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تتمة  ساملون،  گزافيي  ملؤلفه  املرينية  فاس  کتاب  يأيت 
لکتابيه السابقني، حيث خّصص أوهلام للمعامر والفن بمراکش 
باملعامر  الثاين  يف  اعتنى  بينام   ،)2016( السعديني  حکم  زمن 
والزخرفة باملغرب عىل العهدين املرابطي واملوحدي )2018(، 
ُماوال بذلک خّط املعامل الکربى لتاريخ فنون البناء والزخرفة، 

وإبراز التقاطعات املوجودة بني هذا الطراز وذاک، فضال عن تتبع أشکال التأثريات اخلارجية 
عىل  الثالثة  لکتبه  حتريره  يف  اعتمد  وقد  مرشقية.  أو  مغاربية  أندلسية،  کانت  سواء  وجتلياهتا 
املزج الذکي بني النصوص التارخيية والصور الفوتوغرافية واملعاينة املبارشة، ُمبتعدا بذلک عن 

األحکام اجلاهزة واخلالصات املتأثرة بالفلسفة الکولونيالية واملرکزية األوروبية.

ويعود اختياره حلارضة فاس دون سائر املدن املغربية، إىل احتضاهنا أکرب عدد من املباين 
واملنشآت املرينية وأمجلها عىل اإلطالق؛ فقد اختذها بنو عبد احلق عاصمة لدولتهم، وشيدوا 
بالنسيج  کبرية  عناية  أظهروا  کام  1276م،  سنة  من  ابتداء  اجلديد”  ˮفاس  امللکية  مدينتهم  هبا 
احلرضي ملدينة فاس العتيقة ]فاس البايل[ عرب جتديد املباين العمومية القائمة وإحداث أخرى 
جديدة. وهذا ما سعى املؤلف إىل إبرازه عرب الفصول األربعة الرئيسية ملؤلفه، بعد أن مّهد هلا 
بمدخل عام تناول فيه مسار الدولة املرينية من بداياهتا يف القرن XIIIم إىل األفول مع اغتيال 

آخر سالطينها سنة 1465م.

اهتامم  املساجد، والتي اسرتعت  باحلديث عن  املرينية  املنجزات  استهل ساملون سلسلة 
ملسجد  جديدة  صومعة  أضيفت  فقد  فاس؛  بمدينة  استقرارهم  منذ  اجلديدة  الدولة  أمراء 
بوجلود املوحدي زمن حکم األمري أبو حييى بن عبد احلق، وُرّمت الواجهة الشاملية لصحن 
جامع األندلس حتت رعاية األمري أبو ثابت عامر، فضال عن تدخالت موضعية شملت جامع 
املرکب  بحجم  قياسا  بمحدوديتها  عموما  واتسمت  والتجهيز،  والزخرفة  بالبناء  القرويني 
ما  هو  املؤلف،  حسب  العتيقة  فاس  مدينة  داخل  الشاغرة  الفضاءات  انعدام  ولعل  الديني. 
إمکانات مهمة يف  أتاحت  والتي  البيضاء،  املدينة  تشييد مسجد مريني هبا، عکس  حال دون 
اليوم،  قائمة إىل  لتأسيس عدة مساجد جديدة، مازالت ثالثة منها  هذا الصدد، تم استغالهلا 

Hespéris-Tamuda LVI (1) (2021): 455-458                                     

Journal Indexed in Emerging Sources Citation Index (Web of Science)
Covered in Clarivate Analytics products and services, ISSN: 0018-1005



456 Xavier Salmon

وهي اجلامع الکبري وجامع احلمراء وجامع األزهر، شاهدة بذلک عىل ميزات العامرة الدينية 
عىل  الدينية  البنايات  هذه  حافظت  لقد  السابقة.  املعامرية  باألنامط  تأثرها  ومظاهر  املرينية، 
املساجد  يف  عليه  کانت  کام  املحراب  جدار  جتزيئ  وطريقة  الصالة  لقاعة  التقليدي  التصميم 
املوحدية الکربى، لکن مع عدد أقل من البالطات وصحن أکثر اتساعا، فضال عن ُمضاعفة 
الزخارف والکتابات العربية املنقوشة کوسيلة للتخلص من الفراغ، وهو املبدأ الذي تطور يف 
اآلن نفسه باملغرب املريني واململکة النرصية، ليطبع فيام بعد املباين املشيدة من قبل السعديني 

خالل القرنني XVIم وXVIIم. 

الدينية بکل من  املباين  بقوة يف بعض  املريني  الفن  العاصمة، حترض بصامت  وبعيدا عن 
تازة ومراکش، إذ أمر أبو يعقوب يوسف بتوسعة اجلامع املوحدي يف تازة ما بني سنتي 1291م 
يف  التسع  للبالطات  أساکيب  أربعة  إضافة  مع  األصلية  القبلة  بالطة  إزالة  فتمت  و1292م؛ 
قاعة الصالة، بغية إحداث مراب وبالطة قبلة جديدين، فضال عن تکثيف الزخارف املکّونة 
من التشکيالت النباتية الکربى واألشکال اهلندسية والتالعب فيها بکل من الضوء والظل، 
وتزويده ببعض القطع الفنية القّيمة مثل املنرب الذي تم إعداده بواسطة تقنية التطعيم فقط، دون 
مزجها بالنقش کام جرت العادة يف املنابر املرابطية واملوحدية، وتزيني البالطة املحورية بثالث 
ثريات، تستعيد کرباها شکل الثريا املوحدية وزخارفها. أما بخصوص مراکش، فقد ُشيد هبا 
جامع ابن صالح وصومعته املؤرخة بمرحلة حکم األمري أبو سعيد عثامن، إضافة إىل تشييد 
صومعة جامع القصور. وتتسم الصومعتان باستخدام مادة اآلجر يف بنائهام، ما منحهام طابعهام 
بالصوامع  ُمقارنة  الصغرية  أبعادمها  من  بالرغم  الکبري،  بارتفاعهام  االنطباع  وعّزز  الّرشيق 
الواجهات  زخرفة  أثناء  املوحدي  املوروث  استحضار  عىل  ُمشيدومها  حرص  کام  املوحدية. 
عىل  کذلک  بضالهلا  ألقت  والتي  بالقصبة،  املنصور  جامع  بصومعة  الصدد  هذا  يف  متأثرين 

الصوامع املرينية بمدينة فاس.

وبالرغم من کبري عناية بني مرين باملساجد عرب النامذج املذکورة أعاله، فقد ظلت عاجزة 
عن تقديم صورة متکاملة لفنون البناء والزخرفة حينئذ، إذا ما متت مقارنتها باملدارس، والتي 
XIVم،  القرن  يف  وبراعته  املغريب  األندليس  الفن  کامل  عن  التعبري  يف  املؤلف  حسب  نجحت 
واثنثان يف سال، وواحدة يف  بفاس،  منها  املحدود يف تسعة مدارس؛ ِست  بالرغم من عددها 
مستوى  عىل  بوحدة   - الکتاب  يف  هلا  املقّدم  للوصف  تبًعا   - املؤسسات  هذه  وتتسم  مکناس. 
املدرسة  شأن  هو  کام  التطور  عىل  الدالة  املعامل  بعض  ُوجود  من  بالرغم  والزخرفة  التصميم 
البوعنانية بفاس. ويرجع ذلک إىل تشييد مجيعها يف ظرف زمني قصري مل يتجاوز 35 سنة ]ما بني 
سنتي 1320 و1355م[، باستثناء مدرسة الصّفارين املبنية بأمر من السلطان أبو يوسف يعقوب 
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سنة 71-1272م، والتي غاب عن تصميمها االنتظام والتامثل، فضال عن تعرضها عىل مر العقود 
يف  ساملون  گزافيي  رکز  وقد  کبرية.  بنسبة  املرينية  مالمها  تاليش  إىل  أفضت  مهمة  لتعديالت 
حيث  املريني،  العهد  يف  والزخرفة  للعامرة  رمًزا  باعتبارها  ُصحوهنا  عىل  املدارس  هلذه  وصفه 
الرتکيبات  وغنى  لألسطح،  املتنوع  واألفقي  العمودي  والتقسيم  التوازن،  ُمالمسة  باإلمکان 
والتذهيب  التسفري  مثل  أخرى  ِحرفية  فنون  من  منها  عدد  استلِهَم  والتي  ودقتها،  الزخرفية 
الّطُرز  لبصامت  کنِتاج  املريني  الفن  تقديم  تفادي  رضورة  إىل  آخر  سياق  يف  نّبه  کام  والنسيج. 
األجنبية، أو کبداية للقطيعة مع التقاليد املحلية، إذ استمر اإلرث املرابطي واملوحدي قائام داخل 
املامرسات الفنية املرينية بُحکم احتکاک احلرفيني به، فضال عن استيعاهبم واحتوائهم للتأثريات 

اخلارجية، النرصية األندلسية واململوکية املرصية والتلمسانية زمن ُحکم بني عبد الواد.

وخالفا للمدارس التي أبدع أمراء الدولة املرينية يف تزيينها وزخرفتها، مل ُيبد هؤالء نفس 
العناية بمدافنهم، فجاءت بسيطة ُمقارنة بمدافن املامليک الرائعة التي شيدوها خالل املرحلة 
نفسها، حتى أن بعضا منهم ُدفنوا يف ساحات املعارک أو داخل املساجد مثلام وقع مع السلطان 
أيب عنان وأربعة من خلفائه. وتوقف املؤلف يف هذا الصدد عند قباب/قلل بني مرين أعىل التل 
املرشف عىل مدينة فاس شامال، حيث ُدفن أواخر املرينيني، واصفا ما تبقى منها بعدما جَتّردت 
استنادا  زاهية”  بألوان  وُمنّمق  بنقوش  ُمزخرف  مرمر  ˮمن  ة  املحرضَّ وشواهدها  زينتها  من 
املرکب  عن  للحديث  بعدئذ  انتقل  ثم  الوزان.  ممد  بن  احلسن  هبا  خّصه  الذي  الوصف  إىل 
يعقوب  أبو يوسف  به زمن ُحکم األمري  الدفن  أوىل عمليات  انطلقت  الذي  بشالة  اجلنائزي 
والقباب  العتيق  املسجد  تسوير  عرب  وذلک  املريني،  احلسن  أيب  السلطان  من  بأمر  هتيئته  قبل 
اجلنائزية، وإنشاء املدخل الضخم لشالة واملتأثر يف هندسته وزخارفه باألبواب املوحدية ]باب 
الرواح وباب قصبة األوداية[، فضال عن ترميم املدافن وتوسعتها وزخرفتها. لکن عمليات 
النهب خالل القرنني XVم وXVIIIم وزلزال لشبونة سنة 1755م مل يرتکان اليشء الکثري عىل 
مستوى األبنية وزخارفها. وبالرغم من ذلک، مل حُيل هذا الوضع دون حتليل بعض الرتکيبات 
الزخرفية بواسطة الزليج امللّون ملدخل الزاوية شامل رشق املرکب، وُمقارنتها بنامذج ماثلة هلا 
عىل مستوى مدخل املدرسة التاشفينية املشيدة بتلمسان ما بني سنتي 1318م و1337م ومدخل 
مسجد سيدي بومدين يف الُعّباد واملشيد سنة 1339م، لينتهي املؤلف إىل ترجيح إنجاز األبواب 

الثالثة عىل يد احلرفيني العاملني بالورشة نفسها.

أما بخصوص العامرة املدنية بفاس املرينية، فقد تناوهلا هي األخرى بالتحليل، انطالقا 
القرن  هناية  بفاس  القطانني  حي  يف  املشيد  عّباد  ابن  مّحام  مثل  التمثيلية،  النامذج  بعض  من 
القرويني،  بعدوة  الّصفارين  ومّحام  األندلس  بعدوة  املخفية  حي  مّحام  من  کل  بعد  XIVم، 
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الّراحة  بقاعة  األمر  العمومية، ويتعلق  للحاممات  املميزة  القاعات  نفس  اشتمل عىل  والذي 
ونزع املالبس والتي ما تزال ُمتفظة بزخارفها الکثرية واملتنوعة وسقفها اخلشبي ذو الشکل 
اهلرمي، تليها القاعة الباردة ثم الدافئة فالساخنة. کام قّدم حتليال معامريا وفنيا ُمفّصال ملجموعة 
العّشابني،  سوق  عن  بعيد  غري  الذبان  سويقة  بحي  الکائن  املنزل  مثل  املرينية،  املنازل  من 
واملنزل املوجود بدرب الرّشاطني قرب جامع القرويني، فضال عن دار زويتن ودار الضامنة 
ودار األزرق. وقد خلص من دراسته هلا إىل تشاهبها الکبري عىل مستوى الزخرفة الداخلية 
والتقنيات  الطرق  نفس  اتباع  إىل  إضافة  ذاهتا،  البناء  مواد  استعملت  فقد  الدينية،  املباين  مع 
أو  قبلها  املشيدة  املنازل  مع  التصميم  مستوى  عىل  اختالفات  أية  ُتظهر  مل  لکنها  الزخرفية، 

بعدها إىل حدود منتصف القرن XIXم.

الدينية واجلنائزية  املباين  توثيق خمتلف  کبرًيا يف  بذل جهًدا  املؤلف  أن  فيه،  وما ال شک 
اجلودة،  وفائقة  رائعة  بصور  هلا  توصيفاته  ُمعززا  وخارجها،  فاس  بمدينة  املرينية  واملدنية 
وُمستعينا يف التأريخ هلا بعدد من املصادر الوسيطية املرتمجة إىل اللغة الفرنسية مثل کتايب األنيس 
املطرب والذخرية السنية البن أيب زرع، وَجني زهرة اآلس للجزنائي، وروضة النّرسين البن 
املنجزة  األثرية  األبحاث  لنتائج  ُمتابعته  عن  فضال  خلدون...،  البن  الِعرب  وکتاب  األمحر، 
خالل مرحلة احلامية وبعدها، ما أّهله لتقديم حتليل ُمعّمق ودقيق لألنامط املعامرية والزخرفية 
التطورية بفضل  إبراز سريورهتا  املرينية، والتي أفلح إىل حد بعيد يف  املستخدمة بمدينة فاس 

دراساته السابقة للمعامر والزخرفة باملغرب املرابطي واملوحدي ثم السعدي بعد ذلک.
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