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 بمدٌنة قسنطٌنة خالل العهد العثمانً التونسٌةالخزفٌة البالطات 
 

 زهٌرة حمدوش د.
 

 :مقدمة
من اهم المدن الجزائرٌة التً شهدت خالل العهد  تعتبر مدٌنة قسنطٌة

لشرق الجزائري من بداٌة ل باعتبارها عاصمة، العثمانً تطورا عمرانٌا ومعمارٌا
تزال  وما م،0381حكمهم الى ؼاٌة سقوط الجزائر فً ٌد االستعمار الفرنسً سنة 

 لمها التارٌخٌة واالثرٌة شاهدا على ذلك الثراء والزخم المعماري والفنًامعالمدٌنة و
ب ورخام لمستخدمة فٌه من جص وخش، والمواد االذي ٌمتاز بجماله وؼناه الزخرفً

 .وؼٌرها
ارفها البالطات الخزفٌة، التً تعد جد ؼنٌة بزخ هوولعل ما لفت انتباهنا 

رة النماذج ا ومصادرها الصناعٌة، ونظرا لكثتصامٌمهومواضٌعها وتعدد أشكالها و
 :كالتالً ها وهًمعالمت الخزفٌة التونسٌة من خالل اهم طاخصصنا هذا العمل للبال

 أوال/ التعرٌف اللغوي واإلصطالحً للبالطات الخزفٌة: 

تتشكل البالطات الخزفٌة لؽة من كلمتٌن، فؤما بالنسبة لؤلولى فهً مؤخوذة 
من فعل بلط، وبلط الدار)بفتح الباء وتشدٌد الالم وفتحها(: فرشها بالبالط أو اآلجر، 

لدار من حجر وبلط الحائط: سواه وجعله أملسا، والبالط: كل شًء فرشت به ا
ونحوه، وبالط الحاكم: حاشٌته ومجلسه وقصره، وبالط األرض: وجهها أو الصلب 

 .(0)وكل مستو أملس منها
أما الخزؾ فهو لفظ مضاؾ إلى البالطات للداللة على نوع المادة التً 
صنعت منها، وٌقصد به: ما صنع من الطٌن وعولج حرارٌا، أي سوي بالنار فصار 

المتانة والصالبة، والخزؾ وحدته خزفة، كما انه لفظ ٌطلق  فخارا، واكتسب صفة
 .(2)على الجرار وما شابهها

أما اصطالحا فهً عبارة عن بالطات خزفٌة صنعت من عجٌنة طٌنٌة 
مسامٌة قابلة للنفاذ، ٌؽطى سطحها الخارجً بطالء زجاجً، ٌقوم بسد المسامات 

وٌزٌدها صالبة وتماسكا ولمعانا الموجودة بها، وٌمنع تسرب السوائل منها والٌها، 

وجماال، فضال عما كان ٌنقش وٌرسم علٌها من زخارؾ متنوعة، وهً ذات أشكال 
ومقاسات مختلفة، منها البالطات المربعة والمستطٌلة والسداسٌة والنجمٌة السداسٌة 

                                                        
  الجزائر-أستاذة مساعدة بالمركز الجامعً لتٌبازة 
، 0رزق )محمد عاصم(، معجم مصطلحات العمارة والفنون اإلسالمٌة، مكتبة مدبولً، ط -(0

الكامل فً مصطلحات العمارة اإلسالمٌة من . انظر أٌضا: نوار )سامً محمد(،86، ص2111
 .26-22، ص2112اللؽوٌة، دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر، اإلسكندرٌة، بطون المعاجم 

 .66، ص0991، بٌروت، 9ابن منظور)محمد(، لسان العرب، دار صادر، المجلد  -(2
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أو الثمانٌة األطراؾ والمتعامدة وؼٌرها من األشكال، وقد كانت عادة ما تستخدم فً 
 .(8)ٌة بعض أجزاء العمائر والمبانً على اختالؾ أنواعهاتكس

وقد تعددت أسماء البالطات الخزفٌة حسب تعدد المناطق واألقالٌم التً 
 صنعت فٌها، ولعل من أهم تلك التسمٌات نذكر ما ٌلً: 

 نسبة إلى مدٌنة قاشان بإٌران والتً كانت مشهورة بهذه الصناعة. قاشانً:
كما ٌسمى فً العراق حالٌا، وٌرجح أن اللفظتٌن محرفتان من  القاشً أو الكاشً:

 قاشانً إلى كاشً أو كاج، والتً تعنً الزجاج.
 .(4)عرفت بهذا االسم داخل مصر وجنوبها القانً:
أطلق هذا االسم باسبانٌا وشمال إفرٌقٌا، أما أصل التسمٌة فهناك من ٌنسبها  الزلٌج:

وهً الكلمة التً  وتعنً اللون األزرق، "Azulézo"إلى اسبانٌا، ترجع إلى كلمة 
أي الزلٌجة،  وهً منؤصل  "Azzulicha" وردت فً القاموس االسبانً بعبارة

 . (2)ةعربٌ
ؼٌر أن القوامٌس العربٌة القدٌمة تعطً لنا تعرٌفا مخالفا لهذه الكلمة، ونجدها  

التزلٌق، والزلٌج أي بالصٌؽة التالٌة: ٌزلج، زلجا، وزلٌجا: أي زلق، والتزلٌج تعنً 
مكان دحض، أي زلجت رجله وزٌحت، والزلٌج هو الصخر األملس، ألن األقدام 

 .(6)تنزلق عنه، فالصخور الملساء تشبه بطبٌعتها البالطات الخزفٌة الملساء
وهناك من ٌرى أن الكلمة ما هً إال تحرٌؾ للفارسٌة عبر العبرٌة للفظة  

لونه بشكل مسٌطر على الخزؾ اإلسالمً فً  "الزورت" الحجر النادر، الذي أعطى
 .(6)أكثر األماكن على مر العصور

عرؾ بهذا االسم فً شمال مصر بدمٌاط ورشٌد، ولعلها تحرٌؾ لكلمة  الزلٌزلً:
"الزلٌج" المصطلح الذي انتشر فً المؽرب واألندلس، وانتقلت الكلمة مع المؽاربة 

كوٌن مدرسة محلٌة لصناعة البالطات الذٌن استقروا بمصر وكان لهم دور كبٌر فً ت
هـ، والمالحظ أن هذه 02م/03الخزفٌة بمصر بداٌة من النصؾ الثانً من القرن 

                                                        
. انظر أٌضا: الباشا حسن: موسوعة العمارة 209رزق )محمد عاصم(، المرجع السابق، ص -(8

. 044، ص2، ج0991لبنان،  -ة للطباعة والنشر، بٌرتواآلثار والفنون اإلسالمٌة، أوراق شرقٌ
، 2112خلٌفة )ربٌع حامد(، الفنون اإلسالمٌة فً العصر العثمانً، مكتبة الزهراء، القاهرة، 

 .09ص
(، الفنون الزخرفٌة اإلسالمٌة فً المؽرب واألندلس، دار الثقافة، زلعزٌمرزوق)محمد عبد ا -(4

)عبد الرحٌم(، موسوعة العمارة اإلسالمٌة)عربً، ؼالب. انظر أٌضا: 66-66لبنان، ص-بٌروت
 .061،029، ص0933فرنسً، انجلٌزي(، نشر جروس برس، لبنان،

 .029ؼالب )عبد الرحٌم(، المرجع السابق، ص -(2
دراسة تصنٌفٌة للبالطات الخزفٌة بالمتحؾ الوطنً «المقرانً )محمد عزٌز(: بن بلة )علً(  -(6

 .02، العدد الرابع، ص0994، الجزائر، وطنً لآلثارحولٌات المتحؾ ال،»لآلثار
 .28ؼالب )عبد الرحٌم(، المرجع السابق، ص -(6
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التسمٌة لم تنتشر إال فً المناطق الشمالٌة من مصر، فً حٌن كان ٌعرؾ فً داخل 
 .(3)مصر وجنوبها بـ "القانً" أو "القاشانً"

بٌة هً المرادؾ لكلمة سٌرامٌك ومما هو جدٌر بالذكر أن كلمة خزؾ بالعر 
"Céramique بالفرنسٌة التً ترجع إلى األصل الٌونانً كٌراموس ""Céramos"  

ومعناه إناء من طٌن أو " Céramion"الذي ٌعنً مصنوع من طٌن، أو كٌرامٌون
، أما إذا قمنا بترجمة مرادؾ البالطات (9)ومعناه فن الخزؾ "Cérameira"كٌرامٌرا 

وٌحتمل أن  "،les carreaux de faïence"الخزفٌة إلى نفس اللؽة، فالترجمة تكون 
وهً مدٌنة اٌطالٌة ، fayenza" مشتقة من اسم مدٌنة فٌنزا  "faïenceتكون كلمة "

 .(01)م06-02اشتهرتبصناعة الخزؾ فً أوربا فً ما بٌن القرنٌن 
الدراسات الحدٌثة بعض من هذه التسمٌات، كالزلٌج، وقد اعتمد فً  

والقاشانً والبالطات والمربعات الخزفٌة، ومن الدراسات من جمعت  بٌن 
القاشانً"، وإذا نظرنا إلى  مصطلحٌن مثل "بالطات القاشانً"، أو "تربٌعات

مصطلح القاشانً أو الزلٌج فهما مصطلحان محلٌان، فاألول ارتبط أكثر بالمشرق 
 سالمً عامة وإٌران خاصة، أما الثانً فكان مستعمال فً بالد المؽرب واألندلس. اإل

أما مصطلح التربٌعات والمربعات، فالمعروؾ أن البالطات الخزفٌة أخذت 
أشكاال مختلفة، مربعة ومستطٌلة ونجمٌة ومضلعة وؼٌرها، ومصطلح مربعات ؼٌر 

ٌصلح ألن ٌعمم وٌطلق على جمٌع جامع لكل هذه األشكال، ومن ثم فإننا نرى بؤنه ال 
 أنواع البالطات الخزفٌة. 

فً قسنطٌنة التونسٌة وعلى الرؼم من أن دراستنا تشمل البالطات الخزفٌة 
التً هً مدٌنة من مدن الجزائر، وأن مصطلح الزلٌج هو الذي كان شائعا فً 

خزفٌة"، فهو المنطقة وبالد المؽرب كله، إال أننا آثرنا استعمال مصطلح "البالطات ال
األكثر استعماال واعتمادا فً الدراسات األثرٌة وأنه ؼٌر مرتبط بمكان وال زمان، 

 فضال عن كونه المصطلح الذي ٌتطابق لؽوٌا أكثر من ؼٌره على هذه الصناعة.
 ثانٌا/ مجاالت استعمال البالطات الخزفٌة: 

إنما كانت تقؾ لم ٌلجؤ اإلنسان إلى هذا النوع من التكسٌات الجدارٌة عفوٌا و
وراءه عدة دوافع واعتبارات، فالبالطات الخزفٌة لها القدرة على حفظ الحرارة، حٌث 

                                                        
خلٌفة)ربٌع حامد(، البالطات الخزفٌة التركٌة فً عمائر القاهرة العثمانٌة دراسة أثرٌة فنٌة،  -(3

كلٌة اآلثار، جامعة  رسالة مقدمة لنٌل درجة الماجستٌر فً الفنون اإلسالمٌة، قسم اآلثار اإلسالمٌة،
 .044-048، ص0896/0966القاهرة، 

. 17، ص2114، 0الخراز )عزوز(، صناعة الخزؾ:الطٌن والعجٌنة، بنزرت، تونس، ج -(9

عٌساوي )زهرة(، مربعات الخزؾ فً الفترة العثمانٌة بالجزائر، منشورات البرزخ، الجزائر، 

 :. أو3، ص2116

AISSAOUI.Z, Les Carreaux Des Faïences à l’époque Ottomane en Algérie, Edition 

Berzakh, Alger, 2003, P8. 
 .3عٌساوي )زهرة(، المرجع السابق، ص-(01
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تخزن حرارة الشمس فً الشتاء خالل النهار لتبثها ببطء أثناء اللٌل، و فً الصٌؾ 
تساعد على تبرٌد المساحة المتواجدة فٌها، وإذا كانت الكسوات الخزفٌة فً الجدران 

 ٌر معرضة لنور الشمس فإنها تحافظ على البرودة.أو األرضٌات ؼ
كما أن جدران المبانً وأرضٌاتها تتعرض للماء أو الرطوبة، وهو ما ٌإثر 
سلبا على دٌمومتها واستمرارٌتها، وتؤخذ فً التداعً والتآكل، ومن ثم تم اللجوء إلى 

 والرطوبة.استعمال البالطات الخزفٌة لما لها من خاصٌة تجعلها مقاومة للماء 
وال تتعرض الجدران واألرضٌات إلى هذا الخطر فحسب، فهناك خطر آخر 
وهو الخدوش والصدمات التً تلحق بها من خالل الكراسً والطاوالت وؼٌرها من 
األثاث، إال أن وجود البالطات الخزفٌة ٌمنع من تؤثر الجدران، فهً بالنسبة لها 

 عازل للرطوبة وواقً من الخدوش والصدمات.
ومن مٌزات البالطات أنها سهلة التنظٌؾ، حٌث باإلمكان استعمال اسفنجة 
رطبة أو أي ممسحة ؼٌر خشنة وؼسلها بالماء، وحتى إذا بقٌت مدة طوٌلة ولم تنظؾ 

 .(00)فانه من السهل إزالة ما علق بها من أوساخ بنفس الطرٌقة السابقة
بالطات الخزفٌة فان وفضال عن هذه األهمٌة الوظٌفٌة البالؽة فً استعمال ال

هناك دور آخر ال ٌقل أهمٌة عما سبق، وهو الدور الجمالً الذي تلعبه فً إضفاء 
، وهً (02)منظرا فنٌا جمالٌا ترتاح له النفوس، وتقوي فٌهم اإلحساس والذوق الفنً

بذلك تستجٌب لطبٌعة النفس البشرٌة، التً فطرها هللا سبحانه وتعالى على حب 
 ذات اإلنسان وما ٌحٌط به. الجمال واألناقة فً

ولهذه األسباب وؼٌرها عمل اإلنسان منذ الفترات القدٌمة على تكسٌة مبانٌه 
بهذه البالطات، وقد نوع فً مجاالت وأماكن استعمالها فً المبانً والعمائر 
بؤنواعها، حٌث كانت تكسى بها جدران المبانً المدنٌة ككل، واألقسام السفلٌة منها، 

تً تعلوا عقود األروقة المحٌطة بالصحن، وعلى شكل أطر تحٌط واألفارٌز ال
حدائق ؼرؾ وباألبواب والشبابٌك، كما كانت تستخدم فً شكل لوحات تزخرؾ 

القصور وأفنٌتها، وزٌنت بها المآذن والقباب، وزخرفت بها التجاوٌؾ الداخلٌة 
 .(08)للمحارٌب واألضرحة وؼٌرها

فرق بٌن البالطات التً تستعمل داخل وخالل العهد العثمانً كان الفنان ٌ
المبنى والتً تستخدم فً كسوة واجهاته الخارجٌة، ففً األولى حرص على أن تكون 

                                                        
الرباعً)احسان عرسان(، جدارٌات الجامع األموي دراسة تحلٌلٌة، مكتبة زهراء الشرق،  -(00

القاشانً فً الجامع «. انظر أٌضا: الرباعً)احسان عرسان(، 43، ص2112، 0القاهرة، ط
، 0488/2112، العدد الثالث، مجلة جمعٌة اآلثارٌٌن العرب، »األموي بدمشق بٌن العلم والفن

 . 8ص
. انظر أٌضا: 49الرباعً)احسان عرسان(، جدارٌات الجامع األموي، المرجع السابق، ص -(02

 .4الرباعً)احسان عرسان(، القاشانً فً الجامع األموي، المرجع السابق، ص
عبدالحافظ)عبدهللا عطٌة(، دراسات  فً الفن التركً، مكتبة النهضة المصرٌة، القاهرة،  -(08

 .86، ص2116
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الوحدات الزخرفٌة صؽٌرة الحجم، واأللوان فٌها هادئة ترتاح لها النفس، وفً الثانٌة 
ة، ال حرص على أن تكون الوحدات الزخرفٌة كبٌرة الحجم، واأللوان فٌها زاهٌة براق

 .(04)تفقد تؤثٌرها إذا نظر اإلنسان إلٌها من مسافة بعٌدة
 ثالثا/ الخصائص العامة للبالطات الخزفٌة التونسٌة:

من أكثر الدول التً تعاملت تجارٌا مع الجزائر وذلك بحكم تونس  تعد
تقاربهما الجؽرافً، حٌث كانت التبادالت التجارٌة تعرؾ انتعاشا قوٌا السٌما مع 

قسنطٌنة التً كانت تسٌطر على معظم المعامالت التجارٌة الخارجٌة التً تتم مدٌنة 
بالشرق الجزائري ، حٌث كانت تصدر إلى تونس موادا مختلفة مثل الحبوب والتمور 
واألؼنام واألقمشة الصوفٌة، وؼٌرها، وفً مقابل ذلك كانت تستورد منها موادا 

. فضال عن البالطات ..(02)والشواشًعدٌدة مثل الكاؼط والشموع والحرٌر والحناء 
 الخزفٌة. 

عرفت صناعة البالطات الخزفٌة بتونس انتشارا كبٌرا خالل العهد العثمانً 
والجزائر، وقد اشتهر لٌبٌا وكانت تصدر منها إلى بلدان عدٌدة من بٌنها مصر 

فً  -مركزها الصناعً بحً القاللٌن بمدٌنة تونس أكثر من ؼٌره، وٌعود الفضل
م، 08هـ/6ة بهذه الصناعة إلى الالجئٌن األندلسٌٌن إلٌها منذ بداٌة القرن النهض

 وعملوا على نشر أسالٌبهم الفنٌة.
ؼاٌة  ىاستمرت التقالٌد األندلسٌة المؽربٌة فً البالطات الخزفٌة بتونس ال

م مع دخول األتراك العثمانٌٌن، ومن ثم تسربت التقالٌد التركٌة، حٌث عمل 06القرن 
بحً القاللٌن على تقلٌد التصامٌم واألشكال الزخرفٌة التركٌة، والتً تطؽى الصناع 

علٌها أنواع الورود واألزهار واألوراق المتنوعة، إال انه لم ٌبلػ إلى مستوى رقة 
 ودقة البالطات التركٌة.

اال أن دخول العثمانٌٌن لم ٌمنع من استمرار التقالٌد األندلسٌة المؽربٌة، ومما 
م إلى تونس كان من أهم 06أندلسً فً أوائل القرن  31111أن هجرة ال شك فٌه 

 .(06)العوامل التً ساعدت على تدعٌم هذه التقالٌد
ومع تدهور صناعة البالطات الخزفٌة بحً القاللٌن بفعل المنافسة األوربٌة، 
أخذت تقلد التصامٌم االٌطالٌة واالسبانٌة خاصة هذه األخٌرة التً نلمسها فً نماذج 

التالٌة من هذا البحث، حٌث تظهر على عناصرها الصفحات ٌدة نتناولها فً عد

                                                        
ماهر )سعاد محمد(، الخزؾ التركً، الجهاز المركزي للكتب الجامعٌة والمدرسٌة والوسائل  -(04

(، انظر أٌضا: حسٌن )محمد إبراهٌم 68، ص0896/0966التعلٌمٌة، جمهورٌة مصر العربٌة، 
 .66،ص0934الخزؾ اإلسالمً فً مصر، مكتبة نهضة الشرق، جامعة القاهرة، 

الزبٌري)محمد العربً(، التجارة الخارجٌة للشرق الجزائري، الشركة الوطنٌة للنشر  -(02

 .012-018، ص0962والتوزٌع، الجزائر، 
العصر التركً، لعرج)عبد العزٌز محمود(، الزلٌج فً العمارة اإلسالمٌة بالجزائر فً  -(06

 .26، ص0991المإسسة الوطنٌة للكتاب، الجزائر، 
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الباروك  من(06)ومواضٌعها الزخرفٌة تؤثٌرات الطرز الفنٌة لعصر النهضة
 .والروكوكو

وباإلضافة إلى حً القاللٌن، اشتهرت بتونس مدٌنة نابل، فهً األخرى 
حرفٌٌن من جربة قبل أن م على ٌد 06عرفت صناعة البالطات الخزفٌة منذ القرن 

م، وانتشرت بها هذه الصناعة وتوسعت 06ٌتوافد علٌها األندلسٌون خالل القرن 
 مصنع. 28ما ال ٌقل عن  0396لٌصل عدد المعامل بها فً سنة 

وهً ذات مٌزات ال تختلؾ كثٌرا عن تصامٌم حً القاللٌن، فقد قلدوا هذه 
بً ٌشبه كثٌرا ما كانت تنتجه مدٌنة األخٌرة وأنتجوا بالطات ذات طابع أندلسً مؽر

 .(03)فاس والذي ٌتمٌز بتعدد ألوانه
الطات الخزفٌة التونسٌة حسب ومن الخصائص الصناعٌة التً تمٌزت بها الب

وجود ثالثة دوائر صؽٌرة فً هٌئة نقط بارزة بروزا خفٌفا على النماذج المدروسة 
ج عن عملٌة الحرق المتبعة سطح البالطة، تظهر نوعٌة الطٌنة المستخدمة، وهً تنت

فً حً القاللٌن بتونس، حٌث كان ٌعمل الصناع على تنظٌم البالطات الخزفٌة 
المطلٌة والمزخرفة بطرٌقة عمودٌة فً الفرن على قواعد )مواشٌر( فخارٌة صؽٌرة 

لتسهٌل عملٌة تسرب الحرارة بٌن البالطات (  09)عبارة عن حوامل ثالثٌة األرجل
 م.09 تختفً هذه الدوائر إال بعد منتصؾ القرن بصورة متكافئة، وال

وقد تمٌزت البالطات التونسٌة بتماثل اسلوبها الصناعً والزخرفً وتنوع 
وفً  تصامٌمها وعناصرها المتؤثرة بالتصامٌم المؽربٌة االندلسٌة والتركٌة واألوربٌة

ل الفنان ، وفً الكثٌر منها عمبعض االحٌان مزجت بٌن العناصر التركٌة واألوربٌة
على تقلٌد هذه التصامٌم إلى درجة التطابق حٌث ٌصعب التمٌٌز بٌنها وبٌن البالطات 

امٌم االوربٌة ولوال وجود ثالث نقط دائرٌة، واالختالفات الواضحة فً دقة تنفٌد التص
 .والتباٌن فً نوعٌة االكاسٌد

 لبالطات الخزفٌة التونسٌة بمدٌنة قسنطٌنة:اتصامٌم رابعا/ 

الخزفٌة التونسٌة بمدٌنة قسنطٌنة قسمنا البالطات بناء على ما سبق ذكره فإننا  
إلى ثالث مجموعات حسب المصادر الفنٌة من حٌث التصمٌم الزخرفً والفنً 

 المستوحاة منها:
 
 

                                                        
 .292لعرج)عبد العزٌز محمود(، المرجع السابق، ص -(06
الدوالتلً )عبد العزٌز(، مدٌنة تونس فً العهد الحفصً، تعرٌب محمد الشابً وعبد العزٌز  -(03

عبد العزٌز محمود(، . انظر أٌضا: لعرج)99-93ص، 0930الدوالتلً، دار سراس للنشر، تونس، 
 .62الزلٌج، ص

 :. انظر أٌضا26لعرج)عبد العزٌز محمود( ، المرجع السابق، ص -(09

BROUSSAUD.G, Les Carreaux de Faïence Peints dans l’Afrique du Nord, collection du 

centenaire, Alger, 1930, P7..  
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  المجموعة األولى:/ 6
تؽلب على عناصرها الزحرفٌة وبالتصامٌم المؽربٌة االندلسٌة:  تؤثرت

شدٌدة التحوٌر  رؾ النباتٌةاتشترك فً الؽالب مع بعض الزخالتً  الهندسٌةالعناصر 
فً الصحن الصؽٌر الذي ٌطل على حدٌقة النخٌل  (21)اؼلبها  بقصر احمد باي نجذ

وتمٌزت ، سم2سم( وسمك 9×9من الجهة الجنوبٌة  التً تمتاز بمقاساتها الصؽٌرة )
 (. 6-0أنظر الصور من )ٌلً: وردها فٌماطٌنتها المصفرة، وهً سبعة نماذج نب

بالطات زخارفها مشكلة من  ة(: تجمٌعة من اربع0 الصورةالنموذج األول)
طبق نجمً نفذ وفق الطرٌقة المؽربٌة األندلسٌة، ٌتكون من ستة عشر ضلعا، 
مرسوما باألصفر واألخضر واألزرق والبنفسجً ولمسات من اللون األبٌض، حددت 
عناصرها باألزرق، وتبدو ألوانها باهتة، حٌث وضعت على شكل طبقة خفٌفة تشبه 

 األلوان الزٌتٌة.
بق هذا النموذج مع مثال معروض بمعهد العالم العربً ببارٌس من وٌتطا

، إال أن هناك اختالؾ فً التشكٌلة (20)م03صناعة معامل القاللٌن خالل القرن 
اللونٌة بٌن النموذجٌن، حٌث تؽٌر اللون األسود بالبنفسجً فً بالطات القصر، 

 .  (22) م(06هـ/00)القرن وكذلك نجده فً دار بو هاشم بتونس
النموذج الثانً: تجمٌعة من أربع بالطات قوامها أشكال هندسٌة من نجمة 
مركزٌة ثمانٌة الرإوس تشع من رإوسها خطوط مزدوجة، ومربعات متداخلة 
ومتقاطعة، بحٌث تكون مربعات ومضلعات ومثلثات، وهذا كله داخل مربع كبٌر 

جٌة ومنتصؾ ٌحصر بداخله أربع مربعات صؽٌرة تقطعها باتجاه األركان الخار
أضالع التجمٌعة أنصاؾ العنصر المركزي، باللون األخضر والبنفسجً الداكن 

                                                        
على عدة شوارع وساحات ٌقع قصر احمد باي شمال جامع سوق الؽزل، وهو ٌطل  -(21

-0240(، وقد كان بناإه من طرؾ احمد باي آخر باٌات قسنطٌنة )2عمومٌة)المخطط 
ولم تنته إال فً سنة  0326(، كان انطالق األشؽال بالقصر فً سنة م0386-0326هـ/0224
 فرٌدة منسٌة فً حال دخول الترك بلد م، للمزٌد أكثر أنظر: ابن العنتري )محمد الصالح(،0382

قسنطٌنة واستٌالئهم على اوطانها أو تارٌخ قسنطٌنة، مراجعة وتقدٌم وتعلٌق ٌحٌى بوعزٌز، دار 
أم الحواضر فً شؽٌب)محمد المهدي بن علً(،  .086-014، ص2112هومه، الجزائر، 

الزبٌري)محمد . 0931. 442-401الجزائر، ص-الماضً والحاضر، مطبعة البعث، قسنطٌنة
اي وحمدان خوجة وبوضربة، الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع، العربً(، مذكرات احمد ب

 .022-00ص ،0930، 2الجزائر، ط

ROBERT.A, «Autographié d'elHadj Ahmed Ben Mohammed Chérif dernier Bey 

deConstantine», in: Recueil des Notices et Mémoires de la société Archéologique de la 

province de Constantine, 1916, P147-155.  TEMIMI.A, Le Beylik de Constantine et Hadj 

Ahmed Bey 1830-1837, Tunis, 1978. 
21 LOVICONI.A&D, Les Faïences de TunisieQallaline& Nabeul, Institut du Monde Arabe, 

Imprimé en France, 1994, P134. 
22 REVAULT.J, Palais, demeures et maisons de plaisance à Tunis et dans ses environs, 

Edisu-Aix-en-Provence, 1984, P154. 
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. وتوجد (28)(2الصورة واألصفر واألزرق الباهت، وحددت عناصرها باألزرق)
، و فً دار بو هاشم (24)أمثلة مطابقة لها بمتحؾ فنون إفرٌقٌا واوقٌانٌا ببارٌس

 .(22) م(06هـ/00بتونس)القرن
الث: تجمٌعة من أربع بالطات، قوام زخارفها حلٌة نباتٌة النموذج الث

مفصصة مركزٌة محصورة داخل شرٌط ثمانً األضالع، ٌحصر التصمٌم ككل 
شرٌط آخر مربع ٌتقاطع على شكل ضفٌرة فً أركان البالطة، وحلٌت األركان 
الخارجٌة بؤنصاؾ مربع ٌكتمل بالبالطات المجاورة، بحٌث تتداخل األشرطة فٌما 

نها بطرٌقة متقاطعة مكونة مثلثات ومضلعات وأنصاؾ أطباق نجمٌة بمنتصؾ بٌ
أضالع التجمٌعة تكتمل بالبالطات المجاورة، تحصر بداخلها عناصر نباتٌة شدٌدة 
التحوٌر، لونت باألصفر واألزرق والبنً ولمسات من اللون األبٌض، وحددت 

 . (26)(8الصورة عناصرها باألزرق)
طات مفردة قوام زخارفها دائرة مركزٌة تشع منها أوراق النموذج الرابع: بال

ثالثٌة ٌحٌطها بالكامل معٌن مركب اضالعه مقوسة، حلٌت األركان بؤرباع دوائر 
مفصصة تشع منها أوراق ثالثٌة استخدم فٌها اللون األصفر واألزرق ولمسات من 

لتصمٌم ذات ، وتوجد أمثلة لنفس ا(26) (4وحددت العناصر باألزرق )الصورة األبٌض
م، ذات مقاس 09خصائص صناعٌة وفنٌة متماثلة بتونس وهً تعود إلى بداٌة القرن 

 ، مما ٌدل على أنها من مركز صناعً واحدة.(23)سم01×01ٌقدر بـ
(: قوامه حلٌة نباتٌة مركزٌة نفذت بؤسلوب 2الصورةالنموذج الخامس )

العنصر المركزي، هندسً، تتوسط معٌنات سداسٌة وأنصافها تحصر بداخلها نفس 
رسمت باألصفر واألخضر واألزرق ولمسات من األبٌض، وهناك أمثلة له بمدٌنة 

 03، وبتونس تعود إلى أواخر القرن (29)الجزائر بمحراب سٌدي أمحمد ببلكور
 .(81)م09وبداٌة القرن 

(: بالطة مفردة، قوامها خطوط ملتوٌة على هٌئة 6الصورةالنموذج السادس )
ٌمتدان بطرٌقة ثعبانٌة، ٌتقاطعان فٌما بٌنها مشكالن دوائر شرٌطٌن مزدوجٌن 

تتوسطها نقط صؽٌرة، رسمت باللون األصفر واألزرق الداكن ولمسات من األبٌض، 
والشرٌط محصور بٌن خطٌن مستقٌمٌن ٌمتدان على طول امتداد الموضوع 

 الزخرفً.

                                                        
23BROUSSAUD.G, op-cit, PL.3A. 
24LOVICONI.A&D, op-cit, P134. 
25REVAULT.J, op-cit, P154. 
26BROUSSAUD.G, op-cit, PL.24D. 
27ibid, PL.27A. 
28LOVICONI.A&D, op-cit, P124. 

 . 60محمود(، المرجع السابق، ص زلعرج)عبد العزٌ -(29
30LOVICONI.A&D, op-cit, P124. 
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مركبة، تشع منها (: قوام زخارفه دائرة مركزٌة 6النموذج السابع: )الصورة 
فصوص طولٌة رسمت بؤسلوب هندسً، ٌحصر التصمٌم المركزي داخل مربع ؼٌر 
منتظم تحٌطه حلٌة نباتٌة، تنمو من رإوسه باتجاه األركان مراوح نخٌلٌة مركزٌة 
تبرز منها فروع مزهرة شدٌدة التحوٌر، وبمنتصؾ أضالع المربع تنمو أوراق 

ألركان الخارجٌة للتصمٌم، حددت مفصصة رسمت بؤسلوب هندسً، تتكرر با
زخارفها باألزرق ورسمت باألخضر واألسود والبرتقالً الذي ٌتدرج نحو األصفر 

 على أرضٌة بٌضاء مزرقة.
وتتمٌز المجموعة السابقة بمقاساتها الصؽٌرة، إضافة إلى تماثلها من حٌث 

لعناصر وؼلبت ااأللوان والتصمٌم الزخرفً المتؤثر بالنمط المؽربً األندلسً 
 الهندسٌة على المواضٌع الرخرفٌة.

وٌرجع ورود التؤثٌرات األندلسٌة المؽربٌة على البالطات التونسٌة إلى وجود 
مجموعة كبٌرة من مسلمً األندلس طردوا من اسبانٌا من طرؾ فٌلٌب الثانً 

م، وكان من بٌنهم صناع الخزؾ 0601واستقروا فً وحوض المتوسط عام 
وا ٌعملون فً مراكزهم الجدٌدة بنفس األسالٌب والتصامٌم التً والبالطات، حٌث أخذ

 .(80)األم عرفوها فً موطنهم األصلً
عٌة والفنٌة المتؤثرة وتتماثل البالطات السابقة من حٌث الخصائص الصنا

المؽربٌة االندلسٌة مع نموذجٌن متماثلٌن من حٌث التصامٌم مختلفة فً بالتصامٌم 
حوائط السقٌفة الرئٌسٌة، قوام زخارفها  فً تكسٌة العناصر، وكالهما استعمال

 سم، كما تتمٌز بطٌنتها الحمراء.02×02عناصر هندسٌة ونباتٌة ثانوٌة، مقاساتها 
النموذج األول: ٌتالؾ تصمٌمه الزخرفً من نجمة مركزٌة ثمانٌة الرإوس، 
مركزها دائرة مفصصة، تنبعث من أضالع النجمة أربع مربعات، ٌتوسطها فراغ 

لى هٌئة صلٌب ملئ بمعٌنات مستطٌلة، ومربعات ومثلثات بعضها ٌكتمل بالبالطات ع
اطباق  المجاورة، تبرز من األركان الداخلٌة للمربعات زهٌرات رباعٌة مورقة، وربع

 .(82) (3)الصورة  نجمٌة فً اركان البالطات الخارجٌة تكتمل فً البالطات المجاورة
قوامها زخارؾ هندسٌة، تتوسط التصمٌم نجمة النموذج الثانً: بالطة مفردة 

مركزٌة ثمانٌة الرإوس نواتها دائرة مفصصة، ٌبرز من أضالع النجمة أشرطة على 
هٌئة صلٌب تتجه نحو أنصاؾ البالطة لتلتقً بؤنصاؾ العنصر المركزي، وتحٌط 
بالنجمة أربع مربعات مركبة تنمو من رإوسها أوراق صؽٌرة، ملئت المربعات 

مركبة تلتقً فً الرأس بزهرة رباعٌة، وبمنتصؾ أضالع البالطة ٌتكرر  بمثلثات
ر الفاقع واألخضر الصفالعنصر المركزي، استعملت فً زخارفها تشكٌلة لونٌة من ا

                                                        
  . انظر أٌضا:264ص ،)محمود زلعرج)عبد العزٌ -(80

SAADAOUI.A, TUNIS Ville Ottomane Trois Siècles d'Urbanisme etd'Architecture, Tunis, 

2001, P340. 
32BROUSSAUD.G, op-cit, PL.20A. 
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ولمسات من الفاتح والداكن  هالزٌتونً والحشائشً واالصفر الفاقع واألزرق بتدرٌجات
 .(88) (9لصورةااألبٌض، وحددت عناصر التصمٌم باللون البنً)

وتوجد أمثلة لهذٌن النوعٌن تم العثور علٌهما فً صقلٌة، وهما من صناعة 
م، إال انه 03تونسٌة، معروضان فً مجموعة خاصة ببارٌس وهً تعود إلى القرن 

ٌالحظ اختالؾ فً التشكٌلة اللونٌة من حٌث لمعانها وبرٌقها، وتحول اللون األصفر 
، وتوجد أٌضا أمثلة من (84)ت فً هذه المجموعةالى الباه الفاقع ببالطات القصر

، مما ٌدل على ان (82)م( بمدٌنة تونس03هـ/02النموذج األول بتربة علً باي)القرن
بالطات قصر احمد باي ترجع إلى فترة أقدم، ومن المرجح أنها من بٌن البالطات 

وأعاد ر وبنى فً مكانها القصالتً أخذها احمد باي من الدور والمبانً التً هدمها 
 .  (86)، وقد اشار  بروسو إلى ذلك استعمالها بقصره

وتحتوي جدران جامع سوق الؽزل على تكسٌة من أجمل بالطات هذا النوع، 
سم، قوام زخارفها 0222×0222مقاساتها والتً ما تزال تحتفظ برونقها وبرٌقها، 

، تصمٌم هندسً عبارة عن بالطة مفردة قوامها طبق نجمً من اثنً عشر ضلع
لونت باألخضر القاتم، واألزرق الشاحب، واألصفر الباهت، والبنً تتخلله لمسات 

 ..(86) (01الصورةمن األبٌض، حددت زخارؾ التصمٌم باللون البنً)
 :  المجموعة الثانٌة/ 2

قد تؤثرت بالتصامٌم التركٌة العثمانٌة، حٌث عمل الفنان على تقلٌدها بدقة ل
مكن ٌووجمال التصامٌم واأللوان التركٌة، ودقة متناهٌة إال انه لم ٌصل بها إلى رقة 

 م:اقسثالثة اتقسٌمها الى 

ذات تصامٌم واشكال مختلفة منها  ارؾ نبانٌةعناصرها زخقوام  القسم االول:
سم، ومستطٌلة 2سم وسمك 06و  02 سم او02مقاساتها تراوحت بٌنمربعة الشكل 

 .سم28×00مقاساتها
ومن أحسن أمثلة البالطات المربعة نجد البالطات المفردة التً ٌقوم تصمٌمها 

(، 00الصورة ر الالله )ازهوتتفرع منها ا على الورقة المسننة المركبة تتوسطها
والتصمٌم عبارة عن ورقة مسننة ومركبة كبٌرة تمتد عبر ركنٌن من أركان البالطة 
تتوسطها زهرة الالله شدٌدة التحوٌر تنمو منها أوراق مسننة صؽٌرة وأزهار الالله، 

، وعلى الجانب األخر ورقة صؽٌرة لفاكهة الكرزتمتد على جانبً الورقة ؼصن 
ع دوائر تحٌطها أوراق ثالثٌة لونت مسننة، تنمو فً ركنٌن من البالطة أربا

 .(83)باألخضر واألزرق والبرتقالً، وحددت بالبنً على أرضٌة بٌضاء

                                                        
33ibid, PL.27A. 
34

LOVICONI.A&D, op-cit, P124. 
35SAADAOUI.A, op-cit, Fig 93. 
36BROUSSAUD.G, op-cit, p15 
37 ibid,PL.4E. 
38 BROUSSAUD.G, op-cit, PL.3C. 
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وٌتكرر هذا التصمٌم بعدة مبانً بقسنطٌنة خاصة بقصر احمد باي، والذي ٌكاد 
ٌزٌن جزء كبٌر من الؽرفة التً تقع فً الطابق السفلً تنفتح من جهة الجنوب على 

ً دار بن جلول على شكل أشرطة تتوج النهاٌة العلوٌة لجدران حدٌقة البرتقال، وف
 جامع سوق الؽزل.بو الؽرفة التً تقع بالجهة الؽربٌة من الطابق العلوي

كما نجد له أمثلة بمدٌنة الجزائر فً مئذنة ضرٌح سٌدي عبد الرحمن، وفً 
م(، وبجامع الحاج إبراهٌم 0614مصر بجامع دومٌتس فً شرٌد)

، وفً (89)م(0623هـ/0060م(، وجامع عبد الباقً جوربجً)0636/هـ0196تربانا)
 .(41) م(03هـ/02وهً مإرخة بالقرن ) "BARBIER"تونس بجامع باربًٌ

سم، قوام زخارفه فروع نباتٌة 02×02التصمٌم الثانً: بالطة مفردة، مقاساتها 
تتخللها دوائر صؽٌرة، وفروع اخرى بسٌطة، تنتهً بؤنصاؾ أزهار تكتمل 
بالبالطات المجاورة، ٌتوسط هذه الفروع ؼصن مسنن تعلوه زهرة القرنفل، حددت 

، نجذ له (40)(02الصورة باألخضر واألزرق والبرتقالً )زخارفها بالبنً، ولونت 
وٌتكرر فً ؼرؾ الطابق السفلً المطلة على حدٌقة ، (42)امثلة فً جامع سوق الؽزل

 البرتقال من الجهة الجنوبٌة بقصر احمد باي.
 06النصمٌم الثالث: تجمٌعة من أربع بالطات، تتكرر لٌصل عددها الى 

مه أوراق نباتٌة سم، ٌمتد على اتساعها تصمٌم زخرفً قوا02×02بالطة، مقاساتها
ملتوٌة على هٌئة قلب مسنن فً جزئه الداخلً، تتوسطه زهرة من ست بتالت، تنبثق 
من إحدى بتالتها فرع تخرج منه زهرة محورة، بٌنما ٌتصل الجزء السفلً للقلب 
بورقتٌن شدٌدتً التحوٌر، تمتدان على جانبً البالطة ٌخرج فً نهاٌتهما برعم 

لفة من التصمٌم  أشكال والتواءات حلزونٌة، ٌقوم صؽٌر، وتتفرع فً أجزاء مخت
تصمٌم التجمٌعة ككل من عنصر مركزي ٌتكون من دائرة مفصصة مركبة، ٌسودها 

ً تشكٌلة لونٌة من اللون األزرق الكوبالتً الشاحب واألصفر الفاقع والخضر الزرع
 (. 08على أرضٌة بٌضاء ؼٌر نقٌة)الصورة 

                                                        
 .26محمود( ، المرجع السابق، ص زلعرج)عبد العزٌ -(89

40 LOVICONI.A&D , op-cit, P118. 
41 BROUSSAUD.G, op-cit, PL.12C. 

(
ٌقع جامع سوق الؽزل فً الجنوب الشرقً من قصر احمد باي، بجانب شارع دٌدوش مراد، و  -42

، من طرؾ الباي حسٌن بوكمٌة، ةم( حسب الكتابة التؤسٌس0640ٌهـ/0048ٌرجع بناإه إلى سنة )
م.انظر: بوروٌبة)رشٌد(، 0686-0608هـ/0049-0022الذي حكم باٌلك قسنطٌنة بٌن سنتً 

الكتابات األثرٌة فً المساجد الجزائرٌة، ترجمة ابراهٌم شبوح، الشركة الوطنٌة الكتابات األثرٌة، 
د الحق( و درٌاس . انظر أٌضا: معزوز )عب026-022، 0969للنشر والتوزٌع، الجزائر، 

الجزائري، = =جامع الكتابات األثرٌة العربٌة بالجزائر، الجزء األول: كتابات الشرق )لخضر(،
-023، ص2111ٌئر خادم، الجزائر، -عة سومرمنشورات المتحؾ الوطنً لآلثار القدٌمة، مطب

061.  
CHERBONNEAU.A, «Sur Une Inscriptions Arabes trouvée à Constantine», in : Annuaire 

de la société Archéologique de la province de Constantine, 1854-1855, PP.102-107.  
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ٌم من البالطات، بكل من جامع سوق لؽزل وتوجد أمثلة مماثلة لهذا التصم
، وقصر احمد باي بمدٌنة قسنطٌنة، ومتحؾ الباردو بالجزائر، (48)خضرالا والجامع

، ونجد لها أمثلة فً صفاقس بدار جلولً (44) ومتحؾ باردو بتونس
 .(42)م(03هـ/02)القرن

اما البالطات المستطٌلة ٌمكن حصرها فً ثالثة نماذج وهً: النموذج األول: 
 وقد نفدت الزخارؾ باسلوباستخدم كاطار لحشوات جدار القبلة بجامع سوق الؽزل، 

كاسٌة ثالثٌة متنوعة ا أوراق القرنفل شدٌدة التحوٌر،احٌطهاٌتالؾ من زهرة  الهاطاي
تتكرر بصورة منتظمة متعاكسة  ، وهًتشبه رٌشة الطائر  ومسننة الفصوص

ومتقابلة فٌما بٌنها، كما تنتهً كل زخارفها بعناصر حلزونٌة تشبه حرؾ الواو، 
، بٌنما نجد فً الجزء العلوي والسفلً من وردة وعلى جانبً البالطة توجد نصؾ 

ملونة باللون األخضر الزرعً ة تدرجات موجٌة على هٌئة سحب تشً، البالط
ألزرق، حددت زخارفها باللون البنً على أرضٌة الباهت واألصفر وا

 .(46) (04صورة بٌضاء)ال
 فقط،  ٌحٌط باحشوات بجامع سوق الؽزل ٌنفرد هذا التصمٌمالنموذج الثانً: 

فً جزئها العلوي من بداٌة إلى نهاٌة الجدار، رسم على هٌئة شرافات أو جدار القبلة 
هندسٌا عبارة عن ورقة مسننة شعلة اللهب، قوامها زخارؾ نباتٌة اتخذت شكال 

تتوسطها ورقة أخرى اصؽر حجما، استخدمت بشكل متناوب ومنتظم من ورقتٌن 
متعاكستٌن مرة ٌكون راسها إلى أعلى ومرة نحو األسفل، لونت باألزرق الداكن 

 (.02الصورة واألصفر الباهت واألخضر الشاحب، وحدد التصمٌم باللون البنً)
جد بجامع سٌدي الكتانً بالجدار الؽربً من بٌت وأما النموذج الثالث: ٌو

الصالة كتكسٌة جدارٌة، وأطر جانبٌة لدعامة تتكئ على الجدار،  تتؤلؾ زخارفه من 

                                                        

. انظر أٌضا: ابن العنتري )محمد 21-09ابن المبارك )الحاج احمد(، المصدر السابق، ص -(48

، . بوروٌبة)رشٌد(، الكتابات األثرٌة، المرجع السابق69-63الصالح(، المصدر السابق، ص
-060. انظر أٌضا: معزوز )عبد الحق( و درٌاس )لخضر(، المرجع السابق، ص060-029ص

قسنطٌنة، سلسلة الفن والثقافة، وزارة .للمزٌد حول هذا الجامع انظر:  بوروٌبة)رشٌد(، 062
-049. بن بلة )خٌرة(، المرجع السابق، ص000-016، ص0963اإلعالم والثقافة، الجزائر، 

. لعرج )عبد العزٌز محمود(، 808، 292، 262-266، 246، 203-209 ،099-211، 021
المإتمر الخامس لجمعٌة اآلثارٌٌن ، «مظاهر التؤثٌر العثمانً على المنتجات الفنٌة بالجزائر»

 .282، ص2112، الندوة العلمٌة الرابعة، القاهرة، 8العرب، دراسات فً آثار الوطن العربً

CHERBONNEAU.A, «Inscriptions arabes de la province de Constantine», in : Annuaire de 

la société archéologique de la province de Constantine, 1856-1857, P102-105. 
 .63محمود(، الزلٌج، المرجع السابق، ص زلعرج)عبد العزٌ -(44

45 ZOUARI.A, le Dar Jallouli et le dar Hintati à Sfax, in: L'Habitat Traditionnel dans les 

Pays Musulmans Autour de la Méditerranée, Rencontre d'Aix-Provence (6-8 JUIN 1984), 

le Caire, 1988, T I, PLII. 
46BROUSSAUD.G, op-cit, PL.28B. 
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فروع نباتٌة حلزونٌة متقابلة تنمو من براعم مزدوجة متداخلة، تبرز منها مجموعة 
ؤزهار الرمان من البراعم المورقة والعناصر الحلزونٌة الرفٌعة، لتنتهً الفروع ب

برعم ، وفً جزئها العلوي الدامًقلب ال زهرة تنمو فً نقطة تقابلها فً الجزء السفلً
باردو الها بمتحؾ (، ولهذا النموذج أمثلة عدٌدة نجد06)الصورة ؼٌر متفتحة  وردة

 .(49)، وبالجامع الجدٌد بمدٌنة تونس(43)وفً دار جلولً بصفاقس (46)بالجزائر
جاءت تصامٌمها على من البالطات المربعة التً باالضافة إلى مجموعة كبٌرة 

وسطها أو تحٌط بها هٌئة صرة تتخذ اشكاال متنوعة دائرٌة وبٌضاوٌة مشعة ولوزٌة تت
وؼٌرها الالله والقرنفل مختلفة محورة كوأزهار متنوعة اوراق عناصر نباتٌة من 

 نذكر منها:
ٌكسو جدران بٌت الصالة واالخر وق الؽزل صمٌم االول: ٌكسو جدران سالت

، ٌتفرع القرنفلقوام زخارفه زهرة الكتانً الشمالً والؽربً والشرقً بجامع سٌدي 
، ٌتوسط هذه القرنفل عنها سٌقان فً جزئها العلوي والسفلً تنتهً بؤنصاؾ أزهار

األخٌرة نصؾ معٌن ٌكتمل فً البالطة المجاورة، وعلى الجانب األٌمن واألٌسر 
مع تؽٌٌر طفٌؾ فً مركزها )القرنفل(للبالطة تتكرر أنصاؾ الزهرة المركزٌة 

عم لزهرة ؼٌر تكتمل فً البالطات المجاورة، تتفرع منها ساق مزدوجة تحمل بر
ً ٌتدلى فً جزئها السفلً رسم منتفخ ٌنتهً رسمت بشكل هندس متفتح  وزهرة الالله

بشكل حلزونً، وتخرج من ركنً البالطة ورقة طولٌة مسننة رسمت باألسلوب 
، استخدم . (21) (03)الصورة (.  او عوضت بازهار القرنفل06الصورة ا)التركٌ

 ل، وٌتضح من الشكعلى أرضٌة بٌضاء ؼٌر نقٌة  لتحدٌد الرسوماتاللون البنً 
العام أن الزخارؾ متؤثرة باألسلوب التركً سواء من حٌث األلوان أو العناصر 

 الزخرفٌة 
حٌث نجدها تزٌن جدران  ،بقصر احمد باي انمالتصمٌن وتوجد نماذج لهذا

الؽرفة المطلة على حدٌقة البرتقال من الناحٌة الجنوبٌة بالطابق األرضً، كما نجدها 
 (20)جزائر، وضرٌح سٌدي أمحمد ببلكوربمدٌنة ال نبضرٌح سٌدي عبد الرحم

" REVAULT، وٌشٌر رٌفولت "(22)وبمصر نجدها فً جامع جوربجً باإلسكندرٌة

 . (28)م03مٌم من إنتاج مصانع تونس، ٌعود تارٌخها إلى القرن اإلى أن هذه التص

                                                        
 .69محمود(، الزلٌج، المرجع السابق، ص زلعرج)عبد العزٌ -(46
48)- ZOUARI.A, op-cit, T I, PL : L. 
-0086بالطات خزفٌة عثمانٌة فً الجامع الجدٌد بمدٌنة تونس)«خلٌفة)ربٌع حامد(، -(49

، 2، ج2111، القاهرة، الملتقى الثالث لجمعٌة اآلثارٌٌن العرب، »م(0626-0628هـ/0089

 .362ص
50 BROUSSAUD.G, op-cit, PL.22D. 

 .69، 66محمود(، الزلٌج، المرجع السابق، ص زلعرج)عبد العزٌ -(20
 .66، صنفسه -(22

53 REVAULT.J, Arts Traditionnels en Tunisie, Tunisie, 1967, P87. 
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، سم، وطٌنة صفراء02×02وهً بالطة مفردة مقاساتها  :الثانً صمٌمالت
، ٌبرز منها الخرشوؾ، تنمو من ركنٌه العلوي والسفلً أزهار قوامها معٌن مركزي

فرع مزدوج ٌنتهً بؤنصاؾ أزهار القرنفل، وبالركنٌن الجانبٌٌن تبرز أزهار محورة 
تنمو من فرعٌن مورقٌن تنتهً بؤنصاؾ أزهار القرنفل تتجه نحو األركان الخارجٌة 

األزرق واألحمر الطوبً  للبالطة تكتمل بالبالطات المجاورة، استخدم فً زخرفتها
(. واستخدم فً 09صورة على أرضٌة بٌضاء مخضرة، وحددت بالبنً الداكن )ال

تزٌٌن أجزاء مختلفة من قصر احمد باي ودار بن جلول، كما تتواجد أمثلة منها 
 بمتحؾ اآلثار القدٌمة والفنون اإلسالمٌة وبقصر باردو بالجزائر.

قصراحمد باي توجد بالطات أخرى قوامها صرة مركزٌة مشعة أو  فً
القرنفل والالله شدٌدة وازهار مسننة تتوسطها شجرة متفرعة تنمو منها أوراق 

باألصفر واألخصر واألزرق، حددت العناصر نفذت بشكل هندسً، زخرفت  التحوٌر
لثانً منهما (، ونجد للنموذج ا20، 21البنً على أرضٌة بٌضاء مخضرة )الصورة ب

أمثلة مشابهة بالمتحؾ الوطنً لآلثار القدٌمة والفنون اإلسالمٌة ( 20)الصورة 
 بالجزائر.  

تتالؾ من صرة  ثثثنباتٌة هندسٌة زخارؾعناصرها قوام  القسم الثانً:

رؾ هندسٌة ازخاو تحٌط بها  وسطهاتتنباتٌة  ةزخرفمن او مشعة  دائرٌة مركزٌة
 س  وهً اربعة نماذج:وذات ثمانً رإ عبارة عن اطباق نجمٌة

بالطة مفردة  استخدمت بجدران جامع الكتبٌة(: 22)الصورة  الولالتصمٌم ا
سم، قوامها دائرة مركزٌة تشع منها أوراق ثالثٌة طولٌة، تحٌطها 06×06مقاساتها 

نجمة ثمانٌة، تنمو من اضالع النجمة أنصاؾ أزهار، ٌنحصر التصمٌم داخل دائرة 
باتجاه األركان الخارجٌة براعم تتفرع عنها عناصر حلزونٌة فً هٌئة  تنمو منها

 مراوح مركبة تتوسطها ورقة رمحٌة.
وهناك بالطة أخرى ذات تصمٌم زخرفً مشابه وال ٌختلؾ عنه إال فً 
التفاصٌل، وٌتسم بتؤثره بالعناصر التركٌة وباألسلوب األوربً مع احتفاظ العناصر 

سم، قوام 02.2×02.2مٌز بطٌنتها الصفراء، ومقاساتها بطابعها العربً، والتً تت
زخارفها دائرة مركزٌة، تشع منها أربع بتالت على هٌئة صلٌب تتخللها دوائر 
صؽٌرة، ٌحٌط التصمٌم المركزي دائرة مفصصة وأخرى ملساء، تنمو من أقطارها 
أنصاؾ مراوح نخٌلٌة ٌفصلها ساق تنتهً بؤنصاؾ دوائر تحصر بداخلها أنصاؾ 
زهرة تتخللها أزهار رسمت بشكل هندسً على هٌئة دوائر صؽٌرة، تبرز منها 
ورقتان، تعلوها باتجاه األركان الخارجٌة عناصر بٌضوٌة مركبة ذات قاعدة مثلثة، 
حددت زخارفها بالبنً، ورسمت باألزرق واألخضر بدرجاته ولمسات من األبٌض 

 .(24) (28ى أرضٌة صفراء شاحبة محمرة )الصورة عل

                                                        
54 BROUSSAUD.G, op-cit, PL.24D. 
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من خالل األسلوب الصناعً والزخرفً ٌمكن نسبة هذه البالطة إلى أواخر و
م، وهً الفترة التً بدأت التؤثٌرات األوربٌة توفد على 09م وبداٌة القرن 03القرن 

 .(22)البالطات المصنوعة بتونس بصفة عامة ومعامل القاللٌن بصفة خاصة
ومن البالطات التً  ،ةة معمارٌنباتٌ زخارؾعناصرها قوام القسم الثالث: 

العثمانٌة بالطات تكسو جدران ؼرؾ الطابق األرضً المطلة  التؤثٌراتخضعت إلى 
بقصر على حدٌقة البرتقال من الجهة الشمالٌة وعلى حدٌقة النخٌل من الجهة الجنوبٌة 

 والتً جاءت على هٌئة الشرافات المعمارٌة.احمد باي 
ئة الشرافات التً عرفت مفردة، جاءت على هٌالتصمٌم االول: بالطة 

، مقاساتها فً العمارة والفنون اإلسالمٌة استخداما واسعا فً العالم اإلسالمً
سم، قوام زخارفها ورقة كؤسٌة كبٌرة ثالثٌة ومركبة، تحصر بداخلها زهرة 02×02

وتقوم على قاعدة متدرجة مستطٌلة ، تنتهً رإوس الورقة بدوائر صؽٌرة، الزنبق
خالٌة من الزخرفة،  زهرة الزنبقدوائر صؽٌرة، على جانبٌها أنصاؾ   تتوسطها
 (. 24الصورة )تتوسطها زهرةأرباع دوائر  القاعدةه ذوبركن ه

وتوجد أمثلة لهذا التصمٌم بالمتحؾ الوطنً لآلثار القدٌمة والفنون اإلسالمٌة 
ن، وسقٌفة قصر الباردو، لكنها تختلؾ عنها من حٌث الخصائص الفنٌة وااللوا

فالموجودة بالمتحؾ لونت الورقة باألزرق ولمسات من األخضر على أرضٌة 
زرقاء، بٌنما الموجودة بقصر احمد باي لونت الورقة باألخضر ولمسات من األزرق 

 مع وجود النقط الثالث، مما ٌدل على أن البالطتٌن من صناعة فترتٌن مختلفتٌن. 
استخدم كإطار لحشوات وبنفس الحجرة والتً تلٌها نجد نموذجا آخرا 

وهً فً نفس الوقت،  وزخارؾ االربسكجدارٌة، ٌتمٌز بتؤثره بالتصامٌم التركٌة 
سم، ذات طٌنة 2سم، وسمكها 02×02مقاساتها من بالطتٌن  عبارة عن تجمٌعة

وهً ، كما تتمٌز بزخارفها الجمٌلة التً جاءت على هٌئة الشرافات المعمارٌةحمراء 
ل أوراق نباتٌة مركبة رسمت بؤسلوب هندسً على هٌئة عبارة عن ساق تمتد لتشك

أوراق كؤسٌة مدببة، تلتؾ الساق بطرٌقة حلزونٌة، تنمو من نقطة تالقٌها عناصر 
تشبه الورقة المفصصة، وتبرز من ركنً من أركان البالطة أرباع دوائر تكتمل 

لونت المجاورة، بٌنما من منتصؾ الضلع تنمو ورقة ثالثٌة مدببة،  تبالبالطا
باألزرق واألصفر والبنً واألخضر على أرضٌة ناصعة البٌاض، وحددت زخارفها 

 (. 22الصورة باللون البنً)
وتوجد أمثلة لهذا المثال وسابقه فً بعض المعالم بمدٌنة تونس، حٌث نجد 

-06هـ/00-01داي)القرن م(، ودار عثمان03هـ/02األول فً تربة علً باي)القرن
م(، والمدرسة 0626هـ/0061سة بٌر الحجر)م(، والثانً فً مدر06

                                                        
 .62محمود(، الزلٌج، المرجع السابق، ص زلعرج)عبد العزٌ -(22



   66 العربًدراسات فً آثار الوطن           

022 

 

التً أخذها احمد باي وهذه البالطات من النماذج ،   (26)م(03هـ/02السلٌمانٌة)القرن
 .وبنى فً مكانها القصر من الدور والمبانً التً هدمها وأعاد استعمالها بقصره

وباالضافة الى التصمٌم السابق، وجدت بعمائر مٌدنة قسنطٌنة لوحات فنٌة 
لكن معظمها ؼٌر مكتمل ،  خزفٌة ٌتشكل موضوعها الزخرفً أساسا من المزهرٌات

 ما عاد النموذجٌٌن التالٌٌن: 

بدار بن جلول فً لوحات متكررة  عبارة عن: (26الصورة )اللوحة االولى
 9على طول الجدار، ٌقدر عددها بالؽرفة بـ الؽرفة الؽربٌة من الطابق االول 

سم وطٌنة صفراء، ٌقدر اتساع 15×15بالطة ذات مقاسات  42لوحات، تتكون من 
سم، نظمت فً تسعة صفوؾ عمودٌة وستة أفقٌة، ٌحٌطها 81×154اللوحة بـ 

إطاران، الداخلً خالً من الزخارؾ، أما الخارجً فهو مشكل من بالطات جناح 
 الخطاٌفة. 

ن من مزهرٌة ذات قاعدة ناقوسٌة، مشكلة من أنصاؾ مراوح نخٌلٌة، تتكو
مكونة بوسطها ورقة ثالثٌة، وبدن منتفخ ٌتمٌز بالتنوع فً زخارفه المشكلة من 
عناصر نباتٌة وهندسٌة متنوعة، بعضها على هٌئة عقود مفصصة، تتضمن أزهار 

خالً من الزخرفة، وورٌقات صؽٌرة، محمولة بؤعمدة اسطوانٌة، ٌلٌها شرٌط متدرج 
ثم شرٌط أخر تتكرر على جانبٌه نفس العناصر السابقة، تتوسطها فروع مورقة،  
ومزهرة  رفٌعة، ثم ٌضٌق البدن باتجاه أعلى، مشكال رقبة رفٌعة، تنتهً بفوهة 

 المزهرٌة، على هٌئة تاج عمود.
وتقوم المزهرٌة ككل على قاعدة مستطٌلة مفصصة بؤنصاؾ دوائر صؽٌرة 

، تحملها فروع نباتٌة وأوراق وسٌقان ملتفة، تنمو من قاعدة اللوحة األصلٌة، مركبة
وهً عبارة عن أوراق ثالثٌة مطولة ومدببة،  وجزإها السفلً على هٌئة عقود 

زهرة الرمان ذات حجما كبٌر واوراق مفصصة مركبة، وتبرز من فوهة المزهرٌة 
ة حلزونٌة، تنمو منها براعم لفائؾ وأؼصان رفٌعة، تمتد بطرٌقالخرشوؾ المركبة 

وفروع مورقة، وتشكٌلة من األزهار المختلفة والمتنوعة فً الشكل والحجم المتؤثر 
، وٌحتضن التصمٌم بالكامل منها الالله والقرنفل والٌاسمٌن والقرنفل بؤسلوب الباروك

عقد حدوي، مشكل بؤنصاؾ المراوح النخٌلٌة المسننة والمتصلة ببعضها بطرٌقة 
، ٌعلو قمة العقد هالل تتوسطه زهرة الالله رسمت بطرٌقة شدٌدة التحوٌر، مقوسة

ٌقوم العقد على عمودٌن مشكالن من أنصاؾ المراوح النخٌلٌة المتصلة ببعضها 
البعض، ٌعلوهما تاجان فً شكل جرس مقلوب. زخرفت اللوحة باألزرق الكوبالتً، 

 ددت عناصرها بالبنً.واألخضر، واألصفر البرتقالً، ولمسات من البنً، وح
وتتمٌز هذه اللوحات بؤسلوبها الفنً المتؤثر باألسلوب األوربً)الباروك 
والركوكو(، أكثر من تؤثرها باألسلوب التركً، وٌتضح ذلك فً اللفائؾ الورقٌة 

                                                        
56-SAADAOUI.A, op-cit, Fig74, 84,93. REVAULT.J, op-cit, P149.  
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والحلزونٌة، أما التؤثٌرات التركٌة فنلمسها فً العناصر الزخرفٌة كزهرة الالله 
 والرمان والهالل.

أمثلة لهذه اللوحات فً كل من قصر الباردو، ومتحؾ اآلثار القدٌمة  وتوجد
بالجزائر، ومتحؾ الباردو وقصر احمد باي بتونس، وتوجد أمثلة  والفنون اإلسالمٌة

تشبهها بجامع جوربجً باإلسكندرٌة، مع اختالفات بسٌطة فً التفاصٌل الثانوٌة، 
 (26)والتشكٌلة اللونٌة

سم، قوام زخارفها مزهرٌة منتفخة 60حشوة مربعة مقاساتها : الثانٌةاللوحة 

البدن رسمت علٌه خطوط مقوسة على هٌئة خدود، ورقبتها ضٌقة فً جزئها السفلً 
 تؤخذ فً التوسع فً اتجاه الفوهة.ل

اما بدن المزهرٌة فتتخلله زخارؾ نباتٌة وهندسٌة، جزإها السفلً مشكل من 
 قاعدة مثلثة، ومقبضٌن على جانبٌها ضفٌرة ذاتخطوط مقوسة تعلوها مراوح نخٌلٌة 

( الالتٌنً، تنمو من المزهرٌة فروع من لفائؾ وأؼصان ؼلٌظة Sعلى شكل حرؾ)

، تنمو منها أوراق متنوعة ها بازهارا مختلفةطرافملتفة حول بعضها تننهً  املتوٌة 
كاسٌة ومراوح نخٌلٌة بسٌطة ومركبة، تنتهً األفرع بؤزهار مختلفة، منها أزهار 

، ٌحٌط القلب الدامًبسٌطة ومركبة، وأزهار الالله، وأزهار الرمان، وأزهار 
التصوٌر بالكامل إطار باألزرق ولمسات من األبٌض تزٌنه عناصر حلزونٌة متكررة 

 (.26الصورة على امتداد اإلطار)
جامع احمد باشا شائب  وتوجد عدة أمثلة لهذه اللوحة فً كل من

م( بلٌبٌا مع اختالفات بسٌطة فً بعض التفاصٌل الزخرفٌة 0699هـ/0001العٌن)
، ونجدها أٌضا فً دار جلولً بسفاقص التً تعود إلى (23)الثانوٌة، والتشكٌلة اللونٌة

 .(29)م03القرن 
 : المجموعة الثالثة/ 3

 الثاثٌراتها خضعت إلى التؤثٌرات األوربٌة ال سٌما من هذه المجموعة

 االسبانٌة واإلٌطالٌة والتً ٌمكن تقسٌمها إلى قسمٌن:
 مع احتفاظوالعناصر االسبانٌة القسم األول: تتسم تصامٌمها بتؤثرها باألسلوب 

وتتضح على العناصر تؤثرها  بالتصامٌم اإلسبانٌة من العناصر بطابعها العثمانً، 
الخارجٌة للبالطة بعناصر بٌضاوٌة حٌث انتفاخ العناصر وؼلظتها واحاطة األركان 

 بعض التصامٌم  ، تتداخل معأو خطوط مقوسة تتصل باألضالع الجانبٌة وتسٌر معها
والتً   ،سم2سم وسمك 21وا 02سماو08بٌن  ت مقاساتهاحتراواالطباق النجمٌة،

                                                        
 . 90-91لعرج)عبد العزٌز محمود(، الزلٌج، المرجع السابق، ص -(26
التصمٌمات والعناصر الزخرفٌة على العمائر اإلسالمٌة اللٌبٌة فً «البهنسً)صالح احمد(،  -(23

  .819، ص0993، العدد التاسع، مجلة كلٌة اآلثار، »العصر العثمانً األول والعصر القرمانلً
59 ZOUARI.A, «le Dar Jallouli et le dar Hintati à Sfax», in : L'Habitat Traditionnel dans les 

Pays Musulmans Autour de la Méditerranée, Rencontre d'Aix-Provence (6-8 JUIN 1984), 

le Caire, 1988, T I, PL : LII. 
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وبداٌات  رمن خالل اسلوبها الزخرفً ٌمكن نسبتها إلى أواخر القرن الثامن عش
، وهً الفترة التً بدأت التؤثٌرات األوربٌة بالوفود على البالطات القرن التاسع عشر

 .المصنوعة بتونس بصفة عامة ومعامل القاللٌن بصفة خاصة
بؽرؾ وجدت امثلة منه سم، 08بالطة مفردة مقاساتها النموذج االول: 

، وٌبدو أنها بايبقصر احمد  وأروقة الطابق األرضً المطل على الحوض المائً
وضعت فً ؼٌر أماكنها األصلٌة بعد عملٌة الترمٌم، إذ ٌشٌر بروسو إلى هذا الجزء 
من القصر بؤنه كان مكسو ببالطات اٌطالٌة، بٌنما الطابق األول هو الذي تكسوه 

فً إطارات األبواب  الخٌرة ، بحٌث نجد بعض آثار هذه ا(61)البالطات التونسٌة
عتابها، وبالدخالت الصماء، كما استخدمت ككسوة كاملة أو والشبابٌك وفً بواطن أ

كحشوات جدارٌة بكل من الجدران الداخلٌة للؽرؾ الخاصة بفاطمة بنت الباي، 
سم، وسمكها 08×08وبجناح الباي فً بالطات متكررة أو اطر لحشوات، مقاساتها 

منها نجمة سم، تتمٌز بطٌنتها الحمراء، قوامها دائرة مفصصة مركزٌة مركبة تشع 2
 على هٌئة عناصر رمحٌة مدببة رسمتثمانٌة، تعلو رإوسها دوائر صؽٌرة وأوراق 

نفذت بؤسلوب هندسً ، ٌفترش العنصر المركزي ورقة مسننة تعرؾ  ،بالتناوب
بعفسة الصٌد)قدم األسد(، تنمو منها باتجاه األركان الخارجٌة عناصر رمحٌة، حددت 

زرق الداكن زخارفها بالبنً على أرضٌة برتقالٌة شاحبة وبٌضاء مزرقة، ولونت باأل
 .(60) (23واألخضر الحشائشً)الصورة 

صمٌم نماذج بدار بن عبد هللا ودار حسٌن باي بتونس وهً وتوجد لهذا الت
، (62)م(09م ودار المنستٌري)بداٌة القرن03وأوائل القرن  06تعود إلى أواخر القرن 

 .(68)م( بنفس المدٌنة0319-0312هـ/0221وبجامع ٌوسؾ صاحب الطابع )
فً أجزاء مختلفة من  تاستخدمسم، 08الثانً: بالطة مفردةمقاستها النموذج 

وبؤطر الشبابٌك واألبواب وفً أعتابها الداخلٌة، كما نجدها على القصر فً السقٌفة 
شكل أكسٌة جدارٌة بجناح الباي، وباطارت وحشوات جدارٌة بؽرفة فاطمة بنت 

، قوامها نجمة مركزٌة من ق األول المطل على الحوض المائًالباي، وبؽرؾ الطاب
باللون األصفر واألزرق الداكن واألخضر الحشائشً، ثمانٌة رإوس مرسومة 

تنتهً بؤوراق ثالثٌة رسمت باألخضر  فروعمنها نمووبؤركانها أزهار محورة ت
الصورة ) واألصفر، وحددت العناصر الزخرفٌة بالبنً على أرضٌة بٌضاء مخضرة

29)(64) . 

                                                        
60

BROUSSAUD.G, op-cit, P15. 
61ibid, PL.26F. 
62 REVAULT.J, Palais, G, op-cit  , P58, 86.  LOVICONI.A&D, op-cit, P133. 
63SAADAOUI.A, op-cit, Fig125. 
64BROUSSAUD.G, op-cit, PL.26E. 
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 (62)وهناك أمثلة من هذا النوع من البالطة بضرٌح سٌدي عبد الرحمن
والمتحؾ الوطنً لآلثار القدٌمة والفنون اإلسالمٌة، تشترك فً الخصائص الصناعٌة 
والفنٌة، إال أنها تختلؾ عنها من حٌث األلوان وبعض العناصر الزخرفٌة، ففً هذه 
األخٌرة تمٌزت باللون األصفر والرمادي واألزرق، كما أن األوراق الثالثٌة عوضت 

أنهما من مصنع واحد وفترتٌن مختلفتٌن، وتوجد لها باألزهار الكؤسٌة، مما ٌدل على 
 . (66)م03هـ/02أمثلة أٌضا فً دار بن عبد هللا بمدٌنة تونس والتً تعود إلى القرن

(: عبارة عن تجمٌعة تتكون من أربع بالطات، 81لصورة )االنموذج الثالث:
سم، تتوسطها دائرة مركزٌة مفصصة، ٌحٌطها مضلع 2سم وسمك 21×21مقاساتها 

ثمانً الرإوس ٌشبه الدائرة المسننة، تنمو من رإوسه الثمانٌة عناصر نباتٌة بٌضوٌة 
مفصصة على هٌئة األوراق النباتٌة المركبة، ٌحٌط بالتصمٌم المركزي دائرة 

، تتصل هذه األخٌرة سنن، تتخلله مراوح نخٌلٌة بسٌطة مفصصة جزإها الداخلً م
ن الخارجٌة بؤرباع نجمة متداخلة مركبة بالعناصر البٌضوٌة السابقة، حلٌت األركا

ذات ثمانً رإوس، حددت زخارفها باللون البنً، ولونت باألخضر الزٌتونً 
 والبرتقالً واألزرق الداكن والبنً اآلجوري على أرضٌة بٌضاء ؼٌر نقٌة.

(: تجمٌعة من أربع بالطات، وهً على نوعٌن 80)الصورة رابعالتصمٌم ال
سم، لهما 21×21سم، واآلخر كبٌر 08×08ؽٌر مقاساته من حٌث المقاسات، نوع ص

تصمٌم زخرفً واحد، قوامه دائرة مركزٌة مركبة ومفصصة، تبرز منها عناصر 
حلزونٌة فً هٌئة حرؾ الواو وأوراق كؤسٌة منتفخة بالتناوب، ٌحٌط التصمٌم 
المركزي دائرة كبٌرة، تبرز من منتصؾ األضالع أنصاؾ نجمة ثمانٌة الرإوس 

بالبالطات المجاورة، وباتجاه األركان الخارجٌة ثالثة دوائر صؽٌرة، أوسطها  تكتمل
بٌضوٌة الشكل، وٌتكرر ربع العنصر المركزي فً األركان الخارجٌة، حددت 
زخارفها بالبنً، ورسمت باألزرق الداكن واألصفر الباهت والبرتقالً واألخضر 

 الفاتح على أرضٌة بٌضاء.
ن تجمٌعة من أربع بالطات، مقاساتها التصمٌم الثالث: عبارة ع

سم، وطٌنة حمراء، قوام زخارفها دائرة مركبة تشع منها 2سم، وسمكها 20,5×20,5
أوراق ثالثٌة أوسطها مدببة تتخللها سٌقان مورقة تنتهً بزهرة ثمانٌة، ٌحٌط التصمٌم 

ة المركزي شرٌط مربع ؼٌر منتظم، عبارة عن عناصر نباتٌة ؼلٌظة من أوراق ثالثٌ
، ٌتوسط أضالع المربع أشكال بٌضوٌة وانصافهامدببة وكاسٌة ومراوح نخٌلٌة 

تحصر بداخلها خطوط مستقٌمة ومتقاطعة على هٌئة مربعات صؽٌرة، وبنقطة 
التقاطع نقط صؽٌرة باللون األزرق، ٌبرز من أعلى الدوائر باتجاه األركان الخارجٌة 
برعم صؽٌرة ٌنتهً بوردة زرقاء، حددت الزخارؾ بالبنً، ولونت باألخضر 

                                                        
 .57محمود(، الزليج، المرجع السابق، ص زلعرج)عبد العزي -(65

66 REVAULT.J, Palais, op-cit, P85. 
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صورة رق واألصفر الذي ٌمٌل نحو البرتقالً وعلى أرضٌة بٌضاء)الالزٌتونً واألز
82)(66). 

التصمٌم األخٌر ال نجد له إال مثاال واحدا وهو ضمن النماذج المعروضة و
بالقصر، تتشابه مع األمثلة السابقة من حٌث الخصائص الصناعٌة والفنٌة، وبوجود 

 تقلٌدها لتصامٌم اسبانٌة.  النقاط الناتجة عن عملٌة الحرق باألفران، وكذلك فً
أما القسم الثانً: جاءت البالطات فٌه على درجة كبٌرة من الرقة واالتقان، 

سم رسمت وفق تصامٌم أوربٌة 2سم وسمك 20او 21مقاساتها كبٌرة تراوحت بٌن 
 ها تقلٌدا تاما إلى درجة التطابق، وقلدشخصٌتهاالفنان افقدها  ال سٌما منها االٌطالٌة

ٌز بٌنها لوال وجود ثالث نقاط دائرٌة صؽٌرة من ؼٌر طالء على وجه ٌصعب التم
 الً:وهً اربع نماذج كالت (84، 88، 81) البالطة

اعتمدت على االشرطة كعنصر زخرفً لذي ا واالكثر استخداما التصمٌم 
ن أربع (: عبارة عن تجمٌعة م82النموذج االول )الصورة تتخللها العناصر النباتٌة.

قوام زخارفها عناصر نباتٌة  سم،02×02سم او 08×08مقاساتها بالطات، 
وهندسٌة، على شرٌط ٌمتد عبر ركنً البالطة، ٌتوسطه عنصر زخرفً عبارة عن 
ساق نباتً مورق ومزهر، تنمو من ركنً البالطة باتجاه المركز لتلتقً بزهرة 

رع منها ، تتفسداسٌة تتفرع عنها عناصر حلزونٌة، وباألركان نجد زهرة سداسٌة
 .مراوح نخٌلٌة مركبة

وٌتشابه هذا التصمٌم مع نموذجٌٌن لهما خصائص صناعٌة وفنٌة مختلفة 
عن هذا النموذج التونسً وٌقول  (BROUSSAUD)األول اسبانً، وٌتحدث بروسو

وله أمثلة فً مئذنة تستور بتونس، أما  (63)ؤنه تصمٌم اسبانً قلده التونسٌونعنه ب
النموذج الثانً فهو من صناعة اٌطالٌة، ونجد له أمثلة بدار بن جلول وقصر احمد 
باي، وال ٌكمن االختالؾ بٌن النماذج الثالثة إال فً بعض التفاصٌل الثانوٌة وتدرج 

 األلوان واختالؾ االكاسٌد ودقة ورقة تنفٌذ التصمٌم . 
قصر احمد باي، تجمٌعة من أربع بالطات سقٌفة ب استخدم :الثانًالنموذج 

فً وقد عثرنا على نماذج منه  إلى درجة التطابقالتصامٌم االٌطالٌة فٌها  قلدت
ً اننا لم نفرق فً بداٌة االمر بٌنهما لوال وجود النقط القصر من صناعة اٌطالٌة، حت

سم، قوامه 2سم وسمكها 20×20 ، مقاساتهالثالثة النً تتركها الحوامل الفخارٌة

مفصصة، تحٌطها دائرة ملئت ة دائرة مركزٌة تنمو منها أوراق طولٌ زخارفه
استدارتها بخطوط رفٌعة متقاطعة، تبرز من الدائرة بمنتصؾ التجمٌعة ورقة كاسٌة 

ث من نقطة التقائهما فروع نبع، تالزنبق  ه أوراق االكانتس، تعلوها زهرةمنتفخة تشب
، وباتجاه األركان الخارجٌة شرٌط دلٌةباوراقها المت الزهرة بنفسمورقة تنتهً 

مركب ملئ بمعٌنات برتقالٌة على أرضٌة خضراء مزرقة ٌكتمل بالبالطات المجاورة 

                                                        
67BROUSSAUD.G, op-cit, PL.12B. 
68 ibid, PL.12D. 
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مشكال مربعا، رسمت بالبنفسجً واألخضر المزرق والبرتقالً واألزرق الداكن على 
 .(69)(88رضٌة بٌضاء طباشٌرٌة ؼٌر نقٌة)الصورة أ

تتالؾ من دائرة مركزٌة مفصصة تحٌطها  عبارة عن تجمٌعةالثالث:النموذج 
حٌطها اقواس السهام وفً اركان  زهار التً ٌزٌنها شرٌط ربطة العنق تبقات من اال

 تان المجاورتانالتجمٌعة اوراق االكانتس التً تكتمل فً البالط
الولى طها دائرة اكبر من احٌتدائرة مفصصة النموذج الرابع: تجمٌعة قوامها 

بشكل طولً  رسمت ٌةؼٌر منتظم تنمو منه انصاؾ مراوح نخٌل تتداخل مع مضلع
 تتجه نحو االركان ومنتصؾ  اضالع التجمٌعة

وٌبدو على القسم االخٌر تاثر العناصر والوحدا ت الزخرفٌة فٌه باسلوب 
 واالنحناءات وبقرون الرخاواقواس السهام الباروك الذي تمٌز بالخطوط الحلزونٌة 

بكثرة فً عصر النهضة وكراهٌة الخطوط المستقٌمة  ومزج  لتً عرفت واستخدمتا
 .ق والزهورابٌنها والعناصر النباتٌة من السٌقان واالفرع واالور

 خاتمة: 
فً ختام هذا البحث المتواضع نخلص إلى أن مدٌنة قسنطٌنة تزخر بتصامٌم 

التؤثر بالتقالٌد المعاصرة لها عدٌدة للبالطات الخزفٌة التونسٌة، تصامٌم ٌبدوا علٌها 
على ؼرار التؤثٌرات العثمانٌة التركٌة والتؤثٌرات االسبانٌة واإلٌطالٌة، وعلى الرؼم 
من ذلك التؤثر إال أن البالطات الخزفٌة التونسٌة تتسم بمٌزات وخصائص تجعلها 
متمٌزة عن ؼٌرها من البالطات الخزفٌة، ولعل من أهم تلك المٌزات وجود ثالث 

قاط علٌها، تداخل وتمازج األلوان واألكاسٌد، استخدام العناصر الزخرفٌة النباتٌة ن
والهندسٌة على نطاق واسع مستجٌبة فً ذلك لتعالٌم الدٌن االسالمً، على عكس 
البالطات الخزفٌة الهولندٌة واالٌطالٌة التً ؼزتها العناصر اآلدمٌة والحٌوانٌة 

 .والمناظر الطبٌعٌة
ل أن كثرة استخدام البالطات الخزفٌة التونسٌة بمعالم مدٌنة كما ٌمكن القو

قسنطٌنة هو دلٌل على التواصل التجاري الكبٌر الذي كان ٌربط المدٌنة بؤسواق اٌالة 
 النصوص التارٌخٌة فً أكثر من مرة.تونس العثمانٌة، وهً الحقٌقة التً تثبتها 
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