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RESUMEN

El artista musulmán ha buscado a través de elementos decorativos forales, e-
pigráfcos y geométricos, ilustrar las materias y temas que impregnan la reli-
gión islámica, para darles un aspecto estético y personalizado. En esta investi-
gación hemos estudiado diversos elementos decorativos pertenecientes a las 
dinastías norteafricanas de los meriníes y los ziyaníes. Los primeros encontra-
dos en la mezquita de Sidi Boumediene, situada en el complejo el-Eubbad en 
la ciudad de Tremecén, considerado testimonio extraordinario de la riqueza 
del arte meriní. Los otros elementos los hallamos en la Mezquita de Abu el 
Sayid Hassan de Sidi Ibrahim el-Masmoudy, y refejan la delicadeza y la belle-
za del arte ziyaní.

Después  del  estudio  histórico  y  arqueológico, comenzamos  un  estudio 
comparativo de los elementos decorativos, tratando de demostrar que la deco-
ración en yeso ―a través del ejemplo de todos estos especímenes― fue muy 
rica y variada en la obra de los ziyaníes. Éstos tenían el don y la delicadeza de 
desplegar todo su saber en este campo, como evidencian las hermosas tracerías 
en el mausoleo de Sidi Ibrahim el-Masmoudy, donde podemos distinguir un 
modelo de decoración ziyaní en todos los monumentos de Tremecén después 
de la marcha defnitiva de los meriníes de la ciudad.

El artista ziyaní se inspiró en el trabajo refnado de Granada y Sevilla, y re-
produjo su sutileza y elocuencia en Tremecén. Sin embargo, los meriníes ha-
bían copiado su trabajo de los ziyaníes, añadiendo un toque personal. Esto se 
pone de manifesto a través del testimonio real de los monumentos de la ciu-
dad de Tremecén.
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مقدمة:

 اتنه الننفنان اللسنلم إلنى عنوالننم جنديندة بننعيدة عنن رسننم الخشنخاص و هننا
 ظهنرت عنبقرينته وتنلى إبنداعنه و عنمل خنيالنه وحنلسه النرهنف وذوقنه اليصنيل،

فكان من هذه العوالم عالم الزخرفة.
 وقند اتخنذت النزخنرفنة السنلمنية خنصائنص منيزة كنان لنها عنظيم الرثنر فني
 إبنراز الظهنر النضاري لنننهضة اللسنلمي وازدهننرت بنندرجننة عننالنية، سننواء مننن
 حنيث تنصميمها وإخنراجنها أو منن حنيث منوضنوعناتنها وأسنالنيبها، واسنتخدم
ية رائننعة الظهننر والنتكويننن، وجننعلوا مننن  النتقنيون اللسننلمون خننطوطنناً زخننرفن
 النموعنات النزخنرفنية نناذج اهننطلق فنيها خنيالنهم إلنى النلهننهاينة والنتكرار والتجندد
 والننتناوب والننتشابننك. وقنند حننرص الننفنان الُلسْننلِمُ عننلى اسننتعمال الننزخننرفننة
 بنأهننواعنها النتلفة النكتابنية، الننباتنية، النهندسنية، فني النعالنم السنلمنية وخنايصنة
 النلساجند النتي حنرص منن خنللنها عنلى إظنهار تنكنه منن النزخنرفنة وكنذا مندى
 رثنننراء رثننقافننته السنننلمننية، فننقد اسننتعملها فنني الننقباب، النناريننب، الننعقود،
 والسنقف. ولنعل ابنتعاده عنن النزخنرفنة الدمنية هننظرا لتحنرينها فني النفن السنلمني
 جنعله ينبتدع أسنالنيب فنريندة ، أظهنرت أعنمالنه بنبصمة إسنلمنية كنترجنمان عنن
 أفنكاره ومنناحنيه النتي تشنبع بنها منن خنلل تشنبثه بنالندينن السنلمني الننيف
 النذي خشننجعه عنلى النتفكير والنتأمنل والنتدبنر فنني كننل منا حننولنه منن النعنايصنر
 النفاعنلة كنالنطبيعة و النلوقنات والنيواهننات، ولنعل النعنايصنر النزخنرفنية كنعنصر
 جننمالنني كنناهنننت هنننتاج هننذا الننتفكير وهننذا الننتأمننل. والننقاسننم الشننترك بنني هننذه
 الننزخننارف هننو أهنننها اعنتمدت فنني جننل المننصار السننلمنية وجنل اهنننتاجنناتنها،
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 وأيصنبحت منيزة أسناسنية فني النفن السنلمني، ولنقد عنزمننا عنلى دراسنتها بنديننة
 تنلملسان هننظرا لنتنوعنها وتنعدد أسنالنيبها وأينضا لنثرائنها منن النناحنية النمالنية،
 ولنعل أهنم دولنتي تنركنتا بنصمة فنعلية فني هنذه النديننة هنما الندولنة النزيناهننية و
 الندولنة النريننية النلتان تنفننتا فني فنن النعمارة فنحاولنت كنل واحندة مننهما النتفوق
 عنلى الخننرى فننأبنندع فننناهننوهننا بننتشجيع مننن سنلطننينهم فني إظننهار النلسن و

المال .
 وسنوف هننتعرض فني هنذا النبحث إلنى أهنم منيزات النزخنارف النزيناهننية والنريننية
 منننن خننلل بننعض الننعينات الننندروسننة، و كنننيف اسنننتعملت كننل دولننة هنننذه
نئلة الدوات؟ ، و حننناولننت الخنننتلف عنننن الخنننرى بنننشكل أو بنننآخنننر ؟ أسن
 سننحاول الجنابنة عننها منن خنلل النعطيات النتارينخية و النعنايصنر النزخنرفنية لنكل

دولة .

الامع:

 هنندخنل إلنى النامنع منن خنلل بناب ضخنم رائنع النمال، ينحتوي عنلى
 قننننطرة عنننظيمة النننبنيان عنننلى خشنننكل حنننذوة النننفرس
 ويحنمل هنذا النباب حناخشنية فنوق الطنار اللسنتطيل بنها
 كنتابنة تشنير بخنطوط أهنندللسنية هننصّها: "النمد ل وحنده
 أيّنده ال وهننصره، عنام تنلسعة ورثنلرثني وسنبعمائنة هننفعهم

 ) ينصعد إلنى النامنع بندُرج1ال بنه، (أهننظر النلوحنة رقنم 
النرخننام تننعلوه قننبة بنديننعة النننظر تننمل فنني  مننفروش بن

 سنقفها كنتابنة: "هنذا منا أمنر بننه منولهننا أبنو النلسن عنبد ال عننلي" وزخنرفنتها
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الصّية آية في المال، و هي عبارة عن تشبيكات من القرهنصات.

استعمال الزخيرفة في مسجد سيدي أبي مدين:

 اسنتعمل النفنان النرينني النزخنرفننة النصّية فني تكلسنية النندران الننداخنلية
والقباب والراب والعقود والدخل.

 يننحتوي اللسجننند عننلى زخننرفننة جِننصّية تننكلسو جنندران
 اللسجنند وتننرتننفع إلننى أعنلى النندران لتنتهنني بننقبة مننقرهنننصة

 ) تظهنر منن خنلل النشكل النزخننرفنة1(أهنننظر الننشكل رقننم 
 النصية النبدينعة  والنتي تنتعاهننق فنيها النراوح الننخيلية بنطرينقة

 رائنعة ينغلب عنليها طنابنع النتقابنل والنتكرار والنتناسنق وكنذا الهننطلق منن الننواة
إلى الصغصان والموعة.

 فني النلوحنة النثاهننية ينعود النتنظيم الننباتني فني النزخنرفنة،
 ولنكنه ينندمنج منع النزخنرفنة النهندسنية النتي تظهنر بلسنيطة ل
 ينغلب عنليها التلسننطير كنثيراً، ولنعلّ النفنان النريننني كننان ل
 ينننود الرثنننقال فننني النننشكل بنننالنننتخفيف مننن حننندة النننطوط

).2والنحنيات وبالتالي من حدّة الزخرفة الهندسية.(أهنظر الشكل رقم
 وتظهننر فنني الننلوحننة الننثاهنننية مننراوح هنننخيلية أحنناديننة، مننزدوجننة ورثننلرثننية
 وينفصلها عنن بنعضها النبعض تنقاطنع هنندسني راق، أو بنراعنم بلسنيطة تنزيند منن
 جنمال النشكل، ولنعل أهنم هننقطة هني هننظام النتناظنر فني النشكل النذي اخشنتهر بنها

الرينيون.

 فني النلوحنة النثالنثة ينعود هننظام النراوح الننخيلية ولنكنها تظهنر أكنبر حجنما

Revista Argelina Número 1 Otoño 2015

48



  هنننظام النننواة الننركننزيننة الننتي يننطلق منننها النشكل، ولننكن النشكلوهننو هنننفس
 الننباتني ينقلّ النتواءً وحنركنيةً، وتظهنر بنراعنم النراوح مننعزلنة
 لنيس بنها النكثير منن النتعاهننق، وهنذه منيزة أخنرى فني النزخنرفنة

 (أهننظر الننشكل رقنمالنريننية، تنقابنل، وتنقاطنع وتنكرّر وتنفرّد 
3(.

 كنما هننبرز عنينة عنن النتيجان النوجنودة بلسجند سنيدي أبني
  هننوعنه تظهنر فنيه عنبقرينة النفنان فني منجال دمنجمندينن، وهنو ننوذج فنريند منن

 النزخنارف بنتقنية الندمنج النزخنرفني بنعنى زخنرفنة هننباتنية
 تنتقاطنع منع زخنارف هنندسنية فني حني تظهنر النزخنرفنة
 النكتابنية عنلى هنيئة خشنرينط رفنيع ، (أهننظر النشكل رقنم

4.(

مسجد أبي السن التنسي (عينة زيانية):

 ينقع ملسجند أبني النلسن عنلى بنعد أمنتار منن النامنع النكبير لنتلملسان، أمنر
 هـ، تنذكناراً لنلمنير أبني عنامنر696 –م 1296بنبنائنه اللسنلطان سنعيد عنثمان عنام 

 إبراهيم بن أبي يحيى يغمراسن بن زيان وذلك ما تشير إليه الكتابة التذكارية
 الننقوخشنة عنلى لنوحنة منن النرمنر الخنضر النثبتة فني الندار النغربني مننه والنكتوبنة

.1بخط أهندللسي أهنيق 
 هننصّ النلوحنة: "بنلسم ال النرحنمان الننرحنيم يصنلى ال عننلى سنيدهنننا محنمد
 وعنلى آلنه وسنلّم تلسنليما، بُنني هنذا اللسجند منن طنرف المنير أبنو عنامنر إبنراهنيم
 بنن اللسنلطان أبني ينحيى ينغمراسنن بنن زينان فني سننة سنت وتنلسعي وسنتمائنة منن
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بعد وفاته رحمه ال".
 وتنكررت النعبارة بخنط كنوفني عنلى حناخشنية فنوق النراب وقند هنلسنب هنذا

  –732اللسجند إلنى النولني والنعالنم الشنيخ أبنو النلسن عنلى بنن يخنلف التنلسني (
 م) وهنو منن عنلماء تننس النذينن قندمنوا إلنى تنلملسان1348–1331هـ)/(749

 لنلسنتزادة منن النعلم والنعرفنة، أواخنر النقرن النلسابنع الهجنري النوافنق لنلثالنث عشنر
.2ميلدي وهو مدفون إلى جاهنب الولي سيدي أبي مدين في قبة الضريح" 

 ينتميز اللسجند بنصغر منلساحنته وينفتقر إلنى النصحن، فنهو ينحتوي عنلى بنيت
.3الصلة والئذهنة فقط 

 تنتل النزخنارف النصّية فني ملسجند أبني النلسن كنل منن جندران بني النصلة
وعقود البلطات، حنية الراب وواجهته.

 أمنا النراب فنهو عنبارة عنن كنوّة ملسندسنة الضنلع، وينشكل قنطعة أرثنرينة
 كنامنلة منع رقنة ويصنفاء النطوط وتنشابنك جنميل لنلرمنوز وتناهننس دوائنره. فنهو
 محنراب ذو خنملسة أضنلع ينتكئ عنلى عنمودينن. وينعتبر منن أروع النارينب فني
 النغرب السنلمني، زخنارف قنبته النقرهننصة تشند النناظنر إلنيها، وتنعلو هنذه النقبة
 قنبيبة ذات أخناديند، بنها بنائنكة يصنماء تنعلوهنا أقنواس منفصصة منتجاوزة بنها

خشريط من الزخرفة الكتابية تتمثل في آيات قرآهنية.
 عنرفنت النبناينة تنولت عندة خنلل النفترة السنتعمارينة فنقد حنوّل إلنى مخنزن

 م رثنم إلنى1849م)، إلنى مندرسنة قنرآهننية سننة 1848-1836لنلعلف والنمور (
 م، خشننب فننيه حننريننق،1900م. وفنني سنننة 1895مندرسنة إسنلمنية فنرهنلسنية سننة 

 وتنقرر تنوينله إلنى منتحف بنعد النترمنيم، لنيصبح "النتحف النعمومني النوطنني

Revista Argelina Número 1 Otoño 2015

50



 الننننؤرخ فننني196-12 للخنننط السنننلمننني" حلسنننب النننرسنننوم النننتنفيذي رقنننم
25/204/22013 "4.

 وقنند تننأرثننرت زخننرفننة ملسجند أبنني الننلسن
 بننالننعوامننل الننتلفة الننتي تننعرّض لننها اللسجنند
 ولنعل أهنم منا بنقي لننا هنو النراب (اهننظر النلوحنة

).2رقم 

 ) وهنو ينبي5وهنذا الخنير رائنعة منن النروائنع النزيناهننية (أهننظر النشكل رقنم 
  عنن منحارة منركنزينة وهني هننواة منركنزينة تنتفرع مننهازخنرفنة النراب، وهني عنبارة

 سنللسلة منن النراوح الننخيلية النتكررة والنتقابنلة
 والننتعاهنننقة. رثنل ث هنننوافننذ مننفتوحننة ومننعقودة
 بنعقد حننذوي تننتكون مننن تننركننيبة هننندسننية
 وتنتصل النتراكنيب هنذه بنزخنرفنة كنتابنية (أهننظر

).3اللوحة رقم 
  والنننلذانMarcaisولننعلنا سنننعرض يصننورة فننرينندة مننن هنننوعننها لننلخننويننن 

  سننةles monuments arabes de Tlemcenأخنذاهنا أرثنناء كنتابنة منؤلنفهما 
 ، وهني صغنير منوجنودة حنالنياً. وتظهنر فنيها النزخنرفنة النصّية النتي تنتمازج1903

 فنيها النزخنرفنة الننباتنية منع تلسنطير هنندسني خنفيف وهننا هننلحنظ
 مندى عنشق النفنان النزيناهنني لنلمراوح الننخيلية بلسنيطة كناهننت أو
 منزدوجنة أو رثنلرثنية. كنما يحنمل الندار زخنرفنة رائنعة تنندمنج
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 فنيها النزخنارف النهندسنية منع النزخنارف الننباتنية وكنذا النكتابنية تنتمثل فني كنلمة
.7الللة "ال" ، في الشكل رقم 

 كنننما هننننعرض لنننكم يصنننورة لنننتاج منننن تنننيجان
 اللسجند وهنو تناج رائنع، ينبرز زخنارف هننباتنية رائنعة
 النصنع والنتناسنق، ويظهنر فني النتاج اسنتعمال النارة
 الننركنزيننة النذي كنان خشننائننعاً فني الننزخننرفنة النزينناهنننية

).6(أهنظر الشكل رقم 
 كننما تظهننر زخنرفننة هننندسننية أهنننيقة ضنمن خشملسننيات اللسجنند، وقنند خشنناع
 اسنتعمال هنذا الننوع منن الننوافنذ فني النعالنم النزيناهننية والنريننية بنعدهنا وهننا هننلحنظ
 الننظام النضلع فني النزخنرفنة النهندسنية وهنو عنبارة عنن أخشنكال رثنماهننية النرؤوس،

سداسية أو رثلرثية.

 كننما هنننعرض لننكم ننوذجنا رائنعاً عننن
الننزخننرفننة النننباتننية والننهندسننية الننزينناهنننية
 وعننينات عننن الننراوح النننخيلية الننزينناهنننية

).7(أهنظر الشكل رقم 
وددهنننننا أن هنننننعرض منننننحارة مننننن ملسجنننند
 سننيدي أبننني النننلسن، وهنني عننبارة عننن هنننواة
 منركنزيننة تنف بنها زخنرفنة هننباتنية و هنندسنية

).4(أهنظر اللوحة رقم 
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ضيريح سيدي إبيراهيم المصمودي:
 ينتمثل فني النمع النذي ينلسنب إلنى النولني سنيدي إبنراهنيم النصمودي، وقند

/765خشنيد هنذا النعلم النتكون منن ملسجند، زاوينة، ومندرسنة سننة   م1363هـ
 منن طنرف اللسنلطان أبني حنمو منوسنى النثاهنني والنذي سنمّي  بنالندرسنة النيعقوبنية

.5هنلسبة لبيه "أبي يعقوب" 
 لنقد أردهننا أن هنندرس النزخنارف النوجنودة بلسجند سنيدي إبنراهنيم النصمودي
 وهنو منن أواخنر النعالنم النتي بننيت بنتلملسان بنعد النرحنيل الننهائني لنلمريننيي
 مننها، وقند أهننشأه أبنو حنمو منوسنى النثاهنني النذي كنان ينعشق النفنون وهنو النذي
 كنبر بنغرهنناطنة، وتننفس عنبق النتارينخ واليصنالنة فنيها، فنكان لنه فنضل عنظيم فني
 إظنهار النعمارة النزيناهننية بظهنر رائنع، ولنكن هنذا اللسجند قند تنرّد منن كنل آرثنار
 النفن اليصنلي النقدي بنعد تنعرضنه لنعمليات النترمنيمات النتوايصنلة أفنقدتنه  كنل
 أرثنر لنلبصمة اليصننلية. لننذلنك تنراءى لننا أن هننعطي لنةً عنن النزخننرفنة بنضرينح
 سنيدي إبنراهنيم النصمودي والنذي ينعدّ ننوذجناً فنرينداً منن هننوعنه، وقند أخنذهننا لنه
 يصنوراً حنصرينة، قنبل النترمنيمات النتي تننعرض لنها وسننتعرض لنه بنالنتمحيص

والدراسة.
 ينلسننب ضننرينح سنيدي إبننراهننيم النصمودي إلنى الننولنني أبننو إسنحاق أحنند
 خشنيوخ المنام ابنن منرزوق النفيد، أيصنله منن يصننهاجنة وأخنذ النعلم بنفاس عنن
 جننماعننة مننن الننعلماء، وتننفرّغ لننلفرائننض النندينننية مننقبلً عننلى الننعلم والننعبادة

 هـ ودفنن بنروضنة آل805والجنتهاد، تنتلمذ عنليه النكثير منن النطلبة، تنوفني عنام 
.6زيان من ملوك تلملسان رحمه ال 
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 وقند هنُلسِنبت هنذه النروضنة فنيما بنعد إلنى الشنيخ سنيدي إبنراهنيم النصمودي،
 وهنذه عنادة عنند النزيناهننيي أن ينلسنبوا النعالنم النديننية إلنى الولنياء تنكريناً لنهم
 ولنعلمهم، ول ينلسنبوهنا إلنى اللسنلطني منع الخشنارة إلنى أن هنذا النولني قند دفنن

.7 عاماَ بعد تأسيلسها 80بهذه الروضة اللكية 
 ينقع النضرينح عنلى بنعد أمنتار عنن اللسجند وينتكون منن يصنحن وصغنرفنة تنعلوهنا
 قننبة هننندخننل إلننيها بننواسننطة بنناب مننعقود بننعقد حننذوي، الننصحن مننربننع الننشكل

  وعننرضننها30,8م، قنناعننة الننضريننح قننريننبة مننن الننربننع طننولننها 65,5طنننول ضنننلعه 
 م، يننتوسننطها خشنناهنند قننبر الشننيخ إبننراهننيم الننصمودي، وفنني وسننط النندار10,8

القابل للقبر حنية على هيئة محراب.
 ننند بجنندران قنناعننة النندفننن بننضريننح سننيدي إبننراهننيم الننصمودي، زخننارف
 هنننباتننية وهنني عننبارة عننن مننراوح هنننخيلية بنننوعننيها البلسننيط وعننلى خشننكل عننلمننة

  فني إطنار هنندسنيالنشكر ل والنلك ل، والعز لالسنتفهام، منع يصنيغ كنتابنية كـ 
بديع فوق الص.

 والنتكرار النذي لحنظناه بنضرينح سنيدي إبنراهنيم لنيس ظناهنرة خنايصنة فنهو
 ظناهنرة عنميقة وخشنامنلة فني النفن السنلمني عنمارة، وفننوهنناً ويصنناعنات وقند ملسّنت

).5 (اللوحة رقم 8جميع أهنواع الزخرفة من هندسية وهنباتية وكتابية 
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دراسة مقارنة ومقاربة بي العناصير الزخيرفية الزيانية واليرينية:

الدوات الزخيرفية الزيانية واليرينية: 
نباتننية بننشكل مننلحوظ ورثننري، أكننثر مننن  اسننتعمل الننزينناهنننيون الننزخننرفننة الن
 النريننيي، فنقد اسنتعملوا فني زخنارفنهم الننباتنية النراوح الننخيلية البلسنيطة وهني
 عنبارة عنن منراوح قنصيرة ذات الناخشنية النعرينضة والنراوح النتي عنلى خشنكل عنلمنة

  بننالننلغة الننلتننينية ويظهنر هنذا النننوع مننن النراوح ضننمنSاسننتفهام أو حننرف 
الزخرفة التي توجد بجدران ضريح سيدي إبراهيم الصمودي.

 وقند اسنتعملت النزخنرفنة الننباتنية عنند النزيناهننيي، رفنقة النزخنارفنة النكتابنية أو
الهندسية إل أهننا لم ند زخرفة هنباتية ملستعملة لوحدها.

 كنما ينعد الرابنيلسك النعنصر أو الننموذج النركنزي لنلزخنرفنة، حنيث تظهنر
 سناق منتوسنطة تتخنللها خنطوط منقوسنة منتشابنكة، تلسنتعمل الرابنلسك خنايصنة

.9 في تزيي الطر واللوحات والرتفعة
 وهنننحن ل هنننعني بننالننتكرار ذلننك الننامنند الننمل، بننل هنننقصد ذلننك الننتكرار
 الننميل النلسجننم وهننو هنننات عنن فننكرة وتنصور وإحننلساس، ويننخضع لننقواعنند

.10هندسية وتنظيمية في توزيع خطوطه وأخشكاله وترتيبها 
 نند هننوعناً آخنر منن النزخنارف الننباتنية الشنتركنة منع النزخنارف النهندسنية، فني
 ضنرينح سنيدي إبنراهنيم النصمودي ضنمن النزخنرفنة الندارينة النصّية ينتمثل فني

 ).5 رأسنناً بننها مننراوح هنننخيلية مننتشابننكة (أهنننظر الننلوحننة رقننم 12النجننمة ذات 
 كنما ل تنفوتننا الخشنارة إلنى النارتني النتي تنعلو خشنوكنتي النناينا الندارينة أينن نند

النجمة ذات رثماهنية رؤوس بها زخارف الرابلسك.
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 وقننبل منوايصنلة الننديننث عننن الننزخنرفننة الننباتننية لبنند أن هنشننير إلنى أهننمية
 الارة، في العمارة السلمية إذ تعتبر الارة أحد العنايصر الساسية، في البنية
 النزخنرفنية لنلفن السنلمني وفني النزخنارف النعمارينة بنالنعمائنر النديننية، الندهننية،
 والنعلسكرينة، وقند لزم هنذا النعنصر النعمارة والنفنون، ولنقد تنعددت منجالت
 اسنتخدام هنذا النعنصر وعنلى جنميع النواد، واحنتل أمناكنن منختلفة فني النبنى
 منن النداخنل والنارج، كنواجنهة النارينب والنواجنهات النارجنية، وصغنيرهنا فنهو

 منحفور عنادة فني النص، أو الجنر، أو النرخنام،
 أو الشنب، أو النعادن، وريصنع تنوينف النناينا

  (أهننننظر11الننركنننية فنني الننلساجنند والضننرحننة. 
).8رقم الشكل 

نناك مننن ينننرى أن هنننذا النننعنصر يحنننمل  وهن
 دللت رمنزينة وينلسنبون لنه وظنيفة سحنرينة، ويشنير إلنى أن وضنعها فني أعنلى

 دليلعنقد البنواب أو فني أركناهننه فني منواجنهة النشاهند، النذي ينرتناد هناتنه النباهنني 
 عنلى النقوة النفية لنلمكان إذ هني تنمي، ويندل وجنودهنا فني منكان عنلى أهننها

 . كنما هننلحنظ اخنتلفنا12واقنية لنه منن النلسوء والشنرور، وهنناخشنرة لنلخير والنلسعادة 
 فني النارتني النزيناهننيتي فنفي ملسجند أبني النلسن نند النارة أقنل اتنقاهننا و رقنة مننها
 فنني ضننرينح سنيدي ابننراهننيم الننصمودي أيننن تظهننر الرابننلسك الننرقننيقة ضننمن

 أكننثر ، والطنار النيط بنالنارة و تظهنر النزخنرفنة الننباتنية منتجاهننلسة و منتناسنقة 
 بننذلننك يننكن أن هنننلحننظ أن الننعنايصننر الننزخننرفننية و مننع أهنننها تنننتمي لننلدولننة
 النزيناهننية ، إل أن النفترة النتأخنرة لنلدولنة قند خشهندت تنطورا منلحوظنا فني طنرينقة و

تقنية الصنع .
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 كنما وجندهننا ضنمن النبلطنات النزفنية، لندخنل قناعنة دفنن سنيدي إبنراهنيم
 النصمودي، زخنارف وهني عنبارة عنن دائنرة تنتل منركنز النربنع، وتنتفرع مننها
 منراوح هننخيلية عنبارة عنن مننراوح  منننقلسمة إلنى قننلسمي تنجنم عننها مننروحنة

بلسيطة.
 وعنلى عنكس النزينناهننيي فننضل الننريننيون اسنتعمال النراوح النزدوجنة، وقند
 لننعبت هننذه الخننيرة دورا هننامنناً فنني زخننارف ملسجنند سننيدي أبنني مننديننن وهنني
 عنبارة عننن ننمة ذات رثنماهنننية رؤوس هنناجننمة عنن تنقاطنع مننربنعي ،تننتل هنذه
 النجننمة النركنز وتنيط بننها تشننبيكة منن الننراوح النننخيلية، كنما تظهنر ضننمن

  زهنننيرات8النبلطنات الننزفنية لنلصحن وهني عننبارة عنن دائننرة تنتل مننركنزهننا 
 منقفلة، وتنيط بنها أخشنكال هنندسنية منختلفة أو دائنرة تننطلق مننها تنفرينعات
 هنننباتننية، وهنني عننبارة عننن وريننقة منبلسننطة تننتناوب مننع زهننرتنني مننقفلتي  ،
 وينتكون النتصميم الننعام مننن عننصر منركننزي، عننبارة عنن منربننع منتداخنل صغنير
منننننتظم تننننشع منننننه أوراق خننننماسننننية الننننفصوص وأوراق عننننلى هننننيئة أوراق
 الكناهننتس، منرسنومنة بنأسنلوب منحور وحنفظت هنذه النعنايصنر بنألنوان البنيض،

.13على أرضية كوبالتية دقيقة 
 وقند احنتلت النزخنرفنة النكتابنية، منكاهننةً هنامنة جندا فني فنن بنني عنبد النواد كنما
 احننتلت النزخننارف النكتابننية مننكاهنننة رائندة فني الننشآت النريننية فني تنلملسان

 تنلملسان النريننية. واعنتمد النفنان النرينني فني زخنارفنه النكتابنية عنلىالنزيناهننية وفني 
.14الطي الكوفي والنلسخي 

 النؤديني والنط النكوفني: خنط هنندسني ينعطي الحنلساس بنالنقوة والنثبات،
.15 والستقرار إلى اللسكون
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وقننند تنننلت الننننزخنننرفنننة النننكتابنننية ضنننمن
 النكتابنات النتذكنارينة والخشنرطنة النقرآهننية. كنما
 تظهنر الننصيغ النديننية النتالنية: النمد ل، النعز
 ل، النشكر ل، النلك ل، منكتوبنة أينضا بنالنط

).5النلسخي الغربي (أهنظر اللوحة رقم 
 مننن أهنم أوجنه النتشابنه فني الننزخنارف النزيناهنننية والننريننية، هننو اسنتعمالنها
 لنلعنايصنر النزخنرفنية الننباتنية كنالنراوح الننخيلية، ونند الخنتلف فني النعنايصنر
 اللسنتعملة فني النتزيني، إذ نند السننان الننشارينة والنفروع النرفنيعة، والننتوءات
 النثلثة، والنوريندات النربناعنية النبتلت تنزينن بنعض النراوح النزيناهننية بنينما النراوح
 النريننية نندهنا منزيننة، بنالنزوز وهني أقنل رثنراء منن النراوح النزيناهننية النتي تظهنر أكنثر

رفعة وأهناقة وتناسقاً.

الزخيرفة الهندسية:
 اتنلسع منجال اسنتعمال النزخنارف النهندسنية فني النزخنرفنة النزيناهننية، فنجندهنا
 مننندمننجة ضننمن الننزخننارف النننباتننية والننكتابننية ويتجننلّى ذلننك فنني الطننباق
 النجنمية والنطوط اللسنتقيمة، كنما تنشكل النعنايصنر النهندسنية أطنراً لنلزخنارف
 الننباتنية والنكتابنية يتجنلى ذلنك فني واجنهة النراب بلسجند أبني النلسن وبنعض

اللساحات الخرى من بائكات العقود والناطق العليا من جدران اللسجد.
 أمننا فنني الننعالننم الننرينننية فنجنند الننزخننارف الننهندسننية تننقتصر عننلى بننعض
 الننطاقنات النقليلة كنلسقف ملسجنند سننيدي أبنني منندينن وكننذا بننعض النطوط
 اللسننتقيمة والخشننكال النربناعننية واللسنداسنية بنأعنلى جندران اللسجند والطنباق
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النجمية التعددة الرؤوس تزخرف اللسقف وأخشكال دائرية بتربيعة الراب.
 ولنعل النيزة النلفتة لنلنظر هني أن النزيناهننيي تنفوّقنوا عنلى بنني عنمومنتهم فني
 النزخنرفنة النهندسنية أينضا، فنقد اسنتعملوهنا بنشكل راق ومنلسجنم صغنلب عنليه
 تنفوقنهم فني هننظام النتناظنر والنتقابنل والنتكرار. وقند ينرجنع ذلنك إلنى اسنتقطابنهم

في مجال الزخرفة. الدينتي هاتي للصنّاع من قرطبة وصغرهناطة ومدى تفوق 

الزخيرفة الكتابية: 
 تنقارب النزيناهننيون والنريننيون فني منجال النزخنرفنة النكتابنية وذلنك لسنتعمالنهم
 تنقرينباً هننفس أهننواع النطوط. ولنكننا هننلحنظ منيزة اخننتصّ بنها النريننيون ولنم

 ،الننعز ليلسنتعملها النزيناهننيون. فنقد لحنظنا ضنمن النزخنارف النكتابنية لنصيغ 
 ، والنتي تنتكرر فني كنلتا النزخنرفنتي (النزيناهننية والنريننية)،الننمد ل، النننلك ل

 ولنكنها تظهنر منقلوبنة فني منواضنع كنثيرة عنلى الندران النريننية. فنمثلً يصنيغة
  أيننضا منقلوبنة، وقنند دهنشنا كننثيراً لهنذهالنننعز ل تظهننر مننقلوبننة، أو الننننلك ل

 قننيل لنننا أن النفنان قنند اسننتعمل الننكلماتالنظاهنرة ، وعنندمنا سنألننا النتصي 
مقلوبة لعدم الرثقال في الزخرفة ولشدّ اهنتباه الُلحظ لها.

 والنزخنرفنة النوجنودة عنلى جندران سنيدي إبنراهنيم النصمودي تظهنر أكنثر أهنناقنة
 وروهنننقاً مننن الننزخننارف الننرينننية. ولننعله نننوذج فننرينند مننن هنننوعننه فنني الننعالننم

التلملساهنية كلها.

Revista Argelina Número 1 Otoño 2015

59



الهوامش: ‒
  عبد العزيز لعرج: الباهني الرينية في إمارة تلملسان الزياهنية، دراسة أرثرية معمارية1

.640 ، دكتوراه دولة ،جامعة الزائر، معهد الرثار، ص2وفنية، ج
  محمد بن عبد ال التنلسي: تاريخ بني زيان مقتطف من هنظم الدر والعقيان،2

.9، ص 1985تقيق: محمود بوعياد، الزائر، 
  عبد القادر قلوش: الراب كعنصر معماري بلساجد تلملسان في عهد الرابطي3

 والزياهنيي والرينيي، دراسة تليلية مقارهنة، ماجلستير في الفنون، جامعة تلملسان،
.45، ص 2004
عن مديرية الثقافية لولية تلملسان. 4
5 William et Georges Marçais : Les Monument arabes de Mascara, in R. 

Af n°4 Office des publications universitaire, Alger, 1859-1860, p 301.
 ابن مري (أبو عبد ال محمد بن محمد الشريف اليتي الديوهني): البلستان في ذكر 6

.65 – 66 صم)، 1908/هـ1336 الولياء والعلماء بتلملسان، الطبعة الثعالبية، الزائر، سنة
7 William et George Marçais: Op. cit., p 301.
 زكي محمد حلسن: في الفنون السلمية، منشورات اتاد أساتذة الرسم، القاهرة، 8
.04م، ص 1956
9 Henry martin : L’art Musulman, Flammarion 26, rue racine, 26 Paris, p 20.

 أبو يصالح اللفي: الفن السلمي –أيصوله فللسفته مدارسهن دار العارف الصرية، 10
.105، ص 1974القاهرة، 

. 835عبد العزيز لعرج: الباهني الرينية...، ص  11
12 Serge Bonne: une esthétique négative, essai sur quelques aspects de 

l’Art musulman, paris 1968—1978 p 304.
.153 ص , الباهني الرينية... :عبد العزيز لعرج 13
.837عبد العزيز لعرج: هنفس الرجع اللسابق، ص  14
 أبو يصالح اللفي: الط العربي كفن تشكيلي ووظيفته في الفنون السلمية 15

.49الخرى، في حلقة بحث الط العربي، ص 

Revista Argelina Número 1 Otoño 2015

60




