MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

ANNALES
ISLAMOLOGIQUES
en ligne en ligne en ligne en ligne en ligne en ligne en ligne en ligne en ligne en ligne

AnIsl 40 (2006), p. 139-153
Šarqī Al-Rizqī
.ﺍﻟﻤﻘﺮﻧﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤّﺎﺩﻳﺔ ﻭَﻭِﺟﻬﺎﺕ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺤﻮﺽ ﺍﻟﻐﺮﺑﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳّﻂ
Al-muqarnasāt al-ḥammādiyya wa wighāt intišārihā al-muḥtamala fī mintaqat alḥawḍ al-ġarbī min al-baḥr al-abyaḍ al-mutawassiṭ.

Conditions d’utilisation
L’utilisation du contenu de ce site est limitée à un usage personnel et non commercial. Toute autre utilisation du site et de son contenu est
soumise à une autorisation préalable de l’éditeur (contact AT ifao.egnet.net). Le copyright est conservé par l’éditeur (Ifao).
Conditions of Use
You may use content in this website only for your personal, noncommercial use. Any further use of this website and its content is
forbidden, unless you have obtained prior permission from the publisher (contact AT ifao.egnet.net). The copyright is retained by the
publisher (Ifao).

Dernières publications
9782724709728
Al-Durr al-muna??am f? ziy?rat al-?abal-alMuqa??am al-ma?r?f bi Muršid al-zuww?r il? qub?r al-abr?r
9782724707915
Mi?b?? al-diy??? wa-?aw? al-r??? wa-kahf all??? memm? ?umi?a lel-im?m al-T???
9782724708561
MIDEO 37
9782724709346
Bulletin de liaison de la céramique égyptienne 31
9782724708042
Athribis VII
9782724704266
Le tombeau de Pétosiris à Touna el-Gebel.
Relevé photographique
9782724709322
Annales islamologiques 55
9782724709520

Déchiffrements / Decipherments / ?? ???????

Ahmad Gum‘a ‘Abd al-Hamîd (éd.)
Ahmad Gum‘a ‘Abd al-Hamîd (éd.)
Dennis Halft (éd.)
Sylvie Marchand (éd.)
Christian Leitz
Nadine Cherpion, Jean-Pierre Corteggiani, Jean-François Gout
Mathieu Eychenne (éd.), Élodie Vigouroux (éd.), Abbès Zouache
(éd.)
Françoise Briquel-Chatonnet (éd.), Céline Ramio (éd.)

© Institut français d’archéologie orientale - Le Caire

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

رشقـى الرزقـى

املقرنسات اّ
احلمدية َو ِوجهات انتشارها املحتملة
املتوسط
ىف منطقة احلوض الغربى من البحر األبيض
ّ
الزخرفية بشأن املقرنسات اّ
احلمدية ىف بالد املغرب اإلسالمى
تتباين آراء وأحكام دارسى العامرة اإلسالمية وفنوهنا ّ

الصارخ .فمنهم من ف ّند حقيقة وجود املقرنسات
خالل القرنني  6-5هـ 12-11 /م ،تباي ًنا
واضحا إىل ّ
ً
حد التناقض ّ
قاطعا شأن الباحث العراقى يارس ّ
اّ
رسع ىف إبداء األحكام القاطعة،
الطباع .1ومنهم من آثر رّ
احلمدية ،تفنيدً ا ً
التيث ،وعدم ال ّت ّ

عامة ،مفتوحة عىل ّ
كل احتامل وارد مستقبال كالفرنسى ميشيل إيكوشار ،الذى يقول باحلرف
وتفضيل االكتفاء بترصحيات ّ
مهمة ،إ ّ
الواحد« :قد نجد ىف قصور القلعة اّ
ال أنّ ضحالة نرشها حالت دون دراستها» .2ومنهم من كان
عينات ّ
احلمدية ّ

له ّ
إطالع حسن بخفايا العامرة اّ
فأقر وجود عنرص املقرنسات بمدينة القلعة (شكل  )١من غري
احلمدية بشامل إفريقياّ ،
حسه الشّ خىص ،مثل ال ّلواء الفرنسى ليون دو بيىل ،3والباحث
أن ُيو ّثق موقفه بأد ّلة دامغةُ ،مكتفيا ىف ذلك بام يوحى به ّ
ال ّ
المع جورج مارسىه ،4وهنرى ترياس ،5والباحث اإلسبانى فرينونداز پويرتاس.6
ومنهم من ذهب إىل أبعد من ذلك بكثري ،شأن الباحث الفرنسى ،ا ُملتوىف ىف اآلونة األخرية لوسيان جولڤان ،الذى

املختصني ىف جمال املقرنسات اإلسالمية صوب مكتشفاته األثرية
بذل قصار جهده ىف سبيل استقطاب اهتامم مجهور
ّ

١
٢

حول مفهوم مصطلح «املقرنسات» ،ومعاجلة أبرز إشكاالته ال ّتارخيية،
«تطور
وال ّلغوية ،والوظيفية ،أنظر الفصل ال ّتمهيدى من رسالة الباحث:
ّ
املقرنسات ىف عامرة املغرب اإلسالمى خالل القرنني  7-5هـ 13-11 /م»،
رسالة ماچستري (غري منشورة)ُ ،معدَّ ة حتت إرشاف األستاذ الدّ كتور حممد
عبد العزيز لعرج ،والدّ كتور عقّاب حممد ّ
الطيب ،معهد اآلثار ،جامعة
اجلزائر2000 ،م.
T. Yesser, « The Muqarnas Dome ; its Origin and Meaning »,
Muqarnas 5, E.J. Brill Leiden, 1985, p. 61-74.
M. Écochard, Filiation de monuments grecs, byzantins
et islamiques. Question de géométrie, librairie orientaliste
Paul Geuthner, Paris, 1977, p. 61.

٣

٤

٥
٦

L. de Beylie, La kalaa des Beni-Hammad : une capitale
berbère dans l’Afrique du Nord au XI e siècle, Leroux,
Paris, 1909, p. 39.
G. Marçais, L’architecture musulmane d’Occident (Tunisie,
Algérie, Maroc, Espagne et la Sicile du IX e au XII e siècle),
Arts et métiers graphiques, Paris, 1954, p. 103.
H. Terrasse, La mosquée Al Qarawiyyin à Fès, Éditions
Klincksieck, Paris, 1968, p. 32.
A. Fernandez Puertas, « Mukarnas », EI 2 VII, 1993,
p. 500 -501.

139

حوليات إسالمية 2006 - 40

AnIsl 40 (2006), p. 139-153 Šarqī Al-Rizqī
ﺍﻟﻤﻘﺮﻧﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤّﺎﺩﻳﺔ ﻭَﻭِﺟﻬﺎﺕ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺤﻮﺽ ﺍﻟﻐﺮﺑﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳّﻂ-al intišārihā wighāt wa ḥammādiyya-al muqarnasāt-Al .
muḥtamala fī mintaqat al-ḥawḍ al-ġarbī min al-baḥr al-abyaḍ al-mutawassiṭ.
© IFAO 2023
AnIsl en ligne
https://www.ifao.egnet.net
)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org

رشقـى الرزقـى

الرائدة بخرائب القلعة اّ
الفن اإلسالمى
املمتدة بني سنتى 1962-1949م7؛
احلمدية (شكل  )٢خالل الفرتة
ّ
ومؤرخ ّ
ّ
ّ
الكبري أولج جرابار الذى اعترب من جهته أنّ القلعة اّ
تبوئها
احلمدية ال تنطوى عىل بقايا املقرنسات فحسب ،وإنّام ّ
تتعداه إىل ّ

مرتبة املركز اجلهوي ،املقابل ملركز رشق إيران بمرشق اخلالفة اإلسالمية ىف جمال ابتكار املقرنسات ،والعمل عىل تروجيها
القارة األوروبية عىل وجه اخلصوص .8
باملناطق املحاذية هلا ىف بالد الغرب اإلسالمى ،وجنوب ّ

الرأى حول حقيقة املقرنسات اّ
ومن ثم يتبادر لألذهان إثارة األسئلة اآلتية :ملاذا ّ
احلمدية؟! كيف
كل هذا ال ّتجاذب ىف ّ
مؤرخى املقرنسات اإلسالمية ىف أعامهلم املَ ْسحية الشّ املة ملختلف أنحاء أراىض اخلالفة ،شأن أعامل
غاب أمرها عىل ّ
األملانيان چني روزنتال ،9وإيدموند پوتى ،10والفرنسى هوت كور ،11واإلنجليزى جونتان بلوم ،12والعراقى حيدر

كامل ،13واألملانية إيفون دولد سومبلينيوس 14عىل سبيل الذكر ال ال ّتخصيص واحلرص؟ أين مكان حفظ بقايا املقرنسات

احلمدية اليوم بغرض ّ
اّ
وفض اخلالف بتأكيد األمر ،أو نفيه بشكل ُمطلق؟
اإلطالع عليها مجُ ّددا ،وفحصها عن ُقرب،
ّ
وإذا ما س ّلمنا جدال بثبوت وجود املقرنسات ىف املبانى اّ
السهل ال ّتسليم بلعبها دور املركز اجلهوى عىل
احلمدية ،فهل من ّ
الصعيد اإلقليمى ىف جمال ابتكار وترويج املقرنسات بمنطقة احلوض الغربى من البحر األبيض املتوسط بأرسه ،وهى املدينة
ّ

الرأى
العسكرية املنيعة ،املستندة إىل جبل شاهق عىل ارتفاع ألف وأربعامئة مرت عن معدل سطح البحر؟! ماذا لو كان هذا ّ
حد اآلن بخصوص املقرنسات اإلسالمية؟
األخري
تقدم تقريره إىل ّ
صائبا ىف مزاعم طرحه ،فهل من تداعيات ملراجعة ما ّ
ً

.1

تنبيهات ها ّمة حول املقرنسات اّ
احلمدية
وبيان مواضع التقاطها وأماكن حفظها

قبل الشرّ وع ىف تقديم ،وجتميع ،ومناقشة أبرز البقايا األثرية ،املتوفرة اليوم حول املقرنسات اّ
احلمدية ،واملحفوظة
حاليا ّ
ستَا بقسنطينة (شكل  ،)١١ومتحف سطيف (شكل  )٥الوطنيني ،ومن املفروض متحف اآلثار
بكل من متحف رِ ْ
ً
٧

٨
٩
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L. Golvin, « Note sur quelques fragments de plâtre trouvés
récemment à la Qal‘a de Banû Hammad », Mélange d’histtoire et d’archéologie d’occident musulman (Hommage à
Georges Marçais) 2, Imprimerie du gouvernement générral, Alger, 1957, p. 75-93 ; id., « Fouille archéologique à
la Qal‘â de Beni Hammad », Bulletin de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres, Éditions Klinckseick, Paris,
1963, p. 392 ; id., « Les plafonds à Muqarnas de la Qal‘â
des Banû Hammad et leur influence possible sur l’art de la
Sicile à la période normande », Romm 17, 1974, p. 63-69.
O. Grabar, The Alhambra, Harvard University, Cambridge,
Massachusetts, 1978, p. 175.
J. Rosintal, Pendentifs, trompes et stalactites dans
l’architecture orientale, Librairie orientaliste Paul
Geuthner, Paris, 1928.

E. Pauty, « Contribution à l’étude des stalactites », ١٠
BIFAO 29, 1929, p. 129-153.
L. Hautecœur, « De la trompe aux mukarnas », La gazette ١١
des beaux arts 6, p. 27-51.
M. Jonathan Bloom, « The Introduction of the Muqarnas ١٢
in Egypt », Muqarnas 5, 1985, p. 21-28.
١٣
١٤

كامل حيدر ،اخلصائص ال ّتخطيطية للمقرنصات ،سلسلة العامرة العربية
اإلسالمية ،دار الفكر ال ّلبنانىّ ،
الطبعة األوىل1994 ،م.
للرياىض اإليرانى مجشيد
رشقى الرزقى« ،فصل حساب سطح املقرنس ّ
غياث الدّ ين الكاشى (دراسة وحتقيق)» ،حمارضة ُألقيت ىف أشغال امللتقى
املغاربى الثّالث للمخطوط ،املنعقد باجلزائر العاصمة أيام  28-26نوفمرب
( 2005حتت ّ
الطبع).
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املقرنسات اّ
املتوسط
احلمدية َو ِوجهات انتشارها املحتملة ىف منطقة احلوض الغربى من البحر األبيض
ّ
15
القديمة باجلزائر العاصمة ً
املتعددة
الصور ال ّتى خ ّلفها ُمكتشفها لوسيان جولڤان ىف مؤ ّلفاته
ّ
أيضا (شكل  . )٦وكذا مجلة ّ

(األشكال  ،)١٠ - ٧جيدر بنا املقام ،ال ّتنبيه إىل ثالث مالحظات ىف منتهى األمهّية:
زئيا ىف نتائجه ،بيد أنّ قرص ال َّن ْجمِ  ،أو الكوكب
ّ
أو ًال :أنّ هذا املجهود من البحث ،وال ّت ّ
قىص العلمى ،ما يزال ُج ً
كرا ،ومل تطله أشغال احلفر األثرى بعد .وهو الشّ ىء نفسه يقال عىل العاصمة اإلدارية اّ
احلمدية
(شكل  )٢ما يزال بِ ً
األوىل مدينة ِ
أشري بعني بوسيف (شكل  ،)1وال ّتى سكنها اّ
مدة ثالث وعرشين
احلمديون قبل أن يبتنوا مدينة القلعةّ ،
سنة ،وحتديدً ا خالل الفرتة
املمتدة بني 398-365هـ 1007-984 /م عىل وجه ال ّتقريب .16وال ّتى قد تحُ دث لنا مفاجأ ًة
ّ
سار ًة حول هذا املوضوع ىف غضون احلفريات املستقبلية هباِ .17خال ًفا ملدينة بجاية ثالث عاصمة اّ
للحمديني (شكل ،)1
َّ
وال ّتى  -وإن كانت مل تحُ فر بعد  -إِ َّ
انيا عن اجلدل العلمى القائم حاليا حول تاريخ ،ومكان
ال أنهَّ ا تبقى بعيدة،
ِّ
ومتأخرة زَ َم ً
خاصة.
عامة،
والقبة املقرنسة منها بصفة ّ
ظهور املقرنسات اإلسالمية بصفة ّ
ّ

ِ
رجح فرضية عدم ّ
مؤرخى املقرنسات ىف
العينات الواردة ىف هذه ّ
اإلطالع عليها من قبل ِّ
الدراسةُ ،ي ّ
ً
ثانيا :انّ هذه ّ
اإلطالع عليه بال ّنسبة هلم ىف أحسن ّ
تم ّ
العامل؛ وأنّ ّ
تفضل الباحث
الظروف هو نموذج الشّ كل  ٥والشّ كل  ٦حيث ّ
كل ما َّ
تفضل
اهلامة حول اآلثار اإلسالمية بشامل إفريقيا .18وكذا نموذج الشّ كل  ٧الذى ّ
چورچ مارسىه بنرشمها ىف بعض أعامله ّ

محاد.19
تلميذه لوسيان جولڤان بنرشه ىف كتابه ال َق ِّيم حول نتائج حفرياته األوىل والثّانية بقلعة بنى ّ

كرر هذا الباحث ما نرشه أستاذه من قبل بخصوص املقرنسات اّ
اهلامة
احلمدية ،إضافة إىل عرضه تلك القطعة ّ
إ ْذ ّ

السالم (شكل  ٣واألشكال  .)١٠-٧وقد أعانه
من مجلة بقايا املقرنسات ال ّتى التقطها عام 1956م من أنقاض قرص ّ
ِ
الصحيح ىف نسيج املقرنسات الذى كانت تنتمى إليه هذه األخرية (شكل  ٧ب) ،بِ َنا ًء عىل
تصور َم ْو ِضعها ّ
مارسىه عىل ُّ
لحِْ
الركنية بكنيسة بالتني ال ُّنورماندية ّ
(شكل  ٧ج) ،الواقعة
مقارنتهام المْ ُوفَّقة بني هذه األخرية ،وبني مقرنسات ا ْنيات ُّ
بعاصمة جزيرة صق ّلية ،مدينة َپالِ ْرم.
الدال عىل استخدام املقرنسات ىف تنميق مبانى القلعة
العينات الثّالث ،الشّ اهد الوحيدّ ،
ومن ثم أصبحت هذه ّ
اّ
عامة؛ فجاءت
احلمدية عىل ّ
حد اعتقاد مجهور مؤرخى املقرنسات بصفة ّ
خاصة ،ومؤرخى الفنون املعامرية اإلسالمية بصفة ّ

أحكامهم بشأهنا شديدة ال ّتباين ،كام سلفت اإلشارة.
١٥

١٦
١٧

أقصد ّ
أن هذا املتحف ،كان حيفظ العينة احلجرية الوحيدة (شكل ،)٦
تم العثور عليها من طرف ال ّلواء دو بيىل ،ومساعده الباحث مارسيه
ال ّتى َّ
ىف حفريتهام املقامة عام 1908م ،إِ َّ
ال ّ
أن َشغْ ىل منصب «حمافظ رّ
للتاث
وتثمني
األثرى ،واملتحفى ،وال ّتارخيى» بذات املتحف ،مك ّلف بجرد،
ّ
العينة .وهو ما يوحى
املجموعات اإلسالمية ،مل يسمح ىل بالعثور عىل هذه ّ
إىل احتامل حتويلها إىل متحف جرينوبل ،مسقط رأس ال ّلواء دو بيىل الذى
حول معه غداة استقالل اجلزائر عام 1962م ّ
املهمة ال ّتى عثر
َّ
كل ال ّتحف ّ
الزخرفية بباريس،
عليها بالقلعة ،وهى اآلن حمفوظة إ ّما بمتحف الفنون ّ
السابق .أو احتامل ضياعها بطريقة ما من املتحف.
أو بمتحف جرينوبل ّ
ولذلك ّ
الصور ال ّتى التقطها هلا دو بيىل
فإن دراستها ،ستكون مرتكزة عىل ّ
خصها به مارسىه.
الذى
فريغ
ت
ال
وكذا
1908م،
عام
اكتشافها
غداة
ّ
ّ
«تطور املقرنسات» ،ص .80
رشقى الرزقى،
ّ
الواقع ّ
أن هذا املوقع األثرى عرف تنظيم حفرية أثرية ُمشرتكة بني الوكالة

١٨

١٩

الوطنية حلامية اآلثار ،واملتحف الوطنى لآلثار القديمة ،ومركز البحث ىف
مستهل عقد تسعينات القرن العرشين ،إ ّ
ّ
ال ّ
أن
عصور ما قبل ال ّتاريخ مع
السياسية ال ّنامجة عن تو ّقيف
األزمة
بسبب
تتواصل
األقدار مل تكتب هلا أن
ّ
السياسى،
املسار االنتخابى عام 1991م ،ودخول البالد ىف حمُ َّ ى العنف ّ
حيث تعرضت جتهيزات احلفر األثرى هناك ىف بحر عام 1993م إىل عمل
إجرامى ،أ ّدى إىل حرق عتاد احلفر ،ومعسكر اإلقامة ،وإتالف الكثري من
خمزنة ىف مستودع املعسكر؛ ومنذ ذلك احلني ُع ِّلقت
البقايا األثرية ال ّتى كانت ّ
احلفرية إىل يومنا هذا.

G. Marçais, Poteries et faïences de la Qal‘â des Beni
Hammad au XI e siècle, D. Abraham, Constantine, 1913,
p. 39-40.
L. Golvin, Recherches archéologiques à la Qal‘a des Banû
Hammad, Maisonneuve et Larose, Paris, 1965, p. 124-125.
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رشقـى الرزقـى

تم نرش صورها من طرف الباحث جولڤان عرب مؤ ّلفاته العديدة .فإىل جانب تحَ ُّدثه
العينات قد ّ
ثالثًا :إنّ مجيع هذه ّ

محاد» ،نجده قد
عن العينتني ال ّلتني التقطهام دو بيىل عام 1908م (شكال  ٥و )٦ىف كتابه «أبحاث أثرية ىف قلعة بنى ّ
اجلصية
ّ
السالم (األشكال  )١٠-٧كاملة ىف مقال َق ِّيم بعنوان «عرض لبعض القطع ّ
حتدث وعرض صور مقرنسات قرص ّ

20
السنة أعاد نرش بعضها ىف كتابه «املغرب
امللتقطة حديثًا من قلعة بنى ّ
محاد» ،الذى نرشه سنة 1957م  .وىف ذات ّ
21
ٍ
مرة َ
داخلة ،ألقاها سنة 1962م ،حول نتائج
ثالث ىف ُم
األوسط خالل العهد ّ
الزيرى» ؛ قبل أن ُي َع َ
اود احلديث عنها َّ
حفرياته األثرية األخرية بالقلعة .إِ َّ
املرة مل ينرش هلا ّأية صورة ،أو تفريغ .22كام نجده قد حتدث وعرض
ّ
ال أنّه ىف هذه ّ

«السقوف املقرنسة ىف قلعة بنى
صور مقرنسات قرص املنار (شكل  ٤وشكل  )١١ىف مقال
ّ
خاص حتت عنوان جذابّ :
23
السابقة
ّ
محاد وتأثريها املحتمل عىل ّ
الفن ّ
الصقلىِّ خالل العهد ال ّنورماندى» قبل أن ُيعيد مراجعة بعض آرائه وأحكامه ّ

ىف كتابه األخري« :املغرب خالل القرون الوسطى» ،والذى اشرتك ىف تأليفه مع نخبة من العلامء .24ولعل األرجح ىف
ّ
مؤرخى املقرنسات وقت صدورها عىل ما يبدو ،إذا ما استثنينا َم ْرجعه
كل هذا ،أنّ مجيع مؤ ّلفاته هذه مل تقع ىف أيدى ّ
األخري ،الذى مل يورد فيه صورا ذات أمهّية هلذه املقرنسات وهو ما يفسرّ ه بوضوح غياب املقرنسات اّ
احلمدية ىف مؤ ّلفات
مؤرخى املقرنسات اإلسالمية اً
قديم وحديثًا.
ّ
.2

عينات املقرنسات اّ
احلمدية
عرض ألبرز ّ

السطوح»
الفن املعامرى بـ ّ
األو ل :و ُيعرف هذا ال ّنوع من املقرنسات لدى أهل ّ
النموذج ّ
«الد ليات املتوازية ّ
(( )parallélépipèdesشكل  .)٥قوامها ِقطع فخارية مستطيلة الشّ كلُ ،مزدانة بأخاديد جانبية مث ّلثة الشّ كل (شكل ٥ب)،

السفيل ،املتدىل ىف فضاء املبنى (شكل ٥ج) .حيث نجدها مجُ َّمعة
إضافة إىل جتويف نصف كروى صغري ،يشغل مركز قاعها ّ

كون من أربعة مستويات متطابقة ،أعالها مكون من أربع
ىف هيئة هرم ُم ّ
درج مقلوب الرأس نحو األسفل (شكل ٥أ) ،وهو ُم َّ

ثم املستوى األخري
ثم تليه طبقة املستوى الثّانى ىف اجتاه األسفل دائام بثالث قطع ،فاملستوى الثّالث بقطعتنيّ ،
قطع متجاورةّ ،
بقطعة واحدةِ .ع اًلم أنّ ت ََو ُّضعات هذه القطع مع بعضها البعض يكون بانحصار ُمنتظمِ ،مقداره نصف طول القطعة املستطيلة
أفقياُ .شغل مظهرها اخلارجي ،ا ُملنسدل ىف فضاء املبنى بال ّلون الب ّنى ذى ال ّلمعان الباهت ،وباقى قسمها
رأسيا ،ونصف عرضها ً
ً
املولج بني اجلدران ،وبني بعضها البعض من غري طالء (شكل  ٥ب) .أى بشكله ّ
الطبيعى (ال ّلون األمحر القرميدى).
كام ال يفوتنا ىف هذا املقام ال ّتذكري بأنّ أبعاد هذه ِ
القطع املتشاهبة متسا ٍو ،حيث طول الواحدة منها 174ملم ،وعرضها

للدارس أنّ طريقة ّ
متقدمة (ورشة) ،وليس
تشكيل هذه األخرية ،قد كانت بالقولبة عىل مستويات ّ
 45ملمّ ،مما يوحى ّ
ال ّت ّ
الزخرىف الذى يشقّها بـ 18ملم (شكل ٥ب)،
شكيل اليدوى كام قد يتبادر إىل ذهن البعض .فيام ُي ّ
قدر عرض األخدود ّ

٢٠
٢١
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» L. Golvin, « Note sur quelques fragments
L. Golvin, Le Maghreb central à l’époque des Zirides.
Recherches d’archéologie et d’histoire, Arts et métiers
graphiques, Paris, 1957, p. 203.

٢٢
٢٣
٢٤

L. Golvin, « Fouille archéologique à la Qal‘â de Beni
Hammad ».
L. Golvin, « Les plafonds à Muqarnas ».
L. Golvin et al., Le Maghreb médiéval, Edi-sud, Aix-enProvence, 1991, p. 264.
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املقرنسات اّ
املتوسط
احلمدية َو ِوجهات انتشارها املحتملة ىف منطقة احلوض الغربى من البحر األبيض
ّ

وقطر َق ْعر قاعدهتا ّ
رأسيا ،نتيجة وصول حدود األخاديد اجلانبية
الظاهرة من األسفل ىف هيئة رؤوس أربعة ِسهام م ّتحدة
ً
إليها بنحو  20ملم (شكل ٥ج)ّ .أما ما ّدة لصق هذه القطع ببعضها ً
اجلص املح ّليةِ ،سمة عامئر املناطق
بعضا فهى مونة
ّ
ٍ
ٍ
هائلة من طرف ال ّلواء دو بيىل سنة 1908م
بأعداد
تم العثور عليها
السهبيةّ ،
والصحراوية ّ
احلارة ،شأن القلعة وغريها إذ َّ
ّ
ِ
بكميات
بقرص األمراء (شكل  ٢وشكل  )٥ىف بادئ األمر ،قبل أن َ
بقية املبانى ال َق ْلع َية األخرى ّ
يتواىل العثور عليها ىف ّ
وافرة ىف غضون األبحاث األثرية ال ّ
الحقة ،املقامة من قبل جولڤان والباحث اجلزائرى بورويبة رشيد عام 1968م.
وإذا كان الباحث چورچ مارسىه يرى بأنهّ ا كانت ت ِّ
مستمرة ،أو ّ
متقطعة عىل مستوى ال ّنهاية
ُشكلّ ،إما أرشط ًة زُ خرفي ًة
ّ

حد سواء؛ وأنّ زخارف مماثلة هلا قد ُعرفت بكنيسة َح َلبِية ،الواقعة عىل
الداخل ومن اخلارج عىل ّ
العلوية ل ْل ُجدران من ّ

الرأى ك ّله بال ّنظر إىل
تيِِ هنر الفرات؛ وأخرى بتيجان جامع مدينة إصفهان اإليرانية .25فإنّ ّ
ْ
الدارس ال ُيشاطره ّ
احدي ض ّف ْ
رجح
األولية المّ ّتخذة منها ،ودون األخذ بعني االعتبار الفارق ّ
الزمنى بني هذه املعامل املذكورة .و ُي ّ
حجمها ،وطبيعة املواد ّ
ّ
ولعل ما ُيدعم ِص ّحة هذا
الداخلية للمبانى املفتوحة عىل أفنية مركزية،
بشأهنا فرضية استخدامها ىف تنميق الواجهات ّ

االفرتاض هو العثور عىل بقايا أنواع ُأخرى من املقرنسات أكثر مجا ً
الّ ،
وأقل خشونة من هذه األخرية ،أضف إىل ذلك
ّ
حتصينها املنيع.
الطبيعة العسكرية ملدينة القلعة ،مما جيعلها بال ريب ُمهملة ال ّتنميق من اخلارج ىف مقابل احلرس عىل ّ

السنوات األوىل من بناء مدينة القلعة من غري تحَ َ ُّرج العتبارين أساسيني:
ّأما عن مسألة تأرخيها ،فيمكن إعادهتا إىل ّ

محاد بن
مؤسس ّ
الدولة ّ
ّأوهلام كون القرص الذى ُوجدت به هو أقدم قصور قلعة بنى ّ
محاد .والذى قد ُيعزى تأسيسه إىل ّ

املتحدثة عن القلعة .وثانيهام بساطة هذه املقرنسات من
حد روايات الكتب ال ّتارخيية ،واجلغرافية ،واألدبية،
ّ
بلكني عىل ّ
كل ال ّن ِ
والزخرفية ،مقارنة مع بقية النّامذج األخرى .وهى بذلك تُعترب أقدم وأبسط نموذج عرفه اّ
ّ
احلمديون
واحى الف ّنية ّ
ىف جمال ال ّتنميق بعنرص املقرنسات ىف عامرهتم القلعية.

الصلب (شكل ِ .26)٦قوامها كتلة حجرية ()monolythe
عينة وحيدة ،منقورة ىف احلجر ّ
النموذج الثّانى :ومتثّله ِّ

نصف كروية الشّ كل ،أبعادها  60 × 100سمُ .27م ْزدانة البطن بثالثة صفوف متطابقة من ال ّتجاويف اهلندسية ،املنحوتة
السفح الشرّ قي ،الذى ُي ِط ُّل منه قرص
عىل هيئة َ
«خلية ال ّنحل»؛ حيث َّ
تم العثور عليها من طرف ال ّلواء دو بيىل أيضا ىف ّ
السحيق .وقد اعتربها الباحث چورچ مارسىه ،منذ ساعة اكتشافها ،كأقدم أنموذج للمقرنسات
املنار عىل وادى فرج ّ
نصه باحلرف الواحد« :ت ِّ
ُشكل الكتلة احلجرية املنحوتة
ىف بالد املغرب اإلسالمى عىل اإلطالق ،حيث يقول بشأهنا ما ُّ
عىل هيئة «خلية نحل» ،أقدم نموذج للمقرنسات املغربية  ،...ومن اإلنصاف االعرتاف بذلك» .28كام قال ىف مناسبة

عينات ت ِّ
ُذكرنا بخاليا ال ّنحل ىف العامرة اّ
احلمدية ،مصدر استلهام املقرنسات ،هلو دليل كاف عىل وجود
سابقة« :وجود ّ
هذه األخرية ،بل هو ِ
تأكيد هلا» .29وهو فع ً
ال ما أكّ دته أبحاث جولڤان الحقًا.
٢٥
٢٦

G. Marçais, L’architecture musulmane, p. 103.

العينة ال ّتى سبقت اإلشارة إىل اختفائها من «املتحف الوطنى لآلثار
وهى ّ
ِ
الصورة
وى
س
دليل،
حوهلا
من
لدينا
يعد
ومل
العاصمة،
باجلزائر
القديمة»
ّ
ّ
الرديئة ال ّتى التقطها هلا اللواء دو بيىل غداة اكتشافها عام
الفوتوغرافية ّ
خصها به مارسىه.
1908م ،وكذا ال ّتفريغ الذى ّ

٢٧
٢٨
٢٩

L. de Beylie, La kalaa des Beni-Hammad, p. 39. id., « Une
capitale berbère au XIe siècle », JournAs 12, 1909, p. 198.
G. Marçais, L’architecture musulmane, p. 102.
G. Marçais, Poteries et faïences, p. 12.
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رشقـى الرزقـى

الدقة ،فإنّ مكان العثور عليها بسفح قرص املنار ،وكذا طبيعة شكلها
العينة عىل وجه ّ
وإذا ك ّنا ال نعرف تاريخ هذه ّ

الكروى ،يؤكّ دان أنهّ ا ُق َب ْيبة مقرنسة؛ كام يحُ ِّمالنَا من جانب آخر عىل االعتقاد بأنهّ ا أحدث زمنا من مقرنسات قرص األمراء،
السالم ،ال ّتى سيأتى احلديث عنها بعد قليل بال ّنظر إىل ّ
املتأخر هلذا ال ّنوع من املقرنسات ىف تنميق
الظهور ّ
ومقرنسات قرص ّ

السابع اهلجرى ،املوافق
الس
رّ
ورى-التكى أخصب بقعة له ّإبان القرن ّ
مبانى العامرة اإلسالمية ،حيث يبدو للعيان الوسط ّ

للثّالث عرش امليالدى .30وبام أنّ هذا القرص قد َعرف تعديالت ّأيام املنصور بن علناس آخر األمراء اّ
احلمديني املقيمني ىف
املمتدة بني 483-481هـ1090-1088/م ،قبل أن
الدقة ،وال ّتحديد ىف الفرتة
ّ
مدينة القلعة ،والذى أقام فيه عىل وجه ّ

ينتقل إىل مدينة بجاية ،ثالث وآخر العواصم اّ
والتميامت
نرجح فرضية نحتها ىف غضون هذه ال ّتعديالت ،رّ
احلمدية؛ فإنّنا ّ
األخرية ا ُملدخلة عىل قرص املنار.
العينة ذات القيمة األثرية البالغة ىف ذيل تر ّتيب
ولكن مما هو جدير بالذكر ىف هذا املقام إنه ح ّتى وإن كانت هذه ّ

الزمنى للمقرنسات اّ
احلمدية ،فإنهّ ا ىف واقع األمر ال ينقص من أمهيتها ال ّتارخيية شىء .طاملا أن مجيع نامذج
ال ّتسلسل ّ
ِ
واألهم من ّ
كل ذلك ،أنهّ ا تكتسى
تؤرخ ما بني القرنني 13و14م.
السورية رّ
والتكيةّ ،
ّ
املقرنسات احلجرية سمة املعامل ّ
ّ
األقل أقدم نموذج هلا باملنطقة ،إن مل نقل
القبة احلجرية املقرنسة ببالد املغرب ،فهى عىل
مكانة ّ
خاصة فيام يتع ّلق بتاريخ ّ
النموذج الوحيد املعروف لدينا ح ّتى اآلن.

النموذج الثّالث :بقايا املقرنسات املذنَّبة (األشكال  .31)١٠ - ٧ال ّتى تسبق تارخييا مجيع ِ
القباب املقرنسة الواقعة ىف

32
طبعا .وال
املعامل األثرية بالعراق  ،والشّ ام ،وتركيا ومرص ،وكافّة منطقة احلوض الغربى من البحر األبيض املتوسط ً
ومتنوعة شك ً
لتنوع املكان
تقنيا،
والروسية .33قوامها قطع ِّ
الً ،
تبعا ُّ
ّ
جصية متجانسة ً
يسبقها ىف ذلك غري املعامل اإليرانيةّ ،

القبة املقرنسة .فض ً
لوها من ّأية زخرفة إضافية تشغل سطوحها اخلارجية
ال عن ُخ ِّ
الذى كانت تشغله ىف تركيبة أجزاء ّ
ِ
عين َتا النموذج التاىل ،كام سيأتى ال ّتفصيل الحقًا عرب القطع األربع ا ُملنتقاة هلا ىف هذا املقام من مجلة ِقطعها
عىل خالف ّ
السالم (شكل .)٣
ا ُمللتقطة شهر يونيو عام 1956م من وسط إحدى قاعات قرص ّ
قدر طوهلا اإلمجاىل
جصية ضخمة (شكل  ،)٧منحرفة الشّ كل
تقريبا ،حيث ُي َّ
القطعة األوىل :وهى عبارة عن كتلة ّ
ً

قدر عرضه بـ  18سم هو اآلخر بحنية صغرية برميلية الشّ كل،
بـ 26سم ،وارتفاعها بنحو  18سم ،مشغولة البدن ،الذى ُي ّ

جانبيها ،يقع ىف ّ
كل واحد منهام ،تدريج قائم
تقدر أبعادها بـ  10 × 15سم ،وعىل
يتوجها عقد نصف دائري ،وال ّتى ّ
ّ
ْ

يمتدان رأسيا عىل حسب امتداد احلنية اآلنفة الذكر ،ويستندان ىف األسفل إىل قاعدة
الزاوية ،أبعاده  40 × 40ملم .إذ ّ
ّ

يتفرع منبت حنيتني متناظرتني متا ًما عىل ما يبدو.
ربع دائرية الشّ كل؛ ومنهام ّ
٣٠

حول مقرنسات سوريا وتارخيها أنظر:

٣١

M. Écochard, Filiation de monuments grecs, p. 65-110.

أ ّما عن مقرنسات تركيا فأنظر:
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J. Rosintal, Pendentifs, trompes et stalactites ; id., L
 ’origine
des stalactites de l’architecture orientale, librairie orienttaliste Paul Geuthner, Paris, 1938.
A.Ô. Dekan, Osmali ôncesianad olu tûrk mimarisinde
mukarashi portal ortuleri, Istanbul, 1974.

٣٢

٣٣

وعينات هذا النموذج ىف غاية األمهّية األثرية ،والسيام ىف ما يتع ّلق
َ
القبة املقرنسة ىف العامرة اإلسالمية
بالدّ راسات املستقبلية حول نشأة
ّ
وتطور ّ
اخلصوص.
عىل وجه ّ
حول تاريخ القباب املقرنسة بالعراق ،أنظر :احلدثى عطاء وهناء عبد اخلالق،
ِ
القباب املخروطية ىف العراق ،وزارة اإلعالم ،مديرية اآلثار العا ّمة ،بغداد،
1974م.
«تطور املقرنسات» ،ص .50-46
رشقى الرزقى،
ّ
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املقرنسات اّ
املتوسط
احلمدية َو ِوجهات انتشارها املحتملة ىف منطقة احلوض الغربى من البحر األبيض
ّ

وتفرعه من جانب احلنية املركزية
ففى الوقت الذى نجد فيه ال ّتدريج األيمن منهام مسحوبا رأسيا عىل مستوى منبتهُّ ،
جراء كرس اعرتاه عىل هذا املستوى ،نجد ال ّتدريج األيرس املقابل له ىف اجلهة املوازية،
نتيجة األرضار اجلسيمة ال ّتى لحَ قت به ّ
زو ًدا بِ َم ْنبت حنية صغرية عىل نمط احلنية املركزية اآلنفة الذكر ،عمقها  20ملم؛ إ ّ
تام بفعل الكرس
ُم َّ
ال أنّ ارتفاعها غري ّ

املتوج هلا .وهو ارتفاع لن يكون أطول ،وال أقرص
املحورى الذى حلق هبا عىل َمقْربة من مفتاح العقد ال ّنصف ّ
الدائرىِّ ،
شك ،باعتبارمها متجاورين أفقيا ىف ذات َّ
من ارتفاع احلنية املركزية من دون ّ
الط َب َقة.

صو ًرا َس اً
ليم هليئة البيت املقابل له ىف اجلهة اليمنى من البيت املركزى اآلنف الذكر
وهذا كفيل ىف واقع األمر بإعطاء ّت ُّ
ٍ
والذى سيكونِّ ،
بكل تأكيد ،مماثال له ىف ّ
بعيد ىف إعادة خَت ُّيل شكله،
أدق ال ّتفاصيل .وقد ُو ِّفقَ الباحث مارسىه إىل حدٍّ
حد ما اسفرت عليه أوجه
الصدر األعىل من ِحنية ُركنية عىل ّ
رجح وظيفة َشغْ له ّ
وتصميمه العام (شكل ٧ب) .حيث ُي َّ
الصق ّلية.
الركنية بكنيسة بالتني ال ّنورماندية (شكل  ٧ج) بمدينة پالرم ّ
املقاربة بينه وبني مقرنسات احلنيات ُّ
قدر ارتفاعها بـ  26سم (شكل  ،)٨قوامها كام تبدو من منظور جانبى (شكل ٨
القطعة الثّانية :وهى عبارة عن ُكتلة ُي ّ

رأسيا من األسفل
يمتد
قدر عرضه بـ  5سم ،وعمقه نحو ّ
أ  -ب)َ ،ع َصب مركزى بارز ،حيث َي ّ
الداخل بـ  4سم .وهو ّ
ً
إىل األعىل ،كام ينتهى بانحناء خفيف نحو اخلارج عىل هيئة كابويل .وقد ّ
تصور هيئته الكاملة
متكن الباحث جولڤان من ّ

(شكل  ٨ج  -د) ،فض ً
الزخريف ،املنتمى إليه عن طريق املقارنة بينه وبني أشكال مقرنسات
حتديد وظيفته
ال عن ّ
باملجمع ّ
ّ
الركن األيرس ىف ّ
الط ْبقة الثّانية نحو األسفل
كنيسة بالتني املذكورة أعاله؛ إذ ّبينت هذه املقاربة املوفّقة من لدنه عىل شغل ّ
من موضع القطعة األوىل ىف هذا النموذج (شكل  ٨هـ).

قدر عرضها
جصية ضخمة (شكل  ،)٩تتخ ّللها ِح ْنية مركزية نصف كروية الشّ كل .إذ ُي ّ
القطعة الثّالثة :قوامها كتلة ّ
درجة ىف هيئة درج-كتف (شكل ٩أ) .أى بانفراج زاوية
بـ  10سم ،وعمقها بـ  15سمُ .ي َؤ ِّطرها عىل اجلانبني َب ْسطة ُم ّ

الب ْسطتني اجلانبيتني  18سم،
مفتوحة مقدارها قائمة ونصف  ،°135كام تبلغ مسافة املحور الذى يربط بني
هنايتي هاتني َ
ْ
ُم ِّ
املتعددة األضالع .وهو ما ِّ
العينة مجُ ّرد ربع
شكلة بذلك نموذج ُمصغَّ ر لنمط املحاريب املغربية
ّ
يؤكد بوضوح عىل أنّ ّ

كل ربع يقابل ،ويامثل بقية األرباع األخرى ىف ّ
ثمنة األضالع .حيث ّ
يوضحه اجتهاد
كل يشء ،كام ّ
كتلة من قطعة ُم َّ
الباحث جولڤان (شكل  ٩ب) ،والذى يبدو من خالله أنّ هذه القطعة قد كانت ت ّ
مثم ًنا قطره  37سم ،مشغوال
ُشكل ّ
ِ
مدرجة ،وهو ِّ
بكل ِّ
تأكيد شكل القطعة ،املعروفة
بأربع حنيات جانبية متامثلة متا ًما ،تتناوب بانتظام مع أربعة مساطب ّ
الصناعات اخلشبية للمقرنسات ،وهى القطعة ال ّتى
احلرفيني املغاربة
لدى
العامى ىف ّ
بـالقبعة ،أو الشّ اشية حسب تعبريهم ّ
َّ
ّ
القبة املقرنسة ،أو ّ
اجلص باملغرب األقىص ىف ّأيامنا هذه.
حد تعبري أهل حرفة
الطاسة عىل ّ
ّ
ت ّ
ُتوج نسيج ّ

ُقدر أبعادها ال ّتامة عقب عملية ال ّتجميع
أفقيا (شكل  ١٠أ) ،حيث ت ّ
الرابعة :قوامها قطعة مشطورة إىل نصفني ً
القطعة ّ

خيص
(شكل  ١٠ب) كاآلتى 30 :سم فيام ّ
خيص االرتفاع ،و 12 × 12سم فيام يتع ّلق بقاعدهتا العليا ،و 4 × 4سم فيام ّ
املدببة .منسدل من األعىل ىف اجتاه األسفل بانحصار
السفىل .إذ تبدو لنا ىف هيئة هرم مقلوب مقطوع ال ّنهاية ّ
القاعدة ّ
ِ
طفيف منتظم عرب فضاء شاغر إىل أن يقف به املقام عند ّ
مربعة الشّ كل ،أبعاد أضالعها كام أسلفنا
تشكيل ح ْلمة صغرية ّ
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رشقـى الرزقـى

 4سم .وعىل أحد جوانب هذه القطعة تلتصق زائدة ُمضافة تربطها ببقية ال ّنسيج املقرنس ،وال ّتى من املؤكّ د أنهّ ا كانت
السطوح املتد ِّلية عىل ال ّنمط ا ُملبني ىف (شكل  ١٠ج).
تشغل فيه دور متوازيات ّ

القبة املقرنسة المْ ُ ّ
بكرة ىف العامرة اإلسالمية ،جدير بأن نُعيده إىل املرحلة
العينة الثّمينة ألنموذج ّ
إنّ تأريخ قطع هذه ّ

الدولة اّ
السيايس ،وبداية ال ّتعمري احلضارى ،واالنبعاث االقتصادي،
الثّانية من عمر ّ
احلمدية؛ أى مرحلة االستقرار ّ
املمتدة بني  481-447هـ
واالزدهار الثّقاىف بمدينة القلعة ،تلك املرحلة ال ّتى يمكن ضبطها عىل وجه ال ّتقريب بالفرتة
ّ
1088-1055/م .أو باألحرى ّأيام األمري ال ّنارص بن علناس 481 - 454هـ1088 - 1062/م ،خامس األمراء

اّ
الدولة .والذى مل
ديني ،وآخر من أقام هناك بصورة متواصلة من مجلة األمراء ال ّتسعة ،املتعاقبني عىل عرش هذه ّ
احلم ّ

أسامها
السالم هذا فحسب ،وإنّام ّ
تعداه إىل بناء معامل مدينة بجاية ال ّتى ْ
شيده من مآثر حضارية بالقلعة ،كقرص ّ
يكتف بام ّ
بـ ال ّنارصية ،كعاصمة جديدة له و َ
خل َلفه.34

وبالضبط أيام
أعدنا مراجعة ذلك ال ّتأريخ ،الذى افرتضه جولڤان بنهاية القرن الثّانى عرش امليالدى،
ّ
وهبذا نكون قد ْ

أخذ ىف حسبانه تلك الفروق ال ّتقنية الشّ اسعة،
األمري املنصور بن علناس 498-481هـ1107-1088/م  .35دون أن َي ُ
عينات املقرنسات اّ
احلمدية ،واختالف مواضع التقاطها من خرائب القلعة .وهو ما يوحى للعيان بأنهّ ا غري
الفاصلة بني ّ

ُمتعارصة إطالقا.

تأريخ جزئي ،ال ينطبق إِ َّ
اجلصية (النموذج
ال عىل مقرنسات قرص املنار ّ
وعليه فإنّ ال ّتأريخ الذى تقدم به جولڤان ،هو ّ
ِ
عينات املقرنسات اّ
احلمدية عىل اإلطالق؛ أضف إىل ذلك التقاطها من
التاىل) باعتبار أنّ قطع هذا األخري هى أمجل وأتقن ّ
َأ ْحدث ،وأفخم قرص بمدينة القلعة .وهو ما ُي ِّ
السالفة الذكر.
ؤكد بال ريب ُّ
تأخرها ّ
العينات ّ
الزمنى عن ّ
الرابع :وقوامه قطعتني كثريتَا الشّ به بقطع النموذج الثّالث (شكل  ،)٧إِ َّ
ال أنّ هذه األخرية (شكل )١١
النموذج ّ
تم التقاطها
أكثر من سابقتها اتقانا ،وتف ُّن ًنا من حيث ال ّت ّ
الرسوم املائية ال ّتى تشغل بطوهنا ،وقد ّ
صميم العام ،وحذاقة ّ

الرئيسى املفىض إىل قرص املنار من اجلهة اجلنوبية (شكل  .)٤ومها اآلن معروضتان
عام 1962م بالقرب من املدخل ّ

يقدر ارتفاع القطعة ال ّتامة منهام
محاد .حيث ّ
بمتحف رستا بمدينة قسنطينة (شكل  )١ىف إحدى واجهات قاعة قلعة بنى ّ

(شكل ١١أ) بـ  30سم ،وعمقها املوغل ىف اجلدرانُ ،متذبذ ًبا بني  14.5سم عىل مستوى قاعدة البيت ،و 18.5سم

اجلصية ىف هيئة شبه منحرف ،منتصب رأسيا عىل قاعدة منتظمة االستواء ،يتخ ّللها
القمة .إذ تبدو هذه الكتلة ّ
عىل مستوى ّ

يميز شكل هذه القطعة عن أشكال
بي ًتا مركز ًيا ،برميىل الشّ كل ،ارتفاعه ( )30سم ،وعرضه ( )15.2سم ،لكن أبرز ما ّ
الزاوية القائمة ( )°90ا ُمل ّ
قمة هذا البيت ،أى مفتاح العقد.
عينات النموذج الثّالث هو ّ
شكلة عىل مستوى ّ
السفىل من ْ
بطن ذلك البيت ،بداخلها زهرة
ّأما بخصوص زخرفتها فنجدها نباتية خالصة .قوامها لوزة بسيطة تشغل القسم ّ
ِ
ِ
جهتيه اخلارجيتني
ّ
حمورة عىل هيئة كزانة صنوبر ،ويعل هذه ال ّلوزة ّ
تتفرع من ْ
السفلية بدن مغْ زىل الشّ كل من أغصان ال ّنباتّ ،
الزخرىف ىف هناية املطاف ما يشبه شكل املزهرية ّ
كورة ُلي ّ
املنكسة عىل فوهتها.
شك َل هذا املجمع ّ
ُو ْ
ريقات صغرية ُم ّ

٣٤
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ابن اخلطيب (لسان الدّ ين) ،اّ
أعمل األعالم ،اجلزء الثّالث ،حتقّيق وتع ّليق،
وحممد إبراهيم الكتانى ،نرش دار الكتاب ،الدّ ار البيضاء،
العبادىّ ،
أمحد خمتار ّ
املغرب األقىص1964 ،م ،ص .97

٣٥

L. Golvin et al., Le Maghreb médiéval, p. 264.
L. Golvin, « Note sur quelques fragments », p. 93.
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املقرنسات اّ
املتوسط
احلمدية َو ِوجهات انتشارها املحتملة ىف منطقة احلوض الغربى من البحر األبيض
ّ

الزخرىفّ .أما فيام يتع ّلق باأللوان ّ
املوظفة فيه ،فنجد ثالثة أصباغ رئيسيةّ :أوهلا ال ّلون
خيص عنارص املوضوع ّ
هذا فيام ّ
الرسم .وهو بذلك يشغل كامل سطح القطعة باإلضافة إىل تلوين بِتِ َ
الزهرة
الت ّ
األبيض ال ّناصع ا ُملتخذ كخلفية لتنفيذ ّ

والسفيل؛ وأخريا ال ّلون األزرق ُ
الكوبلتى
الداكن لطالء بدن املزهرية
تتوسط ال ّلوزة .وال ّلون الب ّنى ّ
ال ّتى ّ
بقسميها العلوى ّ
ْ
الرسم.
املّستخدم ىف تنفيذ اخلطوط ّ
العامة ألشكال عنارص موضوع ّ
والراجح أنهّ ا كانت ِّ
الربع
ّ
تشكل ّ
وأما بخصوص القطعة الثّانية من هذا النموذج (شكل  ١١ب) ،فهى غري ُم ْكتملةّ ،

السابق .السيام وأنّ هذه القطعة مزدانة بأشكال زخرفية مطابقة لسابقتها،
األيرس العلوى من بيت ممُ اثل لشكل البيت ّ

وبذات األلوان املذكورة آن ًفا .وهو ما ال يدع أدنى ّ
شك ىف انتامء هاتني القطعتني إىل هيكل مقرنس واحد .والذى نُرجح
الداخلية ،املوالية للمدخل
الزوايا ّ
الركنية لثالث اعتبارات رئيسيةّ :أوهلا اِلتقاط هذه القطع من إحدى ّ
بشأنه فرضية احلنية ّ
ِ
الركنية
الرئييس؛ ثانيها ق ّلة عددها ُمقارنة بعدد القطع امللتقطة من وسط قاعة قرص ّ
السالم .ثالثها وهو بقاء آثار احل ْنيات ّ
ّ
ِ
توج هذا املدخل البارز نحو اخلارج ،سمة مداخل العامرة
لقبو متقاطع األضالع ،طول أضالع رقبته 2.20م كان ُي ّ
املغربية ىف ذلك الوقت .حيث تبدو بقايا ّ
الركنية األربع عىل ارتفاع
ختطيط املقرنسات ال ّتى كانت تشغل إحدى حنياته ّ
حد شهادة الباحث جولڤان.36
من األرضِ ،مقداره أربعة أمتار عىل ّ

عينات املقرنسات اّ
جليا بأنّ
احلمدية امللتقطة من خرائب القلعة ،ي َّتضح ً
وهكذا ،ومن خالل استعراض خمتلف نامذج ّ
مجيع أنواع املقرنسات اإلسالمية قد ُجربت ،واستخدمت ىف ِ
مبان القلعة بنجاحٍ  ،وعرب مراحل زمنية متتالية ،وليست
ِّ
37
ِ
األول إىل القلعة
متعارصة .وهو ما يف ِّند ،تفنيدً ا ً
قاطعا فرضية المْ َقْدم املبارش للمقرنسات من بالد العراقَ ،م ْهد ميالدها ّ
متخصصة من هناك لتزيني قصور اّ
احلمديني بالقلعة ،باعتبار أنّ هذا العنرص
عن طريق استقدام ف ّنان ،أو ورشة ِحرفية
ّ
ال نجده وقتها ،ال ىف بالد الشّ ام ،وال ىف مرص وال ليبيا ،وال تونس .بقدر ما هو دليل دامغ عىل أنّ مدينة القلعة كانت
فع ً
ال مركز إشعاع إلنتاج املقرنسات ،وترويج تقنياهتا نحو خمتلف مناطق الغرب اإلسالمى ،كام سنحاول تبيان ذلك

بيشء من ال ّتفصيل.
.3

تعميم املقرنسات اّ
احلمدية ىف املنطقة
اجتاهات ّ
تعمم استخدام املقرنسات عرب خمتلف أنحاء العامل اإلسالمي ،وتوسع جمال زخرفتها إىل شمل فضاء واسع من
ّ

اهلامة الشرّ ق اإليرانى باملرشق ،والقلعة
أجزاء العامرة اإلسالمية خالل القرن 6هـ12/م .و َبدَ ا ىف هذه املرحلة ال ّتارخيية ّ
اّ
إقليميا ،حيث شاع من ّ
كل واحد منهام شبكة إقليمية ُمستق ّلة بذاهتا الف ّنية
احلمدية باملغرب األوسط كمركزين متناظرين
ً
وال ّتقنية عن بعضهام البعض ،إذا ما استثنينا جزيرة صق ّلية عىل العهد ال ّنورماندى التى استطاعت املزج بني ثقافة املركزين
ىف انسجام حمكم ،رغم ال ّتباين الواضح بني تركيبة املقرنسات املغربيةّ ،
ونظريهتا املرشقية.

٣٦

L. Golvin, « Les plafonds », p. 64-65.

٣٧

كامل حيدر ،اخلصائص التخطيطية.
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رشقـى الرزقـى

الزخرىف بمنطقة احلوض الغربى من البحر األبيض املتوسط إىل مدينة
إذ يرجع الفضل ىف نقل وتوزيع هذا العنرص ّ

القلعة اّ
أوهلام ىف االجتاه الشّامىل الشرّ قيُ ،مستهد ًفا
احلمدية38؛ حيث اختذ منها هذا ال ّتأثري الف ّنى اجتاهني متعامدين
تقريباّ .
ً
الدولة اّ
احلمدية (-441
تطور ّ
بذلك جزيرة صق ّلية اإليطالية بصفة ّ
خاصة ،وقد كان ذلك ىف املرحلة الثّانية من مراحل ّ

السياسية،
481هـ 1088-1055 /م) حيث كان هلذه ّ
طيبة بكامل املنطقة؛ وعىل خمتلف األصعدةّ :
الدولة هناك ُس ْمعة ّ
قوة حم ّلية ُمكتملة اجلوانب،
واالقتصادية ،واالجتامعية ،والثّقافية بام فيها خمتلف رُّ
الضوب الف ّنية .الشيّ ء الذى جعل منها ّ
جديرة باالحتذاء واالقتداء.39

فعادت إذن ّ
الدخول معها ىف عالقات متينة ىف خمتلف
حمل ثقة لبقية جرياهنا عىل ضفتى املتوسط ،وحتفيزهم عىل ّ

يستشف ذلك بوضوح من العالقات الشّ خصية الوطيدة ال ّتى كانت تربط بعض األمراء اّ
ّ
ديني
جماالت احلياة ،كام
احلم ّ

السابع (1085-1073م) الذى كانت تربطه عالقات صداقة
ببعض البابوات ىف إيطاليا ،وىف مقدمتهم البابا جرجيوار ّ
السياسة ،واالقتصاد ،كام ّ
وطيدة مع األمري اّ
يدل عىل ذلك نصوص
احلمدى ال ّنارص بن علناس ،ناهيك عن بقية رجال ّ
زمانيا.40
ووثائق تارخيية كثرية معارصة للحدث ،أو قريب ًة منه
ً

أضف إىل ذلك بقية ال ّتأثريات املعامرية اّ
والدينية األخرى عىل نظريهتا ال ّنورماندية بجزيرة صق ّلية
احلمدية املدنيةّ ،

خالل القرن (6هـ12/م)َّ ،إبان حكم امللك روچيه الثّانى الذى حكم اجلزيرة بني عام 1095-1054م؛ وجيوم الثّانى

41
القبة ،وكنيسة بالتني .وهى مجيعا معامل نورماندية،
(1161-1154م) عىل وجه اخلصوص ؛ شأن قرص عزيزة ،وقرص ّ

تربز ال ّتأثري الف ّنى اّ
الزخرفية
احلمدى عىل مدينة پالرم ىف أجىل صوره ،السيام عىل مستوى العنارص اإلنشائية ،والعنارص ّ

عىل وجه اخلصوص.
هذا عن ا ْل ِو ْج َهة الشّاملية الشرّ قية ال ّتى سلكتها املقرنسات اّ
خيص الوجهة الشّاملية الغربية فقد سلكت
احلمديةّ ،أما فيام ّ

طريق البحر ىف اجتاه األندلس ،حيث وصلت إىل هناك بعض ال ّتأثريات الف ّنية من القلعة اّ
احلمدية ،مقرونة ببعض ال ّتأثريات
القريوانية ،املنطلقة بدورها من املغرب األدنى (تونس) .وقد شملت هناك ّ
الساحلية ،ومدينة رسقسطة،
كل من مدينة ّ
املرية ّ
الساحلية اّ
احلمدية،
إضافة إىل عاصمة األندلس مدينة قرطبة ،وذلك عرب َمسلكني بحرينيُ ،استحدثا وقتها للربط بني املدن ّ

مثل مدينة ع ّنابة ،وبجاية ،ودلس ،واجلزائر العاصمة بنظريتها ىف العدوة األخرى .شأن ميناء دانية بجزر الباليار عىل
خصيص واحلرص.
سبيل املثال ،ال ال ّت ّ

٣٨

٣٩

٤٠
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P.M. Basilio, El arte hispano-musulman en su décoration
géométrique, une teoria para un estilo, Institut hispano
-arabe de culture, Madrid, 1975, p. 152.
H. Terrasse, La mosquée, p. 32.
H. Derek and L. Golvin, Islamic Architecture in the North
of Africa, Edited by Faber and Faber limited, London,
1976, p. 63.

السياسية ،واالقتصادية ال ّتى كانت تربط اّ
احلمد ّيني
حول عمق العالقات ّ
بجرياهنم ال ّنورماند ّيني ىف صقلية ،وجنوب إيطاليا أنظر:
إسامعيل العربى ،دولة بنى محاد ملوك القلعة وبجاية ،الشرّ كة الوطنية لل ّنرش
وال ّتوزيع ،اجلزائر.1981 ،

Ch. Feraud, « Histoire des villes de la province de Constant
tine: Sétif, Bordj Bou Arréridj, M‘sila et Boussaâda », Reccueil de mémoires et de notices sur la société archéologique
de la province de Constantine, édition Constantine, Alger,
Paris, 1871-1872 ; H. Saladin, « Rapport deuxième note sur
les monuments arabes de la Qual‘a des Beni Hammed »,
BACT, Imprimerie nationale, Paris, 1905, p. 185-198.
٤١

الفن اإلسالمى ،دار األطلس للدّ راسات ،رّ
والتمجة،
عفيف البهنسىّ ،
وال ّنرش ،دمشق ،الطبعة األوىل1986 ،م ،ص.274

AnIsl 40 (2006), p. 139-153 Šarqī Al-Rizqī
ﺍﻟﻤﻘﺮﻧﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤّﺎﺩﻳﺔ ﻭَﻭِﺟﻬﺎﺕ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺤﻮﺽ ﺍﻟﻐﺮﺑﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳّﻂ-al intišārihā wighāt wa ḥammādiyya-al muqarnasāt-Al .
muḥtamala fī mintaqat al-ḥawḍ al-ġarbī min al-baḥr al-abyaḍ al-mutawassiṭ.
© IFAO 2023
AnIsl en ligne
https://www.ifao.egnet.net
)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org

املقرنسات اّ
املتوسط
احلمدية َو ِوجهات انتشارها املحتملة ىف منطقة احلوض الغربى من البحر األبيض
ّ

ومن ثم فال ُيستبعد تأ ّثري املقرنسات اّ
احلمدية عىل أقدم نموذج للمقرنسات األندلسية ،واملتمثّل ىف الشّ قفات
املرية ،وال ّتى كانت ّ
حمل دراسة من طرف الباحث بوتش ڤيال ،منذ عقدين ونيف ىف مقال:
امللتقطة من خرائب مدينة ّ
فن ّ
عزز مصداقية هذا ّ
ّ
الطوائف
الطرح ،هو العالقات الوطيدة ال ّتى كانت تربط
باملرية».42
ولعل ما ُي ّ
«املقرنسات ىف ّ
ّ

اّ
احلياد ا ُملطلق
احلم ّ
ديني بجرياهنم هناك ،والقائمة عىل أساس االحرتام املتبادل ،وعدم ال ّتدخل ىف شؤون الغري ،وإلتزام ّ

الفارين
حتركها عىل اجلانب اإلنسانى فحسب ،كإيواء ،وإسعاف
حيال فتنتهم ّ
الداخلية ،و َقصرْ
األندلسيني ،وأمرائهم ّ
ّ
ّ
املرية نفسها ،وع ّ
يل
معز ّ
عام 479هـ1086/م من بطش املرابطني .أمثال األمري ّ
الدولة املعتصم بن صامدح ،حاكم مدينة ّ
بن جماهد العامرى ،أعظم ربابنة األسطول اإلسالمى األندلسى قبل انكسار شوكته ،وكذا صاحب دانية .حيث اقتطع
هلم اّ
احلمديون ُمستعمرة صغرية عىل أراضيهم بجوار ميناء د َّلس ،وأحوازه برشق مدينة اجلزائر العاصمة .43زيادة عىل

السابقة ،املحفوظة هلم عىل مستوى ميناء ع ّنابة بأقىص الشرّ ق اجلزائرى ،وميناء بجاية بمنطقة القبائل
امتيازاهتم ال ّتجارية ّ

الكربى عىل وجه اخلصوص (شكل .)١

السابع عرش امليالدى تاريخ نقله إىل
فاستقر بموجب ذلك عنرص املقرنسات ،وتغلغلت جذوره هناك حتى القرن ّ
ّ

القارة األمريكية مع محلة االستعامر اإلسبانى عىل أمريكا ال ّ
التينية .44ومنذ تلك ال ّلحظة بالذات عاد بذلك املقرنس
ّ
االسالمى شام ً
قارات العامل دون استثناء ،وهى رحلة طويلة مل يبلغها عنرص زخرىف قديم مثله ىف حدود
ال ملختلف ّ

إطالعنا املتواضع.

مرورا
ضمت األراىض املرابطية ىف املغرب األقىص،
ً
ّ
تقريباّ ،
وأما عن الوجهة الثّالث واألخرية ،فهى وجهة أفقية غربية ً

السياسى اّ
مر
احلمدى تارة ،وال ّنفوذ ّ
بمدينة تلمسان احلدودية ال ّتى كان يطيلها ال ّنفوذ ّ
السياسى املرابطى تارة أخرى عىل ّ
الزمن .حيث نشهد فيها أقدم نموذج لبقايا املقرنسات اليوم بمسجدها اجلامع ،الذى ابتناه املرابطون ىف
عقود طويلة من ّ

بمراكش .ولو أنّ ال ّتأثري املعامرى
غضون القرن 06هـ 12 /م .وكذلك بجامع
ّ
القرويني بمدينة فاسّ ،
وقبة الباروديني ّ
اّ
احلمدى عىل نظريه املرابطى ال يقترص عىل عنرص املقرنسات فحسب ،وإنّام سبقته تأثريات ف ّنية ،ومعامرية من قبل ،وال

املشيدة من طرف األمري يوسف بن
سيام ىف جمال ال ّت ّ
حصني العسكري ،كام تؤكّ د ذلك بقايا العامئر العسكرية املرابطيةّ ،

تاشفني بمدينة مراكش .حيث تبدو تصاميمها ،وأساليب تنفيذها محُ اكية ملا هى عليه جارهتا ىف مبان القلعة ،ومدينة املهدية
جموفة طويلة ،كثرية الشّ به بحنيات واجهة قرص املنار،
ّ
الزيرية بتونس ،والسيام عىل مستوى مدخلها املركزى املزدان بحنية ّ
الرئيسية من مئذنة اجلامع األعظم بالقلعة اً
دائم.45
وكذلك الواجهة ّ

٤٢
٤٣
٤٤

J. Boschevilla, « Mocarbes on el arte de la taifa de el
meria », CHI 8, Granada, 1977, p. 139-160.

«تطور املقرنسات» ،ص .90
رشقى الرزقى،
ّ

٤٥

H. Terrasse, « L’art de l’Empire moravide, ses sources et
ses origines », StudIsl XIII, Paris, 1955, p. 27-29.

P. Fernandez, « Mukarnas », p. 500-501.
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رشقـى الرزقـى

خامتة
املتنوعة ،ال ّتى عرفتها القلعة اّ
عزها وازدهارها ،وال ّتى تبدو لل ّناظر،
احلمدية ّأيام ّ
انطال ًقا من استعراض نامذج املقرنسات ّ

متنوعة ساحرة؛
وكأنهّ ا متحفا قائام بذاته لعرض املقرنسات اإلسالمية ،أو ورشة
ّ
متخصصة ىف صنع املقرنسات بتصاميم ّ
الدولة اّ
احلمدية بدول اجلوار ،القائمة عىل مبدأ االحرتام املتبادل،
وبال ّنظر إىل طبيعة العالقات اخلارجية ال ّتى كانت تربط ّ
الداخلية للغري إ ّ
الضورة اإلنسانية ،وما
ال ىف حدود ما تسمح به رّ
ورعاية املصالح املشرتكة ،وعدم ال ّت ّ
دخل ىف الشّ ؤون ّ
والسالم ّ
والطمأنينة لشعوب املنطقة ،وتفعيل حركة االحتكاك الثّقاىف وال ّتبادل احلضاري،
انجر عليها من حتقيق لألمن ّ
ّ

تنبأ به الباحث أولج جربار اآلنف الذكر،
وبعث ال ّتعاون اإلقتصادى بينها وبني أقراهنا األقربني أفال ّ
حيق لنا تعزيز ما ّ
احلمدية ّ
والذى مفاده أنّ القلعة اّ
تشكل بحق مركزا إقليميا لصناعة وترويج عنرص املقرنسات بالغرب اإلسالمى عىل غرار
مركز الشرّ ق اإليرانى؛ ِع ْل اًم أنّ هذا الباحث ملّا أصدر حكمه ،مل يكن متوفّرا عىل ما هو متوفّر لدينا اليوم من املعطيات
العلمية الواضحة.
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شكل  .١احلدود التقريبية للدولة احلامدية ىف مستهل منشأها
(نق ً
ال عن عويس عبد احلليم).

السرب
شكل  .٢املرافق العامة املكتشفة خالل أشغال ّ
والتنقيب األثرى بمدينة القلعة اّ
احلمدية
(نق ً
ال عن لوسيان جولڤان).
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املقرنسات اّ
املتوسط
احلمدية َو ِوجهات انتشارها املحتملة ىف منطقة احلوض الغربى من البحر األبيض
ّ

شكل  .٣موضع التقاط املقرنسات اّ
احلمدية من قرص السالم
عام ١٩٥٦م (نق ً
ال عن لوسيان جولڤان).

شكل  .٤موضع التقاط املقرنسات اّ
احلمدية من قرص املنار
عام ١٩٦٢م (نق ً
ال عن لوسيان جولڤان).

شكل  .٥الدليات املتوازية السطوح التى تم العثور عليها
بالقلعة ألول مرة ىف حفريات اللواء ليون دو بيىل عام
١٩٠٨م بقرص األمراء قبل أن يتأكد تعميم استخدامها
ىف باقى معامل القلعة األخرى عىل حد تأكيد احلفريات
الالحقة.
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رشقـى الرزقـى

شكل  .٦تفريغ للنموذج الوحيد من املقرنسات
احلجرية احلامدية الذى عثر عليه دوبيىل عام
١٩٠٨م بسفح قرص املنار املطل عىل وادى
فرج (نق ً
ال عن چورچ مارسىه) .

13 cm
10 cm
4
cm

4
cm 4
cm

شكل  .٧قطعة أوىل من بقايا املقرنسات
احلامدية املكتشفة بقاعة قرص السالم عام
١٩٥٦م من طرف لوسيان جولڤان ىف
حماولة لتصور موضعها الصحيح مقارنة
مع مقرنسات حنية زخرفية مماثلة ىف كنيسة
بالتني النورماندية بمدينة پالرم.
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شكل  .٨قطعة ثانية من بقايا املقرنسات
احلامدية املكتشفة بقاعة قرص السالم عام
١٩٥٦م من طرف لوسيان جولڤان ىف
حماولة لتصور موضعها الصحيح مقارنة
مع مقرنسات حنية زخرفية مماثلة ىف كنيسة
بالتني النورماندية بمدينة پالرم.
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املقرنسات اّ
املتوسط
احلمدية َو ِوجهات انتشارها املحتملة ىف منطقة احلوض الغربى من البحر األبيض
ّ

شكل .٩

شكل  .٩قطعة ثالثة من بقايا املقرنسات احلامدية
املكتشفة بقاعة قرص السالم عام ١٩٥٦م
من طرف لوسيان جولڤان تؤكد بوضوح
أهنا كانت تشغل قطب القبة املقرنسة وهو
ما يعرف لدى احلرفيني املغاربة اليوم
بالشاشية.
شكل  .١٠قطعة رابعة من بقايا املقرنسات
احلامدية املكتشفة بقاعة قرص السالم عام
١٩٥٦م من طرف لوسيان جولڤان ىف
حماولة لتصور موضعها الصحيح مقارنة
مع مقرنسات حنية زخرفية مماثلة ىف قرص
عزيزة النورماندى بمدينة پالرم.
شكل  .١١تفر يغ للقطعتني ا ملقر نستني
املكتشفتني باملدخل اجلنوبى من قرص املنار
عام ١٩٦٢م من طرف لوسيان جولڤان
واملعروضتني حالي ًا بإحدى وجهات قاعة
قلعة بنى محاد بمتحف سريتا بمدينة
قسنطينة.
شكل  .١٢خريطة تقريبية توضح مسار توجه
املقرنسات احلامدية بمنطقة احلوض الغربى
من البحر األبيض املتوسط خالل القرنني
٦-٥هـ١٢-١١/م.

شكل .10

شكل .11

شكل .12
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