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 شاهد على الحضارة

 فن العمارة في المغرب

 ناتاشا كوبيش

 ترجمة الدكتور علي مقلد

ناتاشا كوبيش، علي مقلد، العمارة، احلضارة، املغرب، فز، املوحدون، املرينيون،  الكلمات المفتاحية:
 تلمسان، العثمانيون.

ويف املغرب يف النصف األول من القرن  احلكام املوحدين، يف األندلسعن ا غابت القدرة السياسية تدرجيي  بعد أن 
وهي منطقة تعادل  – ملدة حمددة. ولكن املغرب العريب ظل املغرب األوسط مقاطعة بيد املوحدين ،الثالث عشر

بيد بين مرين، وهم مجاعة من الصحراء الغربية،  تقعو  – سكنها قبائل بربريةتتقريب ا بالد مراكش احلالية، 
 الكة املرينية الخممة. وشكلت ذريتهم العائلة امل

استولوا على مدينة  1269هلم. ويف سنة  وجعلوها عاصمة   ،1248نيون على فز سنة ياستوىل املر 
أن يوسعوا أراضيهم حنو حاول املرينيون عينه الوقت  يفمراكش، عاصمة مملكة املوحدين اليت اهنارت أخري ا. و 

ا مهم ا يف الطريق إىل أفريقيا مركز ا عسكري   اليت كانت مسانحيث كان بنو الواد قد استلموا احلكم يف تل ،الشرق
أقسام من اجلزائر يف  –وحكموا شرق املغرب  ،1230حيث كان بنو حخص قد استلموا احلكم سنة  (تونس)

 ململكتهم.  واختاروا تونس لتكون عاصمة   – وتونس ،وبيسكار ،الوقت احلاضر مبا فيها مدن بوجي، قسطنطينية

 في فزالمرينيون 

، ابن عم ]عليه السالم[ علي بن أيب طالبمن قبل إدريس األول، وهو من ذرية اإلمام  798تأسست فز سنة 
يف موالي إدريس، هو األكثر احرتام ا وتبجيال  وصهره. واليوم ما يزال ضرحيه  الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم

التاسع بخضل النازحني من القريوان الذين ينسب إليهم  وهو يزار يف مراكش. وعرفت فز ازدهار ا ثقافي ا يف القرن
مسجد القرويني، وبخضل اآلتني من األندلس أيض ا، الذين جاؤوا معظمهم من قرطبة وشكلوا حي األندلسيني 
الذي مسي بامسهم، ويعود الخضل يف عظمة املدينة كمركز جتاري كبري إىل موقعها االسرتاتيجي املميز. فأهم طريق 

رق والغرب يف بالد مراكش مير عرب رأس غاز )تازا كاب( يف اجلزائر احلالية إىل فز مث مكناس وينتهي يف بني الش
وكلها تذهب إىل مدينة  ،وأهم الطرقات بني الشمال واجلنوب ينطلق أو من فز أو مكناس ،الرباط أو يف سايل

بني األندلس واملغرب مراكش ومنها تنطلق عرب أعايل األطلس حنو واحة ملافيلت. وقسم كبري من جتارة الذهب 
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وعمق الصحراء اإلفريقية )السودان وغانا خاصة( متر عرب هذه الطريق، وهكذا تستخيد فز منها. وبذات الوقت 
 ازدهرت املدينة كمركز ثقايف. 

ويف  ،933ختري ليكون مسجد املدينة الرئيسي سنة او  ،862القرويني يف فز سنة  مسجدتأسس 
أعاد املوحدون بناءه. فهو مل يكن فقط أحد أوسع املساجد يف زمنه، بل أصبح أيض ا  الثاين عشرمنتصف القرن 

 ،الثقايف والخكري موئال  ألعظم جامعة من اجلامعات املهمة يف املغرب. وملدة طويلة شكل مسجد القرويني املركز
لتجارة املواد واحلرفيني. وهنا قسم خاص من السوق )القيصرية(، خصص  ،وحارة التجار ،وحوله امتد السوق

ويف صبيحة  ،الثمينة مثل احلرير واجملوهرات. وعرفت فز أوج ازدهارها أيام بين مرين يف أواخر القرن الثالث عشر
ني أبو يوسف من الوادي، وادي فز إىل فز البايل، حيث كان له انتقل سلطان املريني 1276من سنة آذار  27

 ةفز اجلديد تله أحد املنجمني للمدينة اجلديدة اليت أهنى تأسيسها. وأصبح ارمسهاليت خريطة بروج )مرسم بروج( 
مركز امرباطوريته، وبعدها قرر إحاطة املدينة بأسوار ضممة بقيت تقريب ا سليمة بالكامل إىل وقتنا احلاضر. ويف فز 

طيلة ونخذت مشاريع أخرى  1276دار املمزن، وأمر ببناء املسجد الكبري  ،بىن السلطان قصر ا واسع ا ةاجلديد
دارية. ومسح للتجار املسيحيني باإلقامة يف املدينة، وكانت واألبنية اإل (للجند)حكمه مبا فيها عمارات الرباكات 

هناك حارة لليهود املّلة، خارج ضاحية فز اجلديد، وبقيت امللة حمخوظة كما هي على حالتها األصلية. وتشكل 
ورويب، مدينة فز الوسيطية أي املدينة القدمية، فز البايل واليت تعرف أيض ا باسم املدينة، قلب املدينة واحلي األ

والذي أقيم يف حقبة االحتالل الخرنسي "فز البيضاء" يقوم فوق تالل يف املنطقة. ويخصلها عن املدينة القدمية 
 وهكذا قّلما تغري املنظر اجلمايل ملعدنية فز الوسطى منذ القرون الوسطى.  (،ال بناء فيها)مساحات مختوحة 

 مساجد بني مرين

 788 عامئة سنة ا، وأعيد بناؤه بعد أكثر من م1275أسسه أبو يوسف سنة ، ةإن املسجد الكبري يف فز اجلديد
 34) ،قدم ا 112عرضه ( و رت ام 54قدم ا ) 177واملسجد جممع مستطيل الشكل طوله  .(م1393هجرية )

والخناء أو الصحن حتيط به القناطر  ،. وفيه قاعدة للصالة شبه مربعة وفناء مستطيل قبل قاعة الصالةرت ا(م
وفيه منارة أو مئذنة يف الزاوية الشمالية الغربية من املسجد. يف وسط القناطر اليت  .البسيطة من جوانبه الثالثة

املدخل إىل اليسار، رمبا كان خمصص ا للنساء ألنه يسمح  ،تختح على الصحن قبل قاعة الصالة هناك من مدخالن
قاعة النساء، يف حني املدخل إىل اليمني وهو املدخل الرئيسي، وميكن مشاهدة مداخل أخرى  املرور مباشرة إىل

 يف جوانب الصحن وقاعة الصالة. 

ور الطويل الذي ميتد وجيد الزائرون الذين يدخلون إىل املسجد من املدخل الرئيسي أنخسهم واقخني على احمل
عرب الصحن وقاعة الصالة واملؤدي إىل احملراب أو )مقصورة الصالة(. وتشتمل قاعة الصالة على سبعة أجنحة، 
ويف كل جناح ست خلجان، مزينة بأناقة بأقواس منقوشة كجذوة الخرس. يف مواجهة حائط القبلة الذي يدل 
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بااللتقاء مع  Tوهذا يشكل شكل حرف  ،مساجد املوحدين هناك جناح اعرتاضي يشبه أجنحة ،على اجتاه مكة
ع يف مساجد املرابطني كما هو معروف أصبح الشكل الشائ  Tاجلناح األوسط املؤدي إىل احملراب. ومنط 

خالل القرن الثاين عشر وقد احتخظ به عمارة بين مرين يف أواخر القرن الثالث عشر. وهذا أمر ليس واملوحدين 
مرين يعتربون أنخسهم بأهنم الورثة املباشرون للملخاء املوحدين، وهو موقف باٍد ليس فقط يف بعجيب، ألن بين 

 العقيدة الدينية والسياسية، بل أيض ا يف برناجمهم البنائي اهلندسي. 

باإلضافة إىل عظمة احملراب، فإن قاعدة الصالة يف املسجد الكبري يف فز اجلديد مشهورة بقبتها املضلعة 
الغنية بالزخارف، واليت تعلو فوق احملراب فتزخم روعة أثره بشكل ملحوظ. وهناك قبة أخرى يف بداية الكبرية 

اجلناح األوسط حيث وضعت من أجل إبراز احملور الطويل للبناء، وهذا أمر يربزه كمسجد ذي طول حموري. 
(، 966 -963حلكم الثاين سنة والقبتان مها إحياء لذكرى القبب املضلعة يف مسجد قرطبة الكبري )كما وسعه ا

 إىل جانب القبة املركزية فوق فجوة احملراب، مما يربز وقع منطقة املقصورة املمصصة للمليخة. واليت تقوم 

واستمرت القبب املضلعة تتميز هبا مساجد املرابطني يف القرن الثاين عشر، كما هو احلال على سبيل 
يف فز( أضيخت األقواس املقرنصة ]املعلقة[ )مثل  1182 املثال، يف مسجد تلمسان )الذي أسس يف سنة

(. إن خريطة 1142 -1135الستاالكتيت( فوق اجلناح األوسط يف مسجد القريوان يف زمن عمارة املرابطني )
هذا املسجد بقاعة الصالة املستطيلة وبالصحن احملاط بالقناطر تشبه خريطة مساجد املوحدين من القرن الثاين 

( 1154 -1153( يف اجلزائر، ومثل مسجد تينمال )1142د تازا الكبري )الذي تأسس سنة عشر مثل مسج
( حىت 1158ين )يف جبال األطلس ويف مسجدي الكتيبة يف مدينة مراكش، الذين بقي منهما فقط الكبتية الثا

ن داخل قاعات كما أالشكل.   ةمن مساجد املرينني حتولت مع الوقت لتكون مربع ألفنيةالوقت احلاضر. إن ا
واليت ترتكز حول  ،فهي مزخرفة بأعمال من اجلخصني املرمري الغنية ،خارجها خيتلف اختالف ا مدهش ا عنالصالة 

 احملراب. 

 ،كانت مسة متيزت هبا حقبة املوحدين  وتلك ممكنة، إن األشكال اهلندسية املرتاكبة تغطي كل مساحة
الكتابات احملخورة أكثر دقة. ويا للعجب أن احملراب مل يكن على  باتت حني ،أصبحت بعدها أقل شيوع ا وبروز او 

احملور الوسطي من املسجد بل كان حمدوف ا قليال  إىل جانب جتاه احلائط الشرقي الذي هو جلهة مكة. وحمور 
ين احملراب يقع على زاوية قائمة مع حمور الخناء وهلذا فهو يشكل حالة غري مألوفة، إن مل تكن عبقرية كحٍل ف

 هندسي.

( اليت بناها أبو حسن عرب النهر اآليت من الرباط. تلخت النظر بصورة رئيسية 1341إن مدرسة سايل )
السلطان  وبىن .من خالل أعمال الزخرفة فيها. وهذا يعود طرازيًّا إىل الزخرفية اليت اعتمدها بنو نصر يف غرناطة

(. وكانت 1355 -1350ة ومساها بامسه يف فز )( مدرسة بنو أناني1358 -1351أبو أنان، ابن أبو حسن )
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ا فوقه كانت تقال خطبة اجلمعة ممبالتأكيد واحدة من أكرب عمارات بين مرين، وقد جهزها مؤسسها مبنرب من 
ودفع مثن ساعة مائية. وكان هلذا املسجد  نان مئذنة  إأعطى املسجد وضع املسجد اجلامع. وعدا عن هذا بىن أبو 

وهو املدخل  –يف حني كان اآلخر  ،أحدمها كان يؤدي عرب ممر طويل إىل الخناء )الصحن( ؛)اجلامع( مدخالن
الوسطي للبناء وكان باباه مزخرفني بخمامة مبخاصل من الربونز مجيلة ومبطرقتني  يرقد مباشرة فوق احملور  –الرئيسي 

إىل درج يؤدي إىل داخل كبريتني ضممتني. أحد األبواب يختح مباشرة على الصحن، يف حني يؤدي اآلخر 
الطابق األعلى، حيث توجد غرف للمطالعة للطالب. وأي داخل إىل صحن الدار يشعر يف احلال بالسكون 

 وبعزلة هذا املكان. 

إن الخناء )الصحن( املستطيل حماط من جوانبه الثالثة مبمشيني من طبقتني واجهتهما مزينة باملوزاييك 
 من احليطان، وبأعمال اجلص املرمري وباشخشب احملخور بذوق ورهافة فوق امللون كلوحات تغطي القسم األدىن

وكان هناك حرس آخر لقاعات الطالب وراء هذه املماشي. وهناك بركة ماء يف وسط  ،الدعائم واحلجارة
الة ارتان فوق القناة للوصول إىل قاعة الصالصحن، وقناة أو جمرى بطول ستة أقدام )مرتان( تستعمل للوضوء. وعبّ 

إىل جانب الخناء. واملسجد مل يكن يستمدم من قبل الطالب فقط، بل كان السكان يقصدونه من األحياء 
 اينانيا حىت اليوم.  اجملاورة وما يزال كثريون يأتون من هذه األحياء يأتون ألداء الصالة يف مدرسة بو

منهما منخصلة بأربعة أقواس تختح  التحتانيةإن واجهة قاعة الصالة املواجهة للخناء مقسومة إىل طبقتني 
قدم ا  43×75قاعة الصالة يبلغ طوهلا وعرضها  ،على قاعة الصالة. القوس الوسطي هو أعلى قليال  من األخر

وبناها أبو سعيد اجلناحان املوازيان حلائط القبلة مقسومان خبمسة قناطر حتملها أعمدة من  مرت ا( 13×17،25)
ينانيا يف فز واحدة إالعقيق مزخرفة يف تيجاهنا. واحملراب املمجد املزين باجلص املرمري املنقوش، جيعل من بناية بنو 

 من أمجل بنايات العصر املريين.

الصحن توجد قنطرة عريضة وهلا أبواب ثقيلة تؤدي إىل قاعات يف وسط كل من املمشيني، وخباصرة 
نية من ( يعلوها قبب مضلعة ضممة مبرت ام 5×5قدم ا ) 12×16الدرس. وغرف املطالعة تبلغ كل منها 

اشخشب، وهي حماطة مبمرات توصل مباشرة إىل املمرات فوق. مما ميكن الطالب من الذهاب مباشرة من غرفهم 
هلذه الغرف يف اجلانبني هو من وحي طراز املدارس املصرية، مثل مدرسة  (التصميم)الدزاين  إىل غرف الدرس. إن

 حسن يف القاهرة اليت بنيت )بعد( اثنيت عشرة سنة من بناء مدرسة بو اينانيا، وهي بالتايل تعود إىل ذات احلقبة.

ل كذلك يف أضرحتها املبنية إن احلساسية الدينية املراكشية متجلية ال يف مساجدها ومدارسها فحسب، ب
فوق قبور أشماص حمرتمني. العديد من قبور شيوخ الصوفية الذين عرفوا باسم "املرابطون" أصبحت مواقع 

 للعبادة. 
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يف القرون الوسطى، منت أشكال من الصوفية تضمنت عناصر من اإلسالم الشعيب وانتشرت بسرعة يف 
الصويف والنشوة عن ان يغمرهم إميان عاطخي ويسعون إىل االجنذاب املغرب. فالزهاد والصوفية يف تلك املنطقة ك

طريق عبادة اهلل وطاعته. وقد أقام الصوفية مؤسسات دينية مبا فيها الرباطات )وهي أديرة حمصنة( والزوايا )أمكنة 
 مبجلني. التأمل( والتخكر يف عجائب خلق اهلل، فيها كانت تتم قراءة القرآن وتعليمه على يد أساتذة حمرتمني

فزاوية النساك يف صايل بناها أبو اينان وقد رفعت من شأن هذه املدينة اليت بناها املقيمون الذين قطعوا مسافة 
 -1310قصرية من رباط املوحدين. يف مطلع القرن الرابع عشر أدخلت زاوية النساك يف صايل أدجمت يف شاال )

(، وهو آخر 1351 -1331أسس أبو احلسن ) ( وهو ضريح ملكي مريين الذي هجر بسرعة. فقد1339
عضو يف العائلة دفن يف شاال، رباط ا هناك قبل وفاته لسنني قليلة، وذلك وفق ا لتدوين حخر فوق عتبة مدخل 

ن ومعهما منارتامها االضريح أو املقام خيربنا بذلك. ولكن كل ما تبقى من هذا الضريح املسور، مها مسجدان صغري 
 ترف وكذلك الخنادق أو اشخانات اليت بنيت إليواء الزوار األتقياء. املزخرفتان بغىن و 

 الوديد أو الزيانيين في تلمسان مملكة بني عبد

، تقوم معظمها فوق أراض على 1236الذين حكموا تلمسان سنة  Abd al Wadidsإن مملكة الودوديني 
طول خط الساحل، وتشتمل على مدن أوران واجلزائر. يف القرن الثالث عشر كانت تلمسان مركز ا جتاري ا ملحوظ ا 

لى ن. ومرفأ حنني القريب من هوران كان يصل اململكة بالبالد الواقعة عو يقصدها مع ا التجار املسلمون واملسيحي
اجلانب اآلخر من البحر املتوسط، وقوافلها كانت تشق طريقها فوق جبال األطلس حنو طخيلت وعمق الصحراء 

( قد وسع مسجد املرابطني الكبري 1283 -1236األفريقية. ومؤسس هذه العائلة املالكة يغموراسان بن زيان )
ىل قاعة الصالة, ترك األمري احلصن القدمي، يف تلمسان حنو الشمال وأضاف إليه فناء حتيط به القناطر وصوال  إ

ا املكسوار ]املقصور[   الذي ما تزال جدرانه قائمة إىل اليوم. الذي كان قائم ا قرب املسجد وبىن مسكن ا جديد 

( إىل نخس احلقبة تقريب ا وهو 1296ويعود تاريخ املسجد الصغري مسجد سيدي ابن احلسن يف تلمسان )
شكال رائعة ذكية. وعلى كل إن أروع وأوسع أبنية املدينة هي من أعمال أبو اين حيتوي على حمراب آسر بأ

ا للمؤرخني العرب بىن 1337 -1318تاشخني األول ) ( وهو خامس حكام بين عبد الوديد )عبد الواد؟(. وسند 
م العمرانية، ثالثة قصور يف تلمسان. وقد مسح لألسرى املسلمون الذين أسرهم يف حربه ضد بين مرين يف مشاريعه

 مما يخسر مشاهبتها من حيث الطراز ألبنية بين مرين هندسيًّا.

يف القرن الثالث عشر أطلق املرينيون هجمات متكررة على تلمسان فاختذوا قاعدة حلصارهم للمدينة 
جلزائر  معسكر ا مجعوا فيه جنودهم أقاموه قرب املنصورة. هذه القلعة، وهي اليوم قريبة من احلدود قرب مراكش وا

 كانت مدينة عسكرية ضممة حمصنة باألبراج والشرفات ذات الختحات إلطالق النار.
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ا كبري ا والعديد من القصور وكانت فمامة زخرفتها وهندستها  إضافة إىل هذا، كان يف املنصور مسجد 
 مريدين حببهم للخمامة والرتف حىت  يف أيام احلرب. تشهد لل

 بنو سعد في مراكش

مرين يف مراكش عائالت األشراف الذين ادعوا يف أواسط القرن السادس عشر، حل حمل العائلة املالكة من بين 
ألنخسهم أهنم من ساللة النيب ]صلى اهلل عليه وآله وسلم[ يف حني كانت بقية بالد املغرب اجلزائر وتونس، كانت 

( 1659 -1548يخية يف األمهية كانت عائلة بين سعد )امسيًّا حتت تأثري اإلمرباطورية العثمانية. وأول ساللة شر 
( والذي 1593 -1578يف مراكش )املدينة(. وبقيت من مساكنهم خرائب، هي خرائب قصر بادي الشهري )

(. هذا القصر دّمر يف القرن الثاين عشر من قبل 1603 -1578بناه السلطان األسطوري أمحد املنصور )
( الذي أراد أن يزيل أي أثر لسلخه العظيم. رغم هذا، من املمكن 1727 -1672العلوي موالي إمساعيل )

 من خالل املوقع الضمم )أغدال( ومن خالل حوضه الضمم. نطباع عن حجمه وعن فمامته اإعادة تشكيل 

( ومسجد املواسني 1557تضمنت أهم أبنية السعديني يف مراكش مسجد باب الدّكاال )الدخالء؟!( )
يوسف اليت وسعها موالي عبداهلل يف منتصف القرن السادس عشر جاعال  منها أوسع ( ومدرسة ابن 1562)

مدرسة يف املغرب وخطتها هي من وحي مسجد فز الكبري وزخرفتها باجلص املرمري وفمامة حمخوراهتا اشخشبية 
 جتعلها آسرة أخاذة. 

نيا يف مقابل اجلدار وأشهر أبنية السعديني عظمة هي قبورهم من مراكش الذي أسكنت يف ضرحيني ب
اشخلخي لسور مسجد القصبة، الذي منه كان ميكن الوصول إليهما عرب ممر، وقد وضع الضرحيان داخل مقربة 
خاصة حييط هبا جدار عاٍل. وهذه احمللة عرفت بأهنا استعملت لتكون "روضة" من قبل املوحدين واملرينيني. وقد 

والعديد منها له لوحات مئات البالطات اليت حتمل الشواهد  حخظت مئات القبور فيها معظمها موشوري الشكل
 القربية واقعة وما تزال موجودة. 

(. وقد بناه له ابنه 1557ت ويقوم الضرحيان السعديان وسط الروضة. وأصغرمها هو قرب حممد الشيخ )
بالستيكو ]اجلص املرمري[ ( وفيما بعد وسعه أمحد املنصور وعليه قبة بسيطة البناء مزينة 1574موالي عبداهلل )

املزخرف بالنقوش الغنية. أما ضريح أمحد املنصور فهو أكثر فمامة بكثري. فهو مقسوم إىل قاعة الصالة يف املقدمة 
مث الضريح الخعلي يف املؤخرة. وقاعة الصالة، املستطيلة الشكل مقسومة بأربعة أعمدة إىل ثالثة أجنحة موازية 

راب بقبتها املقرنصة املعلقة بدون أعمدة ميكن رؤيتها يف وسط حائط القبلة. أما وسط حلائط القبلة أما فجوة احمل
م( وهي  15قدم ا ) 33الضريح فهو واقع على خط احملراب احملوري. وهذا الضريح هو شبه قاعة مربعة ضلعها 

نبية متوجة بأقواس مقسومة إىل تسعة أحواض بواسطة اثنيت عشر عامود ا من املرمر اإليطايل. واألحواض اجلا
ل واملربع الشكل وحماط يف جوانبه يصغرية مقرنصة، يف حني يوجد سقف خشيب فوق احلوض األوسط األعلى بقل
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د جمموعة من ثالثة أقواس تقوم فوق أعمدة متوجة مدة متوجة بتيجان. يف كل جانب توجبقناطر ترتكز فوق أع
بتيجان غنية. وتزين أعايل اجلدران بلوحات الستيكو. وقوام الزخرفة هو السبكة الطرازية املؤلخة من أشكال 

رابسك( أما أسداسية منتظمة متجاورة، وقد بنيت فوق أغصان متصالبة وملونة باشخربشات العربية الناعمة )
للضريح فمزينة يف أسافلها بلوحات من املوزاييك عالية، فوقها يقوم فريز من الستيكو رفيع وضيق  احليطان اجلانبية

وعليه عصبات من الكتابات الزخرفية. وفوق ذلك حقول واسعة من الستيكو مع رسوم هندسية ووراقية ترتخع حنو 
 م(.  11,5قدم ا ) 28السقف الذي يبلغ ارتخاعه 

ا. فوق نقطة الوسط يف الضريح إن الخرق بني ارتخاع احلا ئط ومساحة األرض الضيقة حتدث مخعوال  فريد 
وهو بناء مصنوع من ألواح من خشب األرز مجعت وصخخت  artesonadoيوجد سقف يعكس الصوت 

برباعة. إن القوائم اشخشبية واأللواح دهنت بلون ذهيب وبراق من أجل خلق طراز هندسي مركب قوامه أشكال 
د أمحد املنصور حتت هذه "السماء النجومية" حتيط به قبور أوالده وأقاربه. رغم هذا مل يكن بنو سعد جنومية. ويرق

جمددين كبار يف فن العمارة ويف الديكور الداخلي إذا قورنوا باملرينيني. إن هذا البناء يأسر املشاهد من خالل 
واح املوزاييك )الرادو( ]أي اليت تغطي أسافل نقوشه من االستيكو ومن خالل األلوان الزاهية اليت زينت هبا أل

 اجلدران[ إن عزلة هذا املكان يف وسط املدينة الصاخب يرتك أثر ا ال ينسى يف نخس الزائر.

 الساللة العلوية

انتهى حكم السعديني يف منتصف القرن السابع عشر على يد العلويني، وهم العائلة الثانية الكبرية من األشراف 
ليت ما تزال حتكم البلد اليوم. والعلويون يعودون بنسبه إىل اإلمام احلسن وهو حخيد النيب صلى اهلل يف مراكش. وا

عليه وآله وسلم. وهم نشأوا أصال  يف اجلبال من جنوب جبال األطلس ويف واحة الطخيلت. ويؤسس هذه العائلة 
أسوار املدينة بعد أن رع إىل حتصني ( واختذ فز عاصمة له. وسا1672 -1664املالكة السلطان موالي الرشيد )

( القريبة من مسجد القرويني. وهو املركز الثقايف والخكري يف 1670استوىل على احلكم وبىن مدرسة الشراطني )
 ( البالط إىل مكناس. 1727 -1672املدينة وفيما بعد نقل ابنه موالي إمساعيل )

 مكناس المدينة اإلمبراطورية 

تقسم مكناس إىل املدينة القدمية التقليدية، ويعود طراز بنائها يف تارخيه إىل حقبة املرينيني، بصورة رئيسية )القرن 
الرابع عشر إىل القرن السادس عشر(، وإىل املدينة اإلمرباطورية، واليت بنيت كما قال ملكي بأمر من موالي 

لثامن عشر. وقلب هذا اجملمع الضمم بأسواره الثالثة احمليطة إمساعيل يف أواخر القرن السابع عشر ومطلع القرن ا
وهو قصر من جمموعة منازل يعرف بـ "الدار الكبري" وفيه يوجد املسجد الرئيسي املدينة يتألف من الدار الكبري 

الال عودة، وهي امرأة تقية من ذلك الزمن وبالقرب يقوم ضريح موالي (. واملسجد يسمى بامسه باسم 1670)
اعيل والذي يعلوه سقخ ا أخضر األلواح. وقد فتح الضريح اليوم أمام كل الزوار وإن كان املسلمون وحدهم إمس
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يسمح هلم إىل غرفة القرب. أما بقية األبنية القصورية واليت تتضمن احلارات السكنية، وقاعات االستقبال، وقاعات 
للمراحيض( وهي متجمعة حول الضريح. وهناك صغرية للصالة ومحامات )وهي من العادات العربية املوروثة 

شبكة كبرية من الشوارع الضيقة املغطاة متتد خالل املدينة امللكية، وهذه الشبكة تشكل متاهة اشتهرت لدى 
السياح بأهنا تعرضهم لضياع رهيب ويتألف داخل القصر من املدينة امللكية الدار الكبرية وهي حماطة حبلقة 

تد وراءها مساحات سكنية واسعة وغرف استقبال، وبركات ومستودعات من أنواع شىت. مزدوجة من األسوار، مت
ل ما أمجكلم( بناها آالف العبيد. و   3×2( م )2×1والبساتني امللحخة، مث جممع كبري من القصور بطول وعرض )

 يف البساتني من أشكال هي الخيالت املزخرفة وخزان للمياه كبري )بركة أغدال(. 

موالي إمساعيل، حكم بعض احلكام العلويني من فز، وبعضهم حكم من مراكش، ونتيجة وبعد وفاة 
لذلك مالت مكناس إىل الرتاجع بسرعة، وتعرض العديد من األبنية اليت شادها موالي إمساعيل إىل اإلمهال ومنذ 

والرباط ومكناس  القرن الثامن عشر وما بعده وزع العلويون نشاطهم العمراين بالتساوي بني مدن فز ومراكش
وتيوان. ولكن أفمم القصور شيدت يف مراكش. وجدير بالذكر أنه قد متت إعادة بناء قصر الدار البيضاء الذي  

( مث قصر دار املمزن، الذي استكمل يف القرن التاسع عشر. 1789 -1757كان بناه موالي حممد عبداهلل )
ا وباتساع فناءاهتا الداخلية بسماء، وأشجار الربتقال والليمون وتتميز قصور العلويني بخضاءاهتا املرحية للحياة فيه

ذات األريج والعطر. وأمجل البساتني )الرياض( من قبل عبد سابق ارتقى ليصبح وزير ا.. وملا كان كبار املوظخني 
ق مواطنية الرمسيني والنافذين من التجار، معنيني ببناء هذه القصور فإن هناك إحساس بأن هذه األبنية متثل بصد

 املدن املغربية. 

إن هندسة البناء يف قصور العلويني مربوطة بقوة بالرتاث األندلسي والشمال األفريقي ولكن هناك يف 
 .1956و 1912الغالب ملسة أوروبية يف الديزاين الداخلي واليت جيب أن تُعزى إىل فرتة احلماية الخرنسية بني 

 الرباط ومراكش عاصمتان ملكيتان 

( بىن ضرحي ا ذكرى لوالده امللك حممد اشخامس يف الرباط، وهي العاصمة 1999 -1961امللك حسن الثاين )
اجلديدة لبالد مراكش. وقد أقيم البناء قبالة برج احلسن، واملئذنة يف مسجد احلسن املوحدي الذي زخرفته 

كلٍّ ال يوجد أدىن شك أن أكثر األبنية   الداخلية الخممة تعترب حتخة من حتف الصناعة اليدوية املراكشية، وعلى
م( اليت  200قدم ا ) 660احلديثة أمهية يف البالد هو مسجد كازابالنكا )الدار البيضاء( الكبري بارتخاع مئذنته 

 بناها احلسن الثاين كرمز ملراكش احلديثة. 

 بنو حفص في تونس
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احلكم يف بالد املغرب الشرقية. وكان السلطان يف القرن الثالث عشر سيطرت العائلة املالكة من بين حخص على 
( من قبل املوحدين قبل أن يتحول إىل أمري 1237 -1228املوحد زكريا األول حاكم ا على إفريقيا ]تونس[ )

( يف تونس القصبة، 1233(. وسارع بعد استالمه احلكم إىل بناء مسجد مع منارته )1249 -1237مستقل )
كانت هندسة هذا املسجد ذي األعمدة البسيطة يف قاعة الصالة، هي اهلندسة اليت كان أسسها املوحدون. و 

املعتمدة متام ا حمليًّا ولكن ثغرة احملراب بقوسها املقرنص بدا وكأنه على طرز سادت يف األندلس ويف املغرب كما يف 
 مسجد القرويني يف فز. 

ا أبو زكريا. وكانت لوحات ( هي أقدم مدرسة يف تونس وكان أسسها أيض  1249وكانت السمايا )
املوزاييك امللون بخمامة وأعمال الستيكو الغنية واشخشب احملخور بروعة يف هذا البناء هي إىل حد بعيد من وحي 
مدارس بين مرين. والسوق وهو مكان التبايع العريب، خمصص بصورة رئيسية لبيع البهارات الغالية واملصنوعات 

واليت أقامها املوحدون خبالل النصف األول من القرن  –يف تونس  –سجد الكبري واألنسجة وهو يبىن مبحاذاة امل
الثاين عشر. ويدخل إىل السوق عرب بوابة كبرية فوقها قوس يقوم على أعمدة متوجة بتاج من زخارف النباتات 

ي. وشوارع الشوكية )أكانتوس(: وجمرد معاجلة أوراق األكانتوس جتعل هذه التيجان مشاهبات للطراز احلخص
وهي حمخوفة باألعمدة ومغطاة بأقواس الدكاكني املعمرة يف  –وأوسطها أعرضها قليال   -السوق الثالثة متوازية

 طبقتني وتوضع السلع املعروضة للبيع يف الطبقة السخلى أما فسحات اشخزن فتوضع يف الطابق األعلى. 

(، واحتخظت حبيويتها التجارية حىت 16 -13ون جتاريًّا مهمًّا أيام احلخصيني )القر  وكانت تونس مركز ا
 الوقت احلاضر. 

( بالقرب من عاصمته قد زالت. 1277 -1249ولسوء احلظ أن اجلنائن اليت أقامها اشخليخة املستنصر )
(. يصف هذا املؤرخ أشجار 1406 -1322ولكننا نعرف عنها من الكتابات اليت تركها املؤرخ ابن خلدون )

والزيتون والعرائش والطرفاء والربتقال والليمون واليامسني واآلس وكل منها كان زرع يف جنائن النميل والرمان 
ا البن خلدون كان يف هذه البساتني حوض كبري بعرض البحر حتوط صناعت اليوم يف أبو فهر قرب تونس. و  سند 

ارسيل صولينياك هذا املوقع سنة به من كل جانب الخلل املزينة باألعمدة. وتخحص العامل األركيولوجي الخرنسي م
م(. وتأسس قصر باردو 805×209) =قدم ا  264×686. وأخذ مقاسات الربكة بدقة كبرية فوجدها 1936

]قصر يف بستان[. ومت توسيعها يف القرن السادس عشر من قبل  يد احلخصيني على أنه فيال ربيعية( على 1240)
 ألبنية إليها يف القرون الالحقة. العثمانيني الذين أضافوا كمًّا كبري ا من ا

ويف بستان رأس الطابيا )والذي هو مالصق ملوقع قصر باردو وكان ابن خلدون مأخوذ ا بخيال امسها قبة 
أملانيا[ البساتني يف القرن  =السراق ]قبة اإلشراق[ مدخلها مزين ا بأبواب فممة وزار سائح فلمنكي ]الخالندار 

)سطحيها( املتصالبة مع بركة يف الوسط ومع العديد من الخيالت هذه اشخامس عشر ووصف خطتها على 
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 شخها علماء اآلثار مبا فيها بقايا نظامالبساتني الواسعة كانت أراض تابعة لقصر كبري بقيت منه آثار كبرية اكت
 .والسقيا وأساسات األسوار اإلرواء

، 1276ألول مرة سنة ببناء حتصينات لتونس قام خليخة اشخليخة املستنصر ]التونسي طبع ا[ وامسه الواثق، 
وما زال قسم ا واسع ا منها حمخوظ ا حىت اليوم. ويعود تاريخ بوابيت املدينة إىل ذلك التاريخ: مها: باب احلديد والذي 
 زود بربجني ضممني، وباب املنارة والذي يؤدي إىل املدينة من خالل قنطرة أو قوس بشكل حذوة فرس ]واسع[.

القريوان، وهي املركز الديين التقليدي لإلمرباطورية. فخي أواخر القرن الثالث ومل يغخل بنو حخص أيض ا 
( بإعادة إعمار معظم أعمال املسجد الكبري 1295( قام اشخليخة أبو حخص عمر)ت1294 -1293عشر )

املدينة باب ليلى الرحيانة والذي يف القريوان الذي كان أسسه األيوبيونخي القرن التاسع. ومن أكرب املشاريع يف 
مسي باسم أحد صوفيي ذلك العصر. هذا الباب احملصن بين حتت قوس عريض مع قناطر مسكرة، ومع قبة 
مضلعة، وهو أحد األوائل اليت بنيت يف شرق املغرب. والقبب من هذا النوع أدخلت إىل املنطقة نقال  عن قرطبة 

 -962أثناء توسعة مسجد قرطبة الكبري اليت قام هبا احلكم الثاين ))قبة مضلعة فوق فجوة احملراب(، وذلك 
 (. 1142( ومن تازا )قبة املسجد الكبري، 966

لسية، رمبا ميكن دإن القوس املوسع ]حذوة الخرس[ والقناطر املسكرة هي أشكال ظهرت بتأثريات أن
وا على الرحيل من إسبانيا يف القرن الثالث عزوها إىل احلرفيني األندلسيني املهاجرين. فالعديد من املسلمني أجرب 

عشر، عندما أخذت حركة االستعادة )ديكونكيزتا( تتوسع، وأخذت املدن ]اإلسالمية[ تسقط الواحدة تلو 
األخرى بني يدي املسيحيني. ووجد املهاجرون موطن ا هلم يف املغرب، ومعظمهم يف تونس ويف مدن مراكش، 

 لثقافة املغربية.وكانت هلم تأثريات حامسة يف ا

العديد من املؤسسات الدينية طيلة القرن الرابع عشر، مبا فيها املدارس واملساجد والزوايا وإن كان  توأقيم
معظم هذه األبنية قد أعيد بناؤه يف العهد العثماين. وال شك أن أشهر مدرسة معروفة يف تونس هي املستنصرية 

( وأكملها ابنه ووارثه عثمان. وتشتمل املدرسة 1435 -1434ر )(. وبدأ العمل فيها اشخليخة املستنص1437)
ا هلذا فهو أشبه املدارس على مسجد صغري، وعلى فناء مركزي حماط من كل جوانبه بغرف وقاعات طويلة . وسند 

( يف القاهرة. وهو يوحي 1362حسن )ذات األواوين األربعة اليت بناها األيوبيون يف مصر مثل مسجد السلطان 
 هندسة البناء يف حقبة احلخصيني األخرية هي أيض ا مستوحاة من األيوبيني. بأن 

 تأثير العثمانيين في المغرب

لضغط كبري من إسبانيا املسيحية اليت أصبحت أقوى بعد سنة يف القرن السادس عشر تعرض حكام املغرب 
. وكان من نتيجة ذلك أهنم وضعوا أنخسهم حتت محاية العثمانيني وبنت السلطة الرتكية تأثريها ونخوذها 1492
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على ذلك وجعلت وجعلت من اجلزائر ومن تونس واليتني من واليات اإلمرباطورية العثمانية. وظل وضعهم على 
يف تونس. ونتيجة  1881يف اجلزائر وسنة  1830ال إىل أن جاءت احلماية الخرنسية واستقرت سنة هذا احل

 العمارة يف اجلزائر ويف تونس تأثرت بالعثمانيني خالل القرون الثالثة التالية.لذلك فإن الخنون وهندسة 

جد يف سوق السمك، والذي إن أول العمارات العثمانية يف اجلزائر بنيت بالقرب من املرفأ، مبا فيه املس
. وبسبب جتديد منارته وقبته املركزية الضممة اعترب أنه رمز ا 1660مسي باسم اجلامع اجلديد الذي بين سنة 

ا عنه قام مسجد سيدي علي بيشني الذي أسس سنة للجزائر.  من قبل إيطايل امسه بيكسيين  1662وليس بعيد 
ذات اهليكل املتبه من كل مساجد العثمانيني يف مدينة اجلزائر. فقد  بعد أن دخل يف اإلسالم. وعمارته بنيت على 

كانت هلا قاعة صالة مربعة حتيط هبا املمرات من اجلوانب الثالثة، وتتوجها قبة كبرية عالية يف الوسط حتيط هبا 
هو ضريح قبب أصغر وأقواس. وقد سقطت املنارة يف القرن التاسع عشر. وهناك بناء آخر فمم يف هذه املنطقة 

(. ويف تلك احمللة 1470اجلزائري عبدالرمحن الثعاليب )ت ومسجد سيدي عبدالرمحن الذي مسي باسم الصويف 
 (. 1791 -1765( بناه حممد خليخة حممد باشا سنة )1794يقع مسجد قشاوا )

. ومنذ سنة يف القرن التاسع عشر استعملت هذه البناية لكاتدرائية ولكنها مل متح عنها صبغتها العثمانية
أصبح مسجد قشاوا أحد أهم املساجد يف املدينة. وكانت املنارة والقبة الوسطى العالية هي من أبرز  1962

عامود[ وضعت فوق  =الوسطى حماطة من جوانبها بأساطني ]مجع أسطوانة والقبة .معامل املسجد من اشخارج
حماور هذه العمارة، وبقبب أصغر وضعت فوق كل من اجلوانب. وهبذا احلسبان فإن خطته تشبه خطة مسجد 

(. إن هذه البناية بشكلها الشائع تعود إىل 1534سيدي علي بيشني. وأخري ا جتب اإلشارة إىل مسجد السخري )
 عشر.الداي األخري الذي أعاد بناءه يف مطلع القرن التاسع 

إن قصبة مدينة اجلزائر مليئة بالبيوت التقليدية مع طوابق عليا متتد على طول الشارع حتتها، بشبابيكها 
وأقواس من الستيكو الناعم. وهناك القليل من األبنية العثمانية يف حي القصبة  اشخشبية الناتئة )مشربيان شبك(

 لثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر.مثل مسجد احلسنني الذي يعود تارخيه إىل هناية القرن ا

أقام العثمانيون بصورة رئيسية يف املدينة السخلى يف اجلنينة حيث أقاموا األبنية احلكومية والرباكات 
طخى باشا باشا )القرن الثامن عشر( ودار مص والقصور. وأمجل قصورهم الذي عاش إىل الوقت احلاضر دار حسن

( وهو اليوم يشكل املكتبة الوطنية، ودار احلمراء )يف مطلع القرن التاسع عشر( ودار عزيز 1799 -1789)
 واليوم هي متحف(.  1812حىت سنة ( مث قصر األمرية )واستعملت كمقر وسكن 1712)أشري إليها أوال  يف 

، ويؤدي إىل فناء داخلي Lقائمة حرف إن كل قصور العثمانيني يف مدينة اجلزائر هلا مدخل بشكل زاوية 
مربع عرب معرب مسقوف )سقيخة(. والخناء حماط من جوانبه األربعة بالقناطر اليت تختح على القاعات اجلانبية وراء 
القناطر. ومعظم ترتيبات املعيشة جتري يف الطوابق العليا اليت يوصل إليها من خالل املمشى مث عرب الدرج. والخناء 
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ط ا باملرمر وفيه نافورة فوارة بلطف يف وسطها. والبالط املوزاييك امللون فوق الدادو الداخلي يكون عادة مبل
بقناطرها املنحنية بأناقة وذات األقواس املروسة اليت ترتكز فوق أعمدة ]أسافل احليطان[، مث املماشي من طبقتني 

 جمدولة تتوجها تيجان فممة هي ذات مجال خاص. 

الطابق األرضي والطابق األول يض من البالط امللون ميتد على طول بني ويف أغلب األحيان هناك خط عر 
 صورة تأسر العني فوق واجهات الخناء غري املزخرف بأي شكل آخر. 

وبىن العثمانيون مساكنهم الصيخية يف ضواحي مناطق املدن الرئيسية، مثل قصر باردو )القرن الثامن عشر 
 ر فممة أيض ا يف بوجي وقسطنطينية وتونس.خارج مدينة اجلزائر مباشرة. وبنيت قصو 

ويف تونس جتدر اإلشارة بشكل خاص إىل دار حسني )القرن الثامن عشر( واليت أعيد بناؤها سنة 
وقصر باردو، الواقع على طرف املدينة وقد بين يف النصف الثاين من القرن الثامن عشر. وإن كانت  1876

تاسع عشر. والرتكة العثمانية ما تزال متارس تأثري ا كبري ا يف تونس. مثاله أراضيه قد استكملت حوايل أواخر القرن ال
(، ليصبح رئيس تونس من سنة 1975 -1705أطاح احلبيب بو رقيبة حبكم العائلة احلسينية املالكة )أنه عندما 

 ضرحي ا له مع جامعة ومععندما أراد أن يبين  1987( والذي خسر احلكم أخري ا سنة 1987 -1956)
                       مسجد، يف مكان مولده يف موناستري. فإن البناء نخذ وفق ا للطراز العثماين اجلديد.   

          


