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 فن الزلٌج على العمارة الزٌانٌة فً المغرب
 م( 61 – 61هـ/61 – 7)ق 

 د. خدٌجة نشار
 

 مقدمة:
عاشت مدٌنة تلمسان فً العهد الزٌانً مرحلة  إنتقال من مركز حضاري إلى 

ثالثة قرون. شهدت المدٌنة فً هذه المرحلة حركة عاصمة دولة لفترة دامت أكثر من 
 عمرانٌة نشٌطة حٌث تسابق سالطٌنها على تعمٌرها وتوسٌعها.

كما شجعوا الصناعات الحرفٌة بمختلف أنواعها، وذلك إستجابة لمتطلبات 
 الحٌاة الحضارٌة وللتعبٌر عن الوجود القوي للدولة.
لفنٌة، بالحٌاة السٌاسٌة، اإلقتصادٌة هناك إرتباطا وثٌقا ما بٌن الفنون والحركة ا

واإلجتماعٌة. فهً تكشف عن قوة نظام الدولة، كما تدل على مدى تقدمها أو ضعفها 
إقتصادٌا وذلك من خالل رواج منتجاتها الصناعٌة بمختلف أسالٌبها الفنٌة وبالتالً 

 الكشف عن المستوى المادي للمجتمع وذوقه الفنً.
ه الصناعات الحرفٌة الفنٌة التً نالت مكانة هامة كان الزلٌج من بٌن أهم هذ

وتنوعت مجاالت إستخدامها فً تزٌٌن المبانً الدٌنٌة منها المساجد واألضرحة 
 والمبانً المدنٌة، القصور والمدارس.

ٌعتبر الزلٌج من أهم الشواهد المادٌة للزخارف المعمارٌة على المبانً الزٌانٌة 
 والعناصر المعمارٌة الرخامٌة والخشبٌة.إلى جانب الزخارف الجصٌة 

 مدٌنة تلمسان:
تقع مدٌنة تلمسان فً اإلقلٌم الغربً من أرض المغرب االوسط على مساحة 

 م على سطح البحر. 038على إرتفاع  1متساوٌة بٌن البحر والصحراء
ٌذكر القلقشندي فً كتابه صبح األعشى فٌما ٌخص حدودها أنها كاآلتً: 

ق حدود مملكة إفرٌقٌا أو ما أضٌق إلٌها من جهة الغرب، وحدها من "فحدها من الشر
الشمال البحر الرومً وحدها من الغرب حدود مملكة فاس اآلتً ذكرها من الشرق، 

 .2وحدها من جهة الجنوب المفاوز الفاضلة بٌن بالد المغرب وبالد السودان"

                                                             
  معهد اآلثار 2جامعة الجزائر . 

( تعرٌب وتعلٌق 1024 – 1016مذكرات ولٌم شالر قنصل أمرٌكا فً الجزائر ) –ولٌم شالر - 1

  .      35ص  1802الجزائر  –وتقدٌم، إسماعٌل العربً. الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع 

 1333القاهرة.  –المطبعة األمٌرالٌة  – 5ابو العباس أحمد القلقشندي صبح األعشى. ج   - 2

 .   148م ص 1815هـ/
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ناحٌة الغربٌة كما ٌذكر حسن الوزان فً كتابه وصف إفرٌقٌا: "ٌحدها من ال
واد زا ونهر الملوٌة، ومن الجنوب واد الصومام وصحراء نومٌدٌا، من الشمال البحر 

 .3الرومً
عرفت المدٌنة عدة أسماء منها "بومارٌا" أي الحدائق أو البساتٌن فً العهد 
الرومانً، ثم أصبحت فً العهد البزنطً مركزا حضارٌا خالل القرن الثالث 

 .4المٌالدي
البربر أمر بالدهم، بعد ما أحلو الرومان والبزنطٌٌن عنها، أطلقوا  ولما تولى

علٌها إسم "أقادٌر" أو "أجادٌر" أو "أكادٌر" وكل هذه األسماء تحمل نفس المعنى 
غٌر أن "أكادٌر" بفرنٌة زٌانٌة األصل تعنً "مدٌنة محصنة" أو جدار قدٌم. وهذه 

 .5التسمٌة تإكد قدم المدٌنة وعراقتها

ٌة "تلمسان" فتنطق بكسرتٌن وسكون المٌمً وسٌن مهملة، وهً كلمة أما تسم
 .6محلٌة بربرٌة مركبة من )تلم( وتعنً تجمع و)سان( تعنً إثنان أي الصحراء والتل

تلمسان عبارة عن قرٌتٌن متجاورتٌن، أكادٌر التً أسسها بنوٌفرن، ثم أعاد 
قرارت المدٌنة التً أسسها تؤسٌسها إدرٌس األول على أنقاض المعسكر الرومانً، وتا

م( بمكان محتلة، فتوسعت  1868هـ/ 462ملك مراكش ٌوسف بن تاشفٌن سنة )
 . 7القرتٌن وإلتحتما لتكون تلمسان

عرفت هذه المدٌنة عدة صراعات وثورات، إلى أن ضعفت الدولة الموحدٌة 
بالمغرب فإن بنً عبد الواد كانوا ٌحكمون باسمهم تلمسان ووالٌتها وأصبحت 
عاصمة لمملكتهم. وقد توارثت بنو عبد الواد عرشها أزٌد من ثالثة قرون، إال أن 
مملكتهم كانت معرضة دائما للغارات والغزو من طرف جٌرانهم الحفصٌٌن ملوك 
إفرٌقٌة من الناحٌة الشرقٌة والمرٌنٌون ملوك المغرب األقصى من الناحٌة الغربٌة، 

قاعدة ملكهم مدٌنة فاس أقرب إلى تلمسان  وكان هإالء أكثر قوة وأشّد بؤسا وكانت
من غٌرهم من المدن األخرى، األمر الذي مّكن المرٌنٌٌن من اإلستالء على عاصمة 

بنً عبد الواد عدة مرات رغم مقاومتهم العنٌفة ودفاعهم الشدٌد عنها. وقد وقع 
 748وسنة  –م  1337هـ/ 737إستالئهم علٌها فً عدة غارات فً كل من سنة 

م، وذلك إلى أن أخرجهم منها نهائٌا أبو حمو  1352هـ/ 753م وسنة  1340هـ/
                                                             

 2ط  – 2ج  –حسن بن محمد الوزان، وصف إفرٌقٌا، ترجمة محمد حاجً ومحمد األخضر   - 3

 . 385. ص  1803الرباط  –

 .08ص  – 2882الجزائر  – 1ج  –عبد العزٌز الفٌاللً، تلمسان فً العهد الزٌانً   - 4

تلمسان عبر العصور، دورها فً سٌاسة وحضارة الجزائر،  –محمد بن عمرو الطمار  - 5

  .0ص  1804المإسسة الوطنٌة للكتاب، الجزائر 

 .454م، ص  2880هـ/ 1428بٌروت، لبنان،  1ط  – 1ٌاقوت الحموي، معجم البلدان، ج - 6

مطبعة بٌروت، فونطانا  –بغٌة الرواد فً ذكر الملوك من بنً عبد الواد  –ٌحٌى بن خلدون  -  7

 .21، ص 1883الجزائر  –الشرقٌة 
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م، حٌث بوٌع فً نفس هذه السنة، ببٌعة الخالفة،  1358هـ/ 768موسى الثانً سنة 
  دام ملكه إحدى وثالثٌن سنة.

رغم اإلضطرابات واإلضطهادات والفتن التً عرفتها المنطقة عامة والمدٌنة 
وقد شهدت فً هذه الفترة أي الزٌانٌة، إزدهارا كبٌرا فً خاصة، فإنها لم تتؤثر، 

المجاالت العدٌدة منها الفكرٌة، العلمٌة، اإلقتصادٌة، العمرانٌة والفنٌة. حٌث ٌذكر إبن 
خلدون فً هذا الشؤن "ولم ٌزل عمران تلمسان ٌتزاٌد، وخطتها تتسع والصروح بها 

ٌان واتخذوها دارا لملكهم وكرسٌا باآلجر والقرمٌد تعالى وتشاد إلى أن أنزلها آل ز
لسلطانهم، فؤخطوا بها القصور المونقة، والمنازل الحافلة، واغترسوا الرٌاض 
والبساتٌن وأجروا خاللها المٌاه، فؤصبحت أعظم أمصار المغرب. ورحل إلٌها الناس 
من القاصٌة، وتدفقت بها  أسواق العلوم والصنائع، فنشؤ بها العلماء وأشتهر فٌها 

 .0عالم. وضاهت أمصار الدول اإلسالمٌة والقواعد الخالفٌةاأل
أبرز وأهم المعالم التً الزالت قائمة تتباهى بها مدٌنة تلمسان، نذكر منها 
قصر المشور، مسجد أكادٌر، الجامع الكبٌر، مسجد أبً الحسن والمدرسة التاشفٌنٌة 

لى جزء كبٌر من كنماذج نتطرق إلٌها فً خالل هذا البحث حٌث الزالت تحافظ ع
  العناصر المعمارٌة، خاصة الزلٌج.

 :قصر المشور 
ٌقع جنوب مدٌنة تلمسان، وهو عبارة عن قلعة محصنة ٌحٌط بها سور. بناه 

 م. 13هـ/  7السلطان ٌغمراسن بن زٌان فً أواسط القرن 
مترا  488ٌتربع المشور على مساحة فً موضع مرتفع قلٌال، ٌبلغ طوله 

ه بابان، احدهما باب جٌاد ٌقع فً الجنوب وٌطل على البادٌة، مترا ل 208وعرضه 
والثانً باب الغدٌر ٌقع فً الشمال الغربً وٌإدي إلى قلب المدٌنة وكان بالمشور 

 مجموعة من المخازن والمطامٌر لتخزٌن مإونتهم.
تعرض للتخرٌب من طرف بنً مرٌن عدة مرات، وكان ٌجدد وٌرمم بعد كل 

ى أن إحتلته السلطة العسكرٌة الفرنسٌة وحولته إلى ثكنات تخرٌب وظل قائما إل
 (.81.)صورة رقم 8وفندق عسكري

رمم القصر من طرف المركز الوطنً للبحوث االثرٌة للجزائر، وتم إعداده 
كتحف معمارٌة شاهدة عن الحضارة الزٌانٌة. ٌتمٌز الشكل الخارجً  2811سنة 

ً بالجهة الجنوبٌة الشرقٌة تلٌه سقٌفة بالبساطة، وٌتم الدخول إلٌه عبر باب رئٌس

                                                             

عبد الرحمان خلدون، كتاب العبر ودٌوان المبتدأ أو الخبر فً أٌام العرب والعجم والبربر  -  0

ت، لبنان ، دار الكتب العلمٌة، بٌرو3، ط،  7ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر، مح. 
  .83م، ص  2886هـ/  1427

9  - BOUZINA OUFRIHA FATMA ZOHRA, tlemcen capitale musulmane le siècle d’or du 

Maghreb central, Edition Dalimen – Algérie. 2011. P 177.   
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بسٌطة بها باب ٌإدي إلى فناء مستطٌل ٌتوسطه حوض ذو شكل صلٌبً، تحٌط به 
 أربع أروقة تفتح علٌه القاعات والغرف ٌنقسم القصر إلى أربعة أجنحة: 

الجناح الشرقً ٌحتوي على قاعة اإلستقبال مستطٌلة الشكل تتوسطها  -
القاعة إٌوانٌن متقابلٌن، ٌحتوي كل واحد نافورة من الرخام، وبهذه 

 منها على غرفة للحرس. 
 وبالجهة الغربٌة نجد مسكن الحرٌم به طابقٌن. -

أما الجناح الشمالً مخصص لراحة السلطان فً فصل الصٌف. بٌنما  -
 ٌقضً أٌام الشتاء فً الجهة الجنوبٌة.

هذا ٌتمٌز قصر المشور بمساحته الواسعة ومختلف المرافق التً تشغل 
الفضاء. زٌن بالعدٌد من العناصر المعمارٌة من مواد مختلفة منها األعمدة الرخامٌة 
والزخارف الجصٌة التً تكتسً مساحات من الجدران، وسقوف خشبٌة، بها زخارف 
.بالإلكٌة، إضافة إلى البالطات الخزفٌة، الزلٌج ٌكسً جدران القاعات واألروقة على 

ف متر وتبلٌط أرضٌات القاعات، األروقة، الساحات إرتفاع من األرضٌة بمتر، ونص
 والساللم.
 :مسجد المشور 

ٌعتبر مسجد المشور من أجمل إنجازات فن العمارة فً عهد الدولة الزٌانٌة. 
ٌقع فً الجهة الغربٌة من قلعة المشور، جنوب القصر الملكً. بناه أبو حمو موسى 

 م. 14هـ/ 0فً القرن 
لدولة واألعٌان. ٌقع المسجد على أرض كان مخصص لألمراء ورجال ا

منبسطة فً شكل مستطٌل من الشرق إلى الغرب. شهد عدة تعدٌالت. أما المئذنة 
 (.82المربعة الشكل تقع فً وسط الجهة الشرقٌة للمسجد.)الصورة رقم 

 .18زٌنت واجهاتها األربع بزخارف من الزلٌج واآلجر
  :مسجد أكادٌر 

جٌاد وتهدم وأنطمس ، لم ٌبق منه إال منارته بنى المسجد بالقرب من باب ال
م، فً وسط  14هـ/ 7العتٌقة التً بناها السلطان أبً ٌحٌى ٌغموراسن فً القرن 

 الحدائق والمنازل.
تقع المئذنة فً الجهة الشمالٌة للمسجد، رباعٌة الشكل، ٌصل إرتفاعها إلى 

ة القدٌمة )بومارٌا( مترا، بنٌت القاعدة من حجارة مصقولة ترجع إلى الفتر 26.68
مترا  4.78وعلى إرتفاع ستة أمتار أستعمل اآلجر األحمر، أما الحوسق ٌبلغ إرتفاعه 

مترا. زٌنت جدرانه ببالطات خزفٌة وقطع من الزلٌج على شكل  2.4وعرضه 
 (.83فصوص. )الصورة رقم 

 

                                                             
10 - Bourouibaire. L’art Religieux en Algerie. SNED. Alger 1981. P 186.  
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 :الجامع الكبٌر 
بعد جامع أكادٌر، ٌقع الجامع الكبٌر وسط المدٌنة، هو أشهر وأقدم مبانٌها 

م( ثم جدده وقام بزخرفته  1802هـ/  475شرع فً بنائه ٌوسف بن تاشفٌن سنة )
 .11م( 1135هـ/  538علً بن ٌوسف بن تاشفٌن سنة )

جاء مخطط الجامع الكبٌر على نمط جامع قرطبة، تؤخذ بٌت الصالة شكل 
ار القبلة م( ٌحتوي على ثالثة عشر بالطة عمودٌة على جد 58م/  68المستطٌل )

وقبتٌن، كما تقوم عقود الجامع على دعائم حجرٌة ضخمة، به صحن فً الجهة 
الشمالٌة لبٌت الصالة، تحٌط به أروقة وتتوسطه نافورة، للمسجد ثمانٌة أبواب 

 601 – 633موزعة على الجهات األربعة أما المئذنة فقد بناها السلطان ٌغمراسن )
مترا، بها  35محراب، ٌبلغ إرتفاعها م( تقع فً محور ال 1202 – 1235هـ/ 

مترا، تحمل المئذنة مجموعة من البالطات والزلٌج التً تزٌن  4.78جوسق طوله 
 (.84واجهاتها. )الصورة رقم 

  :مسجد سٌدي أبً الحسن 
م( سمً مسجد أبً الحسن نسبة إلى العالمة  1286هـ/  686أسس سنة )

رس فً تلمسان أٌام األمٌر أبً سعٌد، الشٌخ سٌدي أبً الحسنً التنسً، الذي كان ٌد
 .12أصبح متحفا آلثار تلمسان

ٌتكون مخططه من بٌت للصالة بها ثالث بالطات وثالثة أساكٌب، ال ٌوجد فٌه 
 صحن وال مٌضاة له مدخل فً الواجهة الشرقٌة.

 حول فً الفترة االستعمارٌة إلى مستودع ثم إلى مدرسة قبل أن ٌصبح متحفا.
سجد أثرا فنٌا قائما، ٌشهد على إزدهار الفن المعماري فً ٌمثل محراب الم 

 الفتر ة الزٌانٌة.
أما المئذنة فقد شٌدت فً الركن الشمالً الشرقً من المسجد وٌبلغ إرتفاعها 

 مترا. 14.25

مترا وٌنتهً بقبٌبة  1.45مترا وعرضه  3.85ٌصل إرتفاع الجوسق إلى 
 صغٌرة تنتهً بتفاحتٌن.

ٌدي أبً الحسن بتشكٌلة ممٌزة من قطع الزلٌج التً تتمٌز مئذنة مسجد س
تكتسً واجهاتها األربعة. تختلف القطع الخزفٌة من حٌث تصامٌم عناصرها 

 (.      85الزخرفٌة والمساحات المزٌنة. )الصورة رقم 
 :المدرسة التاشفٌنٌة 

تعتبر ثان مدرسة زٌانٌة، شٌدها السلطان أبو تاشفٌن إبن أبو حمو موسى األول 
فً النصف األول من القرن الثامن هجري الموافق للقرن الرابع عشر المٌالدي، ثم 

                                                             

 .100، ص 1801الكوٌت،  37حسٌن مإنس، المساجد، سلسلة عالم المعرفة، العدد  -  11

12 - BERQUE, A L’Algérie terre d’art et d’histoire. Alger. 1937. P 175.  
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جدد بناإها السلطان أبو العباس أحمد العاقل خالل القرن التاسع الهجري الموافق 
 .13للخامس عشر مٌالدي
تاشفٌنٌة فً وسط المدٌنة، جنوب المسجد الكبٌر وبالقرب من تقع المدارسة ال

المشور. كان إفتتاح المدرسة من طرف أبو موسى المشدالً من أكبر علماء المذهب 
 .14المالكً فً ذلك العصر، درس فٌها علوم الدٌن

للمدرسة بابٌن: باب فً الجهة الشرقٌة، وباب فً الجهة الغربٌة وهو المدخل 
ل ى شكل قوس متعدد الفصوص ٌحٌط به إطار مزٌن بلوحات من الرئٌسً ٌظهر ع

 (.86الزلٌج. )الصورة رقم 
لقد كسٌت جدران وبلطت أرضٌات هاته المدرسة بالعدٌد من لوحات الزلٌج، 

جمع بعض القطع بعد هدم المدرسة، وهً  (DUTHOIT)وقد إستطاع المهندس دوتوا 

 .15بالجزائر موزعة بٌن متحف تلمسان ومتحف اآلثار القدٌمة
 الزلٌج على العمارة الزٌانٌة:

 « Azzulicha »أطلقت كلمة زلٌج على البالطات الخزفٌة فً بالد األندلس 

 .16إن هذه الكلمة مشتقة من العربٌة لكلمة "زلج" "زلق" على مكان أملس

تعنً اللون   «Azulejo»)أثول( كما ورد باإلسبانٌة كلمة azulالشطر األول 

طات ذات اللون األزرق أو ٌغلب علٌها إستعمال هذا اللون التً األزرق أي البال
 إنتشر فً المبانً اإلسبانٌة والبرتغالٌة.

عرف المسلم الفسٌفساء مع توسع الفتوحات اإلسالمٌة، لم ٌبتكر هذه الطرٌقة 

الفنٌة المعمارٌة ولكنه ورثها عمن سبقوه من الحضارات القدٌمة الٌونانٌة والرومانٌة، 
لت أوج إزدهارها فً هذه الفترة وإنتشرت فً أغلب المبانً الدٌنٌة حٌث وص
 والمدنٌة.

كانت الفسٌفساء عبارة عن مكعبات من الحجارة الصغٌرة الملساء الملونة 
والقطع الرخامٌة،  الزجاجٌة والصفائح المعدنٌة التً تستعمل إلنجاز المواضٌع 

ٌة، ومشاهد الحرب والصٌد والمصارعة الزخرفٌة المختلفة تمثل الحٌاة الدٌنٌة، الطبٌع
 وغٌرها.

إستمر الفنان المسلم فً إستخذام هذه التقنٌة، وخٌر دلٌل على ذلك هو قبة 
الصخرة والمسجد األموي بدمشق، ظهرت فً العصر العباسً تقنٌة جدٌدة لتكسٌة 

                                                             

تارٌخ الجزائر فً صالح بن قربة، مصادر تارٌخ مدارس تلمسان فً العهد الزٌانً: فً  - 13

منشورات المركز الوطنً للدراسات والبحث فً الحركة ، من خالل المصادر العصر الوسٌط
 .146 – 145، ص 2887. الجزائر 1854الوطنٌة وثورة أول نوفمبر 

 .72ٌحٌى إبن خلدون، المصدر السابق، ص  -  14

15 - MARCAIS, G l’architecture musulmane d’occident. Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne, 

Sicile – Arts et metiers  graphiques. Paris 1954. P 55.   

 .610، ص 2881بٌروت،  –، دار المشرق 2المنجد فً اللغة العربٌة المعاصرة، ط  -  16
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الجدران وتبلٌط األرضٌة وهً إستعمال البالطات الخزفٌة التً كانت تعطً للفنان 
 رٌة فً إستعمال العناصر الزخرفٌة وفً تنفٌذ المواضٌع الفنٌة المختلفة.ح

إنتشرت هذه التقنٌة فً كل من إٌران وبالد الرافدٌن، الشام، مصر وبالد 
 المغرب واألندلس.

إستعمل الزلٌج فً بالد المغرب األقصى والمغرب األوسط عند حكم 
أن وصلت صناعة الزلٌج وإستعمالها المرٌنٌٌن، لقد إهتموا بالفنون المعمارٌة، إلى 

إلى أوج إزدهارها، خاصة عند هجرة الكثٌر من مسلمً وٌهود األندلس وإستقرارهم 
 بالمدن الكبرى منها فاس تطوان، سال والرباط.

ٌذكر أن فً عهد الموحدٌن بلغ عدد الورشات التجارٌة خارج أسوار مدٌنة 
ٌن مقرا لصانعً الفخار والقرمٌد ورشة، وأصبحت فً عهد المرٌنٌ 100فاس قد بلغ 

 .17والزلٌج
الزالت مبانً مدٌنة فاس قائمة تزخر وتتباهى بمجموعة نماذج الزلٌج الذي 

 ٌمتاز بالدقة واإلتقان فً التنفٌذ.
لم ٌقتصر إستعماله على تبلٌط األرضٌة أو تكسٌة الجدران، بل أستعمل كذلك 

بواب وأطرافها، كما زٌنت فً تزٌٌن األعمدة، التٌجان واألقواس، عتبات األ
 األحواض بالمربعات الخزفٌة وقطع الزلٌج ذو أشكال وألوان مختلفة.

شهدت مدٌنة تلمسان فً الفترة الزٌانٌة تطورا ملموسا فً جمٌع المجاالت 
الفنٌة، ونخص بالذكر الفنون الزخرفٌة المعمارٌة. لقد إنتشر إستعمال الزلٌج على 

الذي كانت تصامٌمه تتشابه مع الزلٌج فً مدٌنة فاس   العمارئر الدٌنٌة والمدنٌة،
واألندلس. ٌذكر ابن خلدون أن مدٌنة تلمسان، بعد سقوط خالفة بنو نصر، إستقبلت 
عددا كبٌرا من مهاجري األندلس، وكان من بٌنهم العدٌد من أصحاب الحرف 

 .10والصناعات
شكال الهندسٌة العناصر الزخرفٌة التً أعتمد علٌها الفنان تتمحور حول األ

والعناصر النباتٌة واأللوان التً كثر إستعمالها هً األبٌض، األخضر، البنً، 
  .18األصفر، الفٌرونً وقلٌال من األزرق

تعتبر مدٌنة فاس أولى المدن التً إشتهرت بصناعة الزلٌج ثم تلتها مدٌنة 
فاس ٌصنع تنطوان كل مدٌنة تنفرد بتقنٌة صناعٌة خاصة بها، حٌث أن حرفً مدٌنة 

مربعا كبٌرا، ٌضع علٌه طالء ملون، تتم عملٌة الحرق على هذه القطعة، ثم تصبح 
جاهزة لرسم الزخارف بواسطة قوالب ذات أشكال مختلفة، توضع على البالط وبعد 

                                                             

 .158. ص 1808المغرب.  –محمد المنونً، حضارة الموحدٌن، دار توبقال للنشر   -  17

 .125عبد الرحمان ابن خلدون، المصدر السابق، ص  -  10

19 - ERZINI, N, Zellig un contexe Historique. La colline des potiers. P 168. 
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تخطٌط الرسم تبدأ عملٌة التقطٌع بواسطة آلة تسمى "المنقاش" أي نوع من أنواع 
 (.87المطارق.)الصورة رقم 

الحرفً بعدها على عدة أشكال بؤلوان مختلفة تكون عند جمعها بطرٌقة ٌحصل 
 فنٌة لوحة رائعة فً الجمال.

أما حرفً مدٌنة تطوان كان ٌحصل على قطعة الزلٌج مباشرة بعد صنع 
المربع، ٌحدث بواسطة القوالب أشكال مختلفة ثم تتم عملٌة التقطٌع. ٌضع على كل 

ٌدخل تلك القطع إلى الفرن، باستعمال هذه التقنٌة القطع طبقة من الطالء الملون ثم 
ٌحدث إنكماش للقطعة من جهة، ٌحدث سٌالن الطالء على الحواف من جهة أخرى. 

 .28ٌنتج عنه منظر غٌر متساوي وغٌر موحد فً المساحة التً ٌوضع علٌها
 (.80)الصورة رقم 

 سٌة:من األشكال التً شاع إستعمالها فً هذه التقنٌة، األشكال الهند
إستعمل الفنان المسلم الزخارف الهندسٌة إستعماال إبتكارٌا لم ٌظهر فً  -

 حضارة من الحضارات السابقة.
 لم ٌؤت هذا اإلبداع من باب الصدفة وإنما تحقق بفضل دراٌته بعلم الهندسة. -

إن المواضٌع الهندسٌة قائمة على نظام عقلً رٌاضً أساسه الدقة والقٌاس  -
 والعناصر. والتناسب بٌن األجزاء

تنطلق زخرفة الزلٌج من عنصر أو عنصرٌن هندسٌٌن فً المبانً الزٌانٌة  -
بمدٌنة تلمسان، تتشابك فٌما بٌنها لتصل إلى عنصر نباتً. ما ٌمٌز هذه 

العناصر أنها تحافظ على طابعها األصلً وهو التكرار الالمتناهً حٌث ال 
 أو ٌمنع تبلورها.ٌوجد ما ٌجعل حدا أو نهاٌة لهذه الخطوط الهندسٌة 

ومن بٌن أهم المواضٌع التً مٌزت زخارف زلٌج المبانً الزٌانٌة هً  -
األطباق النجمٌة، وأهم النماذج التً وصلتنا هً تلك األطباق التً إحتفظ 
بها قصر المشور. فنجدها تزٌن جزءا كبٌر من المبنً وهً عبارة عن 

 ضلعا.سلسة من األطباق ذات الثمانً واإلثنى عشر وست عشر 
إستعملت عدة أكاسٌد ملونة على هذه القطع مما زادها جماال ورونقا، نذكر  -

 منها اللون األخضر، األصفر العسلً، األزرق، األبٌض والبنً.
تعد األشكال النجمٌة ضمن الزخارف الهندسٌة المركبة وتعرف على أنها  -

 أشكال مركزٌة إشعاعٌة، وتسمى عند الزلٌجٌن بالخاتم.
ها بإختالف عدد رإوسها، ومن بٌن النجوم التً استعملها تختلف أشكال -

الزٌانٌون هً النجوم الثمانٌة الرإوس ذات أحجام مختلفة وجدت فً العدٌد 
 من المساحات فً قصر المشور.

                                                             
20 - HEDGCOE, J, et DAMLUGI. S. S. Zillig. L’aut de la céramique marocaine Garnet 

publishing limited – 1993. P 177. 
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تعتبر الدائرة من بٌن أهم األشكال التً إستعملت بكثرة فً تزٌٌن واجهات  -
من الزلٌج األخضر اللون المآذن الزٌانٌة، وهً على شكل فصوص دائرٌة 

 الذي بدوره ٌزٌن الزخارف الجصٌة.
إستخدمت المضلعات بمختلف أحجامها وأشكالها لتزٌٌن المبانً الزٌانٌة  -

)المربع، المستطٌل، المثلث، المعٌن ....إلخ(. وضعت هذه المضلعات 
لتكون موضوع زخرفً معٌن. نذكر على سبٌل المثال طرٌقة وضع 

ت شطرنجٌة، كما نالحظ أن الفنان وضع المربعات المربعات لتصبح لوحا
 (monochrome)ذات ألوان مختلفة بالتناوب حتى ال ٌحدث ملل للشاهد 

كما إستعمل المستطٌل لتؤطٌر اللوحات الفنٌة، والذي كان فً غالب األحٌان 
 باللون األخضر.

كما زٌنت واجهات المآذن الزٌانٌة، أفازٌر من المربعات الخزفٌة تحمل  -
فا من األشكال النجمٌة الثمانٌة الرإوس على أرضٌة بٌضاء ٌحفها من ص

الجهتٌن شرٌط من المستطٌالت ذات اللون األخضر )مئذنة مسجد أكادٌر، 
 الجامع الكبٌر(.

تعتبر الزخارف النبانٌة فً الفنون اإلسالمٌة من المٌادٌن المهمة التً جال  -
ج بها على األشكال الطبٌعٌة فٌها الفنان، وإبتكر عناصر نباتٌة مختلفة خر

 إلى التجرٌد والتحوٌر عن الطبٌعة، إستجابة للعقٌدة الدٌنٌة.
تمثل المراوح النخٌلٌة العنصر الرئٌسً للزخرفة النباتٌة، ومن أكثر  -

العناصر إنتشارا وتنوعا على منتوجات الفنون اإلسالمٌة، إتخذت أشكاال 
 ع واإلنقسام.متباٌنة نتٌجة قابلٌتها على التشكٌل والتفر

وجدت إنصاف مراوح نخٌلٌة بسٌطة وأنصاف مراوح مزدوجة زٌنت  -
 أرضٌات قصور المشور، وبقاٌا المدرسة التاشفٌنٌة.

الزخارف المعمارٌة تتمثل فً الشرفات والعقود التً زٌنت بقاٌا قطع زلٌج  -
 المدرسة التاشفٌنٌة.
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 الخاتمة: 
الزٌانٌة بحركة عمرانٌة معتبرة بما كانت إمتازت مدٌنة تلمسان فً الفترة 

تحتوي علٌه من قصور ومدارس ومساجد التً لم ٌبق منها إلى القلٌل، نظرا لما 
أحدثه اإلستعمار الفرنسً من تخرٌب وتهدٌم لهذه المبانً التً كانت شامخة فً 

 تلمسان.
إن اآلثار التً الزالت تشهد على هذه النهضة والحركة تتمثل فً مسجد 

ادٌر، والبقاٌا التً ترجع إلى المدرسة التاشفٌنٌة والمعروضة فً المتاحف، كذا أك
مسجد سٌدي أبً الحسن الذي الزال ٌحتفظ ببعض الشواهد المادٌة، ولٌس بعٌدا عنه 
المشور وأهم مرافقة الذي رمم )أو باألحرى أعٌد بناإه( وجلب من المغرب األقصى 

ة الجدران وتبلٌط األرضٌة بنفس العناصر الحرفٌٌن لصناعة الزلٌج إلعادة تكسٌ

 المعمارٌة لتلك الفترة.
تجدر اإلشارة هنا أن كل المبانً كانت تحتوي على لوحات فنٌة رائعة فً 
الجمال من الزلٌج التً لم نجدها فً مدن كل المغرب. الحظنا أن صناعة الزلٌج 

الحصول علٌها مغاٌرة )الفسٌفساء الخزفٌة( تتوقف على عدة أشكال وألوان وأن تقنٌة 
 تماما للفسٌفساء التً ظهرت فً الفترة القدٌمة.

إنتشرت هذه الصناعة الحرفٌة فً العدٌد من مدن المغرب األقصى فٌما بعد، 
 والزالت إلى ٌومنا هذا تستعمل نفس هذه التقنٌة.

هذا ٌدل على أن هذه الصناعة منبعها من المغرب األقصى وبالضبط من مدٌنة 
الزالت إلى ٌومنا هذا تستعمل نفس التقنٌات للحصول على الزلٌج، كما فاس التً 

 نذكر أٌضا مدٌنة تطوان وغٌرها من المدن المغربٌة.
أما من الناحٌة الفنٌة الزخرفٌة كان هناك تناسق وتجانس مع مختلف العناصر 

ا، الفنٌة التً أنجزت من طرف الحرفٌٌن بدقة متناهٌة رغم إختالف أشكالها ومقاساته
 وهذا تحت رقابة )الزالٌجً(.

نالحظ أن قطع الزلٌج بمختلف أشكالها أدخلت على العناصر الزخرفٌة 
الجصٌة لتزٌدها بهاءا وأصبحت تظهر على شكل فصوص من خالل التكسٌات 

 الجصٌة.
تجدر اإلشارة إلى أن الزلٌج لم ٌنتشر فً كل أقطار المغرب بل إقتصر وجوده 

 بعض المدن المجاورة له فً الفترة المرٌنٌة الزٌانٌة.فً المغرب األقصى خاصة و
ٌجب الحفاظ على هذه التقنٌة العرٌقة للحصول على تلك القطع الخزفٌة الملونة 
من جهة، وتوسٌع مجاالت إستعمالها من جهة أخرى، وهذا بفتح ورشات خاصة لهذه 

 الصناعة الحرفٌة.
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 منظر عام لقصر المشور قبل الترمٌم -: أ 16الصورة رقم 

 المشورأثار الزلٌج بقصر  -: ب 16الصورة رقم 
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 مأذنة مسجد المشور   -: ب 12الصورة رقم 

 زلٌج مأذنة مسجد المشور   -: ب 12الصورة رقم 
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 مأذنة مسجد أقادٌر   -: أ 11الصورة رقم 

 منظر عام  لمسجد أقادٌر   -: ب 11الصورة رقم 
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 : صورة لمأذنة الجامع الكبٌر   10الصورة رقم 

: صورة لمأذنة مسجد  10الصورة رقم 

    سٌدي أبً الحسن

: لوحة من  11الصورة رقم 

 الزلٌج المدرسة التشفٌنٌة    



    61 دراسات فً آثار الوطن العربً 
 

717 

 

 

 
 فً الزلٌج صناعة تقنٌة -:أ 17الصورة رقم 

 فاس مدٌنةمن  حرفً -:ب 17الصورة رقم  فاس مدٌنة

 فً الزلٌج صناعة تقنٌة -: أ 10الصورة رقم 

 تطوان مدٌنة
حرفً من مدٌنة  -ب : 10الصورة رقم 

 تطوان 
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