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 ملخص الدراسة:

العمارة إحدى مقومات احلضارة وعنصر حيوي يف بنائها والتعبري عنها، فعلم البناء هو الذي وضع أسس        
بنيان العمارة يف مجيع احلضارات اإلنسانية منذ نشأهتا، و تاريخ الشعوب وحياة جمتمعاهتا موثق على حوائط آثارها 

فنوهنا اليت نشأت مع ظهور اإلسالم وتطورت عرب عصوره  و املعمارية ، ومن بني هذه العمائر العمارة اإلسالمية
املختلفة حيث متيزت يف كل عصر بطابع خاص وروح واحدة. وقد اتسمت احلياة يف العصر اإلسالمي بغىن فنوهنا 
اليت تبعث البهجة واهلدوء والطمأنينة ومسو اخليال فانعكست هذه السمة على العمارة أيضا، وهذا ما ينطبق على 

 رة املغربية يف العصر املريين إذ تكسوها زخارف متنوعة تظهر الكثري من خصائص الفن اإلسالمي.العما



وملا كانت الفنون اإلسالمية جتريدية، برز االجتاه اهلندسي يف مجيع زخارفها السيما زخارف العمارة، كما        
لفنان املسلم وخنص بالذكر املغريب إىل تنميق سادها بوجه عام ميل إىل االبتعاد عن تصوير الكائنات احلية، فعمد ا

جدران العمائر اليت شيدت منذ فرتة مبكرة وترك لنا آثارا فنية رائعة تشهد على حضارة راقية ومستوى فين رفيع 
أخذه من تعاليم الدين اإلسالمي، فجاءت الكسوات الزخرفية اليت تغمر وتكسو واجهات احملاريب واملداخل 

صر معمارية أودعها الفنان املسلم املغريب جل مواهبه وقيمه الفنية؛ ومن املقطوع البديهي أنه واملآذن، وهي عنا
استخدم يف كل ذلك مواد بسيطة كالكسوات اجلصية اليت شغلت املكانة األوىل يف تنميق املسطحات اجلدارية  

 والرتبيعات اخلزفية.

غت فيها روح اجلمال واإلبداع، فظهرت الرشاقة واجلمال نرى بأن العمائر عامة و املدارس خاصة قد شيدت وأُْسب  
 يف مجيع أركاهنا وعناصرها املعمارية، ويف زخرفة الواجهات اليت تطل على الصحن )مكان االجتماع والتهوية(    
أو تلك اليت تقابل املؤمنني يف قاعات الصالة )حائط القبلة( فامتازت بتنظيم فريد ونقش غين نوع يف فنيته 

 رفته املعمار والفنان املريين.وزخ

وقد جاءت هذه الدراسة إلبراز السمات اليت متيزت هبا ختطيطات هذه املدارس واخلصائص اليت انفردت         
هبا زخارف واجهاهتا متخذين مدرسة أيب مدين بتلمسان يف العصر املريين كأمنوذج من خالل إيضاح التنوع يف 

ت وإبراز خمتلف الزخارف املطبقة عليها إضافة إىل الكشف عن مواطن اإلعجاز الكسوات الزخرفية هلذه الواجها
 الفين يف صورة واجهاهتا وما تعرب عنه ويدعم هذا الرأَي الفحُص األثري هلذه املدرسة.

ومن هنا يتضح املنهج املتبع هلذه الدراسة وهو الوصفي التحليلي يف دراسة أسلوب ختطيط هذه املدارس         
اح  الدور الفين واجلمايل الذي أدته املدرسة املرينية من خالل التنوع يف املوضوعات الزخرفية واملواد املطبقة وإيض

يف إبراز السمات املعمارية و اخلصائص الفنية اليت تتميز هبا واجهاهتا والكشف عن سر إقبال  عليها، والتحليلي
 ز اجلمالية اليت أحدثتها هذه الزخرفة .الفنان املغريب املسلم على زخرفة الواجهات مع إبرا
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 مقدمة:

البشـــر  بـــدأت أقـــدم احلضـــارات البشـــرية بـــاحلرف والكلمـــة الـــيت وصـــفها حكمـــاء العقيـــدة بأهنـــا رســـالة اإللـــه إىل     
ْ  ومـن تلـك احلضـارات احلضـارة اإلسـالمية الـيت بـدأت بنـزول القـرآن وقولـه عـز وجـل: ، ليقرؤوا تشاريعه وتعاليمـه َأ ِاْقر

أ ِاق أر ي عأرمذ ِ ُم اَّلذ َأ بُكأ اأَلْك رأ فكـان العلـم واإلنـان مـن الركـائز الـيت أقامـت صـرح احلضـارة اإلسـالمية، وكـان للثقافـة  (1)﴾مأِ وأ
 لكن نشر العلم مل يكن باألمر اهلني لوال املدرسة. (2)والعلوم الفضل يف ازدهارها

التعليميــة حــ  وعلينــا أن نعــرتف أوال أن املدرســة جــاءت نتيجــة ملراحــل خمتلفــة تطــورت خالهلــا املؤسســة             
ـــذي عـــرف بـــني املـــؤرخني باملدرســـة ـــا قبـــل التطـــر  إىل موضـــ (3) بلغـــت متامهـــا بالشـــكل ال ـــر الفـــين وحيســـن بن وع األث

أن منهد لتاريخ ظهورها وظروف تأسيسها ح  يسهل علينا فهم الدور الـذي بلغتـه هـذه رينية امل ةرسواجلمايل يف املد
لميــة والنهضــة الفكريــة بــبالد املغـرب اإلســالمي. فقــد جــاء اســتحدا  املـدارس كمؤسســات ثقافيــة يف دفــع احلركـة الع

نظام املدارس كمؤسسـات جديـدة تضـطلع هبـذه املهمـة مـن طـرف السـالجقة يف إيـران والعـرا  أ عمـت مجيـع أ ـاء 
 .(4)العامل اإلسالمي

 أوال: ظهور المدارس في اإلسالم:

 المدرسة المفهوم والمصطلح: -1

 هُ سُ رُ دْ يَ  ابَ تَ والك   سَ رَ دَ  "(5) بأهنا مشتقة من الفعل للفريوز أباديقاموس احمليط الجاء تعريف املدرسة يف       
  سُ ارَ دْ وامل   اب  تَ الك   رَب  نْ م  كَ   سُ رَ دْ وامل   هُ سَ ر  ودَ  هُ أَ رَ قَـ  ة  اسَ رَ ا ود  س  رْ دَ  هُ سُ ر  دْ ويَ 

َ
 ."س  رْ الكثري الد   سُ ر  دَ رآن واملفيه القُ  أُ رَ قْ يُـ  عُ وض  امل

                                                           
1
  .4و  3اآلية:  ،سورة العلق  
 3 مصر، مكتبة األجنلوا ، ص )توفيق(، العمارة اإلسالمية فكر وحضارة، محد عبد اجلواد -2
 22م، ص 1999هـ/ 1420)أنن(، املدارس اإلسالمية يف مصر يف العصر األيويب ودورها يف نشر املذهب السين،  سالم شاهني -3

 .105،ص 1980، بريوت، لبنان، دار الكتاب اللبناين ، 8، الكامل يف التاريخ، ج)عز الدين(ابن األثري  -4

 .253، 252م، ص 1950هـ/ 1289، ، حمرم2، القاموس احمليط، ج)جمد الدين(الفريوز أبادي   -5

 

 

 
 
 
 



را ِ ير ِ :   (1)ويف هذا الصدد يقول اهلل تعاىل      ُ رلا مأ رأ سأ د وأ اذ اَّأروذ
 
أُ لقُرلا عأرهللاأ ِإ ا ْْ اأ ي َْ  ِِ ْم ِميثأاُق اقِكتأرا ْذ عألأْْيِ أْم يُْؤخأ ق َْ .﴾

املعمــاري، فهــي أمــا مــن حيــث مــدلوهلا  .(2)ســون هــم الطلبــةار  س والد  رْ وهكــذا جنــد أن لفظــة املدرســة مشــتقة مــن الــد  
 للطلبــة ىَن كْ مؤسســة تضــم بيتــا للصــالة والدراســة يف آن واحــد وتعــرف باســم )القبــة( وصــحنا مكشــوفا واســعا، وُســ
   (3)وغريهاتتألف من طابق أو طابقني هبما غرف أو حجرات صغرية، وما يتبعها من مرافق ضرورية أخرى كاملكتبة 

 ظهور المدارس في المشرق: -2
 تكــن معروفــة يف الفــرتة اإلســالمية مســتحدثات اإلســالم إذ مل تكــن معروفــة قبلــه كمــا مل تعتــرب املدرســة مــن    

 املقريـــزي  لكـــن م، رغـــم وجـــود خـــالف حـــول ذلـــك11هــــ/ 5املبكـــرة. وتـــربط أغلـــب املصـــادر ظهورهـــا بـــالقرن 
، وأول ئــة الرابعــة مــن ســين اهلجــرةاوإمنــا حــد  عملهــا بعــد امل ... " املــدارس  ــا حــد  يف اإلســالم :(4)يــذكر

 من حفظ عنه أنه بىن مدرسة يف اإلسالم أهل نيسابور" . 

م هـي أقـدم هــذه 1015هـــ/ 406ومثـة مـن يقـول أن املدرســة الـيت شـيدها أبــو بكـر بـن فــورك املتـو  سـنة            
ظهــرت وقـد  .(6)م1062هــ/454سـنة  املتـو نسـبة لصـاحبها أيب بكــر البيهقـي  ، تليهـا املدرسـة البيهقيـة(5)املـدارس

هــ، كمـا أسسـت مـدارس 4ألب أرسالن" أي قبـل هنايـة القـرن  أول مدرسة يف نيسابور ببالد فارس يف عهد حكم "
 أ جاء عهد الوزير نظام امللك الذي يعترب من أهم الشخصيات اليت أدت (7)أخرى أثناء حكم ولده "ملك شاه"

                                                           
 169اآلية:  ،سورة األعراف - 1

، الرباط، ط. وزارة الشؤون الدينية ، 1الونشريسي )أمحد أبو العباس(، املعيار املعرب والبيان املغرب عن فتاوي أهل إفريقية واألندلس واملغرب،ج -2
 .365م،ص 1981

 196، ص لعصر األيويب، مصر، دار املعارف ،ا 2فكري)أمحد(، مساجد القاهرة ومدارسها،ج -3

ص        ،1968-1967، دار التحرير للطبـع والنشـر ، 3، املواعظ واإلعتبار بذكر اخلطط واآلثار املعروف بكتاب اخلطط،ج)تقي الدين(املقريزي -4
313. 

 344م، ص 1954 -1931،  إستانبول 2كتاب الوايف بالوفايات، ج،  )صالح الدين(الصفدي  - 5

 314، مصدر سابق، ص )تقي الدين( املقريزي – 6

 .77،ص 1983نشايب )هشام (، املؤسسات التعليمية يف املدينة اإلسالمية، اليورسكو، السيكومور،فجر  -7

 

 
 
 
 
 



 حيــثأ مصــر ووصــوال إىل بــالد املغــرب واألنــدلس،  و بغــداد مــرورا بســوريا ســيا يف بنــاء املــدارس  راســاندورا أسا 
عرفــت هــذه املــدارس بالنظاميــة . (1)خصصــت لتــدريس املــذهب الســين ومواجهــة املــذهب الشــيعي القــادم مــن مصــر

، واملعروفــة بنظاميــة  نســبة إىل منشــاها الــوزير نظــام امللــك، وأشــهرها تلــك الــيت شــيدت يف عاصــمة اخلالفــة العباســية
بـاألواوين الساسـانية الـيت  هـا وختطيطهـاهـ. وقـد تـأثر نظام459ظيفتها سنة ـ، وبدأت متارس و (2)ه457بغداد سنة 

      (3)خاصة يف مرحلة متأخرة املشر  اإلسالميظهر تأثريها على مدارس 

   ظهور المدارس  في المغرب:  -3

أما بالنسبة للمغرب اإلسالمي فقد بنيت املـدارس خـارج املسـاجد مسـتقلة بـذاهتا، حيـث أنشـات أول مدرسـة        
أعجوبــة  والــيت تعتـرب م، بناهـا الفقيــه العـامل أبــو احلسـن علــي الغـافقي الشــاري األندلسـي1237هـــ/ 635بسـبتة سـنة 

مـرية عطفـة زوجـة أيب زكريـا وأم املستنصـر بـاهلل احلفصـي أ جاءت بعدها مدرسة الشـماعني الـيت أنشـأهتا األ . (4)زمانه
هذه املـدارس مبنـأى عـن  أما يف املغرب واألندلس فإن سيادة مذهب واحد جعل .(5)م1246ه/ 647بتونس سنة 

 .        (6)االختالفات املذهبية والفكرية املثرية للجدل

بالنســبة ملــدارس املغــرب فقــد اختصــت منــذ قيامهــا بنشــر العلــوم الدينيــة والشــرعية وإحيــاء املــذهب املــالكي،         
فازداد اإلقبال على العلم واملعارف واتسع نطا  تشييد املدارس، وهذا ما أشار إليـه ابـن مـرزو  يف عهـد أيب احلسـن 

ضـوع بـني ظهـور املدرسـة كمؤسسـة والصـراع بـني السـنة والشـيعة . وقد ربطت أغلـب الدراسـات املهتمـة باملو (7)املريين
بعـــد ذلـــك يف بـــالد الشـــام  هـــذه املؤسســـاتإذ اســـتخدمت لتثبيـــث الفكـــر الســـين واحلفـــاو عليـــه وتطـــويره وانتشـــرت 

 .(8)ومصر، ومنها انتقلت إىل إفريقية واملغرب واألندلس

                                                           
Sourdel) J.th), Locaux d'enseignement et Medersas dans l'Islam, revues d'études  islamique  -
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نــذ النصــف الثــاين مــن القــرن غــرب األوســط خاصــة ماملغــرب اإلســالمي و املوتــواىل بعــد ذلــك بنــاء املــدارس يف      
الزيانيــة  وهــي مؤسســة ســلطانية النشــأة والتمويــل م منهــا املدرســة 14هـــ/8م وتواصــل التشــييد طيلــة القــرن 13هـــ/7

ســــنة نــــذكر منهــــا مدرســــة أوالد اإلمــــام  أقيمــــت خصيصــــا إليــــواء الطلبــــة وتــــدريس العلــــوم املقرتنــــة باملــــذهب املــــالكي
 .(2)م1363هـ/ 765اليعقوبية  و(1)م1318ه/718التاشفينية م  و 1310هـ/ 710

) موضــوع الدراســة (أ تــأا بعــدها  (3)م 1346ه/747املرينيــة فنجــد مدرســة العبــاد)أيب مــدين( دارس املــأمــا      
      .(4)م1353هـ /704 مدرسة سيدي احللوي

 ( -1 -م )مخطط 1346هـ/ 747مدرسة العباد )أبي مدين( :  ثانيا:

 الموقع والتأسيس: -1       

هـ / 747بإنشاء مدرسة يف قرية العباد سنة  "أبو احلسن علي بن أيب سعيد عثمان املريين"أمر السلطان        
أول مركز علمي يف ذلك الوقت يساهم  صبحلت(5)املكان الذي بنيت فيه على مدافن ورباط ىحتو ام، و 1346

 . (6)يف احلركة  الثقافية  مبدينة  تلمسان

: "... وبالعباد ظاهر (7)حيث أشار ابن مرزو  إليها بقوله اشتهرت هذه املدرسة باسم العباد منذ تأسيسها      
كما عرفت باسم  تلمسان وحذاء اجلامع ... وباجلزائر مدارس خمتلفة األوضاع حبسب اختالف البلدان..."

"املدرسة اخللدونية" ، ولعل هذه التسـمية جـاءت من تعلـم يف فرتة تالية أطلق عليها اسم و  .مدرسة سيدي بومدين
: " ... و هناك أيضا مدرسة مجيلة جدا (9)كما ذكـرها احلـسن الـوزان يف قوله .(8)عبد الرحـمن ابـن خـلدون هبا

 قرأ ذلك يف الرخامتني املنقوشة عليهما أمساؤهم".أسسها بعض ملوك بين مرين حسبما يُ 
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 :الوصف المعماري  -2

شكال هندسيا  ةخذتمصممت املدرسة فو  مسطح مرتفع عن مستوى أرضية اجلامع املالصق هلا         
. (1)مستطيال نتد من اجلنوب الشرقي إىل الشمال الغريب، وتفتح مبدخل تذكاري حيتل الواجهة الشمالية الغربية

عرب الصحن، أما املدخل نفسه فيحتل مستطيال عموديا  وحمرابه يف خط حموري مع بيت الصالة يقع باب املدخل
  .(2)بارزا عن مست حائط الواجهة ويتألف من زخارف هندسية ونباتية ذات ألوان متعددة وكثيفة 

بائكة من العقود من جهاته  مكشوف حتف به فهو مستطيل نتد من اجلنوب إىل الشمال وبالنسبة للصحن       
. حييط بالرواقني الشرقي (3)مستطيل يتصل جنوبا حبوض آخر مربع الشكل أصغر حجمااألربع، ويتوسطه حوض 

والغريب غرف صغرية للطلبة من طابقني. يتقدم الروا  اجلنويب بيت الصالة مربع الشكل وهو عبارة عن مصلى 
ع جموف. عن يتصدره حمراب يف احلائط اجلنويب الشرقي للقبلة وهو مخاسي األضال ،(4)وقاعة درس يف آن واحد

يسار قاعة الصالة باب صغري يفتح على صحن صغري بأربع غرف، و تقع على نني قاعة الصالة ساحة واسعة 
 .(6)بنيت خارج املدرسة بارزة عنها مالصقة لركنها الشمايل الغريب . أما امليضأة فقد5مربعة

امل فهي عبارة عـن مسـجد مدرسـي، وجنـاح بناء على ما سبق نكن القول بأن تصميم املدرسة جاء مزدوج املع      
أنشات لتكون مركزا إلقراء القـرآن الكـر   وإحيـاء  السكىن الطلبة وما يتبعها من مرافق كاملكتبة... ومن هنا نرى بأهن

:" (8)جـورج مارسـيه بقولـهه علق عليوالذي هناك تصميم عام تشرتك فيه جمموع املدارس املرينية و  .(7)املذهب املالكي
أوصـاف املدرســة املغربيـة شــبيهة بأوصـاف الرباطــات فـأول مــا يواجـه الــداخل للمدرسـة هــو صـحنها الــذي  تلــف إن 

مــن حيــث الســعة والضــيق حســب مســاحة املدرســة ويتصــدر الصــحن يف اجتــاه القبلــة الــيت هــي مبثابــة مكــان للصــالة 
ف بالصـــحن  مـــن ثـــال  وقاعــة إللقـــاء الـــدروس، يتوســـط الصـــحن حـــوض مـــاء رخــامي للوضـــوء ويف كـــل مدرســـة حيـــ
 .جهات غري جهة املصلى حجرات معدة لسكىن الطلبة تتكون من طابقني سفلي وعلوي"
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نالحـظ بـأن الفنـان املـريين قـد وظـف أغلـب أنـواع الفنـون علـى أسـطحها   يتعلـق باجلانـب الفـين والزخـريف وفيما       
ويف حيزاهتا الداخلية واخلارجية. فهـي متثـل قيمـة عاليـة بسـبب مـا ختلفـه يف نفـس رائـدها أو مشـاهدها مـن متعـة فنيـة 

بــــارة عــــن ويبـــني الفحــــص يف أعمــــال الفنــــان املــــريين املزخــــرف يف مدرســـة أيب مــــدين أن املواضــــيع الــــيت اعتمــــدها ع(1)
مواضيع متشاهبة يف عناصرها وتقنياهتا وال ختتلف إال يف تفاصيلها كاملادة اليت تتيح إعطاء عمل فـين ذي مظهـر يـنم 

 .عن التوازن واالنسجام والتناغم واالئتالف يطبعه اإلشرا  والتألق

كمـــا      (2)م 14هـــ/8 عــالوة علــى املـــزج بأصــالة الفـــن األندلســي لتتضـــح معاملــه إثـــر مــا شـــيد خــالل القـــرن        
ت طــر  جديــدة لالســتخدام الزخــريف رَ ك ــتُ بْـ رت املواضــيع والعناصــر وا   طــوۥجتديــد أســاليب وطــر  املعاجلــة والتقنيــات و

   .(3)ذي اخلصائص اجلمالية املتميزة

 واجهة املدخل الرئيسيوخاصة يف واجهاهتا سواء أيب مدين صائص يف عمارة مدرسة وقد طبقت هذه اخل
الصالة )حائط القبلة(، حيث امتازت بفرادة التنظيم وغىن النقش، و أفلح  ةأو تلك املقابلة للمصلني يف قاع

الفنان املريين يف جعلها تبدو فريدة املظهر والتوازن والتناغم إضافة إىل متاشيها مع التنظيم اهليكلي للبناء 
 .(4)وعناصره

خدم الزخـارف بأنواعهـا اهلندسـية والنباتيـة والكتابيـة بطـر  وأسـاليب خمتلفـة  جند أيضا أن الفنان املريين قد اسـت       
وهـذا مـن أجـل إثـراء السـطح الزخـريف وإبـراز الوحـدات والعناصـر وخلـق التضـاد ، (5)تتماشـى مـع السـطح املنفـذة عليـه
شــاع اســتعماهلا  الــيت علــى الــرغم مــن قلتهــا فقــدالظــل والنــور مــع مراعــاة األلــوان  بــني األرضــيات إلحــدا  نــوع مــن

            )واجهة املدخل الرئيسي للمدرسة( (6)خصوصا يف الفسيفساء

                                                           
1
 . 7، ص 1997، 1مصر، مطابع األهرام،  ط ، مركز أحبا  انرتكونسات،-اإلبداع الفين يف العمارة  -رأفت )علي( ، ثالثية اإلبداع املعماري - 
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 جمالية واجهات مدرسة أبي مدين )تلمسان(: ثالثا:

 : (-1-)شكل وصف واجهة المدخل الرئيسي -1
خشيب ( حيث يتوسطها باب -1-)صورة تعترب واجهة مدرسة أيب مدين بتلمسان واجهة املدخل الرئيسي        

فتح املصراع األيسر ت على سطح الباب، ويُ عَ ز  مستطيل الشكل ذو مصراعني زين مبجموعة من املسامري اليت وُ 
 بباب آخر  لدخول الطالب وهو مستطيل الشكل أيضا.

يعلو الباب عقد حدوي مركب ومتجاوز حييطه عقد آخر مفصص بواحد وعشرين فصا، كسيت الفراغات        
ت بفسيفساء خزفية تتألف بني الفصوص بقطع من الزليج األخضر. وبالنسبة ألركان العقد من اجلانبني فقد كسي

ود وجنمات مخاسية الرؤوس توسطها جنمة ذات ستة عشر رأسا تتفرع منها كندات باللون األست من وزرات
 باألبيض.

تتوزع إىل جانب هذه الوزرات جمموعة أخرى من األطبا  النجمية أصغر حجما متثلت يف جنمات مثانية        
البين الفاتح والغامق، وحييط بالعقد شريط كسي بقطع من  الرؤوس تليها كندات باللونني األسود واألخضر أو

عت أجزاء منه بقطع زليجية خضراء ص  فيما بينها لتشكل عقدا على هياة حرف امليم رُ اآلجر األمحر تتصل أجزاؤه 
 (. -2 -ل من الزخرفة)صورةفُ أعاله إطار جريي بارز قليال عن مست اجلدار غُ  رُ هَ ظْ اللون، ويَ 

ت وقد عرفت نتد  يف أعلى الواجهة وعلى حميطها إطار من تشكيالت هندسية ونباتية منها ما يشبه املعينا       
هذه الزخرفة باسم "الكتف والدرج "وتزين وسطها ورقة ثالثية رصعت كلها بقطع من الزليج األخضر والبين. 

غايرة لزخرفة اإلطار، قوامها عقدحدوي مفصص ومركب وتنهض على جانيب هذا اإلطار يف األسفل زخرفة م
 (.-3 -كل جانب)صورةكل بائكة على أربعة أعمدة من    حتتويمن البوائك  حممول على صف

تعلو العقد دائرة حتمل معينا تتوسطه دائرة مفرغة، ويظهر أعلى املعني امتداد على هياة مشعة مشتعلة. و         
حققت هذه اللوحُة ألوان متعددة من الزليج قوامها األبيض واألزر  والبين )الفاتح والغامق(، ويتحرك يف أعلى 

 على هياة منحدر. الواجهة وبطوهلا إفريز بارز مائل

اكتست الواجهة مبجموعة متنوعة وخمتلفة من القاشاين الذي احتوى على جمموعة لونية متوافقة هبا العديد       
من عالقات التباين واالنسجام ومن تلك األلوان البين بدرجتيه )الفاتح والغامق( واألخضر بنوعيه )الفاتح 

 .ألسوداألبيض واك إضافة إىل احملايدات والغامق(
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حتقق اإليقاع يف الواجهة من خالل التكرار تتكون الواجهة من كتلة مستطيلة الشكل يف وضع أفقي، وقد        
أحاطت بعض الشرائط الزخرفية بالعقد الرئيسي للواجهة للعناصر املعمارية املؤلفة هلا كالعقود وأشرطة املعينات و 

املعينات الزخرفية واخلطوط اإلشعاعية لألطبا  كلتقسمها إىل أشكال هندسية متنوعة، إضافة إىل احملاور املائلة  
النجمية اليت ظهرت من األصغر إىل األكرب حول أركان العقد لتشبه قبة السماء املزدمحة بالنجوم املتفاوتة 

 حجام.األ

استفاد الفنان املريين من بعض املقومات التشكيلية للفسيفساء حيث استغل خاصية الرتصيع وتشابك        
اجملموعة اللونية بعالقاهتا املختلفة كالتوافق واالنسجام فيما بينها والتباين الناتج من العناصر الزخرفية واستخدم 

بذلك تنوعا  كونفيلتوضح الشكل اهلندسي تنوعا بأجزاء الواجهة جتاور الفاتح والقا  منها فحقق بذلك تنغيما و 
 يف رسم اللوحات اخلزفية املزينة جلدار الواجهة.

برزت الواجهة يف مظهر فين بديع عندما استخدم الفنان القطع اخلزفية واأللوان املتعددة من أجل إظهار       
خارف من حيث األشكال اهلندسية واألطبا  النجمية حميط الزخرفة وشكلها، إضافة إىل حتقيق اإليقاع يف الز 

 فجاءت بتكرار غري رتيب ومتنوع يف األحجام مع وحدة يف الشكل.

 ( - 2 -وصف واجهة المحراب:) شكل  -3

مساحة مستطيلة الشكل تتصدر واجهة حمراب املدرسة يف اجلهة اجلنوبية الشرقية لقاعة الصالة. تتكون من       
رتكي، واجلزء قسمني: القسم السفلي تكسوه بالطات خزفية قوامها أطبا  جنمية من العهد اليف وضع أفقي ذات 
( الذي يتوسطه عقد حدوي منكسر ومفصص  مسة عشر صنجة مزينة بزخارف -4 -صورة) العلوي من اجلص

 شكل علىفهو تاح العقد مف أماهندسية ونباتية متباينة فيما بينها منها املراوح النخيلية وأنصافها وزهريات وأورا ، 
 دائرة دون عليها "اهلل أكرب"  ط النسخ املغريب.

ين كوشيت العقد صنجتان زَ احتوت أركان العقد على زخارف نباتية وهندسية  اثلة لزخارف الصنجات، وتُـ        
ح النخيلية يتحرك فو  العقد وجانبيه أشرطة من املراو . زخارف هندسية ونباتية متشابكة دائريتان تتوسطهما

:  (1)صرت فيما بينها تشكيالت من كتابات باخلط النسخي املغريب متثلت يف قوله تعاىلوأنصافها واملعينات حُ 
ْ  مأ وأ   َُ مِ ا 

 
﴾ ويفصل بني كل شريط وآخر ةِ مأ ي ِ اق أ  ينُ سِ  ِلأ ذأ ة وأ كأ لا اقزذ تُ ؤْ يُ وأ  ةأ لأ لا اقصذ يُ  ِ يُ ء وأ اأ فأ نأ حُ  ينأ ال ِ  لأُ  يأ صِ لِ خْ مُ  وا إأ دُ بُ عْ يأ  قِ اذ وا ا
 (.-6 -5-بتشكيالت متعددة من الزخارف اهلندسية )صورة فَ ر  خْ مربع زُ 
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 يَ ل  عقد احملراب على عمودين من الرخام األبيض ببدن أملس وتاج من الطراز املغريب مربع الشكل حُ  لَ محُ       
بزخارف نباتية وهندسية. حييط باحملراب من جهاته الثال  إطار زخرف بتشكيالت رائعة من املعينات على هياة 

)صورة  ى أرضية من الزخارف النباتية بكتابات من اخلط الكويف متثلت يف لفظ اجلاللة "اهلل" عل تْ لَ غ  جامات شُ 
ويف على مهاد من الزخارف اهلندسية والنباتية ويتحرك مبحيط اإلطار ككل شريط كتايب من اخلط الك (،-5 -

 متثلت يف أدعية متكررة  "أنعمت يا رب فزد فلك احلمد".

دائرية مفصصة   أما اجلزء العلوي من الواجهة فيظهر به صف من النوافذ الصماء واملعقودة بعقود نصف      
ة وتيجان لتحصر فيما بينها حشوات ت عقودها على أعمدلَ ثالثة شبابيك خمرمة بأطبا  جنمية، محُ  تتوسطه 

الدرج، وزخرفت بقية النوافذ  قق فيما بينها زخرفة الكتف وحَ تُ داخلية تتألف من مراوح خنيلية وأنصافها ل  
 بتشكيالت من التوريق العريب.   

ت ذَ ف  يتحرك يف أعلى الواجهة إفريز قوامه أطبا  جنمية حمصورة بشريط من األعلى واألسفل بكتابات نُـ        
باخلط النسخي املغريب تتكرر به عبارة "امللك هلل، اليمن هلل، البقاء هلل". ختلو واجهة احملراب من توظيف األلوان 

حيث اعتمد الفنان املريين على أسلوب النحت البارز  عدا لون اخلامة اليت نفذت عليها الزخارف وهو لون اجلص
 .  قة الظل والنوروالغائر إلبراز عناصره الزحرفية من خالل عال
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نجد األشرطة العرضية فاستخدم الفنان املريين خامة اجلص لتكسية الواجهة مبختلف العناصر الزخرفية        
والطولية اليت حتتوي على زخارف كتابية باخلط النسخي املغريب على أرضية من الزخارف النباتية، وقد حقق هبذا 
تنوعا وامتزاجا بني عنصرين من الزخارف النباتية والكتابية ليعطي هبذا مظهرا من التجديد والتنوع  ودقة الفهم 

 لكل عنصر مبتعدا عن الرتابة.

كما حقق الفنان بعدا ثالثا من خالل تقنية الصب بالقالب فنقشت الزخارف بتقنية الغائر والبارز لتبدو         
بذلك عالقة الظل والنور من خالهلا. جند أيضا اختالف نسبة الكتابات املنفذة على  دلتجسو  مبظهر زخريف بديع

الواجهة واختالف نوع اخلط نفسه حيث استخدم نوعني من اخلطوط كل حسب مساحة الشريط احملدد هلا 
 فظهرت مبساحات متنوعة يف احلجم.

ح  حيقق تكامل ت احلروف يف هنايااتية ة التشابك بني الزخارف النباستفاد الفنان أيضا من خاصي       
الكتابات والزخارف النباتية الصغرية  الشرائط وترابط أجزائها. كما استطاع الفنان من خالل اجلمع بني حروف

 عنها واملتحركة على أرضيتها أن يعطي إحياءا بالعمق من خالل التباين يف حجم كل منهما.  

      



اجلامات املنقوشة على أركان  من خالل التكرار والرتديد لشرائط الكتابات العربية و حتقق اإليقاع يف الواجهة      
اجلامات على مسافات متنوعة وبصورة حتد   وكذلك أماكن تواجد تلك الشرائط و احملراباإلطار احمليط بعقد 

ملعمارية إضافة لوحدة إيقاعا حركيا غري رتيب، وأيضا من خالل التكرار املتنوع للحروف اليت تزخرف الواجهة ا
، ووحدة النوع بالنسبة للكتابات فكلها  د واألشرطة الزخرفيةو الواجهة من حيث وحدة عناصرها اإلنشائية يف العق
 عربية  وإن اختلفت وتنوعت خطوطها وأشكاهلا. 

أن حتقق  استطاعت الشرائط الكتابية و اهلندسية من خالل حركتها على الواجهة وحول عناصرها اإلنشائية    
نوعا من شغل الفراغات باحلائط بصورة مؤثرة وذلك جبذب عني املشاهد إلدراك تفاصيلها من خالل االجتاه 
ببصره  معها لقراءة حمتواها فنجد املشاهد يتحرك تصاعديا من األسفل نينا إىل األعلى أ يتحرك أفقيا  و اليسار 

راءته للشريط الكتايب احمليط بعقد احملراب وهذا ما ساعد أيضا أ ينزل إىل األسفل يف اجلهة اليسرى وذلك عند ق
 على تقليل إدراكه لثقل مادة البناء بفضل ما حققته من جتزئة الكتلة وشغل الفراغات املتسعة هلا.

 :خالصة البحثرابعا: 

بعض املالحظات العلمية اجلديرة  )أيب مدين( املرينية ةرساملد ةلنا من خالل دراسة مجالية واجه اتضحت
 بالتسجيل هنا وهي حسب أمهيتها:

 من ناحية التخطيط: -1

انفتاح احلجرات والغرف على الفناء عامة ومدرسة أيب مدين خاصة باملرينية  ةسيقوم التخطيط املعماري للمدر  -
 املنستري. املكشوف، حيث اقتبس نظامه من التخطيط املعماري لألربطة مثل رباط سوس و

تبعا للمذهب الواحد وهو املذهب املالكي الذي اتبع يف  على التخطيط ذي اإليوان الواحد ةرسقامت املد -
 املغرب اإلسالمي.

ف عليه وتفتح يف اجلهتني الشرقية والغربية شر  على صحن مكشوف حتيطه أربعة أروقة معقودة تُ  هاجاء ختطيط -
اجلنوبية قاعة الصالة تقابلها يف اجلهة الشمالية كتلة الدخول، إضافة إىل   حبجرات إقامة الطلبة، ويتصدر باجلهة

 الطابق العلوي الذي له نفس ختطيط الطابق األرضي.

 من الناحية الفنية:   -2

 تلخصت اخلصائص الفنية العامة فيما يلي: *

 احملراب.وواجهة الرئيسي وتراوحت بني واجهة املدخل  أيب مدين ةرستعددت واجهات مد  -



 الزليج والرخام. تنوعت املواد الزخرفية املنفذة على خمتلف أسطح الواجهات وتراوحت بني اجلص و -

الكسوة وببالزليج  الرئيسية ت الواجهات الزخرفية حسب املادة اليت طبقت عليها، حيث كسيت الواجهةمَ س  قُ  -
 ب.ااحملر ة واجه تْ نَ يـ  زَ اليت  ، إضافة إىل األعمدة الرخامية يف واجهة قاعة الصالة اجلصية

واليت طبقت على خمتلف  وكتابيةينت الواجهات مبختلف املوضوعات الزخرفية من زخارف هندسية ونباتية زُ  -
 .وأسلوب التلوين على الزليج املواد واألسطح، ومبختلف التقنيات كالزخرفة بالقالب على اجلص 

 خمتلف العناصر الزخرفية يف شكل إطارات، وشرائط وجامات وخراطيش ودوائر .... إخل. تْ ذَ ف  نُـ  -

 ومن ناحية اخلصائص اليت متيزت هبا املوضوعات الزخرفية ما يلي: *
اختار الفنان املريين األورا  مللء الفراغات بني احلروف القائمة واملستلقية وإلحدا  التقابل والتماثل الذي يعترب  -

 ميزات اهلامة للزخرفة يف الواجهات.من امل

ت بني يف األطبا  النجمية اليت تراوح تْ لَ ثـ  متََ ا يف زخرفة الواجهات املدرسية، العناصر اهلندسية دورا هام تْ بَ ع  لَ  -
سيما املنفذة على الزليج، وقد خضعت حلسابات هندسية دقيقة. فضال عن العناصر إثنا عشر وستة عشر رأسا ال

 ركبة يف هياة شبكات يف معظم األحيان.املاملفصصة أو األخرى كاملعينات 

 د.حول العق وخراطيشوجاء يف شكل شرائط  ة احملراباجهو العريب بنسبة كبرية يف زخرفة  اخلط يَ ظ  حَ  -

 تبني لنا أن الزخرفة املرينية تتميز  صائص مجالية وهي كاآلا: *

التوافقات اللونية، باإلضافة إىل  االتزان و ،اإليقاعجاءت مجالية الواجهات من خالل الوحدة، التنوع،  -
كل العناصر عند مشاهدة إحدى هذه الواجهات. فنجد أن   كُ رَ دْ التناسبات اجلميلة فيما بني العناصر حيث تُ 

ع يف مقاسات كل منها عند و  خرفية، لكنه نَـ الفنان املسلم اختار شكال موحدا سواء يف العناصر املعمارية أو الز 
التكرار لتحاشي امللل والرتابة يف الشكل اإلمجايل للواجهة،  ا حقق تنوعا يف احلجوم واألماكن ووحدة يف عناصر 

 نفس الوقت.بالشكل 

نظيمها وتوزيعها يف اإليقاع من خالل جمموعة العقود اليت تتحرك يف الواجهة حيث   ت مَ ظُ الفنان املريين نُ  قَ ب  طَ  -
نظام متدرج يف احلجم، إضافة إىل توزيعها أفقيا مع االختالف يف حجوم تلك العقود على الواجهة نفسها. ونرى 

 عدداإليقاع يف زخرفة التوريق العريب من خالل التنوع يف شكل وحجم املراوح النخيلية، إضافة إىل الت قَ ق  أيضا حتََ 
 وفق النظام الذي تسلكه يف التشكيل.يف اخلطوط وحركاهتا وتقاطعها 



والعناصر املعمارية الزخرفية كاإلطارات نظم توزيع العقود حقق الفنان املريين التوازن يف الواجهات من خالل  -
 واألفاريز واألشرطة اليت تتحرك عموديا وأفقيا لتعطي االستقرار يف عني املشاهد.

يف  ةستخدمامل ادةمالية أساسا، ولتخفيف ثقل املليؤدي وظيفته اجل الرئيسيواجهة املدخل اللون يف  لَ م  عْ تُـ سْ ا   -
 وعناصرها.تها  ا أثرى من مجالي ، مع املقدرة على حتقيق التوافق واالنسجام لأللوان على السطحةتلك الواجه

أسلوب زخريف ورثه ويف تقد   ةان املريين دور مجايل يف زخرفة واجهات املدرسنستنتج يف األخري أنه كان للفن -
فنون سابقيه )املرابطني واملوحدين( واستقاه من األساليب الفنية األندلسية ليطورها ويطبعها على خمتلف من 

 . ين ومجايل راقي وذو  فين بديعاألسطح، فجاءت بطابع ف

 :خامسا: قائمة المصادر والمراجع

 المصادر: -1

 . (رواية حفص ) القرآن الكريم *
 م(.1232هـ/ 630ابن األثير) عز الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر()ت   *

 .1980بريوت، لبنان، دار الكتاب اللبناين ،  ،8ج، الكامل يف التاريخ -

 م(1366هـ/ 768ابن الحاج النميري )إبراهيم بن عبد اهلل بن إبراهيم() كان على قيد الحياة سنة   *

فيض العباب وإفاضة قداح اآلداب يف احلركة السعيدة إىل قسنطينة والزاب، إعداد ودراسة : حممد بن شقرون،   -
 م. 1984الرباط،

 م(.1379هـ/ 781ابن مرزوق)أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن محمد التلمساني( ) ت  *

تقد : حممد  ريا خيسوس  بيغريا،املسند الصحيح،احلسن يف مآثر وحماسن موالنا أيب احلسن،حتقيق د:ما  -
 م.1981بوعياد،اجلزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 

 م( 1378هـ/ 780ابن خلدون )أبو زكريا بن أبي بكر بن محمد بن الحسن ( )ت  *

، حتقيق: عبد احلميد حاجيات، اجلزائر نشر ألفريد بل ، 2جبغية الرواد يف ذكر امللوك من بين عبد الواد،  -
 م.1915

 



 م(1532هـ/ 939الوزان )الحسن بن محمد الزيات( ) ت  *

 م.1983، 2ط ، ترمجة: حممد حجي و حممد خلضر، بريوت، دار الغرب اإلسالمي،2ج، وصف إفريقيا -
 م(1508هـ/ 914الونشريسي )أبو العباس أحمد بن يحي()ت  *

، الرباط، ط. وزارة الشؤون 1ج ،املعيار املعرب والبيان املغرب عن فتاوي أهل إفريقية واألندلس واملغرب  -
 م.1981اإلسالمية ، 

 م(.1632هـ/ 1042) ت )أبو العباس أحمد بن محمد التلمساني( المقري *
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