً الطول) وهً أوسع من الصحن
وتحتوي فً طول الجدارالشمالً الؽربً على سلسلة ؼرؾ (كان الطلبة ٌسكنون بها) ورواق مربع (استخدم كزاوٌة
تجانٌة داخل الجامع) تقابله الصومعة فً الطرؾ اآلخر المالصق لدار الوضوء وكان المصلون ٌنفذون إلى الجامع من
خمسة أبواب (ثالث منها فً واجهة المسجد) عالوة على الباب السادس المضاؾ وراء المحراب.
وقد بنٌت معظم جدران الجامع من المالط المقوى القلٌل الكلس والمخلوط بشظاٌا القرمٌد واآلجر أما هٌاكل األبواب
فإنها من الحجر المنحوت المؽطى بطبقة كثٌفة من الجٌر بٌنما بنٌت األساطٌن الداخلٌة المربعة باآلجر وكذلك الحناٌا
واألقواس.
وٌتجلى المحراب فً شكل هرم ذي خمسة رفارؾ او ذٌول وتؽطى سقوؾ جملونٌة من البرشلة ذات منحدرات أربعة
صحون المسجد الواسعة التً ٌبلػ طولها واحدا وسبعٌن مترا وعرضها سبعة أمتار.
وتعتمد أربطة الجملون ،وتباعد بٌنهما) فً أطرافها على مساند ناتبة مؽروزة فً الجدران وتزدوج هذه األربطة فوق
األقواس إال أن المجموع ٌخلو من طابع الرشاقة الذي عمل السلطان محمد الرابع على إضفابه على الجامع عندما
أضاؾ إلى الصحن أروقة جدٌدة وابهاء بؤساطٌنها الضخمة األربع عشرة التً تصلها حناٌا مكسورة ومتفتحة من
الحجر المنحوت تقابلها فً الصحون الداخلٌة أقواس مكسورة حدوٌة (أي على شكل نعل الفرس) واسعة ذات مركزٌن
ٌبلػ علوها أزٌد من خمسة أمتار وانفتاحها ثالثة أمتار ونصؾ مترأي تسعة أضعاؾ البعد الذي ٌفصل المركزٌن.
وتقضً التقالٌد المعمارٌة فً المؽرب بؤن تكون هذه األقواس مؤطورة ضمن مربع مستطٌل ومشرع (أي ٌرتفع عقد
قبته فوق القوس التام أو النصؾ الدابري) وارتفاع هذه الحناٌا هوالذي ٌضفً نوعا من الرشاقة على البناٌة التً تتسم
بسبب امتداد الصحون (  71مترا) بشًء ؼٌر قلٌل من الضخامة والجالل ٌزٌدها بساطة وروعة خلو قبة المحراب
المثمنة الشكل من العقود الركنٌة ومن المقربصات اللهم إال تلك القولبة الخالبة التً تمتاز بها العضادات التقلٌدٌة
الجامعة بٌن الزٌنة المقعرة والخٌوط المشبكة.
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وال ٌنفذ النور إلى الصحون إال من خالل الحناٌا المتفتحة على الساحة الخارجٌة المنتظمة الهندام التً كانت مساحتها
الملحقة أول القرن الثالث عشر والتً جعلت منها باحة مربعة (  72م فً  73. 77م) وتتوسط ساحة الجامع فسقٌة من
الرخام األبٌض تحملها دعامة مرمرٌة ضمن مربع من الزلٌج العصري تفورمن جانبها مٌاه ؼبولة وتقوم بٌن الصومعة
والرواق المربع (الزاوٌة التجانٌة) على طول الجدارالشمالً الؽربً أربع بناٌات تحٌط بؤبواب الواجهة وتبلػ كل
واحدة منها  4, 75م عمقا و  12إلى  14م عرضا وتحتوي كل بناٌة على أربع ؼرؾ كانت مؤوى للطلبة الذٌن أنزلهم
السلطان محمد بن عبدهللا ) (33بالجامع أمدهم على ممر األٌام بالمبونة الالزمة تعمٌرا للجامع وتشجٌعا لحملة العلم.
أما الصومعة فقد ظلت فً شكلها األصٌل ومكانها األول إلى أن نقلت بؤمر من أمٌرالمومنٌن الحسن الثانً رحمه هللا
إلى الركن المقابل حٌث كان رواق التجانٌٌن وذلك لتكون فً سمت شارع محمد الخامس ،وكان علو المنارة ٌبلػ
24. 50م أي ستة أضعاؾ القاعدة المربعة التً ال تتجاوز أضالعها ستة أمتار أما الصاري الواقع تحت الجامـور فإن
قسمه المربع ٌبلػ كل ضلع منه  3, 75م وٌحتوي الجامور على ثالث كورمن الخزؾ األخضر المبرنش.
وكانت الزخرفة بسٌطة فالسواري مجردة من التٌجان كما أن األقواس عارٌة من كل نقش وال ٌوجد الخشب المنحوت
إال فً الباب الشارع من جدار القبلة وهى باب ذات حنٌة مكسورة ومشرعة مفصصة الزٌنة على ؼرار القوٌسات
المطرزة فً أطراؾ الثوب وهذه المفصصات مرسومة فً شكل ثالثة أشرطة دقٌقة متداخلة وتحتوي األلواح الماطورة
على صور نباتٌة ملتفة محالة باألفنان والورق ضمن طٌقان زخرفٌة مقوسة نافذة تتوسطها زهرة رابعة المنظر فً
ألوانها الزاهٌة من أبٌض وأخضر وأحمر فً خلفٌة زرقاء تبرزالمجموع فً حلة قشٌبة بتكاثؾ سعفها وبراعمها و
أنوارها المتشابكة فً مظهر من التراث األندلسً المؽربً الذي تزاوج على مر العصور مع معطٌات الفن الشرقً
وخاصة السوري والمصري بفسٌفسابه الزهرٌة وانتظام أجزابه ووضاءة جنباته ،و ٌمتاز المحراب إلى جانب ذلك
بالنحوت على الجبس وتراكب األقواس والكتابات الكوفٌة والحناٌا المقفلة وقبة قد رسمت علٌها نجمة ذات تفارٌع
تتوسطها قبٌبة منجمة وهً زخرفة حدٌثة من معطٌات فن القرن العشرٌن ،تزٌدها روعة ما تمتاز به قولبة هندسٌة رقٌقة
وانتظام فً التخطٌط وجالل فً الهٌكل.
وقد قامت وزراة األوقاؾ والشإون اإلسالمٌة بؤمر من جاللة الحسن الثانً رحمه هللا بتجدٌد هٌكل جامع السنة فنقلت
عام (  ) 1960منارته من الطرؾ الشمالً إلً الطرؾ الجنوبً للمسجد ،وكان ذلك عنوانا ناصعا على امتداد روعة
الفن المؽربً األندلسً بطابعه الخاص الذي اندرست معالمه فً الوطن العربً كما تجددت سقوؾ الصحون
والبالطات وازدانت مختلؾ األروقة بنقوش خالبة وبرزت براعة الصانع المؽربً فً النحت على النحاس األصفر
اللماع الذي لبست به أبواب الواجهة بشكل لم ٌسبق له نظٌر فً تارٌخ الفن بالمؽرب فكانت هذه المظاهر وكثٌر من
أشباهها فً أجزاء هذا التجدٌد صورا حٌة لعمق المكاسب األندلسٌة والشرقٌة اإلسالمٌة فً حضارتنا الحدٌثة التً تضم
إلى رواء الجماال العصري جالل الفن التقلٌدي ،وقد أصبحت الصومعة الجدٌدة شامخة فً هٌكلها الضخم ٌراها
الناظر وقد أطلت فً سمت هندسً محكم على اكبر شارع فً العاصمة هو شارع محمد الخامس رمز النهضة
المؽربٌة الحدٌثة ورابد الفكر الحضاري واإلسالمً الجدٌد فً المؽرب العربً.
وجامع أهل فاس هو جامع المشور الذي أكد (الضعٌؾ) أنه من مآثر السلطان األمجد المولى محمد بن عبد هللا  .إال
أن بعده عن المدٌنة جعله كجامع السنة قلٌل الرواد خالً الوفاض إلى أن جاء السلطان األكرم محمد الثالث (محمد بن
عبد الرحمن) فجدد بناءه وموه سقوفه بالذهب والبرقشة ثم توالت التعدٌالت علٌه وخاصة فً عهد جاللة المرحوم
محمد الخامس طٌب هللا ثراه الذي أفرغ فٌه أروع مجالً الفن المعماري الجدٌد نقشا ونحتا وتبلٌطا وقربصة وزلٌجا.
وال ٌزال جامع الخطبة الملكٌة السامٌة ٌقصده الشعب من كل فج.
 Triangle de vueوال نكاد
وٌقع جامع ملٌن قرب الحدٌقة التً عرفت فً عهد الحماٌة بحدٌقة المنظر المثلث
نعرؾ شٌبا ٌذكر عن هذا المسجد الذي ٌنسب بناإه إلى أحد أفراد عابلة أندلسٌة هً عابلة ملٌن فً أوابل العهد العلوي
وإن كان من الصعب التسلٌم بذلك بسبب سكوت المصادر التارٌخٌة والرحالٌن العرب األجانب الذٌن وصفوا الحدابق
والجنان فً المساحات الشاسعة الخالٌة بٌن السورٌن األندلسً والموحدي دون اإلشارة إلى هذا المسجد الذي قد
تهدمت معالمه األولى من سقوؾ وحناٌا وأساطٌن عدا منارته التً ما زالت قابمة إلى اآلن والتً ٌبلػ علوها ستة عشر
مترا (أي ثالثة أضعاؾ ونصؾ عرضها) وال ٌزال الهٌكل األصلً واضحا فً مساحة المسجد المربعة (  23,45م فً
 ) 6 23,وبالطٌه المعترضٌن وأقواسه الكبرى السبعة المسندة بسوار ضخمة مربعة القاعدة عالوة على ثالثة أقواس
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تصل البالط بالصحن الخارجً والمحراب المثمن الشكل البارز فً نتوء رباعً مستطٌل خلؾ جدار القبلة والصحن
أكبر بقلٌل من بالطات الصالة (  209متر مربع بدل  203متر مربع) وله شكل حرد (أي بعضه أطول من بعض)
وٌنفذ إلٌه المصلون من باب واحد قبالة المحراب فً الطرؾ اآلخر والشًء الذي ٌمتاز به هذا المسجد باإلضافة إلى
بساطته هو اعتراض بالطٌه على ؼرار المساجد العلوٌة وجامعً القروٌٌن واألندلس .وال أثر ألي نقش وال ترخٌم عدا
فً المحراب المحلً بقولبة من الجبس وبقبة مفصصة القوٌسات مثل (باب الرواح) ،و(جامع حسان) مع تناسق
وانتظام فً الفصوص ورقة فً األبعاد واألحجام وتوافر اآلجر والحجرؼٌر المنحوت ومع ذلك فإن التخطٌط المعماري
ٌترك فً النفس ارتسامة خاصة هً الشعور باالنسجام وشًء من الرشاقة وتناسب الزخارؾ رؼم بساطتها والظاهرة
البارزة التً تإكد عدم نسبة هذا البناء للعهدٌن المرٌنً أو السعدي هو انعدام أي أثر لتقالٌد هذٌن العصرٌن ،والشبه
الملحوظ فً خصوص تصمٌمه وهٌكله وتشكٌله بٌنه وبٌن المساجد التً أقامها السلطان محمد ا لثالث كجامع السنة
الذي ٌقول (كاًٌ) ) (34إنه صورة مصؽرة منه ولعله من المساجد الستة التً أشار إلٌها (أبوالقاسم الزٌانً) عندما
عدد ماثر العرش العلوي فً أواخر القرن الثانً عشر الهجري وهو من أبرز عصور االزدهار العلوٌة وقد تجدد بناإه
بصورة رابعة ونقوش رابقة فً عهد جاللة الحسن الثانً.
وٌقع جامع موالي سلٌمان فً (حً السوٌقة) على مسافة أربعمابة متر من الجامع الكبٌر وهو ٌحمل إسم السلطان الذي
أسسه حسب رأي مإرخً الدولة العلوٌة  ،وإن كان البعض ٌسمٌه (جامع السوق) والبعض اآلخر جامع السوٌقة
وتارٌخ هذا البناء هو ( 1226هـ  1812 /م) على أن (الزٌانً) ٌإكد أن مسجدا آخر كان قابما بنفس المكان قبل المولى
سلٌمان الذي لم ٌزد على كونه قام بتجدٌده وتوسٌعه .تلك نماذج من الفن المعماري فى العهد العلوي تبرز المجهود
الذي بذله األشراؾ لبلورة الفن وضمان استمرارٌة هذا التراث األندلسً المؽربً الحً.
) ) 1ربه٣ـ أُـوة ٤ٛ -واً ط 189 ٓ 2
(٘ٓ ) 2ب َٛاُٖلب (ٗوَ اُ٘بٕو ١ك ٢االٍزوٖب ط ) 65 ٓ 3
( ) 3اُٜ٘لٍخ أُؼٔبه٣خ اإلٍالٓ٤خ ٓ .392
( ) 4االٍزوٖب ٗوال ػٖ ٗيٛخ اُ٤لوٗ ٢ط 56 ٓ 2
ٛ1033ـ اٜٗبهد ٓؼظْ اُج٘ب٣بد كو ٠ٚػِ ٠اُجبه ٠إلػبكح ث٘بء اٌَُ (ْٗو

)٣ (5ظٜو إٔ ٓل٘٣خ كبً اػ٤ل ث٘بإٛب ا٣بّ اَُؼل ٖ٤٣كل ٠ػبّ
أُضبُِٗ ٢وبكه.) 149 ٓ ٟ
) (6ربه٣ـ أُـوة ط . 234 ٓ 2
( ) 7ربه٣ـ أُـوة ًٞاٍبى كّ ٝبكو ٝث٤٤و ،اُلَٖ اُقبٓ ثبَُؼل. ٖ٤٣
) (8ربه٣ـ اكو٣و٤ب أُْبُ٤خ ألٗله ١ع٤ُٞبٕ ٓ ٝ 490هل اٍزؼ ٘٤ثٜن ٙأُلهٍخ ػٖ ٓلهٍخ اُِجبك ٢ٛٝ ٖ٣رؾز ١ٞػِ ٠ػلح ؿوف ماد ٗٞاكن.
) - (9اُٜ٘لٍخ أُؼٔبه٣خ اإلٍالٓ٤خ ك ٢اُـوة  -عٞهط ٓبهٍٝ 383 ٓ ٢هل ٓ ْٛٝبهٍ ٢كنًو إٔ ٓٞال ١أٍبػُٝ ٞٛ َ٤ل ٓٞال ١هّ٤ل.
) (10هاعغ ًزبث ٢ؽٓ ٍٞظبٛو اُؾٚبهح ثبُؼوث٤خ ٝاُز٤بهاد اٌُجوُ ٟؾٚبهح أُـوة ثبُلوَٗ٤خ ( ٓ.) 90 :
) (11االٍزوٖب ط 480 / 3 ٓ 4
) (12ك ٢ػبّ ٛ 1145ـ أٓو اَُِطبٕ ٓٞال ١ػجلهللا ثٜلّ ٓل٘٣خ اُو٣بٗ ( اُي٣بٗ - ٢اُزوعٔبٕ أُؼوة ػٖ ك ٍٝأُْوم ٝأُـوة) روعٔخ ٞٛكاً ٓ 71
) (13عٞهط ٓبهٍ - ٢اُٜ٘لٍخ أُؼٔبه٣خ ٓ 379
) (14االٍزوٖب ط 121 ٓ 4

( ) 15ربه٣ـ أُـوة ط 358 ٓ 2
) (16مًو اُي٣بٗ ٢ك ٢اُزوعٔبٕ (روعٔخ ٞٛكاً ٓ  ) 35إٔ ػلك كوٍبٕ ًَ هِؼخ ًبٕ ٣جِؾ ٓبئخ ػِ ٠هأٍ ْٜهبئل َٓئ ٍٝػٔب ٣وغ ك ٢اهِ ٖٓ ٚٔ٤أؽلاس ًٝبٗذ ك ٢هِؼخ ثبة
اُقٔ ٌ٤ؽبٓ٤خ رزوًت ٖٓ فَٔٔبئخ كبهً ٖٓ ّواًخ ًِلٞا ثبَُٜو ػِ ٠األٖٓ ك ٢اُطو٣ن اُٞاهؼخ ث ٖ٤اَُبٝ ٌ٣أُٜلٓٝخ ( ٝاك ١أُٜلٓٝخ ٖٓ كوٝع ٍج)ٞ
(ً ) 17بٕ ػلك أُلٕ ك ٢اُؼٜل اُؼِٓ ١ٞبئزٝ ٖ٤فَٔٓ ٖ٤ل٘٣خ ال رؾز ٟٞإٔـوٛب ػِ ٠أهَ ٖٓ صالص ٖ٤أُلب ٖٓ اٌَُبٕ ًٝبٕ ثلبً ٍزخ ػْوٓبصخ اُق َٗٔخ (أٍبػ َ٤االًجو
آجٞاٛوه أُـوة  -كٝكٗٞطبٕ ٓبًَبٗظ ٓ ُٝ ) 14ؼِ٣ ٚوٖل ٓغٔٞع ٗبؽ٤خ كبً ٛنا ثٔ٘٤ب ًبٕ ػلك ًجو٣بد اُؾٞاٙو ك ٢االٗلٌُ ٣جِؾ اُؼْو ٖ٣ؽَت اثٖ ٍؼ٤ل ٝأُلٕ
اٍُٞط ٠صالصٔبئخ ٓغ ػلك ٙقْ ال ٣ؾٖ ٖٓ ٠أُواًي اُٖـو ٖٓ ٟثٜ٘٤ب اص٘ب ػْو أُلب ػِٙ ٠لز ٢اُٞاك ٟاٌُج٤و ٝؽلٗ( ٙلؼ اُط٤ت ط .) 106 ٓ 1
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الفي البربري
والسخرفت الوؼوارٌت
ٌتسم الفن البربري أحٌانا بنوع من السذاجة وهو ٌختلؾ كل االختالؾ عن الفن الحضري الذي ٌطؽى فٌه الطابع
اإلسالمً على اللون الٌونانً الرومانً.
إن الخٌمة المتنقلة هً نواة "الدوار" تساعد على حركة انتجاع الكأل فً األقالٌم القاحلة فً حٌن ٌستقر ؼٌرالرحالٌن
فً (دسكرة) تتشكل فً مجموعة من الدور وهنالك نوع ثالث من المساكن خاص بنصؾ الرحالٌن الذٌن ٌنتقلون عن
مرابطهم األصلٌة مرتٌن فً السنة صٌفا وشتاء وهذه الفبة تتؤرجح بٌن األخبٌة وأخصاص القصب أو الطوب والدور
وإذا كانت الوحدة سابدة من طرابلس إلى سوس فً خصوص معالم الزخرفة وأسالٌب النقش فإن الشكلٌة المعمارٌة
تختلؾ بٌن هذا اإلقلٌم وذاك فإلى جانب الدارالمقوسة المنحوتة فً بعض الصخور األطلسٌة على ؼرار كهوؾ ما قبل
التارٌخ  ،توجد الدار المتسمة بالطابع المؽربً األصٌل فً جمٌع أنحاء البالد سواء منها الصحراء أم األطلس أم
السهول والبطاح.
فاإلٌؽرم او التؽرمت هوالمستودع المحصن فً األطلس والمجمع القروي والملجؤ الجماعً عند الخطر وتفوق هذه
(االٌؽرم) من حٌث الهندام المعماري وضخامة الهٌكل قصور قواد األطلس المكونة من دار القابد ومساكن الحاشٌة
والمستودعات واإلصطبالت والباحات الواسعة والحدابق المحاطة بسور تعلوه أبراج محصنة فهذه القالع اإلفرٌقٌة.
تشرؾ من قمتها االستراتٌجٌة السامقة على (الدسكرة) المجاورة متحدٌة هجمات المعتدٌن كما تتقارب مع الحواضر فً
مواد وأسالٌب البناء فالطوب قد ٌستعمل بدل الحجارة المنحوتة ولكن األحجارالعادٌة واآلجر منتشرة وتمتاز أخشاب فً
األعمدة واألبواب وكذلك الحدابق بنقوش وترصٌعات جمٌلة بٌنما تزدان البٌوت بؤثاث ٌتناسق داخل هذا
اإلطارالمعماري الرابع الذي تتجدد معالمه باطراد نحو الرقة وٌحتوي األثاث على صنادٌق منقوشة ومالعق وأعمدة
مرصعة للخناجر وأوعٌة للبارود ومقابض للبنادق أو المسدسات وأوان منمقة وركب منحوتة للفرسان وتتجلى فً هذه
البدابع عبقرٌة حق إال أنها ال تعادل روعة الزخرفة ودقتها فً كبرٌات الحواضر وٌشتؽل السوسٌون واإلسرابٌلٌون
خاصة فً صهر المجوهرات الكرٌمة أو المصوؼات الذهبٌة والفضٌة المطعمة بالحجارة الثمٌنة كالخواتم ذات
الفصوص والمعالق المذهبة والعقود واألسورة واألقراط والتٌجان والخالخل إلخ ...
أما صناعة الخزؾ فً البادٌة فإن النساء تكاد تنفرد بها السٌما فً الرٌؾ والتسول (ناحٌة تازة) وتختص الصحراء
(درعة) فً نقش (الخوابً) كما ٌتفنن االطلسٌون فً رسم الصور المختلفة على األوانً المنزلٌة وتتبلور فً النسج
رسوم وتسطٌرات رابعة من ذلك االسحال واالسدٌات المستعملة فً األخبٌة والمصنوعة بسداة خشبٌة مبسوطة على
األرض تتسم بالبساطة ولكن ال تخلو من رواء ألن النقوش تتحقق بمجرد تداخل اللحمة فً السداة وتتلون بإدراج خٌوط
خاصة حسب انعراجات هندسٌة مدققة وهذا النوع من النسٌج ٌكثر عند الرحل الذٌن ٌتخذون األخبٌة مساكن لهم أما
القبابل القارة فإن منازلها تتركب من ركٌزتٌن واسطوانتٌن فاللحمة المعالجة بالٌد تؽطً السداة فترسم النقوش طبقا
للحركة الصادرة عنها وإذا تؽٌر لون اللحمة دورٌا تكونت سلسلة من الخطوط المتوازٌة ثم إذا طؽت بعض الخٌوط
على سطح النسٌج لتظهر فً نقط محدودة تشكلت رسوم وصور فإذا ما تصاعدت خٌوط أخرى مستقلة عن السداة أو
اللحمة فً اتجاه منحرؾ أو عمودي ارتسمت نقوش هندسٌة رابعة تتجلى فً الخمر والبرانس واألردٌة واألكسٌة
والمخدات والوسادات وتختص فً صنع هذه البدابع نواحً درعة ) (35والرٌؾ وجبالة واألطلس والسوس وبزو بٌنما
تمتاز الشاون ووزان فً صنع الخرقة والحاٌك المشهورٌن بالرقة وجودة النسٌج.
أما الزربٌة فهً قطٌفة تقوم لدى األثرٌاء مقام الحصٌر كبساط للجلوس فً الدور والمساجد وتنسج أنواع مختلفة من
الزرابً فً زمور (ناحٌة الرباط) والرباط وزٌان وكالوة (باألطلس الكبٌر) وؼٌرها وتمتاز بعضها برسوم رابعة إلى
جانب الجودة والمتانة.
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وتعالج الجلود من طرؾ فنانٌن ٌصنعون الخرجة وأجهزة االفراس والقرب واألحذٌة والمثابن (أكٌاس نسوٌة) والوسابد
المرصعة بخٌوط الحرٌر أو بمصنوعات مشبكة بالفضة والذهب.
وٌمكن أن نالحظ مع األستاذ (رٌكار) أن العنصرالذي ٌثٌراالنتباه فً الرسوم البربرٌة هو طابعها الهندسً القار ألن
االقتباس من صور الطبٌعة من شواذ هذا الفن مثال ذلك الدمى المصنوعة من الخشب فً قبٌلة (بنً مطٌر) وتختلؾ
الرسوم إلى ما ال نهاٌة له  :من المربعات المتداخلة البسٌطة إلى تروس صؽرى (تحمل شعار الشرؾ) إلى رقع اللعب
إلى خطوط متشابكة وأشكال سداسٌة الزواٌا واألضالع لنقش الحناٌا والسقوؾ.
وفً النواحً التً ٌنعدم فٌها الحجر ٌباشر البناء بالطابٌة (تراب مبلل فً أوعٌة مستطٌلة ) التً تعتبر نوعا من
)، (36
اإلسمنت المقوى وقد استعملت هذه المادة فً المدن اإلسالمٌة األولى بالمؽرب مثل (البصرة) و(نكور)
والطوب المصنوع من التراب المجفؾ أقل مناعة أما اآلجر فإنه تراب مطبوخ فً الفرن وكذلك األحجار والقرمٌد
المستعملة فً تبلٌط األرض وتسقٌؾ السطوح ؼٌر أن الحجر والمرمر المستخرجٌن من المناجم المحلٌة (عكراش
بناحٌة الرباط وابن احمد بناحٌة الدار البٌضاء ومراكش) هما العنصران العادٌان فً التعمٌر وقد جلب المؽرب الرخام
من إٌطالٌا أٌام السعدٌٌن فً مقابل السكر وزنا بوزن ولكن المؽرب رجع منذ عهد (المنصور الذهبً) إلى أسلوبه
القدٌم فً صنع الرخام وقد استؽلت أشجار األرزالمتوافرة فً األطلس والرٌؾ لصنع األخشاب التً هً من المواد
األساسٌة فً البناء.
وتمتاز الهندسة المعمارٌة المؽربٌة خاصة بؤعمدتها وأقواسها وحناٌاها التً بلؽت نقوشها وتسطٌراتها درجة متناهٌة فً
الجاذبٌة والرواء وقد اجتازت هذه النحوت مراحل شتى تبدأ باألسطوانة المرمرٌة الموحدٌة البسٌطة وتنتهً بالعمود
المرٌنً الرقٌق الذي ٌخلب اللب بفسٌفسابه وتعارٌجه وقد استقدم الموحدون من قرطبة رإوس أساطٌن رابعة كللوا بها
أساطٌن (جامع الكتبٌة) بمراكش و(مسجد تٌنمل) فكان لذلك أثره فً تكٌٌؾ هذا الجانب من الفن إذ عوضا عما فً
جامع حسان بالرباط من االنضاد الحجرٌة المتراكبة والمجللة بتاج ساذج  -أصبحنا نشاهد مجموعة متناسقة مستدٌرة
الساق ذات رإوس مكعبة الرسوم مورقة األضالع أو حلزونٌة الشكل زهرٌة التعارٌج.
وقد عرؾ القوس نفس التطور فمن أقواس نصؾ دابرٌة بسٌطة إلى حناٌا متقطعة إلى عقود تجاوزت النطاق الدابري
وتعلو أحٌانا آجر األقواس أسكفة محمولة على دعامتً الباب بإسناد تتفنن فً نقشها ٌد الصناع وتضفً القباب بنتوبها
وتعقٌداتها وأجزابها المتساوقة طابعا من األصالة على هذا الهٌكل المعماري السنً.
وهكذا استخدم النقاش منذ العهدٌن المرابطً والموحدي الحجارة والمرمر والطٌن المطبوخ فازدانت منارة (جامع
القصبة) الموحدٌة (مراكش) بقطع نقشٌة ذات طابع بٌزنطً اقتبسها األموٌون ألول مرة فً األندلس وأخذها عنهم
الموحدون فالقوس المستدٌر الكامل وكذلك الحناٌا المفلوقة أو المفصصة (على ؼرار ورق األشجار) أصبحت العنصر
الكالسٌكً فً بناء الصحون (على نسق صحون جامع قرطبة) مع ما تنطوي علٌه هذه من مقرنصات وتعارٌج فً
رإوس األساطٌن كما فً تمسمان وتٌنمل والكتبٌة بمراكش وكانت الكتابات المنقوشة ال تزال بدابٌة فً هذا
العصرؼٌرأن التسطٌرات الهندسٌة والزهرٌة كانت قد قطعت شوطا ال بؤس به.
وقد ازدهر فً القرن الخامس خاصة فن النقش على الخشب على أن نفس الفنانٌن كانوا ٌنحتون على المرمر والعاج
وتمتاز منابر الجمعة فً القروٌٌن والكتبٌة وجامع القصبة بدقة فً النقوش تفوق قٌمتها روعة التنمٌق وهذا النقش
الخشبً الرابع ٌحٌل أرز األطلس إلى سقوؾ واطناؾ (كرنٌزا) ومن (كٌام) بدٌعة أال إن هذه العناصر النقشٌة اتخذت
أٌام المرٌنٌٌن سمات طرٌفة حٌث أمست األحجار المنحوتة والجبس المنقوش أو المفرغ الزٌنة الؽالبة فً الجدران
أوأجزاء القباب أما األلوان فإن وفرتها من خصابص هذا العصر وإن كان المرابطون قد تفننوا هم أٌضا فً تلوٌنات
القبة التً فوق محراب القروٌٌن كما أسفرت عن ذلك الحفرٌات منذ بضع سنوات وكؤن مادة التلوٌن الشفافة تستمد
انعكاساتها من حرباء فتختلؾ ألوانها باختالؾ اتجاه النورالمنعكس علٌها أما الترصٌعات الخزفٌة فقد تساوقت مع
المعطٌات الجدٌدة فً الهندسة المعمارٌة وهً تقوم إزاء االفارٌز والرسوم الوردٌة الشكل المحدقة بالمنارات
واألشرطة الكتابٌة أطراألبواب  -بتزٌٌن الجدارات واألعمدة وحتى بالطات األروقة والؽرؾ ). (37
وقد خؾ فً هذا العصر استعمال رإوس األساطٌن واستعٌض عن األقواس المفصصة المستخدمة فً المنارات
48

49

بؤقواس على شكل هالل مقربص وتوافرت النقوش السٌما فً األفارٌز الكتابٌة المنقوشة على الجبس.

ومنذ القرن الثامن أصبح نفس االسكفات ومناضد االرز ٌتناسق فً الهٌكل المعماري العام مع النقش على المعدن
المتجلً فً نحت أبواب البرونز فً بعض المدارس المرٌنٌة أما الخزؾ فإنه منقوش بآلة حدٌدٌة على شاكلة النحت
الشرقً األندلسً ألوانً "البدٌع" فً االنعكاسات المعدنٌة ومعلوم أن فسٌفساء البدٌع ظهر فً القرن الحادي عشر
المٌالدي ) (38بقلعة بنً حماد ثم اتخذ أشكاال مختلفة من دوابر سوداء منعزلة وسط أجر وردي (مرصد الخالدة
بإشبٌلٌة) إلى افرٌز واسع من الحجر الثمٌن األخضر (جامع الكتبٌة) فً عهد الموحدٌن ثم فً النهاٌة ازدهار صفابح
الرخام المختلفة األصباغ والتلوٌنات (الزلٌجً) وقد أصبحت بعض قطع الفسٌفساء أٌام بنً مرٌن عبارة عن أجزاء
متماسكة مسلسلة باللون األسود (فً الؽالب) تثبت علٌها الرسوم بالمنقش وقد انتشر هذا األسلوب بالمؽرب خالل
القرنٌن الحادي عشر والثانً عشر فً زواٌا الحناٌا واألقواس وأفارٌز األبواب على أن المؽرب احتفظ منذ السعدٌٌن
بؤسالٌب النقش األخرى السٌما النحت على المرمر فعالوة على الرخام الذي جلبه المنصورمن إٌطالٌا ) (39فاستؽلت
مناجم (انوكال) التً تشبه أحجارها الرخام ومناجم (امٌنتالة) وكانت مناجم (كٌك) التً هً أقرب لمراكش ال تقل قٌمة
عن هذه المناجم إالأن الماء الضروري لتقطٌع الحجر كان معدوما بهذه الجهة وطرٌقة استخالص هذا الرخام بسٌطة
حٌث تضرم النار كما ٌقع فً الهند فوق أخادٌد تحفر فً الصخرثم ٌصب فوقها الماء الذي تشق برودته هذا الصخر
). (40
و تظهر مهارة الجباسٌن المؽاربة خالل العصور الحدٌثة فً نحت مزٌج الكلس والرخام المستعمل فً الترخٌمات
المعمارٌة كما تتجلى عبقرٌة النجارٌن فً بري وتقلٌم المواشٌر الخشبٌة التً تتكون منها قطع المقربصات وتتفنن ٌد
الزلٌجً الصناع فً اقتطاع دقاق الزلٌجً وتلوٌنها لتبلٌط االدٌم والجدر والفسقٌات و الكوى ؼٌرالنافذة وسٌقان األعمدة
الدابرٌة ) (41فإذا فقدت النحوت الكتابٌة من رقتها والرسوم الهندسٌة من ثروتها فإن الصور الزهرٌة أصبحت تقتبس
من ٌنابٌع جدٌدة هً عبارة عن مجموعة من النباتات الفارسٌة تزدان سعوفها وزهٌراتها بالقرنفل والسوسن ؼٌر أن
الخزؾ الفسٌفسابً الذي ما زال ٌصنع بالمؽرب ولكن على وتٌرة وبٌدة  -لم ٌحتفظ بذلك البرٌق المعدنً الذي كان له
فً الماضً ونافسه الزلٌج األندلسً المجلوب إلى شمال المؽرب (تطوان).
ومهما ٌكن فإن الفن لم ٌستعد ازدهاره القدٌم بل فقد كثٌرا من عناصر طالوته.
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يدٌٖج ٌنّر ُٓ اهيزيج ضشة اهتنرٔ (اهيشبهم ص  ) 99أّ اهضشٖيج ضشة (يٖشّتٖوٖر  -اهيضبظراح ص ّ ) 192اهخالف تشٖع ألً تٌِٖيب تظؾج

أيٖبل تضٖد ٖينً اهلّل تأٌِيب نبٌخب خنٌّبً سبٌتٓ اهيدٌٖج .

)( (37ك ٢اإلٍالّ) ٓ 143
)" (38هٌ٣به " كً ٢زبث " ٖٓ ٚأعَ ك ْٜاُلٖ اإلٍالٓ155 ٓ " ٢
)ٗ (39لؼ اُط٤ت ك ٢ص٘ب٣ب اٌُزبة
)ٓ (40غِخ َٛجو ٌ٣ػبّ  1956ػلك 115-101 ٓ 43
)( (41كٖ اإلٍالّ) ٓ 185
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هظاهرالهٌذست الوؼوارٌت
فً الوساجذ والوؼاهذ
عندما تولى ٌحٌى بن محمد بن إدرٌس ملك المؽرب عام  234هـ كثر الواردون على فاس ) (42فكان ممن قدم من
القٌروان محمد بن عبد هللا الفهري الذي استقر مع ذوٌه فً عدوة القروٌٌن وخلؾ بعد موته بنتٌن هما  :فاطمة أم البنٌن
ومرٌم وتحصل لهما بالمٌراث مال كثٌر طٌب و رؼبتا أن تصرفاه فً وجوه البر فعلمتا أن الناس قد احتاجوا لبناء
جامع كبٌر فً كل عدوة من فاس لضٌق الجامعٌن القدٌمٌن ) (43بالناس فشرعت فاطمة فً بناء جامع عدوة القروٌٌن
ومرٌم فً بناء جامع األندلس ). (44
وقد وقع الشروع فً بناء جامع القروٌٌن فً رمضان  245هـ و نصبت قبلته على ؼرار قبلة (جامع الشرفاء) الذي
أسسه المولى إدرٌس ،وكان ٌحتوي أول األمرعلى أربعة بالطات ابتداء من القبلة  ،ولكل بالط اثنا عشر قوسا من
الشرق إلى الؽرب ،أقٌم المحراب مكان (الثرٌا الكبرى)  ،كما جعل فً مإخرة صحن صؽٌر وصومعة واحتفظ بهذا
الهندام المعماري إلى أن كثرت العمارات واتصل البناء فً ارباض المدٌنة من سابر الجهات وجرى أمر زناتة بؤرض
المؽرب سنة  307هـ فؤزٌلت الخطبة من جامع الشرفاء لصؽره أقٌمت بجامع القروٌٌن التساعه وصنع له منبر من
خشب الصنوبر.
وعندما دعت زناتة لعبدالرحمن الناصر ملك األندلس وباٌعه أهل فاس قام العامل أحمد بن ابً بكر الزناتً بتوسٌع
المسجد منفقا علٌه "من أخماس ؼنابم الروم" فزاد أربعة بالطات من الؽرب وخمسة من الشرق وثالثة من الجوؾ (أي
الشمال) فً موضع الصحن الذي كان فٌه بالط واحد بعد أن هدم الصومعة لتطاول أشرافها على الدور المجاورة
 345هـ
وأصبح مصعدها ٌضم مابة درجة وؼشً بابها المواجهة للقبلة بصفابح النحاس األصفر وتم ذلك كله عام
حسبما فً التربٌعة المنقوشة بها من جهة الصحن وجعل فً أعالها قبة صؽٌرة ووضع فً دورانها تفافٌح مموهة
بالذهب فى زج من حدٌد وركب فً الزج سٌؾ اإلمام إدرٌس مإمس المدٌنة وبنٌت تحت القبة المذكورة قبة أكبر منها
لجلوس المإذنٌن إلشاعة اآلذان فً أوقاته ،وكان فٌها بٌت الراعً منهم ألوقات اللٌل وانصداع الفجر وبندابهم ٌقتدي
باقً المإذنٌن بصوامع المدٌنة ،وتوجد بمواضع من المنارة بالطة رخام وسط كل منها قابم ٌستدل بصدود ظله على
خطوط بطول أزمان النهار ومرور ساعاته  0وفً عطفات ادراجها سرج زاهرة الضٌاء ٌمر علٌها اللٌل ،وفً عهد
ٌوسؾ المرٌنً نصب بدن من الفخار بالقبة العلٌا فٌه الماء وجعل على وجه الماء مجرى من نحاس فٌه خطوط وثقاب
ٌخرج منها الماء بقدر معلوم إلى أن ٌصل الخطوط فٌعلم بذلك أوقات اللٌل والنهار ،وقد صنعت فً ؼرفة مطلة على
الصحن منجانة على ٌد المعدل محمد الصنهاجً عام  714هـ وهً عبارة عن مجن من خشب األرز جعل فً ركن
الؽرفة عن ٌسار المستقبل ووضع فً داخله بدنان كبٌران من فخار أحدهما أعلى من اآلخر ٌحتوي على ماء وباألسفل
أنبوب من نحاس ٌهبط منه الماء فً البدن األسفل بقدر معلوم  ،وجعل فً طرؾ الجنح (اآللة) مؽطس (جفنة) وكذلك
فً جانبً التفطٌسة رسمت فٌها الساعات ودقابقها وأوقات اللٌل والنهار وجعل الموقت المسطرة معلقة فً مكان خارج
من الجنح ٌجري فً حفر التفطٌسة طالعا وهابطا ،وجعل على وجه الماء الذي ٌجتمع فى البدن األسفل جسٌما مجوفا
من نحاس على هٌبة األطرفة (أي الجوانب الداخلٌة) معلقا فً الطرؾ الداخلً فً الخارج من التفطٌسة طلعت
بطلوعه المسطرة  -وفً أٌام أبً عنان (  749هـ) جعل خارج الجنح دابرة علٌها شبكة األسطرالب تدور رسومه
 0ومنذ هذا
ومتى طلعت المسطرة عرؾ بها الوقت ،كما أقٌمت هناك رملٌات الختبار الوقت مع اسطرالبات أخرى
العهد جعلت صارٌة ٌنتشر فٌها العلم إٌذانا بؤوقات الصالة النهارٌة ومنار ألوقات اللٌل وقد صنع أبو عنان (عام 758
هـ ) "مجانة بطٌسان وطسوس من نحاس" مقابلة لباب المدرسة التى أسسها بفاس وجعل شعار كل ساعة أن تسقط
صنجة فً طاس وتنفتح طاق.
وقد بنى المظفر بن المنصور بن أبً عامر المنبر عام  388هـ من "عود االبنوس والعناب وؼٌرهما" فخطب علٌه
إلى أٌام علً بن ٌوسؾ بن تاشفٌن حٌث صنع عام  538هـ منبرا جدٌدا من عود الصندل واالبنوس والنارنج والعناب
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وعظم العاج مع ؼشابٌن من جلد وكتان .وذلك على ٌد نجار كان إماما فً اللؽة والشعر وكلؾ صنعه نحو
دٌنار فضً.

51

3800

52

وفد زٌدت بجامع القروببن فً مختلؾ العصور بناءات جدٌدة منها الباب األكبر بسماط الموثقٌن (العدول) عام 505
هـ وبخارجه قبة الجص المقربصة (عام  617هـ) وباب الشماعٌن (عام  518هـ) (  ) 46مع قبتٌن أحداهما بالداخل
من الجص واألخرى من األرز بالخارج (.) 48
وفً عهد علً بن ٌوسؾ اشترٌت دور كان أكثرها فً ملك الٌهود وزٌدت فً المسجد عشرة بالطات من الصحن
إلى القبلة (  ) 49والقبة بؤعلى المحراب " بالجص المقربص الفاخر الصنعة ورقش ذلك كله بورقة الذهب والالزورد
وأصناؾ األصبؽة (  ) 50و ركب فً الشماسات التً بجوانب القبلة أشكال متقنة من أنواع الزجاج و ألوانه "ثم ؼشٌت
أبواب الجامع" بصفابح النحاس األصفر بالعمل المحكم والشكل المتقن( .كل ذلك عام  533هـ) 0وقد الحظ (ابن أبى
زرع ) أن هذا الفن كان ٌبهت الناظرٌن  0فلما دخل عبد المومن بن علً عام  540هـ خاؾ الفقهاء واألشٌاخ أن ٌنتقد
ذلك النقش والزخرؾ ألن الموحدٌن قاموا بالتقشؾ والتقلل فؽطى البناءون النقش والتذهٌب الذى فوق المحراب وحوله
بالكاؼط ثم لبسوا علٌه الجص وؼسل علٌه بالبٌاض (.) 51
وقد علق (جورج مارسً) على هذا الحدث فزعم أنه قصة ملفقة لتبرٌر البٌاض والفراغ الملحوظٌن فً قبة المحراب
( ) 52إال أن الحفرٌات النً قامت بها (مصلحة الفنون الجمٌلة) منذ عام  1952أكدت حكاٌة المإ رخ العربً  ،ففد
كشؾ عن نقوش رابعة ؼٌر أنها ال تحتوي على أي تورٌق ذهبً ،وقد لوحظ أن أصناؾ األصبؽة المشار إلٌها من
طرؾ صاحب (القرطاس) هً األزرق واألحمر والمؽرة الصفراء  ،وما زالت األلوان متماسكة وفً رابق ؼضاضتها
 ،وٌظهر أن مزٌج األصباغ كان ٌحتوي على مح البٌض الذهبً اللون وأن الدهان كان كامدا للتخفٌؾ من برٌق أشعة
النور المنعكس من النوافذ.
وقد جهز الجامع بمستودع توضع فٌه أموال الجامع وأمانات الناس  .وكان محصنا بخشب األرز وبخمس منافٌس
بصفابح من حدبد مقلوبة "و بنٌت (دار الوضوء) بخمسة عشر بٌتا مع طاق فً سفؾ كل بٌت لإلنارة وأنبوبة نحاسٌة
ٌنصب منها الماء" فً نفٌر محفور من حجر ،وفً سمكها قبة من جبس مقربصة مرقشة بؤنواع األصبؽة وجعل بوسطها
(بٌلة) من الحجر األحمر مع ثقوب من نحاس مموه بالذهب والبٌلة والخصة كالهما من عمل رجل سجلماسً صنعهما
له رجل آخر "من أهل المعرفة بالبناء والهندسة" أما العنزة فقد أقٌمت عام  688هـ "و فٌها ؼرابة الصنعة ونفاسة
(" ) 53و صنعت سقاٌة منمقة بالجص والحجر
الخشب و إتقان اإللصاق ودقة الخرط و النقش ما ٌقضً بالعجب
المنجور وأنواع الصبؽة" كما جعلت على المحراب عام  712هـ مقصورة من خشب األرز ألؽٌت بعد ذلك ،أما
الخزانة ففد أسسها أبو عنان المربنً عام  750هـ وجهزها بالكتب المنوعة وعٌن قٌما لضبطها ومناولة مصنفاتها.
وللجامع  18بابا و  300سارٌة  -عشر منها من حجر ملون و تقع تحت (الثرٌا الكبرى) تبصر منها جمبع أبواب
الجامع  -و  21بالطا و  130ثرٌة من النحاس مختلفة األلوان والصناعات واألشؽال والهٌآت.
أما جامع األندلس فقد وقع الشروع فً بنابه كذلك عام  245هـ وكان فٌه ستة بالطات وصحن صؽٌر وزاد فٌه عامل
الناصر األموي الصومعة عام  345هـ ) (54ونقلت إلٌه الخطبة من جامع األشٌاخ قبٌل ذلك  321هـ وبعد نحو من
ثالثة قرون عام  600هـ أمر الناصر الموحدي ببناء الباب الكبٌر الذي فٌه درج بؤسفلها شباك من خشب األرز فٌه
ثالثة أبواب  ،فً األوسط بٌلة من الحجر األصفر ٌنفجر بها الماء من وادي مصمودة  .وبؤعلى الباب قبتان إحداهما من
جص مقربص الداخل  ،والثانٌة من خشب األرز.
كما أمر الناصر ببناء سقاٌة ومدخل لمصلى النساء ومصرٌة ألبمة الجامع ودار للوضوء بخصتها تحاكً التً بجامع
القروٌٌن وعدد بالطاته بعد سنة  695هـ خمسة عشر من الشرق إلى الؽرب وثالثة عشر من القبلة إلى الجوؾ
وتسعة أبواب و  134سارٌة.
وكانت فاس فً هذا العصر كما وصفها المراكشً " حاضرة المؽرب وموضع العلم منه اجتمع فٌها علم القٌروان
وعلم قرطبة  ...رحل من هذه وهذه من كان فٌهما من العلماء والفضالء من كل طبقة فرارا من الفتنة فنزل أكثرهم
مدٌنة فاس  ،فهً الٌوم على ؼاٌة الحضارة وأهلها فً ؼاٌة الكٌس ونهاٌة الظرؾ،و لؽتهم أفصح اللؽات فً ذلك
اإلقلٌم  ،ومازلت أسمع المشابخ ٌدعونها بؽداد المؽرب ). (55
وقد الحظ ( كوستاؾ لوبون) أن مدٌنة فاس كانت تزاحم بؽداد فً القرن العاشر المالدي فكان بها نصؾ ملٌون نسمة
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و  800مسجد وخزانة حافلة بالمخطوطات الٌونانٌة والالتٌنٌة ) (56وقد زعم أستاذ اٌطالً هو (لوٌجً روسو) أنه
اشترى من فاس مخطوطا نادرا من عشارٌات تٌتلٌؾ ) (57حول التارٌخ الرومانً.
وقد وصؾ (كابلاير شارم) مدٌنة فاس بؤنها أول مدٌنة مقدسة بعد مكة وأنها كانت مركز القوة العربٌة فً عنفوان
) (58وذكر
ازدهارها والعاصمة الفكرٌة والروحٌة للؽرب اإلسالمً بفضل معاهدها الخالدة ومساجدها الماجدة
مارسً ) (59أن إفرٌقٌة نفسها وهً الوطن العتٌق لعلماء اإلسالم أصبحت تتتلمذ لبرابرة الؽرب .وشبه (علً باي)
العباسً هذه المدٌنة بؤثٌنة لوفرة علمابها ومعاهدها ). (60
) ، (61نعم فً هذه المدٌنة تبلورت
والحظ (لٌفً بروفنصال) أنها لم تكن أقل مكانة من عواصم اإلسالم األخرى
) ، (62وقد احتفظت فاس على ممر العصور
الحضارة العربٌة التً تفتقت بالمؽرب فتألألت أشعتها على أوربا
بإشعاعها فهً مازالت (دارالعلم) وجامع القروٌٌن مازال (أول مدرسة فً الدنٌا) ).(63
وذكر (مارمول) أنه كان بفاس  200مدرسة ،ونقل الكانونً فً "شهٌرات نساء المؽرب" عن مإوخ أوربى خصص
كتابا لفن األسنان بالمؽرب الحظ فٌه أن مدٌنة فاس كان بها فً القرن الرابع الهجري "مدرسة للطب" وقد أحٌلت
المدرسة المرٌنٌة بدار المخزن قً فاس الجدٌد حوالً عام  1844م إلى مدرسة للمهندسٌن نظم فٌها السلطان دراسة
العلوم الحدٌثة ). (64
وقد أكد موالي عبد الرحمان بن زٌدان أن خرٌجً مدرسة البولٌتكنٌك (الفنون) التً أسسها السلطان سٌدي محمد بن
عبد الرحمن بفاس الجدٌد تابعوا دراستهم فً معاهد إنجلتزا (مثل الصدر األعظم الجباص) وإٌطالٌا (مثل محمد بنانً
العلمً).
وكان بجامع القروٌٌن أواخر القرن الماضً  700طالب ونحو األربعٌن أستاذا وظل العدد جامدا إلى ما قبٌل االستقالل
حٌث أصبح ٌنٌؾ على  6آالؾ  ،وكان هإالء الطلبة ٌسكنون بالمدارس وٌتمتعون بنظام الخبزة الذي عوض بمنح
دراسٌة ومطاعم مدرسٌة وداخلٌة منظمة فى (الشراردة).

)(42

أششح اهلرًّٖٖ تؾد تٌبء فبس تذالذج أرتبػ كرً ّكد اخخوف فٕ خبرٖخ تٌبء فبس ّ ،أفرد (هٖفٓ ترفٌضبل ) تضذب فٓ اهيّظّػ اكختس فَٖ يً يؤرخًٖ

(نأتٕ تنراهرازْ) اهيخّفٓ ؽبى ُ 344ـ ّاهذْ ٖلّل تأً تبٌٕ فبس إدرٖس األّل اهذْ سبء إهٓ اهيغرة ؽبى 172

ُـ ّتٌٖح اهيدٌٖج فٕ ٌغرٍ خالل ُذٍ

اهفخرث ءّ،الضغ اتً شؾٖد أً إدرٖس األّل هى ٖؤشس شّْ ؽدّث األٌدهس ٌّلل (اتً االتبر) ؽً أتٕ اهضشً اهٌّفوٓ أً إدرٖس اهذبٌٕ تٌٓ ؽدّث اهلرًّٖٖ

ؽبى ُ 187ـ ّّٖضد فٓ ينختج تبرٖس درُى شم تفبس ؽبى ُ 189ـ أٔ كتل اهخبرٖخ اهؾبدْ هتٌبء فبس تؾبيًٖ  ،نيب ّٖسد درُى فٕ يخضف نبرنّف ترّشٖب
ُـ ُّّ اهخبرٖخ اهذْ ٖؾعَٖ اهضشً تً يضيد اهّزاً هتٌبء فبس.

شم تفبس ؽبى 185
) (43الضغ اتً أتٕ زرػ أً ؽدد يشبسد فبس اٌخِٓ أٖبى اهيٌضّر ّاهٌبضر اهيّضدًٖ إهٓ  782يشسدا ؽالّث ؽوٓ  122يب تًٖ شلبٖبح ّدّر اهّظّء
ّ 73ضيبيب (االٌٖس اهيعرة ر  1ص .) 64
)( (44زُرث اٗس ) فٓ تٌبء يدٌٖج فبس هؾوٕ اهسزٌبئٕ عتؾج  ، 1340ص . 34
)ٌ (45فس اهيضدر
) (46زُرث اٗس ص 42
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(ر 1ص ُّّ ،) 85ى ضبضة (اهسذّث) فأؽعٓ خبرٖخب يضرفب ُّ ُ 710ـ

)ٖ (47ذنر ضبضة اهلرعبس أً نخبتبح اهخأشٖس يؤرخج تؾبى 528
) (48أضركح اهلتج اهخشتٖج ؽبى  571فضٌؾِب اهيّضدًّ يً اهسص ؽبى ُ 600ـ يً تٖح اهيبل ،فٕ ضًٖ ضٌؼ اهيّضدًّ تأتٕ اهشيبع ّاهشيبؽًٖ يؼ
اهلتخًٖ يً يبل األضتبس.

)ٞ٣ (49عل ثغبٓغ اُوو19 ٖ٤٣ٝ

ثالٛب ٓٞاى٣ب ُِوجِخ ٝهل الؽع (عٞهط ٓبهٍ ) ٢إٔ ٛنا األٍِٞة ٣وعغ ػٜل ٙإُ ٠له اإلٍالّ ٗٝغل ٙكٖٓ ٢و (عبٓغ ػٔوٝ

ٝعبٓغ اثٖ ٝ ) ُٕٞٞٛظ َ  ٞٛاُـبُت كَٓ ٢بعل كبً (كٖ اإلٍالّ ٓ .) 95

) (50األٗ ٌ٤أُطوة ط 87 ٓ 1
) (51األٗ ٌ٤ط 88 ٓ 1
)ً (52زبة اُلٖ اإلٍال ٓٛ ٢جؼخ  1926ط ٝ 302 ٓ 1هل أًل ٓبهٍٛ ٢نا اُيػْ ك ٢اٌُزبة اُنٕ٘ ١ل ٚػبّ  " ٞٛٝ 1954اُٜ٘لٍخ أُؼٔبه٣خ اإلٍالٓ٤خ ك٢
اُـوة " ٓ  188أال إ األٍزبم ٤ٛواً أ٣ل ٓوبُخ اثٖ أث ٢ىهع
) (53ىٛوح ا65 ٓ ً٥
) (54ؽَجٔب ه ٢ػزجخ ثبثٜب  -ىٛوح ا. 81 ٓ ً٥
) (55أُؼغت ك ٢رِق ٔ٤أفجبه أُـوة (ٍال ػبّ ) 221 ٓ 1304
) (56ؽٚبهح اُؼوة  -اُطجؼخ اُلوَٗ٤خ ٓ ٝ 263هل مًو كُلبٕ (ٓ  ) 81إٔ ٛن ٙاُقياٗخ ًبٗذ رؾز ٟٞػِٓ 30000 ٠غِلًٔ ،ب مًو ًٞكاه (ٕٝق  ٝربه٣ـ
أُـوة ط  ) 376 ٓ 2إٔ ٣ؼوٞة أُو ٢٘٣اٍزوعغ ٖٓ أَُ٤ؾ ٖ٤٤ػلكا ٖٓ أُٖ٘لبد اُؼوث٤خ ٝأٛلاٛب اُ ٠اُووٝ ، ٖ٤٣ٝالؽع ًٓ( ٢٤زبة أُٞؽل ) 101 ٓ ٖ٣إٔ
٣ؼوٞة أُٞؽلً ١بٗذ ُ ٚفياٗخ رٚبٌٓ ٠ٛزجخ اُقِ٤لخ األٓ( ١ٞاُؾٌْ اُضبٗٝ )٢هل أٛلاٛب ًنُي اُ ٠اُووٝ ، ٖ٤٣ٝك ٢ػٜل أُ ٠ُٞى٣لإ اَُؼل ٟافزٌِ هَٖ٘ كوَٗ٠
أهثؼخ آالف ٓقط ٛٞػوثٝ ٢ثبػٜب إلٍجبٗ٤ب كٌبٗذ ٖٓ ٗٞاح االٌٍٞلاير.
)ُٝ (57ل ٛنا أُٞهؿ اُوٓٝبٗ ٢ػبّ  59هجَ أُ٤الك.
(ً ) 58زبة ٍلبهح ثبُٔـوة (ٓ ) 255
ٓ . 465

)ً (59زبة اُلٖ االٍالٓ ٢ط 2
)ٍ (60لو٣بد ػِ ٢ثب ١اُؼجبٍ ٠اُ ٠اكو٣و٤ب ٝآٍ٤ب _ ثبه ٌ٣ػبّ  1884ط . 137 ٓ 1
)ٓ (61غِخ َٛجو _ ٌ٣ػبّ . 3 ٓ 1952
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جاهغ حساى
إن هذا الجامع من مآثر الموحدٌن الخالدة التً حققت وحدة الفن الشرقً والفن األندلسً المؽربً  ،فهو رمز لفخامة
الدولة الموحدٌة ومشاعرها فً السمو والعظمة وذوقها فً التناسق الجامع بٌن الفخفخة والبساطة وهو مجهود رابع إذا
اعتبرنا انبثاقه من أسرة " موحدة " كانت تعمل على دعم اإلسالم فً صفابه األصٌل وحنٌفٌته السمحة وعظمته
الساذجة.
 30مترا فوق البحر وهو المسجد الثانى الذي بناه
وٌقع جامع حسان شمالً شرق مدٌنة الرباط على علو نحو
الموحدون بالرباط بعد مسجد القصبة العتٌق وبانٌه هو ٌعقوب المنصور الذي أتمه عام  592هـ وٌظهر أن بناءه لم ٌتم
ومنارته أقرب عهدا من منارة الكتبٌة ومنارة جامع اشبٌلٌة المعروؾ بالخالدة و وهً مربعة كمنارة جامع دمشق ٌ 0بلػ
عرضها ربع طولها حسب التقلٌد المعماري  ،وهذا العلو وهو  64مترا _ ٌجعل من منارة حسان أعظم منارة فً
الؽرب بل حتى فً الشرق )0(66ا ما الجامع فإنه مربع المساحة تقرٌبا هندسً التقسٌم لتساوق سوارٌه الفاصلة بٌن
صحونه الواسعة ومحرابه مربع الشكل على خالؾ المحارٌب المؽربٌة  ،وهو منحرؾ بعض الشًء عن القبلة مثل
جامع القروٌٌن ).(67

) (62نخبة شفبرث اهيغرة ص . 228
) (63دهفبً فٕ نخبتَ ( فبس ّسبيؾخِب ) (ص .) 12
) (64اهسرٖدث االشَّٖٖ ؽبى  - 1917نخبتبح -ؽرتٖج تفبس _ اهفرٖد تٖل ر  10ص ّ 152نبٌح خّسد تبهسدٖدث فٓ ٌفس اهّكح
يدرشج ير نزٖج هويدفؾٖج (نخبة اتراعّرٖج خٌِبر ص

ّ ) 16كد أسرْ خدرٖة الذٌٕ ؽشر عبهتب يغرتٖب فٓ اهيدرشج اهؾشنرٖج

تيٌّتٖوٖٕ ؽبى ّ 1885أٌِّا دراشخِى ؽبى ُ( 1888شترٖس ر  41ؽبى  1954ص ّ (136كد ّسَ يّالْ اهضشً عوتج إهٓ
اٌسوخرا ّإٖعبهٖب ّاشتبٌٖب ّأهيبٌٖب (اهيغرة اهضدٖد اٖرنيبً ص ّ 114ضخٓ إهٓ ايرٖنب ،نخبة شفبرث تبهيغرة ص .) 238
) (65االخضبف ر  3ص . 367
) (67الضغ اتً تشنّال اً يٌبرث كرعتج أضشً يٌبراح اإلشالى .

)ّ (67فد فٌد اًٖ شؾٖد ذهم يالضغب أً يٌبرث اهنختٖج ّيٌبرث اشتٖوٖج اهيّضدٖخًٖ أظخى يً يٌبرث كرعتج (ٌفص اهعٖة اهيلرٔ ر1
ص ّ ) 267يشبسد اهرٖف شيبهٕ اهيغرة ؽبرٖج يً اهيٌبراح ّإٌيب خيخبز ؽً تبكٓ اهدّر تؾوى أتٖط (اهيغرة اهيسِّل يّهٖٖراس
تبرٖس ؽبى  1895ر  1ص .) 144
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رسالت األوقاف الوؼوارٌت
لقد تذرع المؽاربة منذ انبثاق اإلسالم بهذه البالد ـ بشتى الوسابل لتركٌز الفكرة اإلسالمٌة وتحقٌق ازدهار المسلمٌن فً
آن واحد بواسطة ( رباع ) توقؾ على المإسسات الدٌنٌة واالجتماعٌة  ،وقد ساهم الملوك والشعب فً هذه الحملة
الدٌنٌة االسعافٌة التً كانت تتخذ مختلؾ المظاهر لتحقٌق ؼاٌاتها ،وإذا راجعنا دفاتر اإلحصاء الحبسٌة الحظنا أن
األوقاؾ تتوفر فً جمٌع أنحاء القطر على احسن األراضً والعقارات حتى على السوابم الحبسٌة فً الجبل عالوة
على الؽراسات الثرٌة  ،وقد تم تفوٌت جانب كبٌر فً ابان الحماٌة وال تزال صكوك تحبٌسها موجودة إلى اآلن ؛ أما
الحقول الزراعٌة فهً تبلػ الٌوم ثالثة و ثمانٌن ألؾ هكتار.
وقد تبلور االتجاه ا لحبسً على الخصوص منذ عهد المرٌنٌٌن حٌث أقام أبو ٌوسؾ المارستانات للؽرباء و المجانٌن و
أجرى علٌهم النفقات وخصص لها األطباء وبنى اامدارس ورتب فٌها الطلبة لقراءة القرآن والعلم وأجرى لهم
المرتبات فً كل شهر وبنى الزواٌا فً الفلوات وأوقؾ لها األوقاؾ الكثٌرة إلطعام عابري السبٌل وذوي الحاجات
(الذخٌرة السنٌة ص  ،) 100وسار الملوك بعد ذلك على منوال حثٌث فً هذه الطرٌق الجدٌدة حتى انشؤ أبو الحسن
( فً كل بلد من بالد المؽرب األقصى وبالد المؽرب األوسط (الجزابر) مدرسة فقامت مإسساته االجتماعٌة فً تازا
ومكناس وسال وطنجة وسبتة وانفا (الدار البٌضاء الحالٌة) وازمور وآسفً واؼمات ومراكش والقصر الكبٌر وتلمسان
وعاصمة الجزابر (المسند الصحٌح الحسن البن مرزوق ص  35مجلة هسبرٌس عام  ) 1925ولم تكن أٌة مدٌنة من
المدن لتخلو من عابالت خصصت قسطا من أمالكها لإلسعاؾ االجتماعً وهً األوقاؾ المعٌنة على الخبز مثال الذي
كان ٌوزع أسبوعٌا أو ٌومٌا حسب أهمٌة االرٌاع  ،هذا عالوة على األوقاؾ الخاصة بالمساجد والمارستانات ومعاهد
التعلٌم التً كان ٌتعٌش منها عدد كبٌر من المستخدمٌن زٌادة على رواتب العلماء والطلبة.
وإذا اعتبرنا أن كل مدٌنة مؽربٌة كانت تتوفر فً كل حً من أحٌابها على عدة مساجد بؤوقافها لمسنا ضخامة الثروة
الجسٌمة فً المؽرب  ،وٌكفً أن نعلم أن فً فاس وحددها أحصً فً زمن المنصور ومحمد الناصر المو حدٌٌن
( 785مسجدا و  42دارا للوضوء و  80سقاٌة عمومٌة و  43حماما ) (زهرة اآلس ص  ) 33وكلها حبسٌة.
وكانت فً المؽرب أوقاؾ من نوع خاص (  ) 68كالتً تصرؾ على الزوجٌن الفقٌرٌن بإٌوابهما مجانا فً منزل مإثث
إبان الزفاؾ وكالتً تنفق فً تجهٌز العروس المعوزة  ،وأوقاؾ األوانً المكسرة  ،وتعهد وتؽذٌة الحٌوانات والطٌور
(كدٌة البراطٌل بفاس) وذلك باإلضافة إلى تؤ سٌس األسوار والقناطر والقنو ات والسهر علٌها  ،والشبه هنا ملحوظ بٌن
المؽرب والشام حٌث توجد نفس األنواع من األوقاؾ (.) 69
وقد أكد الجزنابً فً (زهرة اآلس ) (ص  ) 70( ) 75أن ما ٌظهر من انحراؾ قد ٌقرب من الصواب على رأى من
ٌرى أن المطلوب من قبلة سابر اآلفاق إنما هو الجهة لمكة والجهة حاصلة  ،وقد قال صلى هللا علٌه وسلم "ما بٌن
المشرق والمؽرب قبلة".
ولعل الموحدٌن تشبثوا بظاهر هذا الحدٌث الذي ٌماثله الحدٌث اآلخر الذي رواه البخاري فً (عدم استقبال القبلة فً
قضاء الحاجة) حٌث قال صلى هللا علٌه وسلم " :شرقوا أو ؼربوا" أي بالنسبة للمدٌنة المنورة  ،وقد وهم األستاذ
(طٌراس ) فً كتابه "سمت المحراب فً المساجد" حٌث أول هذا االنحراؾ تؤوٌالت مختلفة ضاربا صفحا عن تمسك
الموحدٌن بظاهر الحدٌث.
(ًٝ ) 68بٗذ ٘ٛبُي اؽجبً ٖٓ ٗٞع فبٓ ك ٖٓ ًَ ٢أُـوة ٝاألٗلٌُ كول مًو ٕبؽت (ْٗو أُضبٗ )٢إ ٖٓ اؽجبً طآغ األٗلًٍ هواءح اُزلٌ٣و ثبُلقو اُواى( ١ط ٓ 1
ٝ ) 20إ ًواٍ ٢اُؼِْ ك ٢اُزلَ٤و ٝهواءح ٓؽ٢ػ َِْٓ ٝاثٖ اُؾبعت ٓٝؽه ٟاَُ٘ٝ ٠ٍٞاُوًاُخ ٗٝظْ اثٖ ىًوُٜ ١ب اؽجبً (ط  ٖٓٝ ) 38 ٓ 1اؽجبً كبً اًر٤لبء اثٖ
ؽغو ػِ ٠ا ٍٓؽ٢ػ ك ٢اُزله َ٤ٗ( ً١االثزٜبط ٓ ًٝ ) 169بٕ ثؼ٘ اُؼِٔبء ال ١أىُٓ ٖٓ ٕٞبٍ االؽجبً ٓضَ ً٣ل ٟػجل اُوبكه اُلبٍ( ٠اًٍُٞح ط ا ٓ .) 310
( ) 69مًو ٕبؽت ( طمٝح االهزجبً) إٔ ًض٤وا ٖٓ أٝهبف أَُبطك اكفِٜب أ َٛكبً ك٘ٓ ٢بكؼٝ ْٜؽَجٛٞب ٖٓ أّ ٝاُ ْٜأ٣بّ اثٖ ربّل ٖ٤كوكؼذ اُو٤ٚخ اُ ٠اُوبٗ ١ػجل اُؾن ثٖ
ٓؼْ٤خ اٍؽهٗب ١ٛكز ٞط ٙاُطِت ػِ ٠اُ٘ظواء ٝاًُٞالء ف ١مُي ٓٝؾبٍجز ْٜكؤثوىد أُؾبٍجخ  80000ك٘٣به (ٓ ٝ .) 42هل مًو (ِٓٝ٤ة٣َ٣و ) ك( ٠اُْ ًر٘لاد أُـوث٤خ) (ػبّ
ًطك ٝاالٙوؽخ
 ) 192ٓ 1907إ االؽجب ً اؽزلظذ ثبكاه رٚا اُْ ًروِخ اُ ٠ػٜل ّ ٝال ١ػجل اُوػ ّ ٕ اُن ١هوه ٜٔٙب اُ ٠كٝا ةه أُقيٕ ٝأٍؿ ٠اُ٘ظبه اُقٖ ُِْ ٖ٤٤ٕٞا
ٝع ْٜٙٝكٓ ًَ ٢ل٘٣خ ث٘ظبه ٣ؼ ْٜ٘٤اًٍُطبٕ.
طٓؼ ْٜاالّ ٣و ٝمًوٝا إٔ ط آغ اُووٖٗ ٖ٤٣ٝجذ هجِز ٚػِ٠
( ) 70الؽع ثؼ٘ كوٜبء كب ً ػِ ٠األّ ٣و اثٍٝ١ ٢ق ثٖ ػجل اُؾن أُوٓ ١ٖ٣ب ك ٢ثؼ٘ َٓبطك كبً ٖٓ اٗؾواف ف
ٍْ د اُوجِخ اُزٖٗ ٠جٜب أُ ٠ُٞاكهٝ ً١هل ُٓ ٠اُ ٚ٤ط ّ اػبد ٖٓ اُؼِٔبء ٝاُِٖؾبء ٝاُوٚبح  ٝأٓواء اُؼلٍ كٔب ؽ٣وٝا مُي ٝ ،مًو( اثٖ اُوبٗ )١ك( ٠اُغنٝح) إ َٓبطك
كبً ًبٗذ هجَ اُ ٝ 785 ّٞ٤أٓب اُ( ّٝ٢عٕو أُ٘ٔٝه اٌُعك )ٟكال رؾًٖ ٠ضوح ٝػلك ػّ اّ رٚا هجَ اُٝ ، 93 ّٞ٤أٓب اُ ّٞ٤كال ػلك ُٜب (ٓ .) 28
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هي روائغ الفي األًذلسً
لعل الفن األندلسً المؽربً من أعرق الفنون التً خلفتها العصور الوسطى ،فمنذ القرن الثانً الهجري وقؾ عبد
الرحمن الداخل مإسس جامع قرطبة مشدوها معجبا أمام مآثر الرومان الرابعة التً لقٌها حٌثما مر بالبالد اإلسبانٌة
فحاول أن ٌثبت فً هذا المسجد ما راعه فً الفن الجدٌد الذي ما لبث أن تطعم بالعناصر الطرٌفة المقتبسة من الٌونان
و عن طرٌق العلماء والفنانٌن البٌزنطٌٌن ،وهذا الفن الذي نشؤ عام  786م ـ كما ٌقول طٌراس ـ ما زال ٌعٌش ضمن
الحرؾ والمهن فً كبرٌات الحواضر المؽربٌة فهو فن منبثق من حضارة واحدة ولد فً إسبانٌا وترعرع فً
الحواضر اإلفرٌقٌة فهو إذن ولٌد المدنٌة األندلسٌة بقدر ما هو منبعث من معطٌات اإلسالم  . .وال ٌمكن أن نعطً فً
هذه العجالة نظرة شاملة على مجموع المآثر األندلسٌة فلذلك سنقصر حدٌثنا على بعض المظاهر البارزة للفن األندلسً
اإلسالمً لجامع قرطبة واشباهه.
فقد اصدر األمٌر األموي عبد الرحمن األول أمره بالشروع فً بناء جامع قرطبه عام  170هـ ؼٌر أن المنٌة عاجلته
بعد سنتٌن فاستؤنؾ ولده هشام المشروع الضخم الذي لم ٌتم على شاكلته الحالٌة إال بعد قرنٌن ونصؾ قرن ،ولكن
المعالم األولى التً خطها األمٌر عبد الرحمن ظلت سابدة فً التوسٌعات المتوالٌة بحٌث ٌمكن القول بؤن فنا جدٌدا
انبثـق فً الؽرب مند عام  170هـ (اي  786مٌالدٌة) مستمدا تنمٌقاته ومواده المرمرٌة وسوارٌه من بقاٌا أنقاض
الرومان ،ولكن رسومه مقتبسة من جامع دمشق وجامع بؽداد والمسجد األقصى.
وٌشكل هذا المسجد اآلن مربعا (طوله  180مترا وعرضه  130مترا) ثلثاه أروقة للصالة والثلث الباقً صحن وهو
محاط بسور مسنن مدعم الجوانب فتحت فً أضالعه أبواب رابعة أؼلق الٌوم معظمها لوقوعها فً أجنحة هذا المعبد
الكبٌر الذي اصبح كنٌسة ،وقد أسس الجامع على حافة الطرٌق المإدٌة إلى قنطرة الوادي الكبٌر(  ) 71قبالة القصر
الملكً بحٌث لم تتسع مساحته تدرٌجٌا إال نحوالجنوب والشرق.
وكان هذا المسجد كنٌسة أول األمر فحذا األمٌر حذو الخلٌفة عمر بن الخطاب فً االقتسام وجرى فً قرطبة ما جرى
بالنسبة لكنٌسة القدٌس جان بدمشق حٌث اقتطع المسلمون نصؾ الكنٌسة وتركوا الباقً للمسٌحٌٌن إال أن رحاب الجامع
الجدٌد ضاقت بعد أن أصبحت قرطبة عاصمة الخالفة األموٌة فً الؽرب اإلسالمً فقرر عبد الرحمن األول بعد نصؾ
قرن اقتناء النصؾ الباقً وتؤسٌس مسجد كامل فوق المجموع ،فاقتطع من ؼنابم (ناربونه) ثمانٌن أو مابة ألؾ مثقال
لهذه الؽاٌة ثم زاد نجله هشام األول سقابؾ للنساء وحوضا للوضوء ومنارة وٌظهر أن البناء توقؾ فً عهد (الحكم
األول) واستؤنؾ (عام  ) 218أٌام عبد الرحمن الثانً بإقامة تسعة بالطات جدٌدة مدعمة بثمانٌن سارٌة فً ظرؾ 15
عاما ،ومن سنة  234هـ إلى منتصؾ القرن الرابع تم نقش وترخٌم طرر المسجد وبناء المقصورة ومستودع األموال
وتجدٌد الحوض  ...والسقابؾ واقٌم ساباط ـ بٌن القصر والجامع  -أما عبد الرحمن الناصر فقد اهتم بالمنشآت
العسكرٌة والمدنٌة اكثر مما اعتنى بالمإسسات الدٌنٌة ومع ذلك فقد صرؾ على الجامع نحو ربع ما أنفقه على قصر
الزهراء (المؽرب ج  2ص  ) 344فهدم منارة هشام األول و أقام مكانها صومعة جمٌلة.
وقد كان للحكم الثانً اهتمام خاص بالجامع حتى أشرؾ بنفسه على رسم تصمٌم التوسٌع بحضور فقهاء ومهندسٌن
وبنى بالطات ومحرابا جدٌدا (  ) 72و أقام قببا فً البالط المركزي والبالطٌن الجانبٌٌن قبالة المحراب مع تطرٌزها
بالمرمر المنحوت والفسٌفساء و هو الذي جلب الفسٌفساء عام  354هـ من مملكة الروم اقتداء بالولٌد فً بناء مسجد
دمشق حٌث أوفد رسال إلى إمبراطور بٌزنطة فرجع الوفد بالصانع ومعه من الفسٌفساء  320قنطار هدٌة فرتب جملة
من الممالٌك لتعلم الصناعة فؤبدعوا واربوا على الصانع الذي صدر راجعا عند االستؽناء عنه.
وفً عام  356هـ أجرى الخلٌفة الى سقاٌات الجامع ماء عذبا من عٌن بجبل قرطبة (خرق له األرض وأجراه فً قناة
من حجر متقنة البناء محكمة الهندسة أودع جوفها أنابٌب الرصاص).
وقد هدم منبر الجامع عام  1572م ولكن الجامع احتفظ منذ تسعة قرون بروابه وثرابه وومٌض نقوشه ومناعة هٌكله.
أما مدٌنة الزهراء فقد ابتدئ بنٌانها اٌام الناصر فً اوابل سنة  325وكان ٌصرؾ فٌها كل ٌوم من الصخر المنجور
ستة آالؾ سوى التبلٌط فى األسس وجلب إلٌها الرخام من قرطاج اإلفرٌقٌة ومن تونس وكان فٌها من السواري
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 4313جلبت بعضها من إفرٌقٌة وعددها  1013و أهدى إلٌه ملك الروم  150والباقً من رخام األندلس.
وقد نحت فً مدٌنة الزهراء حوض علٌه عشرة تماثٌل من الذهب األحمر مرصعا بالدر النفٌس وبلػ عدد الدور داخل
الزهراء أربعمابة دار بٌنما كانت عدد الدور داخل قرطبة  113000دار و  3000مسجد( ) 73و  28ربضا منها
مدٌنتا الزهراء والزاهرة.
وقد جلب الناصر رخام الزهراء األبٌض من (المرٌة) والمجزع من (رٌة) والوردي واألخضر من إفرٌقٌة والحوض
المنقوش من الشام وقٌل من القسطنطٌنٌة وفٌه نقوش وتماثٌل وبنً فٌها قصر الخالفة وسمكه من الذهب والرخام الؽلٌظ
وفً وسطه الٌتٌمة المهداة من الٌون ملك القسطنطٌنٌه (  ) 74وقرامٌد هذا القصر من الذهب والفضة وفً وسط هذا
المجلس صهرٌج مملوء بالرببق وفً كل جانب منه أبواب انعقدت على حناٌا من العاج واالبنوس المرصع بالذهب
أصناؾ الجواهر قامت على سوار من الرخام الملون والبلور الصافً .وكان األمٌر ٌؤمر بتحرك الزببق فٌلمع لمعان
البرق من النور وٌخٌل للناظرأن المجلس قد طار ما دام الزببق ٌتحرك وقد قارن (المقري) (الزهراء) بالقصر الذي
شاده ملك طلٌطلة (المؤمون بن ذي النون) بها حٌث صنع فً وسطه بحٌرة وفً وسطها قبة من زجاج ملون منقوش
بالذهب وجلب الماء من رأس القبة بتدبٌر أحكمه المهندسون فكان الماء ٌنزل من أعلى القبة على جوانبها محٌطا بها
وٌتصل بعضه ببعض فكا نت قبة الزجاج فً ؼاللة من ماء قد سكب خلؾ الزجاج ال ٌفتر عن الحركة ،منظر عجٌب
(.) 75
وقد الحظ طٌراس (  ) 76أن أسالٌب النقش فً مدٌنة الزهراء مقتبسة من الٌونان والبٌزنطٌٌن فً حٌن أن محراب
قرطبة ( ) 77شبٌه بباب خزانة مسجد ( سٌدي عقبة).
ومعلوم أنه فً الوقت الذي وسع فٌه (الحكم) الجامع األموي كانت قد مرت أزٌد من مابة وعشرٌن سنة على إقامة
(مسجد القٌروان) الذي كان ٌعتبر إذ ذاك أوسع وأجمل مسجد فً الؽرب اإلسالمً وٌلحظ كذلك التؤثٌر العراقً
العباسً فى مإسسات قرطبة كالقسً المفلوقة أو المفصصة على ؼرار ورق األشجار وكذلك فً نقش السقوؾ الهندسً
والقباب المنمقة فً شكل عروق وأضالع.
اما الرسوم الزهرٌة فالظاهر أنها من ابتكار األندلسٌٌن (  ) 78وتتجلى التقالٌد اإلسبانٌة الصرؾ فً رإوس األعمدة
المرمرٌة التً توجد بقاٌاها خارج قرطبة فً (الكتبٌة) بمراكش وفً مسجد اشبٌلٌة والمتاحؾ وقد نحت الرخامون
القرطبٌون عددا من اجمل العمد فً العصور الوسطى.
وتظهر المجالً الثانوٌة للفن األموي فً القالع واألسوار (مدٌنة الزهراء وطلٌطلة) ومعلوم أن خلفاء بنً امٌة كانوا
من كبار بناة الحصون فً الشق الؽربً للعالم اإلسالمً ولعل مبانٌهم العسكرٌة تفوق فً ضخامتها ما أسسوه من
مساجد .وفً عام  368هـ أمرالمنصور ببناء (الزهراء) بطرؾ البلد على نهر قرطبة فتمت فً عامٌن فاتخذ فٌها
الدواوٌن و االهراء وأقام خاللها المنازل وجلٌالت القصور واألسواق واتصلت ارباضها بؤرباض قرطبة (  ) 79وقد
استمر الطابع األموي العام فً أٌام حجابة المنصور حٌث زاد ابن أبً عامر بشرقً الجامع بالطات امتد طولها من
أول المسجد إلى آخره وقصد فً هذه الزٌادة المبالؽة فً اإلنفاق والوثاقة دون الزخرفة (المعرب البن عذارى ج 2
ص  ) 429وبلػ عدد السواري  1417و عدد الثرٌات  280وعدد خدام الجامع  159شخصا وعدد القومة . 300
وتتسم النقوش العامرٌة بالطابع النباتً ؼٌر أن الرموز الحٌوانٌة اتخذت مكانة فً فن النحوت المرمرٌة وتوجد جفنتان
من المرمر إحداهما بمتحؾ مدرٌد واألخرى بمدرسة ابن ٌوسؾ بمراكش تحمل اسم عبد الملك نجل المنصور .ومن
جملة صور الحٌوانات المنقوشة فً هذا المرمر النسور والعقبان والظباء واألسود والفهود والطٌور ،وهذا ٌدل على أن
االستمداد من الطبٌعة لم ٌكن خاصا بالنقوش الخزفٌة أو العاجٌة وقد خلؾ لنا العهد األموي باألندلس مجموعة من
التحؾ العاجٌة تعتبر من أجمل ما ٌوجد فً العالم (  ) 80وما زالت (تؽزوت) شمالً المؽرب تصنع إلى اآلن نماذج
رابعة.
ن هذه العلب والصنادٌق واألؼشٌة العاجٌة ولعل الفن األموي ٌستمد هذه البدابع من الفنٌن العباسً والفاطمً  ،وٌمكن
القول بؤنه اذا كان األثر البٌزنطً جلٌا فً مدٌنة الزهراء وإذا كان التؤثٌر العباسً قد بدأ ٌظهر فً الصنابع أٌام الحكم
الثانً فانه استقى نقوشه الخزفٌة وصوره العاجٌة وقسما من نقوشه الهندسٌة من العراق ولكنه أضفى علٌها طابعه
الخاص.
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وهكذا فخالل ثالثة قرون (من القرن الثانً إلى القرن الرابع الهجري) ظل الفن األندلسً موصوال باألسرة األموٌة
المالكة وبعاصمة قرطبة ثم انتشر فً باقً ربوع األندلس وحدود قشتالة فاستعملت األسالٌب المعمارٌة والنقوش
القرطبٌة فً مساجد كبرٌات المدن وقصورها وقالعها وبعد سقوط الخالفة األموٌة والحجابة العامرٌة تمزقت وحدة
األندلس ونشؤت مصانع فً مدن لم ٌكن لها سابق نشاط فنً وؼرست البالطات اإلقلٌمٌة فً عهد ملوك الطوابؾ جذور
الفن األندلسً فً المدن الصؽرى حٌث عاش طوال قرون ثم ما لبث الؽزو المرابطً األندلسً أن فتح باب أفرٌقٌا
الشمالٌة فً وجه الفن األندلسً الذي سادت معالمه فً المدن المؽربٌة ،ولم ٌبق اآلن أي مظهر لمإسسات ملوك
الطوابؾ باستثناء (القصور الجعفرٌة) التً أقامها بنوهود فً (سرقسطة) (  ) 81والتً تدل على مدى المجهود الذي
بذله النقاشون فً هذا العصر (تزاٌد النقوش الزهرٌة فً شكل دقٌق وظهور القسً المتقطعة واتساع األشكال
الهندسٌة).
وقد عرؾ المرابطون كٌؾ ٌقتبسون من الفن األندلسً وٌنقلون إلى المؽرب بدابع هذا الفن وٌعتبر محراب تلمسان
وروابع القروٌٌن أجمل ما أهداه المرابطون إلى األفارقة ،وإذا كان المرابطون قد شجعوا انتشار الفنون األندلسٌة دون
مساس بروحها فان الموحدٌن تمكنوا من إضفاء طابع خاص على مجموعها ولعل ذلك راجع لكون ملك المرابطٌن لم
ٌدم طوٌال وان دولتهم استإصلت فً عنفوانها ،ومع ذلك فقد مهدوا الطرٌق للموحدٌن وفتحوا مدن إفرٌقٌا على
مصارٌعها فً وجه الفن األندلسً على أن ظهور الدولة الموحدٌة ؼٌر الظروؾ التً عاش فٌها الفن األندلسً فاتسع
نطاق هذا الفن و انفسح مجاله مع تبلور وسابله واتساق مظاهر كماله ،وإذا كان عبد المومن قد اتجه خاصة إلى إقامة
مإسسات بالمؽرب (تازة ومراكش) فان األندلس احتلت المكانة األولى فً عهد أبً ٌعقوب الذي جدد أسوار اشبٌلٌة و
أقام قصبة انخسفت إزاءها أنوارقصور بنى عباد ،وبنى اكبر مسجد فً االندلس( ) 82ضاهى به جامع قرطبة وكتبٌة
مراكش الذي بناها والده ،كما نافس بقصورالقصبة (مراكش) مدٌنةالزهراء نفسها.
ثم جاء المنصور فؤتم جامع اشبٌلٌة ومنارته العجٌبة  Géraldaومعمارٌات القصبة بمراكش ،وبنى رباط الفتح (قرب
قصبة األوداٌا التً هً من مخلفات جده) وشرع فً بناء جامع حسان ثم واصل ولده الناصر نشاط األسرة المعماري
فؤسس أسوارا جدٌدة بفاس ووسع جامع األندلس ولكن هزٌمة الموحدٌن باألندلس فتحت أبواب اسبانٌا فً وجه الصلٌب
على أن الهندسة المعمارٌة العسكرٌة الموحدٌة لم تتطور فً العدوتٌن إال فً مٌدان النقش حٌث استعٌض عن الحجر
المنجور وعن الرخام بمزٌج من المالط (الطٌن الذي تطلى به الجدر (  ) 83والرمل والماء) وهو األسلوب االقتصادي
السرٌع فً البناء مما اثر تؤثٌرا سٌبا فً مناعة الحصون وفً قٌمتها االستراتٌجٌة ؼٌر أن استمرار الخطر المسٌحً فً
األندلس حدا الموحدٌن أنفسهم إلى نوع من العناٌة بالهندسة العسكرٌة وواصل (بنو نصر) جهودهم فً تجدٌد األسالٌب
العتٌقة باالستمداد من األجهزة المسٌحٌة.
وٌمكن القول بؤن الطابع العام فً المعمارٌات الموحدٌة هو الفخامة واألصالة مع مهارة المهندسٌن فً فن التشكٌالت
والتصوٌرات ولذلك اتسم الفن األندلسً المؽربً بؤعظم و أروع مما اتسمت به الفنون األخرى مثل قرطبة جامع
اشبٌلٌة الذي ٌحتوي كجامع الكتبٌة على تسعة عشر بالطا مع بالط أوسط وخمس قباب وجدر من اآلجر حسب التقالٌد
الموحدٌة ولكنه احتفظ ببعض المظاهر األموٌة الملحوظة فً جامع قرطبة كاألبراج التً تسند الجدر وٌبلػ عمق جامع
اشبٌلٌة ضعؾ عمق الكتبٌة ( 110على  150مترا بدل  60على  90مترا).
أما القباب التً لم تكن معروفة فً التقالٌد األموٌة والتً تشبه مقربصات العراق وفارس فإنها تبتعد كثٌرا عن
المقربصات المصرٌة و مع ذلك فان المقربصات الموحدٌة تمتاز بتورٌقات أموٌة المحتد وفً خصوص الكتابات نالحظ
انه ال تكاد توجد فً اإلسالم مإسسات اقل كتابة من البناءات الموحدٌة اللهم إال خارج المساجد كبعض األبواب الكبرى
حٌث تبرز حروؾ كوفٌة رابعة هذا بٌنما تسود التسطٌرات الزهرٌة والتورٌقات الجرٌدٌة والسعفٌة على ؼرار الٌونان
والرومان والبزنطٌٌن  ،وقد عرؾ الفن األندلسً نوعا من الجدة فً النشاط بفضل السالم واألمن الناتجٌن عن سٌطرة
الموحدٌن على جنوب اسبانٌا.
أما ما ٌخص الفن الشرقً فإننا نالحظ تقارب األسالٌب المؽربٌة األندلسٌة مع المناهج الفاطمٌة سواء فً المظاهر
الهندسٌة أو النقوش (بالرؼم من استعمال اآلجر فً المؽرب والحجر والعقود والقباب المحدودبة فً مصر) وقد
تباعدت طرابق التزٌٌن المصرٌة السورٌة عن االتجاهات العراقٌة لتقترب من المنازع المؽربٌة  ،ففً الكتبٌة ومسجد
الحكم الفاطمً بالقاهرة مثال توجد حجرٌة و أقواس مسندة بؤعمدة من اآلجر ونقوش على الجبس وتورٌقات زهرٌة ،وقد
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استطاع الفن األندلسً فً عهد الموحدٌن االستمداد من مصر عن طرٌق (بنً زٌرى) ولكن ؼزو األعراب الهاللٌٌن
قلص من هذا التبادل الفنً بٌن الشرق والؽرب اإلسالمً أٌام األٌوبٌٌن والممالٌك بحٌث ظل الفن األندلسً منعزال
ٌتطور بسرعة خارقة فً إطار مقفل تبلورت أشكاله ومعالمه فلم ٌضؾ إلٌه المرٌنٌون وال الؽرناطٌون اكتشافات جدٌدة
و إنما هً تلوٌنات طرٌفة فً إطار عتٌق زادتها جمودا حركة الؽزو المسٌحً لألندلس ،وقد قوٌت فً هذا العصر
بعض االتجاهات مثل اإلكتفاء باآلجر والمالط المرمل فً البناء وبنحت وصبػ الخشب والجبس ،فالزلٌج أصبح ٌؽطً
أسفل الجدر وٌكلل المنارات وتضاءل استخدام الحجر والمرمر وتقترب هذه النقوش الجبسٌة والخشبٌة المرٌنٌة
النصرٌة من األسالٌب الفارسٌة المعاصرة.
وقد تؤثر األسبان المسٌحٌون الذٌن عاشوا بٌن ظهرانً المسلمٌن باألندلس بالفن العربً الذي ظهرت بعض معالمه فً
بناء الكنابس (أبهاء أشبه بمحارٌب قسً ـ قباب مورقة) كما احتفظ المدلجون (  ) 84بصنابعهم واسالٌبهم الفنٌة ولكن
الدولة لم تستخدمهم إال فً المإسسات المتواضعة بٌنما استعمل اإلسبان الواردون من الشمال فً بناء القصور
والمعابد الضخمة عملة من الشمال أو من فرنسا ثم من الفالندر وألمانٌا وبذلك اصبح البعض ٌرى أن الفن المسٌحً
فً أسبانٌا فن أجنبً مستورد من الخارج ،وٌالحظ وجود عنصرٌن من فن المدجنٌن هما الفن األندلسً القدٌم والفن
المجلوب ،ففً طلٌطلة ٌتسم الفن المقتبس بالطابع األموي بٌنما ٌصطبػ فن المدجنٌن فً اراؼون ـ وهو ابرز أنواع
هذا الفن ـ بالطابع الموحدي السٌما فً نقوش المنارات (اآلجر والفسٌفساء) وحتى العناصر المستوردة تتقارب من الفن
الموحدي فً النحت والتزٌٌن (أبواب جمٌلة ذات تسطٌرات مضلعة كالتً سٌصنعها المرٌنٌون فً القرون التالٌة)
وتورٌقات زهرٌة كالمنابر الموحدٌة بمراكش او منبر البوعنانٌة بفاس (.) 85
وبعد سقوط طلٌطلة وقرطبة وبلنسٌة أصبحت ؼرناطة حاضرة ألعظم مملكة إسالمٌة فً اسبانٌا والتفت حول بالط
(محمد بن األحمر) أبرز عناصر المعرفة .والثروة والفن والصناعة (ؼراسات بلنسٌة ومصانع مرسٌة لألوانً المذهبة
واالسلحة والمرصعات) وال توجد اآلن فً ؼرناطة أٌة مإسسة مهمة أقدم من (قصر الحمراء) باستثناء حماماتها التً
ٌرجع عهدها إلى العصر العربً األول فبعد ما احتل أمٌر قشتالة اشبٌلٌة شرع ابن األحمر فً بناء قلعة الحمراء ،وقد
تحدث (االدرٌسً) عن الحرؾ الصناعٌة (فً الجزء المقتبس من النزهة ( طبعة لٌدن ص  ) 208فالحظ أن مدٌنه
(المرٌة) مثال كان بها  800طراز ٌعمل بها الحلل والدٌباج والستور المكللة والخمر وصنوؾ الحرٌر وصنوؾ آالت
النحاس والحدٌد لٌس فً بالد االندلس أحضر من أهلها نقدا وال أوسع أحواال فٌها  970فندقا وفً شاطبة (ص ) 192
تصنع ثٌاب بٌض من أبدع الثٌاب عتاقة ورقة حتى ال ٌفرق بٌنها وبٌن الكاؼد فً الرقة والبٌاض ،وقد واصل (محمد
الثانً) بناء الحصون والقصورأسس ولده (عبدهللا) جامعا فخما رابق الهندام مزدانا بالفسٌفساء المفضضة ثم اكتملت
بهجة الحمراء أٌام (الؽنً باهلل) السٌما فً ساحة األسود وردهة السفراء (.) 86
وفً عهد أخٌه أبً الحجاج انتظمت آخر النقوش والنحوت ونافس األثرٌاء بدابع الحمراء بقصورهم الفاخرة وبنٌاتهم
المنتشرة فً سهول ؼرناطة (والمنٌة عبارة عن فٌال بدوٌة ) (villa de campagneوما زالت قٌسارٌة المدٌنة إلى
اآلن شبٌهة بقٌسارٌات فاس .
وتعتبر ساحة األسود وردهات األختٌن وبنً سراج من أروع ما حفظه الحدثان فً الحمراء وتقوم وسط الساحة فسقٌة
تتفتح فً دابرتها اثنا عشر أسدا هً أهم واكمل نموذج للنقش العربً فً األندلس وحتى فً الشرق وكتابات الحمراء
الشعرٌة والنثرٌة من اوفر ما ازدان به الفن المعماري أٌام بنً األحمر ( .) 87( ) 198
وبالقرب من الحمراء تنبثق (جنة العرٌؾ)  generalifالتً هً أبدع مصطاؾ ٌتصوره الفكر بمابها الزالل وورودها
الوافرة وعطورها الزكٌة.
تلك نظرة خاطفة على خواص الفن األندلسً مقارنة مع معطٌات الفن المؽربً الذي ازدوج بها فً مختلؾ العصور
لٌشكل مزٌجا رابعا ٌعتبر من دعابم التراث األندلسً .
( ) 71ه٘طوح هوٛجخ اؽل ٟأػب ط٣ت اُلٗ٤ب ث٘٤ذ ىٖٓ ػٔو ثٖ ػجل اُؼي٣ي ػِ٣ ٠ل ػجل اُو ػٖٓ اُـبكوُٜٝ ٛٝ ٠ب  800مه اع ٝػو ٗٛب 20
مهاػب ٝاهرلبػٜب  60مهاػب ٝػلك ؽ٘ب٣بٛب ٝ 18ػلك أثواطٛب ٗ( 19لؼ اُط٤ت -اُْ طُل اال - ٍٝاُوَْ االٛ ٍٝجؼخ ُ٤ل ػبّ . ). 314 ٓ 1855
(ٗ ) 72وَ أُوو ١ػٖ ٓاؽت أُؼوة ػٖ اثٖ ثٌْٞاٍ إ اُؾٌْ أَُزٖ٘و ا ًرؾٚو اُؼِٔبء ُِْٔٞهح ك ٢رؾو٣ق هجِخ طآغ هوٛجخ اُ٠
ٗؾ ٞأُْوم ؽَجٔب كؼِٝ ٚاُل ٙاُ٘ب ٓه ك ٢هجِخ طآغ ( اُيٛواء) كوبٍ ُ ٚاُلو ٚ٤اث ٞاثوا ْ٤ٛاٗ ٚهل ُٓ ٠اٍٛ ٟن ٙاُوجِخ ف٤به ٛن ٙاألٓخ كؤفن
 ( ١اُ٘لؼ ط . ) 369 ٓ 1
اُقِ٤لخ ثوأ ٙ
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ػ اُ٣ٜت ط 1
( ) 73مًو أُوو ٟإ كٝه هوٛجخ ٝاهثبٜٙب ثِـذ ا٣بّ اثٖ اث ٢ػبٓو  13077كاها ُِوػ٤خ  60300 ٝكاها ٍألًب ثو  80455 ٝؽبٗٞرب (ٕف
ٓ . ) 356
( ) 74أُؼوة ط . 345 ٓ 2
( ٗ ) 75لؼ اُط٤ت ط . 327 ٓ 1
(ً ) 76زبة اُلٖ االًثبٕ ١اُْ ؽهة ١ـ ثبه. 96 ٓ 1932 ً١
(110 ٓ ) 77
(141 ٓ ) 78
( ) 79اُ٘لؼ ط . 380 ٓ 1
(٤ٛ ) 80واً ـ اُلٖ اإلٍجبٗ ٢أُـوث. 173 ٓ ٢
(٤ٛ ) 81واً ٓ  ( 197ك ٢ػٜل اث ٢عؼلوأُوزله ٓ ) 202
(٤ٛ ) 82واً ٓ . 280

( ) 83كّٔ اشخؾيبل اٗسر فٓ اهيشبرد ّاهلضّر تبسخـدٌبء ر ايؼ ضشبً ضٖد حندر اهشّارْ اهصر رٖج ّنذهم فٓ خويشبً أٖبى ةٌٕ
يرًٖ ّكٖل الى درًًّ ُّى اهى سهيًّ فٓ ضنى اإلفرٌز ؽٌد اهى ؿارتج ( ؽً اتً فظل اهلل اهؾيرْ ـ اهينختج اهضلوٖج ص .) 150
() 84
(( ) 85راسؼ يغبُر اهفً اهيرٌٖٕ فٕ اهلشى اهخبص تبهيرًٌٖٖٖ
( ) 86ردُج اهشفراء فٓ إشتٖوٖج ال حضبذْ اهضيراء فٓ رّؽخِب فضشة تل اٌِب يً أسى ل يب خوفَ اهفً اهيّرٖشنٓ
( ) 87اُٜ٘لٍخ أُؼٔبه٣خ ػ٘ل اُؼوة  ٝأُـبهثخ ـ ع٤و ٍٝكٝكواٗظٛ ٟجؼخ ( 153 ٓ 1841هاطع ك ٠هَٔ ٚاألؿ٣و) ْٗ امط هاةػخ ٖٓ ا ٌُزبثبد أُؼٔبه٣خ ٓغ ٕٞه فالثخ
رٔضَ ثلاةع اُ٘وِ ك ٢هٖٞه ؿوٗبٛخ ك ٢أُٞاٗٚا اُؾو٤و٤خ .
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الفٌىى الصٌاػٍت
إن أوربا مدٌنة للعرب ال للٌونانٌٌن بالمعطٌات األولٌة لصناعتها الحدٌثة ففً األقطار اإلسالمٌة مثل مصر وسورٌا
والعراق و األندلس والمؽرب كان للتقنٌة العربٌة خالل العصور الوسطى ـ و هً عصور العرب الذهبٌة ـ اثر عمٌق
فً خلق وبلورة المناهج العلمٌة المنبثقة عن التجربة .ففٌما ٌخص صناعة الزلٌج مثال أكد المإرخ كوهنٌل (  ) 88أن
فسٌفساء مدٌنة الزهراء من نوعٌن أحدهما شرقً من سامرا (أي سر من رأى) ٌرجع تارٌخه إلى القرن الثانً الهجري
و النصؾ اآلخر من رابق صناعة الخزؾ المحلٌة المنجز فً القرن الثالث عشر و الذي استمرت صناعته فً قلعة بنً
حماد.
وقد بحث كوهنٌل فً اشبٌلٌة عن أصل زلٌجً "البدٌع" اإلسبانً وأوضح أن خزؾ (ما لقا ) المشهور ببرٌقه المعدنً
اللماع كان له طوال قرون ( من القر الثانً عشر إلى الخامس عشر المٌالدي) صٌت واسع تجاوز حدود اآلندلس
وظلت (مالقا) خالل مدة طوٌلة المركز األندلسً الوحٌد لصناعة هذا الصنؾ الرابع من الخزؾ ولكن الشرٌؾ
اإلدرٌسً أكد أن هذه الصناعة عرفت فً عصره (أي القرن السادس الهجري) فً قلعة أٌوب أما فً بلنسٌة فان
االخزاؾ ذات البرٌق المعدنً لم تعرؾ إال فً القرن الرابع عشر المٌالدي احتذاء بالنماذج المالقٌة وقد اتسعت شبكة
التجارة الخزفٌة فامتدت الى الشرق وبقً الطابع األندلسً اإلسالمً مسٌطرا حتى فً العصور التالٌة بعد استرجاع
االسبان للفردوس المفقود على المصنوعات الخزفٌة التً ظلت إلى عصور متؤخرة تحمل إشارات وأسماء عربٌة.
وعندما كشؾ عباس بن فرناس األندلسً و هو أول طٌار عربً استخدم آلة المتطاء األثٌر طرٌقة جدٌدة لصنع الزجاج
من معدن الحجر تكونت آنذاك مجموعة من الصناعات سبقت البندقٌة إلى كثٌر من الكشوؾ و ؼمرت العالم بؤصناؾ
المنجزات من أقداح وعلب وأنابٌب وأوان كٌماوٌة مختلفة وكانت المصانع العربٌة تنفخ الزجاج وتفرؼه فً قوالب
منوعة وتنحته على ؼرار المصانع الحدٌثة وتؤسست فً العالم اإلسالمً فً ذلك العصر مصانع من هذا الطراز وقد
وجد فً مدٌنة فاس فً أٌام الناصر والمنتصر الموحدٌٌن اثنا عشر مصنعا للزجاج وأمسى صناع حلب أخصابٌٌن فً
إفراغ األوانً الزجاجٌة بٌنما اشتهرت هذه المدٌنة العربٌة كمركز عالمً النتاج الزجاج.
وقد عرفت دمشق بفن الترصٌعات والتذهٌبات كما اشتهرت مصر بصفاء مصنوعاتها الزجاجٌة وقد اصبح العرب
ٌنتجون نوعا من زجاج النوافذ والمصابٌح وصنفا أشبه بالبلور الرقٌق الذي كان ٌصنع فً روسٌا و تشٌكوسلوفاكٌا قبل
الحرب العالمٌة األخٌرة و كانت قصور العواصم العربٌة فً العصور الوسطى تتألأل بإشعاعات هذا البلور الزجاجً
الخالب وبانعكاساته الضوبٌة األخاذة وكانت صناعة الخزؾ تحتوي على أروع المنتجات التً تزدان بها القصور
معمارٌا واجتماعٌا.
والعرب هم الذٌن "خلقوا" ـ كما ٌقول كوتٌه ـ ( ) 89الورق الذي عوض جرٌد النخل وسعفها ورق الؽزال وما عرفه
المصرٌون واألشورٌون من أدوات الكتابة وقد عثر المإرخ اإلسبانً فً مكتبة االسكولاير باسبانٌا على ورق عربً
مصنوع من القطن ٌرجع تارٌخه إلى عام  1009مٌالدٌة وهوأقدم من الورق الذي عثر علٌه لحد اآلن فً المكتبات
األوربٌة.
وكان بفاس وحدها أربعمابة من األرحى تصنع الورق إال أن ورق سبتة كان مشهورا بجودته و كذلك ورق شاطبة
(الورق الشطبً) التً كانت تزود أوربا الؽربٌة كما كانت مصانع بؽداد تمون ـ حسب كوتًٌ ـ أوربا الشرقٌة منذ
أواخر القرن التاسع المٌالدي .ومصر هً التً أدخلت إلى أوربا ـ حسب كرونارـ مطبعة الحروؾ المتحركة.
أما فً فن التورٌقات والتسطٌرات الخشبٌة والترصٌعات العاجٌة فان دمشق ظلت ذابعة الصٌت أزٌد من ألؾ عام
وكانت منتجاتها محط تهافت رواد الفن فً العالم وما زالت ترصٌعات دمشق مشهورة إلى اآلن بروعتها وجمالها
( ) damasquinageوقلة الفحم فً األقطار اإلسالمٌة قد عاق تقدم صناعة الحدٌد الثقٌلة فترة طوٌلة إال أن ذلك لم
ٌحل دون تطوٌر هذه الصناعة بفضل صلب أي (الفوالذ) سمرقند ودمشق ورصاص مصر الفاطمٌة ومستؽالت النحاس
والفضة فً العالم العربً .وكانت (الموصل) تصنع أدق موازٌن العالم كما كانت دمشق تقوم فً العصور الوسطى
فً خصوص صناعة المنجانات المنوعة بالدور الذي تقوم به (سوٌسرا) الٌوم فً صناعة الساعات الدقٌقة وقد أهدى
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(هارون الرشٌد) إلى اإلمبراطور شارلمانً ساعة أعجبت أوربا بدقتها وآلٌتها و قد الحظ (سٌدٌو) أن (أبا الوفا) هو
الذي كشؾ دقاق الساعة قبل العالم اإلٌطالً ـ ؼلٌلً ـ وقد أكد المإرخ كوتًٌ أٌضا أن الصناعة الكٌماوٌة هً من
جملة الكشوؾ العربٌة ،وقد كانت تنتج أصنافا مختلفة من المواد الصٌدلٌة  ،وقد صنؾ (ابن البٌطار) كتابا حلل فٌه
مركبات ألفٌن من العقاقٌر ما زال عدد كثٌر منها معموال به فى التركٌبات الصٌدلٌة .وإذا كانت الصناعة الكٌماوٌة فً
القرن الثامن عشر المٌالدي قد استطاعت أن تحدث انقالبا فً اإلنتاج الحدٌث فلم ٌكن ذلك إال بفضل كشؾ العرب
لبعض المركبات التً جهلها االؼرٌقٌون كالبوطاس ونترات الفضة و الكحول و حامض الكبرٌت  ،وحامض النترات
وملح االمونٌاك (النوشادر) و مركبات الزببق (و منها نقله من المابعٌة إلى الؽازٌة و العكس).
( Alcaliمن القلً) كما اكتشؾ
وهناك عدد كبٌر من المصطلحات الكٌماوٌة عربٌة األصل مثل االكسٌر وااللقالً
العرب بعض الطرق واألسالٌب الجوهرٌة فً الصناعة الكٌماوٌة كالتصفٌة و التصعٌد والبلورة و التحلٌل والتخثٌر
وسبك الذهب والفضة وذلك الستخالص أو تنسٌق بعض التركٌبات ،وقد أكد مإلؾ (  visages de l’Islamوجوه
اإلسالم) أن التقدم الذي حققه المسلمون فً الكٌمٌاء الصناعٌة تشهد به تلك المهارة القصوى التً برهن عنها الصناع
العرب فً فن الصباؼة و إعداد الجلود وسقاٌة الفوالذ الخ . .
والعرب هم الذٌن كشفوا كذلك اصباؼا وتلوٌنات لم ٌتمكن توالً القرون من المساس بؽضاضتها وذلك فً صباؼة
القطن والحرٌر والصوؾ وتلوٌن الخزؾ الرقٌق والزجاج ،ومعلوم أن أوربا مدٌنة للفٌلسوؾ الرازي بمعرفة أسلوب
الحامض الكبرٌتى كما أن األندلسً جابر بن حٌان ٌعتبر حتى عند الؽربٌٌن أبا لعلم الكٌمٌاء .وكانت مصر تنتج فً
العصور الوسطى أجود أنواع الصابون وكانت مصانع الصابون موفرة فً األندلس و المؽرب و العراق حٌث كان
الصناع ٌستعملون (صودا االشنان) المعروفة بخواصها الكٌماوٌة التطهٌرٌة فً تركٌب الصابون .وفً مصانع النسٌج
بمصر كانت تنتج أنسجة الكتان المطعمة بخٌوط الذهب والفضة ،وكذلك أقنعة حربابٌة تتلون انعكاساتها الضوبٌة تبعا
لساعات النهار ،وكذلك أصناؾ الوشً المخطط المستعمل فً التؤثٌث واألقمصة الفاخرة المحالة بالذهب ،وقد أشار
صاحب (االستبصار) إلى وجود نسٌج مصنوع من (المٌكا) فً المؽرب فً القرن السادس الهجري أما صناعة الحرٌر
فقد ازدهرت ازدهارا خاصا السٌما بعد ما ادخل العرب دودة القز إلى األندلس فً القرن الثانً الهجري .وكانت
أنسجة الحرٌر تتحلى بفسٌفساء من التورٌقات و التسطٌرات بعض نماذجها مستعملة فً المصانع األوربٌة.
وقد بلؽت هذه الصناعة الحرٌرٌة أوجها فً المصانع السورٌة وما زالت أرق منتجات الحرٌر تحمل أسماء عربٌة مثل
المصلٌن (من الموصل) والدمشقً واألطلسً الخ  ...وقد استوردت فرنسا بعد الحروب الصلٌبٌة من المنسوجات
الشرقٌة كمٌات هابلة وأولى الدول األوربٌة التى استفادت من التقنٌة الصناعٌة العربٌة هً إٌطالٌا التً نشرت ذلك فً
ربوع أوربا.
وقد عثر فً مخطوط عربً ٌرجع تارٌخه إلى القرن السادس الهجري على أسالٌب صنع البارود للمدافع ،هذا بٌنما
عرفت أوربا المدافع ألول مرة فً حصار الجزٌرة الخضراء من طرؾ اإلنجلٌن عام  1342م ،وكان اإلنجلٌز ٌعملون
آنذاك فً الجٌش اإلسبانً وعرفت هاته المعركة بمعركة "كرٌسى" وقد ذكر (جورج رٌفوار) أن من الكشوؾ العربٌة
ذات الفابدة الصناعٌة البارود وورق القطن والكتان وقد نسب كشؾ صناعة البارود مدة طوٌلة إلى علماء ؼربٌٌن مثل
( روجً باكون ) و(شوارتر) وؼٌرهما إال أن األبحاث التً قام بها كل من األستاذٌن (رٌنو) و(فافً) ساعدت على
التؤكٌد من كون العرب هم الذٌن كشفوا عن األسلحة النارٌة بعدما تمكنوا من استخدام القوة القاذفة الناتجة عن البارود
وقد عثر فً بعض الوثابق والمستندات الراجعة إلى العصور الوسطى ـ حسب كوتًٌ ـ على تحلٌل لوسٌلة صنع الثلج ـ
ومعلوم أن الشام كانت تمد العراق ـ حسب القلقشندي ( صبح االعشى الجزء  ) 14ـ بالثلج فً عهد الحجاج بن ٌوسؾ
الثقفً ،وكانت الهجن والسفن تتوالى بٌن البلدٌن مثقلة بهاته المادة فً أٌام الحر ،ولم تعرؾ أوربا صنع الثلج إال فً
القرن السادس عشر المٌالدي.
وقد عرؾ (علم الحٌل) (المٌكانٌك) ازدهارا خاصا وتحتوي (المكتبة التٌمورٌة) بالقاهرة على عدد من المخطوطات
تعالج هذا الفن وتشٌر إلً رسوم لبعض األدوات واآلالت والدوالٌب و المنجانات المصنوعة فً العصور الوسطى،
وقد تؤثرت أوربا باألسالٌب اآللٌة العربٌة كما تعطٌنا فكرة عن ذلك اآلالت الدقٌقة التً استعملها المسلمون فً أبحاثهم
وما زالت بعض مصنفات أبً القاسم الزهراوي حافلة برسوم اآلالت التً استعملها فً الطب الجراحً (.) 90
( ) 88ىداة ٓكه ػبّ  1925ك٤ُ ٢جي٣ؾ ط . 12 ٓ 2
( ) 89ػبكاد ٝاػواف اُْ ًُْ . 250 ٓ ٕ١
( ) 90ؽٚبهح اُؼوة  -ىٍٝزبف ُٞث - ٕٞاُطجؼخ اُلوَٗ٤خ ٓ . 519
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الفٌىى الشؼبٍت
الفنون الشعبٌة ألصقت بكثٌر من المعطٌات ذات الطابع االجتماعى واالقتصادي وحتى الفكري فتداخلت كثٌر من
العناصر ٌندرج بعضها تارة فى مدلول الفلكلور (  ) folkloreكعلم للتقالٌد والعادات والمعتقدات واألساطٌر واألؼانى
 1846م ونجد مفهوم
واآلداب الشعبٌه عموما وهو المعنى الذي افرغ فى كلمة فلكلور ألول مرة فى إنجلترا عام
الفلكلورٌتسع وٌتمدد لٌشمل القصص الشعبٌة واألؼانى وكل جوانب الحٌاة االجتماعٌة مادٌا وروحٌا مما ال ٌدخل فى
علم بعٌنه ولكن ما لبثت أوروبا أن اتجهت منذ بداٌة الحرب العالمٌة األولى إلى تمطٌط هذا المفهوم لٌتصل باالقتصاد
السٌاسى وتارٌخ المإسسات الشعبٌة كما ٌتصل بالجانب الشعبً فً الحقوق واآلداب والفن وحتى التكنولوجٌة دون
امتزاج وانصهار فً هذه المجاالت كعلوم وقد صدر عام  1917كتاب حول بٌبلوؼرافٌة الفلكلور وضع تخطٌطاته
األستاذ هوفمان كرا ٌٌر فى كتابه (  ) Bibliographie folkloriqueانطالقا من هذا المفهوم الجدٌد الواسع للفلكلور
فرسم لنا صورة تحتوي علٌه من مختلؾ المقومات فؤدرج فى البحته الطوٌلة الحرؾ التقلٌدٌة والتقنٌات والفنون الشعبٌة
بما فٌها من طب شعبى وموسٌقى ومسرح وأحاج وألؽاز وأمثال وحكم بل حتى مصطلحات الشعب و تعابٌره الخاصة
التى طعمت اللؽة وأثرتها كما أذكت الفكر انطالقا من الوجدان وألول مره اهتمت فرنسا بهذه الفنون فؤ سست عام
 1936متحفا للفنون والتقالٌد الشعبٌة.
فؤٌن نحن فى المؽرب من هذه البٌبلوؼرافٌات ؟ الواقع أن هذه التلقابٌة الشعبٌة التً طبعت الفلكلور عند الشعوب
الؽربٌة المحافضة خاصة كشعب اإلنجلٌز كانت من أبرز خواص الذاتٌة عند الشعوب العربٌة السٌما فً الشمال
األفرٌقى ذلك ان كل العناصر التى لم ٌستطع العلم البرهنة بواقعٌة على ماهٌتها كمفهوم ٌشكل ركنا فى حٌاة اإلنسان
كلها اندرجت تلقابٌا فى المفهوم الشعبً الفطري لتلك االزدواجٌة التى تجعل من اإلنسان الحى معادلة متواكبة تتوازى
فٌها الروح مع الجسم والقلب مع العقل والوجدان مع المنطق وهذا التساوق الطبٌعى هو الذي ٌنقص كثٌرا من
الحضارات النى رجحت جانبا على آخر دون أن تحاول التنسٌق والتوفٌق فلهذا كان مفهوم الفلكلور فى هذا اإلطار من
مقومات الحضارة اإلسالمٌة التى فسحت المجال للتلقابٌة الشعبٌة بصورة شعر معها رجال الفكر أنفسهم بؤنهم إذا لم
ٌندرجوا فى هذه المجموعة فإنهم سٌشذون عن طبٌعة اإلنسان الحق ولذلك رأٌنا فى تارٌخ اإلسالم مجموعة من
رجاالت الفكر ٌندمجون فى البوتقة الشعبٌة كقصاصٌن وزجالٌن وموسٌقٌٌن بل وفنانٌن ٌدلون بدلوهم فى مختلؾ هذه
المناحً التى نجد لها أصداء فى صناعاتنا التقلٌدٌة وفى شتى أنشطة الفكر الشعبً التً كانت تتمثل قبل فترات التحجر
واالنكماش فً حركات وسكنات رجل الشارع المهذب الذي ال تمنعه أمٌته من اكتساب نوع من الرصانة الفكرٌة قد ال
توجد عند كثٌر من المثقفٌن فاألمة التً ال تنطلق فٌها بكل حرٌة "الفنون الشعبٌة" بهذا المفهوم الواسع ال ٌمكن أن
ٌكتمل فٌها قوام الحٌوٌة فلذلك أرى أنه انطالقا من تارٌخها الحضاري المعزز باالتجاه الجدٌد فً أوروبا والعالم
الحدٌث ٌجب أن نعطى لفنوننا الشعبٌة إمكانات أوسع للتطور واإلشعاع وال ٌهمنا فً طفرتنا الحضارٌة هذه أن تتداخل
العناصر السٌما وأن النظرة العلمٌة الدقٌقة لمفهوم الفلكلور الشعبً فى أوروبا قد سطت على الكثٌر من المعطٌات التً
تتجاذبها العلوم والفنون األخرى.
فلننظر إذن إلى هذه المعطٌات الشعبٌة ولننطلق أوال مما اضطرت أوربا إلى اعتباره جزءا من الحضارة التلقابٌة
 1380هـ /
الشعبٌة فهنالك عندنا طب شعبً قد تحدثت عنه باسهاب فً كتاب "الطب واألطباء" الذي صدر منذ
 1960م وهذه المادة ثرٌة بما تنطوي علٌه من أعشاب وعقاقٌر جمعها الشعب وجربها قبل أن ٌفٌد منها أطباإنا فً
مصنفاتهم وما زال العشابون عندنا ٌمتازون بالضالعة فى معرفة خواص الحشابش مما أصبحت التجارب الصٌدلٌة
الحدٌثة تهتم به باسم الدعوة إلى طبعٌة العالج أي استخالص الدواء من الطبٌعة.
ولن أتحدث عن الموسٌقى والملحون واألزجال واألحاجى واأللؽاز واألمثال الشعبٌة التى درسناها فً أماكنها من
موسوعاتنا الحضارٌة و معلماتنا المخصصة لكل مدٌنة و إقلٌم بالمؽرب و هً ثالثون معلمة ؼٌر أننى أود أن أشٌر
إلى جانب هام ٌتصل بكل ذلك وٌتصل باهتماماتً فى حقل اللؽة وبحكم الرسالة التً اضطلعت بها مدة ربع قرن فً
العالم العربً كمشرؾ على مكتب تنسٌق التعرٌب على الصعٌد العربً فقد انكببت على دراسة المصطلح الشعبً من
خالل العامٌة المؽربٌة وأصدرت نتابج أبحاثً فً كتابٌن هما "األصول العربٌة فً العامٌة المؽربٌة" و"نحو تفصٌح
العامٌة فى الوطن العربً" حٌث قارنت بٌن اللهجات الدارجة فً مصر والشام وإمارات الخلٌج والمؽرب العربً
وحللت الفوارق واستخلصت مظاهر عبقرٌة الشعب فى التركٌز على لؽة القرآن لرسم صورة حٌة عما ٌتلجلج فً
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خاطره بدقة وعمق مما أثرى لؽة الضاد فى نظري وجعل من الضروري االرتكاز على هذا الرصٌد الحً لدعم
الفصحى كما دعهما الشعب العربً بسلٌقته الخالقة المبدعة فً العهد الجاهلى.
ولن أطٌل فً جانب آخر من موضوعنا وهو الفن فً عمومه ألننً أصدرت منذ أزٌد من نصؾ قرن كتابا حول الفن
المؽربً حللت فٌه الجوانب الشعبٌة فً الفن المعماري ومختلؾ أنواع الرسوم التً برهن األطلس وفً ضمنه هذا
اإلقلٌم منذ أعرق العصور على ما ٌذكً اإلنسان المؽربً من حساسٌة عرٌقة وذوق رقٌق ٌمس جانبا من الفنون
كالؽناء والرقص والبهلوانٌات بما تنطوي علٌه المالعب الشعبٌة فً السٌرك العصري من أنواح األنشطة الرٌاضٌة
والترفٌهٌة والؽنابٌة وشتى التسخٌرات لمختلؾ أصناؾ الحٌوانات وقد خصصت فً موسوعاتً و معلماتً عشرات
الصفحات لفبات من الرقص الشعبً مثل أحواش فً الجنوب و الزفن (وهو الكلمة الفصحى للرقص) لدى القبابل
العربٌة كالشاوٌة وزعٌر كما تحدثت بإسهاب عن أجواق الموسٌقى الشعبٌة وروعة تالحٌنها وسمو مقاصدها الحكمٌة فً
ملحونها ومواوٌلها وأزجالها التً استهدفت التنكٌت الساحر والوصؾ المبدع لمساوي المجتمع وأمراضه وعالجاتها
والتهذٌب الرقٌق ألخالق المواطنٌن وكان الشعب على مستوى أرفع مما هو علٌه الٌوم خلقا وثقافة ألن "الجامعة
الشعبٌة" كانت قابمة حٌة فً كل مسجد وقرٌة تلقى فٌها الدروس لٌل نهار لتثقٌؾ الخلق الدٌنً وبث روح المواطنة
من خالل الفكر اإلسالمً الذي ٌبثه العلماء والفقهاء وكلنا نعرؾ عددا من األمٌٌن الذٌن كانوا شعراء بل وقضاة ببعض
الحواضر كفاس نفسها ٌناظرون العلماء بل ٌكفً أن تقرأ ما كتبه األجانب عن هذه الثقافات الشعبٌة كالمإرخ مولٌٌراس
فً كتاب "المؽرب المجهول" «  » Le Maroc Inconnuالذي صدر عام (  1895م) لتلمس مدى انتشار الوعً
والقراءة والكتابة حتى فً جبالة والرٌؾ خاصة لدى المرأة وقد أفردت فصال خاصا لهذا الموضوع فً الجزء األول
من كتابً "معطٌات الحضارة" ثم أن الكثٌر من هذه الفنون الشعبٌة التً نرٌد أن تضفً على نفسها صفة الروحانٌة قد
استحالت الٌوم إلى شعوذة ؼمرت الحواضر والبوادي وزادها إٌؽاال فً السحرٌات استفحال األمٌة إبان الحماٌة
االستعمارٌة وإال فإن بعض هذه الفنون ترتكز على معطٌات علمٌة وصفها ابن خلدون فً مقدمته وابن البنا المراكشً
فً كتابه حول (العزابم والرقى والطلسمات والفال والكهانة وخط الرمل) وكذلك الشٌخ عبد الرحمان الفاسً سٌوطً
المؽرب فً رسالة (علم الفلك) وهذه من الفنون التً أصبحت تقوم بٌن جمٌع طبقات األمة بدور اجتماعً خطٌر ال
مجال لتفصٌل القول فٌه هنا.
وإذا اعتبرنا أن بعض عناصر الفلكلور والفنون الشعبٌة قد تؽلؽلت معطٌاتها فً الصنابع التقلٌدٌة منذ أن تركزت
الوحدة فً القرن الخامس الهجري بٌن أجزاء المؽرب من الصحراء إلى شمال العدوة  ،أمكننا أن نستعرض ما كان
ٌسمى بالصنابع المشتركة وكلها شعبٌة أسهمت فً إثراء الفن الشعبً الصحراوي.
وكانت فى كبرٌات الحواضر وخاصة عواصم المؽرب المختلفة ساحات عمومٌة تتجمع فٌها الجماهٌر فً المناسبات
الوطنٌة مثل (جامع الفنا) بمراكش وسوق الؽزل بالرباط و(الفدان) بتطوان وساحة باب العلج أوالهدٌم بمكناس وساحة
عمومٌة بفاس تعلق فٌها رإوس الثوار كما وقع بالنسبة لثوار الرحامنة عام  1278هـ  1861 /م حٌث نقلت إلٌها على
أسنة الرماح وتسمى هذه الساحة ساحة البلد وقد أشار المإرخون فً عهد بنً مرٌن إلى ساحة البلد الجدٌد (أي فاس
الجدٌد أو البٌضاء) حٌث كانت تعسكر الجٌوش وتعقد االلوٌة للجهاد وكان فٌها برج لنزول الملك ٌسمى (برج الذهب)
لإلشراؾ على االستعراض واستقبال الوفود كوفد (مالً) الذي وصل إلٌها فً عام  762هـ (االستقصا ج  2ص  103ـ
.) 119
و ٌرى
والفنا ساحة فسٌحة أمام جامع الكتبٌة بمراكش ربما كانت تسمى (فناء الجامع ) فاستحالت إلى جامع الفنا.
البعض أن مفهوم الفناء الموت ألن رإوس الذٌن كانوا ٌنفد فٌهم اإلعدام كانت تعلق فٌها .وقد وردت اإلشارة إلى
(جامع الفنا) منذ أوابل القرن الثالث عشر الهجري (راجع تارٌخ الضعٌؾ ص .) 240
وتبعا لذلك كانت ساحة جامع الفنا أعظم ساحة تركزت حولها الحٌاة االجتماعٌة وحتى السٌاسٌة أي النشاط الحضاري
بؤكمله تبلورت فٌه باإلضافة إلى ذلك المؤثورات الشعبٌة حٌث ال تزال مظاهرها قابمة إلى اآلن فً مختلؾ ألوانها
والواقع أن الساحة ترتكز فٌها المعارض واالستعراضات كمعرض اللة قشابة بالرباط أي معرض أزٌاء الفتٌات
الصؽرٌات ومعرض عاشوراء وأسواق الجملة كالصوؾ والؽزل باإلضافة إلى استعراض الجٌش واستقبال الوفود وقد
كان القصر الملكً قرٌبا من الساحة فً "القبٌبات" كما جملت جوانب الساحة بؤروع حدٌقة عمومٌة فً البلد.
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وتندرج الساحة دابما وسط المدٌنة أو على األقل فً محورها المركزي داخل السور وقد تكون هنالك أسوار كما هو
 5263م مع تعزٌزه ب  74برجا ـ سوران اثنان
الحال فً الرباط حٌث انضافت إلى السور الموحدي البالػ طوله
أحدهما أندلسً ٌمتد من باب الحد إلى (سٌدي مخلوؾ ) ؼٌر أن الساحة تركزت فى الداخل بٌن مركزٌن أساسٌٌن هما
قصبة األوداٌة وشارع القناصل مجمع السلك الدبلوماسً األجنبى واألحٌاء السكنٌة لرباط الفتح.
وفً فاس وحدها ـ نظرا لضٌق مجالها الداخلً القدٌم ـ أقٌمت ساحة عمومٌة فً (فاس الجدٌد) فً عهد المرٌنٌٌن .
ورؼم اضطرار ملوكنا إلى توسٌع المدن كمدٌنة مراكش بإقامة دار المخزن فً القصبة و(قصر الباهٌة) و(قصر
البدٌع) بل وقبل ذلك المنارة والمسرة فإن الساحة ظلت فً مكانها الذي هو محور حٌاة الشعب وقلب النشاط
الفلكلوري.
و هكذا انطلقت مراكش فً عهد ٌوسؾ الموحدي الذي عاش فً إشبٌلٌة فنون شعبٌة مختلفة من هذا الطراز الذي
نتحدث عنه ازدادت ازدهارا فى عهد ولده ٌعقوب المنصور الذي بنى (رباط الفتح) و(جامع حسان) وأكمل (منارة
إشبٌلٌة) وجعل من مراكش بؽداد المؽرب ببناٌاتها وقصورها وحدابقها كالمسرة والمنارة وكانت تلك هً االنطالقة
األولى لتوحٌد الفنون الشعبٌة تحت ظل بالط مراكش الحمراء فً جمٌع أنحاء المؽرب العربً حٌث امتدت بدابع
المرابطٌن والموحدٌن إلى بجاٌة (بالجزابر) ومهدٌة وتونس وتلمسان والجزابرالعاصمة ،وقد تبلورت هذه الروعة أكثر
فؤكثر فً العصور التالٌة ولكن كانت هذه هً النواة وقد أشار صاحب "االستبصار" إلى "دار األمة" التً بناها ٌوسؾ
بن تاشفٌن قرب جامع الفنا للداللة على مدى إسهام الشعب فً خلق الحٌاة فً المؽرب الموحد سهال وأطلسا وصحراء.
وكان نصؾ سكان المؽرب تقرٌبا ٌضطلعون بمختلؾ الفنون الشعبٌة التً كانت نواتها الساحة تجمع العامً والعالم
حٌث برع فً مهن شتى علماء أفذاذ فكان الفكر ٌعزز الوجدان فً بدابع مؤثورات الفلكلور الشعبً ،وقد قام ماسٌنٌون
عام  1924م بتحقٌق حول حناطً الحرؾ والتجارة بالحواضر فالحظ أن رجال الحرؾ ٌمثلون نصؾ مجموع السكان
وكان الشعب ٌضفً على هذه الصنابع من روحه الوثابة فٌخلقها خلقا ٌتجدد مع األٌام.
كل ذلك بفضل حٌوٌة الشعب وضالعة الشعب فً مختلؾ الفنون التً كانت تتجمع على كاهله حول نواة هً ساحة
البلد.
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ولٍلً (قصر فرػىى) وتوىسٍذا هي روائغ الفي الروهاًً
 500و
إن مدٌنة ولٌلً أو قصر فرعون هً عبارة عن مربع ٌبلػ طول سوره سبعمابة متر ،وٌتراوح عرضه بٌن
 300متر ،وٌقع فً سفح جبل زرهون بالقرب من مثوى فاتح المؽرب  ،ومإسس أول دولة عربٌة فً ربوعه المولى
إدرٌس األكبر ،وتعوزنا النصوص إلعادة تخطٌط التصمٌم األصٌل لهاته المدٌنة التً كانت أعظم حاضرة رومانٌة
داخل المؽرب إال أن الحفرٌات أعطتنا صورة ،ولو مصؽرة عن بعض المرافق واألزقة والدور والمعاصر كما أسفرت
عن تحؾ فنٌة رابعة ،مثل قوس النصر واألزقة والدور والمعاصر ومنتجات شٌقة مختلفة ،مثل تمثال كلب من البرونز
وهو صورة طبق األصل لتمثال إؼرٌقً ٌرجع تارٌخه الى القرن الخامس قبل المٌالد ،وٌتجلى من البحث الدقٌق الذي
نقدمه للقراء الٌوم ،الزواٌا الؽامضة فً هذا الهٌكل الفنً الرابق الذي تزدان به المظاهر الحضارٌة القدٌمة فً العالم
العربً (.) 1
بدأت الحفرٌات فً قصر فرعون  Volubilisبالقسم الشمالً الشرقً للمدٌنة فؤسفرت الكشوؾ التً بدأت عام 1915
بواسطة أسرى ألمان عن تحدٌد الشارع العام (  ) Decumanus maximusثم عدل عن ذلك للتنقٌب فً ساحة
المدٌنة (  ) Forumوبٌت العدل (  ) Basiliqueحٌث كانت تصدر األحكام وٌجتمع التجار وقوس النصر وقد بدأت
األبحاث األثرٌة فً جنوب المدٌنة عام  1933ثم شملت المجموع سنة  1941فتمخضت الدراسات عام  1954عن
تمحٌص كثٌر من المظاهر المعمارٌة فً عاصمة مورٌتانٌا الطنجٌة.
وسنرى داخل أسوار هذا القسم من المدٌنة جانبٌن مستطٌلٌن مع ذٌلٌن مقطوعٌن وجانبا خامسا عمودٌا بالنسبة لألولٌن
وٌنم الكل عن روح عصرٌة لدى المهندس المعماري الرومانً الذي صمم بوضوح قصر الوالى أو قصر (ٌوبا) مع
الشارع الكبٌر وشبكة الشوارع واألزقة وأقنٌة الماء مع نحو العشرٌن دارا وبهوٌن أو رواقٌن (  ) péristylesسندٌن
إلى جدار المبانً بسلسلة من األعمدة المنعزلة  .وٌقوم تصمٌم ولٌلً على رسم معماري متناسق األجزاء.
ومعلوم أن االركٌولوجٌة الرومانٌة لم تهتم بهندسة الدور الخاصة اهتمام اإلؼرٌق بها اللهم إال بعض الدراسات
اإلقلٌمٌة التً أبرزت شكلٌة العمارات والفٌالت وتصمٌماتها.
وهذا الفرع ملحوظ سواء فً إٌطالٌا أوإفرٌقٌا الشمالٌة عدا نتؾ فً تٌمكاد وانونا (  ) Timgad Anneunaوجمٌلة
( ) Djamilaبالجزابر أو ولٌلً وباناسا فً المؽرب وال تخفى أهمٌة الهندسة الخاصة نظرا لصلتها الوثٌقة باإلطار
االجتماعً المعبر عن االتجاهات الفنٌة فً المجتمع وعن اإلمكانات االقتصادٌة وردود فعل األفراد والهٌآت العمومٌة
عالوة على العوامل الراجعة لطبٌعة األرض والمناخ ،وقد نبه على هذه الظاهرة منذ القرن األول ق .م .المهندس
الرومانً فٌتروؾ (  ) Vitruveالذي وصؾ فن الهندسة فً عصره فلهذا ال ٌمكن أن نفصل فً دراستنا للدار الرومانٌة
بٌن تصمٌمها ووضعها وبٌن المعطٌات االجتماعٌة والطبٌعٌة نظرا لما امتاز به الرومان من حاسة فنٌة وشعور
بالمقتضٌات الواقعٌة فً الحٌاة.
والمشكل الجوهري الذي ٌتطلبه الحل هو معرفة اصل الدار اإلفرٌقٌة ومنبع اقتباسها أهً دار إؼرٌقٌة أم رومانٌة أم
هً مزٌج من العنصرٌن وما هً نسبة هذا المزج المحتمل ؟ فلذلك تتجه أبحاث علماء اآلثار إلى تحلٌل الخطوط
العامة فً مجموع األحٌاء من حٌث التوزٌع والبناء والنقش الستخالص التطور التارٌخً واالقتصادي.
فالكشؾ عن معطٌات الفن المعماري الحضري ٌستلزم التعرؾ الدقٌق على مستلزمات التنقل (أي تخطٌط الطرق)
وحفظ الصحة باإلضافة إلى ضمان رواء المظهر الفنً فإذا سجلنا ذلك إذن بالنسبة للحً الشمالً الشرقً من ولٌلً
فإنه سٌعطٌنا صورة عن الباقً.
وأول ما ٌالحظه اإلنسان فً هذا الحً عندما ٌشاهد تصمٌمه العام من الجوهر انتظام رسومه بالنسبة للحارة الجنوبٌة
التً ٌظهر أنها بنٌت على أنقاض نواة قدٌمة ٌرجع تارٌخها إلى عصر (ٌوبا الثانً) ملك مورٌتانٌا المتوفى عام  18م
( .) 2وقد تكدست األكواخ إلٌواء سكان العاصمة المورٌتانٌة فاصبح الحً األرستقراطً فً الشمال مقابال للحً
الشعبً القدٌم فً الجنوب.
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وٌضفى التصمٌم الهندسً الجدٌد على كل شارع أو زقاق طابعا خاصا تبعا لمهمته فً الحاضرة و رعٌا لمٌالن
األرض فهناك منحدر أول من الشرق إلى الؽرب هو مسلك المٌاه المنصبة من أعلى ٌقطعه عمودٌا منحدران آخران
بحٌث ٌتخذ الحً كله شكل سقؾ مزدوج المٌالن نحو الؽرب وهكذا تحدد رسم الطرق واألزقة بصورة تلقابٌة تجعل
الشارع العام فً سمت المنحدر الكبٌر واألزقة موالٌة للمنحدرٌن اآلخرٌن إال أن هذا التخطٌط ٌصطدم بعراقٌل تؤتً
أوالها من قنوات الماء التً تقسم الحً شطرٌن نظرا لشدة مٌالن األرض المتمخض عن سرعة فً مٌالن الماء مما
دعا  -حفظا لقوة الضؽط ـ إلى حمل األنابٌب على جدار طوله ثالثة أمتار ٌمنع االتصال المباشر بٌن الشوارع
المتوازٌة (وفً ضمنها الشارع الكبٌر).

1

Robert Etienne

( ٞٛٝ ) 2ا ٍٝآ٢ه ّ ؽهث ٢ريٝط أّ ٣وح ٖٓو٣خ  ٢ٛث٘ذ ًِٞ٤ثبروح .
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الشىارع
فهذا الشارع الذي ٌوجد فٌه قصر الوالً (المقام على أنقاض قصر ٌوبا الثانً) هو العمود الفقري لشبكة الشوارع
واألزقة األخرى وهو ٌمتد فً خط مستقٌم من الباب الشرقً ( المسمى ؼلطا باب طنجة ) إلى السقاٌة ذات الفسقٌتٌن
ؼربا ( وهً ؼٌر سقاٌة الساحة العمومٌة).
وهنالك ثالثة شوارع صؽرى موازٌة للشارع الكبٌر الشمالً الذي ٌنعرج فً الشمال الؽربً لقصر الوالً ثم الشارع
الجنوبً األول فً سمت األنابٌب الممدودة فً باطن األرض (وهً قسم من االقنٌة المعلقة (  ) aqueducوهو ٌمر
جنوبً الجدار الحامل لهذه االقنٌة بالقرب من الدار ذات الرواق () maison au portique
وٌوازٌه الشارع الجنوبً الثانً منعرجا فً وسطه ثم جنوبً الدار ذات الحوض.

األزقت
أما الزقاق الشمالً الثانً فإنه ٌربط الشارع الشمالً األول بالشارع الكبٌر بٌنما ٌتصل الشارع الجنوبً األول بهذا
األخٌر بواسطة زقاقٌن فرعٌٌن عمودٌٌن هما الزقاقان الجنوبٌان المتوازٌان األول والثانً وٌكثر الرواج فٌهما مما
ٌفسر وجود صفٌن من الدكاكٌن فً جانبٌهما شرقا أما الزقاق الجنوبً الثالث المحاذي لجدار األقنٌة فانه محدود المنفذ
الن بابا متحركة تفصله عن الشارع الكبٌر وٌظهر أن سكان الزقاق احتفظوا باستؽالله إال أن نشاطه تزاٌد بعد بناء
الحمامات البخارٌة العمومٌة أما الزقاقان الجنوٌبان الرابع والخامس فلهما شكل قمر وٌحققان مع الزقاق الجنوبً
السادس المتوازي الجانبٌن الصلة بٌن الشارعٌن الجنوبٌٌن األول والثانً وهنالك زقاقان جنوبٌان سابع وثامن وهذا
األخٌر ٌكون ساحة اكثر منه زقاقا نظرا لعرضه وتبلٌطه بالكلس األبٌض المنثور بالسواد ،وٌبلػ عرض الشارع الكبٌر
اكثر من أربعٌن قدما أي أزٌد من اثنً عشر مترا فً حٌن أن اكبر عرض لألزقة ال ٌتجاوز ستة أمتار وبذلك تكون
شوارع (ولٌلً) اكثر عرضا من المدن الرومانٌة فً إفرٌقٌا الشمالٌة مثل باناسا(ستة أمتار) وتمكاد بالجزابر وقرطاج
بتونس (خمسة أمتار) أما المدن اإلؼرٌقٌة فان معدل عرض أزقتها ال ٌتعدى أربعة ونصفا من األمتار و للشارع الكبٌر
طواران للرجالة عالوة على الرصٌؾ الخاص بالعربات وٌعادل عرض الطوار ثالثة أمتار أما الشوارع واألزقة
األخرى فإنها خالٌة من الطوارات الن عرضها ال ٌزٌد على ستة أمتار .وٌإدي الشارع الكبٌر إلى قوس النصر بدون
عناء  ،منعرجا نحو الشمال الؽربً.

التخطٍط الصحً
ومعلوم أن تخطٌط الطرق فً المدٌنة هو عبارة عن جهازها العصبً وان مد االقنٌة واألنابٌب والقوادٌس ومصارؾ
المٌاه أو قنوات التصفٌة ال ٌتم بالنسبة للمدٌنة المثالٌة إال فوق أرض عمومٌة ال داخل الدور والمبانً الخاصة مثل ما
 1912من طرؾ
وقع فً روما لذلك تعتبر مدٌنة ولٌلً نموذجا فً هذا الباب وقد لوحظ وجود هذه االقنٌة منذ عام
المارتٌنٌٌر (  ) Lamartinièreفهً تشتمل على طبقة سمٌكة من الحجر ؼٌر المنحوت والمالط الصلب من بالط
ٌؽطٌها تحت األرض.
وقد أشار هذا البحاثة إلى أن الماء كان ٌنقل من قرٌة فرطاسة ولكن المإرخٌن تساءلوا هل كانت العٌون المتدفقة من
هذه الدسكرة كافٌة لحاضرة بلؽت أوج ازدهارها فً القرن الثالث المٌالدي؟
واألقنٌة مقبوة خارج السور بحجارة ٌصل ارتفاعها إلى متر وربع ترتكز على أساس عمٌق قد مد فٌه قسط من هذه
القنوات التً تنقسم إلى أحد عشر فرعا تنبثق عن موزع عام هو الخزان (  ) 3مستدٌر القاعدة قطر سفالته أضٌق من
قطر عالوته وهنا تتخذ القناة انعراجا مثلث الزواٌا ٌتجه نحو الشمال فً طبقتٌن هما الفرع الثانً والفرع الرابع وكذلك
 1951عن كشؾ أي أثر لمنبع عٌن فرطاسة وتحمل
نحو الجنوب فً الفرعٌن األول والثالث ولم تسفر حفرٌات
وضعٌة الفرع الثالث المنبثق من الشمال وبالقرب من أعلى مكان بالمدٌنة ،على االعتقاد بوجود عٌون أخرى ببوكنفود
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شرقً جبل زرهون وٌتجلى من تمحٌص كٌفٌة اجتٌاز القناة للسور أن تارٌخ إقامة هذا السور الحقة لمد الفرع األول
 1الذي تنبثق منه قناة جدٌدة تنعرج فً
وسابقة للفرع الثانً ،وتوجد خمسة خزانات فرعٌة منها مثال الخزان رقم
الزقاق األول عن الخزان رقم  2للوصول إلى الخزان رقم  3الذي لم ٌبق منه سوى قعره المهدم فً حٌن تتجه القناة
المنعرجة داخل الزقاق األول فً مستوى ٌنخفض بعشرٌن سنتم نحو دار العملة الذهبٌة فً بناء دابري كشؾ فٌه عن
صنبور من البرونز وبذلك ٌتؤكد أن وصلة استثنابٌة منبثقة عن القناة المعلقة تكفل إمداد إحدى الدور الخاصة بالماء أما
القناة الفرعٌة األولى فإنها تتجه من السور إلى الزقاق األول (بعد أن تمتص منها القناة الفرعٌة الخامسة المذكورة
أعاله) ومنه إلى ببر واسع عمٌق متقن البناء هو عبارة عن الخزان الرابع الذي ٌستمد ماءه من القناتٌن الفرعٌتٌن
األولى والثانٌة ،وهذا المدد المزدوج ال ٌرتكز على علة معقولة السٌما وأن سٌالن ماء القناة االولى أقوى منه فً
الثانٌة اللهم إال إذا كان المقصود تحقٌق نوع من التقوٌة.
ومن الخزان الرابع تتجه القناة الفرعٌة السادسة نحو الشمال الؽربً فً مزارٌب مؽطاة ببالط من الكلس مقوى
بالحجارة ال ٌنفذ منه الماء ثم تنحرؾ القناة السادسة داخل الزقاق الجنوبً الثانً منعرجة من جدٌد نحو الشمال الؽربً
لإلتصال بمجرى من الرصاص ثم اجتٌاز مصرؾ الماء المركزي فً نفس االتجاه للتسرب إلى قصر الوالً.
أما القناتان األولى والثانٌة فانهما تواصالن معا السٌر نحو الؽرب مع انحراؾ الً الشمال وٌظهر أن طبقتً القناة
الفرعٌة الثالثة تزدوجان السباب مجهولة (ضعؾ األنابٌب أو حاجٌات أخرى؟) لدى الزقاق الجنوبً الثانً حٌث ٌوجد
الخزان الخامس الذي ٌمد ال محالة القناة الفرعٌة السابعة الواصلة تحت بالطاتها الكلسٌة الواسعة إلى الشارع
الكبٌرمالصقة للمصرؾ المابً المركزي ( وهو قناة مسلحة بالمالط القوي ومؽطاة ببالطات كلسٌة وقع الكشؾ فٌها
عن أنابٌب من الرصاص) الذي تجتازه القناة السابعة فً موضعٌن اثنٌن لتشكل المدد الجوهري للدور الواقعة بٌن دار
هرقل وقصر الوالً مع بعض االنحرافات أمام دار "دٌونٌزوس والفصول االربعة".
أما القناة الثامنة فمن الصعب التعرؾ إلى اصلها الحقٌقً فهً عبارة عن أنبوب ضخم من الرصاص ٌمد الحمامات
البخارٌة جنوبً دار "الساعة الشمسٌة" ،وقد تكون منبثقة عن الخزان الخامس إال أننا نجد وراء هذا الخزان مجاري
تصدر مباشرة عن المصب األصلً (القناة المعلقة) ثم تمتد داخل الشارع الجنوبً األول.
وتتجه القناة التاسعة جنوبً القناة المعلقة األصلٌة وابتداء من طبقتها األولى على سمت الخزان الخامس وعلى مستوى
الشارع الجنوبً األول ثم تنفصل متجهة فً خط مستقٌم نحو الؽرب قاطعة جدار الدار ذات الرواق (  ) Portiqueثم
الدار ذات موكب فٌنوس (  ) Maison au cortège de Vénusونساٌر القناة الفرعٌة العاشرة دون معرفة منبعها
وذلك ابتداء من الزقاق الجنوبً وتبقى األنابٌب ملتصقه لجدار (دار فٌنوس) ثم تتجه منحرفة نحو (دار بٌالستر)
(.) Pilastres
وٌظهر أن القناة الحادٌة عشرة آتٌة مباشرة من المتعب المركزى وتقطع الشارع الجنوبً األول للوصول إلى الدار
ذات تمثال البرونز النصفً (  ) Maison au buste de bronzeتلك هً القنوات المابٌة المختلفة التً تولً وجهها
صوب السقاٌة الكبرى األولى فً الساحه العمومٌة.
أما قنوات المٌاه المستعملة (أو مجارى الماء الحار) فقد كشؾ عنها األسرى االلمان بٌن سنتً (  ) 1918/ 1917وسط
الشارع الكبٌر من السقاٌه رقم  2إلى الزقاق الجنوبً األول فلوحظ منذ البداٌة أن هذه المجاري تتجه نحو (قوس
النصر) منحدرة نحو الؽرب إلى ما وراء السور وقد اتضح أنها تبدأ قرب الباب الشرقً حٌث ٌقطعها سور عمودي
فتتلقى قادوسا آتٌا من الشمال هو المجرى الشمالً الثانً الذى ربما كان القصد من وجوده الحٌلولة دون تدفق الماء
الفاسد نحو (قصر الوالً) وٌحتفظ المجرى بعد اجتٌازه للقناة المقبوة السادسة على نفس القوة إلى أن ٌصل إلى
السقاٌة الثانٌة حٌث تدهمه سٌول الماء الفاضل من الفساقً واردة من قناة عمودٌة والعامل الذي ٌضفً الطابع الحقٌقً
على هذا المجرى هو أن جدرانه التً ال ٌقل سمكها عن سعة جدران الدور تتفتح فٌها منافذ إلى هذه المساكن.
وهناك مجرى آخر فً الزقاق الشمالً الثانً ٌتلقى الماء (الحار) من (دار هرقل) بٌنما لم ٌعثر على المجرى الواقع
بالشارع الشمالً األول أما فً الشارع الجنوبً األول فإن سٌر هذا المجرى واضح وهو مواز للمصب األصلً ٌنحدر
من ؼرب الخزان الخامس إلى جنوب أنبوب الرصاص فً القناة الثامنة وٌتجلى منبعه فً جدار عمودي وهو ٌتلقى
المٌاه الفاضلة عن أحواض (دار باخوس) المرمرٌة كما ٌتلقى جنوبً (دار الساعة الشمسٌة) فاضل صهارٌج
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الحمامات البخارٌة وهو هنا جد عمٌق ٌصطدم فً طرٌقه بمراحٌض عمومٌة.
وٌمتد مجرى الزقاق الجنوبً الثالث على طول جدار (دار النٌرٌٌد) ( ) 2( ) Néréidesثم ٌتجه جنوبا بعد أن ٌتلقى
الماء المستعمل من "دار المعصرتٌن" فٌنحدر إلٌه قادوس "داراألسطوانتٌن" ثم الدار ذات الطرؾ المقوس (حٌث
ٌنعرج فً زاوٌة مستقٌمة ثم فً مثلها ؼربا ولم ٌعثر لحد اآلن على مسربه أما الدار المجهولة االسم فان أحواض
تخلٌتها تنصب فً مجرى آخر ٌقع جنوبا.
وكان من الطبٌعً وجود مصب للمٌاه القذرة فً الشارع الجنوبً الثانً ،ؼٌر أن هذا المجرى ؼٌر موجود الن ؼرب
وادي فرطاسة الواقع جنوبً السور األصلً كان عبارة عن مجرى طبٌعً ال ٌكلؾ نفقات إضافٌة ،وهكذا تتخلل أنابٌب
مراحٌض دار فٌنوس الشارع المذكور ثم الحدابق وكذلك مراحٌض الدار "ذات نصؾ تمثال البرونز".

( ) 3راسؼ اهرشّى اهريزٖج فٕ اهشرش اهى دتح فٕ خرٖعج اهخخعٖع الصش ٔ
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روػت الفي الوؼواري
إن أول مظهر للمنطقٌة والروعة فً كل تصمٌم بلدي هو التناسق الهندسً فً الطرق والمجاري وال ٌخلو الفن
الرومانً من هذه المجالً الموسومة بطابع مزدوج ٌضم إلى جمال الشكل نفعٌته فالشارع الكبٌر مثال ٌشد إطار الباب
الشرقً بٌنما ٌصلنا الزقاق الشمالً األول بالباب الشمالً وٌقوم (قوس النصر) فً هندامه الضخم األخاذ ؼربً قصر
الوالً رؼم انتقابه لحً آخر هو الحً القدٌم ولكن أروع مثال للحاسة الفنٌة ٌكمن فً الزقاق الشمالً الثانً المإدي
إلى السقاٌة الثانٌة بما استتبعه ذلك من تعدٌالت فً واجهات داري هرقل والفارس (  ) Maison du cavalierعالوة
على ما تزدان به الشوارع من أروقة تقً سقوفها المشاة من حر الشمس ومٌاه المطر.
األروقة :
إن رواقً الشارع الكبٌر أضخم األروقة فرواق الجانب الشمالً ؼٌر موحد الهندام حٌث ٌتكون أمام دار هرقل من
حناٌا عالٌة نصؾ دابرٌة طولها ثالثة أمتار ترتكز على تسع سوار محال ة بؤوراق شوكة الٌهودي (  ) 3ارتفاعها أربعة
أمتار زٌادة على أقواس أخرى عمودٌة (بالنسبة للطوار والرواق ) وتتجلى األروقة أمام (دار فالفٌوس جٌرمانوس ـ
 ) Flavius Germanusاقل سعة الن أقواسها وطٌبة وأساطٌنها ؼٌر محالة بالسواري المؽروزة فً الجدار.
أما رواق الصؾ الجنوبً فإن سوارٌه موصولة ال بالحناٌا بل باسكفات مستقٌمة ؼٌر مزٌنة بؤوراق األقنٌة ( شوكة
الٌهودي).
وفً الشارع الجنوبً األول ال ٌوجد رواق إال فً الدار الموصوفة بذلك (الدار ذات الرواق ) وقد حول مالك " دار
موكب فٌنوس " الطوار إلى ممر للسكنى فاندرج الرواق فً الدار.
وهكذا حقق المعمارٌون الرومان فً هذه المجموعة أؼراضهم الفنٌة فجمعوا بٌن الفابدة والجمال تعزٌزا للطابع
"العصري" فى هذا الحً الجدٌد.
الدور :
تقوم الدور والمنازل على جانبً الشارع الكبٌر:
 : ) Maison aux travaux d’herculeمنحرفة الشكل
 ) 1دار هرقل (أي الدارذات أشؽال هرقل) (
(ٌ ) trapézoïdaleوجد مدخلها فً الزقاق الشمالً الثانً وقد أسست لسبب معماري وتجاري فً آن واحد ألن فٌها
منفذا لثمانٌة من الدكاكٌن كما أن هنالك شقتٌن منعزلتٌن لهما باب خاص إلى الخارج وتقوم الحمامات البخارٌة شمالً
الدار ٌنفذإلٌها من الزقاق المذكور.
 ) 2ـ دار فالفٌوس جٌرمانوس (  ) Maison de Flavius Germanusتحتوي على أربعة حوانٌت ومدخل من
الشارع ٌإدي الى بٌت الحارس ثم الى وسط الدار حٌث نفس اسم المالك فالفٌو (  ) 4وهو شًء نادر فً ولٌلً وتوجد
فً هذه الساحة أربع عشرة سارٌة تتوسطها فسقٌة مستطٌلة من المرمر بارزة عن سطح األرض وتلتؾ حول السواري
بمجموعة من الؽرؾ أولها قاعة لألكل (  ) Tricliniumقد صففت فٌها فرش دابرٌة وصالون كبٌر (  ) Oecusله
بابان إلى الساحة الداخلٌة ثم حدٌقة واسعة مالصقة للدكاكٌن الخمسة الشمالٌة منها مخبز ال تزال فٌه آثار حوض العجن
مع الرحى وٌظهر أن هذا القسم من الدار حدٌث البناء ولعل القسم األصلً قد أسس قبل دار هرقل أي أوابل القرن
الثالث وهو عهد اإلمبراطور الرومانً سبتٌم سٌفٌر ( 119ـ ,) 193
 ) 3دار "دٌونٌزٌس والفصول األربعة" (  ) Maison de Dyonises et des quatre saisonsنفس مساحة الدار
السابقة وفٌها أربعة حوانٌت أقٌم أٌضا فً أحدها خالل عهد متؤخر ممر ثانوي عالوة على مدخل له بابان اثنان.
آما الرواق فهو أطول من السابق وفٌه سوار وفسقٌة ضٌقة مستطٌلة وتوجد حول الرواق ؼرؾ كثٌرة منها ؼرفة
للصٌؾ مجهزة بفسقٌة فً جناح مفصول بصؾ من اآلجر ٌعلوه عند االقتضاء حاجز خشبً متحرك كما توجد ؼرفتان
للشتاء قد فرش بالطهما بالفسٌفساء وصالونان اثنان بدل واحد فٌهما نفس التبلٌط تلٌهما ثالثة مستودعات للقموح ثم
ساحة فمخبز ضمن أربعة دكاكٌن والعنصر الؽرٌب هنا ٌتجلى فً وجود قناة مزدوجة للماء واردة من الشارع الكبٌر
المداد حوض الرواق وفسقٌة قاعة المصٌؾ.
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وٌظهر أن هذه الدار أسست فى عهد (سبتٌم سٌفٌر) إذا تؤكد أن الحوانٌت قد ألحقت بها فً عهد ولده كاراكاال
( 188ـ ) 217كما ٌفهم من نقد عثر علٌه تحت إحدى القنوات ،وكٌفما كان األمر فان عناصر متوحشة قد استوطنت
الدار فً القرن الرابع فهدمت الفسٌفساء إلقامة مدخنة المطبخ.
 ) 4دارحمام األوانس (  ) Maison au bain des nymphesوهن آلهة السقاٌات واألنهار والؽابات عند الرومان
تحتوي على دارٌن إحداهما فً الجنوب بحوانٌتها الثالثة مع معصرة ومخزن للزٌتون وحمامات وشقتٌن مستقلتٌن
عالوة على حوضٌن مع المرافق العادٌة.
 ) 5دار الضواري ( ) Maison aux fauvesوهً تحتوي على دارٌن إحداهما فً الجنوب بحوانٌتها الثالثة ومرافقها
العادٌة مع قاعة لأللواح (  ) Tabliniumمبلطة بالفسٌفساء وشقة خاصة بها ثالث ؼرؾ ،ودار فً الشمال تتفتح فً
الشارع الشمالً الثانوي وفٌها ثالثة دكاكٌن وممر كبٌر وؼرفة مجهزة بحوض ٌتلقى زٌت معصرة مجاورة وكذلك
حوض للماء.
ومن خواص دار الضواري أن الماء المستعمل ٌلتحق داخل قناة عمٌقة قوٌة البناء بالمجرى العام فً الشارع الكبٌر
فلهذا ٌكون هذا القسم الجنوبً من الدار أقدم بناء السٌما إذا اعتبرنا توفر عناصر عمٌقة كؽرفة وساحة وسطى صؽٌرة
داخل الرواق ( (Atriumوٌظهرأن الدارٌن كانتا فً ملك شخص واحد أحال إحداهما إلى معصرة للزٌتون.
 ) 6الدار الواقعة ؼربً قصر الوالً (  ) Maison à l’ouest du Palais du gouverneurهذه الدار هً أوسع
الدور فى هذه الضفة الشمالٌة للشارع الكبٌر وهى مسندة إلى بناٌة رسمٌة وتمتاز واجهتها بمدخل كبٌر له ثالثة أبواب
ٌقوم فى كل من جانبٌه دكانان اثنان ،وقد اتصلت حانوتان فً البداٌة بؽرفتٌن من ؼرؾ الدار التً ٌتوسطها رواق
بعشر سوار وفسقٌة مربعة تمدها سقاٌة بالماء وبجانبً الرواق الشرقً الؽربى ست ؼرؾ (ٌوجد فً إحداهما بهو)
وتوجد ساحة فسٌحة ربما استعملت مستودعا للعربات وؼٌرها (  ) remiseوكذلك شقة شتوٌة فً الناحٌة الشرقٌة
بصالونها و باحتها وقاعاتها األربع وممر مسخن شارع إلى الزقاق الشمالً وٌظهر أن الدار قد تم بناإها بعد سنتً
 238و  244نظرا الستنادها إلى قصر الوالً الذي تجدد فً عهد اإلمبراطور (كوردٌان) الثالث الذي حكم ست
سنوات ولعل المنزل كان فً ملك موظؾ كبٌر له دالة على البالط سمح له باالستناد إلى مقر حكومً وخرق النظام
المعماري المتبع على طول االقنٌة المعلقة (خمسة أقدام بدل خمس عشرة) وربما كانت الدكاكٌن مكاتب فً البداٌة.
الضفة الجنوبية للشارع الكبير :
 ) 7ـ دار الزقاق الجنوبً األول  :ولعل من الؽرٌب وجود هذه الدار وسط مجموعة من الدكاكٌن ومستودع للعربات
وتمتاز الساحة المستطٌلة بفسقٌة ال مثٌل لها فً ولٌلً نظرا لشكلها البٌضوي المزدوج.
 ) 8ـ الدار ذات العملة الذهبٌة (  ) Maison à la monaie d’orهً من أوسع دور ولٌلً تضم مجموعة من المنازل
واإلسطبالت والمستودعات (( ) Insulaمساحتها  ) 1692بٌن الزقاق الجنوبً األول والشارع والزقاق الجنوبً الثانً
والقناة المعلقة فهً تحتوي على شقة منعزلة فً شكل شقق الكراء ومدخلها الضخم عبارة عن بابٌن ٌإدٌان الى ممر
(سطوان) كبٌر تحٌط به ثالثة دكاكٌن تمتاز باالتصال بالرواق الداخلً المربع الفسٌح (  5و  12م) الذي ٌتوسط باحته
المبلطة حوض مستطٌل عمٌق وللصالون خمسة أبواب كما ٌوجد مستودع للزٌت جنوبا ٌإذن بقٌام مركب صناعً ٌضم
معصرة للزٌت ومخبزا وٌظهر أن هذه المجموعة أسست فً زمن واحد هو أوابل القرن الثالث وملكها رجل ثري ضم
إلى حوانٌت ومعصرة ومخبز شقتٌن للكراء وصالونا مبلطا بالمرمر لإلستقبال.
وتوجد مجموعة شرقٌة تضم الدور الثالث اآلتٌة التً ٌظهر من تصمٌمها المشترك أن تارٌخ بنابها واحد وهذه الدورهً
:
 ) 9ـ دار باخوس اامرمري (  ) Maison au Bacchus de marbreلها أبواب فً ثالث واجهات منها الشارع
الجنوبً األول والزقاق الجنوبً الثانً وقنوات مٌاهها مجهولة وال وجود للفسٌفساء وقد عثر على تمثال باخوس من
الرخام فً إحدى الؽرؾ كما تم الكشؾ عن تمثال مٌنٌرؾ (  ) Minerveآلهة التٌنٌة توازي (  ) Athenaعند الٌونان
أي آلهة الفكر والفنون والعلوم والصناعة ) واٌزس (  ) Isisهً آلهة مصر للطلب والزواج والزرع وهً زوجة
اوزٌرٌس).
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 ) 10ـ دار الساعة الشمسٌة ( ٌ ) Maison au cadran solaireوجد مقر هذه الساعة الشمسٌة فً إحدى زواٌا
الرواق الداخلً (النبح) وٌجهل موقع قنوات الماء رؼم تجانس التصمٌم المعماري ووفرة الحمامات البخارٌة التً
ٌظهر أنها كانت عمومٌة.
 ) 11الدار ذات المعصرتٌن (  ) Maison aux deux pressoirsمٌزتها أنها تقع فً واجهتٌن (الشارع الكبٌر
والزقاق الثالث) وتحتوي على معصرتٌن وفٌها دكاكٌن حول المدخل المركزي ٌدل اتصال اثنٌن منهما بوسط الدار
على استؽاللهما التجاري المباشر من طرؾ المالك وللحوض الداخلً شكل ؼرٌب (مكون من ستة أقواس نصؾ
دابرٌة) ( .) excèdres
وقد أؼلقت فً عهد متؤخر الباب الثانوٌة النفاذة إلى الزقاق الثالث وٌلوح أن بابا أخرى قد توفرت فً هذا الزقاق
لوصلها بالمعصرتٌن ومازالت رحٌان ماثلتٌن للعٌان بجانب قنوات الزٌت المإدٌة إلى ثالثة أحواض اثنان منهما
واقعان داخل الحوانٌت الستة.
وٌتجلى من مقارنة الدور الثالث أنها بنٌت فً عهد واحد على نسق واحد ٌـبرز فً وجود ستة حوانٌت فً واجهة كل
واحدة وبابٌن فً الدارٌن األخٌرتٌن وثالثة أبواب فً الممر العام ومدخل الصالون كما ٌوجد ممر ثانوي.
أما عمر البناء فان النموذج الشبٌه بتصمٌم الدار الواقعة ؼربً قصر الوالً ٌإذن بؤن التشٌٌد قد تم بٌن سنتً  238و
. 244
 ) 12ـ دار بدون اسم (  ) Maison sans nomتحتوي شماال على ستة حوانٌت استخدم أحدها كمخزن للحبوب
والدقٌق كما تضم معصرة للزٌتون مازال الحوض والرحى فٌها قابمٌن وٌمتاز الرواق الداخلً وباحة الدار بسعة
استثنابٌة تتخللها اثنتا عشرة سارٌة محٌطة بفسقٌة مستطٌلة الشكل وتإدى باب فً الرواق إلى ممر ثانوي تقوم فٌه أربع
اسطوانات تتوسطها "خصة" وهو ٌتصل بؤربع ؼرؾ تشكل شقة منعزلة إلى جانب الشقق األخرى ومن خواص هذه
الدار أن الصالون ٌوجد بإحدى زواٌا الرواق.
 ) 13الدار ذات الطرؾ المقوس (  ) Maison à l’Absideهذه العمارة ؼرٌبة من نوعها فً ولٌلً نظرا الستطالتها
مع باب ؼٌر محاط بدكاكٌن وبداٌة درج متصلة بالزقاق ومإدٌة إلى طبقة اولى ،وٌوجد مستودع طوٌل للعربات أما
الساحة الداخلٌة الممتدة على طول الؽرؾ فان طرفها المحاذي للقناة الربٌسٌة نصؾ دابري الشكل تقوم فٌه فسقٌة
فوارة ٌمكن أن تكون موردا للدواب أو مرحاضا فً مسرب المٌاه المستعملة.
وٌحدو وجود مستودع العربات إلى االعتقاد بان الدار كانت تشكل مجموعة اقتصادٌة ؼٌر أن توافر الدرج واستقالل
الؽرؾ ربما جعال من ذلك عمارة مإثثة ال ٌوجد لها مثٌل فى البلد.
 ) 14الدار ذات انصاؾ السواري (  ) Maison aux demi-colonnesلها مدخالن أحدهما محلى بنصؾ سوار
ومعصرة مكونة من ثالث ؼرؾ تتصل بالشارع الكبٌر وقد نجح المهندس فً فصلها عن صلب الدار ولم ٌعثر على
ٌ( ) Baquatesقال بؤنهم أصل البرؼواطٌٌن )
قناة الماء الحلو كما هو الحال فً عدة دور وقد أضاؾ الباكاط (
الجدران التً تفصل الرواق الداخلً فً حٌن أن األصل راجع إلى أوابل القرن الثالث.
 ) 15ـ دار بنات نٌري ( آلهة البحر المتوسط ) (  ) Maison des Néréidesمساحتها مربعة ( 32.5مترا) ولها
ممر ثانوي (  ) Atriolumمع دوٌرة صؽرى و معصرة للزٌت متصلة بالزقاق الجنوبً الثالث وٌنفتح الممر األساسً
أمام الرواق الداخلً بثالث أبواب وقد فرش ما بٌن األساطٌن االثنتً عشرة بالفسٌفساء التً ازدانت بها كذلك ثالثة
من جوانب حوض الماء المستطٌل مرصعة برسوم (بنات نٌرى) وتفوم فً إحدى الؽرؾ سوار نصفٌة كما بلط بساط
ؼرفة النوم بالزلٌج الهندسً الذي ٌرتفع جانب منه مإذنا بمكان مصطبة السرٌر.
وللدار بابان كبٌران ٌإدٌان إلى الزقاق الثالث ومازالت رحى المعصرة ماثلة وكذلك مكان العصر وٌدل قٌام أدراج
أمام إحدى البابٌن على وجود طبقة علٌا.
 2ـ الضفة الجنوبٌة للشارع الجنوبً األول :
 ) 1ـ الدار ذات الحوض فً شكل ورقة النفل (  ) Maison au bassin trèfleتوجد هذه الدار ضمن مجموعة
تحتوى على مستودع كبٌر للعربات (فٌه ثالث ؼرؾ إحداها إسطبل قرب الشارع الكبٌر) ودار بدون رواق.
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 - ) 2دار بدون رواق معمد (  ) Maison sans péristyleتمتاز أٌضا بانعدام الدكاكٌن وبمدخلها الطوٌل المجهز
ببهو كبٌر للبهابم أو العربات.
أما الدار نفسها ففٌها شقة مكونة من ثالث ؼرؾ فً المكان المهٌؤ عادة للدكاكٌن بٌنما تقوم وسط الدار قبالة الصالون
فسقٌة فً شكل ورق الفصة (  ) 7مع ممر دقٌق ٌإدي جنوبا إلى الفضاء الواسع ثم دوٌرة ( ( ) Atroliumصالون
وثالث ؼرؾ ورواق صؽٌر مبلط) وجناح تجاري (مخبز ومخزن ومستودع للعربات وثالثة دكاكٌن) ،وٌظهر أن تشٌٌد
هذه المجموعة ٌرجع إلى الثلث الثانً من القرن الثالث المٌالدي نظرا لقلة الجودة فً البناء.
 ) 3ـ الدار ذات الرواق (  ) Maison au Portiqueوهً تمتاز بالموقع االستثنابً للصالون وبوجود حوض جوانبه
نصؾ دابرٌة كما تحتوي على دوٌرة بدابٌة متصلة بالزقاق الجنوبً الرابع.
 - ) 4دار موكب فٌنوس (  ) Maison au cortège de Vénusهً أروع وأؼنى دور ولٌلً بالفسٌفساء وقد فرشت
به ؼرؾ ثمان وسبعة ممرات ووقع العثور فً األنقاض على تمثالٌن من البرونز لفتا انظار العالم عام  1935أحدهما
للزعٌم كاطون (  ) 2( ) Catonواآلخر ألمٌر رصع رأسه بتاج.
وال تزال رسوم دٌونٌزوس والفصول األربعة منقوشة على بالط إحدى قاعات النوم فً شكل زربٌة رابعة كما توجد
داخل الصالون قاعة للنوم ترمز صورها إلى "ِمالحة فٌنوس" ( .) Navigation de Vénus
وقد زخرؾ بالط صالون آخر صؽٌر بفسٌفساء مستدٌر النقوش وتتوفر الدار جنوبا على دوٌرة بساحتها وفسقٌتها ،وعدة
قاعات ازدان بالط إحداها بصور فسٌفسابٌة تمثل دٌانة (  ) 9 ( ) Dianeوقد باؼتها فً الحمام اكتٌون ( ) Action
( ) 10وفً الناحٌة الؽربٌة حمامات خصوصٌة مجهزة ببرم بخارٌة حارة ( ) caldariaأو دافبة (.) Tripédaria
وٌظهر من شكلٌة قاعة األكل ( ) Tricliniumوأسلوب الفسٌفساء أن تارٌخ البناء البناء راجع إلى منتصؾ القرن الثالث
على األقل.
وقد حاول المهندس إدخال نوع من التجدٌد بإلؽاء السواري فً جانبٌن من الرواق وكذلك الدكاكٌن.
 ) 5ـ الدار ذات التمثال النصفى من البرنز (  ) Maison au buste de bronzeكانت فً ملك أؼنى تاجر عرؾ
كٌؾ ٌستفٌد من الطرق األربع المحٌطة بالدار فؤقام مخبزا ٌحتوي على مجموعة استثنابٌة من المرافق فً ولٌلً وكذلك
معصرة كبرى متصلة بالزقاق الجنوبً الخامس الذي تنفذ إلٌه الساحة الكبرى بواسطة باب ضخم له عدة ممرات
وٌلوح من روعة البناء ونبل المواد أن التشٌٌد قد تم قبل عام . 238
 ) 6ـ الدار ذات الخاتم الذهبً ) Maison à la bague d’or ( :تجد ألول مرة فى ولٌلً ؼرفا تحت األرض ٌنزل
إلٌها بدرج كما توجد بابان فً الشارع الجنوبً األول والزقاق الجنوبً السادس وتتعدد الساحات والممرات و
األحواض فً شكل ؼرٌب.
 ) 7ـ الدار ذات السواري الضخمة ) Maison aux gros pilastres) :
تشذ واجهة هذه الدار عن العادة التقلٌدٌة حٌث ال توجد دكاكٌن حول المدخل الربٌسً نظرا لقلة المارة فً الشارع
الجنوبً الثانً وتتصل باب أخرى بالزقاق الجنوبً الثامن كما توجد دوٌرة ٌتوسطها حوض مستدٌر (  ) 11وتحٌط بها
سبع قاعات حسنة التبلٌط .
وتمتاز هذه الدار بطبقة أولى مشرفة على الدوٌرة تتفتح درجتها فً الرواق الكبٌر وال تزال كثٌر من بقاٌاها قابمة مما
ٌدل على متانة مواد البناء كالحجارة والملط واالدهان وٌرجع تارٌخها إلى السنوات األولى للقرن الثالث.
 ) 8ـ الدار ذات السرداب (  ) Maison à la Crypteتوجد فً هذه الدار كما ٌدل علٌه اسمها طبقة تحت األرض
وٌوجد أٌضا سور جنوبً البناٌة عالوة على معصرة للزٌت أما فً وسط الدار فان العثور على فسقٌة ال ٌدل على
وجود رواق لو لم ٌكشؾ عن قواعد ورإوس أساطٌن وسط جدران متؤخرة البناء.
وٌتساءل العلماء هل كان هذا السرداب مجرد حوض لخزن الزٌوت أم هو معبد الداء طقوس ؼامضة حسب ثوفنو
( ) R.Thouvenotوٌظهر من الكتابات التً تحمل اسم (بابٌوس ) انه هو مالك الدار.
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الدكاكين :
ٌرتبط بناء الدكاكٌن بتصمٌم الدار فً ولٌلً كما هو الحال فً مجموع افرٌقٌا الشمالٌة وهذا من التقالٌد الرومانٌة التً
ترجع إلى تارٌخ عهد بومبى (  ) Pompeïقرب بركان فٌزوؾ الذي عمره عام  79مٌالدٌة هو ومدٌنة هٌركوالنوم
( ) Herculanumكما ٌتجلى من (ساحة رومة الجمهورٌة) وٌبلػ عدد الدكاكٌن فً قصر فرعون  119تشؽل مساحة
قدرها  2846مترا و أربعٌن سنتمترا أي معدل  24مترا للواحدة وهذه المٌزة قد تجددت فً تمكاد ( ) Timgad
بالجزابر ودكاكٌن ولٌلً كؽٌرها فً الشرق وإفرٌقٌا تقفل كل مساء وال تتوفر كما هو الحال فً بومبً وهٌركوالنوم
على سدة ٌنام فٌها صاحب الحانوت وٌظهر أن بعض التجار كانوا ٌملكون الدار المجاورة لدكانهم ولكن معظمهم كانوا
ٌلتحقون مساء بحً أقل رفاهٌة وثراء حٌث ٌقطنون فً مساكن متواضعة بؤزقة صؽرى لهذا تؤثرت تقالٌد الدكاكٌن فً
ولٌلً بالعادات االجتماعٌة التً تجعل هذه الحاضرة اقرب إلى حواضر الشرق والٌونان منها إلى المدن الرومانٌة
فالبٌبة كانت تتحكم دابما فً المشارٌع العمرانٌة.
الحمامات :
ولم ٌكن التصمٌم األول للمدٌنة ٌشٌر إلى بناء حمامات وقد كانت الساحة المركزٌة محتوٌة على حمامات اإلمبراطور
ؼالٌان ( 260( ) Gallienـ  ) 268وحمامات الشمال العمومٌة الفسٌحة التً تسع سكان حً بكامله وما لبثت الحٌاة أن
تطورت فارتفع مستوى العٌش ورقت األذواق وتنافس األثرٌاء او الشركات فً تجهٌز الدور بالمستحمات الخصوصٌة.
وقد اشتملت هذه الحمامات البخارٌة على حوض للماء البارد ٌنزل إلٌه أحٌانا بدرج وحوض للماء ٌتصل باتون
للتسخٌن ومسارب توزع األبخرة بالتدرج على مختلؾ الؽرؾ فً شكل أفران لها منافذ تحت البالطات تجعل منها
الساخن والدافا.
أما حمامات المجموعة الشرقٌة (  ) Ilot Estالواقعة بٌن داري باخوس والساعة الشمسٌة فإنها صؽٌرة المساحة ال
ٌشؽلها سوى عدد قلٌل من الناس مما ٌحدو إلى االعتقاد بان حمامات هذا الحً البورجوازي ربما كانت أشبه بمنتدى
نصؾ عمومً وكذلك حمامات الناحٌة الؽربٌة خلؾ دار (بنات نٌري) حٌث تدل جمٌع المظاهر على أنها أقٌمت من
طرؾ الطبقة األرستقراطٌة فً عهود متؤخرة للتخلص من جمهرة الرعاع .
المستودعات :
وترتكز الثروة االقتصادٌة بولٌلً فً معظمها على صناعة الزٌوت فلهذا كانت المدٌنة تستقبل عددا كبٌرا من ناقالت
الزٌوت مما جعل مستودعات العربات ال تقل أهمٌة عن دكاكٌن البٌع وكذلك السقابؾ الذي ترابط فٌها الشاحنات ولٌس
ببدع توافر المظاهر العمومٌة فً هذا الحً اآلهل وكذلك قنوات المٌاه المستعملة فً االسطبالت ونحوها.
وٌستدل علماء اآلثار على ماهٌة هذه المستودعات بما على عتباتها من معالم معدنٌة تحفظ الجدران من آثار العجالت
وكانت األرض تسطح ؼالبا بالحجارة الموصولة بالجٌر المدسم وتعلوها أحٌانا فً بعض األماكن بالطات كلسٌة وربما
قامت فً جوانبها مخازن أو بٌوت لسكنى المعوزٌن.
معمارية البناء :
هذا وان الصورة التً ترسم فً مخٌلة الزابر لمدٌنة ولٌلً هً الوحدة فى عناصر البناء ومواده مما ٌساعد على إلقاء
ضوء كاشؾ عن الفترة التارٌخٌة التى تم خاللها التشٌٌد.
فولٌلً حاضرة من الكلس والحث (  ) grèsمع قلة فً استعمال اآلجر وكانت المناجم الكلسٌة موفورة فً جبل زرهون
وٌجمع هذا الكلس السنجابً (  ) gris bleuبٌن متانته الناتجة عن تماسك حبه وروعته التً تجعله شبٌها ببعض أنواع
الرخام المستعمل فً زخرفة السواري والتٌجان و األروقة وكذلك المبانً البارزة فً حٌن تعزز األحجار الرملٌة
الصفراء بمالط من الكلس والرخام ( ) 12إال أن الكلس فً الدور المتواضعة هو اقل قٌمة وٌدخل اآلجر بالضرورة فً
بناء الحمامات وأفرانها إذ استعماله ٌمتزج باستعمال الكلس بخالؾ ما ٌالحظ فً مدٌنة باناسا (  ) Banasaأما المرمر
الحقٌقً فان اندراجه فً المواد المعمارٌة ال تستلزمه سوى ترخٌمات رابعة كما فً فسقٌة ؼرؾ الصٌؾ بدار
دٌونٌزوس.
ولم ٌعثر على القرمٌد إال فً تسقٌؾ دار هرقل بٌنما كان حطام الحجر واآلجر هو مادة تركٌز السطوح فً أقبٌة وحناٌا
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بقٌة القصور.
وقد استدل األثرٌون على وجود طبقة علٌا بالدرج التً تم الكشؾ عنها فً أربع من الدور ( دور باخوس وبنات نٌري
والسواري الكبرى والطرؾ المقوس).
وقد أكثر سكان ولٌلً من األقفال والمزالٌج فً مداخل العمارات والدكاكٌن كما عملوا على تبلٌط جمٌع الممرات
السٌما المكشوؾ منها التً تطرقه شاحنات القموح والزٌاتٌن.
وفً كل هذا ٌبرهن العملة و البناءون عن مهارة فابقة لم ٌرجع تضاإلها لضعؾ المواد الموفورة فً االوراش وال لقلة
الٌد العاملة التً ال تبررها أٌة هجرة بل إلى انعدام الوسابل والمقومات المالٌة واالقتصادٌة لدى الطبقة البورجوازٌة
أما (البدعة) المعمارٌة (المودة) فإنها لم تسفر عن أي تؤثٌر ألن (باناسا) كانت قد استعملت اآلجر قبل ذلك بمدة مدٌدة.
تصميم الدور :
وهنا ٌمكن أن نتساءل هل ٌوجد فرق فً مدلول الرواق (  ) Péristyleالٌونانى األصل وؼرفة الدخول ( ) Atrium
اإلٌطالٌة ؟ فكالهما ٌمد بالهواء والنور الؽرؾ المنفتحة فٌهما أو حولهما ؼٌر أن المظهر الجوهري فً دور ولٌلً
الرومانٌة هً وجود ساحة داخلٌة محاطة بؤروقة ذات اساطٌن (نبوحة) والكل من اجل التهوٌة و اإلنارة والمرور وقد
أحال الباؼاطٌون (  ) Baquatesالمتبربرون هذه األروقة إلى ؼرؾ للسكنى وال ٌرجع الفرق بٌن الرواق وؼرفة
الدخول إلى التسقٌؾ الن نسبة المساحة المؽطاة فً هذه اعظم منها فً ذلك وٌعزز وجود الفسقٌة باستعمال مصطلح
"الرواق" فً الدار الولٌلٌة اذ المراد بتوافر أحواض الماء باإلضافة إلى التجمٌل هو إشاعة الهواء البارد فً القاعات
الجانبٌة.
وٌختلؾ علو األروقة فكثٌرا ما تكون سواري الناحٌة الموازٌة للصالون أعلى وهذا هو ما ٌسمٌه المهندس فٌتروؾ
( ) Vitruveبالرواق الرودٌسً (نسبة الى جزٌرة رودٌس ) الذي ٌطبع الدار اإلؼرٌقٌة وهكذا تكون الدور الولٌلٌة قد
اختارت التصمٌم الهلٌنً فً بناء األروقة فً خصوص حدابقها بالساحة الداخلٌة ال بالروض (كما فً رومه) و قد كان
 ) Nymphéesؼٌر أن هذا
المهندس العتٌق ٌقٌم فً الدور القدٌمة بحً قوس النصر زاوٌة حول سقاٌة األوانس (
النموذج قد استعٌض عنه بعد ذلك فً الحً الجدٌد بالدوٌرة (  ) Atriolumالتً هً عبارة عن رواق له أربع سوار
ٌذكرنا ب (.) Atrium
وخالصة القول أن الرواق الولٌلً ٌونانً الطبع ولكنه ٌلعب دور (االترٌوم ) الرومانً العمومً ألنه متفتح للجمهور
حٌث تندرج الؽرؾ الخاصة داخل االترٌولوم.
وفً خصوص الصالون (ٌ ) Oecusلتبس اسمه بكلمة ( ) Tablinumالتً ترمز إلى القاعة المركزٌة فً الدار الولٌلٌة
ؼٌر أن هذا االسم ال ٌمكن أن ٌطلق على ؼرفة ال تصل إلٌها أنظار الزابرٌن كما هو الحال فً ولٌلً حٌث ال تواجه
القاعة الكبرى دابما مدخل الدار فالؽرفة المسامتة للفسقٌة هً إذن الصالون (  ) Oecusالذي ٌدل وجوده مرة أخرى
على التؤثٌر اإلؼرٌقً فً التصمٌمات الولٌلٌة السٌما وانه ٌمثل أروع قاعة لها ثالثة أبواب ومحالة بسوار أو نصؾ
سوار وبالط من الفسٌفساء أشبه بالزربٌة المزركشة.
وهناك ؼرفة أخرى لإلستقبال هً ( ٌ ) Tricliniumمتاز فسٌفساإها بشكل الحرؾ الالتٌنً وٌكون موقعها عادة شرقا
إذا كان الصالون شماال او شماال إذا كان هذا األخٌر جنوبا وذلك فً تسامت عمودي وهذا الخرق لقاعدة التناسق
( ) relation orthogonaleالترتٌبً مظهر آخر للطابع اإلؼرٌقً.
ولهذا ٌمكن القول بان الدار فً الحً الشمالً الشرقً لمدٌنة ولٌلً هً دار إؼرٌقٌة كسابر الدور فً الحواضر
الرومانٌة بإفرٌقٌا الشمالٌة ؼٌر أن هذا الطابع اإلؼرٌقً هو نفسه ممزوج بالتؤثٌر الرومانً على أساس مبدأ القلب
القاضً بوضع األشٌاء فً شكل تناسقً معكوس (  ) 13( ) Principe du chiasmeفلهذا كانت الممرات الجانبٌة
التً ال ٌرى منها وسط الدار مستطٌلة ضٌقة والممرات المحورٌة شبه مربعة فً حٌن ٌتجلى الرواق االؼرٌقً
( ) Péristyleكمسرح للحٌاة العمومٌة واالطرٌولوم للحٌاة الخاصة أما الصالون فانه ٌحتل المحور العام للدار ٌقابله
عمودٌا الترٌكلٌنٌوم (  ) Tricliniumعلى أن هناك تؤثٌرا بونٌقٌا ٌتبلور فً وجود دور بدون رواق (مثل الدار ذات
الطرؾ المقوس ودار الخاتم الذهبً والدار المجردة من الرواق وربما حتى الدار ذات السرداب (  ) 14وتوجد ساحات
داخلٌة حتى فً الدور ذات األروقة فلهذا كانت هذه الساحات مظهرا للتاثٌر البونٌقً (.) 15
وٌكاد علماء اآلثار ٌجمعون على أن نوع األترٌوم ( ) Atriumالموجود فً مدٌنة (بومبً) لم ٌظهر فً التصمٌمات
الرومانٌة بإفرٌقٌا الن الرومان اعتبروا هذا اإلقلٌم بمثابة مجموعة أقطار جدٌدة لم ٌقٌدوا فٌها بقاعدة معمارٌة فلهذا
طبعوا الدار الرومانٌة فً إفرٌقٌا بالطابع الهٌلنً وأشاعوا األسلوب القاضً بجعل الساحة المحاطة بالسواري المركز
األساسً فً صلب الدار.
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على أن الدار ذات الساحة الداخلٌة تمثل سمة خاصة بالبحر األبٌض المتوسط (  ) 16فلهذا صارت الدار الولٌلٌة تهدؾ
إلى تحقٌق األسلوب المحوري الصرؾ والترتٌب التناسقً الكامل (  ) 17مبشرة بالنموذج الجدٌد الذي ظهر فً القرن
الرابع المٌالدي باوستً (  ) 18( ) Oestieحٌث تدور جمٌع مرافق الدار حول نقطة مركزٌة هً ساحة مستطٌلة متفتحة
تحدق بها أساطٌن وتمد الؽرؾ المحٌطة بالنور والهواء وبذلك ٌمكن أن نعتبر التصمٌم الولٌلً مرحلة هامة فً تارٌخ
الهندسة المعمارٌة الخاصة فً العالم الرومانً.
تعاليق ومالحظات
 . 1هوهنا مجرد خزان للتوزٌع والضؽط فً حٌن أنه مصفاة للمٌاه فً بومبً ( ٌ ) Pompéïوزع الماء على السقاٌات
والحمامات العمومٌة الخاصة.
 . 2النٌرٌى (  ) Néréeودروٌس (  ) Dérisوهما من آلهة البحر المتوسط عند الٌونان والرومان تمثالن اصطخاب
االمواج.
 . 3هً شارة فن حاضرة كورانت ( ) Corintheالٌونانٌة وهذا النبات هو المسمى ( ) Acanthe
 . 4رجل موظؾ عاش أوابل القرن الثالث.
 . 5دٌونٌزوس عند الٌونان هو إاله الكرم والخمر وهو اسم باخوس باالؼرٌقٌة.
 ) Trèfle ( . 6هو ترخٌم هندسً مكون من ثالث دوابر متقاطعة ٌوجد مركز كل منها على رأس زاوٌة ذات ثالثة
أضالع متساوٌة.
ٌ . 7ذكرنا هذا الشكل الهندسً بحوض الدار ذات المعصرتٌن.
 . 8الذي عاش بٌن  234و  149قبل المٌالد وتولى القضاء عام  184وحاول استبصال الرشوة فً روما ونادى
بضرورة هدم قرطاج وصنؾ كتابا فً الفالحة.
 . 9تسمى ( ) Artémisعند الٌونان وهً إآلهة رومانٌة بنت جوبٌتر كبٌر اآللهة الذي سمح لها بعدم الزواج وزودها
بسهام وموكب من االوانس (  ) Nymphesكما جعل منها اآلهة الؽابات.
 . 10صٌاد ؼضبت علٌه دٌانة وأحالته إلى مخلوق افترسته كالبه حسب األساطٌر.
 ) Impluvium( . 11حوض مربع داخل دوٌرة تتجمع فٌه مٌاه المطر.
 . 12هو المسمى (  ) Stucوهو عبارة عن دهن ٌحتذي المرمر وٌتركب عادة من ؼبرة الرخام ورؼامها مع الجٌر
المنطفا والطباٌر.
 . 13مثل قلب قولهم "ٌجب أن نؤكل لنعٌش ال أن نعٌش لنؤكل".
 . 14ربما كانت الساحة فً الدارٌن االخٌرتٌن مجرد مربط للدواب والداران نفسهما فندقٌن.
ٌ . 15قول المهندس االسبانً طرادٌل (  ) Tarradellفً خصوص (لٌكسوس) انه ال وجود لساحة فً الدور البونٌقٌة
المورٌطانٌة مما ٌحدو الى رفض فكرة التؤثٌر البونٌقً.
 . 16حٌث استعٌض عن الممر الجانبً بالممر المحوري بواسطة إحالة أحد الدكاكٌن إلى مدخل مبلط كما الحال فً
دار دٌونٌزوس.
 . 17هذا التناسق ( ) Symétrieكان فً الٌونان مخصصا للبناٌات العمومٌة.
 . 18مرسى روما القدٌمة فً مصب التبر (.) Tibre
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توىسٍذا
على بعد عشرة كلٌمترات جوا من مدٌنة القنٌطرة ٌقع ضرٌح سٌدي علً بن احمد بالضفة الٌسرى لنهر سبو وبجانبه
تقوم أنقاض المدٌنة الرومانٌة القدٌمة تموسٌدا واذا كانت المعالم الطبٌعٌة قد تؽٌرت منذ ما قبل المٌالد فان مسٌل
الوادي ما زال فً مجراه لم ٌحد عن مصبه الحالً ،وٌظهر أن سور المدٌنة كان محاذٌا للنهر الن قنوات مٌاه
المستحمات البخارٌة تنتهً بمجرد خروجها من هذه الحمامات.
وكانت البقعة آمنة تحصر جوانبها قلعة مجهزة بمطامٌر وببر وان كانت هنالك رواٌة تقول بان هذه القلعة حدٌثة أقٌمت
فً القرن التاسع عشر لصد ؼارات أهل زمور على أراضى بنى حسن ومهما ٌكن فان هذه السهول كانت مرعى
خصبا للسابمة وربما حقال صالحا للزراعة باإلضافة إلى ؼابة المعمورة الثرٌة بحطبها ومواردها االجمٌة وكذلك الطٌن
الخزفً وحجر المسن  grèsوالماء القراح الذي تفٌض به منابع النهر ولعل هذا ٌفسر لنا لما ذا لم ٌعثر لحد اآلن
داخل المدٌنة الرومانٌة على آبار وال على بقاٌا معابر لنقل الماء (.) 1
والنهر حافل بؤسماك تمد السكان بمورد ؼدابً هام طوال الفصول وقد عثر فً الحفرٌات بهذه المدٌنة وكذلك فى مدٌنة
(باناسا) على عدد كبٌر من الشخوص ومجازؾ الصٌد  filetsوقندٌل ٌمثل صٌادا بقصبته وقد تجلت بقاٌا معمل
للتصبٌر تدل على أن السمك المملح كان من المواد المصبرة كما ان حبابل واسعة كانت تستخدم القتناص األسماك
العابرة ومع ذلك فانه ٌحق لنا أن نتسابل لماذا أسست هذه المعامل بعٌدا عن البحر وان كنا نعلم أن اسماك النهر ربما
كان ٌشكل ٌنبوعا هاما ألنواع من األسماك ال توجد فً النهر ،وهذه العوامل قد ساعدت على قٌام دسكرة على
المرتفعات القرٌبة من الوادي ،وقد تساءل علماء اآلثار كٌؾ تم التفكٌر فً بناء حاضرة رومانٌة ربما لم تكن فً البداٌة
 Tissotما سماه بمعبر
سوى (مدٌنة قنطرة) على نسق مدٌنة القنٌطرة الحالٌة إذ أول شًء كشفه األستاذ تٌسو
رومانً ،وقد اعتاد هذا العالم تخٌل وجود معابررومانٌة حقٌقٌة فً المؽرب من الحجارة شبٌهة بما فً األقالٌم
الرومانٌة بؤوروبا ؼٌرأن هذا الوهم الذي وقع فٌه تٌسو عام  1874اتضح فً أن بعض هذه المعابرعربٌة حدٌثة العهد
و بعضها اآلخر ال وجود له إال فً ذهن متخٌلـه و لم ٌشـر ( شاتـالن) فً كتابه "مؽرب الرومان"
) ) Le Maroc des Romainsالصادر (عام  1944ص  ) 81 - 76إلى اٌة قنطرة على (نهر سبو) ولعل األمر ال
ٌعدو مجرد حجارات من أساس السور المحاذي لجرؾ الوادي نظرا لعدم توفر ما ٌشهد بوجود معبر فً مستوى
الحاضرة الرومانٌة.
أما المساحة الواقعة على الضفة الٌمنى للنهر فهً عبارة عن مستنقع رأس الداورة (مرجة ) وشرٌط من الهضاب حٌث
تنعرج الطرٌق الساحلٌة نحو (باناسا) حسب (رحلة انطونان)  itinéraire d’Antoninؼٌر ان قٌمة المدٌنة القدٌمة
ترجع خاصة إلى أهمٌة وادي سبو الذي وصفه بلٌن  Plineفً كتابه (التارٌخ الطبٌعً ( ) Histoire Naturelleج 5
ص  ) 5بؤنه نهر عظٌم تمخر عبابه المراكب ولٌس هذا ببدع الٌوم وان كانت المالحة تقؾ عند رصٌؾ القنٌطرة الن
سبو كان ٌعتبر طرٌقا نهرٌا عام  ) 2( 1922الى (مشرع بلقصٌري) وقد كان مجرى الوادي ٌعالج بآالت جارفة ولكنه
كان مطروقا فً القدٌم بدون هذه الوسابل الحدٌثة والنصوص التارٌخٌة شاهدة بذلك ففً عام  1614صعد مجرى سبو
ماندرًٌ بمركب حمولته ثالثمابة طن وقبله وصل تاجر فرنسً عام  1560إلى فاس عن طرٌق سبو لنقل السلع إلى
مرسٌلٌا ( ) 3وهذا ٌدل على ان المراكب التً تقطع المحٌط كانت تصعد نهر سبو إلى رافده وادي فاس  ،وقد تحدث
المإرخ كالٌد ٌرون عن بحر فاس عام  1628كما أشار فٌكتور هوكو (  ) 5إلى ذلك فً القرن التاسع عشر ومن
المإرخٌن المؽاربة (علً الجزنابً) الذي أكد فً (زهرة اآلس) وجود دار لصناعة المراكب والسفن بفاس  ،وقد صنع
عبد المومن بن علً فً القرن السادس الهجري مابة وعشرٌن سفٌنة بفاس كما أكد (موٌت) فً رحلته التً نشرت عام
 1683أن مٌناء فاس كان ٌتقبل سفنا ذات حمولة ثالثمابة طن.
وٌتضح من هذه األدلة أن الرومان كان فً وسعهم الوصول الى المكان الذي بنٌت فٌه مدٌنة فاس اال انه ال ٌوجد ما
ٌإكد تؤسٌسهم لمركز خاص بهذه الناحٌة (  ) 6وكٌفما كان االمر فان سبو كان ٌإدي إلى مقربة من ولٌلً مما ٌجعل
لهذه المدٌنة الرومانٌة طابعا برٌا اقل مما علٌه الحال فً الواقع.
و قد اصدر ملك البرتؽال عمانوٌل فً  27شتنبر  1514تعلٌما إلى رجاله بالقٌام بجولة سرٌة فً مصب سبو( ) 7
فؤشار إلى جزٌرة سبو وقصر فرعون بجنوب وٌلوح من الوثاتق البحرٌة البرتؽالٌة أن جزٌرة سبو التً سمتها جزٌرة
(سانت ماري) تقع على مرحلة من مصب النهر وهً الجزٌرة الصؽرى المسماة (جزٌرة سٌدي ٌوسؾ ) قرب القنٌطرة
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أما قصر فرعون فقد ظن البعض انه ولٌلً بٌد ان هذه المدٌنة الرومانٌة ال تحمل وحدها هذا االسم فهنالك (ساقٌة
فرعون) أي مدٌنة شالة و(كدٌة فرعون) بجنوب المؽرب (  ) 8ولذلك ارتؤى بعض علماء اآلثار ان المراد بقصر
فرعون هو انقاض مدٌنة باناسا الواقعة على نفس الوادي قرب المصب بٌنما ارتؤى آخرون أنها تموسٌدا التً كانت
أنقاضها فً أوابل القرن السادس عشر المٌالدي بارزة اكثر قبل وقوع زلزال لشبونة الذي تؤثرت به شكلٌة الشاطا
 Tissotان أشار عام  1748إلى بقاٌا أثرٌة رومانٌة سماها
المؽربً بٌن سال والمهدٌة وقد سبق للمإرخ تٌسو
الفراعنة (جمع فرعون) وما زالت تعرؾ بهذا االسم وقد عثر على كتابات تشٌر إلى باناسا عام  1781كما عثر فً
سٌدي علً بن احمد على أنقاض مدٌنة قدٌمة هً التً حقق انطونان (  ) 9فً رحلته وضعها الجؽرافً على نفس
المساحة أي اثنٌن وثالثٌن مٌال بٌن باناسا وشالة ونظرا لكون أنقاض سٌدي علً بن احمد واقعة على نفس البعد بٌن
شالة وسٌدي علً بوجنون فان ضرٌح سٌدي علً بن احمد ال ٌمكن ان ٌكون إال فً تموسٌدا ال سٌما وان أنقاضه هً
األنقاض الوحٌدة الموجودة اسفل حوض سبو.
وٌؽمر الماء أساس مدٌنة تموسٌدا فً انحدارها من الجنوب إلى الشمال ولم ٌبق منها سوى سورها المتهدم فً الشمال
والشرق وٌقدر طول هذا السور بؤلؾ وخمسمابة او ستمابة متر تشمل معسكر القلعة  Castrumالتً اشار تٌسو إلى
ان ضرٌح سٌدي علً بن احمد واقع داخلها والتً شرع المنقبون فً الكشؾ عنها عام . 1935
وقد صدر عام  1932بحث حول تموسٌدا فً لاير إنسٌكلو بٌدي –  Real- Encyclopédieاستعرض النصوص
الالتٌنٌة فً الموضوع ومن جملتها نص لبطلٌموس ٌرى ان المدٌنة واقعة جنوبً شالة ؼٌر انه ٌناقض نصا آخر
لبطلٌموس اٌضا ٌشٌر الى وجودها فً شمال شاال وٌتؤكد ذلك بوثٌقة اخرى تعرؾ بكتاب جؽرافً را فنا باٌطالٌا Le
 ) 10( géographe de Ravenneالذي نشر عام  1688وٌرجع تصنٌفه إلى القرن السابع المٌالي و هنالك رحلة
أخرى تسمً رحلة سٌالكس ( ) Périple de Scylaxوهو جؽرافً وبحار إؼرٌقً من القرن السادس المٌالي
كلفه شاه فارس دارٌوس األول بجولة فً نهر الهندوس فجال فً البحر إلى الخلٌج العربً إال أن الرحلة التً تحمل
اسمه هً من تصنٌؾ جفرافٌٌن ٌنتمون لعصور مختلفة (وخاصة القرن الرابع) وقد أشارت هذه الرحلة إلى نهر آخر
 Thymiatériaالذي سبق أن نص على تؤسٌسه
هو ٌ Krabisقع بعد نهر اللكوص وكذلك إلى مٌناء فٌنقً ٌسمى
حانون فً رحلته (  475 - 450ق م) وحدد موقعه بٌن أساطٌن هرقل واللكوص.
وٌظهر من السور الخارجً لمدٌنة تموسٌدا الواقعة على بعد احد عشر كلم من القنٌطرة ان مساحتها تقدر بنحو خمسة
وعشرٌن هكتارا وما زالت االرصفة ماثلة للعٌان مع بقاٌا بناٌة مستدٌرة على ضفة الوادي ٌظن انها مجموعة
الحمامات التً بدأ التنقٌب فٌها عام  ، 1932وقد اسفرث الحفرٌات لحد اآلن عن شارع طوٌل ٌدل اتجاهه وموقعه على
انه هو الشارع األساسً  Decumanus Maximusتمتد بقاٌاه اربعٌن مترا فً عرض ٌبلػ خمسة أمتار ؼٌر ان
المجموعة الهامة فى هذه االنقاض هً بناٌة كبرى كابنة شرقً المدٌنة تضم سلسلتٌن من الؽرؾ بجانبً صحن
دار  Atriumوقاعة وسطى على ؼرؾ األلواح  Tablinumفً الدور الرومانٌة وهً أشبه بؽرفة أساسٌة فً قصر
قابد الجٌش وهذا هو الذي حدا إلى اعتبار هذه البناٌة بمثابة معسكر.
أما الساحة العمومٌة  Forumفٌظهر أنها بجوار الحمامات وضرٌح سٌدي علً وبعد التنقٌبات التً بوشرت بٌن
 1959و  1962برزت األبواب األربعة واألبراج األربعة عشر للسور مع تخطٌط واضح لهذا السور وبقاٌا فرن
للحدٌد أما الفسٌفساء فإنها منعدمة وخاصة فً المستحمات بٌنما تتوافر قطع النقود خاصة فً العصر الجمهوري مع
ثالثة مستودعات نقدٌة راجعة للقرن الثالث المٌالدي أضؾ إلى ذلك أنواعا قدٌمة من الخزؾ وصورة أسد مقرفص
منحوت على الحجارة ومجموعة من تماثٌل البرونز.

* * *
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هذا وان البحث عن تارٌخ تؤسٌس بعض المدن األزلٌة فً المؽرب برهن على أن لٌكسوس وطنجة ال توؼالن وحدهما
فً القدم فهنالك مدن رومانٌة أسفرت حفرٌاتها عن معالم احتالل سابق لكل نفوذ سٌاسً رومانً ففً باناسا بلؽت
االتنقٌبات أحد عشر مترا عمقا وكشفت عن ستة مستوٌات تعبر عن مراحل متتابعة فً االحتالل أقدمها ٌرجع على
األقل إلى القرن الثالث قبل المٌالد كما اتضح أن شالة وولٌلً تم تعمٌرهما بل تمدٌنهما قبل العصر الرومانً ودلت
الحفرٌات عام  1960جنوبً الحمامات بتاموسٌدا على أن المدٌنة ٌرجع تارٌخ تعمٌرها هً وكل من باناسا وشالة إلى
ما قبل االحتالل الرومانً لمورٌطانٌا وان سكانها تعاملوا مع العالم الرومانً منذ القرن األول قبل المٌالد.
اما التنقٌبات التً أجرٌت فً أحد أحٌاء تموسٌدا منذ  1961فقد أدى آخرها إلى الكشؾ عن عشر ؼرؾ بؤساطٌنها
وتٌجانها ومستودع ألوعٌة الخزؾ ومطحنة للقمح ونحو مابة قطعة من النقود مما ٌحمل على االعتقاد بان هذه الناحٌة
تجارٌة ٌرجع تؤسٌسها إلى أوابل القرن الثانً المٌالدي .
وهنالك أٌضا خمسة مستوٌات تراوح التنقٌب فٌها بٌن متر واحد عمقا وأزٌد من أربعة امتار ٌرجع سطحها األول إلى
القرنٌن الثانً والثالث وسطحها الثانً إلى القرن األول أي عقود من السنٌن قبٌل وبعٌد احتالل روما لمورٌطانٌا أما
السطح الثالث فانه من بناء آخر القرن األول أي عقود من السنٌن قبٌل وبعٌد احتالل روما لمورٌطانٌا حٌث عثر على
نقود من العهد الجمهوري وعهد ملوك مورٌطانٌا والحواضر البونٌقٌة وقنادٌل عهد االمبراطورٌن قٌصر و أوجست.
أما السطح الرابع (وهو ما بٌن ثالثة وأربعة أمتار و  30سنتمتر تحت األرض) فان أوانً الفخار والنقود منعدمة فٌه
وٌرتفع تارٌخه الى نهاٌة القرن الثانً و أوابل القرن األول قبل المٌالد وهكذا تؤكد ان االحتالل الرومانً كان مسبوقا
بتجمع إنسانً وبناٌات بدابٌة فً تموسٌدا وقد عثر على البحة أسماء فخارٌن ؼولٌٌن وعلى صفٌحة من البرونز هً
الوحٌدة بٌن إحدى وخمسٌن عثرعلٌها فً األقالٌم الٌونانٌة  Aquae Helveticaeفهل ٌدل ذلك على تسرب فوج
عسكري إلى تموسٌدا من رٌتٌا  Rhétieأي سوٌسرا الرومانٌة ؟ ان كتابات أخرى وقع الكشؾ عنها فً المدٌنة تشهد
بذلك.
أما النقود فان مجموعها مابة وثالث قطع منها أربع وخمسون وجدت خالل التنقٌب الثالث وقد سبك بعضها فً ماالقا
وطنجى ولٌكسوس وشالة فً عهد بوكود األول وٌوبا الثانً ونٌرون وسبتٌم سٌفٌر كما عثر على قطعة مسكوكة فً
العهد اإلسالمً وفً خصوص الخزؾ عثر على نوع ٌسمى بفخار باناسا رقٌق فٌه خطوط متوازٌة مصبوؼة بعدة
 Ibériquesؼٌر أن صبؽتها المورٌطانٌة
ألوان تتصل أحٌانا بمثل فقر األسماك وهً شبٌهة باالخزاؾ االٌبٌرٌة
تؤكدت بوجود أفران خزفٌة فً أعماق ارض باناسا كما عثر على نظابر من هذا الخزؾ الملون بولٌلً وهو شاهد
أساسً ـ كما ٌقول مورس اوزٌنا ـ (  ) 11بوجود حضارة مورٌطانٌة قبل العهد الرومانً ال سٌما وان خزؾ باناسا ال
ٌوجد إال فً السطح الرابع الذي سبق تارٌخه كل نفوذ رومانً.
 800قطعة فً السطح الثالث وهو نوع اٌتروسكى
وهناك نوع آخر من الفخار له دهن اسود المع وجدت منه
 ) 12( Etrusquesولعل إسبانٌا كانت صلة الستٌراد هاذا الخزؾ االٌطالً الى مورٌطانٌا حٌث تفتحت لهذا التؤثٌر
منذ القرن األول قبل المٌالد بل كانت تصنع نماذج شبٌهة ببعض االنواع الرومانٌة الموجودة فً تموسٌدا اما القنادٌل
المصنوعة من الطٌن النضٌج فان بعضها ٌرجع إلى ما قبل المٌالد.
وهناك أنواع من المعادن مثل صحون البرونز الذي رسمت علٌه ٌد مفتوحة من جهة وٌد مضمومة األصابع من جهة
أخرى ومعلوم أن الٌد المفتوحة تستعمل عادة كحرز (  ) 13وكانت الحروز وخاصة منها الٌدوٌة منتشرة عند الشعب
فً العصر البونٌقً أكثر من الرموز األخرى وقد لوحظت هذه الظاهرة منذ القرن الخامس واستمرت على ما ٌلوح
إلى القرن األول قبل المٌالد ( ) 14وقد عثر كذلك على ابازٌم مناطق مفضضة ومفاتٌح وعلى أكواب و صنانٌر كل ذلك
من البرونز ثم  29مقذافا مقالعٌا من الرصاص وكعاب من العظم مرقمة للكعب وبقٌة قنٌنة من الزجاج األزرق
الكثٌؾ الشفاؾ وآنٌة زجاجٌة صفراء نصؾ شفافة برسوم بارزة ٌمثل بعضها بناٌة ذات أربع نوافذ وٌقال بؤن هذه
األوعٌة صنعت فً نورماندٌا وبرٌطانٌا أواخر القرن األول وخاصة أوابل القرن الثانً المٌالدي وقد عثر على مثٌالتها
فً شمال فرنسا وألمانٌا وسوٌسرا وكذلك إسبانٌا ووجود هذه القطعة الزجاجٌة فً تموسٌدا من الؽرابب ال سٌما إذا
اعتبرنا بعد المسافة وقابلٌة الزجاج للكسر.
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ومن جملة البناٌات برزت معالمها بعد الكشؾ عن المعبد الذي ربما خصص آللهة إفرٌقٌة من مصدر بونٌقً ؼٌر أن
هذه المعابد تكون فً الؽالب بعٌدة عن أمكنة السكنى كما هو الحال بالنسبة لمعبد زحل  Saturneفً (دوكا) ومعبد
العٌن فً (تمكاد) ولكن معبد تموسٌدا اصبح قابما داخل المدٌنة التً اتسعت جوانبها فً النصؾ الثانً من القرن
األول المٌالدي الذي هو عصر االزدهار االقتصادي للمدٌنة على اثر قٌام مورٌطانٌا الطنجٌة.
أما القلعة فان طولها ٌبلػ  165.85متر وعرضها  138.78مترا أي مساحة تعادل هكتارٌن اثنٌن وربع هكتار وهً
أعظم معسكر فً مورٌطانٌا الطنجٌة حٌث أن المعسكرات األخرى بها وسوق األربعاء وتمودا وفرٌجٌدا ال تتجاوز
مساحتها الهكتار الواحد فؤقل عدا معسكر (طوكو لوسٌدا) قرب ولٌلً الذي ٌبلػ طول أضالعه مابة وستٌن مترا ( ) 15
وقد بنٌت القلعة بؤبراجها دفعة واحدة وعثر فٌها على فرن للحدٌد وطبقات من الرماد مما قد ٌحمل على الظن بوجود
منطقة صناعٌة فً هذه الجهة  ،وٌظهر أن القلعة كان لها تصمٌم معماري مستقل عن باقً المدٌنة وقد كشفت التنقٌبات
عن مرقاة من تسع عشرة درجة فً كل من الشرق والجنوب بالقرب من أبواب القلعة أما األبراج فعددها اثنان
وعشرون واألبواب أربعة موزعة على الجنوب والشمال والشرق والؽرب  ،وٌظهر من بعض الكشوؾ الحفرٌة أن
ثالثة أبواب سدت بعد نزوح الرومان عن القلعة واحتالل عناصر جدٌدة لها فلم ٌبق سوى ممر ضٌق من الباب
الشرقٌة.
و هكذا تتجلى األهمٌة البالؽة التً اتسمت بها هذه المدٌنة القدٌمة التً ٌظهر من النصوص والحفرٌات أنها أسست قبل
دخول الرومان إلى المؽرب.
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( ) 5ك٤ْٗ ٢ل اُووإ٘خ م " : ُّٚٝمٛج٘ب ٖٓ كبً اٍ ٟهطبٕ ( ٓوٍ ٠ثٔه٤ُ٢خ) ػِٓ ٠وًت ا٣طبُ٠
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ٗٔٞمط ُِوِؼبد أُـبهث٤خ
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(اُووٕ اُواثغ ػْو)

96

97

97
ٓواًِ – عيء ٖٓ ٓوبثو اَُؼل – ٖ٤٣أهٞاً ماد ٞٛاثٍ ٝ ٜوٞف ٖٓ فْت األهى

98

98

99

99
ىفوكخ ؽل٣ضخ ٖٓ اُغجٔ (ك٘لم ٕٓٞؼخ ؽَّبٕ ثبُوثب)ٛ

100

اُٖ٣ٞوح – ثبة اُجؾو٣خ

100

101

آصبهه٣بٗ – هٖو ٓٞال ١أٍبػ َ٤ثٌٔ٘بً
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