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التقديم االأولي للمقاالت
ومراجعتها،  تقييمها  ليتم  ن�شخ  ثالث  من  المقالت  تقدم 
فـي  عليها  المن�شو�س  الن�شر  قواعد  اتباع  ذلك  فـي  ويتم 
التعديالت  بع�س  اإدخال  مع   Chicago Manual of Style

التي �شتذكر فيما يلي:

التقديم النهائي للمقاالت 
تراها  التي  التعديالت  اإجراء  بعد  النهائي  الن�س  • يقدم 
قر�س  على  التحرير،  وهيئة  العلمية  المراجعة  لجنة 
 MS Word الكتابة  برنامج  ا�شتخدام  مع  ممغنط، 

وبنط 12 للغات الأجنبية، وبنط 14 للغة العربية.
 Standard اأو ورق ،A4 تقدم ن�شخة مطبوعة على ورق •
اأحد الوجهين فقط،  American، وتكون الكتابة على 

وتترك م�شافة مزدوجة بين ال�شطور وهوام�س كبيرة، 
مع عدم م�شاواة الكالم جهة الهام�س الأي�شر.

مختلفة  واأبناط  متعددة  اأنماط  ا�شتخدام  عدم  يراعى   •
الحجم. 

.Dr اأو .Prof، �شواء فـي داخل  مثل  األقاب  ت�شتخدم  • ل 
الن�س اأو الحوا�شي اأو عند كتابة ا�شم الموؤلف. 

.)     ( مثل:  هاللية  الأقوا�س  جميع  • تكون 
.’    ‘ مثل:  دائًما  المفردة  التن�شي�س  عالمات  • ت�شتخدم 

كتابة  عند  الحركية  العالمات  ا�شتخدام  تجنب  يجب   •
كلمات عربية باللغة الإنجليزية. 

القرن  مثل  بالحروف  والأ�شرات  القرون  اأرقام  • تكتب 
الخام�س، الأ�شرة الثامنة ع�شرة.

اأرقام  اأو  التواريخ  بين  ال�شغيرة  ال�شرطة  ت�شتخدم   •
ال�شفحات )130-120(.

 البنط
غير  الخط  من  نوع  باأي  التحرير  هيئة  تزويد  يتم   •

القيا�شي اأو غير التقليدي على قر�س ممغنط منف�شل.

الحوا�سي ال�سفلية
م�شتقلة  �شفحات  فـي  ختامية  كحوا�ٍس  الحوا�شي  • تكتب 

ملحقة بالن�س، وتترك م�شافة مزدوجة بين ال�شطور.
ول  ال�شطر  م�شتوى  عن  مرتفعة  الحوا�شي  اأرقام  • تكون 

تو�شع بين قو�شين.
واإذا  حا�شية،  اإلى  اإ�شارة  اأية  المقال  عنوان  يت�شمن  • ل 
ال�شكر  تقديم  بغر�س  حا�شية  لإدراج  احتياج  هناك  كان 
 ،* النجمة  عالمة  العنوان  فـي  يو�شع  ذلك،  اإلى  وما 

وتكون قبل الحا�شية قبل رقم 1. 

الملخ�ص
مقدمة  فـي  وذلك  كلمة(   150 اأق�شى  )بحدٍّ  ملخ�س  يقدم   •
المعلومات  ا�شترجاع  فـي  الملخ�س  وي�شتخدم  المقال، 
منف�شاًل عن  قراءته  تمت  ما  اإذا  يمكن فهمه  ويكتب بحيث 

ن�س المقال.

االخت�سارات 
يتبع  الدوريات والحوليات  اأ�شماء  • بالن�شبة لخت�شارات 

فـي ذلك اخت�شارات 
Bernard Mathieu, Abréviations des périodiques 

et collections en usage à l’IFAO, 4e éd. (Le 

Caire, 2003). 
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ويمكن الح�شول عليها من الموقع:
www.ifao.egnet.net 

تذكر  اأن  بعد  الخا�شة  الخت�شارات  ا�شتخدام  يمكن   •
فـي  كثيًرا  اإليها  ي�شار  التي  العناوين  فـي  بالكامل 
ال�شيغ  ا�شتخدام  اأي�ًشا  ويمكن  الفردية،  المقالت 
 المقبولة )المتعارف عليها(، مثل القامو�س الطوبوغرافـي

 Moss and Porter يكتب PM )بخط غير مائل(. وتكتب 
المراجع الأخرى كالآتي:

مقال في دورية ُيكتب المرجع لأول مرة
J.D. Ray. “The Voice of Authority: Papyrus 

Leiden I 382”, JEA 85 (1999), 190. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Ray, JEA 85, 190. 

مقال اأو ف�شل في كتاب لعدة موؤلفين
Mathieson. “Magnetometer Surveys on Kiln 

Sites at Amarna”, in B.J. Kemp (ed.), Amarna 

Reports VI, EES Occasional Publications 10 

(London, 1995), 218-220. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Mathieson, in Kemp (ed), Amarna Reports VI, 

218-220. 

مثال اآخر:
A.B. Lloyd. “The Late Period, 664-323 BC”, in 

B.G. Trigger, B.J. Kemp, D. O’Conner and A.B. 

Lloyd, Ancient Egypt: A Social History, 279-

346 (Cambridge, 1983), 279-346.

واإذا تكرر ُيكتب:
Lloyd, in Trigger et al., Ancient Egypt: A Social 

History, 279-346.

الكتب العلمية
E. Strouhal. Life in Ancient Egypt (Cambridge, 

1992), 35-38.

واإذا تكرر ُيكتب:
Strouhal. Life in Ancient Egypt, 35-38.

مثال اآخر:
D.M. Bailey, Excavations at el-Ashmunein V., 

Pottery, Lamps and Glass of the Late Roman and 

Early Arab Periods (London, 1998), 140. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Bailey, Excavations at el-Ashmunein, V. 140. 

المراجع العربية
)القاهرة،  القديمة  الم�شرية  اللغة  الدين،  نور  الحليم  عبد 

 .92 ،)1998

واإذا تكرر ُيكتب:
 عبد الحليم نور الدين، اللغة الم�شرية القديمة، 94-96.

�سل�سلة المطبوعات
W.M.F. Petrie, Hyksos and Israelite Cities, 

BSAE 12 (London, 1906), 37 pl. 38. A, no 26. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Petrie, Hyksos and Israelite Cities, 37 pl. 38. A, 

no 26. 

الر�سائل العلمية
Joseph W. Wegner, The Mortuary Complex of 

Senwosrt III: A Study of Middle Kingdom State 

Activity and the Cult of Osiris at Abydos (Ph.D. 

Diss., University of Pennsylvania, 1996), 45-55. 
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 واإذا تكرر ُيكتب:
Wegner, The Mortuary Complex of Senwosrt III, 

45-55.

الو�سائل االإلكترونية 
• عند الإ�شارة اإلى مادة علمية موجودة في موقع على الإنترنت 
يف�شل الإ�شارة اإلى الن�شخة المطبوعة، فاإذا لم تتوافر هذه 
المعلومات، فال بد من ذكر معلومات كافية عن الموقع حتى 

يتمكن القارئ من مطالعته ب�شهولة، مثل:
ht tp : / /www.mfa .org /ar temis / fu l l record .

asp?oid=36525&did=200

اأو يمكن الإ�شارة اإليها بطريقة اأف�شل، انظر acc.19.162 في  
www.mfa.org/artemis

اأ�شطوانات  اأو  الإنترنت  على  دوريات  اإلى  الإ�شارة  عند   •
)CD(، انظر الف�شل الخا�س بهذا فـي كتاب:

.Chicago Manual of Style      
وتفا�شيل  الكاتب  ا�شم  من  الأولى  الحروف  ذكر  من  بد  ل   •
وا�شم  بالكامل  المقال  عنوان  ذلك  فـي  بما  الأخرى،  الن�شر 
اأما  الأولى،  للمرة  اإليه  الإ�شارة  عند  الجزء  ورقم  ال�شل�شة 
بعد ذلك فقط فيذكر ا�شم العائلة ويذكر العنوان باخت�شار، 
 Ibid, Op.cit, مثل:  م�شطلحات  ا�شتخدام  تجنب  ويجب 
بالتحديد  ال�شفحة  رقم  اإلى  الإ�شارة  تجب  كما   ،Loc.cit

ولي�س فقط اإلى المقال ككل.  

ال�سور
• تقدم ال�شور والأ�شكال مم�شوحة م�شًحا �شوئيًّا بدقة 300 
نوع  ملفات  فـي  محفوظة  ال�شور  وتكون  الأقل،  على  نقطة 

.TIFF

• ل يزيد حجم ال�شور عن ثلث حجم البحث.  
بالبريد  تر�شل  ول  منف�شل،   )CD( على  ال�شور  تقدم   •

الإلكتروني. 

تعليقات ال�سور واالأ�سكال
ورقة  فـي  تكتب  واأن  التعليقات  �شحة  من  التاأكد  من  بد  ل   •
منف�شلة وتكون الم�شافة بين ال�شطور مزدوجة، وتقدم على 

قر�س ممغنط مع الن�شخة النهائية للمقال.
ا�شم  للن�شر  المقدمة  والر�شومات  ال�شور  تحمل  اأن  بد  ل   •
على  بو�شوح  مكتوًبا  ال�شكل  اأو  ال�شورة،  ورقم  الكاتب، 

 .)CD( الخلفية اأو على

حقوق الطبع
• تقع الم�شئولية على كاتب المقال فـي الح�شول على ت�شريح 
الن�شخ  الطبع، وهذا ي�شمل  لها حق  با�شتخدام مادة علمية 

الم�شورة من مواد تم ن�شرها من قبل.
• اأ�شول الأبحاث والمقالت التي ت�شل اإلى الحولية ل ترد اأو 

ت�شترجع، �شواء ن�شرت اأم لم تن�شر.
ترفق مع البحث �شيرة ذاتية مخت�شرة عن الكاتب.  •

للمزيد يرجى االطالع على:
http:/ /www.bibalex.org/call igraphycenter/
abgadiyat/static/home.aspx
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يزخر العدد التا�شع من حولية اأبجديات بمجموعة من الأبحاث القيمة التي تتعلق بمو�شوعات عدة في مجال الخطوط؛ 
حيث اإن الحوليَّة تخت�س بن�شر اأحدث الدرا�شات والأبحاث الخا�شة بالكتابات والخطوط والنقو�س في العالم عبر الع�شور. 
كما تعنى الحوليَّة بدرا�شة ن�شاأة وتطور وانت�شار هذه الخطوط. ولقد كانت بداية اإ�شدار حولية اأبجديات قوية منذ 2006؛ 

فا�شتطاعت اأن تتبواأ مكانة علمية مرموقة بين الحوليات الأثرية والعلمية العالمية، والإقليمية، والمحلية.

التخ�ش�شات  تنوع  اإلى  بالإ�شافة  مجاله،  في  كلٌّ  ثقل،  ذوي  متخ�ش�شين،  من  ا�شت�شارية  علمية  هيئة  الحوليَّة  وت�شم 
اأميًنا  تحكيًما  الأبحاث  بتحكيم  الهيئة  هذه  تقوم  حيث  مختلفة.  دول  اإلى  ينتمون  الذين  المتخ�ش�شون  هوؤلء  يغطيها  التي 
اللغوية )العربية، والإنجليزية، والفرن�شية(؛ مما ي�شهم في  باإر�شال كافة الأبحاث للمراجعة  ودقيًقا، وتقوم هيئة التحرير 

ن�شر الأبحاث بلغة �شليمة. 

ومواكبة ل�شيا�شة مكتبة الإ�شكندرية، تم تحديث الموقع الإلكتروني الخا�س بحوليَّة اأبجديات؛ لالإعالن عن تلقي الأبحاث 
الجديدة، وكذلك لتحميل ملخ�شات الأبحاث على الموقع مبا�شرة. هذا الموقع تم اإعداده بالعربية والإنجليزية، ويحتوي على 

ملخ�شات اأبحاث كلِّ الأعداد ال�شابقة ونبذة عن كلِّ عدد.

ويعد هذا العدد من الأعداد الهامة التي اأ�شدرتها حوليَّة اأبجديات؛ حيث تلقى فريق تحرير الحوليَّة العديد من الأبحاث 
من مختلف البلدان. ولقد خ�ش�س هذا العدد بن�شر الأبحاث التي تتعلق بالنقو�س والكتابات الإ�شالمية، �شواٌء في الم�شرق 
اأو المغرب الإ�شالمي لعظمة هذه الكتابات واأهميتها. فعلى �شبيل المثال، ولي�س الح�شر، هناك درا�شة في م�شمون النقو�س 
الكتابية على عمائر الأ�شراف ال�شعديين بالمغرب الأق�شى، وبحث اآخر عن المراأة في الكتابات ال�شاهدية في ال�شرق الجزائري 
"درا�شة اآثارية فنية مقارنة"، وكذلك بحث بعنوان النقو�س الت�شجيلية في الفنون الإ�شالمية بالمغرب الأق�شى )خالل العهدين 

الموحدي والمريني( درا�شة اأثرية فنية؛ وهناك العديد من المو�شوعات الأخرى التي تتعلق بمراحل لغوية هامة.

والجدير بالذكر اأن مركز درا�شات الخطوط يهتم كثيًرا بن�شر اأبحاث ال�شباب الواعد؛ مما ي�شهم في زيادة الن�شر العلمي. 
ودائًما ما ندعو كلَّ المتخ�ش�شين في مجال النقو�س والخطوط والكتابات واللغات لالإ�شهام باأبحاثهم في حوليَّة اأبجديات.

                                                                                                                                              
                                                                                                                                                  اأ. د. ع�شام ال�شعيد

مدير مركز درا�شات الخطوط
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Abstract
This study is one of the significant research papers that accurately trace the development of 

documentary inscriptions in Islamic arts, most particularly in Morocco.

 The importance of this study lies in tracing the development of documentary inscriptions 
of Islamic arts in Morocco during the rule of Almohad and Marinid dynasties, in addition to 
identifying their contents, highlighting their artistic patterns, and emphasizing the diversity 
of their materials and the various methods of their implementation in different materials, 
including stone, gypsum, metal, wood, pottery, porcelain, and more. The study classifies these 
inscriptions according to their historical chronology and artistic style, providing an accurate 
scientific description that can help scholars, researchers, and specialists in documenting the 
history of the inscriptions that lack dates or places of manufacture.

The study analyzes Almohad and Marinid documentary inscriptions and clarifies the 
historical and archaeological implications of those inscriptions through tracing the names 
and titles mentioned in them and interpreting related issues. It also highlights the reciprocal 
influences on the documentary inscriptions in Moroccan applied arts during the Almohad and 
Marinid dynasties received from either the Islamic East or Andalusia. In addition, the study 
highlights the most important centers for manufacturing the materials of those inscriptions 
and their most famous manufacturers, all of which adds a new value that effectively contributes 
to tackling many historical incidents and political and social issues posed by the inscriptions 
in Morocco.

 النقو�ش الت�صجيلية في الفنون الإ�صالمية بالمغرب الأق�صى
)خالل العهدين الموحدي والمريني( 
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اأواًل: النقو�ش الت�سجيلية في العهد الموحدي
العهد  في  الت�سجيلية  الكتابية  النقو�ش  تنوعت 
تنفيذها  واأ�ساليب  �سناعاتها  مواد  وتعددت  الموحدي، 
الكتابات  نق�ست  وكما  الإ�سالمية.  الفنون  مواد  في 
الت�سجيلية على العمائر الإ�سالمية التي �سيدها خلفاء الدولة 
الموحدية،1 فقد حظيت با�ستخدام وا�سع على مواد الفنون 
المعدنية،  والتحف  والأحجار،  الأخ�ساب،  من  التطبيقية 

وغيرها من مواد الفنون الإ�سالمية في العهد الموحدي.2

والثابت تاريخيًّا واأثريًّا اأن الكتابات الت�سجيلية ُنق�ست 
منذ عهد اأول خلفاء دولة الموحدين؛ حيث ظهرت على 
الموؤمن  عبد  واألقاب  اأ�سماء  تحمل  التي  الذهبية  الدنانير3 
1163م(،5   -  1130 558هـ/   -  524( علي4  ابن 
من  لنا  تبقى  ما  اأهم  من  النقو�ش  هذه  وتعتبر  )لوحة 1(. 
هذه  تميزت  وقد  الموحدية.6  الدولة  خلفاء  اأول  نقو�ش 
باألقاب  تتعلق  �سيا�سية  كتابات  على  باحتوائها  النقو�ش 
متبوًعا  الموؤمن،  الخليفة عبد  المهدي بن تومرت، وا�سم 
بلقب اأمير الموؤمنين،7 بالإ�سافة اإلى عبارة )الحمد هلل رب 

العالمين(.8 

اأبي  بالخليفة  الخا�سة  الت�سجيلية  النقو�ش  وتفيدنا 
580هـ/   -  558( الموؤمن  عبد  بن  يو�سف9  يعقوب 
‘الأمير  لقب  على  التعرف  في  1184م(،10   -  1163
بداية عهده، وهو  في  الخليفة  الذي حمله هذا  الأجل’11 
ما يعك�ش الحقبة التي �سهدت تذمر بع�ش الإخوة من توليه 

الإ�سالمية  الفنون  في  الت�سجيلية  النقو�ش  درا�سة  اإن 
المغرب الأق�سى  الموحدي والمريني في  العهدين  خالل 
‘درا�سة اأثرية فنية’، من الدرا�سات الهامة التي تر�سد ب�سكل 
الفنون  مواد  على  الت�سجيلية  النقو�ش  تطور  مراحل  دقيق 

الإ�سالمية في المغرب الأق�سى على وجه الخ�سو�ش. 

وتكُمن اأهمية هذه الدرا�سة في تتبع النقو�ش الت�سجيلية 
عهدي  خالل  الأق�سى  المغرب  في  الإ�سالمية  الفنون  في 
الموحدين والمرينيين، وح�سر م�سمونها وتو�سيح طرزها 
في  تنفيذها  اأ�ساليب  وتعدد  موادها،  تنوع  وبيان  الفنية، 
والمعادن،  والج�ش،  الأحجار  من  المختلفة  المواد 
وت�سنيفها  وغيرها،  والخزف،  والفخار  والأخ�ساب، 
الفني، وو�سفها  واأ�سلوبها  الزمني،  تاريخها  ت�سل�سل  وفق 
والمتخ�س�سين  الدار�سين  ي�ساعد  مما  دقيًقا؛  علميًّا  و�سًفا 
والباحثين في تاأريخ النقو�ش التي ل تحمل تاريخ ومكان 

�سناعتها ب�سكل وا�سح. 

وتقوم الدرا�سة بتحليل النقو�ش الت�سجيلية الموحدية 
والأثرية،  التاريخية  مدلولتها  وتو�سيح  والمرينية، 
بع�ش  وتف�سير  عليها،  الواردة  والألقاب  الأ�سماء  وتتبع 
المتبادلة  والتاأثيرات  النقو�ش،  بهذه  المتعلقة  الق�سايا 
المغربية  التطبيقية  الفنون  في  الت�سجيلية  النقو�ش  على 
من  الواردة  �سواء  والمرينيين،  الموحدين  عهدي  خالل 
اأثرها  وبيان  الأندل�ش،  بالد  من  اأو  الإ�سالمي  الم�سرق 
الت�سجيلية في المغرب  النقو�ش  اأ�ساليب تدوين  في تطور 
الأق�سى، واإلقاء ال�سوء على اأهم المراكز ال�سناعية لمواد 
من  ذلك  يمثله  وما  �سناعها  واأ�سهر  الت�سجيلية  النقو�ش 
العديد  معالجة  في  فعال  ب�سكل  ت�ساهم  جديدة  اإ�سافة 
من الحوادث التاريخية والق�سايا ال�سيا�سية، والجتماعية 
مقارنة  مع  الأق�سى،  المغرب  في  النقو�ش  تطرحها  التي 
الم�سادر  كتابات  في  ورد  بما  اإ�سكاليات  من  تثيره  ما 
درا�سة  ويمكن  والمرينيين.  الموحدين  لدولة  التاريخية 

هذا المو�سوع على النحو التالي:

) لوحة 1 ( النقو�ش الت�سجيلية بدنانير الخليفة عبد الموؤمن بن علي الموحدي.
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على  ت�سجيليان  نق�سان  منها  الأهمية،21  من  كبيرة  درجة 
�ساق الثريا المعلقة بالقبة الم�سلعة الخام�سة من المحراب، 
بجامع القرويين بمدينة فا�ش،22 )لوحة 6( التي تت�سمن ا�سم 
ب�سناعتها،  اأمر  الذي  اهلل  لدين  النا�سر  الموحدي  الخليفة 

من�سب الخالفة، التي ا�ستمرت حتى �سنة 563هـ/ 67-
العامة.  بالبيعة  يو�سف  الخليفة  بويع  عندما  1178م،12 
وحينئذ تمكن من حمل لقبه الخالفي ‘اأمير الموؤمنين’ وهو 
ما توؤكده النقو�ش الت�سجيلية على م�سكوكاته.13 )لوحة 2(

ا�ستمرت النقو�ش الت�سجيلية بنف�ش ال�سمات الفنية في 
595هـ/   - هـ   580( المن�سور  يعقوب14  الخليفة  عهد 
الذي  الموحدين،15  خلفاء  ثالث  1199م(   -  1184
اهتم بالبناء وت�سييد العمائر، كما نه�ست في عهده الفنون، 
من  اآية  ُتعد  مق�سورة عجيبة،  بمراك�ش  في جامعه  واتخذ 
الت�سجيلية  النقو�ش  وتعتبر  الإ�سالمية.16  الفنون  اآيات 
المدونة على مواد الفنون الإ�سالمية في عهده.17 ومن بين 
اإلى  اإلينا، وتن�سب  النادرة التي و�سلت  الت�سجيلية  النقو�ش 
فترة حكم الخليفة يعقوب المن�سور - نق�ش بالخط الن�سخ 
بئر  لفوهة  المثمن  للبدن  الخارجي  ال�سطح  على  المغربي 
من الفخار، يقراأ بنحو: ‘وهذا ما عمل في دار الحاج بلقين 
وخم�ش  وثمانين  الآخر..  ربيع  �سهر  �سلخ  ال-...  يوم 

مائة’.18 )لوحتا 3، 4(

اإلى  المن�سوبة  الت�سجيلية  النقو�ش  مجموعة  وت�سكل 
610هـ/   -  595( اهلل19  لدين  النا�سر  محمد  الخليفة 
الفن  �سمات  من  متميزة  �سمة  1213م(   -  1199
الموحدي؛ فاإلى جانب الكتابات الت�سجيلية التي تحملها 
اإلى  بالإ�سافة  اإلينا  و�سل  فقد   )5 )لوحة  م�سكوكاته20 
على  ت�سجيلية  نقو�ش  القراآنية،  والآيات  الزخرفية  النقو�ش 

 )لوحة 3( النقو�ش الت�سجيلية على بقايا فوهة بئر من الفخار محفوظة بمتحف)لوحة 2( النقو�ش الت�سجيلية بدنانير الخليفة عبد الموؤمن بن علي الموحدي.
تطوان.

 )لوحة 4( تفا�سيل النقو�ش الت�سجيلية على بقايا فوهة بئر من الفخار محفوظة
بمتحف تطوان.
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ومكان وتاريخ �سنعها، ويقراأ الن�ش الأول بنحو: ‘هذا ما 
اأمر به الخليفة اأمير الموؤمنين اأبو عبد اهلل ابن الخليفة الإمام 
اأبي يو�سف ابن الخلفاء الرا�سدين  اأمير الموؤمنين  المن�سور 

اأدام اهلل تاأييدهم وعزهم’.23 )لوحة 7( 

القراآنية  الآية  اأ�سفل  نق�ش  فقد  الثاني،  الن�ش  اأما 
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   الكريمة: 
 24،ں ں   ڱ      ڱ   ڱ   ڱ   
تاريخ ومكان  اإلى  ت�سير  ت�سجيلية  وهو عبارة عن كتابات 
فا�ش  بمدينة  الثرية  هذه  ‘�سنعت  كالتالي:  تقراأ  �سناعتها، 

حر�سها اهلل وكان الفراغ منها في �سهر جمادى الأولى �سنة 
�ستمائة’.25 )لوحة 8(

وقد حفظت مواد الفنون التطبيقية في العهد الموحدي 
تاريخ  ي�سم  الأندل�سيين،  جامع  عَنزة  على  ت�سجيليًّا  نق�ًسا 
�سنة  محرم  �سهر  في  منها  الفراغ  ‘وكان  منه:  يقراأ  الفراغ 
�ستمائة’.26 وتوؤكد الم�سادر التاريخية اأن م�سجد الأندل�سيين 
ظل على حالته منذ اأعمال اأحمد بن اأبي بكر الزناتي فيه اإلى 
الذي  الموحدين،  خلفاء  رابع  النا�سر  محمد  الخليفة  اأيام 
اأعاد بناء جامع الأندل�ش كله، ولم يترك من الجامع القديم 

 )لوحة 7( تفا�سيل النقو�ش الت�سجيلية الموحدية على �ساق الثريا الكبرى في)لوحة 5( الثريا الكبرى في جامع القرويين بفا�ش.
جامع القرويين بفا�ش.

جامع في  الكبرى  الثريا  �ساق  على  الموحدية  الت�سجيلية  النقو�ش   )6  )لوحة 
القرويين بفا�ش.

 )لوحة 8( تفا�سيل النقو�ش الت�سجيلية الموحدية على �ساق الثريا الكبرى في
جامع القرويين بفا�ش.
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لم  نف�سه  المنبر  هذا  حتى  والمنبر،  الأموية  المئذنة  �سوى 
ي�ستثن من اأعمال الترميم؛ فلقد ك�سا النا�سر كتفيه بجانبين 
بالمعلومات  التاريخية  الم�سادر  تمدنا  كما  جديدين.27 
المفيدة عن اإعادة بناء الباب الغربي الكبير المعروف بباب 
ال�سماعين،  بباب  وت�سميته  القرويين،  جامع  في  الفخارين 
يقراأ:  نق�ش؛28 كان  بداخلها  قبة  الباب  اأقيم على هذا  واأنه 
)�سنعت هذا الباب والقبة وكلف بالبناء والتركيب في �سهر 
ذي الحجة �سنة ثماٍن وع�سرين وخم�سمائة( وكان الفراغ 
من هذه الزيادات �سنة ثماٍن وثالثين وخم�سمائة.29 ويذكر 
‘الجزنائي’ اأنه لما تم بناء الباب ُعمل باأعاله قبتان اإحداهما 
ثم  بخارجه،  الأرز  من خ�سب  والثانية  بداخله،  من ج�ش 
قدر اأن اأ�سرمت نار بجهة باب ال�سل�سلة فاحترقت، وذلك 
ثم  وخم�سمائة،  و�سبعين  اإحدى  �سنة  الآخرة  جمادى  في 
القبة  و�سنعت  احترقت،  التي  والقبة  الباب  خارج  جدد 
�سنة  �سعبان  في  الموحدين  اأحد عمال  يد  الج�ش على  من 
�ستمائة.30 وبعد اأن احترقت القبة التي كانت من الخ�سب، 
والباب  القبة  جددت  671هـ  �سنة  الباب  اأكثر  واحترق 
بن  يو�سف  الم�سلمين  اأمير  ابن  حف�ش  اأبي  ال�سيد  يد  على 

عبد الموؤمن بن علي وباأمره �سنة �ستمائة.31 

كما يوجد نق�ش ت�سجيلي اآخر على ثريا تعود اإلى نف�ش 
الخليفة النا�سر، وتحمل تاريخ 604هـ/1206م، ومعلقة 
 .)9 )لوحة  الزيتون،  مكنا�سة  بمدينة  الأعظم  الجامع  في 
بالمغرب  الهامة  المعدنية  التحف  من  الثريا  هذه  وتعتبر 
الأق�سى؛ فقد احتوت على نق�ش ت�سجيلي بالخط الكوفي 
النحو  على  قراءته  يمكن  ال�سفلية،  الدائرة  على  المورق 
اهلل  حر�سها   / فا�ش  بمدينة  الثرية   / هذه  ‘�سنعت  التالي: 
ل- / جامع مكنا�سة / �سرفه اهلل بذكره / وكان الفراغ من 
اأربعة  �سنة   / القعدة  ذي  �سهر   / من  الع�سرين  في  عملها/ 

و�ستمائة’.32 )لوحات 10 و11 و12(

ت�سجيلي  نق�ش  يوجد  كان  اأنه   H. Terrasse ويذكر 
العَنزة  جهة  من  الثانية  بالقبة  ناقو�سية  ثريا  على  اآخر 

النا�سر،  الموحدي  الخليفة  اإلى  تعود  القرويين  بجامع 
فقد نق�ش على مقب�ش هذه الثريا على نحو ما نق�ش على 
الإمام  الخليفة  به  اأمر  ما  ‘هذا  بنحو:  يقراأ  الكبرى  الثريا 
المن�سور  الإمام  الخليفة  ابن  اهلل  عبد  اأبو  الموؤمنين  اأمير 
اهلل  اأدام  الرا�سدين  الخلفاء  ابن  يو�سف  اأبي  الموؤمنين  اأمير 

تاأييدهم ون�سرهم’.33 

الخليفة  ظهير  في  الواردة  الت�سجيلية  النقو�ش  وتعتبر 
الر�سيد34 الموحدي الموؤرخ في 21 �سعبان �سنة 637هـ/ 

)لوحة 9( الثريا الكبيرة في الجامع الأعظم بمكنا�سة الزيتون.

 )لوحة 10( تفا�سيل الن�سو�ش الت�سجيلية بالدائرة ال�سفلية في الثريا الكبيرة
في الجامع الأعظم بمكنا�سة الزيتون.
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وجزيرة  بلن�سية،  جالية  باإ�سكان  يق�سي  والذي  1240م، 
اإلى مدينة  �سقر، و�ساطبة، وغيرهم من بالد �سرق الأندل�ش 
رباط الفتح،35 على درجة كبيرة من الأهمية؛ حيث ي�سهد 
تنفيذها.36  وطريقة  الكتابة  اأ�سلوب  في  الملحوظ  التطور 
اأمير  كتبه37 عن  ومما   ...( يلي:  ما  الظهير  هذا  من  ونقراأ 
ظهير39  العلى38  اأبي  الموؤمنين  اأمير  بن  الر�سيد  الموؤمنين   /

الفتح  رباط  )في(  الأندل�ش  �سرق  اأهل  من   / للم�ستوطنين 
اأمير  بن  الموؤمنين  اأمير  به  اأمر  كريم  ظهير  هذا   / ن�سه  ما 
 / اأمير  بن  الموؤمنين  اأمير  بن  الموؤمنين  اأمير  بن  الموؤمنين 
الموؤمنين اأيدهم اهلل تعالى بن�سره واأمدهم بمعونته وي�سره، 
ومن  و�ساطبة،  �سقر  وجزيرة   / بلن�سية  اأهل  من  للمنتقلين 
غير  من  وعراه  مجراهم  ال�سرق  بالد  �سائر  من  جرى 
ال�سيخ  الوزارتين  ذو  اأنهى  حين  عراهم،  ما  الأيام   /
ال�سيخ  ابن  علي  اأبو   / الأف�سل  الأعز  الأكرم  الأثير  الأجل 
اأثرته  اهلل  اأدام  خال�ش40  ابن  جعفر  اأبي  الأكرم  الأجل 
وكرامته............../ كتب في الحادي والع�سرين ل�سعبان 

المكرم41 من �سنة �سبع وثالثين و�ستمائة.42 )لوحتا 13 و 14(

 )لوحة 12( تفا�سيل الن�سو�ش الت�سجيلية بالدائرة ال�سفلية في الثريا الكبيرة
في الجامع الأعظم بمكنا�سة الزيتون.

 )لوحة 13( ظهير الخليفة الر�سيد من مخطوط: )زواهر الفكر وجواهر الفقر(،
لأبي العال محمد بن علي بن المرابط المرادي.

 )لوحة 11( تفا�سيل الن�سو�ش الت�سجيلية بالدائرة ال�سفلية في الثريا الكبيرة
في الجامع الأعظم بمكنا�سة الزيتون.
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ثانًيا: النقو�ش الت�سجيلية في العهد المريني
خلف العهد المريني وراءه مجموعة كبيرة من النقو�ش 
الإ�سالمية  الفنون  مواد  مختلف  على  المنفذة  الت�سجيلية 
بتعدد  والكتابة  الخط  اأ�ساليب  تعددت  حيث  المغربية؛ 

اأو  �سواء على الأحجار  نق�سوا عليها كتاباتهم  التي  المواد 
المن�سوجات  اأو  والرخام  الزليج  اأو  الأخ�ساب  اأو  الج�ش 
ازدهار  مدى  تعك�ش  والتي  وغيرها،  المعدنية  التحف  اأو 
هذه الحقبة في تاريخ المغرب الأق�سى، والم�ستوى الرفيع 
الذي حققته �سواء من حيث التنوع في المواد الم�ستخدمة 

اأو في تعدد اأ�ساليب النق�ش.

وتعدُّ النقو�ش الت�سجيلية التي ظهرت في الجامع الأعظم 
المريني،  العهد  في  الت�سجيلية  النقو�ش  اأقدم  تازة؛43 من  في 
التجديد  اأعمال  من  الفراغ  تاريخ  الوقفية  اأرجعت  فقد 
والزيادة اإلى عام 691هـ/ 1293م، وفي �سنة ثالث وت�سعين 
و�ستمائة للهجرة فرغ من بناء الجامع وو�سعت فيه الثريا،44 

التي تحمل نموذًجا متطوًرا للقبة في المغرب الأق�سى.45 

ويحتفظ الجامع الأعظم بمدينة تازة بنق�ش ت�سجيلي على 
الزليج الأ�سود يوؤرخ لتو�سعة الم�سجد في �سنة 691هـ، يقراأ 
كالتالي: ‘اأعوذ باهلل من ال�سيطان الرجيم / ب�سم اهلل الرحمن 
اأمير الم�سلمين  اأمر  الرحيم �سلى اهلل على محمد / لما نفذ 
ونا�سر الدين اأبي / يعقوب ابن اأمير الم�سلمين المجاهد في 
ببناء  وخلده   / اهلل  اأ�سماه  يو�سف  اأبي  العالمين  �سبيل رب   /
اأربعة  وذلك  اهلل  �سرفه  الجامع   / هاذا  في  زيدة  التي  الزيادة 
بالطات / في قبلته وبالطان �سرقي وغربي مع ال�سحن الذي 
النكفا   / قارب  اذ كان جميعه  ب�سرقيه وبا�سالحه ورمه   /
وال�سقوط وقعة المبادرة لبناء جميع ذلك / وابتدي في مفتتح 
ربيع الول في العام المت�سل بعام / تاريخه وكان الفراغ منه 
اأواخر �سوال احد وت�سعين / و�ستماية نفعهم اهلل بذلك واأعلى 
مقامهم / واجرى على ما يحبه وير�ساه نق�سهم وابرامهم / 

بمنه وف�سله و�سلى اهلل على �سيدنا محمد’ 46

ت�سجيلي  بنق�ش  بتازة  الأعظم  الم�سجد  يحتفظ  كما 
الذين  والرحالة  الموؤرخون  ذكرها  التي  الثريا  على  اآخر 
وهذه  1294م.47  �سنة  في  عت  و�سُ باأنها  الجامع،  زاروا 
الثريا تتميز بدقة ال�سناعة وثراء الزخرفة،48 وتعتبر اأكبر ثريا 
 )15 )لوحة  الأق�سى،  المغرب  في  الإ�سالمية  الفنون  في 

 )لوحة 14( ظهير الخليفة الر�سيد من مخطوط: )زواهر الفكر وجواهر الفقر(،
لأبي العال محمد بن علي بن المرابط المرادي.
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ول يوجد لها مثيل في الغرب الإ�سالمي.49 وقد كتب هذا 
ال�سفلية  الدائرة  على  نباتي  مهاد  الن�سخ على  بخط  النق�ش 
بهذه الثريا، يقراأ كالتالي: ‘يا ناظرا في جمالي حقق النظرا 
/ ومتع الطرف في ح�سني الذي بهرا / اأنا الثريا التي تازى 
بي افتخرت / على البالد فما مثلي الزمان يرا / اأفرغت في 
قالب الح�سن البديع كما / �ساء الأمير اأبو يعقوب اإذ اأمرا / 
في م�سجد جامع للنا�ش اأبدعه / ملك اأقام بعون اهلل منت�سرا 
/ له اعتناء بدين اهلل يظهره / يرجوا به في جنان الخلد ما 
من  �ست  بعد  من   / تتبعها  ت�سعون  اأربعة  عام  في   / ذخرا 
الميين قد �سطرا / تاريخ هاذي الثريا والدعا  لأبي/ يعقوب 
والأمالك  يو�سف  لزال   / الظفرا  ي�سحب  داأبا  بالن�سر 

تخدمه / تعلو للعز عاله اأنف�ش الأمرا’.50 )لوحة 16(

ومن النقو�ش الت�سجيلية المهمة الن�ش الت�سجيلي الذي 
يوؤرخ لإن�ساء �سومعة م�سجد ابن �سالح بمراك�ش، في غرة 
اهلل  ‘ب�سم  التالي:  النحو  على  ويقراأ  721هـ،  عام  رجب 
الرحمن الرحيم �سلى اهلل على �سيدنا ومولنا محمد/ النبي 
الكريم وعلى اآله و�سحبه و�سلم ت�سليما / ابتدئ بناء هذه 
ال�سومعة المباركة في غرة �سهر رجب الفرد / المبارك من 

عام اأحد وع�سرين و�سبعمائة’.51 )لوحة 17(

نف�ش  من  القعدة  ذي  في  موؤرخ  ت�سجيلي  نق�ش  يليه 
منه  نقراأ  فا�ش،  في  ال�سفارين  مدر�سة  من  721هـ،  العام 

ما يلي: ‘الحمد هلل رب العالمين / رافع درجات العالمين 
وا�سطة   / علي  الح�سن  العاملين....اأبو  ثواب  ومجزي   /
اأمير  المام  الخليفة  مولنا  ابن   / مرين  بني  ملوك  �سلخ 
الم�سلمين/ المجاهد في / �سبيل رب العالمين/ اأبي �سعيد 
بناء  الم�سلمين.....وكمل  اأمير  الخليفة  ابن مولنا  عثمان 
في  و�سكناها  فيها  بالإقراء  وبدئ  المباركة  المدر�سة  هذه 

ذي قعدة عام اأحد وع�سرين و�سبعمائة’.52 

كما تحتفظ مدر�سة ال�سهريج في فا�ش بن�ش ت�سجيلي 
يوؤرخ لإن�سائها على يد الإمام اأبي الح�سن المريني في �سهر 
ربيع الأول من �سنة 723هـ / 1323م، نقراأ منها ما يلي: 
ومولنا  �سيدنا  على  اهلل  �سلى  الرحيم  الرحمن  اهلل  ‘ب�سم 
رب  هلل  الحمد   / ت�سليما  و�سلم  و�سحبه  وعلى  محمد 
العالمين والعاقبة للمتقين / اأمر ببناء هذه المدر�سة المباركة 
مع المدر�سة ال�سغرى / المت�سلة ب�سرفها مولنا الأمير ولي 
هذه  بناء  كمل  مولنا...  ابن  الح�سن  اأبو  الم�سلمين  عهد 
المدر�سة وابتدئ الإقراء فيها في �سهر ربيع الأول من عام 

ثالثة وع�سرين و�سبعمائة’.53 )لوحة 18(

عثمان  �سعيد  اأبي  نق�ش  مع  ال�سابقة  النقو�ش  وتت�سابه 
المثبت على الحائط الغربي للقاعة المقابلة لم�سلى زاوية 
الم�سجد  الداخل من �سحن  يقابل  �سالة، وهو  اأو مدر�سة 

 )لوحة 16( تفا�سيل الن�سو�ش الكتابية بالدائرة ال�سفلية بالثريا الكبرى)لوحة 15( الثريا الكبرى بالجامع الأعظم في تازة.
بالجامع الأعظم في تازة.
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من  واحد  �سطر  من  النق�ش  ويتكون  الزاوية،  اإلى  العتيق 
الكتابة الن�سخية. ومادة هذه الحروف والأر�سية كلها من 
الزليج مع اختالف اللون بين الحروف والأر�سية، ويقراأ 
كالتالي: ‘الحمد هلل وحده هاذه الزاوية )المدر�سة( اأ�س�سها 
مولنا )العالم العامل الخليفة اأمير المو( منين )ال�سلطا( ن 
في خم�سة وع�سرين من ذي  المتوفى  عثمان(  �سعيد  )اأبو 

القعدة عام اإحدى )وثال( ثين و�سبعمائة’.54 )لوحة 19(

اأبي  ال�سلطان  اإلى  يعود  ت�سجيلي  نق�ش  بقايا  ويوجد 
ال�سالة  بيت  ثريا  على  منقو�ش  المريني،55  عثمان  �سعيد 
اإطار  يزخرف  حيث   )20 )لوحة  العطارين؛56  بمدر�سة 

)لوحة 17( النق�ش الت�سجيلي لإن�ساء �سومعة م�سجد ابن �سالح بمراك�ش 721هـ.

 )لوحة 20( ثريا مدر�سة العطارين بفا�ش.

)لوحة 19( نق�ش مدر�سة اأبي �سعيد ب�سالة بالرباط.

)لوحة 18( النق�ش الت�سجيلي لإن�ساء مدر�سة ال�سهريج في فا�ش 327هـ.
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المغربي.  الن�سخ  بالخط  كتابية  نقو�ش  الخارجي  ال�سينية 
ويعتبر هذا الن�ش57 من النقو�ش الت�سجيلية المرينية المهمة، 
على  الكوفي  بالخط  ت�سجيلي  �سريط  على  احتوى  وقد 
الزيت.  تاأثير  من  حروفه  معظم  تال�ست  ال�سفلية،  الدائرة 
الثريا  هذه  بعمل  اأمر  هلل  ‘الحمد  كالتالي:  قراءته  ويمكن 
القرويين/  بفا�ش  ال�سعيدة  المدر�سة  بر�سم  المن�سوبة/ 
اأبو  اأمير الم�سلمين ونا�سر الد ] ين [ /  عمرها اهلل مولنا 
اأمير الم�سلمين/..../ ..../ �سبعمائة...  �سعيد ابن مولنا 

هلل وحده’.58 )لوحة 21(

المريني  العهد  اإلى  التي تعود  النبوية  وتحتفظ الأمداد 
اإلى  التي يرجع تاريخها  الت�سجيلية  النقو�ش  بمجموعة من 
الم�سنوع  المدَّ  منها  ونذكر  1334م،59  734هـ/  �سنة 
بفا�ش60 في �سهر جمادى الثانية عام 734هـ،61 ونق�ست 
حول  المغربي  الن�سخ  بخط  اأ�سطر  ع�سرة  في  ن�سو�سه 
اهلل  ‘ب�سم  بنحو:  وتقراأ   )22 )لوحة  الدائري،62  البدن 
محمد   / ومولنا  �سيدنا  على  اهلل  �سلى  الرحيم،  الرحمن 
المد  هذا  بتعديل  اأمر   / ت�سليًما  و�سلم  و�سحبه  اله  وعلى 
مولنا  ابن  الح�سن  اأبو  الم�سلمين  اأمير  مولنا  المبارك 
اأبي  الم�سلمين  اأمير  مولنا  ابن  �سعيد  اأبي  الم�سلمين  اأمير 
الذي  المد  اأيده اهلل ون�سره / على  يو�سف بن عبد الحق، 
اأمر بتعديله مولنا اأبو / يعقوب رحمه اهلل تعالى على المد 
بن  اإبراهيم  بمد  الب�سكري  يحيى  بن  الح�سين  الذي عدل 
علي  اأبي  ال�سيخ  بمد  الذي عدل  الجاي�سي،  الرحمن  عبد 

مده  عدل  علي  اأبو  وكان  القوامي،   / يو�سف  بن  من�سور 
بمد الفقيه اأبي / جعفر اأحمد بن علي بن غزلون، وعدل 
بن  اأحمد  جعفر  اأبي  القا�سي  الفقيه  بمد  مده  جعفر  اأبو 
ا�سماعيل،  بن  خالد  بمد  مده  ابو جعفر  وعدل  الخطل، 
وعدل خالد مده بمد ابي بكر احمد بن حمد،63 وعدل 
ابو / بكر مده بمد ابي ا�سحاق ابراهيم بن ال�سنظير، وبمد 
بن  زيد  بمد  مديهما  عدل  وكانا  ميمون،  بن  جعفر  ابي 
ثابت �ساحب ر�سول اهلل �سلى اهلل / عليه وعلى اله و�سحبه 
و�سرف وكرم، وكان تعديله في الخام�ش ع�سر من رجب 
المد  تعديل  ت�سع وخم�سمائة، وكان  �سنة  الذي من  الفرد 
الذي عدله / الح�سين بن يحيى الب�سكري في �سهر رم�سان 
امر  الذي  المد  تعديل  وكان  و�ستمائة،  �سبعة  عام  المعظم 
بتعديله مولنا اأبو يعقوب رحمه اهلل تعلى64 / في جمادى 
الأولى عام ثالثة وت�سعين و�ستمائة، وعدل الآن هذا المد 
المبارك تبركا بالنبي �سلى اهلل عليه و�سلم، وحيا65 ل�سنته، 
وذلك في جمادى / الأخير عام اأربعة وثالثين و�سبع مائة 
بمدينة فا�ش،66 حر�سها اهلل تعلى والحمد هلل رب العالمين 

كثيرا’.67

)لوحة 21( تفا�سيل النقو�ش الت�سجيلية بثريا مدر�سة العطارين بفا�ش.

 )لوحة 22( تفا�سيل النقو�ش الت�سجيلية على المد النبوي المريني المحفوظ
في متحف البطحاء بفا�ش.
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وتاأ�سي�سي  زخرفي  �سريط  �سالة  مدخل  بعقد  ويحيط 
يوؤرخ  الم�سفور،  الكوفي  بالخط  الحجر  في  منقو�ش 
�سنة  �سالة  المريني في  الح�سن  اأبو  بها  قام  التي  لالإ�سافات 
من  باهلل  ‘اأعوذ  بنحو:  الت�سجيلي  النق�ش  ويقراأ  739هـ، 
ال�سيطان الرجيم ب�سم اهلل الرحمن الرحيم و�سلى اهلل على 
�سيدنا محمد واآله و�سلم / اأمر ببناء �سور هذا الرباط المبارك 
مولنا  ابن  الح�سن  اأبو  الم�سلمين  اأمير  ال�سلطان  مولنا 
ابن  �سعيد  اأبو  المرحوم  المقد�ش  الم�سلمين  اأمير  ال�سلطان 
اأبي  المرحوم  المقد�ش   / الم�سلمين  اأمير  ال�سلطان  مولنا 
يو�سف ابن عبد الحق خلد اهلل ملكهم وكان الفراغ منه في 

اآخر ذي الحجة عام ت�سعة وثالثين و�سبعمائة’.

الكتابات  مع  �سال  بمدر�سة  التحبي�ش68  ن�ش  ويتفق 
المرينية على مواد الفنون الإ�سالمية، ويت�سمن الن�ش ا�سم 
اأمير الم�سلمين و�ساحب  الموؤ�س�ش المحب�ش عليها وا�سم 
بالخط  ونق�ش  المحب�سة،69  الأعيان  تف�سيل  ثم  التحبي�ش 
خ�سراء،  اأر�سية  على  بي�ساء  بحروف  المغربي  الن�سخي 
وتت�سح فيه ا�ستدارة الحروف من اأ�سفل مع الأناقة والر�ساقة 
الفرق  يظهر  مما  الجديد  الحمام  نق�ش  في  تتوافر  ل  التي 
بين تنفيذ الن�سين،70 ونقراأ منه ما يلي: ‘ب�سم اهلل الرحمن 
واآله و�سلم  �سيدنا ومولنا محمد  الرحيم و�سلى اهلل على 
ت�سليما / هذا ما حب�سه على مدر�سة �سال المحرو�سة مولنا 
المام العظم العالم / العابد اأمير الم�سلمين المجاهد في 
�سبيل رب العالمين اأبو الح�سن / ابن مولنا الإمام الأعظم 
العالمين  �سبيل رب   / في  المجاهد  الم�سلمين  اأمير  العابد 
اأبي �سعيد قد�ش اهلل روحه ابن مولنا المام الأعظم.......

اثنين  الثاني  لجمادى  ع�سر  التا�سع  الجمعة  يوم   / وتاريخ 
الن�ش  تنفيذ  طريقة  وتت�سابه  و�سبعمائة’.71  واأربعين 
الوردي،  الحجر  من  قبر  �ساهد  على  نق�ش  مع  ال�سابق 
عبارة  بجوانبه  نق�ست  750هـ،72  عام  اإلى  تاريخه  يرجع 
باآيات  الن�ش  ويبداأ  كريم(،  )غفور.  عبارة  واأ�سفلها  )اهلل( 
�ساحب  اإلى  ت�سير  عبارات  ثم  اآل عمران،  �سورة  من 

ال�ساهد وهو ال�سيخ ال�سالح العارف لكتاب اهلل تعالى اأبو 
العبا�ش ابن ال�سيخ المرحوم اأبي زيد عبد الرحمن بن عبد 
العزيز، المتوفى يوم الثنين الثاني والع�سرين من �سهر �سفر 

من عام خم�سين و�سبعمائة.73 )لوحة 23(

العام  نف�ش  اإلى  يعود  اآخر  تاأ�سي�سي  نق�ش  ويوجد 
اأبي عنان المريني بجامع القرويين، نقراأ  750هـ، بخزانة 
ال�سعيدة  الخزانة  هاذه  بعمل  اأمر  وحده،  هلل  ‘الحمد  منه: 
مولنا اأمير الموؤمنين، المتوكل على رب العالمين عبد اهلل 
�سنة  �سوال  �سهر  بتاريخ  ن�سره  واأعز  باأمره  اهلل  اأيده  فار�ش 

خم�سين و�سبعمائة اأدركه اهلل خيرها’.74 )لوحة 24(

العامة  الخزانات  اأهم  من  القرويين  خزانة  وتعتبر 
بالمغرب بل في العالم كله، وقد اأ�س�سها ال�سلطان اأبو عنان 
�سحن  من  ال�سرقية  بالناحية  ا  مقرًّ لها  بنى  حين  المريني 
في  �ستى  كتًبا  عليها  عام 750هـ، ووقف  القرويين  جامع 
اإلى اأن نقلها  مختلف العلوم والفنون، وظلت على حالها 

)لوحة 23( النقو�ش الت�سجيلية بلوحة الحبو�ش بالمدر�سة المرينية في �سال.

)لوحة 24( النقو�ش الت�سجيلية بالخزانة المرينية بجامع القرويين بفا�ش.
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اأحمد المن�سور ال�سعدي في اأواخر القرن العا�سر الهجري 
المت�سل  الرئي�سي  ببابها  الآن  فيها  توجد  التي  البناية  اإلى 

ب�ساحة ال�سفارين.75 

ب�سريح  المنقو�ش  الكتابي  الن�ش  ال�سابق  النق�ش  يلي 
ال�سلطان اأبي الح�سن المريني،76 والموؤرخ في عام 752هـ، 
زخارف  عليه  وجه،  كل  في  �سطرين  من  يتكون  والذي 
متنوعة تبداأ باإفريز مزخرف بعقود مف�س�سة بداخله زخرفة 
�سريط  ثم  اإفريز �سيق من زخارف هند�سية،  يليه  هند�سية، 
من الخط الن�سخي، يقراأ كالتالي: ‘هذا قبر مولنا ال�سلطان 
المجاهد  الدين  ونا�سر  الم�سلمين  اأمير  المام  الخليفة 
ال�سلطان  مولنا  ابن  الح�سن  اأبي  العالمين  رب  �سبيل  في 

الخليفة الإمام اأمير الم�سلمين ونا�سر الدين المجاهد في/ 
�سبيل رب العالمين اأبي �سعيد ابن مولنا ال�سلطان الخليفة 
المام اأمير الم�سلمين ونا�سر الدين المجاهد في �سبيل رب 
العالمين اأبي يو�سف يعقوب بن عبد الحق قد�ش اهلل روحه/ 
ونور �سريحه توفي ر�سي اهلل عنه واأر�ساه بحبك في ليلة 
الثالثا لل�سابع والع�سرين ل�سهر ربيع الأول المبارك في عام 
المن�سور  /جامع  قبلة  في  وقبر  و�سبعمائه  وخم�سين  اثنين 
من مراك�ش عمره اهلل بذكره ثم نقل من هنالك )اإلى( هذا 
ال�سريح المبارك المقد�ش من �سالة الحفه اهلل ر�سوانه وبواأه 
و�سلم’.77  اآله  وعلى  محمد  �سيدنا  على  اهلل  و�سلى  جنانه 

)لوحتا 25 و26(

)لوحة 25( النقو�ش الت�سجيلية على وجه �ساهد قبر اأبي الح�سن المريني في �سالة بالرباط.
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اأبي  ال�سلطان  اإلى  يعود  ت�سجيلي  ن�ش  بقايا  توجد  كما 
الح�سن المريني،78 كان منقو�ًسا على ثريا ناقو�سية،79 توجد 
في القبة الثامنة من جهة المحراب في جامع القرويين،80 اأما 
اإلى  النقو�ش الت�سجيلية التي تزخرف هذه الثريا والتي ترجع 
الموؤرخ  اأن  الحظ  اختفت، ومن ح�سن  فقد  المريني  الع�سر 
كانت  التي  الكتابية  الن�سو�ش  كافة  لنا  دون  قد  الجزنائي 
النقو�ش  هذه  تقراأ  وكانت  المرينية،  الثريا  هذه  بها  تزدان 
المبارك،  الناقو�ش  هذا  بتعليق  اأمر  وحده  هلل  ‘الحمد  بنحو: 
مولنا اأمير الم�سلمين نا�سر الدين اأبو الح�سن بن مولنا اأمير 
يو�سف  اأبي  العالمين  رب  �سبيل  في  المجاهد  الم�سلمين، 
ع�سرهم  واأ�سعد  �سلطانهم  اهلل  اأيد  الحق،  عبد  بن  يعقوب 
وزمانهم، وهو الناقو�ش الملقى بجبل الفتح حر�سه اهلل افتتحه 
اأيده اهلل  اأبو الح�سن  اأمير الم�سلمين  بعون اهلل وتاأييده مولنا 
ون�سره على يد ولده الأمير الأ�سعد اأبي مالك، ومولنا اأيده 

اهلل ون�سره محا�سرة مدينة �سجلما�سة’.81 

ويحتفظ �سحن الجامع الأعظم بمدينة الرباط،82 بنق�ش 
يقراأ  الجديد،  الحمام  تحبي�ش  لوحة  عن  عبارة  ت�سجيلي 

كالتالي: ‘الحمد هلل وحمده مما حب�سه مولنا الخليفة الإمام 
 / �سبيل رب  المجاهد في  الموؤمنين  اأمير  اهلل  المتوكل/ على 
في  المجاهد  الم�سلمين/  اأمير  مولنا  ابن  عنان  اأبو  العالمين 
�سبيل رب العالمين اأبي الح�سن83 / ابن مولنا اأمير الم�سلمين 
المجاهد في �سبيل / رب العالمين اأبي �سعيد84 بن مولنا اأمير 
يو�سف  اأبي   / العالمين  �سبيل رب  المجاهد في  الم�سلمين   /
يعقوب85 ابن عبد الحق تقبل اهلل منه / وبلغه في ن�سر ال�سالم 
�سريح  على  اهلل  حر�سه  الفتح   / برباط  الجديد  الحمام  اأمله 
الم�سا  واطعام  عليه  اهلل  ر�سوان  والدهم   / المرحوم  مولنا 
خم�ش   / عام  في  وذلك  تعالى  اهلل  عمرها  ب�سالة86  كين   /

وخم�سين و�سبعمائة عرف اهلل خيره’.87 )لوحة 27(

اإلى  يعود  منبر  ت�سجيلي على  نق�ش  بقايا  ويوجد 
ال�سلطان المريني اأبي عنان فار�ش بن اأبي الح�سن، وتاريخه 
كامل  بوجود عقد  يتميز مدخله  �سنة 750هـ/ 1350م، 
اأبي�ش  من  ال�سنع  رقيقي  عمودين  على  يتكئ  ال�ستدارة 
�سريطين  بين  مح�سور  كتابي  اإطار  بالعقد  يحف  واأ�سود، 
كتب فيه بالخط الن�سخي المغربي، يقراأ منه العبارة التالية: 

)لوحة 26( النقو�ش الت�سجيلية على ظهر �ساهد قبر اأبي الح�سن المريني في �سالة بالرباط.
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اأر�سية  فوق  الأ�سود  بالعاج  �سعيد’  اأبي  الم�سلمين  ‘اأمير 
بي�ساء. )لوحتا 28 و29(

كما يوجد بقايا نق�ش ت�سجيلي على الواجهة الرئي�سية 
بال�سقاية العزيزية.88 وت�سير هذه النقو�ش اإلى ا�سم ال�سلطان 
اأبيات �سعرية منقو�سة  اأبي فار�ش عبد العزيز المريني89 في 
ابن مولنا  العزيز  بنحو: عبد  تقراأ  ال�سقاية،  باأعلى واجهة 

الملك اأفخر الملوك على ابن عثمان.90 )لوحة 30(

بفا�ش  الأندل�سيين  بجامع  الخ�سبية  الخزانة  وتتميز 
بوجود نق�ش تاأ�سي�سي موؤرخ في �سنة 816هـ، يقراأ بنحو: 
‘الحمد هلل وحده اأمر بعمل هذه الخزانة ال�سعيدة المباركة 
العالمين عبد اهلل  المتوكل على رب  الموؤمنين  اأمير  مولنا 
اأبو �سعيد عثمان اأيد اهلل اأمره واأعز ن�سره بتاريخ �سهر ربيع 

الثاني من عام �ستة ع�سر وثمان مائة’.91

بالرباط الأعظم  الجامع  �سحن  في  المحفوظ  الت�سجيلي  النق�ش   )27   )لوحة 
والخا�ش بحبو�ش الحمام الجديد.

 )لوحة 28( بقايا النق�ش الت�سجيلي على منبر ال�سلطان المريني اأبي عنان فار�ش
ابن اأبي الح�سن 750هـ/ 1350م.م

)لوحة 29( تفا�سيل بقايا النق�ش الت�سجيلي ال�سابق.
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قد  الت�سجيلية  النقو�ش  اأن  الدرا�سة  هذه  من  ون�ستنتج 
ظهرت على مواد الفنون التطبيقية منذ عهد الخليفة الأول 
كتابات  على  باحتوائها  وتميزت  علي،  بن  الموؤمن  عبد 
اللين،  بالخط  المهدي بن تومرت،  باألقاب  تتعلق  �سيا�سية 
والتي اأ�سبحت تميل في العهد الموحدي اإلى خط الثلث، 
ت�سميتها  على  ا�سطلح  زخرفية  اأو�ساًعا  اتخذت  واأنها 
الن�سخ  خط  كذلك  وا�ستخدم  المتمغرب،92  الثلث  بخط 
واإلى  الموحدي.93  العهد  في  التطبيقية  الفنون  مواد  على 
جانب النقو�ش الكتابية فقد ا�ستعمل الموحدون عالمات 
ا�ستعملوا  كما  الم�سكوكات،  على  وبخا�سة  اأخرى 
المثلثات ال�سغيرة الأهلة.94 كما تفيد الرموز والإ�سارات 
الموحدية  الم�سكوكات  هذه  بها  تتزين  التي  وال�سعارات 
في تمييز ال�سربات النقدية التي تمت في ال�سنة الواحدة، 
وتحديد معالم عهد من العهود اعتماًدا على علمي الرموز 

والن�سب.95

وت�سير درا�سة النقو�ش الت�سجيلية في المغرب الأق�سى 
الميالدي  ع�سر  الثالث  الهجري/  ال�سابع  القرن  خالل 
على  يت�سح  الذي  الأمر  زاهرة،  حقيقية  نه�سة  بداية  اإلى 
الكتابية  الزخارف  تنفيذ  تقنية  درا�سة  من  الخ�سو�ش 
بجامع  المعدنية  الثريا  مثال  ففي  الت�سجيلية.  والنقو�ش 
الزخارف  اأن  نالحظ  القرويين  وجامع  الزيتون  مكنا�سة 
الهند�سية والخطية والزهرية قد عملت من األواٍح مقطوعة 

للزخرفة  العام  التركيب  المعدن، واأن  اأو منزوعة من كتلة 
تلك  تف�سيل  ونق�ش  حفر  اأي  يو�سح  اأن  دون  يزدحم 
الأوراق  على  النباتية  الزخارف  اقت�سرت  كما  الأ�سكال، 
النخيلية المل�ساء، في حين نالحظ في مثال الثريا الكبرى 
تمثل  بالطوق  الزخرفية  المناطق  اأن  الجديدة  فا�ش  بجامع 
تركيب  ذات  ح�سوات  الن�سخية  الكتابة  من  �سطرين  بين 

موحد يتفق مع الأوراق النخيلية المعرقة.96 

كما ن�ستخل�ش من الدرا�سة اأن خط الثلث المغربي �سهد 
تطوًرا ملحوًظا في كل اأ�سنافه في الع�سر المريني، واأ�سبح 
خا�ش،  وبهاء  جمالية  ذات  الخطوط  من  ت�سكيلة  ي�سم 
وهي تزخر بزخارف وتجويدات متنوعة.97 وهو ما يوؤكد 
المعماري  طرازهم  والمرينيين  للموحدين  كان  كما  اأنه 
الجديد الذي ازدهر في كل من العدوتين، في مدن اإ�سبيلية، 
الثاني  الهجري/  ال�ساد�ش  القرن  في  والرباط  ومراك�ش، 
الذي  الفني  بطرازهم  ا  اأي�سً تميزوا  فقد  الميالدي؛  ع�سر 
الثامن  القرن  في  والرقة  الجمال  في  الذروة  وبلغ  تطور 
الهجري/ الرابع ع�سر الميالدي، في غرناطة، واحتفظت 
اأن  خا�سة  الطراز.98  هذا  بتقاليد  الأق�سى  المغرب  بالد 
الكتابات التاريخية تر�سد الهجرات الأندل�سية في فترات 
النواة  انبثاق  اإلى فا�ش ومراك�ش، والتي �ساهمت في  �ستى 
قرطبة  م�سجد  من  الوارد  المغربي  الأندل�سي  للفن  الأولى 

الأموي ومدينتي الزهراء والزاهرة.99 

الت�سجيلية  النقو�ش  درا�سة  من  ن�ستخل�ش  اأن  ويمكن 
في  ملحوًظا  تطوًرا  �سهد  المغربي  الثلث  اأن خط  ال�سابقة 
المغربي100  الخط  المريني. وي�سم  الع�سر  اأ�سنافه في  كل 
وهي  خا�ش،  وبهاء  جمالية  ذات  الخطوط  من  ت�سكيلة 
اأنواع  ظهرت  وقد  متنوعة،  وتجويدات  بزخارف  تزخر 
المعمارية وعناوين  الم�سكوكات والآثار  هذا الخط على 

ال�سور القراآنية وزخارف المخطوطات.101

الخط  ا�ستخدام  انت�سار  المريني  الع�سر  �سهد  كما 
الكوفي وخط الثلث المغربي، واأ�سبحت الكتابات ذات 

)لوحة 30( تفا�سيل النقو�ش الت�سجيلية بواجهة ال�سقاية العزيزية برباط الفتح.
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ر�ساقة في التاأليف وتوازن في الن�سب؛ كما تنوعت المادة 
التي نق�ست عليها تلك الكتابات من الرخام اإلى الخ�سب 
فالزليج فالج�ش والحجر والمعادن. واإذا كانت الكتابات 
الإ�سالمي  وال�سرق  بم�سر  ا�ستخدامها  ندر  قد  الكوفية 
الن�سو�ش  كتابة  على  واقت�سرت  التاأ�سي�سية  الكتابات  في 
ال�ساد�ش  القرن  القراآنية من  الآيات  اأو  الدعائية  والعبارات 
الهجري/ الثالث ع�سر الميالدي، فاإن الكتابات الزخرفية 
بالمدار�ش المرينية تمدنا بنقو�ش ت�سجيلية بالخط الكوفي 
الميالدي؛  ع�سر  الرابع  الهجري/  الثامن  للقرن  ترجع 
بمدر�سة  الرخامية  الأعمدة  تيجان  اأحد  على  نق�ش  حيث 
تاريخ  تحمل  الكوفي  بالخط  نقو�ش  بفا�ش  العطارين 
723هـ/ 1323م، وكذلك على الحجاب الخ�سبي الذي 
يغلق على فتحة الباب المو�سل ل�سحن المدر�سة البوعنانية 
نقو�ش  1355م،   -  1350 756هـ/   -  751 بفا�ش 
نف�سها:  الخطوط  اأ�ساليب  تنوعت  وقد  الكوفي.  بالخط 
الزخرفة،  من  خالية  اأر�سية  على  الم�سفر  الكوفي  فنجد 
نباتية  زخارف  من  نباتي  مهاد  على  الم�سفر  والكوفي 
بالأفرع والأوراق عقد  نخيلية وتت�سل  تتاألف من مراوح 
�سغيرة في هيئة الميممات. وهناك نوع من الخط الكوفي 
ال�سلطان  مدار�ش  به  واخت�ست  المرينية،  بالمدار�ش  ظهر 
مكونة  القائمة  حروفه  نهايات  تمتد  وفيه  الح�سن،  اأبي 
اإطاًرا يحف بالكتابة من اأعلى في هيئة عقد مف�س�ش؛ كما 
تنوعت نماذج الخط الثلث؛ حيث نجد منه ما يقوم على 
اأر�سية خالية من الزخرفة، ونوًعا اآخر يقوم على مهاد من 

زخارف نباتية.102

لوحة  على  المنفذة  الت�سجيلية  النقو�ش  اأن  ويالحظ 
الذي  المغربي  الن�سخي  الخط  باأ�سلوب  نفذت  الحبو�ش 
فيه حدود  وتت�ساوى  اأ�سفل  من  ال�ستدارة  قليل  باأنه  يتميز 
وكاأنها  ال�سطور  تبدو  بحيث  وال�سفلى  العليا  الحروف 
ر�ست بنظام تحت بع�سها دون تداخل من كلمات �سطر 
بالن�سبة  غليظة  الحروف  نق�ست  وقد  الآخر،  ال�سطر  مع 

من  م�ستمدة  النباتية  الزخرفة  اأن  يالحظ  كما  لحجمها. 
ا�سم  النق�ش  ويحمل  الأ�سكال،  المتعددة  النخيلية  الورقة 
ال�سلطان اأبي عنان بو�سوح بالإ�سافة اإلى تاريخ 755هـ، 

وهو بذلك وثيقة اأثرية وتاريخية ثابتة.103 

اأبي  �سريح  في  المنفذة  الت�سجيلية  النقو�ش  وتعك�ش 
الح�سن المريني مدى التطور الذي حققته النقو�ش العربية 
خالل عهد المرينيين بالمغرب الأق�سى، وما بلغته النقو�ش 
ويعتبر  تنفيذها.  اأ�ساليب  المادة وفي  في  تنوع  العربية من 
التي ك�سف عنها  المرينية  النقو�ش  اأجمل  ال�ساهد من  هذا 
الحجر  في  المنحوتة  النقو�ش  اإلى  وبالإ�سافة  الآن.  حتى 
حول عقد الباب الرئي�ش لزاوية الن�ساك، والتي تعتبر تحفة 
هند�سية  وت�سفيرات  نباتية  اأ�سكال  من  تحمله  بما  رائعة 
الت�سجيلية  النقو�ش  تعتبر  الكتابي،  النق�ش  مع  بالتداخل 
النماذج  اأجمل  من  الأق�سى  المغرب  في  الباقية  المرينية 

التي و�سلت اإلينا.104 

ولم يمنع التطابق والت�سابه الوا�سح في معظم النقو�ش 
�سواء  المريني  الع�سر  في  الإ�سالمية  الفنون  على  الكتابية 
من  الفني،  اأ�سلوبها  اأو  تنفيذها،  طريقة  اأو  الن�سو�ش،  في 
بع�ش  نجد  فمثاًل  والختالفات؛  الفروق  بع�ش  ظهور 
�سواء  الجديد  الحمام  ولوحة  �سالة  لوحة  بين  الختالفات 
الزخرفة،  اأ�سلوب  اأو  الكتابة  طراز  اأو  الم�ساحة  حيث  من 
في حين يتطابق نق�ش مدر�سة التحبي�ش بمدر�سة �سال ونق�ش 
التحبي�ش بزاوية �سالة. فكما اأملى اأبو الح�سن اأو نائبه على 
النقا�ش كلمات لوحة تحبي�ش المدر�سة الم�سباحية 747هـ 
بعد  المخزن،105  دار  مدر�سة  تحبي�ش  لوحة  لن�ش  مطابقة 
وفاة عثمان، فاإن لوحة تحبي�ش زاوية �سالة قد نق�ست كذلك 
نق�سها  تاريخ  تحمل  التي  �سال  مدر�سة  تحبي�ش  لوحة  مع 
742هـ، فكلمات الفتتاحية واأ�سماء الأحياء والمحب�سات 
النق�سين  في  العيون  تحبي�ش  اإلى  الموؤدية  العبارات  ون�ش 
واحدة، واللوحتان من الرخام مت�سابهتان ومت�ساويتان.106 
ون�ستنتج من ذلك اأن لوحة تحبي�ش زاوية �سالة نق�ست مع 
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لوحة تحبي�ش مدر�سة �سال التي تحمل تاريخ نق�سها 742هـ، 
ويمكن القول من خالل الدرا�سة المقارنة اأن لوحة تحبي�ش 
زاوية �سالة التي ل تحمل اأية معلومات عن تاريخها وا�سم 
اأبي الح�سن مع  اأمر ب�سنعها، قد نق�ست باأمر ال�سلطان  من 
حب�سه  ما  ذكرى  لتخليد  742هـ؛  عام  �سال  مدر�سة  لوحة 
والده ال�سلطان اأبو �سعيد عثمان على زاوية �سالة التي بناها 

فيما بين عامي 726 هـ - 731 هـ.107 

كما تفيدنا هذه الدرا�سة في التعرف على اأهم المراكز 
الم�سادر  اأن  من  الرغم  وعلى  ال�سناع،  واأ�سهر  ال�سناعية 
اأو  ال�سناعة  مراكز  عن  كافية  معلومات  تقدم  ل  التاريخية 
اإ�سافية  بمعلومات  تمدنا  الدرا�سة  فاإن  �سناعها،  اأ�سماء 
مراكز  لأهم  خريطة  و�سع  على  ت�ساعدنا  وهامة  جديدة 
في  الأق�سى  المغرب  عمائر  في  الإ�ساءة  و�سائل  �سناعة 
المراكز  اأهم  فا�ش  مدينة  كانت  وقد  الإ�سالمية.  الع�سور 
بالد  في  وجيان  وقرطبة  اإ�سبيلية  جانب  فاإلى  ال�سناعية؛ 
و�سال  و�سبتة  ومكنا�ش  ومراك�ش  فا�ش  كانت  الأندل�ش، 
اإ�سافة  ورباط الفتح ومدينة الب�سرة في المغرب الأق�سى، 

اإلى تون�ش وبجاية في ال�سمال الإفريقي.108 

التي  ال�سناعية  المراكز  اأهم  من  فا�ش  مدينة  وتعتبر 
 . عامٍّ ب�سكل  الإ�سالمية  الفنون  مواد  ب�سناعة  ا�ستهرت 
الفنون  مواد  من  العديد  على  فا�ش  مدينة  ا�سم  نق�ش  وقد 
ولي�ش  المثال  �سبيل  على  منها  والم�سكوكات،  التطبيقية 
الموؤرخة  القرويين،  جامع  ثريا  �ساق  على  نق�ش  الح�سر، 
في عام 600هـ/ 1202م، ونق�ش اآخر على الثريا الكبرى 
بجامع مكنا�ش، والموؤرخة في عام 604هـ/ 1206م.109 
ثريا  الذي �سنع  الحجازي،  المعلم  ال�سانع  ا�سم  كما ورد 
الجامع الكبير بفا�ش الجديدة في عام 679هـ/ 1280م، 
في  الأق�سى  المغرب  في  ال�سناع  اأهم  من  يعتبر  والذي 

الع�سر الإ�سالمي.110

وقد �سهد المغرب الأق�سى ازدهاًرا وا�سًعا في الحياة 
الموحدي والمريني، وقام هذا  الع�سرين  ال�سناعية خالل 

في  انت�سروا  الذين  ال�سناع  طبقة  اأكتاف  على  الزدهار 
اأرجاء البالد وكونوا طائفة لها اأهميتها ووزنها بين طبقات 
والتكتالت  الطوائف  نظام  ن�ساأ  كما  الأخرى.  المجتمع 
الأ�سناف،  لكل  متعددة  باأ�سماء  عرفت  التي  ال�سناعية 
واأرباب ال�سنائع، واأ�سحاب المهن، واأهل الحرف، مثل 

ال�سباغين والبزازين، وال�سفارين، وغيرهم.111

في  الم�سرقية  التاأثيرات  انت�سرت  اأخرى،  جهة  ومن 
عنا�سر  دخول  منذ  المغربية،  الح�سارة  مجالت  �ستى 
245هـ،  عام  القرويين  جامع  في  الم�سرقية  الفنون 
الأموي  النا�سر  الخليفة  اأ�سافها  التي  الزيادات  وكذلك 
والمغرب  ال�سام  بين  المبا�سر  التبادل  وظل  345هـ،  عام 
الحادي  القرن  اإلى  الهجري  الأول  القرن  من  مو�سوًل 
بين  القائمة  الودية  للعالقات  الهجري.112 كما كان  ع�سر 
المغرب وم�سر في الع�سر الإ�سالمي والحتكاك ال�سلمي 
نفاذ  في  الأثر  اأعظم   - م�سر  واأهل  المغاربة  بين  المبا�سر 
الت�سجيلية ب�سفة  النقو�ش  التاأثيرات المغربية الأندل�سية في 

خا�سة.113

الخال�سة واأهم النتائج
• الموحدية 	 الت�سجيلية  النقو�ش  الدرا�سة  تح�سر 

المغرب  في  الإ�سالمية  الفنون  مواد  في  والمرينية 
وتعدد  �سناعاتها،  مواد  تنوع  وتو�سح  الأق�سى، 

طرق تنفيذها واأ�ساليب زخرفتها.

• للنقو�ش 	 التاريخي  الت�سل�سل  الدرا�سة  تر�سد 
الت�سجيلية على مواد الفنون الإ�سالمية المغربية من 
والرخام  والزليج  والأخ�ساب  والج�ش  الأحجار 
مدى  تعك�ش  والتي  وغيرها،  المعدنية  والتحف 
في  الأق�سى  المغرب  في  الإ�سالمية  الفنون  ازدهار 

العهدين الموحدي والمريني. 

• الم�ستخدمة في 	 الخطوط  اأنواع  اأهم  الدرا�سة  تبرز 
المغربية  الإ�سالمية  الفنون  الت�سجيلية على  النقو�ش 
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واأوجه الت�سابه والختالف فيها �سواء في م�سمون 
اأ�ساليب  اأو  �سناعاتها  طرق  اأو  ودللتها  النقو�ش 

تنفيذها.

• تقوم الدرا�سة بتحليل النقو�ش الت�سجيلية على مواد 	
الفنون الإ�سالمية في العهدين الموحدي والمريني 
وطرزها  مدلولتها  وبيان  الأق�سى،  المغرب  في 

الفنية، ومراحل تطورها.

• تثبت الدرا�سة ا�ستخدام الخط الكوفي في النقو�ش 	
الت�سجيلية على مواد الفنون الإ�سالمية في المغرب 
الأق�سى، وهو ما ندر ا�ستخدامه في م�سر وال�سرق 
الكوفي  الخط  ا�ستخدام  اقت�سر  حيث  الإ�سالمي؛ 
على كتابة الن�سو�ش والعبارات الدعائية اأو الآيات 

القراآنية فقط في تلك الفترة.

• الت�سجيلية 	 النقو�ش  قراءة  لإعادة  الدرا�سة  تتعر�ش 
من  وذلك  الإ�سالمية؛  الفنون  مواد  على  البالية 
خالل الدرا�سة المقارنة في �سوء الإ�سارات الواردة 

في كتابات الم�سادر التاريخية.

• لمواد 	 ال�سناعية  المراكز  اأهم  اإلى  الدرا�سة  تتطرق 
الإ�سالمية،  الفنون  مواد  على  الت�سجيلية  النقو�ش 
خالل  الأق�سى  المغرب  في  �سناع  اأ�سهر  واإلى 

العهدين الموحدي والمريني.
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