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وأبيإلى أمي

.أطال اهللا في عمرهما

و

حمیدي خوجةأحمد زوجيىإل



رـكـمة شــكل

.الشكر أوالً هللا عزوجل على توفيقه لي، إلنجاز هذا البحث

هـذا  نحـو يهه لالدكتور عبد العزيز لعرج في توجيأتوجه بالشكر الجزيل للمشرف 

، ومواكبة كـل خطـوات البحـث    الدراسةموضوعالمشرقية الدورالموضوع، وفي اختيار 

وعلى ما قدمه لي من نصـائح  . وتمكن نادرينبأقسامه المتنوعة، ولقد أظهر في ذلك براعة 

.وإرشادات أثرت البحث وزادته عمقا في بعض الجوانب العلمية

أستاذ محاضر بجامعة حلب لدكتور هشام محمد النعسان،كما أتوجه بالشكر الموفور ل

حيث وضع خبرته ومكتبتـه تحـت تصـرفي    وأسرته الكريمة على استضافتي في سوريا،

.ي بذلك خدمة أساسيةفأسدى لالعلمي،

وأتوجه بالشكر الجزيل أيضا إلى الدكتور محمد الطيب عقاب الذي كان نعم األسـتاذ  

كما أشكر الدكتور ياغي مدير الدائرة األثرية بدمشق سابقا،الذي . الموجه والناصح والمساعد

.أرشدني إلى الدور الدمشقية وفتح لي أبواب الدراسة

وإلى كل المكتبيين بمكتبة معهد علم اآلثار والمكتبة الوطنيـة والجامعيـة بـالجزائر    

خاصة السيد مطروح عبد القادر والطيب على مساعدتهم والتسهيالت الثمينة التي قـدموها  

. لي

وإلى كل  الباحثين والمهندسين بالمتحف الوطني بحلب ودمشق،خاصة السيدة المـا وعبـد   

ومركز األبحاث التاريخية بدار خالد العظم بدمشـق  اب والسيد موريس،الحميد، والسيدة رح

.على إحاطتهم لي بكل العناية

الطيبـة التـي   األيـادي وكذلك أزجي أعمق التشكرات وآيات العرفان بالجميل لكل 

.أسهمت في تزويد البحث بأدنى عبارات التشجيع والدعاء وتعزيز األمل إلنجازه
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مقدمــــةال



أ

:مقدمــــة

جميع المنشآت في ،زخرفةالفيةساسياألالمواضيعمن )1(يعتبر موضوع التصوير

على اختالف الفنية األعمالفي لذالك شكّل أحد العناصر األساسيةو، تقريبااإلسالمية

، بأنّه غير مستساغ عند بعض الفقهاءحولهما أشيع مرغم بالوذلك،أشكالها وأحجامها

ثم أدى إلى شيوعه تبعا لرسوخ قواعد اإلسالم ، التكوين للحضارة اإلسالميةخاصة مع بداية

حيث نجده في كل منشآتهم خاصة ، في نفوس المسلمين بدءا من الفترة المبكرة للعهد األموي

.الحمامات

ومن هذا المنطلق واصل الفنانون المسلمون تطوير هذا الفن التصاله باألحاسيس 

بما وجدوه وكذلك مسايرة روح العصر ، الذي يعبر عن خلجاته الوجدانية، النفسية لإلنسان

وفي ذات الوقت ساعدتهم روح الحضارة اإلسالمية التي يشع ، من تراث الشعوب السابقة

)2(.»ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين« ، منها صفاء التعبير القرآني

األساسية للحضارة المواضيعمن بين يعد أصبحالتصوير اإلسالميوبما أن

الحضارات بذلك تميزها بين أخذت فقد، والتي اشتهرت به عند الباحثين األجانب، اإلسالمية

- األمر الذي سمح لكل الدارسين، ومنه عرفنا المجتمع اإلسالمي من كل جوانبه، العالمية

رالمصو:ر، ولفظ صور من أسماء اهللا تعالى وقد صوره فتَصووصورالتصوير من صور وصور-1

ر جميع الموجودات ورتبها، فأعطى كل شيء منها صورة خاصة، وهيئة مفردة يتميز بها على وهو الذي صو

، ؛ لسان العربر، والتّصاوير هي التّماثيل ابن منظور فتصواهللا صورة حسنةرهوصو.اختالفها وكثرتها

477إلى 473، ص4، مج)صور(مادة 

:يراجعوالتصوير عمل تشكيلي لصورة،
V,tIn Encyclopedie de l'IslamArnold T. W; "Taswir".

 Leyde,J.Brill,Paris,1934,p.728

.ثل صورة األرض، شكل األرض، كما يعني الوجهشكل، رسم، شبيه، تمثال، ايقونية، خيال، م: والصورة

تشكيلها عن طريق الخرط تعني نقل، وتقليد أو نسخ، واستنساخ، عن طريق الرسم باأللوان أو: وتصاوير

:يراجع،بواسطة الكتل  واألحجام
, Leyde, J.Brill, Paris, 1934, p.588VtIn Encyclopedie de l’Islam,Arnold T.w, "Surat".

1959، مكتبة النهضة المصرية،  القاهرة، التصوير اإلسالمي في العصور الوسطىن الباشا؛ حس

.5ص
.16اآلية ، الحجرسورةالقرآن الكريم،-2



ب

اإلسالمية منه في تالمنشآنظرا لما حوته ، عربا وأعاجم  الخوض فيه كل حسب اختياره

وال غرابة ، الجص وغيرهاوالزليج أوالرخام أوسواء على مادة الخشب أجميع األغراض

ولكن ، على كثير من المواداإلسالميالتصويرة دراسات تناولت موضوع عدإذا وجدنا 

يحظلم منشآت المدنية في العهد العثمانيالسقوف فيموضوع التصوير توجدنابالنسبة إلي

.أكاديمية محضةاتدراسعلى

هذا من جهة أما من جهة أخرى لطالما كانت المدن العربية العريقة مصدر إلهام 

حيث وقعوا تحت سحر الشرق ، مستشرقينوأاسواء كانوا عرب، للفنانين والمبدعين

الجزائر وحلب : فكانت مدن، والحضارة اإلسالمية  بكل ما تحمله من ثراء مادي ومعنوي

إلى البحث يمن بين العوامل التي دفعتنهذاكانف، لتقاريرهم ومذكراتهمخاصة مادة ودمشق

في هذا الموضوع عن الجانب الحضاري والفني لهذه المدن التي كانت محل اهتمام الغرب

.  أوجه الحضارة اإلسالميةأحد إذ كان التصوير اإلسالمي ، األمرفي بداية 

الذي كان ، رسالة الماجستيرلامتداد وموضوع الذي ههذا العلى االختياروقع أيضاو

أواخرالموضوعات الزخرفية على السقوف الخشبية بقصور مدينة الجزائر " موضوعها 

وكانت دراسة نموذجية تم فيها اختيار نماذج للسقوف المصورة في بعض ، "العهد العثماني

.مدينة الجزائر في العهد العثمانيدور

أهداف هذه الدراسة محاولة معرفة وكشف صلة المغاربة ببالد وكان من دوافع و

الشام وسورية بالذات،باعتبار أن سورية كانت طريقا من طرق المغاربة إلى الحج ،استقروا 

فيها وفي فلسطين من مدة طويلة ترجع إلى ما قبل الحروب الصليبية ،،حتى  عرفت بعض 

.اء المغاربةبأحي) دمشق، وبيت المقدس(األحياء المدينتين 

سوريا وفئات مختلفة من المجتمع تختار مدن )1(وكان علماء الجزائر ومثقفوها

سب وإنما تشير الدراسات إلى أن بالد الشام لم تكن مقصد الهجرات المغربية منذ عهد األمير عبد القادر فح-1

يمكن إرجاعها إلى فترة العصور الوسطى ،حيث ارتبطت بقوافل الحج وأغراض مختلفة منها تجارية أو 

،حيث تتحدث المصادر )نور الدين(دينية،و يعود استيطان الجماعات المغربية في بالد الشام إلى عهد آل زنكي 

وكان من المغاربة الذين هاجروا ،Rai's Al- Atibbaرستان النوري يدعى الريس العتيبة اعن رئيس أطباء بيم

إلى بالد الشام ،وفي عهد صالح الدين األيوبي تأسست أول مراكز تعليمية خاصة بالمذهب المالكي في مدينة 

وكان من بين المغاربة المترددين على بالد الشام الرحالة ابن جبير الذي تحدث في كتابه عن وجود .دمشق 

=.م1184هـالموافق جويلية أكتوبر 580ا ،في ربيع الثاني إلى جمادى الثانية ة فيهرجالية مغربية معتب



ج

الجزائري األمير عبد القادرمن بينهم كدمشق وحلب وحمص موطنا لها ومستقرا 

إثر البيعة العامة بمدينة معسكر سنة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة )م1807/ـه1222(

)1(.م بمدينة معسكر1833ن فيفري م4/ ـه1248من رمضان 17

وخالل ذلك نحاول التعرف عن هذه الصالت في العهد العثماني فكالهما خضع إلى 

.الدولة العثمانية

مجال التصوير على السقوف العربية فيفي إثراء المكتبة ناهذا فضال عن رغبت

في جزء هام ،الميةكنوز الحضارة اإلسالتعرف علىلباحثين والطلبة على اسهللن،الخشبية

التفاعل الذي كان بين المشرق والمغربكانت الرغبة في إبراز ومن جهة أخرى ، من العالم

.،من أهم دوافعنا في هذه الدراسةالعالم األوروبيوبين ،بينهمافيما 

:إشكالية الموضوع

ها في جاءت هذه الدراسة لتحديد اإلطار التاريخي للمدرسة العثمانية في الفن وامتداد

وماهي ؟ الواليات التابعة لها مشرقا ومغربا مع تشخيص ماهية نشأتها وتطورها زمانا ومكانا

من حيث مظاهر وخصائص منظوماتها الفنية :طبيعة ومقومات المدرسة العثمانية في الفن

ومدى تأثر هذه المدرسة بمقومات الفن اإلسالمي وفنون الشعوب األخرى ؟ والزخرفية

أي ماهية ؟ األجنبية عنهاو منتجات الفنية لتلك الشعوب سواء التابعة لها أوتأثيرها في ال

ومن ؟ الصلة المتبادلة بين الفن العثماني وفنون الشعوب األخرى اإلسالمية وغير اإلسالمية

ثم ماهية المؤثرات ومظاهر التأثير بين المراكز الفنية والصناعية المختلفة في الدولة 

وكيف عالجوا ومزجوا ؟ من هم المبدعون في المدرسة الفنية العثمانية؟ العثمانية ووالياتها

أنماطا فنية متباينة شكلوا منها طرازا فنيا عثمانيا متميزا ال يشك في قالبه وصياغته العثمانية 

؟ وفي روحه اإلسالمية

ومن األسباب التي نشطت الهجرات المغربية نحو بالد الشام حرب الروكنكستة التي شنها اإلسبان ضد 

:هـ ،يراجع609األندلسيين السيما إثر معركة حصن العقاب سنة
,In Bulletin d'études OrientalesII /XIIILouis Pouzet ; «Maghrébins à Damas au V

,tXIII,institut  Français de Damas ,Damas ,1949-1951,pp.167-168
شرح وتعليق ممدوح ، 2-1ج، تحفة الزائر في تاريخ الجزائر واألمير عبد القادرمحمد بن عبد القادر؛- 1

159ص، 2ط، 1964، بيروت، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر، حقي

، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين لإلبداع الشعري، رتعصر األمير عبد القادناصر الدين سعيدوني ؛

185- 155ص ص ، 2000
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إن التصوير اإلسالمي الذي شاع في المجتمعات اإلسالمية قد عرف تنوعا وكذلك 

وهنا نتساءل عن مدى تقييد . اال من الطبيعة بعد تجريدها تجنبا لمضاهاة الخالقوأخذ أشك

وإلى مدى استطاع الفنان المسلم ؟ الدين اإلسالمي للفنون التصويرية بين اإلباحة واإلكراه

؟ متفاديا االصطدام بالشريعة اإلسالمية، التوفيق بين ميوله الفنية واستنباط العناصر الطبيعية

:لدراسة والمنهج المتبعطريقة ا

:اعتمد في هذه الدراسة على الجانب النظري والميداني:دعائم الدراسة

:الجانب النظري-

، حيث تم رصد أغلب المصادر التي لها عالقة بالموضوع، تمثل في الجمع البيبليوغرافي

والتي سأقدم ، الرجوع إلى األهم منهاتحاول، جداةوهي كثير، من الناحية التاريخية والفنية

.  بعضا منها في هذه المقدمة

:الجانب الميداني-

بدءا من الوصف إلى التصوير الفوتوغرافي ، للقيام بدراستهاالنماذجوقد تم فيه اختيار -

فاقتصرت على ثالث مدن أولها مدينة الجزائر ، المتمثل في القياساتو، إلى الرفع األثري

ها ئألهميتها واحتوا)بالقلعة(ودار البايات ، اختيار دارين هما دار الحاج عمرحيث تم

.على السقوف الخشبية المصورة

، ودار آجقباش، ودار كوبة، حيث تم اختيار خمس دور وهي دار غزالة، وثانيها مدينة حلب

لعراقة سقوفها وتميز زخارفها بالتنوع بين النباتية والهندسية ، ودار باسيل، ازمريودار

.والكتابية

فقد اقتصرت هذه الدراسة على انتقاء دارين ، ينة دمشق ثالث هذه المدنوكانت مد

حيث لم يطرأ عليها أي تغيير ، ألصالة سقوفها كذلك، ودار خالد العظم، دار العظمهما؛

.   ترميمو سواء في الصيانة أ

:على المناهج التاليةناالمتبعة فقد اعتمد:المنهجيةأما 

ع من خالله الفترات والمراحل التاريخية لتطور المنظومة الفنية الذي نتتب: المنهج التاريخي

.في منشآت الجزائر وسوريا



ه

وهو المنهج الذي سوف اعتمده في تشخيص طبيعة المنشآت في المدن :ـ المنهج الوصفي

. ها وأقسامها وعناصرها وأجزاءها رووصف مظاهالثالثة،

مع واالختالفالكشف عن صور التشابه من اننمكالمنهج التحليلي المقارن ،الذي ي-

والتغيرالتطور،كما يمكننا من تتبع مظاهر المظاهر المعمارية والفنية بين الجزائر وسورية

.بين الفترات المختلفة ،مع رصد تراكم ذلك التطور،وتلك التغيرات

:هيكلة الموضوع

حديد أقسامه كما وعليه يمكن ت، أبواب مع تمهيد تاريخيةيتكون الموضوع من ثالث

:يلي

بدءا من تكوين ، التوسع العثماني في المشرق والمغرب تاريخيافي التمهيد تاستعرض

األطراف متراميةمبراطوريةإلتكوينهاوتوسعهاوكيفية العثمانية والتعريف بهااألسرة

.وأوروبا تقريباالمشرق والمغربشملت

.والتخطيط المعماري للدورنتاريخي للمدالتطور الوعنوانه  الباب األولتضمن و

:ثالثة فصول

.من حيث أهميتها التاريخية والحضاريةمدينة الجزائر لتعريف ال/الفصل األولتناول

.التاريخي والحضاريفي جانبهامدينة حلببتعريف ال/الفصل الثانيبينما شمل 

فس الطريقة وعالجتها بنلدراسة مدينة دمشق /في حين خصص الفصل الثالث

.السابقة

/الباب الثانيأما 

:و قسمته بدوره على ثالثة فصول هي على النحو التاليالدراسة الوصفيةفتضمن 

ر داو، دار الحاج عمربالضبط خاص بوصف سقوف دور مدينة الجزائر/الفصل األول

.بالقلعةالبايات

، كوبةدارو،الةغزدار(احتوى على وصف سقوف دور مدينة حلب /الفصل الثانيو

.)باسيلدارو،ازمريدارو، أجقباشدارو

خالد دارو،نظامدار(وصف سقوف دور مدينة دمشق /الفصل الثالثتضمنوأخيرا

).العظم



و

/الثالثالبابأما 

الفصول تشخيصها فيتم العناصر التي المواضيع ولكلالدراسة التحليليةفقد احتوى 

:ولفصةو قسم إلى ثالث، السابقة

.وعناصرهاع النباتيةيضاموال/لفصل األولاتناول 

.المواضيع والعناصر الهندسيةالفصل الثانيبينما درست في 

.إلى الكتابات والخطوط الفصل الثالثوخصص

/بباب رابعوأخيرا ختمت الدراسة 

؛لوقد قسم بدوره إلى ثالثة فصو. دراسة المواد الخام وأساليب الصناعةتضمن أيضا 

.موضوع الدراسةتنظيم الحرفي في المدن ال/الفصل األولتضمن 

.وأساليب الزخرفةوأدواتهاالمواد الخام وتقنيات الصناعةفقد عالج/الفصل الثانيأما

النفسية وداللتها ، وكيفية استخراجها، األلوانموضوععلى /الفصل الثالثاحتوىو

.واالجتماعية

شاملة للدراسة مع البحث حوصلةنتائج بخاتمة تضمنتوتوج الموضوع في النهاية 

لمن أراد االهتمام مفيداها جديرة بالتسجيل حتى تكون مجاالتالتي رأيالنتائجضبط 

.بالموضوع

اشتملت على أشكال ، هذه الدراسة بمجموعة من المالحق التوضيحيةتأرفقوقد 

. ومخططات هندسية ولوحات للدور والسقوف المدروسة

نوه بالدور الكبير الذي أداه المشرف الدكتور عبد العزيز لعرج في أأناوال يفوتنهذا

ومواكبة كل ،الدراسةموضوعالمشرقية الدورهذا الموضوع، وفي اختيار نحويهه لتوجي

وعلى ما قدمه . ولقد أظهر في ذلك براعة وتمكن نادرينبأقسامه المتنوعة،البحث خطوات

.دات أثرت البحث وزادته عمقا في بعض الجوانب العلميةلي من نصائح وإرشا

وإلى الدكتور هشام محمد النعسان ،أستاذ محاضر بجامعة حلب وأسرته الكريمة على 

استضافتي في سوريا ،حيث وضع خبرته ومكتبته تحت تصرفي العلمي ،فأسدى لي بـذلك  

.خدمة أساسية



ز

طيب عقاب الذي كان نعم األسـتاذ  وأتوجه بالشكر الجزيل أيضا إلى الدكتور محمد ال

. الموجه والناصح والمساعد

،الذي أرشدني إلى الدور الدمشقية سابقاكما أشكر الدكتور ياغي مدير الدائرة األثرية بدمشق

.وفتح لي أبواب الدراسة

معهد علم اآلثار والمكتبة الوطنيـة والجامعيـة بـالجزائر    المكتبيين بمكتبةوإلى كل 

قـدموها  الثمينة التيوح عبد القادر و الطيب على مساعدتهم والتسهيالت خاصة السيد مطر

. لي

وإلى كل  الباحثين والمهندسين بالمتحف الوطني بحلب ودمشق،خاصة السيدة المـا وعبـد   

والسيدة رحاب والسيد موريس ،ومركز األبحاث التاريخية بدار خالد العظم بدمشـق  الحميد،

.على إحاطتهم لي بكل العناية

إلى الصديقة واألخت شفيقة عيساني التي أسدت إلي من الخدمات والمسـاعدات المتميـزة،   

. فإليها أرفع آيات تقديري ومودتي

الصديقات  سليمة صيادة ،ونعيمة بلحاج،واألخوات واإلخوة األعزاء خاصة حكيمة بورابةو

.ي بالجميلوإلى كل من ساعدني في إنجاز هذه الدراسة شكري وعرفانوزهية بداك،

يأثناء قيام، من العوائق التي أراها طبيعيةاومن نافلة القول اإلشارة إلى ما اعترضن

منها ما يتعلق ، التي يتعرض لها كل باحث جاهد للوصول إلى المادة العلميةو،بهذا البحث

التقاط الصور للنماذج المدروسة السيمامنوما يتطلبه من تقنيات خاصة، بالعمل الميداني

لتعرضها وأ، الدورحيث يصعب التقاط الصور واضحة نظرا لقدم بعض، في مدينة دمشق

الترميمات التي مشروع الدراسة وهذا فضال أن ، الحلبيةالدورللتلف واإلهمال مثل بعض

نيمما جعل، في أماكن مختلفةابعثرت سقوفهأدى إلى بالجزائر الباياتدارأجريت على

يق بينها بمشقة كبيرة معتمدين في ذلك على صور مستنسخة عن سعى إلى جمعها والتنسأ

).PKZ(ب البولوني للدراسات األثرية تالمك

كوبة دارتعذر الحصول على مخططووأيضا من بين المشاكل التي واجهت البحث ه

ولم أفلح إال في الحصول على ، بمدينة حلب بالرغم مما بذلته من مجهودات في سبيل ذلك

.الدار من المدينةمخطط موقع 



ح

:الدراسة التحليلية للمستندات العلمية

على يالمصادر الهامة التي ساعدتنوقد يكون األمر مفيدا إذا ما أشرت إلى أهم 

ومراجع فنية تعود إلى العهد ، كانت في مجملها تاريخيةقد ف، الدراسةعلى غوامض كشف ال

.ذلكقبيل ماإلىوالعثماني أ

كتاب وه، افإن أهم المصادر التي أفادتن، ة الخاصة بمدينة الجزائرففيما يخص الدراس

في ، ماك جوكن دي سالن˚نشر، )ـه487ت (لجغرافي البكري لالمسالك والممالك

ويعتبر من أقدم المصادر اإلسالمية التي وصفت مدينة الجزائر أثناء ، الجغرافيا اإلسالمية

.الميالدي11/القرن الخامس الهجري

ألحمد مذكرات نقيب أشراف الجزائروهفالمصدر المعتمد في نفس اإلطار أما عن 

1980، شركة الوطنية للنشر والتوزيع)م1872-1781/ـه1289-1196(الشريف الزهار

بمعلومات هامة حول تاريخ قصبة الجزائر  إلى جانب شكل العالقة التي كانت يالذي أمدن

ي احتوى على بعض المعلومات حول مدينة الجزائر والذ، بين الداي وباقي البياليك الثالثة

المعروف بليون الوزانبن محمد لحسنلكتاب وصف إفريقيا إلى جانب ذلك .وعاداتها

، بيروت، ترجمه عن الفرنسية محمد حجي ومحمد األخضر)م1550-ـه957ت(اإلفريقي

مدينة الجزائر في في معرفة أحواليالذي أفادن، الجزء الثاني منه، دار الغرب اإلسالمي

خاصة من ، مبانيها وتركيب المدينة من فنادق وحماماتوعن دورها ، بدايات العهد العثماني

.هذا إلى جانب خيراتها، حيث الكثافة السكانية

Mémoire du chevalier (D’Arvieus)مذكرات القنصل الفرنسي دارفيوإلى جانب 

d’Arvieus, Paris, t5.)سبتمبر 14المعين من طرف ملك فرنسا في سنة ) مطبوع

مما كتبه حول مدينة الجزائر وحكامها وقصبتها تاستفدفقد ، 1675إلى غاية أفريل 1674

.وأسواقها وبعض األعمال العمرانية

في دراسة مدن الشام أيضايهذا المصدر قد أفادنوتجدر اإلشارة إلى أن.

م 1679/هـ1090(حلب في سنةمدينة في فرنساوظيفة قنصل ودارفيفقد شغل 

حول ذات المدينة وكأنّه ارتبط بها همن غزارة معلوماتتاستفدو) 1686/هـ1098و

عن الكثيرحيث قدم لنا، )الجزائر ودمشق(ارتباطا وثيقا أكثر من باقي المدن التي زارها 



ط

.التنظيم الحرف واألحياء والخيرات الطبيعية التي كانت تزخر بها المدينة

ذاكراته حيث المفيد فيأثرها، م1660/ـه1071لمدينة دمشق سنة وما كان لزيارة دارفيك

.في الشام في العهد العثمانيتصنعالصناعات والحرف التي كانتكلوصف

لصاحبتها "1830-1700مدينة الجزائربالحرف والحرفيون "وكانت رسالة الدكتوراه

المتخصصة التي ساعدتنا على كشف السلم عائشة غطاس من الدراسات األكاديمية. د

الوظيفي للحرفيين الجزائريين في العهد العثماني ،كما كانت لي عون للتعرف على األسر 

وأخذنا شواهد من رسالتها لتحديد مصطلح الجزائرية المتخصصة في امتهان النجارة،

عهد العثماني،كما أمدتنا للالدار،المستعمل في الوثائق المحاكم الشرعية الجزائرية التي تعود 

.ذات الفترةلمدينة الجزائر في بإحصائيات خاصة حول النمو  الديموغرافي 

من العديد من الذخائر نافقد استفد، المصادر الخاصة بدراسة مدينة حلبعنأما 

الدر المنتخب في المسمى )م1485/ـه890ت(كتاب ابن شحنة ؛ذكر أهمهان، التاريخية

، بيروت، ليان سركيس الدمشقيإعلى طبعه وعلق حواشيه يوسف بن وقف، تاريخ حلب

وأهم ، حلبلمدينةيتاريخالفقد أفادني في معرفة الجانب.1909، المطبعة الكاثوليكية

قبل الوجود " لجديدةا"حييخص الحكام الذين أثروا في عمرانها من حيث البناء خاصة فيما

، العثماني

نهر الذهب في تاريخ كتابفي القسم الخاص بمدينة حلب ادتنومن المصادر التي أفا

ووه، المطبعة المارونية بحلب،)م1933-1853/ـه1351-1271(لغزيلصاحبه احلب

جغرافية الثانيتناول الجزء حيث ، من جزئيه الثاني والثالثتاستفدمكون من ثالثة أجزاء 

ية وأنهارها وكل ما يتعلق بعمارتها وفيه وصف للموقع والحدود والبحيرات الحلبالمدينة

واستعماالتها خاصة في الفصل ، من المعلومات المتعلقة بنباتات حلبتواستفد، ودورها

مدينة عن إبرازه للمكانة االقتصادية الهامة التي احتلتها فضال.مادة الخشبوالخاص باأللوان 

.حلب في ميدان التجارة

ط الضوء على الجانب التاريخي لمدينة حلب حيث تناوله في تسلييأما الجزء الثالث فقد أفادن

. وتفصيلبسهاإب

على كتابات الرحالة األوروبيون الذين زاروا المدينة في العهود األولى ناكما اعتمد



ي

وقد ، )Pérégrination en Orient(إلى الشرق ) Dé sallé(سالي ي للحكم العثماني أمثال د

داركوبة ودارمحور الدراسة وهوية أصحابها مثل دورعض الهذه بمعرفة تاريخ بنيأفاد

.آجقباش

، 1784، 1783رحلة إلى سوريا وإلى  مصر سنوات(Volney)إلى جانب فولني 

1785.Voyage en Syrie et en Egypte pendant les années 1783,1784,1785

العثماني من ثغر بالتعرف على تحول مدينة حلب منذ أول العهدمنهناالذي استفد

على الحدود إلى مدينة داخلية في قلب اإلمبراطورية تمر بها قوافل التجارة في االتجاهات 

.الحلبيةغير أن كتاباته تميزت بالذاتية والتقليل من شأن الصناعات ، مختلفة

دراسات المستشرق الفرنسي جون سوفاجي ، اأما عن الدراسات الهامة التي أفادتن

(J.sauvaget)وأثرت الموضوع من كل جوانبه، التي كانت غاية في التخصص المعماري ،

دراسة في تطور إحدى المدن السورية من األصول إلى منتصف ، حلبوكتابه 

Alep,essai sur le développement d'une grande ville Syrienne des origines).19ق

au milieu du XIXe.) ،ريخيا وأثريا السيما ما يتعلق خاصة ما يتعلق بالمدينة تا

منها الحالة األصلية التي كانت عليها وما طرأ عليها من توالتي استفددوربالمخططات ال

.تغيرات

ت (أماّ فيما يخص  المصادر الهامة لمدينة دمشق فكان أبرزها كتاب البن شداد 

-مدينة دمشق–األعالق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرةالمسمى ) م1285/ه684

.يتعلق بتاريخ المدينة وعمرانها قبل الدخول العثمانيووه

1266(قنصل دولة هولندا في دمشق وكان المقال الذي نشره إلياس بن عبده قدسي،

وقدمه للمجمع ،نبذة تاريخية في الحرف الدمشقيةالمسمى )م1926–1850/ هـ1345–

من المصادر الهامة التي أفادتنا حول م 1883عام بريلأالعلمي للمستشرقين في مدينة ليدن،

ابتداء من شكل التنظيم الحرفي في مدينة دمشق في الفترة المذكورة،بذكر مراتب الحرفيين،

وفي ذات في هذه المراتب الحرفية،وطريقة تدرجهم وارتقائهم المبتدئ إلى شيخ المشايخ،

شار إلى أنه بالرغم من أن المجال وأالوقت عرف بأوضاع الحرف من حيث تقنيات العمل،

وحافظ على األساليب الحرفي الدمشقي لم يعرف تجديدات أو تحديث كمثيالتها في أوروبا،

.القديمة إالّ أنه تمتع باإلتقان وحسن الترتيب المدهشين



ك

مجموعة من الكتب المتخصصة من ضمنها افقد أفادتن، أما في الجانب الفني والتقني

حيث يتناول هذا المرجع مواضيع عامة ، لصاحبه اتنغاوزنر عند العربكتاب فن التصوي

ويختص بالذكر تفاعل التيارات الحضارية عليها أي على هذه ، منها بداية الفنون التصويرية

أما من ، هذا من جهة، ليصل إلى المرحلة األخيرة من التصوير العربي، الفنون التصويرية

ويبرز هذا المرجع إلى أي مدى ، ات ألوان متناسقةجهة أخرى فتصاوير هذا المرجع ذ

وصل فن التلوين من نضج وتطور نذلك أن كل لون من األلوان المستعملة تعبر عن إحساس 

.معين للفنان في صياغته الفنية 

الفنون (Arseven)في الدراسة هذا الموضوع على كتاب ألرسفانتوكذلك اعتمد

، الذي تضمن أصالة الصناعة الخشبية وتقنياتهاles arts décoratifs turcsالزخرفية لتركيا

.  شكلهاوإلى جانب تحليل المواضيع الزخرفية ومصدرها مهما كان نوعها أ

في كتابه (Clévenot)إلى جانب الدراسة المتخصصة والمتعمقة التي قام بها كليفينو

ا النباتية والهندسية والكتابية حول الزخارف بأنواعهDécors d'Islamفن الزخرفة اإلسالمية

أثبت تأثرها بسابقتها من الحضارات ، في المنشآت المدنية والدينية للحضارة اإلسالمية

حيث اقتبست عناصرها األساسية من الفنون اليونانية والرومانية ، للشرق األوسط القديم

.والساسانية والبيزنطية 

: ماذج وافرة تعود إلى العهد األموي فمثالففيما يتعلق بالزخارف النباتية استشهد  بن

والتي تتجلى في فسيفساء ،استعمال ورقة األكانتس وعناقيد العنب والزهيرات والمراوح الخ

غير أن الفنان المسلم قام بإضافة لمساته على ، بيت المقدس وخربة المفجر وغيرهما

.مستلهما ذلك من بيئته ووحي خياله، الزخارف وذلك بتحويرها

أما الزخرفة الهندسية فقد انطلق الباحث من نفس منطلق تأثر الفن اإلسالمي 

غير أنه أشاد باألنواع المبتكرة التي ، بالحضارات السابقة والمجاورة له في التشكيل الهندسي

.طورها الفنان المسلم مثل األطباق النجمية والتشبيكات الهندسية األخرى

ماهية معاني الزخرفة : هامة التي طرحها هذا البحث حولوتجدر اإلشارة إلى اإلشكالية ال

؟ الهندسية ومدى عالقتها بفلسفة الوجود اإلسالمي وتطور العلوم الحسابية لدى المسلمين

سر كتاب وأما المرجع الفني المختص الذي أفاد الدراسة من الناحية التحليلية الفنية ه



ل

بين خالل وصفه لفن األرابسك أن له بعدا فنيا الذي ، لصاحبه بشر فارسالزخرفة اإلسالمية

كما بين التداخل الكبير . عميقا وسماه بالرقش وأعطاه المعنى الروحي بقسميه الرمي والخيط

في هذا ، والتكامل والتناغم بينهما"الخيط"والعنصر الهندسي"الرمي"بين العنصر النباتي 

.النوع المميز من أنوع الزخارف العربية

فادتنا دراسة بشر فارس في تعريفه الدقيق لمعنى الخط العربي مبرزا مكانته الدينية كما أ

.وإيحاءاته القرآنية في مجال الزخارف الفنية المتنوعة 

.فيعتبر كتابه من أهم الدراسات التي تفيد الباحث في مجال الزخارف الفنية المتنوعة

الفن في ذريل من خالل كتابه كما تعد دراسة المختص في الفنون اإلسالمية ابن 

اإلسالمي في فن الدينمن أهم الدراسات التي أفادتنا في تبيان رأي ،الزخرفة اإلسالمية

من حيث محظوراته سواء من خالل النصوص القرآنية التي أثبت عدم تعرضها ، التصوير

ع من الفنون  أوفي األثر النبوي الذي استشهد به كأهم الموانع لهذا النو، بالنهي واإلباحة

واعتبر أن هذه المرحلة كانت تعتبر مرحلة حضارية تأسيسية التي كان يجتازها المجتمع 

.وحّل األدب والشعر محل الصدارة بين الفنون ، العربي

وذهب في نهاية الدراسة إلى االستنتاج أن إمعان الفنان المسلم في استعمال الزخارف 

دا عن التشخيص والتجسيم أدى إلى مفارقته للواقع والتعمق الهندسية والنباتية والكتابية مبتع

. في التجريد لتفادي سخط بعض الفقهاء عليه

ومن الدراسات المتخصصة التي استعنا بها لفهم أصول الفن اإلسالمي كتاب لصاحبه 

ولقد جمالية الفن اإلسالمي في المنشآت المرينية بتلمسانعبد العزيز لعرج المعنون . د

ا في فك رموز أدوات األساسية للفن اإلسالمي خاصة في الجانب التحليلي لمختلف أفادن

أنواع الزخارف ،من نباتية بمفهومها وداللتها وأنواعها ،أو الهندسية فضال عن الكتابية التي 

.وإعطاء نماذج هامة منهااستفدنا منها حول مفاهيمها وأنواعها وانتشارها

. األلوان بإبرازه أهميتها األساسية في الزخرفةكما أفادنا في القسم الخاص ب

ماّ باقي الدراسات فكانت تتعرض لدراسة الفنون بصفة عامة ويمكن رد ذلك على أن أ

يعتبر من المواضيع –التصوير على السقوف الخشبية –االهتمام بهذا النوع من الفنون 

. الجديدة

في العهد العثماني للدور الواقعة ويبقى موضوع التصوير في سقوف المنشآت المدنية 



م

في أبرز الحواضر العربية اإلسالمية في الشام والجزائر مجاال مفتوحا للدراسة وكشف عن 

وال يمكننا الجزم بأن هذه الدراسة قد أوفته حقه من البحث والرصد مكامنه ومزاياه المتعددة،

راقية تحتاج إلى هذا النوع من ففي الوطن العربي واإلسالمي معالم فنية معماريةوالتحليل،

.االهتمام

وحسبنا أننا حاولنا التعرض لها ولو بالنزر القليل من الدراسة مع اإلشارة إلـى أهميتهـا   

.وموقعها الحضاري

وقد وضعنا نصب أعيننا المساهمة في الحفاظ على ذلك التراث الشرقي الحضاري اإلنساني 

.  يةالفريد الذي صبغ المدن العربية اإلسالم



:يــيد تاريخــتمه

قيام الدولة العثمانية

وتوسعها شرقا وغربا



واجه المشرق اإلسالمي أخطار الغزو الخارجي لمدة تزيد عن ثالثة قرون، بلغت من 

وكانت هذه . الشدة والعنف ما كاد يلحق بالحضارة اإلسالمية والتراث العربي أضرارا فادحة

ب المسيحي، جراء حمالته العسكرية التي أدت إلى األخطار في أول األمر من جهة الغر

احتالل بعض بلدان من العالم العربي، وإقامة إمارات صليبية كإمارة 

) م1099/هـ492(المقدسبيت، و)م1098/هـ491(، وأنطاكية)م1096/هـ489(الرها

(لبنان(وطرابلس ، ولم يلبث المسلمون أن أدركوا خطورة بقاء هذه )م1109/هـ503) 

مارات الصليبية بين ظهرانيهم فقاموا بتنظيم صفوفهم للجهاد، وقاد صالح الدين األيوبي اإل

، واستطاع أن يهزم تلك الحملة الصليبية، واسترد )م1187/ هـ583(ين سنة معركة حطّ

.)1(المقدس، وسائر ما بأيدي الصليبيين من قالع وحصونبيتعلى إثرها 

.)2(انتشر خطر المغول بزعامة جنكيزخانوما إن أخذ المد الصليبي ينحسر حتى 

د القبائل من حوله في القرن السابع فبعد أن وطد جنكيزخان جبهته الداخلية، ووح

القرن الثالث عشر الميالدي، بسط سلطته على الصين، وغزا بالد فارس عام /هـ

، ثم تواصل )م1227/ هـ625(وقد توقف هذا التوسع بوفاته في عام ) م1221/هـ618(

م  1258/هـ657الذي استولى على بغداد سنة )3(لزحف غربا في عهد حفيده هوالكوا

إلى 102، ص 1994، دار النهضة العربية، بيروت، السالطين في المشرق العربيشبارو؛ محمد عصام-1

109.
ي المغول حتى القرن الثاني عشر الميالدي بمنأى عن أحداث التاريخ العام، باعتبارهم قوما رحل، أملت بق-2

عليهم الظروف القاسية أن يعيشوا حياة رعوية، وأن ينتقلوا من هضبة منغوليا الواسعة من مكان إلى آخر 

هايته، حتى أصبح المغول شعبا سعيا وراء العشب والكأل، وما أن وافى القرن الثالث عشر الميالدي على ن

مقاتال، بقيادة جنكيزخان، أي إمبراطور العالم، وهكذا ظهرت حركة المغول في أقصى شرق آسيا بزعامته، 

: فاجتاحت جموعهم بالد الصين وآسيا الوسطى، يراجع

.54و43و5، ص 1986، دار النهضة العربية، المغولالسيد البازالعربي؛ - 

، المكتب المصري لتوزيع تاريخ الدولة العثمانية في العصور الوسطىود محمد الحويري؛ محم- 

.30، ص )د، ت(المطبوعات، القاهرة، 
استولى هوالكو على العراق والموصل والجزيرة وديار بكر والشام والروم، حيث قتل وأباد ملوكها، -3

م، يراجع؛1264/هـ663وتوفي سنة 

، دراسة وتحقيق أحمد حطيط  وسعد 2، مجأخبار الدول وآثار األول في التاريخماني؛ أحمد بن يوسف القر-

.494فهمي، عالم الكتب، بيروت، ص 



، ثم تعرضت مصر والشام، اللتين كانتا تحت حكم )1(وقضـى على الخالفـة العباسية

المماليك، لخطر التتار المتبربرين والذين ما لبثوا أن اجتاحوا بالد األناضول وهي تحت حكم 

)2(.نيةسالجقة الروم وعاصمتهم قو

في ظل هذه األحداث المأساوية التي لم يعهدها المسلمون من قبل، ظهرت النواة 

األولى للدولة العثمانية، إذ تمكنت خالل قرنين من الزمن أن تبسط سلطتها شرقا وغربا 

وجنوبا وأن تدق أبواب فيينا في وسط أوروبا، باسطة لواء اإلسالم، على معظم ما يعرف 

ا الشرقية بدءا من شمال القوقاز إلى بالد األناضول و أجزاء كبيرة من اليوم بدول أوروب

النمسا و ايطاليا غربا، كما مدت جناحها الشرقي إلى بالد فارس وجبال كردستان، فضال من 

تمكنها على البالد العربية مشرقا ومغربا، وامتدت بذلك سلطتها على مساحة قدرت بأكثر من 

)3(.نت بذلك أوسع وأقوى دولة في العالم آنذاكعشر ماليين ميل مربع، فكا

يحيط الغموض ببدايات نشوء الدولة العثمانية، فعثمان الذي سميت الساللة الحاكمة 

، غير أن )م1302/هـ702(باسمه ال يدخل مسرح التاريخ إال بعد معركة بافيوس سنة 

مان ابن أرطغرل، والده كان يدعى أرطغرل، حيث عثر على عمالت نقدية مضروبة باسم عث

ويشار أيضا في السجل العثماني الذي يرجع إلى أواسط القرن الخامس عشر إلى وقف أنشئ 

)4().سيوط(ترحما على روحه في سوجوت 

التي (Oghouz)أما عن نسب القبيلة التركية فهي تنسب إلى المجموعة التركية غز أو أوغوز

لى غرب ايران، وابتداء من القرن الخامس استوطنت حاليا مناطق آسيا الغربية من تركيا إ

القرن العاشر الميالدي بدأت قبائل األوغوز تدخل اإلسالم، وهم ينقسمون إلى /الهجري 

الذين اتجهوا إلى السواحل الشمالية للبحر األسود، (Pechnegues)لبشناقامجموعات أهمها 

ريا، والسالجقةالذين اتجهوا صوب بحراآلرال ونهرسيري داQiqçaq) (والقبجاق 

.3، ص 1974، دمشق، 1916- 1516العرب والعثمانيون عبد الكريم رافق؛ -1
.11.ص3، ط 2003، دار الشروق، القاهرة، في أصول التاريخ العثمانيأحمد عبد الرحيم مصطفى؛ -2
.11، ص 2، ط1994، المكتب اإلسالمي، تاريخ الدولة العثمانية وعالقاتها الخارجيةعلي حسون؛ -3
:وهذا الوقف ما زال موجودا في مدينة سيوط، ويمكن للمرء زيارته، يراجع-4

والتوزيع، ، ترجمة بشير سباعي، دار الفكر للدراسات والنشر 1، جتاريخ الدولة العثمانيةروبير مانتران؛ 

.17،  ص 1989القاهرة، 



Seljoukides) ( نحو أفغانستان وايران وقبيلة)التي ينتمي إليها العثمانيون الذين اتجهوا ) قاي

)1(.نحو آسيا الصغرى

التركمانية ) قايى(ومن الثابت تاريخيا أن سليمان شاه المدعو كوندوزآلب هو زعيم قبيلة

ء الشمالي الغربي من إيران في القرن األصل، التي حكمت  منطقة ماهان الصغيرة في الجز

القرن الثاني عشر الميالدي، إثرالهجوم المغولي بقيادة جنكيزخان، نزحت /السادس الهجري

في سهول آسيا الغربية قرب بحيرة وأن على هضبة ماهانهذه القبيلة من موطنها مدينة 

)3(.إلى أذربيجان، ولما وصل التتار وتقربوا من تلك المدينة هاجروا منها)2(أرمينية

وبعد مدة أرادوا الرجوع إلى موطنهم األصلي، فساروا نحو قلعة جعبر في أعالي الفرات، 

، وعلى )4()م1231/هـ629(وعند عبورهم هذا النهر وقع فيه سليمان شاه ومات غريقا سنة 

إثرها انقسم أبناؤه، وتغيرت وجهتهم، حيث عاد سنقورتكين وكون طوغدي إلى وطنهما ولم

، بينما تابع األخوان الباقيان أرطغرل بك ودندان الطريق نحو بالد )5(يعلم لهما أحوال

)6(.األناضول، تولى األول  قيادة هذا الجزء من القبيلة

ل فلما وصل أرطغرل إلى األناضول أرسل إبنه ساوجي إلى سلطان عالء الدين األو

قبيلته، وأجيب طلبه، فاستقرت بذلك سلطان سالجقة الروم في قونية، يطلب منه إقطاعا ل

)7(.قبيلته في األناظول

1-  Robert Mantran ; «Oghouz».In dictionnaire de l'Islam,religion et civilisation,Encyclopedia
universalis,AlbinMichel,Paris,1997,p.653

2-,, études Orientales, Paris 1935Les origines de l’empire ottomanMehmed Fuäd Köprülü;
p. 83

35و محمود محمد الحويري، مرجع سابق، ص - 
المعروف بكتاب التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية، تاريخ الدولة العثمانية العليةابراهيم بك حليم؛ - 3

47، ص1، ط2004اعتنى بها نجوى عباس مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، 
، تقديم ومراجعة حسن الزين، دار الفكر، بيروت، تاريخ الدولة العثمانية؛الميراالي اسماعيل سرهنك-4

.9- 8، ص ص 1988
47، مصدر سابق، صحليمابراهيم بك -5
.35محمود محمد الحويري، مرجع سابق، ص - 6
47، مصدر سابق، صحليمابراهيم بك - 7



ونظرا لوقوف الزعيم التركي إلى جنب السلطان عالء الدين في إحدى معاركه ضد التتار

وبعد وفاة .بواديهماغرب قونية) 1(كافأه بأن أعطاه اقطاعا كبيرا وهو طومانيش واسكيشهر

ى القبيلة من سنة                           أرطغرل صار حفيده عثمان كوندوزالب رئيسا عل

، وهو المؤسس الفعلي  للدولة العثمانية وإليه )م1326-م1299()هـ726-هـ696( 

)2(.تنسب

أظهر عثمان براعة عالية في سن النظم اإلدارية إلمارته، فقد قطع العثمانيون على 

إلى نظام اإلدارة المستقرة  مما عهده شوطا كبيرا على طريق التحول من نظام القبيلة

ساعدها على تدعيم مركزها وتطورها سريعا إلى دولة كبرى، وإعدادها للدور الهام الذي 

على دولة الروم ) م1300/هـ700(اضطلعت به بعد ذلك السيما بعد أن أغار المغول سنة 

آخر سالطين السالجقة في آسيا الصغرى، وبعد وفاة السلطان عالء الدين كيقباد الثالث 

، أعلن عثمان استقالله مقتديا بغيره من األمراء، )م1307/هـ707(السالجقة بقونية سنة 

وأسس كل منهم حكومة مستقلة على أنقاض دولة الروم السالجقة وأولى عثمان عنايته 

)3(.بالدرجة األولى لدعم الجيش وتنظيم اإلدارة

أراضيه بالتدريج مستغال الفوضى لّي عثمان رئاسة عشيرته حتى أخذ يوسع وما أن و

واإلهمال المسيطرين على األراضي البيزنطية باألناضول، ولم يكن قد بقي لهم منه غير 

)4(.ركنه الشمالي الغربي، وشريط حول بحر مرمرة وإيجةومنطقة طرابزون

وبدأت فتوحاته الفعلية في أواخر القرن الرابع عشر باستيالئه على قلعتي اسكيشهر 

حصار، وما لبث أن وسع رقعة دولته إلى أن وصلت إلى يني شهر التي أصبحت وقرجه 

)5(.عاصمة لملكه، وبذلك توفرت له قاعدة لالنطالق نحو بروسة ثم القسطنطينية

، يراجع؛)مدينة قونيةغرب (تقع مدينة اسكيشهر في الجزء الغربي من إقليم األناضول -1

، مكتبة األنجلو المصرية 1، ج الدولة العثمانية، دولة إسالمية مفترى عليهامحمد عبد العزيز الشناوي ؛ -

.35، ص 1984القاهرة، 
4748ابراهيم بك، مصدر سابق، ص ص- 2

. 40، 38ابراهيم بك، مصدر سابق، ص ص-3
، منذ نشأتها حتى نهاية العصر الذهبي، تاريخ الدولة العثمانيةد ؛متولي أحمد فؤاد، وفهمي هويدا محم- 4

35، ص1، ط2002ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، 
.37أحمد عبد الرحيم مصطفى، المرجع السابق، ص -5



التي كانت تعتبر مدينة بيزنطية ) م1326/ هـ727(وقبل وفاته سقطت بروسة عام 

ها خطوة هامة بالنسبة للعثمانيين هامة، وأصبحت عاصمة لألسرة العثمانية، وكان سقوط

)1(.الذين تحولت أمالكهم من إمارة إلى دولة حقيقية ذات عاصمة وحدود

فق العثمانيون في االستيالء و) م1359-م1326/هـ761-هـ726(وفي عهد إبنه أورخان 

، فجعلها أورخان عاصمة مؤقتة إلمارته بعد )م1331-هـ731(مارس 2على نيقية في 

-ـه738(سنة )إزميت(ة لقربها من ساحة القتال، ثم استولى على نيقوميديا فتحها مباشر

)2(.، ومن هذا الموقع عبروا المضايق على أوروبا)م1337

:ظروف الفتوحات العثمانية في المشرق والمغرب العربيين

- ) هـ886/هـ855(ياستمرت الفتوحات العثمانية خاصة في عهد السلطان محمد الثان

ي، وه)1453/هـ857(الملقب بالفاتح ألنه فتح المدينة الشرقية في سنة )م1481-م1451

)3(.القسطنطينية

وكان فتح القسطنطينية بداية لسلسلة من الفتوحات العثمانية المتوالية في البر والبحر، 

)4().م1460/ـه865(فقد فتحت في عهد محمد الفاتح جزيرة المورة وأثينا سنة 

م حاد 1512/هـ918ليم األول عرش الدولة العثمانية سنة وعندما اعتلى السلطان س

عن السياسة التي سلكها أسالفه من السالطين العثمانيين، فتوقف عن الزحف الغربا والتوسع 

)5(.في أوروبا على حساب القوى المسيحية المجاورة، واتجه بغزواته ناحية الشرق اإلسالمي

)5(.اإلسالمي

رأى فريق منهم أن الدولة العثمانية قد اختلف المؤرخون في تفسير هذه الظاهرة، ف

ه كان عليها في بلغت مرحلة التشبع في فتوحاتها الغربية مع نهاية القرن الخامس عشر، وإنّ

أوائل القرن السادس عشر البحث عن ميادين جديدة للنشاط والتوسع، بينما رأى فريق آخر 

.38، 37نفسه، ص ص -1
39أحمد فؤاد، وفهمي هويدا محمد، مرجع سابق، صمتولي-2
، )ت.د(، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، )1914-1514(نية والشرق العربيالدولة العثمامحمد أنيس ؛-3

.57ص
.154محمود محمد الحويري، مرجع سابق، ص -4
.208نفس المرجع، ص -5



لسادس عشر هي التي دفعتها أن األحداث التي دارت داخل الشرق العربي في أوائل القرن ا

إلى التدخل في شؤون الشرق العربي، ومنها سياسة الدولة الصفوية في إيران في محاولتها 

، وذلك لحماية هذه المناطق بصفة خاصة )1(نشر المذهب الشيعي في العراق وآسيا الصغرى

الي على ر آخرون ذلك بالزحف األوروبي أو البرتغوالعالم السني بصفة عامة، بينما فس

خروج العثمانيين إلى هذه المناطق كان يقصد به حدود الشرق العربي ومنافذه البحرية، وأن

اإلسالميالوصول إلى حدود ومنافذ الشرق العربي قبل البرتغاليين، وحماية الشرق األدنى 

راضي أن لالحتمالين دورا كبيرا في التوجه العثمانيين نحو األويبدو)2(.من الخطر البرتغالي

)3(.العربية

ليجبر الشاه إسماعيل على الدخول ) تبريز(فقرر السلطان سليم الزحف مباشرة على

/ هـ920(سنة ) جالديران(معه في معركة للدفاع عن عاصمته، فالتقى الطرفان في موقعة

، حيث انتصر سليم األول و استولى على خزائن الشاه، وأرسلها إلى )4() 1514

)5(.ك أرسل إليها أربعين صانعا من أمهر صناع هذه المدينةالقسطنطينية، وكذل

ثم قرر سليم األول بعدها مغادرة المدينة خوفا من عدم توفير المؤن الالزمة لجيشه 

على أن يرجع إليها في العام التالي الستكمال غزو إيران، لكن موقعة جالديران جعلت الشاه 

عشر وبداية القرن السابع عشر عند نشوب إسماعيل يفقد نفوذه خاصة في القرن السادس 

103محمد أنيس، مرجع سابق، ص-1

، 1984، دار النهضة العربية، بيروت،  )1922-1516(تاريخ المشرق العربي؛ رعمرعبد العزيز عم- و

69و68ص
.103محمد أنيس، مرجع سابق، ص -2
غير أن نوار عبد العزيز يرى أن الهدف الحقيقي للتوسع الصفوي في العراق واتجاهه نحو الشام لم يكن - 3

لنشر المذهب الشيعي فحسب، وإنما لتحقيق أهداف اقتصادية و التمتع بمكانة رفيعة لدى المسلمين بالسيطرة 

دي للعالم اإلسالمي وهو بغداد، يراجع؛على القلب التقلي

66، ص ص)ت.د(، القاهرة، دار الفكر العربي، تاريخ الشعوب اإلسالميةنوار؛ نعبد العزيز سليما
.106محمد أنيس، مرجع سابق، ص -4
، 1، ط1981، تحقيق إحسان حقي، دار النفائس، بيروت، تاريخ الدولة العلية العثمانيةمحمد فريد بك؛ -5
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المنازعات بين المجموعات القبلية المختلفة حول السلطة في عهد ابنه، وأصبح من الصعب 

)1(.على الصفويين أن يركزوا دعوتهم للمذهب الشيعي في األناضول

فتحت جيوشه مدائن ماردين والرقة والموصل وبعد عودة سليم األول إلى القسطنطينية، 

)2(.ن بذلك العثمانيون حدودهم الشرقيةفأموتحكمت في إقليم ديار بكر وجزء من أذربيجان

وبعد هذه االنتصارات وجه سليم األول اهتمامه شطر بالد الشام، التي كانت جزءا من 

)3(.دولة المماليك الجراكسة

ان العثماني بجيوشه إلى البالد الشامية ليستولي م تقدم السلط1516/هـ922وفي سنة 

)4(.صها من يد السلطان قانصوى الغوريعليها، ويخلّ

وقد اختلف في أسباب ذلك، فقيل أن المماليك لم يدعموا العثمانيين حين هاجموا 

لوا الصفويين، وانتصروا عليهم في جالديران لخوفهم من ازدياد قوة العثمانيين، كما أنهم حاو

)5(.التفاوض مع الصفويين، فاستاء العثمانيون من ذلك

وقيل أن مجيء السلطان سليم إلى هذه البالد كان بطلب من أهلها ليتخلصوا من 

المماليك لما كانت تفرضه على أهل هذه البالد من الظلم ومصادرة األموال، وسلبها ألموال 

)6(.األغنياء حتى صاروا فقراء

ن األتراك أن سبب مجيء السلطان سليم إلى البالد الشامية وقال بعض المفكرين م

أولهما إزالة المذهب الشيعي، وثانيهما هو المقصد األهم فتح الطريق إلى الشرق : لغرضين

األقصى، واستيالؤه على ما فيه من الدويالت اإلسالمية المتبعثرة، وجعل العالم اإلسالمي 

.قوى الغربيةتحت راية واحدة ال تقوى على تمزيقها ال

.207و206محمود محمد الحويري، مرجع سابق، ص -1
.191محمد فريد بك، مصدر سابق، ص -2
. 212محمود محمد الحويري، مرجع سابق، ص -3
م، 1923/هـ1342، المطبعة المارونية بحلب، 3، جنهر الذهب في تاريخ حلبكامل بن حسين الغزي؛ -4

.  244و243ص 
.59سابق، ص عبد الكريم رافق، مرجع -5
.245و244، ص 3كامل بن حسين الغزي، مصدر سابق، ج-6



تقابل الجيشان المملوكي والعثماني في معركة في سهل ) 1516/هـ922(وفي عام 

حاكم حلب، وقائد الجيش ،، شمال حلب، وأثناء المعركة انسحب خايري بك)مرج دابق(

المملوكي بقواتها من المعركة، ثم أشيعت هزيمة المماليك ومقتل الغوري، وفعلت الشائعة 

)1(.د انهزم المماليك فعال، وسقط السلطان الغوري من هول الفاجعة التي حلت بهمفعلتها، فق

ل ثم دخل السلطان سليم األول مدينة حلب وقابله أهلها بالحفاوة والترحاب، واعترف به كأو

)2(.سلطان عثماني في إقليم عربي

على مدينة واصل العثمانيون تقدمهم جنوبا صوب دمشق، حيث وصل سليم األول 

حماة، واستولى بعدها على مدينة حمص، ثم على مدينة دمشق، حيث استقبله أهلها بترحاب 

وباستيالئه على مدينة دمشق، أصبحت كل سورية تحت . كبير، وفتحوا له أبواب المدينة

)3(.السيطرة العثمانية

بدلين النواب حتفظ العثمانيون بالتخطيط اإلداري العام لسوريا في عهد المماليك، مستا

المماليك بقواد من الجيش العثماني  وعرفت بالد الشام تقسيمها إلى نيابات، ثم عرفت باسم 

الباشويات أو االياالت، وكانت سبع نيابات، وهي نيابة حلب، ونيابة حماه، ونيابة طرابلس، 

)4(.وتتبعها نيابات صفد، وغزة، والقدس، ونيابة حمص، )أو دمشق(ونيابة الشام 

لى كل إيالة باشا بثالثة ذيول، وقسمت اإليالة إلى سناجق وهو اللواء، وعين على السنجق وع

ميرمران أو باشا بذيلين، وكان الباشا يعين في منصبه لمدة ثالثة سنوات، ثم خفضت لسنتين، 

)5(.ثم جعل التعيين لسنة واحدة

لمعارك حربية كبيرة في بينما كان التوسع العثماني في المشرق العربي نتيجة

، نجد التوسع العثماني في شمال افريقية كان جله نتيجة إللحاح )و مرج دابق(، )جالديران(

.77عبد العزيز عمر، مرجع سابق، ص -1
.77نفس المرجع، ص -2
.256، ص 3كامل بن حسين الغزي، مصدر سابق، ج-3
، 2002، دار النهضة العربية، بيروت، دراسات في تاريخ العرب الحديثعبد الكريم أحمد عزت؛- 4

.112ص
.112عبد الكريم أحمد عزت، ص- 5



القوى المحلية هناك من العثمانيين ليمدوهم بدعم قوي لمواصلة الجهاد اإلسالمي ضد العدوان 

1(.بر على شمال إفريقيا خاصة بعد سقوط غرناطةالصليبي المد(

المغرب العربي يعاني من انقسامات سياسية وصراعات بين مختلف القوى الموجودة فقد كان

ومما زاد األمور سوءا تلك الهجمات اإلسبانية على .من زيانيين بتلمسان وحفصيين في تونس

المدن الساحلية لشمال افريقيا عامة والجزائر خاصة، حيث سقطت أهم الموانئ، كمرسى 

م، 1510/هـ916م، وبجاية 1508/هـ914م، وهران نفسها 911/1505الكبير بوهران سنة 

أما مدينة الجزائر فقد تفاقم الخطر اإلسباني على المدينة ببناء حصن البنيون عام 

وأمام انتشار صيت الجهاد البحري العثماني في . م قبالة حافة مدينة الجزائر1510/هـ916

بيعي أن يتطلع مسلمو المغرب الحوض المتوسط وانتصارات مجاهدي البحر، كان من الط

األوسط إلى قائد يستطيع أن يرد الهجمات البحرية اإلسبانية المتتالية، وتجسدت هذه القيادة 

)2(. في األخوين عروج و خير الدين بربروسة

.166نوار؛ مرجع سابق، ص نعبد العزيز سليما-1
عروج وخير الدين بربروسه، أصلهما من جزيرة واقعة في ميدلي، خاضا غمار البحر مبكرا، لذلك ذاع -2

مسيحيين، صيتهما في الحوض البحر المتوسط، والشيء الذي دعم مكانتهما العسكرية الرفيعة في محاربة ال

يراجع؛

، 1972، الطباعة الشعبية للجيش، الجزائر، دخول األتراك العثمانيين إلى الجزائرعبد الحميد ابن اشنهو؛ 
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:الباب األول
والتخطيط المعماري للدوردنـلملالتطور التاريخي 

رـزائـة الجـمدين:الفصل األول 

بــنة حلــمدي: الفصل الثاني

قــة دمشـمدين: الفصل الثالث



:الفصل األول

:تطورها التاريخي وتخطيط دورها/ مدينة الجزائر·

اج عمرالحدار-

الباياتدار-



:عريف بالمصطلحت

يبدوو، )1(من المعروف أن التسمية المتداولة في المجتمع اإلسالمي للمسكن هي الدار

محاكم الشرعية في البالد العربيةهو األكثر استعماال في العقود الخاصة بالكانلفظ الهذا أن.

ت فأخذت على سبيل الحصر عينا، ففي مدينة الجزائر ورد هذا اللفظ في أكثر من عقد

كوثيقة ، العثمانيمن عقود تصفية التركات التابعة للمحاكم الشرعية لمدينة الجزائر في العصر

تصفية تركة الحاج ابراهيم الفكاه ابن علي األندلسي والمؤرخة بأواسط شهر جمادى األولى 

والوثيقة الثانية الخاصة بتصفية تركة المرحوم ، )2(م1702أكتوبر 12-2/ـه1114عام 

-اكتوبر 29/ـه1127ور العطار ابن سليمان والمؤرخة في أوائل ذي القعدة الحاج منص

)3(.م1715نوفمبر1

لدار باسيل بمدينة غرفة الحرملكه في كتابة جداريةتالذي وجد)دار(وهو نفس اللفظ

سكنا هذا «وهذا نصها ، افة إلى الدار في نفس الكتابةضإ) بيت(لفظ وجدتيمع أنن، حلب

8في)4(البيتوقد دهنا هذا ، 1186شعبان 11الموافق 1772نون الثاني الدار في آخر كا
)5(».1199رمضان23الموافق 1785تموز

دار، يدور لكثرة حركة الناس : بأنّها المحل يجمع البناء والعرصة، وهي من) الدار(يعرف ابن منظور - 1

:في أدنى العدد، يراجعرُؤ، وأدرودفيها، والجمع أَََ

، ص 1968، دار صادر، بيروت، 4، مج)دور(، مادة لسان العربلدين ابن منظور؛ أبو الفضل جمال ا-

.301إلى 295
:يراجع4، 13/2األرشيف الوطني، ع-2

، شهادة دكتوراه دولة في التاريخ 2، ج1830-1700الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر عائشة غطاس؛ -

55ص.2001-2000نسانية، الحديث، قسم التاريخ، جامعة الجزائر، كلية العلوم اإل
:، يراجع 66، 145األرشيف الوطني، ع- 3

61عائشة غطاس فس المرجع، ص
ر، مازاد على طريقة واحدة، يقع على ع، هو البيت من الشَّيوتاتٌ، وبيوت وبباييتٌوَأاتٌيبالبيت؛ وجمعه َأ-4

:الصغير و الكبير، يراجع

14، ص1968، دار صادر، بيروت، 2، مج)يتب(، مادة لسان العربابن منظور؛ - 
1لوحة رقم -5



ناأما مدينة دمشق فاستعمل لفظ الدار في بعض الوثائق المحاكم الشرعية والتي أخذ

)1(.منها عينة واحدة تدل على ذلك

التابعة للعصر الوسيط مصطلحات ولقد وردت في أقدم المصادر اإلسالمية المغاربية

.منزلو،)2(قصرو،بيتو،دارمتنوعة حول لفظ  

إلى استعمال المصطلحات صناعة البناءفقد تطرق ابن خلدون في مقدمته في باب 

أنها من صنائع العمران « :ور الحضاري للبيوت فقالرف الدحين ع،األربعة المذكورة

وقاء كل شيء(نفي اتخاذ البيوت والمنازل للكوهي معرفة العمل،الحضري وأقدمها

ل عليه من الفكر في عواقب وذلك أن اإلنسان لما جبِفي المدن،والمأوى لألبدان) وستره

كاتخاذ البيوت المكتنفة ،ال بد أن يفكر فيما يدفع عنه األذى من الحر والبرد( أحواله

)3(».بالسقُف والحيطان من سائر جهاتها

خوفا من صروق ،وتحصينها، شيرابن خلدون أن تكاثر البيوت كان الدافع وراء تعليتهاوي

)4().أي الجيران(بعضهم بعضا 

)5(.فمنها الدويرة والبيوتوذكر أن هذه الدور تختلف من حيث الحجم،

وفي وصف ابن خلدون لبيوت أهل الحضر،ذكر أن بيوتهم تتميز باحتوائها على سقوف،

)6(.،وكراسي لجلوسهمألبوابهموعلى أغالق 

في حديثه عند دخول األمير الزياني أبي ،قصرودارزرع إلى مصطلح كما أشار ابن أبي

دار "بكر بن عبد الحق محيو بن أبي بكر بن حمامة بن محمد إلى مدينة فاس ونزوله في 

)1(.الموجودة في مدينة فاس" الجوزة

، 1309هـ، رقم السجل 1325رمضان 9، والمؤرخة ب89مبنى مركز الوثائق التاريخية، رقم الوثيقة -1

123الصفحة 
:في كل شيء، خالف الطّول، يراجعروالقصرصقصر، القَ- 2

. 95، ص 5، مج)قصر(ابن منظور، لسان العرب، مادة 
عاصرهم من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والبربر ومنعبد الرحمن ابن خلدون؛- 3

.724، ص1، مج 3، ط1967، دار الكتاب اللبناني، 1، مجذوي السلطان األكبر
725نفسه، ص- 4
726نفسه، ص- 5
.نفسه- 6



ن األمير يعقوب بن عبد الحق في خضم جهاده هـ أ640أن في آخر سنة (...)« وذكر 

)2(».نزل قصر المجاز،صاحب إشبيلية" ألفنش"ضد 

) م1695/هـ1107ولد سنة (أما في العصر الحديث فقد ورد في رحلة ابن حمادوش

ران لفظ دور في أحد عقود القلسان المقال في النبإ عن النسب والحسب والحالالمسماة

وتتميما ،استجالبا لمودتها،ه المنكحة المذكورةالمذكور لزوجتوساق الناكح" المذكورة

ومما عسى أن يكسبه ويقتنيه وهو اآلن بيده،لمسرتها النصف الواحد من جميع ما كسب،

)3(»)...(عن شاء اهللا من جميع الدور واألرضين كلها

ففي وصف عادات أهل الجزائر ،في باب بعض عادات أهل الجزائردوروجاء لفظ

وعادة متولي الجامع الكبير يفرغ قنطارا أو أكثر من «:وردت كلمة دار في مايلي،يلة القدرل

فإذا صلى العصر أخرج ذلك ) ...(ويأتون بهم إلى دار المفتي أو الوكيل،) ...(شمع 

)4(»)...(ويطوفون بهم البالد وأقله إلى دار اإلمارةالمؤذنون أو غيرهم في أيديهم،

فإن األسر « :وذلك في مايلي،داروبيتن بن عثمان خوجة لفظ ولقد استعمل حمدا

تجتمع في دار مشتركة تستطيع أن تسكن وحدها،التي تنتمي إلى الطبقة الفقيرة والتي ال

(...)«)5(

التي كانت الغالبة على أشهر ويظهرمن خالل ذلك أن التسمية الواردة هي القصر والدار،

.المصادر المغربية 

فقد وردت ،صة بهذه المنطقة في العصر الوسيطفالمصادر الخان مدن الشام،أما ع

:فعند ابن شحنة في باب ذكر القصر التي كانت لملوك حلب،بيتوقصروداربين 

، دار المنصور للطباعة والوراقة، ريخ الدولة المرينيةالذخيرة السنية في تاعلي ابن أبي زرع الفارسي؛ 1-

.65، ص1972الرباط، 
.67علي بن أبي زرع الفارسي، مصدر سابق، ص- 2
المسماة لسان المقال في النبإ عن "رحلة ابن حمادوش الجزائريعبد الرزاق بن حمادوش الجزائري؛ -3

اسم سعد اهللا، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، تقديم وتحقيق وتعليق أبو الق،"النسب والحسب والحال

.249، ص1983الجزائر، 
.126عبد الرزاق بن حمادوش، مصدر سابق، ص-4
، تقديم وتعريب محمد العربي الزبيري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، المرآةابن عثمان حمدان خوجة؛ - 5

.103، ص1، ط1982الجزائر، 



منها قصر يقال كانت ملوك حلب تنزل بهذه القصور أوال وتسكنها دون القلعة،(...) «

)1(»(...)تسعين من الهجرةأنشأه مسلمة بن عبد الملك بالناعورة سنة 

)2(»(...)ومنها قصر بناه سيف الدولة ابن حمدان بالحلبة(...) «

فهدم مساجد علم الدين سليمان بن الحاني الوزير،) حلب(وجعل على عمارتها (...) «

بت خُرومدارس وأخذ أمالكا كثيرة بغير حق وظلم وحصل للناس بسبب ذلك ضرر بالغ 

)3(»(...)بيوت ومساجد

ونعمان ،الغزيكامل بن حسين ومن المصادر الحديثة الهامة حول بالد الشام نجد 

.أفندي قساطلي

في هذه (...) «: في ذكره لحي الجديدة دورو،دارأما عند الغزي فقد وردت لفظ 

ذات بهاء وجمال يدالن على ثروة أهلها وعلى ماكان عليه تجار المحلة عدة دور عظام،

)4(»(...)ورخاء المعيشة في ذلك العهد،والغبطة،والربح،لنجاححلب من ا

فإن ،ها وجفافها لخلوها من مياه جاريةوهي محلة جيدة الهواء لنظافت(...) « وذكر أيضا

والماء الذي يستعملونه في الماء الذي يشربه أهلها هو ماء الصهاريج المحرز من المطر،

فإن كل دار من دورها التخلو على الغالب من ، ةباقي شؤونهم هو ماء اآلبار المعين

)5(»(...)صهريج وبئر ماء معين

)6(»(...)دور بني غزالة في محلة الجديدة(...) «وذكر

أبنية هذه المدينة (...) « : أما القساطلي فقد اقتصر حديثه  على الدور في مدينة دمشق 

)7(»حتى كأن المدينة بناء واحدواألخرى،شاهقة ملتصقة بعضها ببعض الفسحة بين الدار 

، وقف على طبعه وعلق حواشيه  يوسف بن المنتخب في تاريخ مملكة حلبرالد؛ أبوالفضل ابن شحنة - 1

.58ص1909اليان سركيس الدمشقي، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 
.نفسه- 2
.نفسه- 3
.469،ص1كمال الدين حسين الغزي،مصدر سابق،ج- 4
نفسه-5
775،ص2نفسه،ج - 6



ومما يزيد دور دمشق حسنا لطف أهاليها العجيب وأنسبهم للغريب،(...) « وأيضا )1(»

)2(»(...)فإنهم يستقبلون كل من زارهم بالبشاشة 

)3(»(...)ومن أشهر دور المدينة القديمة دار عبد اهللا بك العظم(...) « 

دار حبيب أفندي حي النصارى مابين باب توما وطالع القبة،ومن الدور الحديثة في (...)«

)4(»(...)الصباغ

)6(»(...)ودار سعيد أفندي قوتلي(...) «و،)5(»(...)ودار يوسف أفندي عنبر(...) «

يراد بها في المصادر العربية البناء الذي قصروبيتودارويتبين أن كل هذه المصطلحات 

.يعرف بالمسكن

95،ص1879، بيروت،الغنّاء في دمشق الفيحاءكتاب الروضةنعمان أفندي قساطلي ؛-1
.96نعمان أفندي قساطلي،مصدر سابق،ص- 2
.نفسه- 3
نفسه- 4
نفسه -5
نفسه- 6



: لجزائرتاريخ مدينة ا

وقع و)1(شرقا0º44وخط طول ، شماال36º47تقع مدينة الجزائر على خط عرض 

شبه إجماع أن اسم الجزائر مشتق من الجزر التي كانت تحيط بالجهة الساحلية الشمالية 

.)2(والتي تعرف اليوم باألميرالية، الغربية لخليج مدينة الجزائر

التي بحوزتنا حول تاريخ المدينة قبل الوجود الروماني في إن المعلومة الوحيدة الثابتة

تفيد أن هذا المكان الذي أقيمت عليه المدينة يوجد فيه موقع يدعى ، هذا الجزء من إفريقيا

كشفت عن قطع ، م1940/هـ1359فاالكتشافات األثرية سنة ، والوثائق تبقى نادرة، إكوزيوم

وهو دليل على ، Melquartله فينيقي يدعى ملكار تحمل نقش ا، نقدية من البرونز والرصاص

ورشة لفي أرضيةوجدت ، ةوتمثلت في مائة وثماني مسكوك، مرور الفينيقيين بالمنطقة

وتحمل على ، وقد ضربت بين منتصف القرن الثاني واألول قبل الميالد، )التسيير العقاري(

ثم دخلت الصيغة ، ج البحرأو جزيرة الشوك أو دجا، )Icosim(اكوسيم كلمةأحد وجوهها 

واستولى عليها ، Icosiumفأصبحت اكوزيوم ، في العصر الرومانيالالتينية على التسمية

بنيت فيها أسقفية تعود إلى تاريخ معلوم و، جزءا من اإلمبراطورية الرومانيةالرومان لتصبح

)3(.من العهد البيزنطي

، العاشر الميالدي/الرابع الهجريوبقيت على هيئتها المهجورة إلى غاية القرن 

وفي فترة الحقة عرفت )4(.المدينة بإذن من أبيه مناد بن زيريحيث أحيا بلكين بن زيري

، وهي قبيلة من قبائل الصنهاجية البربرية، أومزغنانمدينة الجزائر بجزائر بني مزغنة

، مدينة الجزائروأصبحت منذ ذلك الحين، كانت تقطن بضواحي هذه المدينة في هذه الفترة

)5(.األوسطها جزء من مدن بالد المغربؤومينا

1 -Le Tourneau;  « Aldjazaïr » . In Encyclopédie de l’Islam, t.II,  .J.Brill,Paris, 1977, p. 533

2-Ibid.

3-Ibid.

Rachid Dokali; les mosquées de la période turque à Alger ; S.N.E.D, Alger, 1974, p.13.

، كلية صفحات في تاريخ مدينة الجزائر من ٌأقدم عصورها إلى انتهاء العهد التركيعبد القادر نورالدين؛ -4

.31، ص 1965اآلداب، الجزائر، 
5 -Le Tourneau, «Aldjazaïr », in Ency, t.II, p . 533.



الحادي /القرن الخامس الهجريمنفي هذا السياق نجد وصفا لمدينة الجزائر و

مدينة جزاير (...) «في كتابه المسالك والممالك) م1094/هـ487ت(لبكريلعشرالميالدي 

محكمة تدل على )1(ا آثار لألول وأزاجفيه، قديمة البنيان، وهي مدينة جليلة، بني مزغنة

فيها فُرش بحجارة ملونة صغار مثل ، وصحن دار الملعب، أنّها دار مملكة لسالف األمم

وال تعاقب ، وأبدع صناعة لم يغيرها تقادم الزمان، صور الحيوان بأحكم عمل، الفسيفساء

نة بني مزغنة وكانت بمدي، )2()مسجد المرابطين(ولها أسواق ومسجد جامع، القرون

له ، ومرساها مأمون(...) اليوم قبلة الشريعة للعيدينوهو، كنيسة عظيمة بقي منها جدار

)  3(»(...)يقصد إليه أهل السفن من افريقية واألندلس وغيرهما، عين عذبة

ثم توسعت مدينة الجزائر تحت حكم قبيلة الثعالبة العربية المتمركزة في سهل متيجة 

هذه العالقة بين المدينة والقبيلة أدتولقد ، ثلث األخير من القرن الثاني عشر الميالديمنذ ال

العربية إلى بروز شخصية عبد الرحمان الثعالبي كشخصية جمعت بين الحكم اإلداري 

)4(.حتى أصبحت المدينة تعرف  باسمه لدى العامة، والتوجيه الديني

خطر اإلسباني شأنها العرفت ، سادس عشروبداية العشرمع نهاية القرن الخامسو

عرفت المدينة نموا ديموغرافيا كبيرا بتوافد كما، في ذلك شأن المدن الساحلية األخرى

، Roquinquistaالهجرات األندلسية الفارة من االضطهاد المسيحي إثر حركة االسترجاع

)5(.السكانية فيهافعرفت مدينة الجزائر توسعا عمرانيا كبيرا تبعا لالرتفاع  الكثافة 

.اآلزاج، ج أزج، يقصد به األسوار بداخلها بعض المنازل أوما شابهها-1
م، 1096/ه590في القسم السفلي للمدينة، بنى يوسف بن تاشفين المرابطي المسجد الكبير في عام-2

Rachid. Dokali,op, cit, p.15:يراجع

نشر "والمغرب من كتاب المسالك والممالكةالمغرب في ذكر بالد افريقي"عبد اهللا بن عبد العزيز البكري؛-3

، إصدار فؤاد سزكين منشورات معهد تاريخ العلوم 134، مج في الجغرافيا اإلسالمية. ماك جوكن دي سالن

.66، ص 1993ت، العربية واإلسالمية، جامعة فرانكفور
4 -Le Tourneau, « Aldjazaïr », in Ency, t.II, p . 533.
5- Le Tourneau, « Aldjazaïr », in Ency, t.II, p 533.



الحسن بن محمد الوزان فإن مدينة الجزائر في بداية القرن السادس واعتمادا على وصف 

)1(.عشر احتوت على أربعة آالف كانون

فإن اعتمادا عن الرحالة األوروبيين بلغ عدد سكان مدينة الجزائر، وحسب الدراسات

وكان تزايد السكان ، وعشرين ألفافي منتصف القرن السادس عشر بين عشرين ألف وخمسة 

يكون ذلكبو، 1620/هـ1030لى عشرين ومائة ألف نسمة عامإمذهال حيث قفز العدد 

)2(.عدد السكان قد تضاعف بنحو ست مرات خالل مائة سنة

حصن البنيونبنائهم لخاصة بعد ، الخطر اإلسباني بقي يهدد سكان المدينةغير أن

)Forteresse de Pénon( ،واستقرارهم به)األمر الذي دفع أهل مدينة الجزائر لالستنجاد )3

)4(.باألخوين عروج وخير الدين بربروس

وقد أشار كاتب غزوت عروج وخير الدين إلى الظروف التي استنجد فيها أهل 

وكان في مدة إقامته في ، رجعنا إلى خبر عروج«: الجزائر بعروج وأخيه خير الدين فقال

يه أهل الجزائر كتابا يرغبونه في القدوم عليهم وجهاد عدوهم المجاور لهم جيجل كتب إل

وكان قد أضر بهم غاية الضرر وضيق بهم غاية ، في الحصن الكائن بالجزيرة

)5(».التضييق

،دار 2، ترجمة عن الفرنسية محمد حجي ومحمد األخضر، جوصف افريقيةالحسن بن محمد الوزان، - 1

38ص، 2، ط1983الغرب اإلسالمي، بيروت، 
68، ص1ة غطاس؛ مرجع سابق، جعائش- 2
.63عبد الحميد ابن أشنهو؛ مرجع سابق، ص-3

4- Boutin ; Reconnaissance des villes forts et batteries d’Alger , publié par Gabriel Esquer,
Paris, 1927, p . 66.

القادر المطبعة ، اعتنى بتصحيحه وتعليق حواشيه نور الدين عبد كتاب غزوات عروج وخير الدين-5

.27، ص 1934الثعالبية، الجزائر، 



كانت اإلمبراطورية العثمانية هي التي رفعت راية اإلسالم ضد الهجوم الصليبي 

حّل عروج ، ي سلماالجزائرالقطروبدخولها إلى ، تغالالمسيحي الممثلين في اسبانيا والبر

)2(.على المدينةاوأعلن نفسه سلطان، )1(محّل حاكم الجزائر سالم التومي

وقام ، تمكن خير الدين من تدمير حصن البنيونم1529/هـ936ماي 27وفي 

)3(.ن ميناء  مدينة الجزائروبذلك تكو، بربط الجزر بعضها ببعض نحو الساحل

أصبحت كل األعمال اإلدارية الحكومية تدار ، دخول مدينة الجزائر تحت الحكم العثمانيوب

أي ، الفخمة تقع في نفس الجزءدورومعظم المباني وال، في القسم السفلي من قصبة المدينة

وأصبح هذا القسم يمثل مركزا لنشاط ، )الجامع الكبير( الجهة الشمالية لجامع المرابطين

وى على أكبر شارع رئيسي يمتد من باب الواد غربا إلى باب عزون حيث احت، تجاري

)4(.كما تعود أهمية هذه الناحية إلى مجاورتها لميناء الجزائر، شرقا

أما المنطقة العليا للمدينة التي تدعى بالجبل فتحتوي على مساكن كثيرة إلى جانب أحياء 

يقة ويرجع ذلك إلى وتميزت بشوارع ض، األحياءخاصة بأصناف الحرف ومساجد

)5(.طبوغرافية الموقع

نظمت مناطقها ونظمت مناطقها ، عرفت مدينة الجزائر توسعا كبيرا كمدينة وكدولة

رف بالبايلك وأصبحت بذلك المنطقة التي عرفت حكمها منظم ع، وإدارتها تنظيما جديدا

)6(.Régence d'Alger)(بالمغرب األوسط ثم بإيالة الجزائر 

ومعقل (سالم التومي، هو زعيم سكان سهل متيجة، يعود نسبه إلى قبيلة الثعالبة التي هي فرع من معقل -1

، استولى سالم التومي على الحكم عندما احتل االسبان )قبيلة من بين ثالث قبائل العرب الذين دخلوا الجزائر

:م، يراجع1510/هـ916بجاية سنة 

.39، ص 1الوزان؛مصدر سابق، جالحسن بن محمد-
24، صتاريخ المدن الثالث:مدينة الجزائر عبر التاريخ، ضمن مجموععبد الرحمان الجياللي ؛ -2

3 -Le Tourneau, « Aldjazaïr »., In Ency, t.II, p . 533.
4 - André Raymond; « le centre d'Alger en 1830».In revue de l'occident et de la méditerranée,

n.31,  1981p.73.
5 -Ibid

.23ص1986ك، الجزائر، .و.، م1791- 1766، داي الجزائرمحمد عثمان باشاأحمد توفيق المدني؛-6



مراحل بأربعالجديد الذي اتبع بعد دخول العثمانيين مدينة الجزائر مر إن النظام

( باي البايات(عرفت األولى بالبايلربايات ، متعاقبة هـ 996م إلى 1544/ هـ 951) 

ثم األغوات ، )م1659/هـ 1070م إلى 1587/  هـ 996(ثم الباشاوات ، )م1587/

1082خيرا الدايات من سنة  وأ، )م1671/هـ1082م إلى 1659/ هـ 1070(

)1().م1830/ هـ1246م إلى 1671/هـ

هـ 1086(الذي كان قنصل فرنسا في الجزائر من سنة ) D’Arvieus(ويصف دارفيو

على ، وكل مبانيها بيضاء، أن المدينة ليست ذات شكل مثلث تماما أو مربعا«)م1675-

ويوجد على قمة المدينة ، ع أبيضحتى تبدو من بعيد وكأنها سفينة ذات شرا، شكل مدرج

أما أسوارها فهي تتماشى مع شكل . ثم ينحدر عمرانها نحو البحر، قصبتها

أما فيما يخص أبواب المدينة فهي تحتوي على عدد من األبواب أذكر ، )المثلث(هضبتها

فمن خالله تدخل القوافل ، باب عزون التي كانت مركز تبادل تجاري هام للمدينة: أهمها

، أما الباب الثانية فهي باب الجديد، وتعتبر مقرا للتجار الوافدين على المدينة، اريةالتج

والثالثة هي باب القصبة والتي سميت ، وهي التي ينفذ من خاللها إلى قصر الحاكم بالقصبة

والخامسة ، والرابعة هي باب الواد في الشمال الغربي، )القلعة(الداي داربذلك لمجاورتها ل

)01مخطط رقم ()2(».لبحريةهي باب ا

.23، مرجع سابق، ص أحمد توفيق المدني-1
2 - Chevalier  D’Arvieus; Mémoires du chevalier d’Arvieus.  t.5, Paris, M.DCC.XXXV., p p.
219- 222.



:الحاج عمردار- 1

واحد من ضمن الدور الثالث التي تُكون ما يعرف بحصن )1(الحاج عمردارعدت

)3(وتتمثل هده الدور في قصر الثامن عشر المعروف بدار مصطفى باشا، )2(الثالث والعشرين

. الدراسةودار الحاج عمر وهو موضوع ، فهو مجهول هوية من شيده17ودار 

وطبانة ،)4()سباط الحوت( بطبانة كما كان يعرف أيضا )بطارية(يطلق عليهكان الذيو

في المخططات التي تعود إلى ) 13(هذه البطارية كانت مصنفة برقم ،)5(مامي أرناؤوط

.والتي مازالت فتحاتها قائمة إلى يومنا هذا، )6(وكان بها أربعة مدافع، 1829/هـ 1245سنة

تالي كان هذا الحصن والحصون األخرى من بين المنشآت الكبرى للعثمانيين في مدينة وبال

وذلك ، )م1830/هـ1246(إلى سنة )م1518/هـ1234(الجزائر طيلة حكمهم لها من سنة 

:الحاج عمر هو صهر الباشا حسن، يراجع-1

، ترجمة وتحقيق وتعليق بن حموش خطط مدينة الجزائر من خالل األرشيف العثمانيألبير ديفولكس؛ -

.226، ص 2004مصطفى، وبلقاضي بدر الدين، المجمع الثقافي، أبو ظبي، 
ألنه واحد من الحصون الكثيرة التي كانت موجودة في الفترة العثمانية، والتي يغلب ) 23(رقمأطلقوا عليه-2

.على الظن أن عددها كان أكثر من ثالثة وعشرين
لمدينة الجزائر، والتي ترجع 23تعتبر دار مصطفى باشا من بين مجموع البنايات التي تكون حصن - 3

- هـ 995م و1583- هـ991لسادس عشر، أي ما بين سنتين بناؤها على األرجح إلى منتصف القرن ا

:م بالتقريب من طرف الريس أرناؤط مامي، لتنتقل بعد ذلك إلى ملكية الداي مصطفى باشا، يراجع1586

48لطيفة بورابة، مرجع سابق، ص
:، لفظ تركي معناه، مركز المدافع، يراجع)طوب خانه(طبانة أو حصن، وأصل الكلمة -4

، تحقيق أحمد توفيق المدني، شركة الوطنية للنشر والتوزيع، مذكرات نقيب األشرافشريف الزهار؛أحمد ال-

.130، ص 2.، ط1980الجزائر، 
م إلى سنة 1583/هـ991أرناؤوط مامي، ألباني األصل، كانت له سمعة طيبة في مدينة الجزائر من سنة - 5

:، يراجعم، ثم أصبح باشا على تونس ثم على ليبيا1586/هـ995

-F.D  Haedo; Histoire des rois d’Alger, traduite et annotés par H.D .Grammont, Adolphe
Jourdon, Alger ,1881, p. 196.

-M  Belhamissi; Histoire de la marine Algérienne (1516-1830), E.N.A.L, Alger, 2eme Ed, p.
101.
6- ) مسودات ديفولكس(- –Al. Devoulx; Alger, Delphin, (s. d), p. 8.



ولهذا نجد ، )وإنكلترا وهولندا، فرنسا، إسبانيا(الشتداد العدوان األوروبي المسيحي عليها 

)1(.عديدة فضال عن األسوار والخنادق األماميةالمدينة محصنة بحصون 

حيث يذكر ، )lothophage(في شارع كان يسمى بشارع لوتوفاج ه الدارقع هذت

دارا جميلة بناها الحاج ) شارع لوتوفاج(كما كانت بهذا الشارع (...) «ديفولكس في كتابه

)2(».(...)عمر صهر الباشا حسن

هو (...) «: ع لوتوفاج على النحو التاليوفي هذا الصدد أيضا يصف كالين شار

يعود تاريخها إلى الفترة دورويستحوذ على، يجهله السكان الجزائريون، زقاق رائع

تطغى عليها البالطات الخزفية والزخرفة ، وتمتاز بثراء زخرفي ال نظير له، العثمانية

)3(».الخشبية

)02لوحة رقم ( )02مخطط رقم (: الحاج عمرداروصف مخطط 

ختلف عن بقية الوحدات السكنية تال تيال، رلدال ما يشد انتباهنا المظهر الخارجي لأو

عليه من الثراء الزخرفي في يبدو في غاية البساطة مقارنة ما هتلمدينة الجزائر حيث 

.الداخل

هي عبارة عن قاعة مربعة ، السقيفة األولى، على سقيفتينه الدارحتوي هذت

وتدعى بالسقيفة الصغرى قبل االنتقال إلى السقيفة ، الداري قاعة لحراسه، )2م10,5(الشكل

.الكبرى عبر الباب الذي يقع في الجهة الشرقية

مبلطة بالرخام األبيض ، )2م40,3(تقدر أبعادها بـ ، هذه السقيفة المستطيلة الشكل

من (colonnettes)تفصل بينهما أعمدة مزدوجة، نجد بها دكات أو مقاعد من حجر الشيست

.الحجر الرملي المنحوت

، 1، ط1972، المطبعة العربية، الجزائر، 1830مدينة الجزائر، نشأتها وتطورها قبل عبد القادر حليمي؛ -1

.241ص 
.226، ص .....ألبير ديفولكس، خطط مدينة الجزائر-2

3- H Klein; «Visites et excursions des années 1910 et 1911». In feuillets d’Eldjezair, t.IV,
1912, p. 71.



وجدرانها بسيطة خالية من البالطات ، سقف هذه السقيفة مقبب باألقباء المتقاطعة األضالع

.ثم يقطع هذه السقيفة ملقف لإلضاءة والتهوية، الخزفية

أو فناء مكشوفينفتح على ، يربط هذه السقيفة بالطابق األرضي سلم من حجر الشيست

).2م33(ـأبعاده تقدر ب، لشكلالصحن المربع ا

تطوقها أربعة أروقة ، مبلطة بالرخام األبيض، عبارة عن مساحة مربعةالفناء المكشوف

تتوزع على جوانب هذه األروقة أربع ، ممتدة على اثني عشر عمودا من الحجر الرملي

.غرف متفاوتة في الحجم طوال وعرضا

".لمطبخا"كما يوجد في الركن الشمالي للطابق األرضي

:فإننا نجد مستويين، ه الداروبانتقالنا إلى الطابق العلوي من هذ

)الوسطي(-أ- المستوى العلوي 

يحتوي هذا المستوى على قاعة ذات سقف مصور إلى جانب وجود ، الداريمثل ملحق 

) 2م22,14(تبلغ مساحتهاو،وبئر، )1(مصدرين للمياه هو الماجلممرات ضيقة تحتوي على

).م70,2×م20,8(أي 

- ب- المستوى العلوي

مزدانة باألثر الفني من السقوف ، يحتوي هذا المستوى على أربع غرف كبيرة

)2(.الخشبية المصورة التي ما زالت قائمة إلى يومنا هذا

).م3× م 10(من الجهة الشمالية تبلغ أبعادها: الغرفة األولى

الماجل هو الذي يجتمع فيه الماء، فإن بزغ خرج منه، ولهذا سمي مستنقع الماء ماجال، أي أن الماجل هو - 1

الماء الكثير المجتمع، وكثيرا ما يرادف اسمه اسم الصهريج الذي هو لفظ فارسي، الذي يجتمع فيه الماء على 

:أرض صلبة، يراجع

الموارد المائية وطرق استغاللها ببالد المغرب من الفتح اإلسالمي إلى سقوط دولة بن عميرة؛ محمد

.276، ص2005- 2004، كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، جامعة الجزائر، قسم االثار، الموحدين
لتي قامت بها ، وا1992إلى سنة 1985طرأ على هذه السقوف الخشبية المصورة، عملية ترميم في سنة -2

وكانت هذه العملية األولى من نوعها في . المختصة في ترميم المعالم األثريةSCI-MBMالشركة االيطالية 

.مدينة الجزائر، حيث حافظت هذه السقوف الخشبية على لونها وشكلها وطبقا للحالة األولى



.2م24,94احة أي بمس) م2,90×م8,60(أبعادها : الغرفة الثانية

.2م22,35أي بمساحة ) م2,54× م 8,80(أبعادها : الغرفة الثالثة

.دارثم نصعد إلى سطح، وفي أحد أركان هذا الطابق يوجد الحمام

:البايات بالقلعةدار

قلعة الجزائر المشرفة على المدينة على ارتفاع منشآتالبايات ضمن مجموع دارعد ت

.س المثلث الذي يلتقي عنده السوران الشرقي والغربي للمدينةوتشكل بناياتها رأ، مترا118

:القلعة

حاول تقديم نبذة تاريخية حول القلعة التي يعود تاريخها ن، ه الداروقبل التطرق إلى هذ

وهو تاريخ ورد في وثيقة تتكلم عن جامع ، م1552/هـ959حسب بعض المراجع إلى سنة 

ه المعلم الوحيد الذي كان موجودا في ن أنّدة التي تبيأي أنها الوثيقة الوحي، )1(سيدي رمضان

.)2(القصبة

أعلى نقطة أن«بقوله؛ 1830/ـه1246موقع القلعة عاملديفولكس جاء وصفو

وهي تقع عند التحام سوري المدينة ، مترا80، 118فيها ترتفع عن سطح البحر بمسافة 

يبلغ ، وبذلك تأخذ المدينة شكال مثلثا، باب الوادي وباب عزون: اللذين ينطلقان من بوابتي

وفي هذه النقطة ترتفع بطارية مستديرة أو شبه ، محيطه تقريبا ثالثين وخمسمائة متر

ومن الداخل سور آخر يفصلها ، محدبة يحدها سوران خارجيان هما امتداد ألسوار المدينة

)3(».عن المدينة

ة معمقة تساعد على التعريف به، ويستحق هذا المعلم أن يحضى بدراس.يقع في الجزء العلوي للمدينة، -1

:يراجعويمكن أيضا تحديد تاريخ بناؤه،

R.Dokali,Op,cit;p.73
2 -Sakina  Missoum; Alger à l’époque ottomane, INAS,Alger, 2003, p.105
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حيث نقل الداي علي ، لدايأصبحت قلعة الجزائر مقرا ل، 1816/هـ1232وفي سنة 

إلى منشآت القلعة بعد أن أحكم مراقبة منافذها ، )2(االجنينة سردارالديوان منإدارة)1(خوجة

)3(.فيهونعند كل خلل إداري يقععلى الدايات شر الجيش المتكررليأمن من

ألولى وتشير الدراسات أن اللبنة ا، ة قد بنيت على مراحل متباينةعومن المؤكد أن القل

أن الدالئل إالّ،لكن هذا التاريخ لم نجد له سندام،1516وضعت في عهد عروج عام امنه

المادية أكدت أن المرحلة األولى من البناء قد بدأت منذ النصف األول من القرن السادس 

م 1572–م 1570ذكر ديفولكس أن هناك رسما نفذ للجزائر بين سنة الصددوفي هذاعشر،

يوضح القلعة ويعينها بسور محصن،وأشير إليها المدينة على شكل شبه منحرف،تظهر فيه

)La Alcasaba Fortazza d'Algiéra.)4قصبة الجزائر المحصنة:تحت تسمية

:ويبدو أن الكتابات األثرية تبين أن القلعة بنيت على مراحل مختلفة

.م1600م إلى 1516تمتد من :المرحلة األولى

.م1817م إلى 1600تمتد من :ة المرحلة الثاني

.م1830م إلى 1817تمتد من :المرحلة الثالثة

)5(.م1962م إلى 1830تمتد من :المرحلة الرابعة 

وقد ترك لخلفه رغم قصر المدة التي حكم م،1817/هـ1232علي خوجة لم تدم مدة حكمه أقل من سنة -1

:يراجعفيها مدينة الجزائر دولة منيعة، وقوية، وخالية من الفساد الذي أحدثه الجنود األتراك، 

139، 134أحمد الشريف الزهار، مصدر سابق، ص -
ناية بعد تقع دار الجنينة في وسط المدينة، وهي بين شارعي باب عزون وباب الوادي، وتعتبر أقدم ب-2

، اتخذها الحكام الجزائريون مقرا إقامتهم لمدة ثالث قرون، وقد صمد هذا البناء الشامخ )م11(الجامع الكبير

:؛ يراجع كال من1842طوال الحكم التركي بالجزائر، إلى أن سارعت السلطات الفرنسية بتدميره سنة 

- Adrien Berbrugger;  «la jenina» .In journal de l’Algérie Akhbar, 7 septembre 1854.

.89، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 3.، ج؛تاريخ الجزائر العامعبد الرحمان  الجياللي-
3 - G .Esquer;  Alger et sa région, Arthaud,  Paris,1949, p. 85

27علي خالصي،مرجع سابق،ص -4
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تتألف القلعة، التي تبلغ مساحتها حاليا أزيد من تسعة آالف متر مربع، من دار الداي، 

ومنتزهات ومسجدين ودار البايات بينهما مصنع البارود ودار اآلغا وأجنحة الحريم، 

.وحمامين وخزان للمياه

ونظرا للمكانة اإلستراتيجية التي بلغتها القلعة واحتوائها على المسؤولين والخدم،فقد تم 

ومراقبة الجهة الشرقية والجهة الجنوبية ، على حراسة القلعةبناء ثكنة خاصة بالحرس القائم

)1(.الشرقية من السور،وتراقب الممرات و الشوارع

فباإلضافة إلى البطارية الموجودة عند «يصف ديفولكس النظام الدفاعي للقلعة بهذا الشكلو

لها ثماني عشر ، فإن الواجهة التي تقابل البحر والمدينة تحمل بطارية أخرى، باب المدخل

وبعدها ، ز ذي أقواس متكررة مفتوحة إلى السماءفوهة نارية ذات شكل معماري ممي

، ة أخرى على حائط مائل يحمل سطحا أفقيا يسع لثماني فوهات ناريةمباشرة هناك بطاري

وإنما تميل ، وهذه البطارية األخيرة ال تتجه باتجاه سابقتها، وفوهة على الجانب السفلي

وهذه ، ب ضرباتها إلى الباب الجديد والسور وحوالي باب عزوننحو الجنوب لكي تصو

كما تسمح بإخماد أية ثورة داخلية في ، لميناءالقطع السبع والعشرون تتآزر لتدافع عن ا

)2(».المدينة

:الباياتدار

ووضعوا على كل بايليك ، )واليات(ليكات إلى ثالثة بايأرض الجزائرقسم األتراك 

بين الباشا واألغا والداي ، اختلف لقبه من فترة إلى أخرى، حاكما منهم في غالب األحيان

وبايليك ، كان بايليك الشرق وعاصمته قسنطينة(، ب بايولقب حكام البايليكات بلق، أخيرا

ويخضع مباشرة ، )وبايليك التيطري وعاصمته المدية، الغرب وعاصمته معسكرووهران

)3(.ويرأس حكومة الجزائر وبيليكاتها حاكم تركي األصل، للتنظيم اإلداري بدار السلطان

ليأتي بها خلفاؤهم ، نواتوكان هؤالء البايات يحضرون الدنوش من السكان كل ثالث س

)4(.مقر الديوان بمدينة الجزائرىمرتين كل سنة إل

29نفسه، ص- 1
.61مصدر سابق، ص ...ألبير ديفولكس، خطط-2
.35أحمد الشريف الزهار، مصدر سابق، ص -3
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ويؤديها ، جمع الضرائب من األهاليوعملية تقديم الدنوش في الحقيقة ما هي إالّ

سلطة رمزا لوالئهم وتبعيتهم لو، البايات إلى الداي تنفيذا ألوامر الديوان باإلدارة المركزية

)1(.االحتى يبقى الترابط بين مختلف المقاطعات قائما وفع، قاطعاتالداي وحكومته على الم

فيبقى مجهوال ولكن اا عن تاريخ بنائهأم. البايات بالقسم الشرقي من القلعةدارقع ت

) م1816-هـ 1232(فقدر ذلك في فترة الداي علي خوجة، الشريف الزهارأحمد وحسب 

ألن الداي انتقل إلى القلعة ، وهو أمر فيه نظر، )2(وذلك لما اتخذ حصن القلعة مقرا لإلمارة

فكيف يمكن أن يعد كل تلك البنايات المتعددة ، حوالي ستة أشهرلم يبق فيها إالّوألنه، سرا

في هذه الفترة ؟

من الوافدين الدارعرف تلم ، م1830االحتالل الفرنسي للجزائر في سنة وفي عهد

ثم بعد ذلك ، مصلحة القوات العسكرية كثكنة عسكريةذلك ألن القلعة اتخذت مقرا ل، اعليه

البايات إلى إقامة لبعض الضباط السامين دارحيث حولت أجنحة ، كمستشفى عسكري

ل الطابق األرضي لجنودهاالفرنسيين في حين حو.

القلعة كمساكن شعبية كضرورة استخدمت، م1962/ هـ1382وبعد االستقالل سنة

وبالتالي تدهورت حالتها، بطريقة عشوائية،ية إلى المدينةنتيجة الهجرة الريف، قصوى

وطمست بعض معالمها األثرية والتاريخية،لكن في فترة الثمانينات التفتت الدولة الجزائرية 

أبرزها المكتب حيث كلفت بعض المكاتب المختصة،هذا المعلم التاريخي الهام بترميمه،إلى

.ووضع دراسة ترميمية لهياكلهاات القلعة،بإعادة استخراج مخطط،)(PKZالبولوني

)03لوحة رقم ()03مخطط رقم ( :الباياتداروصف 

وكان يضم حديقة النعام والمرافق ، ومنزه، البايات من ثالثة طوابقدارتكونت

حتل المرتبة الثانية من حيث األهمية بقلعة توبهذا . الخاصة كالحمام ومخبزة وكشك للجند

.الجزائر

:أكثر تفاصيل عن طريقة تقديم الدنوش، يراجع-1

.45إلى 36نفس المرجع، ص ،أحمد الشريف الزهار

-;Hachette,ervention Françaisela vie quotidienne à Alger à la veille de l'intP. Boyer ,:و
Paris,1964,. pp . 11-12
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:األرضيالطابق-

.يتكون من ثالثة أروقة متوازية مقببة تمتد من الشمال إلى الجنوب

وارتفاع ، 2م229.00يتكون الرواق الداخلي من سبعة أقسام مقببة تبلغ مساحتها اإلجمالية 

.م4,42ها دارأق

وارتفاعها يتراوح ما ، 2م97,78بينما الرواق األوسط يتكون من عشرة أقبية تبلغ مساحتها 

.م2,95و م2,80بين 

وهو أصغر ، )1(ا الرواق الخارجي فهو الرواق الغربي الذي كان يواجه حديقة النعامأم

)2(.م48,65إذ تبلغ مساحته حوالي ، األروقة

ن معه الممر الرئيسي ويكو، يفصلها عن مصنع البارود، يحيط بالحديقة سور مضلع الشكل

.الباياتدارالمؤدي إلى مدخل 

تقع حديقة النعام بين الطابق األرضي من دار البايات وجناح خوجة الخيل ومصنع البارود، حيث كان -1

وأقفاصا ......«ء في مذكرات الزهار البايات يجلبون معهم أثناء زيارتهم للداي بعض الحيوانات، حسب ما جا

:يراجع».....فيها السباع، والنمرة، وبقر الوحش، وغيرها من الحيوانات

.39أحمد الشريف الزهار، مصدر سابق، ص -



:حاليا من الجناح الخاص وجناح الخدمردانقسم الت

ويتكون من صحن رباعي ، م1817وقعت عليه تغييرات كبيرة بعد سنة : الجناح الخاص-

تطوقه ، ويحيط بالصحن أربعة أروقة مغطاة بأوتاد خشبية، 2م30,50الشكل تبلغ مساحته 

وأما ، م3,52ويصل ارتفاعها بـ، 2م34,50الشمالية بـ الغرفة تبلغ مساحة: ثالث غرف

.م3,58وارتفاعها ، 2م32,80الغرفة الشرقية فتصل إلى 

.م3,58وارتفاعها ، 2م32,10بينما الغرفة الغربية تصل إلى 

.2م15,15ويحتل السلم الصاعد إلى الطابق العلوي مساحة تبلغ 

:جناح الخدم-

ازيتين يتخللهماوهو يتكون من غرفتين متو. 2م135,85يتكون جناح الخدم من مساحة قدرها 

.صحن مغطىفناء مكشوف أو

:الطابق الثاني-

بما حوته من خاصية ، حيث نجد به غرفا للنوم، أكثر بهذا المستوىالدارتتضح معالم

.التغطية بواسطة السقوف الخشبية المصورة

يضاف إليهما المطبخ ، الجناح الخاص وجناح الخدم، ينقسم هذا الطابق إلى قسمين

.لمستوى الوسطيوالحمام وا

:قسم الجناح الخاص-

تحتوي على األثر الفني والمتمثل في ، يتكون هذا القسم الخاص من أربع غرف

.السقوف الخشبية المصورة

، درجة نجد سقيفة ثانية يتفرع منها خمسة أبواب15بعد اجتياز السلم المتكون من 

.م 4,53وعلو سقفها ، مترا مربعا13,15تبلغ مساحتها 

وسقف الغرفة مصور بألوان ، م4,07وارتفاع سقفها، 2م32,45لغ مساحة الغرفة الجنوبية تب

.مختلفة

وارتفاع سقفها ، 2م39تبلغ مساحتها ، الطابق الثانيغرفوتعتبر الغرفة الشرقية أكبر

.الفني والمتمثل في السقف الخشبي المصورالموضوعوتحتوي على ، م4,16الخشبي 



بدورها على وتحتوي ، م3.97وارتفاع سقفها، 2م35ة فتبلغ مساحتهاأما الغرفة الشمالي

.موضوع فني

وارتفاع سقفها 2م33.83وتبلغ مساحتها، أما الغرفة الغربية فتمتاز بوجود مقصورة تابعة لها

.م3.90

وتحيط بهذه الغرف األربعة أروقة مستطيلة الشكل يتراوح ارتفاع األروقة إلى أربعة 

.أمتار

كان لزاما ، من عادات البايات أنهم يصحبون معهم أتباعهم وكبراء العروشأنوبما 

.وبالتالي خصص لهم جناح خاص بهم، على الدولة إيواءهم

والمتمثلة في حمام ومخبزة وكشكالدارإلى جانب وجود مرافق 

: الحمام-

أرضي وبهويتكون الحمام من طابق ، يعد الحمام من أهم المرافق بعد المطبخ

)1(.وقاعتي االستراحة، ل وبه غرف االستحماموطابق أو، قاعتان

:المخبزة-

أعطيت لها تكامال واكتفاء  ، نظرا لألهمية العسكرية واإلدارية التي كانت تؤديها القلعة

)2(.الباياتدارشيدت بها مخبزة تقع ب، ذاتيا

:الكشك- 

لشخصيات التي تبادلواستقبال ا، من أجمل األماكن المخصصة للراحة واالستجمام

حيث أنه في هذا المكان كان يقدم البايات هدايا للشواش الثالثة ، البايات زيارات مجاملة

)3(.ةالذين يشرفون على حماية وإدارة القلع

، رسالة دكتوراه، حلقة الثالثة، جامعة الجزائر، )القلعة و قصر الداي(قصبة الجزائر علي خالصي؛ -1

.293ص 1985
.297مرجع، ص نفسه ال-2
.45و44أحمد الشريف الزهار، مصدر سابق، ص -3



الفصل الثاني
:تطورها التاريخي وتخطيط دورها/ بـنة حلـمدي

ة ــزالـغدار·

ة ــبوــكدار·

باشـقـآجدار·

اـريــزمدار·

يلــاسـبدار·



:مدينة حلب ودورها

ولها مكانة ، تقع مدينة حلب على الهضبة الداخلية من أقصى الشمال الغربي لسوريا

40وخطي عرض ، شرقا68,5ºو38فهي تقع على خطي طول ، هامة بعد مدينة دمشق

در المنح، )قويق(على ضفاف نهر يدعىمن خاللهير لها موقعا لتشرفتوأخ، شماال12ºو

)1(.من جبال طوروس

ميل 70إلى 60وعلى مسافة ، وهي تقع على ارتفاع هام عن مستوى سطح البحر

)2(.عن السواحل البحرية

أن تسمية حلب هي تسمية عربية ) م1261/هـ660المتوفى سنة (أورد ابن العديم

)3(.وكانت تطلق على تل قلعتها، قديمة

ر أنها تنسب باسم من بناها وهو حلب بن ومن أشهر الروايات المتعلقة بتسميتها نذك

عليه –كما تشير رواية أخرى متعلقة بإبراهيم ) 4(.المهر بن حيص بن عمليق من العمالقة

ومعهم ، وكان يحبس بعض الرعاة فيه، مقامه كان في هذا التلحيث يقال أن، -السالم

لينالوا من بره  ويتنادوا وكان الفقراء إذا سمعوا بمقدمه أتوه من كل جهة، الماعز واألغنام

)5(.فصارت إسما لتل القلعة، فنقلت هذه اللفظة، إن إبراهيم حلب

وحسب الصواف تعود النشأة األولى لمدينة حلب إلى عصور ما قبل التاريخ وبالضبط 

جنوب (المرتفع الصخريأسفلوهذا ما تدل عليه المغاور الموجودة ، إلى العصور الحجرية

1- J.Sauvaget ; «Hallab». In the encyclopedia of Islam, t.VIII, Leiden, E.J, Brill London, p.
85-90 .
2 -Alex Russell ;the natural history of Aleppo, Pater-Noster-Row, London, 1794 , p.2

ان، المعهد الفرنسي ه، نشره وحققه سامي الد1، جبدة الحلب من تاريخ حلبزدين ابن العديم ؛كمال ال-3

.9، ص 1951بدمشق للدراسات العربية، دمشق، 
هم كانوا ثالثة إخوة ؛بردعة، وحلب بنو عمليق هم ابن يلمع بن عائذ بن اسليخ بن لوذ بن سام، وأنّ-4

: نة عرفت باسمه، يراجعوحمص، أوالد مهر، فكل منهم بنى مدي

.12، ص 1ج...كمال الدين ابن العديم، زبدة الحلب-

.282، ص 2، ط1979، دار صادر، بيروت، 2، مج معجم البلدانشهاب الدين الحموي؛ -
.10، 9، ص 1ج....ابن العديم، زبدة الحلب، -5



مدينة حلب كانت جزءا من إلى أن-أيضا-الدراسات شير تكما )1().احلب وشمال غربيه

فوقعت حلب تحت سيطرة ، حضارة بالد ما بين النهرين لوقوعها بالقرب من الفرات األعلى

) موقع ماري(األثرية في تل الحريري حسب اإلكتشافات، السومريين في أواخر األلف الثالثة

فأقدم ذكر تاريخي لها يعود إلى ، اإلمبراطورية األكاديةكما شكلت جزءا من)2(. 1933عام 

)3(.ثم دخلت تحت السيطرة البابلية، م.ق) 2515-2530(كادي ألعهد ريموش ا

ابتداء من نصف الثاني من )4(ة أخرى عرفت مدينة حلب سيطرة الحثيينومن جه

1336ثي والمؤرخة ب وذلك بموجب اتفاقية بين ملك المدينة والملك الح، األلفية الثانية

)5(.م.ق

وفي الفترة الممتدة مابين القرن الثامن عشر والسابع عشر قبل الميالد ظهرت قوة 

، مطبعة الضاد، السلوقيأقدم ما عرف عن تاريخ حلب في األلف الثالثة حتى العهدصبحي صواف؛ -1

.14، ص 1952
يقع على الشاطئ الغربي لنهر الفرات على حدود سورية والعراق، واتجهت -موقع ماري–تل الحريري -2

إليه األنظار ألول مرة عندما اكتشف تمثال يعود إلى العصر السومري عن طريق الصدفة، حيث كانت جماعة 

. رجوا بعض قطع من الحجارة الكبيرة ليجعلوها على قبر أحدهممن العرب يحفرون في تل الحريري ليستخ

بالتنقيب، حيث 1934وبعد هذا اإلكتشاف باشرت البعثة الفرنسية بعد تأليفها بقيادة اندريه باروت في سنة 

:كشفت عن قسم كبير من مدينة ماري، كمعبدها وقصرها، يراجع

جمة محمد عبد القادر محمد وزكي اسكندر  مراجعة عبد ، ترالموسوعة األثرية العالميةليونارد كوتريل؛ -

357، ص2، ط1977المنعم أبو بكر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،

20صبحي صواف؛مرجع سابق، ص-
23- 14نفسه، ص ص - 3

لشرق، من أقام  الحثيون إمبراطورية واسعة في النصف األول من األلفية الثانية، امتدت رقعتها في كامل ا-4

:م، يراجع.ق1230وكان سقوط اإلمبراطورية الحثية في سنة . وسط األناضول إلى سوريا الشمالية

.4و3، ص ص 3كامل بن حسين الغزي، نهر الذهب في تاريخ حلب، ج-

.43صبحي صواف، مرجع سابق، ص -

.214ليونارد كوتريل؛ مرجع سابق، ص -
5 -J. Sauvaget; Alep,essai sur le développement d'une grande ville Syrienne des origines au
milieu du XIXe siécle,  t.1, Paris, p .22.



وامتدت إلى ، واشتدت شوكتهم بسيطرتهم على جميع أراضي ما بين النهرين، )1(الميتانيون

م .ق1650وبذلك أصبحت حلب منذ سنة ، حلب وسورية وبالد الكنعانيين من لبنان وفلسطين

)2(.بلدة ميتانية

وفي القرن التاسع قبل ، كما عرفت سيطرة اآلراميين في القرن الثاني عشرقبل الميالد

اآلشوريالملك سلمنصر الثالثبعد أن استولى عليها ، الميالد سقطت تحت الحكم اآلشوري

612وبقيت حلب آشورية حتى االنهيار المفاجئ لهذه الدولة في سنة، )3(م.ق853في سنة 

ثم بدأ الصراع ، في عهد قروش الفارسي)5(الساسانيونإلى أن استولى عليها )4(م.ق

وعرف الطرفين معارك شرسة لبسط السيطرة على هذه ، الفارسي اليوناني على بالد الشام

م ثم في معركة .ق490سنة )(Marathonفاندحر الفرس في معركة مرطون ، المنطقة

)6(.م.ق479سنة )Platée(ثم معركة بالطة ، م.ق480سنة )Salamine(سالمين 

مدينة حلب وبالد الشام حكم االسكندر المقدوني الذي زحف على بالد ثم عرفت

)7(.واستولى بذلك على سورية بأكملها، م.ق333وانتصر في معركة ايسوس سنة ، الفرس

تعود أصول الشعب الميتاني إلى الشعوب الهندوأوروبية،وامتدت أراضي مملكتهم عبر كامل آسيا -1

الحثيين على سوريا دخلوا في صراع مع .م.ق1600الصغرى إلى ضفاف الفرات األعلى، ابتداء من 

:م يراجع.ق) 1430-1450( والمصريين،وتمكنوا من السيطرة على كامل سوريا في حوالي

 .Dictionnaire pratique; Quillet(L-P) ,librairie quillet ,Paris ,1974,p.1819

. 47- 46صبحي صواف، مرجع سابق، ص ص-2
م له ووضع فهارسه عبد الفتاح قلعة جي، وزاد له وقد، حققه أحياء حلب وأسواقهاخير الدين األسدي؛-3

.23، ص 1984منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، 
75صواف، المرجع السابق، ص- 4

، وحسب الطبري فإن )م651- 224(هي أسرة فارسية، حكمت قبل ظهور اإلسالم منطقة آسيا الغربية من-5

Istakr، في اصطخر (Anahita)حيتا ن خادما وحارسا على معبد النار أنّأصلهم ينحدر إلى ساسان الذي كا

، وقد سيطرت هذه األسرة على )م206-م205(ظهرت قوتهم أثناء صراعهم مع الرومان في ). شرق أصفهان(

كامل إقليم بالد فارس، وخوزستان وكيرمان، ووصلت سيطرتهم على بالد الرافدين، سقطت هذه األسرة في 

م، حيث هربت الفلول الساسانية بعد سقوط العراق إلى بالد 636/ه15اإلسالمية إثر معركة القادسيةالفتوحات 

:وأهم ما يميز فترة حكمهم هو ازدهار الفنون والعمارة وتطور أساليب اإلدارة، يراجع. الصين

- M  Morony; « sasânides ». In Encyclopédie de l’Islam, t.IX,  Leiden, Brille, 1998, p . 73 - 87
75صبحي صواف؛ مرجع سابق، ص- 6

.76نفسه، ص -7



ملكوا م و.ق64وتسارعت عجلة التاريخ فوقعت حلب تحت السيطرة الرومانية سنة 

)1(.وجعلوا حلب عاصمة لهم، معها سوريا وأنطاكيا

أصبحت حلب تابعة ، شرقية وغربيةىإل، م330وبعد انقسام الدولة الرومانية عام 

كبيرا ومع انتشار المسيحية أصبحت حلب مركزا فكريا ودينيا ، للكنيسة الشرقية في بيزنطة

)2(.للمسحيين

م على يد 633/هـ16اهللا عنه سنة فتحت حلب في خالفة عمر بن الخطاب رضي 

وقد قام أبو عبيدة بترميم بعض أسوار القلعة وأعاد ، خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح

أو عددا من المساجد منها مسجد شعيب كما بنى في المدينة، وأحكم تحصيناتها، بناءها

)4(.الذي بني عند مدخل باب انطاكيا،)3(الغضائري

وشهدت حركة ، م749/هـ132-م661/هـ41(لعصر األمويحلب في اوازدهرت 

غير أن حلب تعرضت ، )5(حيث بنى سليمان ابن عبد الملك الجامع الكبير، عمرانية واسعة

، إلهمال وتشويه لما بناه األمويون) م944/هـ333(، )م749/ هـ132(في الفترة العباسية 

كأحد المراكز الدفاعية المتقدمة وبقيت في هذا العصر ، مثلما تعرضت له مدن سورية أخرى

)6(.ضد الهجمات البيزنطية

.7، ص 3كامل بن حسين الغزي، مصدر سابق، ج-1
.30خير الدين األسدي، مصدر سابق، ص -2
يعتبر مسجد أبي الحسن علي بن عبد الحميد الغضائري أول مسجد اختطه المسلمون في حلب، كما عرف -3

أحد الفقهاء والزهاد، وكان نور ) م1199/هـ596ت (لحسن  حسين ابن احمد الندلسي بمسجد شعيب بن أبي ا

:الدين زنكي يعتقد فيه، وال زال يعرف بمسجد شعيب، يراجع

-حققه يحي زكريا 1، ق1، جاألعالق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرةاد؛عز الدين محمد ابن شد ،

.137، ص 1991ق، دمشعبادة، منشورات وزارة الثقافة، 
.10، ص 3كامل بن حسين الغزي، نهر الذهب في تاريخ حلب، ج-4
714) (هـ99/هـ96(كان موضع الجامع بستانا للكنيسة في أيام الروم، ويذكر أن سليمان بن عبد الملك -5

:هو الذي بناه، وتأنق في بنائه ليضاهي به ما فعله أخوه الوليد في جامع دمشق يراجع) م717/ م

.104- 103، ص 1، ق1عز الدين محمد ابن شداد، مصدر سابق، ج-
.16خير الدين األسدي، مصدر سابق، ص -6



حيث قام مؤسس هذه ) التابعين للخالفة العباسية()1(وفي عهد أمراء بني حمدان

إلى مد نفوذ مدينة حلب لتشمل منطقة ) م947/هـ336(اإلمارة سيف الدولة الحمداني سنة 

إلى جانب منطقة أنطاكية  والثغور ، توأعالي الفرا، الجزيرة الممتدة شمال ما بين النهرين

)2(.مما جعلها تعج بالجند، الواقعة على جبال طوروس

فإلى جانب استقطابها لألدباء ، هامةكما شهدت تطورا في نمو حركة عمرانية وثقافية 

عملت هذه األسرة على بناء القصور والمساجد والعمائر ، في عهد سيف الدولة، والعلماء

والمشرف ، في سفح جبل الجوشن بالحلبة من جهة الغرب، سيف الدولةمنها قصر، األخرى

وفي سنة )3().م1485/هـ890المتوفى عام (حسب ما يصفه ابن شحنة ، على نهر قويق

م تعرضت مدينة حلب لهجوم بيزنطي بقيادة نقفور فوكاس المعروف 962/هـ351

ونظرا للمقاومة )4(.التجأ إلى القلعةمنولم يسلم منه إالّ ، ثوا في المدينة فسادااوع، بالدمستق

ما ووه، تراجع جيش نقفور مهزوما، للمقاومة الشرسة التي وجدها البيزنطيون من أهل حلب

أنه في سنة «:حينما قال) م1479/هـ884المتوفى في سنة (ذكره ابن العجمي 

وقاتلهم أهل حلب ، وثلموا السور(...)دخل الروم بسوء تدبير سيف الدولة) م962/هـ351

)5(».(...)أشد قتال

وعني بتحصين ، واهتم بترميم أسوارها، قفور عاد سيف الدولة إليهانوبعد رحيل 

وفي عهد ابنه سعد الدولة شريف أبو المعالي )6(.ورمم بعض المساجد، القلعة

ينتسب الحمدانيون إلى جدهم أبي العباس حمدان بن حمدون، وتعد إحدى الدويالت العربية التي قامت على -1

عام، أي منذ قيام إمارتهم في الموصل عام حساب الخالفة العباسية، وامتد تاريخ الدولة الحمدانية نحو مائة

:يراجعم، 1001/هـ392م، حتى سقوط إمارتهم في حلب 906-م905/هـ293

.18و3، ص1970، مطبعة اإليمان، بغداد، 1، جالدولة الحمدانية في الموصل وحلبفيصل السامر؛ 
2 -Sauvaget, Alep..t.1 p. 86.

60أبوالفضل ابن شحنة ؛ مصدر سابق، ص -3
.86نفسه، ص -4
، تحقيق شوقي شعث وفالح البكور، دار العلم 1، جكنوز الذهب في تاريخ حلبسبط الحلبي ابن العجمي؛ -5

.185، 184، ص 1، ط1996العربي بحلب، 
.33خير الدين األسدي؛ مصدر سابق، ص -6



ومقرا لسكنى الحاكم ، ترسخ بالقلعة كحي سكني محصن باألسوار) م977/هـ367(

)1(.وحاشيته

سنة)2(نيين سيطرت قبائل عربية على حلب وأشهرها بني مرداسوبعد الحمدا

بحت مواجهة للخطر البيزنطي ونزاع وأص) م1079-1025/هـ472-هـ414(

)3(.الفاطميين

حيث ورد في كتاب األعالق ، خطر الصليبيالوفي عهد السالجقة األتراك شهدت الشام 

«حيث قال) م1285/هـ684ت (شدادالخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة لصاحبه ابن

، طمعوا في حلب  فخرجوا إليها) م1097/هـ491ه لما ملك الفرنج أنطاكية سنة أنّ(...) 

غير أن ملكها رضوان بن تاج الدولة السلجوقي عمد إلى ،)4(»(...)وعاثوا في بالدها(...) 

، اد الدين زنكيإلى أن استعان أهل حلب بعم، وبقيت هذه هي سياسة حكام حلب، مصالحتهم

ومن بعده ابنه نور الدين الذي انتصر على الصليبيين في معارك عديدة سنة ، أمير الموصل

وفي عهد الزنكيين دخلت حلب في فترة زمنية عرفت فيها قوتها ). م1146/هـ541(

، وأصبح على ظاهر القلعة، وأصبحت عاصمة ألكبر إمارة إسالمية في الشرق، العسكرية

)5(.من العمارة والمساكن أكثر من المدينة نفسها، لعديمكما ذكر ابن ا

السلطان الملك الناصر صالح الدين فمنذ عهد ، يوبييناألثم انتقلت حلب إلى حكم 

السياسية من الناحيتين غدت حلب مركزا كبيرا من المراكز القوية، )م1183/هـ579(سنة 

)6(.والعسكرية في الشرق اإلسالمي

.33نفسه، ص -1
ني كلب، أمير في بادية الشام، كان يقيم في أطراف مؤسس الدولة المرداسية هو أبوعلي أسد الدولة، من ب-2

:حلب، يراجع

، ترجمة شوقي شعث فالح بكور بيروت، تاريخ األنباء في تاريخ حلب الشهباءتيودور الجرماني بيشوف؛ -

.68، ص 1980
.13، ص 1996، معهد التراث العلمي العربي، حلب، ؛حلب بين التاريخ والهندسةفيصل الرفاعي -3
..126، 125، ص1، ق1عز الدين محمد ابن شداد، مصدر سابق، ج-4
340، ص 2ج....كمال الدين ابن العديم، زبدة حلب-5
.89، 75، ص 3نفسه، ج-6



شهدت مدينة حلب تدميرا كبيرا على يد اني من القرن الثالث عشر في النصف الث

، )م1262/هـ661(خاصة في السنوات فلول جيشهوهجمات ، التتار بزعامة تيمورلنك

حيث عرفت المدينة ، )م1312/هـ712(و، )م1299/هـ699(و) م1280/هـ679(و

، تلك الحال مدة نصف قرنوبقيت على ، أسوأ فترات تاريخها من نهب وسلب وحرق وتدمير

ولكن ، وتطورها، موهانوكان قد تركها األيوبيون في أوج ، واستحالت معها الحياة المدنية

حيث تمكن المماليك من السيطرة على حكم مصر منذ ، هذه الوضعية المزرية لم تدم طويال

ية وعرفت بالد الشام تحوالت هامة حيث التحقت مدينة حلب بالدولة المملوك، م1250

وتمكنت من استعادت مكانتها كمركز عسكري هام مستتب المن وشكلت خلفية عسكرية هامة 

)1(.على حدود جبال طوروس

وتراجع المماليك أمام ، م1516/هـ922عام خضعت حلب بعدئذ لحكم الدولة العثمانية

، تها بأماندخل السلطان سليم األول وتسلم قلع، )2(الجيوش العثمانية في معركة مرج دابق

مع من تجار حلب ماال كثيرا سمي بمال وج، فرأى فيها ما أدهشه من الذهب والفضة غيرها

)3(.لتنظيم شؤون المدينة، وبقي في مدينة حلب مدة عشرين يوما، األمان

وتحولت حلب منذ أول العهد العثماني من ثغر على الحدود إلى مدينة داخلية في قلب 

وأصبحت بذلك ثالث مدينة ، بها قوافل التجارة في اتجاهات مختلفةتمر ، اإلمبراطورية

، فبعد خراب قنسرين، )4(وأهم مركز للتجارة األوروبية بعد استانبول والقاهرة، عثمانية

، )آسيا وإفريقيا وأوروبا(أصبحت حلب هي المركز التجاري المتوسط بين الشرق والغرب

ببالد فارس وإلى كل بالد الشرق األقصى والحجاز ومنها تخرج القوافل إلى العراق المتصلة 

1-  J .Sauvaget, Alep, t1, p. 156-157

2-دابق، بكسر الباء، قرية قرب حلب من أعمال عزعشب، ماز، بينها وبين حلب أربعة فراسخ، عندها مرج

:نزه، كان ينزله بنو مروان، وبه قبر سليمان بن عبد الملك بن مروان، يراجع

416، ص2شهاب الدين الحموي، مصدر سابق، مج
.251، ص 3ج.. كامل بن حسين الغزي، نهر الذهب-3
4-,1783, 1784, 1785Voyage en Syrie et en Egypte pendant les années;C.E.Volney

Coursier, Paris, 1807, 4emed, p .59.



وهو ما جعلها تلقب ، وغيرها من المماليك العربية، من إفريقيايليهاواليمن وإلى مصر وما 

)1(.بتدمر الجديدة

حلب على هذه الثروة التجارية والدرجة المهمة رغم اكتشاف البرتغالي مدينة ظلت

فقد ظّل، )2(طريقا للهند من جهة رأس الرجاء صالح)(Vasca De Gamaفاسكا دي جاما 

ثم أصبحت حلب ، فيها من التجارة جانب عظيم ال يوجد مثله في كثير من غيرها من الممالك

مما جلب لها فوائد كثيرة في ، بعد اندماجها في الدولة العثمانية مركزا للتجارة اإلقليمية

)3(.نةاالقتصاد التجاري وحتى الصناعي المحلي للمدي

وفي هذا الصدد يذكر الغزي أن مدينة حلب في الفترة العثمانية كانت ال تضاهيها أي 

ة بمختلف التي كانت ال تقل عن أربعين خانا كانت غاص)4(خاناتهاوأن، بلدة في تجارتها

جود ونظرا لو)5(.فلم تكن تفي باحتياجات الوافدين إليها، األجناس من الهنود والفرس والفرنج

فقد عمل تجار البندقية االيطاليون على إحداث ميناء ، العنصر األجنبي النشيط في مدينة حلب

.145، ص 1كامل بن حسين الغزي، مصدر سابق، ج-1
2 -Houry  (G.B)  ;  «  Commerce  de  la  Syrie,  Alep  et  Damas  »  In  revue  de l’Orient,
Vol.31,Paris, 1843, p . 177.

إن االضطراب السياسي الذي أدخله الوجود العثماني للشرق األوسط «جون سوفاجيه في هذا الصدديقول-3

ألغى جميع المعاهدات التجارية التي منحت للتجار األوروبيين، من طرف الحكومات السابقة، وبمراعاة هذه 

ية مع الدولة العثمانية سنة الحالة، أسست على إثرها معاهدات تجارية جديدة، حيث عقدت فرنسا اتفاقيات تجار

م، ثم منحت لهولندا 1580/هـ988م، عرفت باتفاقية تسليم، وتحصلت عليها انكلترا سنة 1535/هـ942

وفي القرن الثامن عشر تخلى كل من االنكليز والهولنديين عن بالد . م1612/هـ1021امتيازات تجارية سنة 

:صيل عن الموضوع يراجع كل منالمشرق لفائدة الفرس والهنود الشرقيين، أكثر تفا

-J. Sauvaget,Alep...t.1.pp 188 ,189.

- Paul Masson; Histoire de commerce français dans le levant au XVIIIe siècle. , Hachette
,Paris, p. 163 -164

رق األساسية كلمة أصلها فارسي وتعني المنزل، ومحطات البريد، وهي تقع على الطKHAN)(الخانات -4

.لالتصاالت، كما تستعمل للداللة على مخزن السلع وعلى الفندق الذي هو أهم المنشآت المدنية

-Nikita Elisséeff; «KHAN» . In encyclopedia of Islam, t.IV, Leiden London, 1990, p.1010
.146، ص 1كامل بن حسين الغزي، مصدر سابق، ج-5



بدال من ميناء طرابلس أو طرابلس الشام الذي كانوا يتخوفون ) 1(.لمدينة حلب في اسكندرونة

)2(.الذين كانوا ينهبون البضائع التجارية، منه لظلم حكامه

ل من القرن عرفته مدينة حلب في النصف األوصاحب النشاط االقتصادي الذي 

فقد استغلت األماكن ، كبيرعمرانيالسابع عشر الميالدي نشاط/الحادي عشر الهجري

وشهدت المناطق الواقعة خارج ، ة فنادقفتم بناء عد، المدينةداخلالشاغرة الموجودة 

إلى وفرة المساحات ويعزى ذلك، من المناطق الواقعة داخلهسكانية أكثرر كثافةاسواأل

فغذت مدينة ، ة محالت بعضها يقع داخل السور وأخرى تقع خارجهظهرت على إثرها عدف

هاحيث يصف، حلب في القرن السابع عشر والثامن عشر مدينة مزدحمة بالسكان

الذي زار مدينة حلب كمبعوث الملك لقنصل فرنسا في حلب بين سنتين (D’Arvieus)دارفيو

ها قائمة بأسماء الشوارع واألحياء  وكان أنّ«م1686/هـ1098و، م1679/هـ1090

)3(».حماما) 64(قيسارية و) 187(و، خانا) 68(و، قصرا) 35(و، حيا) 22(عددها

من حيث ، فقد حافظت على شكلها العام، وبالرغم من هذا التطور الذي عرفته مدينة حلب

وال المصادر المعاصرة ، لشرعيةفلم تشر سجالت محكمة حلب ا، األبواب والسور والمحالت

وبقيت األبواب كما كانت ، إلى حدوث تغيير في سور المدينة وأبوابها إلى العهد العثماني

)4(.عليه منذ العهد المملوكي

)04مخطط رقم (:"الجديدة"دور حي 

تناول نوسوف ، من اآلثار البديعة التي تزخر بها مدينة حلب" الجديدة"حيدور تعتبر

.السقوف الخشبيةفيخاصة تلك التي تحتوي على التصوير ، نماذج منها

كيلومتر، وكانت تعد من المدن الواقعة على 105لغرب من مدينة حلب على بعد تقع اسكندرونة إلى ا-1

: أنه جاء في الكتب القديمة الرومانية أن اسكندر بنى مدينتين«السواحل الفينيقية، ويذكر ابن شحنة في كتابه

، Alexandra Issumإسكندرية الكبرى واإلسكندرية الصغرى، وهي اسكندرونة المعروفة عند الرومان باسم 

:وفي عهد هارون الرشيد بنت زبيدة، زوجته، في هذا المكان حصنا، يراجع

.188و187ابن شحنة، مصدر سابق، ص أبوالفضل -
.382، ص 1كامل بن حسين الغزي، مصدر سابق، ج-2

3 - Chevalier D’Arvieus; Mémoire de chevalier d’Arvieus, , t.6   Paris, 1735p . 437.
، دراسة وتحقيق عيسى سليمان، معادن الذهب في األعيان المشرفة بهم حلبو الوفاء بن عمر العرضي؛ أب- 4

.79، ص 1992وأبو سليم، عمان، 



ويعود تاريخ ظهور هذا الجزء من المدينة إلى فترة ما قبل دخول العثمانيين إلى مدينة 

وهي ، أن الحارات التي خارج المدينة حارة النصارى(...) «حسب ما أكده ابن شحنة ، حلب

)1(».بالتصغيرالجديدةالمعروفة ب

ا الغزي فقد ذكرها بقولهأم :»...وليس لها ذكر في ، المحلة حديثة في حلبأن

وما استطعنا استقصاؤه أن هذه المحلة كان ...وهي خاصة بسكنى المسيحيين، تواريخها

)2(».القرن التاسع الهجري/ تأسيسها في القرن الخامس عشر الميالدي

، توي حين تأسيسها على أي آثار إسالميةويضيف الغزي أن المحلة الجديدة لم تكن تح

)3(.منها خمس كنائس، وكانت كلها مسيحية

فمن المؤكد أن سبب ظهورها هو تزايد عدد السكان داخل ، ومهما كان من أمر تاريخ بنائها

وأقاموا عددا من ، األمر الذي دفعهم إلى الخروج ناحية الضاحية الشمالية، أسوار المدينة

.األحياء هناك

د انعكس الرخاء االقتصادي الذي عرفته مدينة حلب بحكم موقعها على الطريقولق

إقامة الدور الفخمة إلى، التجاري بين الهند والصين من جهة وأوروبا من جهة أخرىالحرير

ة دور في هذه المحلة عد«: ومما أشار إليه الغزي في هذا اإلطار، )4(والواسعة والجميلة

وعلى ما كان عليه تجار حلب من النجاح ، يدالن على ثروة أهلهاذات بهاء وجمال ، عظام

)5(».والربح والغبطة ورخاء المعيشة في ذلك الوقت

، في شوارع متوازية على شكل أحياء مغلقةالجديدةبقامت الدور الحلبية في محلة

رورات وكانت جدران الدور عالية تبدو لمن يراها من الخارج وكأنها جدران حصن منيع لض

قامت ، يجد نفسه ضمن حصن واسعداراألمن آنذاك وحين يدخل المرء من الباب الضيق لل

)6(.في وسطه حديقة جميلة وإيوان عال

.242.ابن شحنة، مصدر سابق، صأبوالفضل-1
.469.، مصدر سابق، ص2كامل بن حسين الغزي، ج-2
. نفسه-3
.41.ص، )ت.د(منشورات جامعة حلب، ، معالم حلب األثريةعبد اهللا  حجار؛ - 4
.469.، ص2.كامل بن حسين الغزي، مصدر سابق، ج- 5

6 -Abdul-Rahman- Hamidi ; La ville d’Alep, Université de Damas, Paris,1959, p.59.



)04لوحة رقم ()1(غزالة دار- 1

ويعود . بالجديدة)4(في شارع قسطل إبشير باشا، )3(الصليبة)2(غزالة بمحلةدارقع ت

حسب لوحة تذكارية ثبتت في أعلى الزاوية ، )5(بع عشرإلى القرن الساه الدارتاريخ هذ

أنشأ هذا المكان المبارك خجادور بن مراد بالي «:الشمالية الغربية من الغرفة الشمالية نصها

) 6(».م1691سنة 

وهي العائلة التي ذكرها الغزي ، أسرة مسيحية تسمى بسابا عائدةهذه الدارثم سكنت 

مة المسيحية الحلبية الشهيرة الباقية في محلة الجديدة أسرة أن من األسر القدي«:بما يلي

ودار غزالة تحمل رقم جرد . Ghazzâlaغزالة، هو تخفيف الحرف الزاي، وكتبه سوفاجية بتشديدها -1

.، محلة الصليبة9، 2339، المحضر )6(قة السادسة المنط

J. Sauvaget; « Inventaires des monuments musulmans de la ville d’Alep ».In revue des études
Islamiques, , T.V 1931, p. 103

:حّل به، يراجعبالفتح، والمحّل والمحلّة الموضع الذي ي:المحلّة- 2

63، ص5در سابق، مجشهاب الدين الحموي، مص-
تقع الصليبة بين بوابة القصب والتلل، وكان تأسيسها في القرن الخامس عشر الميالدي، والصليبة بقعة -3

أزقتها ضيقة، وأبنيتها متعانقة، يظهر طابع القدم عليها، وفيها دور شرقية رائعة الجمال، (ذات أربعة مفارق 

:يراجع

266صخير الدين األسدي، مصدر سابق،-
أن التسمية «كلمة قسطل هي االسم المستعمل للداللة على مناهل المياه، وأعمال توزيعها، ويرى سوفاجيه -4

قسطل يونانية، وأن اسم قسطل يتطابق مع اسم يحمل ذكرى نبع البرناس، وهو أحد أكبر قصور المياه في 

د كبير من القساطل القديمة ذات النماذج ويوجد في مدينة حلب عد). Castaliaكاستالي (أنطاكية القديمة 

ضمن ) م1653/هـ1064(البسيطة، منها قسطل ابشير مصطفى باشا، الذي قام بتعميره في محلة الجديدة 

;العمارة التي أنشأها في هذه المحلة، يراجع

.307خير الدين األسدي، مصدر سابق، ص -
5 J  -Sauvaget, « Inventaires …….».op.cit,p. 103

حسب ما أورده األستاذ حجار في مرجعه السابق، ودون أن يتطرق إلى ذكر نوع الخط الذي نفذت به -6

.اللوحة

.50عبد اهللا حجار، مرجع سابق، ص -



وكانت تسكن قبل انتقالها إلى ، الذين كانوا من أعيان التجار المسيحيين)1(».بني سابا عائدة

)2(.محلة الجديدة في محلة العقبة

وورد ذكرها في كتاب الغزي أيضا ، أسرة مسيحية أخرى هي غزالةالدارثم سكنت

)3(».الجديدةغزالة في محلة دور بني«

ثم استعملت ، كمدرسة إعدادية لألرمندارالتي بداية القرن العشرين استعملف

وقد قامت المديرية العامة لآلثار والمتاحف ، كمدرسة ابتدائية عرفت باسم مدرسة األمجاد

تحفا للتقاليد آجقباش ليكونا معا مدارإلى اومحاولة ضمه، اوترميمهدارمؤخرا بإستمالك ال

ودعمت ، لذلك قامت بإصالح القاعة الغربية قرب المدخل، ولكن لألسف لم يتم ذلك. الشعبية

)4(.ورفعت السقف وأعادته مجددا بصورة تحميه من أن يتصدع ثانية، الخشبيات بكاملها

470، 93، ص 2كمال بن حسين  الغزي، مصدر سابق، ج-1
ن نزلها بعد الفتح، وسميت عقبة ، ويرجع الغزي ذلك أنهم أول م)بني المنذر(محلة العقبة يقال لها عقبة-2

;لنشوزها عن بقية أرض حلب، يراجع 

.87، ص 2كمال بن حسين  الغزي، مصدر سابق، ج- 
775، ص 2نفسه، ج-3

يذكر األستاذ طلس في مرجعه أن سابا عائدة لم يبق من فروعها أحد، لكن ومن باب الصدفة وأنا أقوم -

أحد أحفاد سابا عائدة، حيث ذكر لنا أنه حسب الوثائق التي اقتناها من بعملي الميداني في هذه الدار، صادفت 

كانت تسكن الدار ) غرة بطرس سابا عايدة(، واسمها )بطرس بيير سابا عايدة(كنيسة الكاثوليك أن إحدى بنات 

اد م، ولها أربعة أحف1866/ هـ1283المتوفى سنة) بفتح اهللا أوبيجي(أكثر من أربعين سنة، وكانت متزوجة 

ومع هذا فالدار يحمل . 2006مارس 30من بينهم أنور أوبيجي الذي أجريت معه الحوار في دار غزالة في 

مكاريوس سابا عائدة -ويذكر الغزي أيضا أن أحد أفرادها كان مطرانا وهو المطران. اسم غزالة عند العامة

:في كنيسة طائفة الروم الكاثوليك، يراجع–

.137، ص1956، مطبعة الترقي بدمشق، دمشق، ر اإلسالمية و التاريخية في حلباآلثامحمد أسعد طلس؛ -

479، ص  2الغزي، المصدر سابق، ج-
. ، عحلبفي مجلة بحوث جامعة". أهم العناصر اإلنشائية في دار غزالة" فيصل الرفاعي ووفاء النعسان؛ -4

.185، ص 1998، 24



، إلى برليندارلقد نقلت أجمل الخشبيات المدهونة التي كانت تغطي قاعات ال

كمدرسة أدى إلى إتالف باقي الداروإن اتخاذ هذا . حف القيصر فريدريكووضعت في مت

)   1(.الخشبيات المدهونة

)05رقممخطط(غزالة لدارالمعماري الوصف

من الباب الخارجي الرئيسي في ركن واحد من الدورعموما يتم الدخول إلى هذه 

من الخشب المصفح بالحديد ويغلق بمصراع واحد، الجدران الخارجية المنفتح إلى الداخل

)2(.ويلي الباب مباشرة المدخل، ومزود بمطرقة أنيقة من حديد أو نحاس، والمسامير

، مختلفةتلتف حولها وظائف)3(غزالة حسب المخطط من ثالث باحاتدارتتألف 

وقاعة االستقبال ، )4(تطل عليها غرف المعيشة واإليوان، مترا مربعا260ومساحتها 

.الرئيسية

يوصل إليها من الباحة الرئيسية ، مترا مربعا2م80أما الباحة الثانية فهي داخلية ومساحتها

أما الباحة الثالثة فهي الخاصة بخدمة ، وتطل عليها من جهتها الشرقية غرفتان، بواسطة ممر

138محمد أسعد طلس، مرجع سابق، ص -1
، وهو همزة الوصل الوحيدة مع )الفناء(والداخل) الحارة(بين الخارج ) االنتقال(المدخل يمثل الرابط -2

: فعاليات الحياة االجتماعية الخارجية، فهو ينقل من جو الخارج إلى جو الدار، إلى الخصوصية والغنى، يراجع

56، ص 1، ط2000، دمشق، الدار الدمشقيمحمد زكريا كبريت ؛ -
من القيم المعمارية في المدينة اإلسالمية هو توجيه المباني إلى الداخل الذي يعبر عن طبيعة الحياة -3

:االجتماعية والظروف المناخية، يراجع

53، د، ت، صتأصيل القيم الحضارية في بناء المدينة اإلسالمية المعاصرةعبد الباقي إبراهيم ؛ -
الصحن بقوس كبير منكسر، وغالبا ما يكون مزخرف السقف بزخارف هندسية، أو ينفتح اإليوان على -4

صالون (بالسنج أو األبلق، أما سقف اإليوان فهو شاهق يعادل ارتفاع طابقين، حيث ال يعلوه بناء آخر، ويسمى 

أشعة ، أثث باألرائك والمفروشات المعبر عن الرقي  الحضاري لبالد الشام وألنه ظليل ومحمي من)الصيف

أضف إلى ) غالبا ما يكون متجه إلى الشمال وأحيانا إلى الغرب والجهة الجنوبية أو الشرقية(الشمس المباشرة 

:ذلك محوريته مع البحرة أو الفسقية والفناء المكشوف، يراجع كل من

Jean  claude David;  «  Alep,dégradations et tentatives actuelles de réadaptation des structures
urbaines traditionnelles. ». In bulletin d'etudes orientales, t .XXVIII,1975  , p. 23.

، )د، ت(، ترجمة محمد وحيد خياطة، حلب، )الدار الحلبي(حلب في القرن السابع عشر يوليا غونيال؛ -

20ص



وبذلك يبلغ مجموع مساحة األقسام المكشوفة من ، مترا مربعا25الحمام ومساحتها 

أي بالنسبة للباسيو قدرها ، 2م)1000(من أصل مساحة العقار اإلجمالية البالغة،2م365العقار

. وهي النسبة الطبيعية في دور حلب%)36,5(

:الجناح الشمالي

مبني من الحجارة الكلسية ، الطابق األرضي، يتألف الجناح الشمالي من طابقين

وهو )1(م1691/ـه1103لى عام ويعود تاريخ بنائه إ، المنحوتة يربط بينهما المالط الكلسي

أما الطابق العلوي فهو مبني من الحجارة الكلسية أيضا ويعود تاريخ ، تاريخ إنشاء هذه الدار

وقد حوى ، )-لوحة(كما تبينه اللوحة التأسيسية في وسطه، م1881/ـه1298بنائه إلى عام 

كما امتازت واجهة ، اومشاهد حفالته، فناء المكشوفالطابق العلوي إيوانا لإلطاللة على ال

تدل على ، الطابق األرضي بتكوين زخرفي بديع ضمن إطارات نوافذها العلوية الصغيرة

.الدقة المتناهية والجودة في النقش على الحجر

:قاعة االستقبال

)T()2(وهي على شكل حرف الالتيني ، تطل واجهة قاعة االستقبال على الشرق

داخلية الكسوة الخشبية ذات الرسوم النباتية والهندسية وضعت على جدرانها التسعة المقلوب

ذات نوافذ ، تعلوها قبة عالية، بينما نصبت في وسط القاعة فسقية ماء، واألشعار والحكم

.يمتد من أعلى السقف لتأمين التهوية)3(وملقف، متعددة لتوفير اإلنارة

232وفاء النعسان، مرجع سابق، ص -1
ات ال يوجد في كل الدور الحلبية، بل تعتبر خاصية الدور القديمة جدا، والجميلة إن هذا النوع من القاع-2

«:ويصف جون دافيد في مقاله السابق هذه القاعة بما يلي. والكبيرة أيضا، خاصة في الحي القديم بالجديدة

غنية من أفخر قاعات الدار، وأجملها على اإلطالق، وهي) بالصالون(تعتبر هذه القاعة أو ما يسمى 

بالزخارف، ومبلطة األرضية بالرخام، ومرصعة باألحجار الملونة، ومكسية السقف والجدران بالخشبيات 

ا على شكل حقول مستطيلة أو قبة متصالبة تجمع المنحوتة والمصورة باأللوان الزاهية، ويكون سقف القاعة إم

:، يراجع »أطراف القاعة التي تأخذ شكل الصليب حول العتبة

J.C.David; «Alep…. ».In.. op, cit., p. 24
: يراجع–الباذهنجات –الملقف أو ما يسمى بالباتينج، وكتب في مرجع للغزي -3

32، ص 1كمال بن حسين الغزي، مرجع سابق، ج-



في (...) «صالي بقوله ي نهم دمن بي، وقد لفتت هذه القاعة انتباه كل من زارها من الرحالة

غزالة يجب أن ننظر بإعجاب وإكبار إلى قاعة كبيرة ذات ثالثة أواوين مزدانة دار

) 1(».بقبة

:اإليوان

ويرتفع سقفه بأقبية ، الفناء المكشوفويطل على الشمال في ، يقع في جنوب الدار

.موسيقيينبنيت خلفها منصة لل، بركة ماء كبيرةالفناء متقاطعة ويقابله في 

ويحيط بالسقف إطار ذو أفاريز ، أما سقف اإليوان فهو مزخرف بالخشب الملون

تتدلى إلى قرن اإليوان ، ومتوازية تنتهي بزوايا خشبية جميلة جدا، مدمجة مع السقف الخشبي

.فتصل السقف مع جدران اإليوان وتؤلف بين زخرفتيها

سم عن مستوى 60إلى 50من دوروترتفع أرضية اإليوان عن الصحن في كل ال

.الباحة

:غرفة االستقبال الشرقية

سقفها ، دارأصحاب الوتضم اسمي، تطل هذه الغرفة على الغرب من الجناح الشرقي

)محور الدراسة.(كله من الخشب مزدان بشتى أشكال من المواضيع الزخرفية

المعمارية باألثر الفني ازدانت كل عناصره اإلنشائية ووحداته ، غزالة على حمامدارتوفر تو

أو الخلوات ، فضال عن تزويده بزخارف عمائرية كالمقرنصات والتيجان والحنيات، المنمق

.كما هي معروفة لدى الحلبيين

)05لوحة رقم (:كوبةدار- 2

يدة دمحلة الج، في ساحة فرحات)2(كوبة جنوب كاتدرائية الروم الكاثوليكدارقع ت

وكذلك حسب الكتابة ، )1(لس إلى فجر القرن الثامن عشرحسب طايرجع تاريخ بنائه

1-Eusèbe De Sallé ; Pérégrinations en orient où voyage pittoresque, Historique et politique en
Syrie. en Egypte en Turquie,  t. I , L. Cumer Paris, 1840,  2e Ed p. 197

هي كنيسة كاتدرائية، أنشأتها أكبر الطوائف الكاثوليكية في حلب، وتسمى أيضا بالطائفة الرومية الملكية -2

حريق أصابها بأمر م رممت بعد 1852/ هـ 1296م، باسم السيدة العذراء، وفي سنة 1849/ هـ 1260سنة 

الذي وصفه الغزي بأنه كان من أجل ملوك زمانه وأعظمهم دهاء، ( من السلطان العثماني عبد الحميد خان 

–، وكان الناظر على ترميمها )كان جلوسه على عرش السلطنة العثمانية مدة أكثر من اثنتين وثالثين سنة



يعود تاريخ بنائها إلى ) محور الدراسة(، المصورة على هامش سقف الغرفة  للطابق الثاني

. م1718/ـه1130سنة 

وحسب ، )3(وكانت عائلة كوبة معروفة بأعمالها التجارية)2(فتح اهللا كوبةداروكان يملك ال

مما يدل على ، التي أشارت إلى أوقاف باسم هذه العائلة، بحلبسجالت المحكمة الشرعية 

)4(.أنها كانت من العائالت المعروفة والثرية بمدينة حلب

على قاعة دارالهحتوي هذت«: فتح اهللا كوبة بما يليداروصف لنا دي صالي 

ابفنائهولكن أكبر وأكثر بهاءا)دارآجقباش(،قاره ليداراستقبال أنيقة كقاعة استقبال 

في كل مكان نجد مشكاة ، والتي تعطي فكرة صادقة عن حياة الترف الشرقي، اوحديقته

، والفتائل المذهبة والفضية، عليها لوحات موضوعة عليها المجوهرات الهندية والصينية

ونحن نجلس : ويقول دي صالي، ومرصعة بالالزورد والياقوت، العطر محدبةتوقارورا

تعطي لنا نوعا من ه الدارسيدة هذ، وعلى أرائك حريرية، ة الناعمةعلى الزرابي الفارسي

)5(»(...)الترفيه بكالم رفيع

، مسيحيةةمرأإفي المدة األخيرة اكانت تسكنه، ةومغلق، ةكوبة مهجوردارف، أما حاليا

.ثم هاجرت إلى أمريكا) تونور(اسمها 

م، بينما هيكلها من المرمر 33م، وعرضه 52ها أحد وجهاء هذه الطائفة، طول معبد–جبرائيل حنا صائغ 

:البديع، يراجع كل من

489و477، ص 3وج2كامل بن حسين الغزي، مصدر سابق، ج-

. 305طلس، مرجع سابق، ص -
.294طلس، نفسه، ص -1

2 -Eusèbe De Sallé, t1 ,Op., cit, p.196

.43عبد اهللا حجار، مرجع سابق، ص -3
ميخائيل ولد نعمة كوبة ( واسم واقفها هو) هـ1273تاريخ الوقفية ب (ة كوبة بتاريخ وقف باسم عائل-4

594، ص 2الغزي، مصدر سابق، ج- : ، يراجع)مسقفات(، نوع الوقف )وزوجته مريم
5 - Eusèbe De Sallé, op., cit, t.I, pp. 196 -197



)06مخطط ( :كوبةدارلالمعماريالوصف

ذلك أنها تتألف من ، الطبقة الثريةدورمن اليفه، )1(كوبةدارلعام لحسب التصميم ا

كوبة مغطى بسقف دارفجاء القبو في، تحت األرض، )القبو(الدور السفلي، ثالثة أدوار رئيسية

وتحت هذا الطابق، دارلالمكشوف لفناءالمطلة على ، مقبب يأخذ الضوء من نوافذ صغيرة

التي تأخذ –المغارة -ولكن منقور في الصخر يسمى ، مستوى أسفل منه) تحت األرض(

.الهواء من فتحة البئر

وتحيط به من جهاته ، فناء مكشوفمؤلف من ، )السلملك-قسم المعيشة(الدور األرضي -

وكما هناك ، رخامي جميل وبأحواض صغيرة متدرجة)2(وفي وسطه سلسبيل، األربع الغرف

وهو منفتح على ، دارموجود في الجهة الجنوبية للسلسبيل صغير آخر في صدر اإليوان ال

).محور الدراسة(ويتقدم اإليوان عنصر معماري الظلة، الصحن بواسطة قوس كبير منكسر

القاعة الرئيسية المخصصة الستقبال الضيوف -ونجد قبالة اإليوان مباشرة وفي الطابق الوسطي

قمة في اإلبداع الفني الذي انهار ورالتي تحتوي على سقف خشبي مص، )3(والتي تسمى بالمربع

.جزء منه

.وملحقة بأحد جوانب اإليوان، حول باحة، أما المطبخ وباقي غرف الخدم فهي مجتمعة

بة وكدارلقد تم فصل قسم المعيشة عن قسم النوم في ، )الحرملك-قسم النوم(الدور العلوي-

لوي لوصول أشعة الشمس في وينقص عدد غرف الدور الع، لضمان العزلة والحرمة، تماما

.الدارفناءويتم الصعود للدور العلوي بواسطة األدراج عن طريق ، فصل الشتاء

).محور الدراسة(المزخرفة بسقف خشبيوأجمل ما في الطابق العلوي القاعة الجنوبية

، وقرار التسجيل وتاريخه بـ 2260لدار كوبة، تحت رقم –رغم أنني وجدت  بطاقة جرد األثري -1

.، إال أنني لم أعثر على المخطط الهندسي للدار142/2/7/78
2-روان، أطلقت هذه اللفظة على جهاز التكييف المائي المستعمل في الدور األندلسية والشامية سلسبيل أوشاذ

ان مائال يزخرف وينزل والمصرية في عهدي المماليك والعثمانيين، وهو لوح من رخام يحتل صدر اإليو

بالحجارة الملونة وتحفر فيه قناة واحدة أو أكثر دقيقة، قليلة العمق، تتعرج كالموج ويجري الماء من أعلى 

.خفيفا بطيئا وهكذا

: وما زال سلسبيل دار كوبة كنموذج أصيل من هذه السلسبيالت يعمل بانتظام، يراجع

228غالب، موسوعة العمارة اإلسالمية، ص -
:المربع في الدورالحلبية، تكون مخصصة لالستقبال أو مبيت  أهل الدار، يراجع -3

- J.c David,«Alep….».In  Bull p.24



)06لوحة رقم ()1(؛آجقباشدار- 3

حلب الدورمن يوه، )2(آجقباش في محلة الجديدة عند بوابة سوق الياسميندارقع ت

)3(.القديمة الواقعة بجوار كنيسة السريان الكاثوليك

داركانت ال، )4(آجقباش إلى منتصف القرن الثامن عشر الميالديدارعود بناء وت

فيذكر دي ، المنتسبة لعدة عائالت غنية بحلب)youcef-karaly-)5لعائلة  يوسف قارة لى

المنحدر من عائلة ، تزوجت بابن صادر، سف قاره ليبنة الكبرى ليواإلأن« يصاِل

».ومنها االنجليزية، خاصة في مجال اللغات، متعلمة

وتحت إشرافه ، من طرف جد يوسف قاره ليتبنيه الدار أن هذ«: ويضيف دي صالي

دورالذي كان مرشدا له أثناء زيارته لل، وهذا ما رواه يوسف قاره لي للرحالة دي صالي

:آجقباش، هو اسم تركي األصل، ويعني الرأس المكشوف، يراجع-1

رسالة دكتوراه في ،تحليل العناصر اإلنشائية للمباني في التراث العلمي العربي في سورياوفاء النعسان؛ -

237، ص 1998تاريخ العلوم التطبيقية، معهد التراث العلمي العربي، جامعة حلب، 
: النسائي، يراجعسسوق الياسمين، كان يباع فيه الياسمين، ثم الصوف، وهو حاليا خاص باللبا-2

244خير الدين األسدي، مصدر سابق، ص -
مس القديمة، وهي منفردة عن بقية الكنائس األربع السابقة الذكر، وكلها هذه الكنيسة هي إحدى الكنائس الخ-3

حول رحبة واحدة، وتفوقها بجمالها وسعتها في ذلك العصر عن بقية الكنائس، ولعل السبب في ذلك هو أن 

السريان جاءوا إلى حلب قبل غيرهم، فافرد لهم محل خصوصي أنشأوا فيه كنيستهم، وقدموا من دمشق 

الكائن مدخله اتجاه –بسوق بوابة الياسمين –وتقع هذه الكنيسة في أواسط سوق محلة الجديدة . اهوحمص وحم

وهي كنيسة متقنة البناء، ذات إيوان جميل يقطنها مطران هذه الطائفة، ثم صارت –ابشير باشا –قسطل 

، )غرب الشمالي من حلبوهي محلة محدثة في ال(الكنيسة مدرسة حكومية، ونقلت الكنيسة إلى حي العزيزية 

: حيث بني لها بناء جديد، يراجع

484، ص 2كامل بن حسين  الغزي، مصدر سابق، ج-

.303خير الدين طلس، مرجع سابق، ص -
291خير الدين طلس، نفسه، ص-4

5 - Eusèbe De Sallé  ,op,cit ,p.194.



ذي ، )آجقباش(هباسم مؤسسداروهو ما جعل سكان حلب ينعتون ال)1(»ليديةالحلبية التق

)2(.األصول التركية

ثم تحولت الدار إلى سكن جماعي لبعض العائالت الفقيرة بعد تملكها من قبل طائفة 

دارثم قامت مؤخرا المديرية العامة لآلثار والمتاحف باستمالك ال، السريان الكاثوليك

الذي أصبح يعد الجهة التي ، )3(ته مقرا لمتحف التقاليد الشعبية بحلبثم جعل، وترميمه

وعلى ، يقصدها السائح في أي بلد من بالد العالم للتعرف على الموروث الشعبي لسكان حلب

.الحضارات التي مرت بها

والتقسيمات ، من حيث نوعية الزخارف الحجرية، آجقباش يشبه إلى حد كبير دار غزالةدارو

.  إن اختلفت في االتساع واتجاهات الغرف واإليونات، ريةالمعما

)07مخطط رقم (:آجقباشلدارالوصف المعماري

على خمسة يوه، اوكثرة غرفه، االفئة الثرية بحلب لكبرهدورمن دارالهعتبر هذت

:مستويات

لى ومنها يصل المرء إ، مؤلف من المغارة المنقورة في الصخر الكلسي، المستوى األول-

.دارالبئر وإلى الصهريج الخاص بال

ويوجد فيه ، الفناء المكشوفله نوافذ مفتوحة على ، مؤلف من األقبية، المستوى الثاني-

.حوض الماء

وتحيط بها ، وحديقة صغيرة، وحوض ماء، المكشوفمن الفناءمؤلف ، المستوى الثالث-

وغرف ، وقاعة أصغر، )اسةمحور الدر(منها غرف كبيرة كالقاعة الرئيسيةالدارغرف 

).محور الدراسة(صغيرة للسكن اليومي

مؤلف من غرف صغيرة بنيت فوق الغرف الكبيرة أوفي منتصف ، المستوى الرابع-

.وتستعمل كمستودع أو غرف للخدم، )4(الدرج

1 - Eusèbe De Sallé, op,cit, pp. 194-195.
303س، مرجع سابق، ص خير الدين طل-2
50عبد اهللا  حجار، مرجع سابق، ص -3
.يسمى بالطابق الوسطيماأو-4



)1(.للسكن المنزليويخصص للضيوف أو، ويدعى بالمربع، المستوى الخامس-

مة تتميز قاعة االستقبال بمدخل تعلوه نجفة مختّ)محور الدراسة:(يةقاعة االستقبال الرئيس

.تتناوب فيها اللونين األسود واألصفر، قوسية تستند على دعامتين حجريتين

فالقبة واسعة مزخرفة بقطع المرمر الملونة المتداخلة ، قاعة االستقبال ذات طراز متميز

.بشكل هندسي في أرضيتها وجدرانها

كما يحيط بالسقف إطار فيه ، خشبي يعرف بالعجمي تتدلى من وسطه ثعابينوللقاعة سقف

.كتابات وحكم وأمثال

:اإليوان

) محور الدراسة(يعلوه سقف خشبي مصور، آجقباش في الجهة الجنوبيةداريقع إيوان

كما ، الدارفناء تمتد على جزء من) محور الدراسة(تحيط به الكتابات وتتقدمه مظلة خشبية

.ه قوس مدببيعلو

حين توسيع الشارع المؤدي إلى ساحة الحطب ، فقد تم إزالتهداربالنسبة للجزء الشمالي من ال

)2(.إلى بوابة القصب وجادة الكيالي

ما أنه من الصعب وضع حوصلة شاملة للدور الخاصة بالطبقة الغنية، أو«:يذكر كلود دافيد في مرجعه -1

تي نادرا ما تكون مجتمعة في ، وهذا لوجود أنواع مختلفة منها، وأن العناصر المميزة ال)البورجوازية(يسميها 

، الفناء المكشوف، القاعة،  والملحقة بالخدمات )اإليوان(الحوض، مصطبة الفناء: دار من هذه الدور هي

: ، يراجع»والقبو

J.C-David, « Alep…. », op, cit, p. 25.

50حجار، مرجع سابق، ص عبد اهللا -2



)07لوحة رقم (: زمريادار- 4

ويوجد في زقاق يتفرع عن ساحة الحطب نحو، زمريا ضمن منطقة الجديديةدارقع ت

.عبر طريق مغطى جزء منه بأقبية سريريةويتم الوصول إليه ، الشرق

زمريا واحدا من األبنية األثرية ضمن نسيج تاريخي تقليدي يتمتع بكل تعتبر دارو

ولكنها تحتفظ ، )الجديدةحي (والتي تقع خارج أسوار المدينة، مواصفات العمارة العربية

.بنفس المواصفات األصيلة للعمارة والتخطيط التقليديين

حيث تشير بعض النصوص إلى أنه ربما يكون ، إلى العهد العثمانياريخهيعود تا

وهذا ()خازندار عثماني(وكانت ملكيته تعود لشخص يدعى، )1(سنة400مبني من حوالي 

وثيقة ()2(.دارصاحب ال، )كانت تسمى سند خاقاني، حسب الوثيقة التي هي عبارة عن ملكية

)02رقم 

الذين جاؤوا من صليبة ، م1808/ ـه1223زمريا سنةعائلة آل دارثم امتلكت ال

)4(.ورعجوسكنوا منطقة تسمى أبو)3(الجلوم

شآت المدنية بحلب، وعضوا في المركز الوطني لألبحاث حسب كلود دافيد، وهو مختص في تاريخ المن-1

، وهذا حسب النقيشة التي وجدها على 1733/ ه1146العلمية في فرنسا، أن دار زمريا يعود تاريخها إلى سنة

.جدران غرفة االستقبال

2007حوار شفوي أجري  في مارس -
حول إلى فندق ومطعم أربعة نجوم، وتعود نسخة من الوثيقة بحوزة صاحب المطعم، ألن هذه الدار ت-2

.ملكيته اآلن لعائلة مرتيني
وأما . الجلوم من أحياء حلب القديمة، كانت تنفذ إلى ظاهر المدينة بباب أنطاكية غربا، وباب قنسرين جنوبا-3

رى ، ويذكر الغزي في مصدره أنها كانت مقسمة إلى قسمين جلوم الكب)باب اللوم(سبب تسميتها فجاء من 

وجلوم الصغرى، وفي الجلوم الكبرى يوجد جامع البهرامية السالف الذكر والمدرسة األحمدية التي تعود إلى 

في منتصف ) نور الدين محمود بن زنكي(القرن السابع عشر الميالدي، وفيها البيمارستان النوري الذي بناه

:القرن الثاني عشر الميالدي، يراجع

45، ص 2ر سابق، جكامل بن حسين الغزي، مصد-
4-يطلق أهل الريف التدريبة على الممر الضيق يتخذونه في (ور بين الجديدة والتدريبة تقع منطقة  أبو عج

أنه ال = =، ويذكر األسدي في مصدره السابق،)ةالحقول، ويراد بالتدريبة هذا الحي الذي تتفرع منه دروب عد

ور الذي سميت به المنطيعرف شيئا عن أبي عجقة، وفي أرض العجور، ثم بنيت مساكن ور كانت تزرع العج

=:م، يراجع1936/ هـ1355شعبية، وابتدأ العمران فيها عام



)08رقم  مخطط (: زمريادارالوصف المعماري ل

ونبدأ ، حوش كبير وحوش صغير، ربما كانت مقسمة إلى حوشيندارالهيقال أن هذ

يق يتصدره باب يؤدي إلى بالمدخل الذي يتألف من باب ينفتح على الشارع يليه دهليز ض

والمدخل مستطيل الشكل تقدر أبعاده . ويعلو هذا الباب قنطرة نصف دائرية، الحوش الصغير

.)سمX280سم 120(

).محور الدراسة(ما يهمنا هو الحوش الكبير الذي يحتوي على غرف ذات سقوف مصورة

:الحوش الكبير

:الحوش الكبير منيتألف . يفصل الحوشين عن بعضهما حائط كبير ومرتفع

وكانت المياه تجلب من بئر موجودة ، يحتوي على بركة ماء، مربع الشكل: الحوشفناء-

، وكانت قديما تملك من خالل مزاريب موجودة في أعلى أرض الحوش، الحوشفناءفي 

.حيث كانت مياهها في قنوات تصل إلى البئر مباشرة

فناءالذي يرتفع عن ، وهو مستطيل الشكل، شالحوفناءيقع اإليوان على يمين :اإليوان-

إن أجمل ما يميز اإليوان هي الجدران الخشبية المزخرفة والمصنوعة ، الحوش بدرج صغير

الذي كان يجلب من سهول منطقة ) خشب شجر اللوز(خشب السويد–من خشب قديم هو

الجدران على وتحتوي هذه ، وهي اآلن تابعة لمحافظة أدلب، حارم التي كانت تابعة لحلب

فاستعيض عنه باللون الذهبي ، ولكن نظرا للقدم تلف، أبيات شعرية كانت مكتوبة بماء الذهب

.حاليا

والذي ما زال محافظا ، أيضا مزخرف بزخارف جميلة، )محور الدراسة(وكان سقف اإليوان

.وكان ارتفاعه عن األرض كبيرا، على متانته مما يدل على براعة صانعه ودقته

ومنقوشة تطل ، )محور الدراسة(عتلي سقف اإليوان من األمام ظلة خشبية مزخرفةوكان ي

أن الظلة الحالية إالّ، كانت تستخدم من أجل االحتماء من أشعة الشمس، الحوشفناء على 

ألن الظلة األصلية أتلفت بسبب العوامل ، وإنما جلبت من دار قديمة أخرىه الدارليست لهذ

.الشمسو، الطبيعية كاألمطار

82خير الدين  األسدي، مصدر سابق، ص -= 

131، ص 1989، مؤسسة الرسالة، بيروت، حلب القديمة والحديثةعبد الفتاح رواس قلعة جي ؛ -



:السلملك-

، والسلملك غرفة مخصصة للرجال، وهو مربع الشكل، يقع السلملك على يمين اإليوان

بسم اهللا (إلى هذه الغرفة وجود البسملةالدخولنالحظ قبل ، دارالذين يزورون صاحب ال

).الرحمن الرحيم

، الزواياوأزهار نادرة في ، تحتوي هذه الغرفة على جدران خشبية مزخرفة بأشعار وافرة

ويحتوي السلملك على أربع ، وذو شكل هندسي رائع، )محور الدراسة(، وسقف مصور

.وعلى نافذتين تطالن على أرض الحوش، واثنتان صغيرتان، اثنتان كبيرتان، خزائن جدارية

:الحرملك-

وعند .داروهي الغرفة الخاصة بزوجة صاحب ال، وعلى يسار اإليوان يوجد الحرملك

».أدخلوها بسالم آمنين«حرملك وفوق بابها نالحظ وجود آية قرآنية الدخول إلى ال

ومن سقف ، ويتألف الحرملك أيضا من جدران خشبية مكتوبة عليها أبيات شعرية بماء الذهب

خشبي أيضا ملون ومصور بتصاوير فنية يعجز مهندس الديكور في الوقت الحالي على صنع 

).محور الدراسة(مثله

توضع فيها ، ملك على ست خزائن موزعة في جميع أنحاء الغرفةوتحتوي غرفة الحر

.األلبسة وغيرها من األغراض

وكذلك يمكننا ، نستطيع الدخول إليها من خالل غرفة الحرملك بباب: قاعة االستقبال-

.الدخول من باب آخر موجود في أرض الحوش

عيشة التي يقضي أهل الدار المقاعةفهي ، الدار وأوسعهاقاعاتهي من أكبر القاعةإن هذه 

).محور الدراسة(وسقف خشبي مصور، ذات جدران خشبيةقاعةوهي ، معظم حياتهم فيها

تأخذ مساحة ، وهي غرفة كبيرة جدا، فتوجد غرفة المؤونة، أو القبودارأما الطابق السفلي لل

طيع النزول ونست، ه الدارلتستوعب مؤونة الناس الذين كانوا يعيشون في هذ، الدار تقريبا

.إليها من خالل درج موجود في أرض الحوش

)08لوحة رقم : (باسيلدار- 5



ويرجع، حارة الراهب بحيرة، )1(باسيل في محلة الجديدة في دخلة الزبالدارقع ت

الغرفة (دارحيث وجدت في إحدى زوايا غرف ال،)2(بناؤها إلى مطلع القرن الثامن عشر

وقد دهنا هذا ، 1772سكنا هذا الدار في آخر كانون الثاني «هذه الكتابة)المجاورة للقاعة

)1لوحة رقم (»1199رمضان 23الموافق ، 1785تموز 8في دارال

، التي اشتهرت بثقافتها الواسعة، أسرة آل باسيل الحلبية العريقةه الدارقامت بإنشاء هذ

.)3(ومكانتها المرموقة في مجتمع ذلك العصر،وذوقها الرفيع

أن أصحابه كانوا قد اعتنوا كثيرا ببنائه المتناسق ةاألثريه الدارن ما يالحظ زائر هذوسرعا

وزخرفة حجارته وتجويد أخشابه باألشكال الهندسية المتناسقة والرسوم األنيقة المتألقة 

.وبألوانها الزاهية

.إلى معهد اللغات والفنون المسرحية2002سنة في ه الدارهذتحول

)09مخطط رقم (: باسيلدارلالوصف المعماري

دون الفناء المكشوفبشكل مباشر عن طريق باب الذي يطل على داريتم الدخول لل

سوى هذا المدخل ه الداروال يوجد لهذ. وذلك من حارة الراهب البحيرة، وجود ممر منكسر

.وهو من الجهة الشرقية

وهي مربعة ، ففناء المكشوتوسطها اليباسيل على ثالث جهات دارتتوزع غرف 

م كما توجد في وسطها بركة ماء التي تحتوي على نافورة مثبتة )12,5x12,5(الشكل بأبعاد 

، البني(يتوسط أرضية البركة الفسيفسائية ذات األلوان المتعددة، في جرن حجري مزخرف

.ومحاط بعدة أشجار من الكباد والليمون، )واألخضر واألصفر

وهو يمتد على طابقين ، أي الجهة الشمالية، المدخلبإيوان على يمين دارمتاز الت

، سم25بدرجة متوسطة ارتفاعها الفناء المكشوفوترتفع أرضية اإليوان عن أرضية ، ثنينإ

مة معروفة بحسن جمالها ورونقها، وهي من بين الحارات التي بنيت في أول حارة الزبال فيها دور قدي-1

ويقال أنه أحضر لهذه الحارة أناس من حمص ولبنان . ، فيها دار باسيلالجديدةحي العهد العثماني، فوسعت بها 

: من أجل تحريك الحياة التجارية يراجع

.205ص .…األسدي، أحياء حلب، أسواقها- 
294طلس، مرجع سابق، ص لدين خير ا-2

3 -De Sallé, Pèrégrination….p. 197



مزخرف بأشكال ) محور الدراسة(بينما سقفه، أمتار10أما علو اإليوان فيقدر حوالي 

ي غرفة من كل طرف بباب هذا وتطل على اإليوان في جانبيه الغربي والشرق. هندسية

مما جعل حافتهما ، غرفتان علويتان، وتطل فوق هاتين الغرقتين.خشبي ذو مصراعين

.تلتصقان بسقف اإليوان

:غرف الطابق األرضي

:تطل غرف الطابق وعددها الكلي ثالث غرف كما يلي

عين بباب واحد ذو مصرا، الفناء المكشوفكل غرفة من الغرف بجانبي اإليوان تطل على 

وسقف تلك الغرف خشبي مع وجود عوارض خشبية دائرية ، وثالث نوافذ سفلية وعلوية

.المقطع بنية اللون

بنيت القبة ، باحتوائها على القبةدارأما غرفة االستقبال والتي تعتبر من أجمل غرف ال

وهي مزودة بنوافذ متعددة ╩فوق ثالث غرف مفتوحة على بعضها مسقطها على شكل 

والغرف الثالث السابقة سقفها خشبي مزخرف باأللوان البني . ى كامل محيطهاتتوزع عل

، )محور الدراسة(واألخضر وبحالة جيدة جدا وهو

أما أرضية تلك الغرف فهي من ، تنفتح الغرف الثالث على بعضها بأقواس وعددها ثالثة

.هريقطع رخامية بألوان متدرجة بين األسود واألبيض واألحمر المائل إلى الز

:غرف الطابق العلوي-

الغرف العلوية .نصعد إلى هذا الطابق بواسطة درجين متقابلين بنيا على الجهة الشرقية

تنفرد إحدى الغرف العلوية، منفتحة على بعضها بواسطة األبواب دون وجود أية ممرات

.ببالط قديم عليه رسم هندسي بشكل ثماني األضالع وملون باللونين الفضة واألبيض



الفصل الثالث
:تطورها التاريخي وتخطيط دورها/مديـنة دمشـق

امــنظدار·

خالد العظمدار·



:مدينة دمشق

وعلى شماال' 33º30وخط عرض ، شرقا36º18تقع مدينة دمشق على خط طول 

الذي يعد من الجبال القاسية المواجهة ، تحت جبل قاسيون، م من سطح البحر700ارتفاع 

)1(.ولها سهول تمتد من الشمال الشرقي وشرقا نحو الفرات، بال لبنانلج

وأعدلها ، ها أحسن بالد الشام مكانابأنّ« هذه المدينة)م1285/ـه684ت(يصف ابن شداد

لها ناحية تعرف ويذكر أيضا أن، )2(وأغزرها فواكه، وأكثرها مياها، وأطيبها نشرا، هواء

)5(».في عرض مرحلة)4(طولها مرحلتان) 3(بالغوطة

ا عن اشتقاق اسمهاأم ،دمشق(...) «فيذكر ابن عساكر أن (...)من دأي ، قَشَم

أصل إسمها وأن، ما سميت دمشق بالروميةإنّ(...) «ويضيف في موضع آخر)6(.»سريعة

، هو المسك) مسكس(للتضعيف و) دوو(ذلك ألن، أي مسك مضاعف لطيبها، )دوومسكس(

)7(».دمشقفقيل تثم عرب

1 - Nikita  Elissèef   ;  «  Dimashk »  .In  the  encyclopedia  of  Islam , VII (277-291),  Leiden ,
E.J.Brill , 1991 , p.277

، دمشقزيرة، تاريخ مدينةاألعالق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجعز الدين أبي عبد اهللا ابن شداد؛ -2

.20، ص 1956المطبعة الكاثوليكية، تحقيق سامي الدهان، دمشق، 
اشتق اسم الغوطة من الغيطة، ومعناه األرض المشبعة بالمياه، والغوطة هي كل ما أحاط بدمشق من قرى -3

نحو عشرين مشجرة تروي من نهر بردى، وما أشتق منه من الجداول واألنهار الصغيرة، يقدر طولها ب

:هكتارا، يراجع30.000كيلومترا تقريبا، وبلغت مساحتها 15و10كيلومتر، وعرضها يقدر بـ 

.9ص2، ط 1952،، مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق، غوطة دمشقعلى محمد كرد ؛ - 
:المرحلة هي مسيرة يوم على الراكب بالسير المعتدل، يراجع-4

.12فسه، ص على محمد كرد علي، ن-
.15عز الدين أبي عبد اهللا ابن شداد، تاريخ مدينة دمشق، ص -5
د، ، تحقيق صالح الدين المنج1، مجمدينة دمشقأبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا ابن عساكر؛ -6

. 17دمشق، مطبوعات المجمع العربي العلمي،ص 
.18، ص 1، مجمصدر سابق؛ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا ابن عساكر-7



، الذي بناها، ما سميت بدماشق بن نمرود بن كنعانإنّ(...) «وذكر ابن شداد أيضا 

)1(».وصار معه-عليه السالم–وآمن بإبراهيم 

حيث عرفت باسم، ل مرة في التاريخ مع بداية العهد اآلراميوظهر اسم دمشق ألو

حور اليونان والرومان اسم ثم، التي تعني األرض المسقية أو الدار المسقية) دار ميسيق(

)2(.قبينما احتفظ العرب بالتسمية األولى فأطلقوا عليها اسم دمش، دمشق إلى داماسكوس

لكن حسب الحفريات التي ، إن تاريخ تأسيس مدينة دمشق غير معروف بالتحديد

أثبتت ، م1950/ ـه1370وبالتحديد في حي الصالحية سنة، أجريت في جنوب شرق المدينة

)3(.قبل الميالدود مركز لتجمع سكاني يعود إلى األلفية الرابعة على وج

اعتبرتو، م.تعود إلى العهد البرونزي لأللفية الثانية ق، لمياهلوجدت آثار لقنوات صرف كما

)4(.هذه االكتشافات األثرية بأنها جزءا من تاريخ التطور المرحلي لمدينة دمشق

العهد اآلراميمنمتعاقبة بدايةوولقد مرت المدينة بفترات تاريخية هامة

الذي ، حيث احتلها الملك اآلشوري تيغالت بيالصر الثالث، )م.ق732م إلى سنة .ق1100(

وتبقى ، وبهذا تفقد دمشق استقاللها، وضع حدا للمركز المتفوق للمملكة اآلرامية في سورية

5(.ة قرون خاضعة للحكم اآلشوريعد(

إلى وظلت تحت سيطرتهم، في القرن السابع قبل الميالدنإلى حكم الكلدانييثم انتقلت

ومقر ، واتخذوها عاصمة الوالية السورية، )م.ق538(في القرن السادساحتلها الفرس أن

)6(.م نقطة تحول في تاريخ المدينة.ق333ويعتبر عام ، القيادة العسكرية الفارسية

.23عز الدين أبي عبد اهللا ابن شداد، تاريخ مدينة دمشق، ص -1
.9، ص 1969، دمشق، مدينة دمشقعبد القادر الريحاوي؛ -2

3 -Nikita Elissèef, « Dimashk ».In the Encyclopedia….., VII (277-291)....p. 278

4 -Ibid, p . 278

، المعهد الفرنسي للشرق األدنى، نقله من دمشق، تطور وبنيان مدينة مشرقية إسالميةزاك دوروتيه ؛ -5

.15، ص 2005األلمانية إلى العربية قاسم طويل، مراجعة الكواكبي نزيه، وأريانا أحمد، دمشق، 
.10الريحاوي، مدينة دمشق، ص -6



حيث هاــالحكم الفارسي فيومع وصول جيوش االسكندر المقدوني إلى سورية ينتهي

وذلك بعد أن أسس سلوقس المملكة ، )1(ثم للسلوقيين، م.ق331صارت تابعة لليونانيين سنة 

)2(.م.ق312اليونانية السورية وجعل عاصمتها أنطاكية سنة 

يبدخول القائد الروماني بومب، سنة248النفوذ اليوناني الذي دام حوالي انتهىو

النصف األول من وبقيت تحت السيطرة الرومانية إلى. قبل الميالد64محتال سنة المدينة

فتحت الجيوش العربية اإلسالمية المدينة تحت قيادة أبو عبيدة بن عندماالقرن السابع

)3(.الجراح

أن في «ولقد وصف البالذري فتح مدينة دمشق من قبل الجيوش اإلسالمية فكتب 

وتحصن أهل المدينة، لغوطة وكنائسها عنوةفتح المسلمون ا، ـه14محرم من سنة 

في زهاء خمسة ألف )4(فنزل خالد بن الوليد على الباب الشرقي، وأغلقوا بابها)دمشق(

رحبيل على باب ونزل شُ، ونزل عمرو بن العاص على باب توما(...) أبو عبيدةضمهم 

شق ذوي الحضارة، وبين اليونانيين وقع في عهد السلوقيين تمازج ثقافي وحضاري كبير بين سكان دم-1

:الذين حملوا معهم الثقافة الهيلينية، وبالتالي انتشرت في دمشق فنون اليونانيين بشكل واسع، يراجع

.11عبد القادر الريحاوي، مدينة دمشق، ص -
.13، ص 1879، بيروت، الروضة الغناء في دمشق الفيحاءنعمان أفندي قساطلي؛ -2
اإلمبراطورية الرومانية في أواخر القرن الرابع الميالدي، وأصبحت مدينة دمشق في عداد لما انقسمت -3

األمالك الشرقية، التي اتخذت القسطنطينية عاصمة لها، ولذلك أصبحت تعرف باسم الدولة البيزنطية، يراجع 

:كل من

.13، 12نعمان أفندي قساطلي، مصدر سابق، ص ص -

.13نة دمشق، ص عبد القادر الريحاوي، مدي-
بناه الرومان في عهد اإلمبراطور سبتيموس سيفيروس وإبنه كاراكاال في ، سمي بذلك ألنه شرقي البلد-4

الباب الكبير في الوسط، :أواخر القرن الثاني الميالدي،وكان يسمى في وقتهم باب الشمس، وكان ثالثة أبواب 

:وبابان صغيران من جانبيه، يراجع

35، ص بد اهللا ابن شداد، مصدر سابقعز الدين أبي ع-

،رسالة دكتوراه في )هـ1756- هـ 1724/ هـ1170- هـ 1137( تاريخ دمشقمحمد غسان عبيد؛-

420، ص2004التاريخ الحديث والمعاصر،قسم التاريخ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،جامعة دمشق، 



سفيان على الباب بيأونزل يزيد بن ، )2(ونزل أبو عبيدة على باب الجابية)1(الفراديس

)3(»(...)الصغير الباب الذي يعرف  بكيسان

فجعل دمشق ، م استطاع معاوية أن ينشئ الخالفة األموية656/هـ63وفي سنة 

ويذكر ابن شداد في هذا )5(في قصر الخضراءحكموكان يدير شؤون ال، )4(عاصمة لدولته

وا خرب، ا ملك بنو العباسمفلّ، ظاهر دمشق، كانت بنو أمية تنزل في الخضراء«:الصدد

وكانت تسمى ، ودار إمارة بها، بنوا سورها، وعفوا آثارهم، وسور دمشق، دورهم

)6(».القصر

وحّل العرب وكبراؤهم في ، وبدأت تتحول إلى مدينة عربية مسلمة بصفة تدريجية

، )7(ةوبذلك توزع المسلمون في جميع أحياء المدين، الدور والقصور التي أخالها البيزنطيون

يس، بناه الرومان في الجهة الشمالية من سور هو منسوب إلى المحلة، كانت خارج الباب تسمى الفراد-1

سم، وهو مصفح بالحديد،لقد جدد 450سم وعرضه 431مدينة دمشق،ويطلق عليه أيضا باب العمارة،ارتفاعه 

:م،يراجع1241/هـ639بناءه في عهد الملك نجم الدين أيوب عام 

35، ص عز الدين أبي عبد اهللا ابن شداد، مصدر سابق- 

421،ص عبيدمحمد غسان- 
يقع في الجهة الغربية للمدينة، وهو منسوب إلى قرية الجابية، والتي كانت مدينة عظيمة في الجاهلية، وقد -2

اتخذت في الفترة اإلسالمية المبكرة خالل عصر الفتوح معسكرا ثم مدينة صغيرة لتجميع الجيوش المسلمين 

:لفتح بالد الشام، يراجع

36نفسه، ص-
، في جغرافيا اإلسالمية، إصدار 42، مجكتاب فتوح البلداناس أحمد بن يحيى بن جابر  البالذري؛أبو العب-3

فؤاد سزكين، منشورات تاريخ معهد تاريخ العلوم العربية و اإلسالمية، جامعة فرانكفورت، ألمانيا، ص 

.121-120ص
، 1986رجمة والنشر،دمشق، ، دار طالس للدراسات والت1، جمجتمع مدينة دمشقيوسف جميل نعيسة؛ -4

.68ص 
:بني معاوية قصر الخضراء، وجعله دار اإلمارة، وهي متاخمة للجامع من جهة القبلة، يراجع-5

.38- 37عز الدين أبي عبد اهللا ابن شداد، مدينة دمشق، ص -
.37عز الدين أبي عبد اهللا ابن شداد، مدينة دمشق، ص -6
.53مدينة دمشق، ص عبد القادر الريحاوي، - 7



وإلى هذا العهد ينسب تشييد أكبر أثر معماري حضاري وهو الجامع األموي الذي يعود إلى 

)1(.العهد الخليفة الوليد بن عبد الملك

مرتبة مندمشقمدينةتراجعت، م750/هـ132عام وبانتقال الخالفة إلى العباسيين

)2(.بغداد عاصمة لهاالتي كانتالعباسيةدولةوالية من واليات الالخالفة إلىمركز

وبقيت مدينة دمشق تحت حكم الوالة التابعين لبني العباس سواء من الحكام 

الطولونيين الذين سيطروا على مصر والشام والثغور المتاخمة للروم منذ سنة 

إلى أن سيطرت ، م934/ـه323أوحكام الدولة اإلخشيدية في مصر عام، م868/هـ254

)3(.م968/ـه358عليها الجيوش الفاطمية سنة 

وذلك الختالف ، غير أن المدينة عرفت أصعب فتراتها في ظل حكم الفاطميين

فنتيجة للثورات الداخلية نشبت حرائق غير مقصودة أدت إلى ، المذهب بين الحاكم والرعية

الدوروالجدير باإلشارة إليه هو أن ترميم، إتالف أجزاء كبيرة من أحياء المدينة وأرباضها

ثناء الترميم الهيئة العامة أسس غير أصلية وبصفة عشوائية ولم تراع في ألىأقيم ع

)4(.للمدينة

فقام ببناء القلعة وجعلها ، م1078/هـ471سنة )5(دمشق تاج الدولة تتشمدينةثم ملك

زاد فيها ، م1095/هـ488وملكها بعده ابنه شمس الملوك دقاق سنة .وجعلها دار إمارة

وهو ، ثم آل األمر ألتابك تتش، تتش بن دقاق بعد وفاة والدهثم تولى الملك بدمشق، ووسعها

، أول روائع الفن اإلسالمي، دار طالس للدراسات والترجمة الجامع األموي الكبيرعفيف البهنسي؛ -1

. 34، ص1، ط 1988والنشر، دمشق،
.34زاك دوروتيه، مرجع سابق، ص -2
.16-15عبد القادر الريحاوي، مرجع سابق، ص ص-3

4 -  J. Sauvaget ; Esquisse d’une histoire de la ville de Damas,(extrait de la revue des études
islamiques, 1934, Cahier IV) ,gauthner Paul, Paris, 1935, p . 457.

:هو السلطان الملك المظفر تاج الدولة أبو سعيد ابن السلطان ألب أرسالن السلجوقي، يراجع-5

.38يخ مدينة دمشق، ص عز الدين أبي عبد اهللا ابن شداد، تار-



وعرف أمراؤها باألتابكة أو أتابكة ، الذي جعل الملك في أسرته، )1(ظهير الدين طغتكين

)2(.السالجقة

ونشأت عدة أحياء ، فتوسعت المدينة خارج أسوارها، استقرت األوضاع في هذه الفترة

وحي قصر ، وحي الشاغور جنوبي الباب الصغير، العقيبة شمالي باب الفراديسكحي

)3(.الحجاج غربي باب الجابية

بعد أن ، م1154/هـ549ثم استولى نور الدين محمود بن زنكي على دمشق في سنة 

)4(.لما رأى ضعفهم عن مدافعة الصليبيين، استخلصها من أيدي آل طغتكين

، بنى بها دارا حسنة، زنكي دمشقا ملك نور الدين محمود بنلم«هويذكر ابن شداد أنّ

)5(».وأنشأ بجوارها حماما، ةوأنشأ بها دارا تسمى دار المسر، عرفت باسمه

م خلفه في الحكم ابنه الصغير الذي لم 1173/هـ569بعد وفاة نور الدين زنكي سنة 

فاعترف به ، وأثناءها كان صالح الدين واليا على مصر، يتعد عمره اإلحدى عشر سنة

)6(.له على المنابر حفاظا على وحدة الدولةوخطب 

، م1176/هـ571سنةدخلها صالح الدين، وبعد أن ساءت األحوال في دمشق

)7(.مركزا استراتيجيا لعملياته العسكرية ضد الصلبيينواتخذها 

وأنهوا حكم ، م1260/هـ658ثم دخل التتار بقيادة هوالكو مدينة دمشق في سنة 

استولوا ، ولما ملك التتار البالد(...) «ذكر ابن شداد في هذا الصددوي، )8(األسرة األيوبية

)1(».(...)وهدموا كثيرا منها، وشعثوا أبرجتها، على دمشق وهدموا شراريفها

.38نفسه، ص -1
.18عبد القادر الريحاوي، مدينة دمشق، ص -2
.36عز الدين أبي عبد اهللا ابن شداد، نفسه، ص -3
، سلسلة دراسات ووثائق دمشق الشام، دار دمشق في دوائر المعارف العربية والعالميةأحمد غسان سبانو؛ -4

.129الكتاب العربي، سورية، ص 
.38عز الدين أبي عبد اهللا ابن شداد، تاريخ مدينة دمشق، ص -5
.24عبد القادر الريحاوي، مدينة دمشق، ص -6
.نفسه-7

8 - J. Sauvaget; Esquisse d’une histoire de la ville de Damas, p . 458.



النوريين عهد األمراء دمشق عرفت في أنJ. Sauvaget((سوفاجيهجون المستشرقذكريو

وأصبحت ، العمرانيةبأجمل المنشآتت حيث حظي، )2(عصر النهضة الحقيقيو الصالحيين

فعرفت منشآت مدنية ، مركزا هاما لإلشعاع الثقافي والديني فضال عن أهميتها العسكرية

للعيان حتى يومنا هذا ماثلةما تزال آثار حركة البناء في أيام نور الدين .وعسكرية، ودينية

الذي يحتضن حاليا متحف الطب (ومن أشهر مبانيه بيمارستان نور الدين، في المدينة القديمة

يضاف إلى هذا أنه أنشأ أول دار ، الذي يقع غربي الجامع األمويو، )والعلوم عند العرب

)3(.للحديث النورية

، )4(1260واستمر الحكم األيوبي لمدينة دمشق إلى أن وقع عليها غزو التتار عام 

ي أسرع ممالك السلطنة فنظرا لهذا الخطر الخارج، حيث دخلت مرحلة جديدة من تاريخها

)م1260/ـه658(بيبرسوفي عهد األميرين الكبيرين، األيوبية في مصر لنجدة دمشق

.قالوون أصبحت دمشق تابعة لحكم القاهرة ثانيةفي عهد )م1277/ـه676(وعام

، وترميم ما أتلفه التتار، وبناء بعض الملحقات، )5(ولذلك قام الظاهر بيبرس بتجديد القلعة

ا ملك الظاهر بيبرس قلعة لم(...) «فكان مما سجله في كتابه، شار إلى ذلك ابن شدادمثلما أ

وبني على برج الزاوية المطل ، ما هدمه التتر المخذولونورم، دها وشيدهاجد، دمشق

وبني بها قاعة إلى جوار البحرة لولده، متقن البناء، على الميدان مستشرفا عاليا

)7(».القلعة من جهة المدينة حماماوبني على باب ، )6(السعيد

وا نوكا، )مملكة ونيابة(ة وحدات إدارية صغيرةقسم المماليك بالد الشام إلى عد

وأصبحت بالتالي تعرف نشاطا جديدا خالل القرن ، يديرونها من القاهرة عبر نواب لهم

.40عز الدين أبي عبد اهللا ابن شداد، مصدر سابق، ص -1
2- J .Sauvaget, Esquisse...p .458

.37زاك دوروتيه، مرجع سابق، ص -3
4 - J .Sauvaget, op, cit, p.458

كانت القلعة بمثابة مركب ومجمع شمل كل المرافق الضرورية للمجتمع األميري، وكل حاشيته بما فيها -5

.دار اإلمارة
:لقب بالسعيد، يراجعهوابن الملك الظاهر ناصر الدين أبو المعالي محمد بركة خان الم-6

.40عز الدين أبي عبد اهللا ابن شداد، مدينة دمشق، ص -
.40نفسه، ص -7



شق منافسة دم، وإن كان أقل حيوية من ذلك الذي تألقت به مدينة حلب، عشرالخامس

)1(.شماال

المماليك عرفت مدينة دمشق سلسلة جديدة دولةوبالضبط في عهد، وفي نهاية القرن

)2(.دخول العثمانيينبلم تتوقف إالّاقتصادية واجتماعية لألسبابمن االضطرابات

إثر معركة مرج ، م1516/هـ922وبدخول السلطان العثماني سليم األول دمشق عام 

حيث استبدل ، بصفة خاصة وسورية بصفة عامةفي تاريخ دمشقبدأت مرحلة جديدة، دابق

)3(.وأصبحوا يديرونها من القاهرة، حكام المماليك بالجيش االنكشاري

نتيجة لتطور اقتصادها في ظل ، شهدت مدينة دمشق توسعا عمرانيا كبيراو

فرنسا منذ سنة للدول األوروبية ال سيما االمتيازات التجارية التي منحتها الدولة العثمانية

إنشاء عددا فقد تم ، مدينةهذهونظرا للحركة التجارية النشيطة التي عرفتها.م1535/هـ942

من الخانات إلقامة هؤالء األجانب مثل خان الحريري الذي أنشأه درويش باشا في 

وخان أسعد باشا، )م1732/هـ1144(وخان سليمان باشا، )م1572/هـ980(سنة

)4(.)م1752/هـ1165(

مركزا لتجمع قوافل الحجاج من مختلف أنحاء اإلمبراطورية دمشق مدينة أصبحت هذا و

كانت تصلها أعداد قد ف، )1(الشيء الذي عوضها ما خسرته في السنوات الماضية، )5(العثمانية

1 -Jean – Paul Pascal; Damas à la fin du XVIe siècle, d’après trois actes de waqf ottomans,
t.1, institut Français de Damas , Damas, 1983, p . 9.

بات إلى تخريب األرياف والمدينة معا، وعرقلة التجارة، كما أثقل عبء الضرائب على أدى تصارع العصا-2

الناس، والسيما الضرائب المستقلة، هذا فضال عن شتى أنواع التجاوزات كاالستيالء على األمالك الخاصة، 

ى إثارة واختالس األوقاف، ونهب األموال، كلها تجاوزات أصبحت شائعة في عهد المماليك، مما أدى إل

تنديدات كثيرة وعنيفة من طرف السكان، الذين استقبلوا بصدر رحب اإلمبراطورية العثمانية المنتصرة، 

:يراجع

- Jean – Paul Pascal, Ibid, t.1, p . 9.
3 -Nikita Elissèef,« Dimashk » .In the Encyclopedia, VII (277-291)...p. 287

4 - Nikita Elissèef,« Dimashk » .In the Encyclopedia, p287.

أدت قافلة الحج الشامي دورا هاما في تاريخ دمشق، وبالد الشام بصفة خاصة، من النواحي السياسية، -5

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والدينية، وكانت لها أهمية خاصة في الدولة العثمانية ألن السلطان العثماني 

:م، اتخذ لقب حامي الحرمين الشريفين، يراجع1516/هـ922منذ فتحه حلب في 



بحماية والي ، ليخرجوا في ركب واحد، أعداد هائلة من الحجاج يجتمعون في دمشق كل عام

وكان الحجاج يتزودون بكل ما يحتاجونه من أسواقها في الذهاب ، وإشرافه) أمير الحج(دمشق

يستعد له أهل الصنائع ، وبالتالي كان هذا الموسم يمثل نشاطا اقتصاديا ملموسا، واإلياب

)2(.طوال العام

، )Robbin Bassola(ويمكن أن نذكر وصف مدينة دمشق من طرف روبين باسوال

(...) «م1522/هـ929لى دمشق العثمانية سنة الذي يعتبر أول رحالة أوروبي وصل إ

، وهي محاطة بأسوار محصنة قوية، وهي تبلغ مرتين مدينة بولونيا، دمشق مدينة واسعة

وأسواقا مغطاة تحوي على كل المواد ، وأسوارا جميلة(...) رةكما نجد قلعة مسو، وبخندق

كما نجد فيها شتى ، كثيفوبنشاط تجاري ، وتمتاز دمشق بكثافة سكانية معتبرة. األساسية

وربما تفوق مدينة البندقية في ذلك ، سواء التجارية منها أوالحرفية، أنواع النشاطات

، وال سيما تجارة وحرفة الحرير اللتين كانتا شائعتين ومنازلها رائعة في الداخل، الوقت

مركز في وسط المدينة بالقرب من ساحة البضائع يت(...)، تزخر بالحدائق والنافورات

)3(».مسجد يعد معلما كبيرا

Belon Du(م تأثر الرحالة بيلون دي مانص1547/هـ954بعد ربع قرن أي في عام 

Mans (األمر الذي جعله يسجل الفوارق والمستجدات ، وكان وصفه لها أكثر تفصيال، بدمشق

، ن األوروبيةمع اعترافه بما قاله باسوال حتى وإن لم يعقد أية مقارنة بينها وبين المد، فيها

ومع ، وأذهله جمال مسجدها الكبير، التي كانت تتمتع بها المدينة، فقد اندهش أمام وفرة المياه

، في مجلة الدراسات التاريخية بدمشق.″قافلة الحج الشامي وأهميتها في العهد العثماني″عبد الكريم رافق؛ -

.22إلى 5، ص 1981، 6ع

.251، ص 3كامل بن حسين الغزي، نهر الذهب في تاريخ حلب، ج-
1-وبشكل عام لبالد الشام الجنوبية بشكل خاص، قد فتح صفحة جديدة من الفتح العثماني لبالد الشامإن ،

االزدهار في تاريخ المنطقة، والوثائق العثمانية تبرز بوضوح االستقرار في الريف واالزدهار في المدن خالل 

سقوط السنوات الخمسين األولى للحكم العثماني، إذ نمت القرى وتوسعت المدن، بعد أن كادت تندثر على إثر 

:الحكم المملوكي، يراجع

، 551994، عفي مجلة التراث العمراني. ″الحياة العمرانية في دمشق في العهد العثماني″نزيه الكواكبي؛-

.184ص 
.6ص ...6في مجلة الدراسات، ع".قافلة الحج"عبد الكريم رافق، -2

3 -Jean – Paul - Pascal, op,cit, p .11.



دورهاو، بل وعدم رضاه حينما وجد حارات المدينة ضيقة وغير منتظمة، ذلك أبدى تحفظا

)1(».مبنية بإتقان

، مدينة حلبخصوصا عندما قارنوها ب، بينما حكم آخرون على دمشق بصرامة أكبر

)De Mansse(بدمشق في نفس الفترة التي مر بهاالذي مر، )Chesneau(من بينهم شسنو

ولم يعجب ، وكان أكثر قساوة اتجاه هذه العاصمة الجنوبية لبالد الشام، م1549/هـ956عام 

وصلنا إلى...في هذا اليوم(...) «ويذكر، المدينةسوى بالموقع االستثنائي الذي تتمتع به

وأحد أجمل المواقع التي رأيتها في حياتي على ، مدينة دمشق الواقعة في سهل جميل جدا

لفواكهها المتوفرة بغزارة إلى درجة ال لحدائقها أولكثرة نافوراتها المتعددة أو، أرض اهللا

)2(».(...)عن المروج والينابيع التي تطوقها هذا فضال ، تعقل

ومبنية ، بأن المدينة قليلة السكان(...) «مدينة دمشقأثناء إقامته في ) شسنو(ثم الحظ

)3(».(...)أجمل وأثرى وأكثر كثافة منها بكثير) حلب(وأن ، بأسلوب متوسط

م 1660/هـ1071في مذكراته وأثناء زيارته لمدينة دمشق في سنة وسجل لنا دارفيو

(...) «هذا الشأنفكان مما قاله في ، النشاط التجاري الكبير الذي كانت دمشق تتمتع به

، توجد فيها معامل المخمل بأنواعه، دمشق من أكبر المدن التجارية في الدولة العثمانية

وكان الفرنسيون ، وكانت قوافل الحج تجلب إليها بضائع الفرس والهند، والزرابي وغيرها

ل والتي تنز، والنيلة وغيرها من البضائع، والذهب، يجلبون إليها أغطية الحرير والصوف

)4(».(...)في صيدا وبيروت وطرابلس الشرق

يعتبر العهد العثماني هو الفترة التي شهدت فيها مدينة دمشق أزهى عصورها 

القرنيين السابع خاللويتجلى ذلك في الدور الفاخرة المشيدة المعمارية بعد العهد األموي،

ذات الوقت تعكس وفي ،الحضارة العربية اإلسالميةحصيلةفكانت عشر والثامن عشر،

أجزاءها الفنية مزيجا مميزا من الحضارات المختلفة التي عرفها اإلنسان العربي مشرقا 

أما بالنسبة لما يتعلق بنواحي التصميم .ومغربا كالتأثير الهلنستي والروماني والفارسي

1 -Jean – Paul - Pascal, op,cit, p .11.

2 -Ibid.

3 -Ibid.

4 -ِ Chevalier D’Arvieus ; Mémoires Chevaliers d’Arvieus…t.II, pp 462, 463.



المعماري فلقد روعي فيه أيضا العوامل الدينية التي تدعو على تقديس الدور وحرماتها،

فجعلت على نسق محتشم،فكان كل انفتاحها على الداخل متحاشين اإلنكشاف على الجيران 

وتكمن اإلختالفات العمرانية للدور في أثر المستوى المادي واإلقتصادي ألصحابه .والمارة

.اليسربين الثراء أو

)10مخطط رقم (:نظامدار- 1

من حي )1(حارة مئذنة الشحمداخل أسوارها في ، نظام في قلب مدينة دمشقدارقع ت

)3(.م1760/ هـ 1172فيعود إلى سنة اأما تاريخ تأسيسه، )2(الشاغور

التي تطورت ةالدمشقيدورنظام نوعا من الهندسة المعمارية المتميزة للداريقدم لنا 

.والتي تتميز بأبعاد الصحن الملفت لالنتباه، الميالدي18خالل القرن 

محيطه وغرف موزعة على فناء مكشوفة عن فضاء مكون من عبارافي مجملهالدارو

. الفناء المكشوفاإليوان وبركة ماء في منتصف ووجود

في هذا الصدد وصف الرحالة الفرنسي األثري ايزودور منازل دمشق بعد أن عاين عددا و

فأنت تشاهد وراء تلك «:1830وكان قد زار المدينة عام ، المتفحصمنها معاينة الخبير

وفي ، وقد رصفت أرضه بالرخام أو البالط المزاييك، الجدران المتواضعة فناء الدار الجميل

(...)وسط الفناء بركة ماء محاطة بأشجار الرمان والبرتقال والليمون وعرائش الياسمين

تفضي إلى غرف مغطاة الجدران ، وفي فناء الدار عدة أبواب ذات أقواس في أعالها

أو صور النباتات الملونة ولكل من ، أو المزين بالنقوش البارزة، ببالخشب الموشى بالذه

أما ، ومنها ما اختص بالنساء، فمنها ما ينفرد به الرجال، هذه الغرف استعمالها الخاص

مئذنة الشحم، حي في القسم األوسط والغربي من دمشق القديمة، جنوبي سوق مدحت باشا، وكانت المحلة -1

ويبدو من اسم محلة مئذنة الشحم أنها ربما كانت مركزا . الشحم، قبة )في القرن التاسع الهجري(تدعى قديما 

:يراجع. لبعض الصناعات التي يدخل الشحم في تركيبها

.474، ص1996، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، معالم دمشق التاريخيةالشهابي و أحمد األيبش؛ ) قتيبة(-
:ربي للمدينة القديمة وخارجه، يراجعحي الشاغور، هوحي كبير يمتد داخل القسم الجنوبي الغ-2

.362الشهابي واأليبش، نفسه، ص -
.127، ص 1.، ط)د، ت(، دار البشائر، دمشق، دمشق، مصايفها ومنتزهاتهاموسى علي حسن، -3



يطوق بها إفريز من النقوش ، فتسند إلى أعمدة من خشب الحورالدورسقوف 

)1(»(...)العربية

)11رقم مخطط(: نظامدارالمعماري لالوصف

: مندارتألف الت

والذي يقع في ، داروغرف الالفناء المكشوفحيث يكون الفضاء الوسطي بين :اإليوان

. دارالجناح الجنوبي لل

ذات أهمية مختلفة القسم ، فهي مكونة من قسمين، فتتبع تصميم بسيطدارأما غرف ال

وهو على  )2(العتبةالسفلي الذي هو على نفس مستوى أرضية اإليوان والذي يسمى 

والقسم اآلخر ، ويمكن أن تصل إلى نصف الغرفة، تساعد على فتح البابومساحته القصوى 

سم 50إلى 05الذي يتميز بأرضية مرتفعة ويتراوح ارتفاعها من )Tazars)3يسمى بالتازار

تساعد على منع صعود، وتوجد أرضية خشبية متنقلة، غير مبلطة، أرضية التازاروأحيانا 

ذلك أنه المكان الوحيد المفروش بالزرابي والوسادات المبثوثة على . الرطوبة إلى الغرفة

)4(.طول الغرفة

ولم ، ما زال محتفظا برونقه إلى يومنا هذا، وتحتوي هذه الغرفة على سقف خشبي مصور

.تدخل عليه أي ترميمات تذكر

وتعتبر 5و4و2غرفة في هذا الطابق األول توجد أربع غرف رئيسية مع اإليوان هي

وتقع في الجناح ، وأكثر ارتفاعا، هي قاعة االستقبال والتي تعد من أكبر الغرف5غرفة 

، وأثريةفي مجلة دراسات تاريخية". مظاهر من عمران دمشق في القرن التاسع عشر"أحمد طربين؛ -1

.105- 104، ص 1980دمشق، 
العتبة، ممر أو فضاء مبلط، مربع أو مستطيل الشكل، توجد في مدخل الغرفة أو غرفة االستقبال وعلى -2

:يراجع.وتستعمل العتبة للزوار لوضع أحذيتهم. مستوى أرضية الغرفة تازار

- Denis Piponnier; Anne Rouanet : "Etude iconographique et technique d’un ensemble
decoratif : la maison nlizam à Damas". In Bulletin d’études orientales t. XXXVIII -
XXXVIII, p . 158

سم ويمكن 10إلى 5تازار، الجزء المرتفع داخل القاعة، ويتراوح االختالف في المستوى األرضي بين -3

:  راجعسم، وتميز أرضية التازار بعدم تبليطها، ي50إلى 40أن تصل من 

- Denis Piponnier et Anne Rouanet ; Op, cit, p . 158
4 -Ibid, p.128



أعيد رسمها وتركيبها 5و4الجنوبي ولألسف فإن كل خشبيات والسقوف المصورة للقاعة 

.من جديد وهذا طبقا لما كانت عليه في أصلها

)09لوحة رقم (: خالد العظمدار- 2

الدمشقية المشهورة بعراقتها واتساعها وحسن تخطيطها وأن الفن دورالىحدإاهإنّ

.االمعماري والزخرفي يميز العديد من قاعاته

وهذا حسب الوقفية ، 4رقم )1(ةخالد العظم بظاهر دمشق بحي ساروجدارقع ت

)2(.الموجودة في مبنى مركز الوثائق التاريخية

وقفية موقوفة من قبل كل من زينب خانم بنت محمد الحالق كما جاء في الدارالههذتوكان

.ثم ملكها فيما بعد، )3(والمؤجرة لفوزي باشا العظم ، وآمنة خانم بنت رشدي أفندي

المتفرعة عن بردى عند ) عقربا(سوق قديمة مغطاة تمتد موازية لجدار القلعة الشمالي، وتفصل بينهما قناة -1

:، وهي سوق مخصصة لصناعة سروج الخيل، يراجع)المرجة(ساحة الشهداء

.221ص3، ط 1994، مؤسسة النوري للطباعة والنشر والتوزيع، مشق، تاريخ وصوردقتيبة الشهابي؛
، الصفحة 1309هـ، رقم السجل 1325رمضان 9والمؤرخة بـ 89مبنى مركز الوثائق التاريخية رقم-2

124.
هو من أسرة العظم التي توزعت سلطتها ما بين حماة  ودمشق، كما أنها أبرز األسر في مدينة دمشق،-3

الذي عاش في معرة ) إبراهيم العظم(والمرجح أن هذه األسر انحدرت من أصول تركية، وتنسب إلى جدها 

النعمان بالعراق في القرن السابع عشر، ولما قتل إبراهيم العظم في إحدى الصدامات دفاعا عن مصالح الدولة 

لمعرة، واستغل الوالدان منصبهما بأمالك في حمص وحماة وا) إسماعيل، وسليمان(العثمانية، كافأت ولديه 

:وثروتهما في الحصول على منصب أرفع كوالية دمشق وقامت هذه األسرة بشراء المالك الواسعة، يراجع

475، ص2يوسف جميل نعيسة، مجتمع مدينة دمشق، ج-

اجعة ، ترجمة عمر المالح ودينا المالح مردمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرليندا سيلشر؛ -

42، ص1998عطاف مارديني، دمشق، 



)12مخطط رقم  (: خالد العظمالمعماري لدارالوصف

 م19تبلغ مساحته ، مكشوففناءخالد العظم مشيدة حول دارإنX10,48م مادته من الرخام

حوض غير متساوي األضالع وهو الفناء المكشوفيتوسط ، والحجر البازلتي، الوردي

.يتكون من طابق واحد

:هناك عنصران يشغالن حيز الصحن هما

ونجد شماال وغربا قاعات تحيط بصحن الطابق ، والقاعة الكبيرة شرقا، اإليوان جنوبا

)1(.والذي يبلغ عددها سبع، األرضي تحدد محيطه

: ة الجنوبيةالواجه

اإليوان الذي ينفتح في : الفناء المكشوفيحتوي البدن الجنوبي على أهم عناصر 

موجه نحو الجنوب ، أمتار6من خالل عقد منكسر يبلغ علوه الفناءمركز الواجهة على 

وكسوة جدرانه من الحجر ، وتتكون أرضيته من البالط، سم15ب الفناءويرتفع عن منسوب

محور (بينما تم إكساء سقفه بالخشب المصور باأللوان ، لحجر البازلتيالكلسي األبيض وا

).الدراسة

المستطيلة ) محور الدراسة(وفي الواجهة الشمالية نجد أساسا القاعة أو قاعة االستقبال 

.الشكل عتبتها مدعمة بتزارين شرقا وشماال

عقد متجاوز منكسر إلى جانب ، أما داخل القاعة فإن حجم وغزارة الزخارف مدهش فعال

.يفصلها عن كل تزار

ولإلشارة فإن العتبة المندمجة في السطح تشكل النتوء األكثر بروزا في القاعة نوهي مكسية 

أما كسوة سقفها فهو من ، ويشتغل مركز العتبة فسقية مضلعة الشكل، ببالط من الرخام

).محور الدراسة(الخشب المصور 

د العظم قاعة صغيرة لالستقبال وهي خالية من خالدارويشغل الواجهة الغربية ل

.الداخل بالتصاوير على السقف

اعتمدت في وصف دار خالد العظم على استمارة المبنى المنفذة من قبل المديرية اآلثار، والتي تحمل رقم 1-

.أت/120القرار 



وحلب ، مدينة الجزائر، ومن خالل كل ما تقدم من وصف للدور في المدن الثالث

:الخروج بالنقاط التاليةايمكنن، ودمشق

حيث جاءت مغلقة على البيئة ، أن الدور العربية تتشابه في مظهرها الخرجي-

ومنفتحة على فنائها الداخلي بكل مافيه من نباتات ، ة بجدران عالية صماءالخارجي

ة تحيط بهذه الجنة المصغرة وأشجار متنوعة ونوافير للمياه وزخارف وعناصر جميل

.بعدت العائلة عن جو اإلزدحام والضوضاء والتلوثالتي أ

:تقسيم إلىالتتشابه الدور بصفة عامة من حيث -

و على أوعي في تصميمه بأالّ يأتي منفتحا مباشرة على الفناء المكشوف مدخل الدار الذي ر

مدينة (أو على دهليز في دور مدن سورية ، بل ينفتح على السقيفة كدورمدينة الجزائر، غرفه

.وكال العنصرين يؤمنان حجابا تاما للداخل عن الخارج، )ومدينة دمشق، حلب

على الفناء المكشوف الذي يعتبر جنة أهل تشترك كل الدور العربية في احتوائها -

.وموضع عنايتهم، في الصيف والشتاءالدار ومنتزههم

وعلى العنصر ، تشترك الدور العربية في المدن الثالث في احتوائها على الغرف-

، وهو مفتوح على الفناء المكشوف للدار في البالد السورية، اإليوانبالمعماري المعروف 

.بق العلوي في الدور الجزائرية كدار الحمراء ودار عزيزةوهوموجود في الطا

وتنوع الغرف للدور العربية تكون تبعا ، والزخارف، والجدير باإلشارة إليه هو أن المساحات

.للمستوى اإلقتصادي لصاحبها



:الباب الثاني

يةــــة الوصفــــالدراس

.سقوف دور مدينة الجزائر·

.سقوف دور مدينة حلب·

وف دور مدينة دمشقسق·



الفصل األول
رـزائـنة الجـوف دور مديـف سقـوص

دار الحاج عمر ·

اتـودار الباي·



:األوسعالمستطيلهاشكلبالسقوف المصورة لدور مدينة الجزائرتميزت

:على ثالثة أنماطته فجاءت أما زخرف

.يمتاز بدائرة كبرى، النمط األول

.يمتاز بأشكال بيضيةلثاني،النمط ا

.يمتاز بدائرة ذات الشعاعاتالنمط الثالث،

مدينة الجزائر يمكن لنا وصف كل شكل دوروبعد تحديد األشكال الرئيسية في سقوف بعض 

.وما يتصل كل سقف بعالمات فنية، على حدة

:الحاج عمردارسقوف- 1

)10لوحة رقم () 01قم شكل ر()1(بدار الحاج عمرسقف الغرفة الشمالية -

من ثالثة أقسام ) م2,54(وعرضه) م80,8(يتكون هذا السقف الخشبي المصور الذي يبلغ طوله

.وخلف اإلطار شريط مطوق بإطار آخر هو بمثابة إفريز خشبي، رئيسية يشملها إطار واحد

ى جانبي واألقسام الثالثة التي يتكون منها السقف تشمل على وحدتين زخرفيتين متطابقتين عل

. الفني المرسوم فيهالموضوعغير أن القسم المركزي منها هو المهم من حيث ، السقف

فمن ، وبما أن القسم المركزي هو األهم وهو الغني من حيث التكوين الزخرفي

.األفضل البدء في وصفه أوال

تنطلق زخرفة هذا السقف من مركزه الذي هو على شكل عرنوس غير واضح 

تطوقه مجموعة من األوراق النباتية هي أقرب إلى األكانتس التي ، بلون ذهبيرسم ، المعالم

انبثقت من قاعدة هذا العرنوس ، نقشت بطريقة دقيقة على نمط الباروك فوق مهاد أحمر فاتح

وألجل ذلك اتبع الفنان طريقة ، مجموعة من الخطوط المتموجة لتشغل خلفية الدائرة الكبيرة

وتتسع هذه الخطوط في . تلك الخطوط المنجزة بواسطة ضلوع رفيعةالتشكيل المجسم إلبراز

عرضها كلما بعدت من منبت المركز مخلفة بذلك فراغات متناظرة ومنسجمة في نسق 

، تخللتها وريقات نباتية منمنمة بلون زهري، شغلت بباقات صغيرة من األزهار، منتظم

.والبعض اآلخر منفرد بلون أحمر على مهاد زرعي

.           تمت عملية الترميم وفق نماذج األصلية، بطريقة علمية دقيقة-1



جسمت هذه الخطوط الشعاعية الملتوية المتأللئة في شكل قرص شمس تنتهي وقد 

. مرة إلى أعلى وتارة إلى أسفل، بشريط هندسي على شكل أنصاف دوائر متعاقبة دائريا

الناجمة عن الدائرة من الخارج بمثلثات مؤطرة بإطار بسيط الشكل ملون فراغاتملئت ال

. )11لوحة رقم ()أ-1شكل رقم ( ثلث بلون أحمرواكتفى الفنان بتلوين الم، بلون أبيض

وحتى ال يترك الفنان فراغا بين الدائرة وتلك المثلثات عمد إلى ملئها بوحدات زخرفية عبارة 

وحمراء النواة على مهاد ، ومن أزهار بيضاء اللون، عن فرع نباتي متموج حول المثلث

دلت على تمكن الفنان في )10شكل رقم ( ،أزرق سماوي وزعت توزيعا منظما ومنسقا

توزيعها توزيعا تناغميا متبعا في ذلك المدارس المعروفة بالمشرق على عهد أواخر 

.العثمانيين

وهذا التشكيل الثنائي أعطى ، تجسيد القبة الهوائية، أراد الفنان من تشكيل هذه الدائرة

كأن الموضوع و، لنا فراغا موجودا بين الخطوط الصفراء المتموجة واألرضية الزرقاء

).ذي ثالثة أبعاد(مجسم بشكل منظوري

وربما قصد الفنان بالخطوط المتموجة التعبير عن البعد الثالث الذي يعطي لهذه 

ألن التعدد في ، إلى األرضوكذلك اللون األزرق أيضا الذي يرمز إلى السماء أو، الدائرة

ة في الكتلة والفراغ المجسد وخاصة المادة المجسد، تشكيل الوحدة يسمح بتصور عدة أبعاد

.في اللون

يشمل الوحدة الزخرفية التي يحتضنها ، يلي المربع السابق الذكر شريط عريض نسبيا

.السقف

قوام زخرفته فرع نباتي يمتد بشكل متواصل على طول الشريط وبأسلوب متموج 

. )ب6ل رقمشك( تتفرع منه أزهار الحوذان ذات نواة حمراء وبتالت زرقاء على مهاد أبيض

يليه شريط . ولإلشارة هنا أن زهور الحوذان اتخذت منحنيا متموجا لشغل الفراغات الموجودة

بنفس الحجم يحتوي على موضوع زخرفي واحد عبارة عن لفائف نباتية امتدت إلى خطوط 

وهذا الطابع يمثل الزخرفة . تلك اللفائف النباتية يالحظ فيها التماثل والتناظر، مستقيمة

)أ-6شكل رقم ( .ديثة القريبة من فن الباروكالح



والجدير بالمالحظة أن تلك اللفائف النباتية السابقة الذكر نجدها أيضا مصورة بنفس 

بحي ) م1586/هـ995(مصطفى باشادارالوضعية والتقنية على شريط سقف غرفة األكل ل

. رياس البحر

ضافة إلى أنهما مؤطران بشريط فباإل، أما القسمان اللذان يشمالن القسم المركزي

ّ أنهما متماثالن في الشكل والزخرفة ومتناظران بالنسبة للقسم األوسط وأن ، واحد إال

تقوم على تشكيل شبكة من المربعات رسم على أرضيتها لونان رئيسيان ، زخارفهما موحدة

ذات نواة ويتوسط كل مربع صغير زهرة، بطريقة التناوب، األحمر الفاتح واألزرق الفاتح

بينما مربع آخر يحتوي على ، زرقاء وبتالت حمراء تشبه إلى حد ما زهرة عباد الشمس

واختلف مهاد المربع من أحمر فاتح إلى أزرق ، زهرة مفتقة ذات نواة حمراء وبتالت زرقاء

)ب-1شكل رقم ( .سماوي

لبايات ادارأوفيدارالحاج عمر والشيء المالحظ أن السقوف الخشبية المصورة في

ذلك أن المظهر الطبيعي في الوحدات الزخرفية مجسد ، بقلعة مدينة الجزائر متشابهة عموما

غير أن االختالف الموجود في ، مستقيمةمتأللئة أو، في األشكال المشعة سواءا كانت متموجة

استنتاج البعد الثالث مثل ذوات الخطوط بعض الوحدات الزخرفية التي ال يمكن استخراج أو

بينما ذات الخطوط المتموجة التي توحي ، وخاصة إذا كان لون مهادها أحمر قان، لمستقيمةا

.بتشكيل معقد للوحدة يمكن مالحظة فراغ بينها وبين مهاد بلون أزرق فاتح

، األبعاد الحضارية لهذه الرسومات يمكن أن يكون اإلنسان يتصف بالطموحات الالمحدودةو

.دون أن ننسى تعلق اإلنسان بالطبيعة المحاطة به، فأوخوفا من أن يصطدم به السق

)12لوحة رقم ()2رقم شكل(:الحاج عمردارسقف الغرفة الغربية ب-

، من وحدتين متشابهتين، )مx 2,90 م8,60(يتكون سقف الغرفة التي تقدر أبعاده ب 

والجدير . لفنيةوهي العنصر األساسي للسقف متميزة بأقسامها ا، بينما جاءت الوحدة الوسطى

شبيه ، باإلشارة أن هذه الوحدة الوسطى التي تنطلق من نواتها خطوط شعاعية متماوجة

الدارالبايات وسقف الغرفة الجنوبية بنفس داربالسقوف الموجودة في كل من الغرفة الغربية ل

.التي يحتويها هذا السقف المذكور أعاله

. الفنان التي أنجز تلك التحفنفس لذا يمكن القول أن صانعها ومصورها هو



، تنطلق من مركزها خطوط شعاعية، تتكون الوحدة الوسطى من مربع يحتضن دائرة

تاركة وراءها مساحات متساوية ملئت بأغصان مزهرة ذات اللون ، متماوجة بلون أحمر فاتح

ق نفذت هذه الغصنية النباتية على مهاد أزر)13شكل رقم ( ،األبيض واألحمر بالتناوب

)أ -2شكل (.فاتح

).بنائم وقائم(وتنتهي هذه الخطوط الشعاعية بشريط مفصص يتخلله عنصر هندسي مركب

ومصورة فقط باللون ، أما الفراغات الناتجة من الدائرة فقد ملئت بمثلثات صغيرة

وهروبا  من الفراغ وعدم ترك المساحات بدون زخرفة . األحمر الهادئ وذات إطار أزرق

نفذ رسمه ، ن إلى تزيين الفراغات الناجمة عن الدائرة والمثلث بفرع نباتي مزهرعمد الفنا

)13لوحة رقم (.على مهاد وردي

قوام زخرفته فرع نباتي ، شريط، ينبيتويطوق هذه الوحدة الوسطى والوحدتين الجان

تتفرع منه أوراق نباتية صغيرة أو، يمتد بشكل متواصل على طول الشريط بأسلوب متموج

ومحورة الشكل مع أنها رسمت برشاقة بواسطة الفرشاة في كل ، متناثرة، ألحرى منمنمةبا

استعمل اللونان األحمر ، كما وزعت بين مساحة هذا الشريط زهرة خماسية البتالت، المساحة

وكل ، واتخذت زهور الحوذان منحنيا متموجا لشغل الفراغات الموجودة، واألزرق في تلوينها

)8شكل رقم (.على مهاد أبيضهذه الزخرفة تمت

لذلك سنقتصر على ، أما القسمان الجانبيان فهما متناظران بالنسبة للقسم األوسط

، وصف أحد القسمين الذي هو عبارة عن مستطيل قوام زخرفته خطوط متوازية فيما بينها

لونت مساحتها ، ومتقاطعة مشكلة مجموعة من المربعات وأنصافها المحيطة بأطراف القسم

ويتوسط كل مربع زهرة عباد الشمس ملونة بلون ، باللون األحمر قان واألزرق فاتح بالتناوب

)9شكل رقم () ب -2شكل ( .مثل اللونين السابقين، أحمر وأزرق

وتفصل ، أما الشريطان الخارجيان عن السقف فقد اكتفى الفنان بتلوينها باللون األحمر قان

.للون األزرق الفاتح واألصفر واألبيضالشريطين المذكورين أطر ملونة با

)14لوحة رقم ()3رقم شكل(: الحاج عمردارسقف الغرفة الجنوبية ل-

تقدر، قسمان جانبيان متشابهان من حيث الزخرفة، تتكون هذه الوحدة من ثالثة أقسام

تنطلق من مركزه ، بينما القسم المركزي عبارة عن شكل بيضي). مx3م 10(ـأبعاده ب



نصف متعاقب بنصف (لتشكل ما يشبه، تنتهي بدوائر ذات انكسار، خشبية مستقيمةضلوع 

. مخلفة مساحات فيما بينها، )1()بينما عنصر اتصال على شكل زاوية قائمة، مقعر

من المحتمل أن تكون في األصل ، جاءت نواة مركز السقف عبارة عن جامة بيضوية الشكل

)أ-03شكل ()2(.طبق لفاكهة

نف هذه الدائرة البيضوية عند األركان األربعة للمربع مثلثات صغيرة ملونة ويكت

ويطوقه فرع نباتي مزهر ومتموج لتغطية مساحة ، باللون الوردي وهامش أزرق سماوي

.الضلع

والشريط الشامل الذي يحتضن الوحدات الثالث للسقف رسمت بداخله فرع نباتي 

يط متشابه في الزخرفة واللون لجميع سقوف وهذا الشر. متموج ومزهر على مهاد أبيض

)15لوحة رقم (.23دور حصن 

أما القسمان الجانبيان فهما متناظران بالنسبة للقسم األوسط للسقف لذلك نقتصر 

قوام زخرفته خطوط متوازنة فيما ، ونكتفي بوصف أحد القسمين الذي هو عبارة عن مستطيل

المربعات لونت تارة باللون األحمر وتارة باللون ومتقاطعة مشكلة مجموعة من، بينها

هذا ويتوسط كل مربع زهرة كالتي تزدان بها مختلف العناصر المطبقة . األزرق السماوي

على الوحدات المعمارية كأطر األبواب أو على المعينات المشكلة على دفات األبواب والنوافذ 

)ب -03شكل رقم (.وتبدو األزهار مصطفة بشكل هندسي أفقيا وعموديا

:الباياتدارسقوف - 2

، مدينة الجزائر تقريبادور البايات مع نفس التصاميم الهندسية لسقوف دارتتطابق سقوف 

.حيث يمتاز القسم األوسط منها بوحدات شعاعية تراوحت بين االستدارة والشكل البيضي

أحد عالمات الزخرفة الفنية في الجزائر، والتي نجدها خصوصا تحت ، وهويمكن التعبير عنه بنائم وقائم-1

.أفاريز المباني
ممكن أن يكون قد أزيل من مكانه أثناء عملية الترميم، ولألسف أنني لم نستطيع العثور على الصورة قبل -2

قف قاعة األكل خاصة وأن مثل هذه األطباق من الثمار منتشرة في بعض السقوف المصورة كس. الترميم

; لدويرة دار مصطفى باشا، وسقف الغرفة الجنوبية لدار الحمراء، يراجع

، العثماني؛الموضوعات الزخرفية على السقوف الخشبية بقصور مدينة الجزائر أواخر العهدلطيفة بورابة-

.195و171، ص 2000دراسة فنية أثرية، رسالة  ماجستير، معهد اآلثار، جامعة الجزائر، 



خرفة الجناحين رغبة منه في يهتم بزوربما لم، اهتم الفنان الجزائري بالقسم المركزي للسقف

، إبراز المنطقة المركزية التي تتصل بصدر الغرفة حيث يجلس عليها صاحب الدار دوما

.وكذلك ألن المجال الحيوي للغرفة يكون دوما في وسطها

)16لوحة رقم) (4رقم شكل(:الباياتدارسقف الغرفة الشمالية ل-

)مX  11,70م2,74(وتبلغ أبعادها . ة الشماليةتقع الغرفة التي تحتضن هذا السقف في الجه
.ومؤطرة بأشرطة وأطر مصورة، ويتكون السقف من ثالثة أقسام مختلفة األحجام، )1(

مزخرف ، )م1,68xم1,68( أبعادهالقسم األوسط من السقف الذي يأخذ شكال مربعا

كانتس بشكله نواة الزهرة عبارة عن عنصر األ. دائرية على مهاد أبيض، بزهرة كبيرة

في هذه الفترة وهذا إتباعا لألسلوب السائد، الطبيعي وغير محور لونت بلون أصفر ذهبي

.)15شكل رقم (. وهو أسلوب عصر النهضة

وهذا ما يدل على ، رتبت بدقة متناهية، تنطلق من النواة خطوط شعاعية مستقيمة بلون أحمر

وبداخل هذه . وزيع تلك األضالع بالتساويسمحت له بت، أن الصانع قام بعملية حسابية دقيقة

)17لوحة رقم ()أ-4شكل رقم (.الخطوط ملئت من األزهار على شكل صفين دائرين

أما أركان المربع أو المساحة المثلثة الناجمة من الدائرة فملئت بعنصر ورقة األكانتس 

)18لوحة رقم ()14شكل رقم (.مدت حسب مثلث الركن، الطبيعية

.مربع الوسطي إطار مزين بعنصر األكانتس دائماويطوق هذا ال

لذا سنقتصر على وصف ، أما القسمان الجانبيان فهما متشابهان من حيث الزخرفة

:واحد منهما

فهو عبارة عن خطوط متوازية ومتقاطعة مشكلة بمجموعة من المربعات باللونين 

الوسط وفصوص ممددة وهذه المربعات الصغيرة ملئت بأزهار محورة في ، األزرق واألحمر

.في زوايا المربعات

:هذه األقسام الثالثة للسقف مؤطرة بشريطين مختلفين

سنعتمد على مقاسات الغرفة التي تحتوي على السقف المصور، ألن السقف ما زال في حالة تفكيك بعد -1

.ترميمه، ولم يركب في مكانه، ألن دار البايات مازال أولم تجر عليه عملية الترميم ما عدا سقوفه المصورة



:الشريط الخارجي

ملئ وسطها بورود مختلفة األلوان وبأوضاع ، لتواءات نباتية بشكل متزنٳعبارة عن وهو

.)ب-7شكل رقم (.تارة قائمة وتارة أخرى رأسية مفتحة، مختلفة

:ليأما الشريط الداخ

تتضمن أنواعا مختلفة من األزهار والورود ، عبارة عن باقات محدودة االمتدادفهو

وتركت بين . مملوءة بأوراقها المختلفة، بعدة ألوان وأشكال بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة

بينهما فواصل عبارة عن مراوح ، هذه الباقات السالفة الذكر مساحات أخرى غير مزخرفة

.)أ7شكل رقم( .ويعتبر هذا الشريط شبه معدوم من الزخرفة. متقاطعةنخيلية متصلة بعقود 

ومن خالل هذا السقف نستنتج أن الفنان استوحى هذا الشكل من الزهرة التي من 

حيث مدت بتالتها حسب مساحة المربع ككل ، الممكن أن تكون من عباد الشمس أو السوسن

ن أن يدل على تعلق اإلنسان باإلشراقات كما يمكن أن نشير إلى رمزية الرسم التي من الممك

) وهذا الرمز يدل على هيمنتهم في العالم(اإلسالمية تبعا للسيطرة العثمانية على العالم

.المعروف في وقتهم

)19لوحة رقم (: الباياتدارسقف الغرفة الشرقية ل-

.)1()مx2,64م(13,12تقدر أبعادها بـ، يتكون سقف الغرفة الشرقية من وحدة كبيرة

ككل األعمال الفنية في تقسيم ، وحدتان متشابهتان، ويتألف السقف من ثالث وحدات مستطيلة

بينما جاءت الوحدة الوسطى وهي العنصر األساسي ، سقوف القصور في مدينة الجزائر

)2(.ولنبدأ بالوحدة الوسطى، وسنصف وحدات هذا السقف. للسقف متميزة بأقسامها الفنية

من مربع يحتضن دائرة ) مx2,62م 4,72(وسطى التي تبلغ أبعادها بتتكون الوحدة ال

بدون معالجة ، سم15بشكل ملفت تقدر بحوالي ، شكلت نواتها الممثلة من دائرة بارزة، كبيرة

.ثبتت على سطحها ثمرة البطيخ بشكليه الخارجي والداخلي، فنية

(PKZ)معالم التاريخيةحسب المقاييس التي قام بها المكتب البولوني المختص في ترميم ال-1

ترميمات، وهي مجزأة إلى جزأين، وتمكنت بدراسة جزء واحد الذي ) الوسطى(أجريت على هذه الوحدة -2

.، بمدينة الجزائر23في دار مصطفى باشا بحصن 1995كان معروضا في سنة 



حمر الفاتح المشفوع بلونين متناوبين الذهبي واأل، تنطلق من نواتها خطوط متموجة

بينما حددت الدائرة بإطارين أحدهما بدائرة بسيطة بلون أحمر ، بخط أبيض جانبي مشرشف

بينهما . وداخليا بإطار مشرشف متناوب بين دائرة غائرة ودائرة بارزة متصلة بالمتموجات

في هذه الذي انتشر كثيرا، )أي على شكل زاوية قائمة(شكل هندسي مركب بين النائم والقائم

)20لوحة رقم (.السقوف

ملئت الفراغات الناجمة من الخطوط المتموجة بباقات من الزهور في مكانيين محددين 

واآلخر في نهايتها التي جاءت على شكل ثالثي متناوبة مع ، صف في وسط الدائرة: هما

نما الصف بي، وإن كان الفنان قد حافظ على العنصر الثالثي، زهرة مختلفة في الشكل واللون

)16شكل رقم (.بزهرة واحدة مع تمديدها بأزهار غير مفتقةاآلخر اكتفى فيه الفنان

واتخاذ اللون الموحد لكل العناصر ، وقد راعى المصور التجانس في توزيع العناصر

المزهرة مع تدرج في بقية العناصر األخرى مثل األركان المغطاة بورقة األكانتس التي كان 

لوحة رقم (.وتحديد عناصر الورقة بفواصل غامقة، نفسجي واألزرق السماويلونها بين الب

.وحرصا من الفنان على تدرج األلوان جعل مهاد الدائرة بلون أخضر داكن)21

.طّرت الدائرة والمثلثات بفصوص متناوبة بين أحمر واألزرق الفاتحُوأ

ملئت جوانبه ، رسم بداخله فرع نباتي بشكل متموج، يطوق السقف برمته شريط

. بأزهار طبيعية في أوضاع مختلفة تارة قائمة وتارة أخرى نائمة

تتمثل نواتها في زهرة على ، محورية الشكل، أما الهامش الثاني فهو عبارة عن باقة ورد

. زودت جوانبها بفروع مزهرة ومورقة بشكل تماثلي وتدابري، شكل عباد الشمس

محددان بخطوط أفقية وعمودية مكونة شبكة من ، نالسقف فهما مستطيال)1(أما جناحا

.صغيرة متساوية فيما بينها، المربعات وأنصافها

.قام الفنان برسم أزهار طبيعية بداخلها، وإلبراز تلك المربعات الصغيرة

)22لوحة رقم ()5شكل رقم (الباياتدارسقف الغرفة الجنوبية ل-

.)مx2,75م 10,68(عادها الغرفة التي يوجد فيها هذا السقف تبلغ أب

.صورا مستنسخةالمرمم الذي ترك(PKZ)مكتب البولونيعلى أرشيف الاعتمدنا-1



مؤطرة بصفين من األطر ، مختلفة األحجام، والسقف ينقسم إلى ثالثة أقسام مستطيلة

)ب-5شكل ( .مزينة  بتصاوير ملونة. ونطاقين

تقدر أبعاده، نبدأ بشرح تفاصيل مركز السقف الذي يقابل مدخل الغرفة

)2,96x1,72جاءت نواتها قائمة على ، ضومزين بزهرة بيضية الشكل على مهاد أبي، )م

كلتاهما محيت تصاويرهما ، دائرتين متتاليتين بارزتين بشكل تدرجي من كبيرة إلى صغيرة

بشكل ، أما قلب الدائرتين فجسمت فيها زخرفة نباتية بارزة أساسها ورقة األكانتس. تقريبا

، مزدوجة التأطيرتالقت رؤوسها فيها عند الدائرة المحورية ال، تقابلي من جوانبها األربعة

شكلت بدائرة مستديرة )1(تنبثق خطوط مستقيمة ذات نهايات شعاعية) أي النواة(ومنها

وبأغصان األزهار ملئت الخطوط الشعاعية حسب . لونت بلون أحمر، متصلة بزاوية قائمة

ونفس هذه . وقد رسمت بشكل ساذج أوبدائي بلونين أزرق وأحمر، مساحة الشعاع المتوفرة

.المزهرة تكررت في الدائرة البيضيةالزخرفة

نواتها المركزية ، ورسمت المثلثات األربعة التي نجمت من الشكل البيضي بباقات زهرية

وهي كلها ذات ألوان فاتحة ) أحمر وأصفر وأبيض(عبارة عن زهرة ملونة بألوان متعددة

شكل (.لون أخضروفروعها وأوراقها ب، دون أن يهمل الفنان االنسجام فيما بينها، زاهية

)12رقم

، أما القسمان الجانبيان للوحدة المركزية فقد شكلت بأضالع متقاطعة ملونة بلون أزرق

بدون زخارف إالّ من لون أحمر وهو مهاد ، نتجت عنها مربعات مزدوجة األضالع

)23لوحة رقم ()أ–5شكل رقم ( .األرضية

ى يكون بارزا لمحيط الغرفة وسقفها وبالتالي حت، واكتفى الفنان بهذا اللون الذي يرمز للقوة

.يتخذ كرمز للنشاط الحيوي لإلنسان

كان مفروض على الفنان ، 23في هذا السقف وسقف قصر والشكل البيضي الذي وجدته

أي هروبا من المساحات التي قد تنتج من الشكل ، تشكيله حتى يستوفي مساحة المستطيل

.لشكل الدائري البيضياضطر الفنان إلى تمديد ا، الدائري

؟هل مثل هذا الشكل له رمزية خاصة

رغم أن الخطوط الشعاعية التي ملئ بها الشكل لم تكن متساوية، وإن كان الفنان قد حاول أن يجعلها عكس -1

.ذلك تماما



ذلك أن اإلنسان كان دائما ، من الممكن أن يكون الشكل البيضي مستوحى من الطبيعة ذاتها

كشكل األفق البيضوي والذي يظهر للعيان ، يستوحي مادة إبداعية ممن يحيط به من أشكال

.البحرمن أي مكان مرتفع سواءا قبالة البر أو قبالة



:الفصل الثاني

وصف سقوف دور مدينة حلب

زالة ـدار غ·

ة ـوبـدار ك·

دار آجقباش·

رياـزمدار ·

يلـدار باس·



بين بتنوع أشكالهامدينة حلببدة يدحي الجالسقوف المصورة لدوروتتميز

.على شكل رافداتوأوالمربع،،المستطيل

:سقوف دار غزالة- 1

)24لوحة رقم ()17العام رقم شكلال( :غزالة دارة بقاع) أ(سقف 

صممت مساحته بمربعات ، )م2,60x م3,80(أبعاده ب، هذا السقف مستطيل الشكل

.وزخرفت بشكل متناوب، متعامدة بشكل مائل

) أ–17العام شكل ال(-1-مربع 

األخرى يحتوي على عنصر متفرد غير متكرر مثل المربعات ، هو محور السقف

حوله أشكال معينات ، وهو يتكون من عدة عناصر هندسية متداخلة بوحدات متعامدة

وملئت فراغات المربع ، واستكملت الفراغات حولها بدوائر مدت منها مثلثات بقواعد مقعرة

هذه التكوينات الهندسية للمربع المتداخلة فيما بينها وهي مثلثات ومعينات . بمثلثات مناسبة لها

ئر رسمت في داخلها بزخارف نباتية متنوعة من أزهار وأوراق بشكل متوازن ومتماثل ودوا

وحددت الوحدات الزخرفية بفواصل ، بينما هي ذات لون فاتح، فيما بينها على مهاد بني

كما رسمت داخل األشكال المثلثة زخارف صغيرة منمنمة على شكل مثلث ، سوداء وبيضاء

)25م لوحة رق(.ذات لون أسود، مجنح

وهذا التنويع في الزخرفة قوامه إحداث التشويق لدى الناظر حتى ال يعتريه الملل من 

.خالل تنقله في المواضيع الزخرفية

)19شكل رقم ()ب-17العام رقم شكلال(-2-مربع 

يقوم تصميم المربع على توزيع الزخرفة بفكرة . هو مربع ازدان بالزخرفة الرقشية

وهي أربعة ، برسم خطين متعامدين جعل مركزه لتحديد أقسام الزخرفة، اظرالتماثل والتن

:لذا يقتصر وصفنا على قسم واحد، كل قسم مشابه ومماثل لألقسام األخرى، أقسام

نواة المربع . متكونة من عدة عناصر متنوعة، يحتوي كل قسم على زخرفة رقشية مجردة

حولها بعض المراوح المجردة ، أو متقاطععبارة عن براعم وتويجات متصلة بشكل متعامد

وهو ، أكثربضعفين أو، وإن نهاية هذه التويجات الصغيرة تنتهي بتويج أكبر منه.الدقيقة جدا

.يتكون من مروحتين متقابلتين تحصران تويج مشع



ذات التويجات تتصل بها مراوح مجردة دقيقة بشكل ، وخلف هذه الزخرفة الرقشية البارزة

وقد نتج ، وملئت الفراغات بمثيلتها كنوع من التأثير للعناصر السابقة لها، يلة أحيانالفائف طو

.عن هذه اللفائف في أركان المربع فراغات ملئت بتويج معقوف

والشيء الجدير بالمالحظة أن فكرة تنظيم هذا المربع مماثلة في التجميعات المعروفة 

.في الموضوعات الخاصة في المربعات الخزفية

)ج–17العام رقم شكلال(–3-المربع 

من ثالثة أشكال رئيسية هي الترس واللوزة والكندة ويربط بعضها ، يحتوي على طبق نجمي

شكل (.ونصف كندة وغطاء سقط، ببعض أشكال هندسية مختلفة هي الغراب ونصف زقاق

)103رقم

بينما حافة الترس أو الخاتم تبدو ، قةوالشيء المالحظ أن اللوزة هنا تبدو نسبيا طويلة ومستد

.بحيث يمكن تشبيهها بزهرة عباد الشمس، رفيعة ومضرسة

وتتفق أعداد اللوزات والكندات مع عدد ، اللوزات ثم الكندات حول الترس في الوسطتورتب

.أطراف الترس

، روعمد الفنان إلى التحوي، زهرة مورقة بلون أبيض، هذا ورسمت داخل الترس أو الخاتم

أما باقي عناصر الطبق النجمي فقد رسمت بداخلها فروع ، حيث ألحق أوراق الزهرة ببتالتها

.ولألسف انمحت مع مرور الزمن، نباتية دقيقة على مهاد بني فاتح

)د-17العام رقم شكل ال(–4-المربع

اغات نواة المربع نجمة رباعية داخل دائرة مشكلة بواسطة معينات مطابقة للفروتشكل

ثم رصفت حولها مكعبات متصلة بأطرافها حتى ال تنتج ، الناجمة بين رؤوس النجمة نفسها

بينما ملئت أركان المربع بعنصر المكعب والمعين الذي . عنها فراغات تم ملؤها بالمعينات

: واعتمد الفنان في إبراز الوحدات الزخرفية على استعمال لونين. هوعلى شكل لوزة أيضا

)1(.)األبلق(أي استعمل، بنياألبيض وال

يأتي لفظ األبلق في المصطلح األثري للداللة على مداميك حجرية في واجهات األبنية األثرية المختلفة، -1

تح والداكن، وأول حصن بني بنظام األبلق في شمال الجزيرة اللونين الفايتبادل فيه اللونين األبيض واألسود أو

، هو حصن السموال بن عاديات )تيماء(العربية خالل القرن الخامس الميالدي، على رأس تلة تطل على واحة 

= وانتشر هذا األسلوب البنائي الجديد في العمارة اإلسالمية بالشام، نظرا لتوافر كل . الذي عرف باألبلق الفرد



)1(.في تلوين هذا المربع

نالحظ في زخرفة هذا المربع أن الفنان خرج عن المألوف بإدخاله عنصر المكعب و

شكل( .أي أنه حاول تغيير الصيغ التركيبية للزخرفة، مع المحافظة على الوحدات الزخرفية

)21رقم 

لمعينات أو المثلثات هي العنصر الطاغي هذا من جهة أما من جهة أخرى فنالحظ أن فكرة ا

.لمدينة حلب) محور الدراسة(لزخرفة السقوف الخشبية

) هـ-17العام شكلال(-5-المربع 

والتي بدورها زودت ، يحتوي على أشكال هندسية شبيهة بالسهام بهيئة زهرة السوسن

التركيب التقابلي وهذا. أعطت شكل برعم هندسي والذي ركب بشكل تقابلي، بقاعدة سهمية

حيث تمكن الفنان من التالعب بالعناصر باستخراج ، أعطى عنصرا مماثال في االتجاه المقابل

.ولونت هذه الزخرفة الهندسية بلونين متغايرين األحمر واألبيض. مربع متداخل

ولكن نتيجة لوضعيته ، ن هذه الزخرفة مشكلة من عنصر واحدوبالتالي فإ

هذا وملئت المساحات الداخلية لهذه الزخرفة . نتج عنه شكل مربع) التدابرالتقابل أو(المختلفة

.الهندسية بالرقش المجرد

.والمثلثات، أما باقي مساحة السقف فصورت بأصناف المربعات

)17العام رقم شكلال(-أ-مثلث 

مع إبراز ، القرنفلرسمت داخل الكندات زهرة ، عبارة عن نصف طبق نجمي

)18شكل رقم ال( .واة ذات اللون البني إلى أوراقها ذات اللون األبيضتفاصيلها من الن

قصر بني بهذا األسلوب المعماري من = الحجرين الجيري األبيض والبازلت األسود فيها، ولعل أشهرمن

665أحجار بيضاء وسوداء بالتبادل هو قصر األبلق في مدينة دمشق الذي بناه السلطان الظاهر بيبرس سنة 

/ هـ 803رلنك سنة م، وكان مضربا للمثل لقوة بنائه، ومقاومته ألي هجوم حتى هدمه تيمو1266/ هـ 

: م، يراجع1400

10، ص 2000، مكتبة مدبولي، معجم مصطلحات العمارة والفنون اإلسالميةعاصم محمد رزق ؛ -
: استعمل هذا النوع من الرسومات الهندسية على مادة الرخام أيضا، يراجع-1
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) 17رقمالعامشكلال(-ب-مثلث

.يحتوي على عنصر عمائري يشبه شرافات لنهاية األسوار

-ج-مثلث 

وتطوقه فروع نباتية ، يحتضن زهرة الجلنار مصورة بلون أبيض، عبارة عن تويج كبير

.تتصل بها أزهار الحوذان

-د-مثلث

هو عبارة عن زخرفة تقوم على مظاهر الطبيعية كاملة سواء في األزهار أو الورود 

وليس لها جذور في الفن المحلي سواء في اللون أو ،أي نقل حرفي للطبيعة. أو األوراق

الزخارف النباتية ويمكن أن نرجعه إلى تأثر بالد سورية بالمدارس األوروبية عن طريق 

مثلما نالحظ ذلك في ، ألرمن القادمين من أوروبا الذين أتوا بهذا الطراز الفنيالمسيحيين أو ا

.مختلف كتب الفن الحديث

هذا ويطوق جميع مربعات وأنصاف المربعات المساحة الوسطى شريط بارز شكل على 

: كما يؤطر هذا السقف أربعة أشرطة متفاوتة في الحجم. طريقة الفتل

)26لوحة رقم ()أ-20شكل ()ز-17العام رقم شكلال( ):داخلي(الشريط األول 

والمتمثلة في سلسلة من األزهار ، رسمت بالنمط الركوكو، عبارة عن عناصر زخرفية

.لونت بلون ذهبي على مهاد أحمر فاتح، وفصوصها وسيقانها

.نفس الشريط الذي يتكرر بعد الشريط الثانيوهو

)ب-20شكل ()ح-17العام رقم شكل ال(: الشريط  الثاني

أي (هذا الشريط قائم على عنصر العرائس الهوائية بشكل معكوس فارغ ومملوء 

ونستوحي منه شكل ، وهو ما يعرف بالثنائية الفنية في الفن اإلسالمي، )الفراغ والكتلة

. بين الظل والشكلفيها حيث تالعب الفنان ، مزهرية رشيقة التصميم

خاصة ، رف بالعرائس كانت معروفة في الفن اإلسالميهذه الزخرفة القائمة بما يع

مما ، وفي ذات الوقت تبدو الزخرفة ذات طابع تجريدي محض. العهد الفاطمي وما بعده

ولكن استعملت . يوحي أن مثل هذه الزخرفة ما زالت متواصلة ومتداولة في العهد العثماني

.هنا كشريط



احدا لملء الفراغات حول هذه العرائس ومع اإلشارة إلى أن الفنان اعتمد عنصرا و

)ج-20شكل رقم ال(.وهي البراعم أو التويجات المختلفة األشكال واألحجام

)ط–17شكل العام رقم ال( :الشريط الثالث

مختلفة األنواع ، رتبت ورصفت داخل حليات مستطيلة، عبارة عن باقات من الورود

بكثافة وكأنه يستمتع بهذا الشعور ومبينا ثراء واأللوان حيث استخدم فيها األلوان الكثيرة 

)27لوحة رقم (.الطبيعة في تشكيلتها في مدينة حلب

ويمكن أن نستنتج من خالل زخرفة هذا السقف أن الفنان استطاع أن يصيغ األشكال 

، وموزعة توزيعا دقيقا، المتعددة األحجام والمتراوحة بين الرقة والسميكة بكيفية متزنة جدا

ويكون مرور الخط على نفس العنصر ، ث مدت عليها خطوط الرسم في كل اتجاه كانبحي

. في أي موقع كان

ويمكن تفهم هذه الدقة في توزيع عناصر اللوحة بشكل تناسبي أن الفنان أعد شبكة 

. تدابر العناصر فيما بينهاخطية في كل االتجاهات لتحديد تقابل أو

)29لوحة رقم )(28لوحة رقم ()22كل العام رقم شال(:غزالةداربقاعة ) ب(سقف 

متكون من عنصر واحد رئيسي ) مx4م3,85(التصميم العام للسقف الذي تبلغ أبعاده 

مما ، متماسة برؤوسها في شكل دائرة، رصفت إلى بعضها البعض، هوشكل مسدس األضالع

وزخرفة هذه . حةتتكرر هذه العملية على كامل المسا، نتج بداخلها نجمة سداسية الرؤوس

.وزخرفة بارزة، النجمات تتناوب بين زخرفة غائرية

نهاية أطرافها ذات ، بصفوف مستطيلة، ستشف تصميم آخر لهذه الوحدة الكاملةأكما يمكن أن 

وهذه الصفوف المستطيلة المتجاورة تعطي لنا جامة قوامها سداسية ، أضالع سداسية

.األضالع ونواتها نجمة سداسية الرؤوس

إالّ أن الفنان لجأ إلى التمييز بين العناصر ، بما أن الزخرفة موحدة الشكل في الحجم واللونو

. وكذلك تحديد العناصر الزخرفية بفواصل بارزة، بين الغائر والبارز

تراوحت بين الرقش العربي والتشبيكات ، وتتكون زخرفة السطح بعدة عناصر زخرفية

: الهندسية التالية



ية الرؤوس تحتوي على أشكال هندسية منتظمة متناوبة مع شكل المسدس نجمة سداس-

)1(.المؤتلف مع المعين وتسمى بداية الزوبعة

كل واحدة منها بزخرفة هندسية مميزة ، وتطوق هذه النجمة مجموعة سداسيات األضالع

متفرعة من نقطة واحدة، مسدس عبارة عن سهام متعاكسة تارة إلى أعلى وأخرى إلى أسفل

الشكل العام ()3()الكالب(ما اصطلح عليه بالمسدس وهو)2(على شكل نجمة سداسية الرؤوس

)ب22الشكل العام رقم (.يليه مسدس آخر في شكل معينات مجسمة بعدة سطوح) أ-22رقم 

ما يسمى بالكتلة ويليه سداسي آخر في شكل نجمة سداسية ولكن مجسمة بعدة سطوح أو

)ج-22العام الشكل ()4(.والفراغ

.  والشيء الجدير بالمالحظة أن بعض هذه المسدسات تتكرر مثل ذات النجمة

، وقائم على تشبيكات لوحدات متكررة فيما بينها، نجمة تحتوي على رقش عربي مجرد-

يطوق هذه النجمة مجموعة من . وهي نفس التشكيلة التي وجدناها في سقف القاعة نفسها

)19شكل رقم )(د-22لشكل العام رقم ا( : حيث نجد، المسدسات

، ص 1ط1999، دار دمشق، دمشق، الزخارف الهندسية اإلسالمية، فن الخيط العربيالمفتحي ؛ أحمد-1

19.
في إحدى المساجد بالقاهرة قرب العباسية (Enduits)انتشرت هذه الزخرفة كثيرا على مادة الدهان -2

: يراجع

J. Bourgoin; Op,cit, pl .56 et pl. 58
المسدس الكالب هووحدة زخرفية تشبه في شكلها السهم وتنفذ في األخشاب واألحجار والمعادن ويرسم بين -3

:يراجع. األطباق النجمية أحيانا

، دارالكتاب العربي، القاهرة، )عبد الرحيم(، مراجعة مصطفى ة الهندسيةأنواع الزخرففوزي سالم عفيفي ؛ -

.5، ص 1، ط1998
تالعب الفنان بالكتلة والفراغ، وهي عبارة عن مساحات لونية على سطح اللوحة، فاللوحة البيضاء عبارة -4

نى أن الفراغ في عن سطح، والكتل هي المساحات التي يرسمها على السطح، أما الفراغات فهي نسبية بمع

:اللوحة يحد من قيمة الكتلة وصالبتها، وكذلك تفعل الكتلة في إعطاء قيمة الفراغ يراجع

، 1985، شركة النصر للطباعة والتغليف، جدة، متحف عبد الرؤوف حسن خليلعبد الرؤوف حسن خليل ؛ -

.213، ص 1ط



22الشكل العام (.يتناوب بينها لونان أحمر وأبيض، مسدس بزخرفة عبارة عن حلزونيات-

) هـ–

رتب على شكل ، مسدس عبارة عن مخلب داخلي على طريقة الخطوط المعقوفة األطراف-

)و-22الشكل العام رقم ()1(.دائري

مة بكثير من القطع المختلفة األحجام مع عناية الصانع نجمة ذات حبيبات؛ ملئت النج-

)ز-22الشكل العام رقم (.بوضع حبات لؤلؤية في شكل ثالثي عند رؤوس النجمة

وتطوقها مجموعة من المسدسات ، نجمة تحتوي على نفس الرقش العربي السابق الذكر-

. منها واألهم

ت بشكل واسع في سقوف الخشبية التي انتشر، مسدس يحتوي على الزهرة الحلزونية-

)ح–22الشكل العام رقم ( .الجديدة بحلبدورالمصورة ل

والفراغات الناجمة من المسدسات المنقوشة والمحفورة على السقف شكلها الفنان  بأنصاف 

بفروعها وأوراقها مع زهرة ، نجمات تحتضن تصاوير عبارة عن زهرة الجلنار الغير المفتقة

.تصقة بها والملونة بلون أحمر ونواة زرقاءالحوذان المل

:لسقفأشرطة ا

:الشريط األول

محاطة بعدة أوراق وبأوضاع ، يتضمن في األساس زهرة الجلنار بوضع وسطي غير مفتقة

وحولها من الجانبين زهرة أخرى مثلها ، ولكن في صيغة ثنائية في كل األوضاع، مختلفة

. دة أوراقولكن بوضع مفتق وهي األخرى محاطة بع

وحسن توزيع العناصر والوحدات وتناسق عالقاتها ، راعى الفنان في هذا الشريط التوازن

.وبالفراغات المحيطة بها، ببعضها

ي مسجد بالقاهرة قرب العباسيةانتشر أيضا هذا النوع من الزخارف الهندسية على الدهان ف-1

J. Bourgoin; les arts arabes, pl. 59:                                                يراجع



:الشريط الثاني

)ط–22الشكل العام (.منشأه إلى العهد الفاطمينارأيناه في سقف لنفس الغرفة والذي أرجع

)ي–22الشكل العام رقم ( : الشريط الثالث

حيث ملئت الفراغات ، متقاربة فيما بينها، عبارة عن سلسلة من أزهار عباد الشمس

واكتفى الفنان بتلوين هذه األزهار ، الناجمة من استدارتها بفصوص مناسبة لذلك الفراغ

.باللون الذهبي 

)ك-22الشكل العام رقم ( : الشريط الرابع

وغير معروفة حتى ، ة في الفن اإلسالميغير مألوف، يتمثل في زخرفة نباتية مزهرة

وكذلك جاء توزيع الشكل نفسه غير مماثل للقاعدة الفنية المعروفة في ، في شكلها الطبيعي

أي ترك الفنان فراغات ، الفن اإلسالمي بحيث نالحظ أن توزيع العناصر جاء غير منسجم

ر هنا بالمدرسة األوروبية ويبدوأن الفنان تأث، أسلوب غير معهود في الحضارة اإلسالميةوهو

حيث جعل الفنان ، في توزيع األلوان)1(وبغض النظر عن عدم وجود النغم . الحديثة

.والزخارف بلون ذهبي، األرضية بلون أسود

)ن-22الشكل العام رقم (:الشريط الخامس

كتبت بداخلها كلمات، ومستدقة الطرفين والجانبين، عبارة عن حليات مستطيلة الشكلهو

على عكس لغته التي جاءت مفككة وغير سليمة وهي على ، غزل بخط جميل ورائق

:النحوالتالي 

سلي عني باقي في هواكي -

ودعي من قال في شوقي جمود-

وذكرك خير ورد في ليالي-

بروحي أفتدي فيك مديحا-

االرتياح التام، والعالقة بين األشياء بالنسبة لبعضها البعض في تضادها وكثافتها وانسجامها هو: النغم-1

: العالقة بين الغامق والفاتح، يراجعلخ، والنغم في اللون هووظاللها وفي أضوائها ا

.212مرجع سابق، ص .... عبد الرؤوف حسن خليل، متحف-



.وذا ظلم فاجتبيه عدال-

:سقوف دار كوبة- 2

)30لوحة رقم ()23قم شكل العام رال(:بةوكدارإيوانظلةسقف

تحفها ثالثة أشرطة ، )مx2م7,96(يتكون هذا السقف من مساحة مستطيلة تبلغ أبعادها 

. وهي متفاوتة في الحجم وغير متطابقة فيما بينها، مزخرفة بزخارف نباتية

وسنقتصر على وصف إثنين ، تحتوي المساحة الوسطى على عدة دوائر مضلعة متتالية

:منهما

)أ-31لوحة رقم ()24شكل العام رقم ال(:1الدائرة 

بدايتها دائرة ، بأشكال هندسية مختلفة، تحتضن هذه الدائرة على عدة عناصر زخرفية

، سداسية األضالع وحولها أشكال متعددة متصلة بأضالعها من مربعات في األركان

بع وأنصاف المستطيالت بين المر، ومثلثات بين المربعين، ومستطيالت في الوسط

.والمستطيل

، ملتصقة فيما بينها ومتراصة، جاءت زخرفة الدائرة المحورية مشكلة من معينات

)أ-24الشكل العام رقم ( .شكلت في نواتها نجمة سداسية الرؤوس

التي تبرز لنا عدة أشكال في ، والشيء المالحظ أن هذه الزخرفة تقوم على الخداع البصري

فالمتأمل يالحظ عدة أشكال . المعين الغائرشكل واحد هوأوضاع مختلفة قائمة كلها على 

كما يالحظ أيضا ، إما نجمة سداسية الرؤوس في كامل الدائرة، داخل هذه الجامة السداسية

.شكل مكعب من ثالثة معينات

ونستشف من خالل هذا الرسم أن الفنان استطاع أن يشكل عدة عناصر زخرفية من وحدة 

ن يجعل مساحة السقف مثل السماء المتأللئة بالنجوم المختلفة األشكال كأنه أراد أ، المعين

.وقد وفق في ذلك توفيقا كبيرا، واألحجام

ما يسمى بالتشطيف المائل قائم على الحفر الغائر أوأما الطابع العام للزخرفة فهو

.المعروف في الزخرفة اإلسالمية ذات النمط المجسم



تقوم على نجمة رباعية ، يهما الصانع زخرفة واحدةوالمربعان المتقابالن شُكل ف

شكلهما على ، ومأل أركان المربعين بتوأم لوزي، محاطة بمعينات كعنصر للتأطير، الرؤوس

ومن أجل إبراز األبعاد للعناصر المحفورة . شاكلة األحجار الكريمة أي ذات األوجه المتعددة

)ب-24الشكل العام رقم ( .نة والفاتحةاستعمل الفنان فكرة األلوان المختلفة بين الداك

من ، أما المربعان اآلخران فأنجز فيهما الفنان ما يشبه الطبق النجمي بكل عناصره الرئيسية

غير منتظم )2(وربط بينها أشكاال هندسية تمثل في زقاق، واللوزات والكندات)1(الترس

)ج-24الشكل العام رقم  ( .األضالع

هما ما : فأنجز منه عنصرين أساسيين، يير عناصر الزخرفة على المثلثاعتمد الفنان في تغ

وعليه يمكن ، والثاني ألحقه بطرفه تمثل في شكل اللوزة، كوحدة كاملة، يشبه رأس السهم

:تفصيل هذه الزخرفة إلى ما يلي

وفي أطرافها عنصر ، مطوقة بزقاق غير منتظم، في وسط المثلث دائرة سداسية األضالع

.اللوزة

بينما المستطيل المحصور بين المربعين زخرفت فيه عنصر اللوزة بشكل تقابلي  مربوطي 

.الوسط كالخاتم بعنصر الغراب  في شكل تدابري

. كبةوحولها مراوح مر، بزهرة ذات ست بتالت بلون أبيض، ومأل المثلث القائم الزاوية

والتي تدور كلها حول محور ، والشيء المالحظ في هذه الزخرفة هوالتشابه التام في العناصر

فقد . واحد وهو أشكال الطبق النجمي من لوزة إلى الكندة إلى الترس إلى الزقاق والغراب

حاول الفنان هنا إدخال بعض التغيير في ترتيب هذه العناصر السابقة حتى ال يحدث نوع من 

ط بالنمط العام وفي ذات المجال ارتب. كما أنه لم يترك أي فراغ في مساحة السقف، الملل

. للفن اإلسالمي وحافظ على فكرة تجريد العناصر

: ترس، شكل دائري مسنن األطراف على هيئة نجمة، ويمثل مركز الطبق النجمي، يراجع-1

.97، ص 2مج....حسن الباشا، موسوعة-
ع يفيد في ربط الطبق النجمي بغيره، ومنه زقاق منتظم وزقاق غير منتظم، شكل مسدس األضال: زقاق-2

:ونصف زقاق، يراجع

97، ص 2، مج....حسن الباشا، موسوعة - 



وتسمى هذه التقنية بزخرفة المساحات المحدودة ونعني بها المثلث والمربع والمستطيل 

ويجب مراعاة أن هناك طريقتين لزخرفة مثل هذه . والدائرة وكل شيء هندسي منتظم

نبان بالنسبة إلى خط يقسم الشكل إلى وفيه يتساوى الجا، المساحات وهو الوضع المتماثل

.قسمين متساويين مما نتج عنه تماثل في أشكال الزخرفة المتنوعة

شُكل على ، أنه إذا تأملنا مليا هذا الشكل العم للسقف، ومن هنا يمكن أن نستخلص

، فهو يتألف من الخط المستقيم والخط المنحني أو المقوس أي الخيط والرمي، عنصرين فقط

فالخيط هو الشكل الهندسي الذي يضم إليه كل األشكال ، حان الفنيان التراثيانالمصطل

والرمي هو الخط ، إلى الدائرة، إلى المستطيل، إلى المربع، من الزاوية إلى المثلث، الهندسية

المنحني الذي يضم إليه كل األشكال التي تتداخل وتتقاطع لتمأل المساحات التي تحددها 

)1(.لورقةوالذي يوحي كأنه شكل لزهرة أو، لمستقيمةالخطوط الهندسية ا

فتحتوي على نفس الموضوع الزخرفي السابق )ب-31لوحة رقم (أما الدائرة الثانية 

االختالف في الحشوة الوسطى أو الدائرة المحورية التي فقط يكمن-األولى-الذكر في الدائرة

هندسية من النجمة السداسية إلى أعطت لنا عدة عناصر ، تشكلت بزخارف هندسية معينات

أي أنها مكونة من عدة سطوح كلما اتجه المتأمل إلى ، النجمة الثالثية إلى شكل المكعب

.الشكل من زاوية يجد شكال مغايرا من الزاوية األخرى

وتربط هذه الدوائر التي يضمها السقف شكلين هندسيين متشابهين وشكل مستطيل 

، تنبثق من تويج، حد منهما على زهرة متصلة بأوراقيحتوي كل وا، مقصوص األطراف

أنه استمرار للفن السوري ، والشيء المالحظ في زخرفة هذا المستطيل المقصوص األطراف

)2(.القديم والمتمثل في الفسيفساء الموجودة في الجامع األموي بدمشق

، لنجميفيحتوي على عناصر الطبق ا، أما العنصر الهندسي الذي يحتضن المستطيلين

وملئت فراغات ، مطوقة كل واحدة منها بعنصر الزقاق الغير منتظم، وهي أربع كندات

. أركان هذا المربع بالكندات حيث جعل الفنان المتقابلين بلون بني داكن واآلخرين بلون فاتح

.هذا واعتمد الفنان في تنفيذ هذه الزخرفة على الحفر المائل أو المشطوف

:ق المساحة الوسطى فهيأما األشرطة التي تطو

.220، ص1، ط1988، دار المعارف، بيروت، الفن اإلسالميالصايغ ؛ سمير-1
.286، ص نفسه-2



:الشريط األول

ذات اللون األحمر ، تشكلت في داخلها باقات من األزهار الربيعية، عبارة عن حقول

.وهي من التصوير المائي، على مهاد أبيض، الفاتح

نفذت على مهاد ، وفصلت الباقات عن بعضها البعض بزهرة الجلنار محاطة بفروع ملتوية

.أخضر زرعي

:نيالشريط الثا

ابتدئ في زخرفة هذا الشريط بفرع نباتي طويل ومتموج والذي تتوسطه زهرة 

والمتصلة بزخرفة ، ثم في شكل معكوس، أي في وضع عادي، الجلنار بشكل متعاكس

.توريقية موزعة في عدة  أوضاع في أسلوب طبيعي تقريبيا

)32رقم لوحة : (بةوكدارسقف قاعة

م9,75( تبلغ مساحة السقف، الرافدات الخشبيةهذا السقف عبارة عن مجموعة من

وهي تتشكل من ، تحتوي هذه الرافدات على زخرفة موحدة بأشكالها وأنواعها، )م3,50  

.الرئيسي والثانوي: عنصرين أساسيين

بينما العنصر الثاني على شكل مستطيل متعامد ، جاء العنصر األول على شكل قالدة

ا بين المذكورين بمختلف أزهار الجلنار بأوضاع مختلفة وبطريقة هذا وقد ملئت م. الطرفين

)33لوحة رقم (.بدائية محاولة من المصور جعلها قريبة الشبه بالطبيعة

وينتهي طرفيها بتويج ، شكلت حشوة القالدة ذات األضالع المفصصة في وحدة متساوية

)27شكل رقم ( .)1(ذوعقدة محكمة

ن الفنون اإلسالمية كاألواني المعدنية، وحتى في زخرفة رايات انتشر هذا النوع من القالدات في كثير م-1

الدولة الذي كان يستخدم للتأكد من هوية أفراد الجيش أثناء االشتباك أوأثناء استعراض فرق الجيش أمام 

يراجع كل ) م1517-هـ 1250( وهذا النوع من الرايات كثيرا منه يعود إلى الفترة المملوكية، . السلطان

: من

- Fuat  Sezgin; Science et technique en islam, T.V , traduit par Benfeghoul Farid, institut de
l’histoire des sciences Arabo–Islamiques
Germany 2004, p. 149
- Claude Dovaz  ; Art de l’Islam, Gründ, Paris, 1989, p. 61



وطرفين آخرين مستدقين ، بطرفين ذي قاعدة مربعة، مد الطرفينبينما شكل المستطيل المتعا

.والقالدة تشبه في شكلها العام شكل المشكاة، ينتهيان بتويج

.متصلة بفروع دقيقة ومتناثرة، وكال العنصرين السابقين يحتويان على زهرة وسطية

نهما زهرة رسمت بي، ونظرا الختالف الشكلين والوحدتين معا نتجت عنهما فراغات كبيرة

إضافة إلى ، ذات األلوان الشفافة مع إبراز نواتها وإلحاقها بالفصوص، الجلنارالالله وزهرة 

)27شكل رقم (.إهمال لونها الطبيعي الذي كان من المفروض أن يكون أحمر برتقالي

وعلى هذا جاءت ، والشيء المالحظ هنا أن التصوير باأللوان جاء على الرافدات مباشرة

كان يرسم على -وحسب ما يبدو-وغير مستقيمة ألن المصور، كلها غير متزنةالتصاوير

.وفي وضع ال يسمح له بإتقان الرسم عليها، سقف الغرفة مباشرة

:يطوق السقف شريطان

نستعليق ألبيات شعرية للشاعر الهوعبارة عن حقول نفذت عليها كتابات بخط :الشريط األول

نونية القافية في األمثال لما فيها من الدعوة للفضائل وهي قصيدة، أبي الفتح البستي

.واألخالق

:   أولها

وربحه غير محض الخير خسران                 **      زيادة المرء في دنياه نقصـــان    

:  وآخرها

)1(.إن لم يصغها قريع الشعر حسان**      ما ضر حسانها والطبع صائغـها     

:الشريط الثاني

وكل ركن يحتوي على ، يحتوي هذا الشريط على أربعة أركان متشابهة فيما بينها

بداخلها زهرة مجردة استوحى منها ، مربع تم إبراز القسم المركزي منه بنجمة رباعية الشكل

). اللوزة(حتى رؤوس النجمة شكلت من نفس عنصر الطبق النجمي. )1(الفنان شكل اللوزات

378- 376،ص ص 3مج ....نخير الدين ابن خلكان؛وفيات العيا- 1



: أشكال المربعات التي وزعت على كامل الشريط فهي على نوعينأما

:النوع األول

متعامدة من الجهات ، اعتمد الفنان في تشكيل العناصر الزخرفية على خطوط منكسرة

هذا التقابل أعطى نجمة رباعية الرؤوس قوام عناصرها أشكال . األربع بالطريقة التقابلية

وتكرر هذا . تج عن هذه التجميعة دائرة مثمنة األضالعون. وبينهما نصف سهم، معينات

، كما نتجت نجمة أخرى رباعية الشكل بين الوحدتين السابقتين. الشكل في النصف اآلخر

) أي من تجميعات أنصاف السهام(أعطت من فراغاتها ، أساسها المعينات الخضراء السابقة

والرسم في ، تين في مساحة المربعوهذا العمل الزخرفي تكرر على مرحل.  ما يشبه الصليب

حد ذاته يمكن أن نلحظ فيه عنصرين أساسيين إما كرة مضلعة بتجميع المعينات بشكل دائري 

وهوبصفة عامة ، أونجمة رباعية منفرجة باتصال رؤوس المعينات مع بعضها البعض

)25شكل رقم (.ثنينإالزخرفة تقوم على تحديد عنصرين 

في حين لونت الدائرة المركزية باللون ،نبية باللون األحمرهذا ولونت الدوائر الجا

.  وفي النهاية نالحظ الشكل في عمومه مركب على شكل عين متقاطعة. الفاتح

:النوع الثاني

نجد منها العناصر الرئيسية المتمثلة ، تشكلت من تقاطع الخطوط الهندسية عدة عناصر

)26شكل رقم (.بنجوم خماسيةالكبيرة في األركان متصلة)2(الكنداتفي

ملئت أركان المربع ، بارزة وكأنها متدلية)3(نواة هذين العنصرين قبيبة مضلعة

ثم تليهما اللوزتان على ، في  ركن المربع غراب. بعناصر أخرى من الطبق النجمي

شكل رباعي وهومن مكونات الطبق النجمي، ويوجد بين الترس والكندة لسد الفراغ بين رؤوس :اللوزة-1

:النجمة، وتعرف بمصر باسم السروة، يراجع

97، ص 2حسن الباشا، موسوعة العمارة واآلثار والفنون اإلسالمية، مج
:نجمي، وهوأبعد أشكال الطبق النجمي عن المركز يراجعالكندة، شكل سداسي من مكونات الطبق ال-2

97، ص 2مج...حسن الباشا، موسوعة-
هذا النوع من القبيبات المضلعة مطبق أيضا على الفنون التطبيقية السلجوقية كالتحفة الفنية من معدن -3

ونجدها 12وقية القرن البرونز على شكل مرآة، نفذت على ظهرها هذا الشكل، والتي تعود إلى الفترة السلج

: أيضا في قمة مئذنة جامع القيروان في تونس، يراجع



أخضر فاتح في هذين المربعين جعل الفنان العناصر الرئيسية باللون األحمر أو. الجانبين

ومعنى هذا أن الفنان حدد . حمراءبينما جعل العناصر الفرعية إما بيضاء أو، أوبني داكن

بلون أبيض )1(وفي النهاية طوق الفنان الشريط ككل بخطين مغزلين، لكل عنصر لون خاص

)26شكل رقم (.أدى إلى اختالف األلوان وإلى بروز العناصر بشكل واضح وجلي، ناصع

:آجقباشداروف سق- 3

)34رقم لوحة(: سقف سلملك دار آجقباش

مؤطر بإطار ضيق يشبه ، )مX 4م3,40(السقف عبارة عن مستطيل تقدر أبعاده ب 

.مساحة السقف في الشكل واالنجاز الفني

قسمت مساحة السقف الرئيسية بواسطة ضلوع خشبية مستقيمة باللون الذهبي والذي نتج عنها 

.ا وباللون الذهبي أزهار شبه طبيعيةصورت بداخله، مربعات صغيرة متساوية

:ويؤطر السقف شريطان

)35لوحة رقم (: الشريط األول

قوام زخرفته زهرة الجلنار المتناوبة ، يعد بمثابة تحديد لمساحة السقف، عريض نسبيا

نفذت هذه . بينها زهرة رباعية البتالت، ومختلفة األلوان، مع الفروع النباتية غير متزنة

.مهاد أبيضالزخرفة على

كتبت عليه ، يليه إطار خشبي مثبت مع الجدار كدعامة للسقف في شكل إفريز

للشاعر ابن الفارض وهي على الترتيب، رقيقة التعبير، عبارة عن أشعار غزليةنصوص

:التالي

أم ارتفعت عن وجه ليلى البراقع**أََََبرقُ بداَ من جانب الغَََورِِِ المِع   

Claude Dovaz Op,cit, fig. 28,  p. 42

.47سميرالصايغ، المرجع السابق، ص 
أيضا نجد هذا النوع من التصوير على شكل خطوط مغزلية قبل الفترة العثمانية، انتشر بشكل واسع على -1

لشريف الزهراوي، ) XوIX( ية التي تعود إلى العهد اإلسالمي، وباألخص القرن األدوات الطبية الجراح

:يراجع

- Fuat  SezginOp,cit,t. IV, p. 73



.سامع، مطيع ألمر العامــرية**يتُ عواذلي ــي قد عصـإن! يليخل

.طائـع، لسلطان المحبة، وإنّي**وى ـيم على الهـإني مق: فقوال لها

ليس فيه موانـــع، لقاك سبيل**هل إلى ! ينـيا قرة الع:وقوال لها

شافع، إلى ليلى المليحة، هل ليف**يرها ـب برؤية غـعندها ذن)1(ولي

)2(إذا اشتدت عليه الوقايع، سواها**وهل لــه   ، هل سال قلبي هواها: سال

ضارع، يا أكرم العرب، بحيكم**ونزيلُكـــــم    فيا آل ليلى ضيفكم  

فكلّي مسامع، وإن هي ناجتني**فكُلي أعيــــــن ، وإذا بدت ليلى

المضاجع، في هواها، أال أن جفتني**عن مضاجعي ، ي الهوىتجافَََت جنوبي ف

.نورها ساطع، وهودج ليلى**وسرت بركب الحسن بين محامُِـــل   

والجدير باإلشارة أن هذا السقف وبالذات القسم األوسط منه  يشبه السقوف الخشبية 

.السقوفوبالذات القسمين الجانبيين لهذه ، دايات الجزائررادالمصورة ل

:آجقباشدارسقف إيوان 

)36لوحة رقم (.آجقباش من ظلته وسقفهداريتكون إيوان 

)37لوحة  ()29شكل العام رقم ال(: سقف الظلة-أ

وهوعبارة عن مستطيل تبلغ أبعاده ، المظهر الخارجي لهذا السقف مسطح الشكل

.ما نطاقانبينه، وهومقسم إلى شريطين؛ خارجي ووسطي، )مX2م 6,70(

جزؤه العلوي ، هوائية التي هي عبارة عن تويج مستطيل)3(وينتهي السقف بعرائس

رتبت هذه ، أما باقي العنصر فهومجرد مستطيل، يشكل رمحا مستدقا أوذورأس مثلث

.العرائس فيما بينها بشكل متقارب

.بدل من ولي) فلي(صورت على السقف-1
.كتبت بعض الكلمات حسب مخارج الحروف مثل الوقايع-2
تميزت المساجد وكثير من المباني العربية العرائس، حتى أن هناك من يسميها بالعرنوس أوالعرانيس، و-3

=بهذا العنصر المعماري، وهي أشكال من الزخارف المجسمة تقف أعلى حوائط المبنى متجاورة ومتكررة،



ن رسم الفنان زهرة الحوذان بلونين مختلفي، ويليه مباشرة نطاق ضيق غير مجسم

)أ–29شكل العام رقم (.وبترتيب تناوبي األزرق الفاتح واألحمر على مهاد أبيض

)31شكل رقم (

. هذا النطاق بعد نطاق بني يحتوي على زخارف مجسمة غائريةويتكرر

األول خارجي محصور ، أنه يتكون من شريطين كبيرينتفقد ذكرأما سقف الظلة 

إالّ من زهرة بارزة ، ليس فيه زخارف وال ألوان، وهو بسيط للغاية، كورينبين النطاقين المذ

.وهي في  تركيب متباعد فيما بينها، تشبه زهرة السوسن

حيث يتكون ، وهو األهم في سقف الظلة، ثم يلي هذا الشريط شريط وسطي أو أساسي

تجة من الدوائر وشغلت الفراغات النا، )1(من دوائر تضم ما يشبه الطبق النجمي وأنصافه

على مهاد أبيض ورسمت الزخرفة، وعناصر أخرى من الطبق النجمي، )2(بعناصر التاسومة

مثلما هو مشاع في، والعمل في حد ذاته يتصل بنمط المربعات الخزفية.مائل إلى األصفر

)ب-29شكل العام رقم () .3(دور بالد المغرب 

)38لوحة رقم ()32العام رقم شكلال(: سقف اإليوان-ب

إلى ، يتألف من مساحة وسطى) مX4,95م 4,30( عبارة عن مربع تقدر أبعاده 

.جانب عدة أشرطة متفاوتة في األحجام

ولقد حرص المعماري العربي على أن ال ينفصل عن السماء، كما أنه عنصر عمائري عرف لدى الفنانين في =

: والرومانية، يراجعالحضارات القديمة خاصة اإلغريقية 

197عكاشة ثروت ؛ القيم الجمالية في العمارة اإلسالمية، ص -

، مراجعة مصطفى عبد الرحيم، دار الكتاب العربي، القاهرة، فنية الزخرفة الهندسيةوفوزي سالم عفيف ؛-

. 1997، 1ط
: ، يراجع)م1560(ونفس الزخرفة على هذا الشكل نجدها على درابزين رستم باشا باستنبول -1

Alexandre Raymond; l’art islamique en Orient, Deuxième partie, Constantinople, Schulz SÉ,

AE Prague, , pl. 35
التاسومة، هوشكل ذوأضالع ثمانية، له طرفان مسننان وأضالعه الوسطى مقعرة، ويفيد في ربط الطبق -2

:النجمي بغيره، راجع

97، ص 2سوعة العمارة و اآلثار والفنون اإلسالمية، مجحسن الباشا؛ المو- 
: هذا النوع من الزخرفة نجده خاصة في تلبيسة بالمزاييك الخزفية في دور المغربية، يراجع-3

- Jean Galloti ;Le Jardin et la maison arabe au Maroc, t.1,  Albert Lévy,  Paris, 1926, pl. 22



جمة ثمانية الرؤوس ن: تقوم زخرفة المساحة الوسطى على عنصرين أساسيين هما 

شكل (.مترابطة بخطين متعامدين من ذوات الرؤوس المثلثة تطابقا مع رؤوس النجمة الثمانية

)أ–32العام رقم 

ضارع هذه الزخرفة اللوحات الفسيفسائية الموجودة على مختلف المباني واألوابد ولحد ما تُ

)2(.ومدينة الجزائر، )1(في المغرب األوسط

وذات لون ، ف  المتصل بالجدران عبارة عن حليات مستطيلة الشكلأماّ إفريز السق

شكل العام رقم (.عبارة عن أمثال مأثورة، تحتوي بداخلها كتابات نفذت بخط نستعليق، أسود

)ب-32

لم نر ضرورة إدراجها وإنما فقط أردنا ، وهناك صور أخرى تحمل حكم ومأثورات أخرى

:وهي كاآلتي. اأن نذكر الحكم الموجودة فيها كتابي

.حفظ اللسان يوقر اإلنسان-

.يقلق الضمير...-

.اعتبار العلم لعقل-

.وكثرة الكالم تضيع الحقوق-

.عمارة النفس السلوك بالفضايل-

.مفتاح الفرج اإلدمان بالصبر-

.غاية الصيام مساعد للتوبة-

.التواضع الحقيقي يكسب الخالص-

.رصن العقل يتقن األفعال-

.يح العاقلواإلقناع بالقليل ير-

: بالد المغرب خاصة على الفسيفساء، يراجعنجد هذه الزخرفة في-1

- Jean Gallotti, Op.cit, t.1.p. 57

.عملي الميداني بإحدى الحمامات الجزائر بالقبة، والذي يعود إلى الفترة الفرنسية-2



رأس الحكمة مخافة اهللا -

هـ1171تقوى الرب مكان عامر سنة - 

وهو على ما أظن تاريخ انجازه بصفة ، )هـ1171(وقد ورد في هذه الحليات الكتابية سنة 

)39لوحة رقم (. نهائية

بدون أسماء صناع أو االسم الذي ، وجود تاريخ تصوير السقوفهو والشيء المالحظ 

، رغم وجود أسماء بعض منهم في المصادر التاريخية، ه التحف الفنية الرائعةأمر بانجاز هذ

)1(.كانوا قد برعوا في هذه الصناعة أمثال الجلومي الحلبي

وهذا ما يؤكد أن ، ين عن بعضها البعض بعنصر المقرنصاتبيتهذا وفصلت كل حليتين كتا

.النكسارللمقرنصات دورها لتدعيم السقف حتى ال يتأثر للتصدع أو ا

ويستند على اإلفريز نطاق يشتمل على عنصر زخرفي واحد وهو زهرة الجلنار في 

وقد تعمد الفنان تغيير وضع الزهرة إما لملء الفراغات أو لتكسير المد ، أوضاع مختلفة

وهو أسلوب درج عليه الفنانون المسلمون في مختلف ، البصري حتى ال يعتري الناظر الملل

.ونفسه يتكرر بعد الشريط الكبير المتضمن األطباق النجمية. خيةالمراحل التاري

:شريط األول

مع إبراز ، هو شريط عريض عبارة عن زخرفة بارزة لألطباق النجمية وأنصافها

وقام الفنان بتصويرها بزهرة الحوذان ، بلون مميز)2(عنصر التاسومة ونصف زقاق

من خدم مع األساتذة النقاشين).نسبة إلى الجلوم، أحد أحياء حلب(هو أبو بكر أحمد النقاش الحلبي الجلومي -1

األعاجم، واستفاد منهم، ومهر في النقوش البيوت وكتابة الطرازات على طريق القاطع والمقطوع، وصنائع 

:أخرى تمم عشرين صنعة، يراجع

، حققه محمد الفاخوري ويحيى 1، ق1، جدر الحبب في تاريخ أعيان حلببن يوسف الحلبي ابن الحنبلي؛ -

398-397، ص ص1972دمشق، زكريا عبادة، منشورات وزارة الثقافة، 
الزقاق، هوشكل مسدس األضالع، يفيد في ربط الطبق النجمي بغيره، ومنه زقاق منتظم وزقاق غير -2

:منتظم ونصف زقاق، يراجع

.1223، لوحة 97، ص 5، ومج2مج...حسن الباشا، موسوعة العمارة-



ثم يليه شريط آخر شغل بحبات متعددة . د أسودوالتي لونت باللون البني على مها، وأوراقها

مما ، لم يراع فيها الصانع وحدة التشكيل والتوزيع وال اللون، األشكال واألحجام ومجسمة

وال يمكن لنا  ، يوحي بأنها عبارة عن مجموعة من العناصر الالمتجانسة والمختلفة فيما بينها

اعتمادا على ما ذكر أعاله من ، صانعيهااآلن تحديد األبعاد الرمزية لهذه الزخرفة من طرف

)ج-32شكل العام رقم ال(.اختالف في الشكل واللون والتوزيع

ولكن يمكن أن نعتبرها مجموعة من الثمار المعروفة دائما في مدينة حلب بدءا من 

.الرومان إلى الفستق الحلبي

به إلى حد ما تش، ثم يليه شريط عبارة عن جامات متصلة بشكل تباعدي فيما بينها

)د–32الشكل العام ( .القالدات التي كانت تزخرف بها المجلدات الجلدية

)40لوحة رقم ()33العام رقم شكلال(: آجقباشدارسقف قاعة استقبال

يبلغ ، مدينة حلبدوريمثل هذا السقف نموذجا خاصا للسقوف المصورة في

، سقف على مربعين بينهما مستطيلوقد اقتصرت زخارف هذا ال، )مX4,50م 10(أبعاده

وطوقت مساحة السقف بأشرطة متفاوتة األحجام والموضوعات وسنتناول الوحدة بنوع من 

:التفصيل فيما يلي

وبينهما ، وهي عبارة عن مربعين متشابهين، تحتضن ثالثة عناصر، المساحة الوسطى

هذا المستطيل تتوسطمستطيل مركزي يشمل على زخرفة تميزه عن المربعين اآلخرين

التي رسمت بشكل هندسي مستدق النهاية )أ-34العام رقم شكل ال(،مجموعة ورقة األكانتس

وتحتضن هذه األوراق فيما بينها ، وصيغت وفقا لمساحة المستطيل، لونت باللون األسود

.زهرة الزنبقة بنفس وضعية المراوح تماما

بين التي شكلت بطريقة فوضوية رغبة من كما ملئت حشوة ورقة األكانتس بأنواع من الثعا

)41لوحة رقم (.الفنان ألن يجعل الموضوع على هيئته الطبيعية

وتطوق هذه األوراق األكانتس المستديرة صف من المراوح المتعانقة في شكل متموج  ثم 

، االلتواءات المتماوجة-واصل الفنان هذه العناصر بسيقان رفيعة مدت بالنمط المعروف هو

)35شكل رقم (.لتي تحتضن بداخلها زهرة متعددة البتالتوا



ومما يالحظ في هذه الزخرفة النباتية أن الفنان خرج عن قاعدة التماثل والتناظر حيث اعتمد 

، هذا وقد جاء مهاد هذه الزخرفة أخضر زرعي. على االتجاه المعكوس في شكل الموضوع

. وطوق المستطيل بشريط مضفور

يمثل الصف ، رفة المربع فيحتوي على صفين من األوراق النباتيةأما بالنسبة لزخ

ثم يليه صف ثانٍ يمثل ، المراوح النخيلية كاملة بلون ذهبي)المالمس لحلقة المربع(األول

ينتهي الموضوع . وبين كل ورقة فاصل مذهب، أوراق األكانتس بلون أخضر زرعي

)ب–34رقم شكل(.الزخرفي بنواة في شكل قبيبة مضلعة ومخرمة 

مزدوجة التشكيل تتقدمها حلقة ، وملئت الفراغات الناجمة من الدائرة بزخرفة رقشية

يتدلى من ، تحيط بها مجموعة من الفواصل المضرسة، ملونة بالتناوب األحمر واألبيض

)39رقم شكل()1(.وسطها تويج مستدق

مشكالن فنيا بنمط التركيب والجدير بالمالحظة هنا أن المربع والمستطيل في حد ذاتهما 

وهو ما سمح ببروز تقاسيم عناصر ، الصناعي أي بتركيب القطع مع بعضها البعض

.الزخرفة

شكلت ، إن السقف في مجمله عبارة عن خطوط متقاطعة في اتجاهات مختلفة

أو أن مساحة السقف ككل تقوم على . موضوعا واحدا يتمثل في نجمة سداسية األضالع

شكل (.والصف الثاني بطريقة معكوسة أي بمثلثات مقلوبة، صلة ببعضها البعضالمثلثات المت

)ج-34العام رقم 

.هذا وقد اعتمد الفنان على طريقة الخرط في تصفيف هذه المثلثات وتشكيلها

.  هذا وطوق السقف من عدة أشرطة متفاوتة األحجام وغير متكررة

)أ–38رقم شكل(:الشريط األول

حزام مغزلي من الفضة، مزين بنفس وتذكرنا زخارف هذا المستطيل بتحفة إسالمية تتمثل في قفل -1

:سم، يراجع21الزخارف النباتية النافذة، والذي يبلغ طوله 

، الرياض، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، زخرفة الفضة والمخطوطات عند المسلمين

69. ، شكل1989



الشريط على عنصرين زخرفيين هما زهرة الحوذان ذات األربع بتالت يحتوي هذا 

. حمراء اللون وذات نواة بيضاء تتصل بها أوراق نباتية مضرسة

بحيث اختار اللون الوردي ، وفيما يخص األلوان لم يتقيد الفنان باللون الطبيعي للورقة

وقد رأى ، توفيقا محكماولهذا فقد وفق الفنان في ذلك ، إلبرازها أكثر على سطح السقف

.حتى يبرز السقف من خالل هامشه المتصل بالجدران، الفنان أن ال يكتف من الزخرفة

)ب-38رقم شكل(:  الشريط الثاني

اكتفى الفنان على فواصل من باقات من الزهور المتعددة األشكال واأللوان مع تركه 

.إال من طالئها بلون سماوي، لفراغات غير مصورة

)د-34رقم شكل: (شريط الثالثال

:يتكون من جامتين كبيرتين، وهو من األشرطة الرئيسية في السقف

مبرزا نواتها بلون أسود وأحيطت ، جاءت الجامة األولى عبارة عن زهرة عباد الشمس

رسمت في محاورها األربعة ورقة الزنبقة بلونين أحمر وأزرق ، بدائرة إهليليجية الشكل

.فوق مهاد أبيض، ت زهرة عباد الشمس بأزهار ربيعية بسيطةوأحيط، فاتح

ينتهي هذا الخط بشكل مستدق ثم ، كما أضيف حول الجامة خط مفصص على ثالث مراحل

بحيث أصبح الشكل في حد ذاته يتكون من عنصرين أساسيين ، يصل به مستطيل متعامد

)40شكل رقم ( .وهما تويج بشكل هندسي، بشكل تقابلي

وهي زهرة الاللة وزهرة القرنفل والحوذان ، مساحة بين الشريطين بأزهار مختلفةملئت ال

بينما ملئت مساحة التويج بعنصر رئيسي وهو زهرة ربيعية ، رسمت كلها بأسلوب ثنائي

) 1(.وزهرة الحوذان التي تخرج منها فصوص، محاطة بزهرة الالله الوردية اللون

بحيث نجد منها عدة أشكال بين ، لكل عنصر زخرفيونالحظ التشابك في األطر المحددة 

)36شكل رقم (.مثلثات وعقود مفصصة وأنصاف الدوائر

، وميزت الجامة الثانية عن نظيرتها بإحاطتها بفصوص مشرشفة بداخلها حبات حمراء

.بأزهار وورود بنفس األلوان، محاطة هي األخرى

: لبيزنطية في الفن اإلسالمي، يراجعإن هذا النوع من الزخرفة الهندسية المصورة من التأثيرات الفنية ا-1

R  Irwin; le monde islamique, Flammarion,  Hong-Kong, 1997, p. 22



:الشريط الرابع

وهو عبارة عن فروع نباتية ، حد متعاكسيحتوي هذا الشريط على موضوع وا

مراعيا في ذلك ، أساسها ورقة األكانتس والزنبقة محورة بشكل تعاقبي بين قائم ومقلوب

حيث اعتمد ، ومما يالحظ أن أسلوب الزخرفة بكامله قريب من الطبيعة. مساحة الشريط

)أ–37شكل رقم (. والتجريد اإلسالمي، الفنان على نمط التجريد الرومي

)ب–37رقم شكل: ( الشريط الخامس

وتغييرا في الموضوع اعتمد الفنان على تمديد ، هو أكثر بروزا من حيث العمل الفني

أساسها زهرة الجلنار رسمت بشكل متناوب بين قائم ومقلوب معتمدا ، الخطوط بشكل متموج

. لشريطبشكل متماثل على طول ا، دائما في عمله على أسلوب االنحناءات للموضوع

وأحيانا يعمد ، واألصفر البرتقالي الفاتح، وأساس اللون في هذا الشريط هو اللون الوردي

وقليل ، الفنان إلى إبراز بعض جزئيات األوراق بلون أحمر وأخرى باللون األزرق والوردي

.بينما العمل أنجز فوق مهاد أبيض صاف، منها باللون األزرق الفاتح

، احتوت على حكم وأمثال مؤثرة، لكبير بإطار من الحقول المستطيلةثم ينتهي نطاق السقف ا

.كتبت بخط الثلث المتقن فوق مهاد أزرق

:دار زمرياف وسق- 4

)42لوحة رقم()41شكل العام رقم رقم ال(:  ر زمرياداغرفة السلملك ب

يتكون من أربعة أشرطة ، )م 2,80Xم 4,50(تقدر أبعاده، يمتاز السقف باالستطالة

.بينما ينفرد القسم األوسط بخصوصياته المميزة عنهم، فاوتة في الحجممت

ومربع ينفرد ، تتألف المساحة الوسطى لهذا السقف من مربعين متشابهين في الزخرفة

.بزخرفته عن المربعين السابقين

)43لوحة رقم ()أ-41العام رقم شكل ال(-1-المربع

تمثل في شكل أزهار فقط قوام عنصرها يمثل هذا المربع عنصرا واحدا من الزخرفة ي

في أشكال شبه معينات رصفت بجانب ، األساسي اللوزات المجسمة والمستدقة الطرفين

فتشكلت لدينا ما يشبه الزهرة المهندسة ذات السطوح المتعددة أي الزخرفة ، بعضها البعض

.المجسمة باألبعاد الثالثة



. شريط بقية المربعات على نمط المنمنماتبينما جاء شريط هذا المربع الذي هو نفس ال

حيث بدل ، أما نواة السقف فهي عبارة عن بعض العناصر المكونة للطبق النجمي

يطوقها ، والشكل ككل داخل النجمة الثمانية األضالع. الترس شغلت بزهرة النسرين المهندسة

:موضوع زخرفي قائم على عدة عناصر وهي كالتالي

وبداخله في األركان ما ، وآخر يتبع في تشكيلته النجمة الثمانية،إطار مفصص من الخارج

فوق مهاد أخضر ، ومليء هذا الشريط بأزهار متفاوتة األحجام. يشبه المعينات المفصصة

)43شكل رقم )( ب–41شكل العام رقم ال( .زرعي

رقش ويعتبر لون هذا الشريط باللون الذهبي مع إضافات باهتة فوق المهاد تمثل فيما يشبه ال

ما عدا النجمة الثمانية المتداولة في كل ، هذا الموضوع الزخرفي فريد في تشكيله الهندسي

والشيء المالحظ هنا أن الزخرفة الهندسية اجتمعت مع الزخرفة القائمة ، السقوف المدروسة

بينما . على استلهام الطبيعة من زهور وأوراق دون أن يحصل اختالف أو تناقض بينهما

مساحة الباقية من السقف فصلت بخطوط متعامدة بشكل شبكة ذات مربعات متساوية األبعاد ال

وان كانت خالية من أي ، كالالتي ملئت باألزهار أو النجوم في السقوف المصورة األخرى

.ذلك ألن الغرفة ليست ذات أهمية بالنسبة للعائلة، موضوع أو عنصر زخرفي

:ه أربعة أشرطة هي على النحو التاليسابقا فإن السقف تطوقوكما ذكرت

:وهي على النحو التالي

: لالشريط األو

ومن النماذج المصورة ، عبارة عن حكم، نصوصكتبت بداخلها ، يحتوي على حليات

: لهذه الكتابات ما يلي

وامالء السمع من محاسن-

ويمليها عليك اإلنشاد واإلنشاء-

عن وصف له انتداب به استوعب-

وحياءووقار وعصمة-

عرى الصبرمنءال تحل الباسا-



السراءوال تستحق-

ما يخطر السوءكرمت نفسه ف-

)أ-42شكل ( )ج-41العام رقم شكلال(:ثم يليه الشريط الثاني

رسمت كلها في شكل ، قوامها تويج صغير محاط بأوراق، الذي يتضمن زخرفة نباتية

.تماثلي وتعاكسي على مدار الشريط

، ة باألرابسك العربي القديم المعتمد على المراوح البسيطة المجردةوالزخرفة ذات صل

، والشيء المالحظ أن الفنان اكتفى في زخرفة هذا الشريط على األغصان واألوراق النباتية

مع أوراق باللون ، كما اكتفى بتلوينها باللون الذهبي فقط، دون أن يدخل عنصر الزهور

، يمكن لنا أن ننمط هذا الشريط بما يشبه المنمنماتهذا من جهة ومن جهة أخرى ، األخضر

ثم أن هذا النمط الزخرفي هو السائد في هذه ، لصغر عناصر زخرفته التي توحي بذلك

رغم أنه ال يتجانس مع الزخرفة الموجودة داخل القطعة الكبيرة والممثلة في األزهار ، الفترة

مما يوحي بأن الغرفة بحد ذاتها والورود المرسومة على مساحة غير ثرية وغير متنوعة

.غير ذات أهمية بالنسبة لألسرة ككل

)28رقم شكل ( )د–41الشكل العام رقم ( : الشريط الثالث

حاول الفنان فيه تمثيل روح العصر . عبارة عن باقات ورود مختلفة األنواع واأللوان

والخارجة عن القاعدة التي ظهرت في العصر الحديث، من خالل تتبعه للمدرسة الطبيعية

.العربية المعروفة بالتجريد

)44رقم لوحة :  (ازمريدارسقف إيوان

.من سقف الظلة وسقف اإليوان الذي يفصل بينهما عقد مشرعازمريدار يتكون سقف إيوان 

:سقف الظلة-أ

يتكون السقف من زخرفة رئيسية تتضمن ، )م1,65Xم 6,20(تقدر أبعاد السقف ب 

ويطوق هذه الزخرفة ، كل واحدة تختلف عن األخرى في الشكل ومتشابهة الموضوعحشوات

.ضيق وواسع، شريطان



:ويمكن تفصيل مواضيع الزخرفة على النحو التالي

)44رقم شكل (مربع أ

يحتوي كل واحد منها على ، وهو عبارة عن أربعة مضلعات، التي تتدلى منه الثريا

.بداخلها نواة مهندسة أيضا، انية الرؤوسزهرة مهندسة بلون بني ذات ثم

وهي أشكال عناصر الطبق النجمي في ، وقد نتج عن هذه األشكال فراغات هندسية متنوعة

.حين شُكل مركز التجميعات المضلعات بمقعر هرمي

اللون الذهبي واللون الخضر : واعتمد الفنان في دهن هذه الزخرفة على لونين أساسيين هما

.لمضلعاتإلبراز مهاد ا

)44رقم شكل(مستطيل ب

إلى آخر عنصر ) الخاتم(بدءا من الترس أو، قوام زخرفته طبق نجمي بكل وحداته

.الذي هو السقط واعتمد الفنان على لونان متعارضان إلبراز كل واحد منهما عن اآلخر

ممثلة في وفي نهاية هاتين الحشوتين أنهى الفنان هذا القسم بمستطيل فيه زخرفة تمويهية ال

)45شكل رقم ( .زخرفة توريقية شبيهة بالرقش العربي القائمة على التماثل والتناظر

.بينما مهادها باللون السماوي، لونت هذه الزخرفة المذكورة باللون األحمر

كفواصل بين ، ويوجد مثل هذا المستطيل على هذا السطح مستطيالت أخرى متشابهة

).4(ويبلغ عددها ،الحشوات التي يزدان بها السقف

.والجدير باإلشارة أن زخرفة هذا المستطيل شبيه بالشمسيات المنتشرة في المباني الجزائرية

اثنان في جانب واثنان آخران في ، إلى جانب هذه الحشوات المذكورة أربع مربعات

كل مربع من الجانبين  يتضمنان عنصرا واحدا وهو النجمة الثمانية الرؤوس ، جانب آخر

ولهذا وزع الفنان اللونين . وشكلت النجمتان بالنمط المنظوري، النجمة السداسية الرؤوسو

.رئيسيي أحمر قان واللون األخضر المائل لألزرق

يطوق هذه الوحدة شريط زخرفي بأزهار هندسية التشكيل أبرزها الفنان عن بقية العناصر 

لفنان شكل الزهرة إلى زهرة رباعية وفي األركان األربع لهذا الشريط غير ا، باللون األبيض

.الفصوص



متشابكة فيما بينها ، زخرف بشكل بارز بمضلعات ثمانية، منطق السقف بشريط عريض

)44شكل رقم (. بحيث يالحظ عليها عدة عناصر كمربعات صغيرة

)45لوحة رقم ()46شكل العام رقم ال( :  سقف اإليوان-ب

). مX 5,25م2,95(تبلغ أبعاده ، شبه مستطيليتألف التصميم العام لهذا السقف من

يتألف من هوامش متفاوتة األحجام ، يشتمل هذا السقف على نطاق أو حاشية تحف بالسقف

تتخللها أركان زخرفية جميلة عبارة عن زخرفة هندسة على ، مهاده أخضر داكن، ومتكررة

يتطابق عليهم مربع ،شكل جامة مربعة الشكل يقوم شكلها الهندسي على إطارين مزدوجين

كون الفنان في كل رأس شكال مجسما شبيها ، مما نتج عنه نجمة ثمانية الرؤوس، آخر

ولكن بأشكال معينات والتي نفذت هي ، نتج عنه نجمة وسطية ذات ثمانية الرؤوس، بالهرم

)21شكل رقم ) (48رقم شكل()1(.األخرى بطريقة مجسمة أي باألبعاد الثالثية

ر األوسط بين النجمة واإلطار الخارجي بمعينات وأنصافها على نفس النمط وملئ اإلطا

وهذا ما يعني أن الفنان اعتمد عنصرين اثنين بين المعينات ، التجسيمي لعناصر المذكورة

. المخروطية الشكل) 2(واألهرام

وزعت ، محدد بإطار ضيق، أما زخرفة السقف المحورية فهي عبارة عن مستطيل

، مجموعة من األزهار والورود بألوان حمراء ووردية وبيضاء بطريقة التناوبعلى مساحته 

حيث أراد الفنان أن يحافظ ، إذ جعلت األزهار الحمراء مزدوجة أو ثالثية أو أكثر من ذلك

شكلال(.على تجانس وتساوي األشرطة المتساوية في الشكل والحجم بنفس األزهار واأللوان

)أ–46العام رقم 

المستطيل فيحتوي على عدة مضلعات سداسية كاملة في الوسط وغير كاملة في أما 

وكل مضلع يحتوي على نوع معين من الزخرفة متناوبة مع ، بعض الجوانب من المستطيل

الشكل العام Lفصل الحديث عنها فيما يليأوالتي ). تتكرر بصيغة التناوب(بعضها البعض

)ب–46رقم 

إن مثل هذه الزخرفة يمكن أن أربطها بما هو متداول في حياة اإلنسان المعيشية، وخاصة أثناء إعداد قطع -1

.كثير من السقوف الخشبيةالحلوى، وهو الشكل الغالب على مثل هذه القطع الزخرفية في 
أطلقت هذه التسمية لتقريب الفهم، ألنها فعال شبيهة بالشكل الهرمي المجسم ذي السطوح المتعددة -2

.األضالع



)46لوحة رقم ()47شكل رقم )( ج-46العام رقم شكلال(:المضلع السداسي األول

ثم تقاطعت ، وهي عبارة عن عدة مستطيالت، يحتوي على زخرفة القاطع والمقطوع

أو على طريقة تشبيكات ، بمعناها باطن وظاهر، مستطيالت األخرى بشكل تعاقبي أو تناوبي

الذكر على أشكال سداسية التي مع حرس الفنان الحصول من تلك التشبيكات السابقة ، السلل

.وهي على شكل عقد حبالية، يبدو أنها العنصر المفضل عنده

)47شكل رقم )(د-46العام رقم شكلال: (المضلع الثاني

تشبه ، تنتهي بمراوح بسيطة، شكل في هذا السداسي مروحة قائمة على خطوط دائرية

.عين الطائر بشكل فنيإلى حد ما رأس الطائر وذلك من خالل رسم الفنان ل

وقد لجأت إلى تشبيه . وملئت الفراغات بأزهار وخطوط ملتوية ومتزنة شبيهة بالرقش العربي

.الرسم برقبة الطائر ورأسه اعتمادا على مهاد الجامة باللون األزرق الدال على وجود الماء

)49رقم شكل()هـ–46الشكل العام رقم ( :المضلع الثالث

وأنهى الفنان ، ابسك القائم على العناصر المتشابكة بنمط اإلزدواجييحتوي على األر

ومدت من نهايته الفروع ) من أصغر وأوسط  وأكبر(الشكل بما يشبه التويجات المتعاقبة

.والسيقان لملء مساحة المضلع بشكل متوازن ومنسق قائم على التماثل والتناظر

)50رقم شكل()و- 46الشكل العام رقم ( :المضلع الرابع

تشبه إلى حد ما األحجار الكريمة أو قشور ، عبارة عن مجسمات ذات سطوح متعددة

.وهي متعددة األشكال، لكيزان الصنوبر

والمالحظ هنا أن الشكل السداسي هو الذي حدد األشكال الموجودة بداخله التي تراوحت بين 

)1().قاعدةال(وغير متساوية السيقان، اللوزية وأشكال متعددة األضالع

)ز-46العام شكل ال: (المضلع الخامس

ما عدا العناصر الجانبية منها فجاءت ، جاءت زخرفته بالمسدسات مقببة أو مضلعة

ونظرا ألن مهاد هذه ، وذلك حسب ما تبقى من مساحة في أطراف المسدس، غير متساوية

.باللون الشفافتلوينهاو، لذا اقتصر الفنان على اللون الطبيعي للزخرفة، المسدسات ملون

:في مدينة بني جيري، يراجع) 1340(نجد مثيل لهذه الزخرفة في إحدى السقوف الخشبية القديمة -1

Alexandre Raymond ; l’art islamique en Orient, pl. 43



)ح-46العام شكل : (المضلع السادس

مرتبطة حولها ، رسمت وشكلت نواة هذا المضلع بزهرة في شكل نجمة سداسية البتالت

وتتكرر عناصر النجمة السابقة في الفراغات الباقية حول ، بمسدسات مضلعة متعددة السطوح

.المضلع األكبر الذي يحتوي على هذه الزخرفة

:  المضلع السابع

. وملئت الفراغات بفروع رقيقة كالمنمنمات.قائم على نجمة سداسية الرؤوس

، أن الفنان لم يحاك المظاهر الطبيعية، والشيء المالحظ في هذه المضلعات السابقة الذكر

كما اعتمد أيضا . اتصفت بالتوازن الشكلي لكل عنصر، ولكن صاغها بأشكال هندسية بحتة

.قة التشكيلية لتلصيق القطع مع بعضها البعضالطريعلى

)ك-46الشكل العام (:المضلع الثامن

جاءت زخرفة المضلع مجسمة قائمة على عنصرين اثنين المثلث المتعدد األضالع 

. ومنهما تشكلت نجمة وسطية وأخرى كبرى خارجية، ومعين

)ط-46العام رقم شكلال:  (المضلع التاسع

لمضلع على زخرفة نباتية يتجلى في برعم ثالثي الفصوص تتفرع منه مراوح يحتوي هذا ا

.وأغصان ملتفة ذات اللون األصفر الذهبي، متناظرةكبةمر

والجدير بالمالحظة أن هذه الزخرفة تتشابه مع سقف الغرفة الشرقية لدار الحمراء 

) 1(.بمدينة الجزائر

:التاليفهي على الشكل - السقف-أما تصاوير األشرطة

دعى في یناكالني مبرفونولهج أوناد واب البع راشبینفلى سة البالقصباء رالحمرادموقع  يتمركز -1

، سكن الدار الداي حسين )أحد أوليات الصالحين أصله من مدينة فاس(ي سي الفاسیداط بابسالعثمانية ة ترالف

عة أي القصبة العليا، ولم يعد إلى قصره المذكور إال في عندما كان خزناجيا، ولما تولى الداي حسين سكن القل

، حيث استقبل فيه دي بورمون ليمضي معه عقد االستسالم ثم ترك القصر، فصارعت السلطة 1830سنة 

: الفرنسية إلى احتالله، يراجع

54، 53الموضوعات الزخرفية على السقوف الخشبية، ص ص ؛ لطيفة بورابة

)1639- 1619(يفساء الخزفية التي تزين مدرس شاه دور في سمرقند وكذلك نجدها على الفس

Clévenot, …Décors de l’Islam, p. 135



؛الشريط األول

فواصل نباتية دائرة ) أي الفواصل(بينها ، عبارة عن زخارف كتابية على شكل حقول

وتتألف الكتابة من أقوال . نفذت الكتابة بخط نستعليق متقن. على شكل زهرة متعددة البتالت

بكل 1808وورد في نهاية الشريط الكتابي تاريخ انجاز السقف وهو سنة . مأثورة وحكم

).وتصويره، تركيب السقف(أعماله

:تتضمن هذه الكتابات ما يلي

واعتزل ذكر األغاني والغزل

وقل الفصل وجانب من الهزل

ودع الذكر أليام الصبا

فإليام الصبا نجم أفل

إن احلى عيشة قضيتها 

ذهبت أيامها واإلثم حّل

واهجر الخمرة إن كنت فتى

ليس يسعى في جنون من عقلك

تكر في منتهى حسن الذيواف

أنت تهواه تجد أمر جلل

اتقي اهللا فتقوى اهللا ماجاورت

قلب امرئ إال وصل

ليس من يقطع الطرق بطال

حارت األفكار في قدرة من

قد هدانا سبلنا عزوجل

اطلب العلم والتكسل فما

ابعد الخير عن أهل الكسل



ال تفل قد ذهبت أربابه

كل من سار على الدرب وصل

لميبق سوى، هل الفضلمات أ

مقرف أو من على األصل اتكل

ال تقل أصلي وفصلي أبدا

انما اصل الفتى ما قد حصل

بين تبديد وبخل رتبة

)1808(فكالها زين إن زاد قتل 

األخضر واألحمر الفاتح على : ثم يليه شريط ضيق رسمت في داخله خطوط ملونة بالتناوب

).<(شكل قوس معقوف 

إذ يحتوي على عنصرين من الجامات ، يض وهو المهم في السقفويليه شريط عر

،)1(بينما األزهار، بنمط ثنائي) األرابسك(تتكون الجامات من الرقش العربي:واألزهار

الشكل ( .وتتكرر على مدار الهامش ككل، وزعت بين الجامات باللونين األحمر واألبيض

)ن–46العام رقم 

) 47لوحة رقم : ()51العام رقم شكلال(يازمردارسقف  غرفة الحرملك ب

: من) مX3,15م 3,90(يتكون هذا السقف الذي تقدر أبعاده

ويتكون ، التركيب األول يمثل اإلطار العام للسقف السفلي الحامل لسقف الغرفة ككل

وهو بدوره محمول على ، هذا اإلطار أو اإلفريز على نطاق يحتوي على جامات زهرية

المتضمن لوحدات األكانتس الحاوية لزهرة الجلنار ) الغرفة(مثبت على الجدار  إفريز 

شكل ال(.ويتكرر هذا الشريط بعد النطاق المتضمن لجامات زهرية، وأزهار متعددة البتالت

)54شكل رقم )( أ-51العام رقم 

:عند بعض الباحثين يحدد التسمية بزهيرات، يراجع-1

، ترجمة علي إبراهيم منوفي، مراجعة محمد حمزة الفن اإلسالمي في األندلسمالدونادو باسيليوبابون؛ -

.149، ص 1، ط2002ة السعودية، مصر، الحداد، المؤسس



وكذلك ،بحيث اختص المهاد باللون األصفر الفاتح، وتمتاز هذه األشرطة بالتجانس اللوني

ويلي . بينما دهنت بقية المساحات األخرى باللون البرتقالي المائل لألحمر، ورقة األكانتس

هذا الشريط العريض شريط آخر متوسط الحجم يعتبر ما قبل األخير المتصل بالسقف 

.يتضمن جامات في شكل مستطيالت متعددة األضالع خاصة في نهايتها ووسطها

)48لوحة رقم(

)ب-51شكل العام رقم ال(: على النحو التالي، كتبت فيها أقوال مأثورة

...الدين القويم وموطن التوحيد

واشم روح اإلنس غير بعيد-

حيث المراجم حيث ما ورى الجون-

.ليت الذي منع التداني بيننا-

ويفك من أسر الفراق قيودي-

حيث المكارم والمغانم والجدب-

وأرى خيام حتى وقبابها-

)109شكل رقم ( فاشم برق الوصل من قبل الحما-

.ترتبط بها جامات أخرى في شكل إهليليجي تحتوي على الرقش العربي

شكل العام ال(.وزاد كذلك الفنان في أركان هذا الشريط بما يشبه صفوف المقرنصات الركنية

)ج-51رقم 

قوامها فرع ، فة زهريةوينتهي اإلفريز ككل بشريط أقل ممن قبله الذي يحتوي على زخر

)55رقم شكل(. نباتي ملتو متموج بزهرة الجلنار

لما يحتويه من ، والمتأمل للسقف ككل يجده يشبه إلى حد ما شكل الطنفسة أو الزربية

.وكذلك الجامة الوسطى اإلهليليجية المعاد تكرارها في أركان السقف، زخارف دقيقة

)49لوحة رقم (



قسم إلى ، مهاده أبيض، يؤطر مساحة السقف الباقية، السقف من إطار عاميتكون

أو نجيمات ثمانية ، بتت زهرة مهندسةوداخل كل مربع صغير ث، ثالثة صفوف مربعة

.الرؤوس

أما الوحدة الوسطى التي هي موضوع السقف فتحتوي على ثنائية نباتية متشابكة 

تحتوي على فروع نباتية دقيقة كأنها ، يعلى شكل إهليليج)نواة(قوامها جامة وسطى 

بل ترك ، ولم يبرزها الفنان بلون معين، توجت بأزهار ذات الشكل االصطالحي، منمنمات

)55شكل رقم )(د-51العام رقم شكلال(.مهاد الزخرفة كمهاد الجامة الوسطى

ى وأحيطت هذه الجامة بزخرفة رئيسية لموضوع السقف في شكل إهليليجي امتدت إل

، قوام هذه الزخرفة عناصر رئيسية مختلفة وبارزة في شكل تناظري. نهاية سقف الغرفة

محاطة كلها بفروع نباتية مستديرة بشكل موحد ومتناسق على نمط االزدواجية وأحيانا يخرج 

ويشكل العنصر بما تسمح مساحة الرسم على أساس أنها عناصر ، الفنان عن هذه القاعدة

. ثانوية للموضوع

. ما نجد الفنان يلحق بعض هذه السيقان والمراوح بخطوط تحديدية على شكل حبات اللؤلؤك

وأنهى الفنان الموضوع بتويج في قمة الشكل اإلهليليجي المتصل بنواة السقف المشكلة في 

بينما الفراغات الناتجة . وامتاز مهاد الوحدة الوسطى بلون أحمر مائل إلى البرتقال، الوسط

.لوسطى زخرفت بفروع نباتية على شكل األرابسك الروميمن الجامة ا

يمتد بشكل متواصل ، ويطوق هذه الوحدة المحورية شريط قوام زخرفته فرع نباتي

، على طول الشريط بأسلوب متموج تتصل به أوراق محورة الشكل مع أنها رسمت برشاقة

لورس ذات اللون ووزعت بينها زهرة متعددة البتالت وزهرة ا، ولونت باللون األحمر

.ونواة زرقاء إلبرازها مع مهاد الشريط، األحمر

)50لوحة رقم ()56العام رقم شكلال( :زمريادارسقف قاعة االستقبال ل

مكون من عدة ، )مX3,67م 9,30(تقدر أبعاده ب، السقف عبارة عن مستطيل

، واإلزار ونطاق، الشريطوقد اصطلحنا على تسميتها ب، أشرطة مختلفة المساحات والمواضيع

.ملونة باللون األزرق)1(وكل هذه التقسيمات المذكورة حددت بفواصل

.الفواصل هي خطوط تحدد اإلطار-1



:وجاءت على النحو التالي

:الشريط الكتابي

كتبت بداخلها ، زرقاء اللون، وهو عبارة عن حليات مستطيلة، الموالي لجدار الغرفة

.أبيات شعرية

تحتوي على ، صصة في شكل جاماتدوائر مف، تربط هذه الحليات ببعضها البعض

وحتى تظهر هذه الزخرفة على الشريط نفذت على مهاد بني ، عناصر الطبق النجمي

)أ-57عام رقم الشكل ال(.فاتح

)51لوحة رقم : (شريط أوسعثم يليه 

أي في كل ، وهو عبارة عن جامات مستطيلة الشكل تتكون من ثنائية التشكيل الفني

أحيطت بأزهار متدرجة الحجم بين ) عباد الشمس(هرة كبيرةمحور الجامة يحتوي على ز

تنبثق ، أي ليس لها أبعاد، )مسطح(حيث شكلت الزهرة الكبيرة بوضع فوقي، كبيرة وصغيرة

، ومتدلية منها أزهار بوضع أو بأشكال منظورية، متزن، منها فروع نباتية في شكل دائري

.وربينهما زهرة صغيرة في نصف الخط المستدير المذك

وملئت الفراغات الناجمة من توزيع األزهار بسيقان وفصوص منسجمة قد تكون من ورقة 

ألن زهرة عباد الشمس ال تتوفر على هذه (أومن سيقان زهرة القرنفل، األكانتس المحورة

ورسمت ) وسيقانها ممتدة في استقامة تامة، بل أوراقها عريضة، السيقان والفصوص الرشيقة

وهي في مجملها مطابقة لما يعرف بالرقش ، اثلي على نظام الفن المرئيبشكل تناظري وتم

ونفذت الزخرفة بكاملها على مهاد .بي الحديثوالرومي في الفن التركي المتأثر بالفن األور

)58شكل رقم ) (ب-57شكل العام رقم ال(.أزرق فاتح

في كل جزئياتها ، ملكوالجدير بالذكر أن نمط هذه الزخرفة ال يختلف عن سقف الغرفة الحر

)1(.وألوانها وكما ذكرت فإنها تشبه المنمنمة

حيث يذكر الصايغ في كتابه . أنه صعب التنفيذرغم أن هذا العمل الفني يبدو عليه البساطة في تشكيله، إالّ-1

هد فرد واحد، أنها رغم صغر حجمها، لم تكن نتاج فنان واحد أو حصيلة ج"السابق، في كيفية انجاز المنمنمة، 

بل هي نتاج جماعي، وحصيلة جهود متعددة، فهي أوال تصورا، وهي ثانيا تصميم أولي يقوم به المصمم أو 

المنفذ، حيث يترجم عالم المنمنمة المتصور إلى خطوط وأشكال، ثم يأتي دور الملون، ثم دور المزخرف 

=وعة من األفراد، كل واحد منهم مختصوالذي عليه رسم اإلطارات وزخرفة الهوامش، أي البد أن يضم مجم



وشغلت أركان هذا الشريط العريض بجامة مربعة الشكل ذات موضوع نجمي محدد  

)52شكل رقم )(ج-57شكل العام رقم ال(.بخطوط زرقاء

وتحتضن المساحة التي تفصل بين المساحة الوسطى والشريط األوسع المذكورين خط 

وكأنه عمود من األعمدة العمارة المعروفة في المساجد ، ودي زخرفت فيه خطوط منكسرةعم

)1(.الجزائرية

ةبكبمراوح بسيطة ومر، كما شغلت أطرافه أي أطراف العمود المسنن باألرابسك الرومي

رغم أن الفن اإلسالمي من خصوصياته النفور من ، ومتباعدة) واسعة(نفذت بطريقة فجة 

ثم أنجز الفنان في أسفله فتحة غائرية بما يشبه ، طف ركن العمود من األعلىوش. الفراغ

)59شكل رقم) (د-57شكل العام رقم ال(.على مدار رقبة العمود، قاعدة المقرنص

مما يوحي ، والمالحظ على هذا السقف زيادة العنصر العمائري والمتمثل في العمود وتاجه

.ان في تنويع المواضيع العمائريةعلى تطور في فن الزخرفة ورغبة الفن

وتحد ذلك العمود والجامات المستطيلة خط معقوف صيغ بطريقة التشابك على نموذج العقد 

.النسيجية

خط منحني في اتجاه ، عبارة عن خطين) الخط المعقوف(والوحدة المشكلة للموضوع

في الخط الموازي له وكرر بنفس الطريقة ، بربط أطرافه، ثم توالى تسلسليا بتشابك، معاكس

شكل )(هـ-57شكل العام رقم ال()2(.مما نتج عنه فراغ على شكل تويج، في شكل تدابري

)58رقم 

بحرفة أو صناعة أو فن، يتعاونون معا لتحقيق عمل واحد، وكان البد من أن يرافق هذه العملية المعقدة =

:إشراف المعلم أو إشراف المدقق أو المحتسب المختص في االختصاص أو الحرفة، يراجع

166و165سميرالصايغ، مرجع سابق، ص -
النوع من الزخرفة الهندسية نجده منتشرا كثيرا  العمارة العثمانية مثل منارة المدرسة قوك بسيفاس هذا -1

Gueuk Sivas) (1208م، يراجع:

- Alexandre Raymond; l’art islamique en Orient, , Deuxième partie Constantinople, Schulz SÉ,

AE Prague, pl. 10-11
)1208(سيفاس–الزخرفة أيضا على بوابة فوك وجدنا هذا النوع من-2

-Al  Raymond ; Ibid,  pl 8-9



بينما المساحة الباقية من السقف قسمت إلى خطوط متعامدة باللون الذهبي نتجت عنها 

رسمت في كل مربع صغير زهرة تشبه زهرة عباد الشمس على مهاد . مربعات صغيرة

.أزرق

:سقوف دار باسيل- 5

)52لوحة رقم (باسيلدارسقف إيوان

.باسيل من سقف الظلة وسقف إيوان الذي يفصل بينهما عقد مشرعداريتكون إيوان 

)53رقم لوحة : (سقف الظلة-أ

:على جزأين رئيسيين)م2X م7,70(صمم الفنان سقف الظلة 

:الجزء األول

الفنان زخارفه بزخارف هندسية تقوم عناصرها شكل . الذي ينتهي بحافة سقف الظلة

الحتوائها على الخط المتعاكس بين الضمور واالنتفاخ وهذا الشكل ، )تاسومة(على ما يشبه

وتناوب هذا الشكل لونيا بين ثالثة ألوان أساسية ، قائم وممتد: وضعه الفنان بطريقة التعامد

بقا لتوافق الشكل الهندسي على أن هذا الشكل المتراص شكل ط، أحمر وأبيض وأزرق

. وهو أسلوب ظهر في المشرق خاصة في العهد المملوكي بالضبطبينهما، 

ومع تحديد اللون لكل عنصر إالّ أن الفنان استعان بالفواصل البارزة لتحديد األشكال الهندسية 

وتواصل مثل هذا.  مع عدم تساوي مضلعاتها. والتي جاءت أغلبها مثلثة أو رباعية الشكل

النمط في كثير من سقوف المساكن السلطانية لمختلف البلدان اإلسالمية ومثله تقريبا ما طبق 

)1(.في أحد قصور سالطين آل عثمان بالقاهرة

، واستكمال لوصف هذا السقف نالحظ زخرفة رقشية في وسط تلك العناصر الهندسية

عة حليات مستطيلة عبارة عن مجمو، يؤطر هذا الجزء الموصوف شريط داخلي وخارجي

وتفصل بين . معظم عناصرها هي زهرة عباد الشمس، الشكل صورت بتصوير لوني

.الحليات أنصاف دوائر تضمنت تويج متصل بمراوح

1 -The unity of Islamic art, King Faisal center for research and Islamic studies, p.96



، ونفذت في القسم الداخلي زخرفة هندسية عبارة عن شبه مربعين وأربعة مربعات

حفرت بها عناصر ، مع محور يتضمن كتلة بارزة في شكل مخروطي) عددها ست وحدات(

بينما شكلت في الفراغات المثلثة عناصر هندسية أساسها عنصر الغراب ، المقرنصات

ومن أجل إبراز العناصر استعملت ألوان باهتة . والمعينات والكندات والمثلثات وغطاء سقط

. وحددت هذه العناصر بفواصل بنية. وفاتحة

لفنان بتشكيل ما يشبه المعين من قام ا، وبجانبي المربع المحوري يوجد شبه مربعين

حيث جاءت ، ممدد مع تداخل الخطوط فيما بينهما، ،ضلعين مزدوجين وآخر متعامد عليه

العناصر في أشكال مختلفة بين مربع ومستطيل منكسر بزاوية منفرجة سواء بصورة قائمة 

.وبينهما نتج عنصر المثلث، أوممددة

وهوما يوحي بأن الفنان واصل عمله ، الظلةوهوأسلوب رأيناه في الجزء األول من سقف

. الفني دون أن يحدث تغييرا كبيرا في الزخرفة الهندسية

:غير أن المربع الذي يليه يقوم على عدة أشكال هندسية أهمها

حفت بسلسلة من المعينات أوما تسمى ) 1(النجمة الثمانية الرؤوس في مركز المربع

.ة مع عنصر السهم في شكل غراباتصلت بها عنصر اللوز)2(بالشعيرة

نبدأها من الركن على شكل مثلث قاعدته ، حفت هذه العناصر بعدة عناصر هندسية أخرى

.ومنها ينتج عنصر اللوزة بتلقائية، منحنية ثم تليه تكوينة زخرفية من المثلثات

.حتى نهاية شريط المربع، ويتكرر هذا الجزء في النصف اآلخر من الضلع

وصف التفصيلي للموضوع نالحظ بأن هناك تداخال في الوحدات الزخرفية بحيث ومع هذا ال

وعنصر ، ولكنها كلها ال تخرج من عنصر العرائس، يمكن ألي كان أن يتخيل عدة أشكال

)3(.اللوزة والنجمة

.86المفتي، نفسه، ص :يراجع، أو ما يسمى أيضا المثمن ضمن شبكة رباعية منتظمة-1
:يراجع،شعيرةشكل  -2

.98فوزي سالم عفيفي، أنواع الزخرفة الهندسية، ص 
:هذا النوع من الزخرفة الهندسية يستخدم في أعمال الرخام أيضا، يراجع-3

.94المفتحي، الزخارف الهندسية، ص أحمد-



هذا .هذا وحافظ الفنان على لون وحدة اللوزة التي جعلها باهتة وداكنة وقليل منها بيضاء

حيث لم . بزخرفة زهرية عبارة أزهار وفروعها، تلك األشكال الهندسيةوصورت داخل

. يترك الفنان فراغا إال وقام برسم فيه

حوله ، فشكلت نواة مركزه بطبق نجمي بكل عناصره المعروفة، أما المربع األخير

وملئت الجوانب الفارغة منه بعنصر، شكل عنصر ممدد بالمثلثات المختلفة بما يشبه العرائس

.الغراب والشجرة والكندات واللوزات وغطاء سقط

رسمت بداخل هذه األشكال المكونة للطبق النجمي أنواع من األزهار المنفردة تشبه األزهار 

بينما ، استخدمت في تصويرها األلوان الباهتة المتراوحة بين األبيض واألزرق الفاتح، البرية

واإلطار العام لهذه الوحدات المربعة . استعمل لون قاتم ألجل تحديد كل عنصر على حدة

والشبه المربعة التي درسناها انمحت معالمها خصوصا وأن السقف الخشبي للظلة ككل 

.معرض لكل العوامل الطبيعية المؤثرة

)54لوحة رقم()60شكل العام رقم ال: سقف اإليوان-ب

من حيث الدارسقف قاعة االستقبال لنفس )م3,70Xم5,20(يشبه هذا السقف 

) مX3,70م 5,20(يتسم تكوين هذا السقف المستطيل الذي تبلغ أبعاده، التصميم الهندسي

. باإلتقان الصناعي والجمال الفني

كل سداسية تتضمن موضوعا ، رتبت مساحة السقف على صفوف في شكل مسدسات ثالثية

)59رقم شكل (.زخرفيا

)أ-60شكل العام رقم ال(: العنصر األول

هي بدورها على شكل ، عن مضلعين سداسيي الرؤوس على شكل خاليا النحلعبارة 

.سداسيات

)ب-60شكل العام رقم ال(:العنصر الثاني

.األوسط منها يحتوي على زهرة حلزونية، يحتوي على ثالثة مضلعات أخرى

ستعملت بكثرة في والشيء الجدير بالمالحظة أن هذه الزهرة الحلزونية أو المروحية ا

)1(.باسيلدارغزالة وداروف الخشبية بمدينة حلب خاصة على سقوف السق

:في مسجد القاهرة قرب العباسية، يراجعEnduits)(ونجد مثيل لها على مادة  الدهان -1



إثنان قائمان وثالث ، إلى جانب مضلعين آخرين متكونان من مكعبات مشكلة من ثالثة معينات

ولكن يمكن أن نحصل من . وبهذا يعطينا منظرا لشكل منظوري أو ثالثي األبعاد، نائم فوقهما

. ة الرؤوس ملئت الفراغات بين الرؤوس بمعينات أخرىالمعينات نفسها على نجمة سداسي

شكل العام (.أي بارزة أو ذات سطوح متعددة األوجه، والمعينات بحد ذاتها مشكلة بثالثة أبعاد

)ج-60رقم 

)د-60الشكل العام رقم (ثالعنصر الثال

من ستة رؤوس مترابطة حول مضلع سداسي ، تصميم نجمي على شكل سداسي

.شبيهة ببتالت الزهرة، وهذه النجمات رشيقة. منها ستة معيناتولكل، األضالع

جاءت النواة الوسطى للسقف عبارة عن صفين يمكن أن نشبهه بمقرنص ظلته ألن 

.مركز السقف دائما يحتوي على قطعة من المقرنص التي تتدلى منه الثرية

نجمية حددت وحول هذا المستطيل المركزي زخرف الفنان بقية مساحة السقف بأشكال 

ونجم عن ترابط النجمة . أطرافها بمثلثات صدفية متالصقة فيما بينها على هيئة معينات

وهذه . الرئيسية فراغات ملئت بنجمة رباعية الرؤوس حددت أطرافها دائما بمثلثات صدفية

شكل ال(.النجمة الرباعية منتشرة في سقف من السقوف المصورة بدار الحمراء بمدينة الجزائر

)هـ-60ام رقم الع

يطوق هذا السقف شريطان يتخللهما نطاقان متشابهان والسقف ككل مدعم بمسند 

.ومشبع بالزخرفة التشكيلية واللونية، خشبي مثلث الشكل ومفصص

:الشريط األول

وفيه حليات مستطيلة ، وعليه ترتكز بقية أشرطة السقف، فهو ملتصق مع الجدار

بدو أنها عبارة عن كتابات اعتاد الفنانون رسمها في هذه والتي ت، انمحت معالمها مع األسف

.األشرطة

-Bourgoin, les arts arabes,….p.l58



في شكل قوام زخرفته فرع نباتي متموج في شاكلة أوراق نباتية، ثم يلي هذا الشريط نطاق

)30شكل رقم )(و-60شكل العام رقم ال()1(.ريشة تتخللها زهرة الجلنار

حتى يبرز ، أزرق فوق مهاد أبيضوجاءت كل عناصر هذا النطاق ملونة بلون موحد وهو 

بحيث يمكننا إبداء ، ولم يبق منه أي أثر، الفنان موضوع الشريط األوسط الذي انمحت معالمه

والتي ربما ال تخرج عن العناصر الزهرية ، زخرفة تقريبية كالتي كانت عليه من قبل

.المتنوعة مثل األخريات السابقة

)55لوحة رقم ()61شكل العام رقم ال(باسيلدارقاعة االستقبال ب) أ(سقف -

ثنان متشابهان في الزخرفةإ، باسيل على ثالثة سقوفدارتحتضن قاعة استقبال 

يشمل كل ، )مX2,40م 3,50(في البداية تجب اإلشارة إلى أن هذا السقف الذي تقدر أبعاده ب

لنجوم السداسية إلى من أزهار ومراوح لولبية أو حلزونية إلى ا، ها سابقاتالعناصر التي درس

.األزهار النجمية إلى المضلعات السداسية والمثلثات

. وكل عنصر من هذه العناصر رسمت داخل دوائر مضلعة ومتناوبة مع بعضها البعض

جاءت نواة السقف عبارة عن نتوء مشكل من فصوص بارزة متدرجة ومتناوبة قريبة 

وحول هذه ،يف لها إطار سداسي آخرقاعدتها سداسية الشكل وأض، مقرنصةالشبه بقبيبة

وكل ) أ-61الشكل العام رقم ( ،القبيبة توزعت عناصر مختلفة في شكل فصوص متناوبة

ولذلك يمكن وصف هذه الصفوف أول بأول ، صف تضمن عدة أشكال متناوبة فيما بينها

للصف ألن القسم اآلخر الذي يلي القبيبة مكرر، حتى منتصف القبيبة التي تتوسط السقف

.الذي ذكرناه

:وعليه يمكن وصف الشكل كما يلي

)56لوحة رقم ()61العام رقم شكل ال: (الصف األول-

وهو يتضمن ثالثة عناصر مكررة بعد العنصر المحوري الذي هو الدائرة المحورية 

.أو ما سميناها بزهرة الرياح، أو الوسطى التي تحتوي على زهرة أو وردة حلزونية

م، وخاصة المرسومة 1560/هـ970ه بالعناصر المرسومة على خزفيات أزنيق والتي تعود إلى سنة يالشب-1

:على الصحون الخزفية التركية بأزنيق، يراجع

Fuat Sezgin; Science et technique en Islam,  T.V,  publication de l’institut d’histoire des
sciences arabo-islamiques, 2004, p. 198



وحددت بخطوط ، شكلت بسداسية الفصوص، وهو عبارة عن زهرة هندسية:ألولالشكل ا-

وحواف الصفوف خضراء ونقطت الفصوص ، قاعدتها اللونية بيضاء مائلة لالصفرار، رفيعة

الشكل العام ( .كما نقطت الفصوص عند النواة المركزية بلون أخضر أيضا، بنقاط خضراء

)ب–61رقم 

.ية بلون أحمر برتقاليأطرت هذه الزهرة في النها

وذات سطوح متعددة منظورية ، هو عبارة عن أشكال مجسمة، يلي هذه الزهرة مضلع

)ج–61الشكل العام رقم ( .وهي ذات لون واحد يتمثل في الزرعي

أو ) باسيلدارالتي وجدناها تقريبا في كل سقوف (يليه المضلع ذو الزهرة المروحية

، تعددت فيها األلوان من برتقالي إلى البني الفاتح إلى األزرقالتي ، ما يعرف بوردة الرياح

)د–61الشكل العام رقم ( .وهي نفس األلوان الموزعة في األشكال السابقة المذكورة

)61الشكل العام رقم ( :الصف الثاني-

والذي يقوم على ، يتمثل في دوائر مضلعة كلها هندسية غير مكررة مثل الصف األول

. ألن الصف يبتدئ بنصف دائرة وينتهي به أيضا، اثنين خال من الدائرة المحوريةعنصرين

:وهو على النحو التالي

لونت بمراعاتها للونين األبيض ، الصف يبتدئ بدائرة نجمية عددها ستة رؤوس مستدقة-

)هـ–61الشكل العام رقم ( .وكذلك ملئت بحبات لؤلؤية بلون زرعي، والبرتقالي

رة سداسية النجوم مشكلة من مثلثين متعاكسين بواسطتهما مضلع يجمع وتليها دائ

ويتكرر ، مع الحفاظ على األلوان المذكورة وهي أحمر وبرتقالي واألبيض، رؤوس النجمة

.العنصران حسب الوصف المذكور

)61الشكل العام رقم (:الصف الثالث-

ية مثل الصف األول ويتضمن دوائر مضلعة ودائما قائمة على ثالثة عناصر أساس

.حيث يتضمن عنصر محوري وهي وردة الرياح

تتشكل الدائرة األولى بعناصر هندسية معظمها متصلة بعناصر الطبق النجمي كالتاسومة 

تليها عنصر ، أي دائرة سداسية األضالع، ونواة الدائرة يشبه الدائرة نفسها. واللوزة والكندة



ويتناوب هذان العنصران حول محور ، ةوبجانبها دائرة صغيرة مجسم، التاسومة

)و–61الشكل العام رقم (.الدائرة

هذا وجاء لون ، بكندة مزدوجة ونصف تاسومة، وتنتهي الدائرة بعناصر مختلفة

وفواصل خطية حمراء على ، الدائرة قائم على لونين رئيسيين البني الداكن والزرعي القاتم

.كل العناصر المذكورة

. جاورة التي سبق ذكرها فهي أشكال مجسمة منظوريةأما الدائرة الم-

)61الشكل العام رقم ( :الصف الرابع-

ولكن يختلف اختالفا بسيطا في ، يتشابه مع الصف الثاني في اللون وفي توزيع الدوائر

أولى كانت الفصوص مستدقة ومتساوية -شكل-في الدائرة ، تحديد فصوص الدائرة

صف الثالث تجلت لدينا فصوص شبه مثلثة وخالية من الرابطة بينما في هذا ال، األطراف

.المحورية

)ز-61الشكل العام رقم ( : الصف الخامس-

األولى شكلت ، يتكون بالتناوب من دائرتين متجانستين، وهو الصف المحوري للسقف

ي تليها دائرة تحتو، ورسمت بتكررات دائرية حول المسدس الدائري، ما يشبه بعنصر اللوزة

وتقاطع في محورها نواة السقف الذي قمنا بشرحه ، على النجمة السداسية الموصوفة سابقا

. في المقدمة

نتج في أطراف الصفوف الموصوفة أنصاف ، ونتيجة لتناوب الدوائر فيما بينها

)64شكل رقم ( . الدوائر حيث قام الفنان الحلبي بزخرفتها بالرقش العربي

فضال ، ر الموصوفة فواصل نسبيا واسعة بلون بني داكنهذا ويتصل بأركان الدوائ

.عن ربطها بدوائر صغيرة مضلعة عند التقاء الدوائر فيما بينها

وحتى يكثف من المواضيع ، وقام الفنان بهذا الرسم حتى يبين نظام ترابط المضلعات

ذلك فل، ذلك ألن الرسم بدون هذه العناصر يبدو سمجا أو مشوها وغير جذاب، الزخرفية

.طعمه بعناصر مختلفة رغبة منه إلبراز موضوع الزخرفة بشكل جيد وجذاب

المتبعة عموما في الفن ، والشيء المالحظ أن هذه اللوحة الفنية رسمت على نمط الثنائية

: يطوق السقف شريطاناإلسالمي



ومفصصة، يحتوي الشريط الداخلي على مجموعة من الحليات المستطيلة الشكل

ورسمت بين كل حلية ، )1(سمت بداخلها باقات من األزهار وألوان مختلفةر، األطراف

)ح-61العام رقم شكل ال(.وأخرى زهرتين من أزهار الحوذان

ورسمت بألوان ، شريط ضيق يحتوي على زهرة الالله والحوذان، ثم يلي هذا الشريط

)65شكل رقم (.شفافة

)68العام رقم شكل ال()57رقملوحة : (باسيلدارقاعة االستقبال)ب ( سقف

من حقول مستطيلة ) مX2,30م 3,10(تتكون زخرفة هذا السقف التي تقدر أبعاده بـ 

تفصل بينها نطاقات مرسومة على كل رافدة التي يتكون منها ، الشكل ومتوازنة ومتماثلة

ف ويحيط الرافدات شريط ملون بإكليل من الورود والزهور على اختال. السقف وعدده ست

بدءا بالحقل األول الذي هو عبارة عن مستطيل محصور بين جامتين . أشكالها وألوانها

تكونت زخرفة المستطيل . متشابهتين ومرسومتين بموضوع واحد في الشكل واللون

وذات ، محشوة بنجوم سداسية األضالع، مجسمة وبارزة، بمسدسات على شكل خاليا النحل

ومطوقة بخطوط تحديدية على صفة نقاط ، جسمأي بتشكيل م، سطوح متعددة األوجه

. )أ–68الشكل العام رقم ( هذا ولونت أشكال الخاليا بالتناوب بين األزرق والبني)2(.بيضاء

وهي ، فسنقتصر على شرح واحدة منها، أما الجامتان المحصورتان داخل المستطيل

رسمت ، تشبه التويجتنتهي من األعلى واألسفل بعقدة، في شكل قالدة ذات حدود مفصصة

وباأللوان المختلفة يغلب عليها اللون األبيض واللون البني ، بداخلها باقة من الورود المختلفة

استمد الفنان الحلي من عناصر الطبيعة عناصره الزخرفية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى حبهم الكتساب - 1

األحجار الكريمة انعكس في أعمالهم الفنية، وشكلوا منها قطع ومجسمات على مختلف السقوف ذلك أن 

ادن، وزهور ال تذبل وال يزول قدرها مع الزمن، تجتذب األنظار األحجار الكريمة هي أزهار مملكة المع

بألوانها الجذابة، وبريقها األخاذ، ولكن تلك الصفات الجميلة ال تتجلى لنواظرنا إال إذا قطعت األحجار بمهارة 

:وصقلت وهيئت في أشكال هندسية منتظمة، التي تسمى بالبلورات  يراجع

5، ص 1964، مصر، المؤسسة المصرية العامة مة في الفن والتاريخاألحجار الكريعبد الرحمن زكي ؛-
:بخصوص هذه الزخارف  الهندسية ذات الحبيبات أو المنقطات نجدها أيضا على الحلي، يراجع-2

، معرض بقاعة الفن اإلسالمي زخرفة الفضة والمخطوطات عند المسلمينابن عبد العزيزخالد الفيصل؛ -

120، ص 134، شكل 1989حوث والدراسات اإلسالمية، الرياض، بمركز الملك فيصل للب

.يختلف السقفين في القياس* 



خص ،)62رقم شكل.(ورسمت كلها حول زهرة مركزية بلون أزرق فاتح، المائل لالحمرار

لون البني وأحاطها الفنان نواة هذه القالدة بزهرة كبيرة متميزة بلون أزرق مع إبراز نواتها بال

وملئت ، بأزهار متعددة األشكال واأللوان على نمط االزدواجية والثنائية أي التماثل والتناظر

من األوراق )ب–68الشكل العام رقم ()1(أركان الجامة بوردة بكامل ما يحمله غصنها

. مع اإلشارة إلى أن هذا الحقل تتكرر في نهاية السقف كله. والسيقان

حيث شكلت داخل ، قل الثاني فهو عبارة عن مستطيلين يتوسطهما مربعأما الح

ونتج ، )ج–68الشكل العام رقم ( المستطيل دوائر سداسية األضالع على مهاد بني داكن

عن هذا التشكيل المزدوج أن أصبح الموضوع يتكون من عنصر واحد في األصل الذي هو 

نتيجة لتغيير اللون المطبق على الدائرة ولكن ، مثلثات التي ركبت فوق أشكال سداسية

تكون من هذا التشكيل ، وهو لون برتقالي متناوب مع اللون البني الفاتح، المضلعة الكبرى

مدت في الدوائر الصغرى خطوط تحديدية مكونة ، الزخرفي دوائر صغرى سداسية األضالع

.مثلثات بداخلها

عكس عقارب )2(أو حلزونية يتوسط المستطيلين مربع يحتوي على زهرة مروحية

الشكل (.الساعة على صفة أهلة متتابعة بلونين مختلفين ازرق فاتح وبني مائل إلى األحمر

)د–68العام رقم 

، بلون بني داكن، وفصلت الحشوات التي تحتويها هذه الحقول بأطر معمارية ذات جذع أملس

)63شكل رقم (.ة الجلناررسمت طرفاه السفلي والعلوي بزخارف موحدة عبارة عن زهر

طر عريضة مزخرفة بزخرفة ول السالفة الذكر فواصل على شكل أتحد هذه الحق

:مختلفة بالتناوب

هذا الصنف من الزخرفة نجده أيضا منتشرا وبشكل واسع على السقوف واألبواب في بالد المغرب، -1

:يراجع

- Gallotti, Op.cit, t1.pl 53 et pl: 48
المملوكي بمصر، حيث نجدها مرسومة على صحن يعود إلى هذه هذه الزخرفة الحلزونية نجدها في الفن -2

:الفترة، وهومطوق بأوراق العنب، يراجع

- Fuat Sezgin, op, cit, t.V, p.201.

:ونجدها أيضا منحوتة على الجدران الخارجية لمدرسة السلطان صالح نجم الدين األيوبي بالقاهرة يراجع

Yves Korbendou; l’architecture sacrée de l’Islam, ACR ,  Paris, 1997, p:163.



ومذهبة تتخللها ، بينها زهرة مهندسة، الزخرفة األولى عبارة عن حليات مستطيلة

.ونواة حمراء، المحالة باللون األخضر، زخرفة فنية رائعة من زهرة الحوذان

األعلى والسفلي لهذه األطر لهما قاعدة مفصصة على شكل مستطيل مفصص والطرف

وقد تم تزيينه بزخرفة رقشية عبارة عن زهرة ، الطرف كالمقرنص ذات أرضية زرقاء

بشكل تناظري باللون ، تتفرع منها فروع نباتية دقيقة، محورية على شاكلة ثمرة الخرشف

. األبيض على مهاد أخضر زرعي

الثانية فهي عبارة عن زخرفة مذهبة على شكل قالدة متكررة على طول أما الزخرفة 

وجاءت زخرفة نهاية أطرافه متشابهة ، وملئت المساحات الفارغة بأوراق مفصصة، الشريط

.مع اإلطار السابق الذكر

يتمثل في ، بينما يختلف الحقل األوسط عن الحقول األخرى بتصميم زخرفي متميز

يحتوي على مقرنص مركب في شكل مخروطي أو تدرجي تتدلى منه مستطيلين بينهما مربع 

)هـ–68الشكل العام رقم ( .الثرية

نتج منهما مربعان متداخالن على ، قام الفنان بتقسيم المستطيل إلى خطوط عمودية وأفقية

يطوق هذا السقف برمته .ثم رسم دوائر ثمانية األضالع وأنصافها بلون أحمر قان، مهاد أسود

)و–68الشكل العام رقم ( .انشريط

:الشريط الداخلي

وفي هذا الشريط جمع الفنان عناصر الركوكو ، الذي هو عبارة عن زخرفة نباتية

إلى جانب فروع نباتية دون مراعاة التنسيق ، بينهما زهرة الاللة مثال بشكل مشوه، والباروك

)67قم شكل ر()ز–68الشكل العام رقم ( .فيما بين العنصر الواحد

ومن جهة أخرى حافظ الفنان في هذا الشريط على المدرسة اإلسالمية من خالل زهرة 

.الورس

.غير واضحة المعالم، نفذت بداخلها كتابات، عبارة على حليات مستطيلة:الشريط الخارجي



:الفصل الثالث
وصف سقوف دور مدينة دمشق

دار نظام·

دار خالد العظم ·



على شكل ،والشبه المربع وبالشكل المربعفتتميزرة لدور مدينة دمشقالسقوف المصوأما 

.رافدات

:نظامدارسقوف - 1

)58لوحة رقم ()69شكل العام رقم ال( :نظامدارسقف إيوان

وحدات ) 08(من ثماني)مX5,62م 5,40(يتكون هذا السقف الذي تقدر أبعاده بـ

مثبت مع )1(ومطوقة بإزار، مدعمة للسقفبارزة و، )07(متناوبة برافدات عددها سبع

ويتبين لدينا أن السقف قائم . مدعم هواآلخر بازار مخروطي الشكل في كل ركن، الجدار

على التدعيم من كل الجوانب بدءا من المثلث الركني إلى التأطير االزاري إلى امتداد 

والتي سميناها ، - عاطب-الرافدات التي وضعت عليها األلواح لتكون أرضية للطابق العلوي

وكل هذه العناصر المذكورة تحمل أشكاال مختلفة لوحدات زخرفية داخل إطار . بالحقول

مختلفا وكل وحدة تتضمن موضوعا، محدد يحصرها موضوعا زخرفيا داخل إطار محدد له

أو داخل ، عن غيره من المواضيع التي قسمت إما داخل مستطيالت ذات نهايات مثلثة

انا صيغت المواضيع الزخرفية داخل مستطيالت دون تحديدها بإطار ما وأحي، مسدسات

بينعلى أساس تناوب المواضيع، ويبدو أن ذلك كان مقصودا من طرف الفنان

).الحقل(والغائر، )الرافدة(البارز

بل جاء متنوعا ، والجدير بالذكر أن السقف ال يشتمل على موضوع معين متكرر فيه

وحدة من المستطيل موضوعا مختلفا عن الموضوع اآلخر سواء بحيث نجد في كل، وثريا

وأيضا وجدت في السقف عدة مبتكرات لم تكن معروفة في .كان هندسيا أونباتيا أو رمزيا

وخاصة ما يتصل بنوع من األزهار التي لم تكن متداولة ، لما قبل هذا السقف، الفن اإلسالمي

كما أن . ثراء فني أخاذالتاريخية وما احتواه منلدى الفنانين المسلمين في مختلف المراحل 

وتناوبها بين الهادئة ، األلوان في مجملها كانت مفعمة بالحيوية من خالل وضوحها

وتتخللها بعض الفواصل الباهتة إمعانا من الفنان إلبراز الموضوع ، والواضحة والمشرقة

. الرئيسي بشكل جلي

من جهة م للسقف الخشبي، يحيط بأسفله لتثبتهويقصد باإلزار في المصطلح األثري المعماري جزء متم-1

:يراجع. وتغطية وتجميل الجزء الفاصل بينه وبين الجدار من جهة أخرى

.14رزق، مرجع سابق، ص-



) 59لوحة رقم(:الوصف التفصيلي للسقف

يمكن اآلن تحديد عناصر مواضيع السقف التصويرية من خالل الوصف المتتبع 

، الن الجزء اآلخر يتطابق تماما مع الجزء الموصوف، وسطه إلى بدايتهلتركيب السقف من

.وبالتالي فالسقف قائم على العمل الثنائي من الناحية الفنية

األول على شكل تجويفات: فينيتكون هذا السقف من ألواح التي جاءت على نوعين مختل

والبعض اآلخر مسدس متساوي، بعضها مستطيلة الشكل وممددة وملتصقة: مسدسة

.متناوبة مع الرافدات البارزات، األضالع

. نبتدئ بمحور السقف الذي جاء على شكل تجويف

هذا التجويف قائم على الثنائية المتماثلة وعلى هذا نقتصر على إحداهما -1-التجويف 

:ويتكون هذا السطح من

( مسدس المستطيل- جاء عبارة عن قالدة ) 71شكل رقم()أ–69الشكل العام رقم : 

متصلة بمراوح مزدوجة في االتجاه ، تبتدئ بعرنوس تنبثق منه زهرة مجردة، مفصصة

محاط بورقتين من . مفصص يليه تويج أصمبعقدهي أخرى تنتهي بتويج مؤطر، المعاكس

رغبة ، وكالهما شكل بطريقة مشرشفة. تهي بتويج مطابق لها في شكل واللونتن. األكانتس

وملئ . ولون باطنها باللون أحمر على أزرق، من الفنان في جعلها كورقة أقرب إلى الطبيعة

مدت حسب امتداد ، مفصص احتوى على زهرة وفصوص مجردة، طرفا الورقتين بإطار

)1(.المساحة

اهية بينت تحكم الفنان في عمله من خالل التجانس التام والوحدة ككل رسمت بدقة متن

.للعناصر وتناسقها ومعانقة اللونين األبيض واألحمر واألزرق النيلي

قوام زخرفته دوائر في )أ–72شكل رقم()ب–69الشكل العام رقم ( مسدس مستطيل -

بالعجلة نتيجة عدم كما يمكن تشبيهها ، الالتينيTشكل سداسيات مضلعة والمشكّلة من حرف 

، )آنية استعملت للصيدلة(فة في كل من تركيا وإيران، من خالل هاون شاع استعمال هذا النوع من الزخر-1

تعود إلى القرن السادس الهجري، الثاني عشر الميالدي، مصدرها إما تركيا أوإيران مزخرفة بنفس الزخرفة 

:المذكورة أعاله، يراجع

77وحدة الفن اإلسالمي، مرجع سابق، ص -



وعلى جانبي الدائرة ، والتي تركت فتحة سداسية الرؤوس، تالحم األضالع فيما بينها

التصميم مع تناوب األضالع بين األصفر المحورية شكلت دائرة في كل طرف بنفس

قوام مسدسات متساوية األضالعبين المستطيالت الموزعة على الشريط تقاطعها. واألخضر

وينتهي طرفاها ، يات تتناوب بلونين مختلفين تارة أصفر وتارة أخرى أخضرزخارفها زقاق

.بمثلث أبيض

ونتيجة لترصيص هذين الشكلين فيما بينهما نتجت أشكال صغيرة من النجوم الرباعية بلون 

كما . سداسية الرؤوسنتجت عنها نجمة، ابيض تتقدمها أزهار مهندسة في أشكال مضلعات

.مثبت عليه أداة لإلنارة، على شاكلة الكوز، ص متدرجيشغل محور السقف مقرن

.استخدم الفنان التناوب في المسدسات المستطيلة والمتساوية األضالع-2-تجويف 

تتصل بأضالعه أطراف ضامرة بينها فراغات، يحتوي على مسدس وسطي-1- المسدس 

.د المسدس بفاصل بنيهذا وحد). الكتلة والفراغ(أي أن الفنان اعتمد على أسلوب، سداسية

ونتيجة. هندس الفنان بداخله أنصاف المسدسات المتصلة أطرافها: يليه مسدس مستطيل

نجمي من زقاق غير وجود المسدسات في أطراف هذه المضلعات نتجت عناصر الطبق ال

)ج–69الشكل العام رقم (  .منتظم

.ويمكن لنا أن نشبه هذا المضلع المنكسر بأداة المتر المطوي

تالقت في وسطه ، الذي مدت بداخله أطراف مستطيلة من زوايا المضلعات، يليه مسدس آخر

. مثلثاتكما تشكلت بين المستطيالت. مطوقة بعنصر اللوزة، فشكلت منها نجمة سداسية

، )د–69الشكل العام رقم ( ويبدو شكل هذا المسدس كدوالب العجلة تماما

موضوع زخرفها يقوم على الثنائية ، ستطيلة الشكلعبارة عن حلية م: مسدس المستطيل- 

وبالتالي يمكن لنا وصف أحد جزئيها الذي يمثل وسطها بقاعدة ألوراق نباتية، المتماثلة

ثم استديرت بقية العناصر في شكل دائرة مقببة ، طرفاه العلويان حول إلى الداخل، رشيقة

، اخله زهرة الجلنار بتفاصيل دقيقةرسمت بد، يليه تويج نسبيا كبيرا، تنتهي ببرعم أحمر

تراوحت بين األزهار ، حددت كل هذه العناصر بإطار متموج ضم عناصر دقيقة جدا



بينما مهاد الحلية المتضمنة ، ومهاد الزخرفة بلون أبيض مصفر، واألوراق بلون أبيض

)هـ69الشكل العام رقم()1(.للزخرفة الملونة كان أبيض مصفرا

وكأنها عبارة عن ، بدقة الرسم وتناسبها بالرغم من مجهريه عناصرهاوتمتاز هذه الحلية

بدليل ، وذو تجربة عميقة، الرسم وقواعدهمما يدل على أن صاحبها متحكم في، لوحة منمنمة

يليه مسدس يحتوي على زخرفة . أن هذا الرسم تمتد جذوره إلى مدارس آسيا الصغرى

وتارة اخضر ، ملون تارة بلون ابيض مصفر)2(في الزخرفةTهندسية تتمثل في تقابل شكل 

)و–69الشكل العام رقم ( .خضر فاتحأزرعي على مهاد 

وبالتالي يمكن أن نستخلص أن الفنان الشامي استمد من حياته اليومية عدة أشكال منها العجلة 

.أوالعرباتالتي استعملت في النواعير المائية

الجزءان الطرفان متشابهان في الزخرفة .أجزاء أيضا تتكون الرافدة من ثالثة-1-الرافدة 

.نقتصر على وصف أحدهما

يتصل في كل ، جاءت زخرفة هذا الجزء عبارة عن قالدة مكتنزة مستدقة النهاية

في حين اقتصر الفنان ، تويج مورق بينما بدن القالدة ملئ بأوراق خضراء مكثفةطرفيهما

كما ملئت الفراغات التي . ان في طرفيها اآلخرينعلى وردتين في جانبيها وأخريان صغيرت

ويحتضن هذه القالدة أنصاف ، وكل على مهاد أزرق نيلي، حول القالدة بأزهار مجردة

غير موحدة وال متشابهة إال في تصميمها فقط فوق ، الدوائر المفصصة رسمت بأشكال نباتية

. مهاد أبيض مصفر

الشكل أوفي توزيع سواء في، لم يهتم بها كثيراوالغريب في زخرفة هذه الرافدة أن الفنان

وكأن الدقة في الرسم والتعبير الجمالي الذين شاهدناهما من ، العناصر أوفي تحديد األلوان

رغم أن ، مما يحملنا على القول أن فنان آخر قام بهذا العمل، قبل ال يتصالن بهذا الرسم

)74شكل رقم )( ز –69عام رقم الشكل ال(. تصميم الزخرفة مطابق لتصميمات السقف

من إيران، ) م16-هـ10(ى األبسطة، كالبساط الذي يعود إلى القرننجد هذا النوع من الزخرفة خاصة عل-1

.180وحدة الفن اإلسالمي، مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بالرياض، ص :  يراجع
:، يراجع)األشكال المتبادلة والمتقابلة(يسمى هذا النوع من الزخرفة الهندسية-2

12فوزي سالم عفيفي؛ أنواع الزخرفة الهندسية، ص-



لكن القالدة الكبرى ذات إطار ، بدوره عبارة عن قالداتأما القسم األوسط فهو

ولكن يالحظ على موضوع الباقة البساطة . بعدة ألوانةطبيعيمفصص تحتوي على باقة ورد

. نيليالشكلية في العناصر والتوزيع الهندسي لألزهار وكل هذه العناصر فوق مهاد أزرق 

قالدة صغرى بوضع معاكس لها تضمنت أزهارا طبيعية بأوضاع مختلفة ، ويتصل بالقالدة

.وبألوان متعددة فوق مهاد أبيض مصفر

وبما أن القالدات هنا ذات إطار مفصص ومختلفة األحجام فقد ملئت فراغاتها الخارجية 

رسم كله بنطاق وزعتمع تحديد ال، بأزهار باهتة وبمعالم غير واضحة بشكل ثنائي متماثل

)76الشكل رقم () ح –69الشكل العام رقم ( . فيه أشكال منشرية متطابقة

.يحتوي بدوره على مسدسات مستطيلة وأخرى متساوية األضالع-3-يليه التجويف 

في والشيء المالحظ أن الفنان نوع في تغيير أماكن المسدسات المستطيلة والمتساوية األبعاد

.أنه لم يعتمد على قاعدة واحدةكل تجويفة أي

يتصل بهما مسدس بنفس الزخرفة ، ومتماثالن، أوال طرفي التجويف متشابهان في الزخرفة

بالرغم أن وسطها متكون من نجمة ، تبدو كطبق نجميوكأنها، أي نجمة ثمانية الرؤوس

عن وبينهما مسدسان مستطيالن كل منهما يختلف)ط–69الشكل العام رقم ( ،سداسية

.  رغم أن موضوعها هندسي الشكل، اآلخر

كالتي نجدها فوق غالفات الكتب (جاء في شكل قالدة:مسدس مستطيل الطرفين-أ

صورت بداخلها ، مركزية كبيرة ذات إطار مفصص ينتهي بقوس مستقيم، )1()المجلدة

لشكلها الهندسي ، وباللون األبيض أزهار ذات الشكل االصطالحي وفي أوضاع مناسبة

وزين ، ما يشبه التويج المفصصاتصل بطرفيها، تبعا نظام التدابر والتماثل والتقابلم

وكذلك ملئت الفراغات حول القالدة بفروع وأوراق نباتية دقيقة ) اللوتس(داخله بزهرة 

وعمد الفنان ، على نمط التماثل والتناظر وللتذكير فان لون الزخرفة تم باللون األبيض

علما بأن مهاد كل هذه المسدسات .فة بتركه فاصل بينهماإلى تحديد هذه الزخر

)70شكل رقم (.المستطيلة المذكورة هو بأزرق نيلي

نفس تصميم القالدة، أجده على غالف كتاب مجلد من الجلد، ومزخرف بمواضيع ناتئة، يراجع -1

C.E Arseven, Op, cit, p : 318, Fig. 707



أي تناوب ، )ب- 72رقم شكل()1(ثم يليه مستطيل تقوم زخرفته على قاطع ومقطوع-ب

خضراء مرة ، وميزها بألوان مختلفة، الخطوط فيما بينها لتشكل نجمة سداسية مروحية

)2(بيض كأن المسدس مطعمبينما جعل أضالع النجمة بلون أ. ةاء مذهبوتارة صفر

، بالصدف أما المستطيل الذي يليه فشكل بمسدسات صغيرة)ك–69الشكل العام رقم (

والفراغات الناتجة ، واألخضر على مهاد أزرق نيليحددت بألوان متناوبة بين المذهب

استطاع الفنان رسم . سية الرؤوسعنها هي بمثابة معينات متراصة شكلت نجمة سدا

( .هذه الزخرفة الهندسية مراعيا مساحة المستطيل والتي تبدو في شكل نثار من األزهار

)هـ–69الشكل العام رقم 

:يلي هذا التجويف

قسمان متشابهان مع تميز : تنقسم من حيث مساحة التصوير إلى ثالثة أقسام-2-رافدة 

.األوسط بزخرفة منفردة

التي جاءت عبارة عن ، دئ الوصف بالجزءين المتشابهين من حيث الزخرفةتأبو

وملونة باللون الذهبي ، وأربع أوراق ذات البراعم في نهايتها، قالدات نباتية في أطرافها

ونتيجة لشكل القالدات النباتية المستطيلة والمستدقة . مطوقة لزهرة الجلنار بلون أزرق

وهي ذات لون ، جة بينهما بزخرفة نباتية فوق مهاد أزرقالنهايات ملئت الفراغات النات

) ف–69الشكل العام رقم ( .وتكررت هذه الوحدة في كل جزء على ثالث مراحل. أبيض

أما القسم األوسط من الرافدة والذي يمثل مجموعة من القالدات المتسلسلة عددها 

)س–69عام رقم الشكل الLقالدات نباتية  نقتصر على شرح واحدة منها) 07(سبع

بينما طرفاه القائمان رسم ، طرفاه المستعرضان رسم كل واحد منهما بعرنوس في شكل تويج

راعى ، وهكذا زاوج الفنان بين الثمرة واألوراق بشكل ثنائي مزدوج، بشكل باقة متدابرتان

وخاصة في الجاماتت الزخرفة تبدو إلى حد ما طبيعيةوإن كان، نظام التماثل والتناظر

: القاطع المقطوع أو التراكب أو التداخل، يراجع-1

58فوزي سالم عفيفي؛ أنواع الزخرفة الهندسية، ص -
هندسية متكررة ومتعددة، معظمها تكوينات نجمية أومضلعة من رقائق األصداف التطعيم عبارة عن أشكال -2

:والعظام، والعاج، وقشور بعض األخشاب الثمينة، يراجع

.71ص 1، ط1999، دار دمشق، دمشق، فنون زخرفية معمارية عبر مراحل التاريخمحي الدين طالو؛ -



زرق ومهاد كل هذه الزخرفة أ. ع تدابريوالتي تتضمن أزهارا مجردة بوض, المحددة للقالدة

.يلي هذه الرافدةنيلي، 

هو عبارة عن مسدسات بنوعين هناك المسدسات المستطيلة المنتظمة -4-تجويف -

:وأبدأ بـ.أي ذات الشكل العادي، وأخرى متساوية األبعاد، والممتدة

، الذي يتضمن زهرة ذات الشكل الهندسي:)81شكل رقم (و) ب–73رقمشكل (المسدس -

)ك–69الشكل العام رقم ( )1(.مطوقة بفواصل عريضة، تبدو غائرة بلون بتالتها الداكن

نتج عنها معينات ونتيجة ، زخرف بخطوط مائلة متعامدة، يليه مسدس في شكل مستطيل

لونت بألوان متعددة تراوحت ، ائمة ومقلوبةنتج عنها مثلثات ق، تمديد الخطوط بشكل مستقيم

ونتيجة لنهاية هذه المستطيالت الممددة نتج عن ذلك )2(.بين الذهبي واألزرق واألخضر

)ج-72شكل رقم )(ن–69الشكل العام رقم (.ملئت بزخرفة رقشية، مثلثات متقابلة

مليئة ،أوسطها مستطيلة الشكل، يحتوي على ثالث قالدات، يليه مستطيل ممدد آخر

كما رسمت في وسطها زهرة الجلنار ، بزخرفة نباتية متنوعة بثمار الرمان في شكل تدابري

والمتمثل في اللون )79شكل رقم(،ولونت هذه الزخرفة النباتية بلونها الطبيعي، بشكل تقابلي

تتصل بهذه )ش–69الشكل العام رقم ( .البني المائل إلى االحمرار على مهاد مذهب

وملئت . السابقة الذكر قالدات في شكل سلطانيات تحتوي بدورها على زهرة الجلنارالزخرفة 

تتخللها زهرة الجلنار وأوراقها ، الفراغات الناتجة من القالدات بزخرفة شبيهة بالرقش العربي

)83شكل رقم (.روعي فيها التناسق واالتزان وكذلك التماثل والتناظر.في شكل تدابري

ل بعد المسدس الفاصل الذي يتضمن على طبق نجمي مكونا أساسا من ويتكرر نفس المستطي

التي من ، وملئت الفراغات الجانبية بعناصر الطبق النجمي، مسدسات متسلسلة فيما بينها

)ق–69الشكل العام رقم(. الغراب والمثلثات المكونة للنجمة السداسية: بينها

)أ-73شكل رقم ( 

:، يراجع)12ق (واب ببروسة نجد مثيل لهذه الزخرفة  منقوشة على مطارق األب-1

Al Raymond, l’art islamique en Orient, p. 149
: نجد هذا النوع من الزخرفة، على الصناعات اليدوية مثل التطريز اليدوي، يراجع-2

صورة 1995، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، التصوير الشعبي العربيأكرم قانصو؛ -

75.



مرة ، ونضيف أيضا أن كل مسدس من المسدسات المتسلسلة تحتوي على عنصرين زخرفيين

محاطة بدائرة ، حددت معالمها بلون نيلي فوق مهاد أبيض، في شكل زهرة، بشكل هندسي

يليه عنصر آخر في شكل مثلث فوق مهاد أخضر زرعي محاط بدائرة ، زرقاء

)ظ–69الشكل العام رقم (.زرقاء

.المسدس األكبر بخطوط هندسية بعضها مفصص على الجانبويطوق هامش

تم إبراز النجمة الوسطى باللون ، ثم يليه مستطيل عبارة عن نجوم سداسية الرؤوس وأنصافها

هذا وضمت تلك . ويفصل كل نجمة عن بعضها معينات مجسمة)82شكل رقم (،الذهبي

.على المهاد األزرق النيليالنجمات نثارا من األزهار بيضاء اللون حتى تظهر بوضوح

التي شكلت ، ثم يتبعه مسدس رسمت فيه وباللون األبيض زهرة)ع –69الشكل العام رقم (

)80شكل رقم )(ع–69الشكل العام رقم (.بطريقة الحبال الحلزونية

ووسطها متغاير لذا نبدأ ، طرفيها متشابهان، والتي تتكون من ثالثة أجزاء-3-ثم يليه رافدة 

. صف من الطرفين ألن الزخرفة موحدةالو

أي اعتماد الفنان ، اعتمد الفنان نفس النظام والتصميم المتبع في إزار وشريط السقف

ولكن بعنصر مغاير تماما للعناصر ، على الخطوط المتموجة والمحتضنة للعناصر المتناوبة

ان بينهما زهرة وجعل الفن، مرسومة في شكل تقابلي، والمتمثل في ورقة إزنيق. السابقة

بينما المساحة المحصورة بين الخطوط ، الزنبقة أو زهرة الورس في وضعها المسطح

صاغه الفنان بأشكال رمزية هاللين ، رسم فيه ما يشبه التاج في شكل صولجان، المتناوبة

يتكرر هذا الصولجان علويا وسفليا طبقا . يحتضنان دائرة على شكل قبة يعلوها قبة مفرغة 

)60لوحة رقم ()87شكل رقم (و)84شكل رقم ( .ورقة إزنيقلتموج 

تخللت بعض الفراغات فيه أزهار حمراء دقيقة ، ونفذت زخرفة هذه المساحة على مهاد نيلي

.  وهذا رغبة من الفنان لجعل الرسم ككل متناسب في أجزائه

أخرى لتواصلها أو تتوسطها زخرفة نباتية ، وتتكرر هذه الزخرفة حتى وسط الرافدة

أال وهو الخط المنحني ، ولكن بعنصر آخر لم نشاهده من قبل، متضمنة دائما الخط المتموج

ونتيجة لهذا النظام المتموج شكل الفنان دائما ، المتعاكس المتصل بخط منحن شبه مفصص

تتضمن زهرة رسمت فيها ) المساحة األولى(فاألولى، عنصرين مختلفين لكل مساحة المنحني



محاطة بزهرة الحوذان وأوراق مع السيقان أو الفروع بينما شكلت القاعدة ،فقط البتالت

)85شكل رقم (. على مهاد مذهب، بورقتي األكانتس المسننة

وتبدو ، أما مساحة المنحني اآلخر فشكلت تقريبا بنفس العناصر ولكن بشكل مقطعي

وراق المحتضنة أو باأل، مصطلحة سواء ما تعلق بورقة األكانتس، العناصر كلها قائمة

.على مهاد أزرق نيلي، أو حتى منبت الزهرة، لبتالت الزهرة أو لتويج الزهرة

أي أن الثنائية المرسومة ، علما أن هذه الزخرفة جاءت معكوسة عن وضعها الطبيعي

، على هذا اإلطار جاءت متعاقبة من األعلى إلى األسفل ويتصل بهذه الرافدة شريطان آخران

ثم يليه ، يتمثل في العناصر الهندسية على شكل مثلثات متعاكسة، زخرفتهاألول بسيط في 

ودقة تفاصيلها محصورة بخط لولبي تارة ، شريط لزهرة دقيقة في رسمها وشكلها ولونها

ويمكن تشبيه هذه الزهرة بأوصاف كثيرة فهي عبارة عن قرص شمس ، علوية وأخرى سفلية

.ولكن دون لونها الحقيقي

زاده ذلك اإلتقان الفني وتحكم ، ومعبر برمزية خاصة، شريط جذاب جداومهما يكن فال

ويمكن أن نعتبر مثل هذه . ومتميز باالتزان والتنسيق في األشكال، في أشكال العناصر

ويحف هذه الزخرفة خطان متقاطعان على . الزخرفة فريدة من نوعها في الفن اإلسالمي

. شكل سلسلة

يحتوي على جامات ، الذي طوق السقف برمته) 75رقم شكل(شريط، يلي هذه الرافدة

. بينهما فاصل مناسب ألشكال السلطانيات، قائمة ومقلوبة، سلطانية الشكل بأوضاع مختلفة

وهي شبيهة ، وشكل السلطانية هنا يعتمد على األوراق النباتية الغليظة بشكلها الطبيعي تقريبا

ولكن بلونين ، زهرة الجلنار بأوضاع مختلفةاحتوت كل منها على . لحد ما بأوراق األكانتس

)ص–69الشكل العام رقم ( .واألحمر القاني على مهاد مذهب، رئيسيين األزرق النيلي

، رسمها الفنان بشكل بري، يحف هذا الشريط فاصالن السفلي مملوء بالعناصر النباتية

هما محددان بخطوط وكال، )شكل(وبينها الفاصل العلوي عبارة عن مثلثات متعاكسة) شكل(

.بنية مائلة لالحمرار

:اإلزار-

العنصر األول يتمثل في الفاصل الغليظ ، يقوم اإلزار على ثالثة عناصر زخرفية

، وهو ذو لون مذهب، إلى نهاية اإلزار، المتموج والمنحني والمفصص في امتداده، نسبيا



ى في وضع طبيعي ذات األول: يحتضن بالتناوب قطعتين زخرفيتين مستديرتين مضلعتين

بينما األخرى رسمت بوضع ، مضلعات بارزة فوق قاعدة مسطحة بلون بني مائل إلى األحمر

وكلتاهما شكلتا فوق ، وبدون قاعدة ذات لون أسود وبني على أسلوب التناوب، جانبي مضلعة

وحول اإلزار نطاق علوي مسنن أو . عناصره من الرقش العربي، مهاد زخرفي رمادي

)86شكل رقم ( .وكالهما محاط بفاصل بني، وفاصل سفلي بعناصر مثلثة متعاكسة، مضرس

.ثم يتبعه

:المثلث الركني-

هو ذو الشكل المتموج والذي يبدأ من قاعدته بشكل تويج محاط بزخرفة رقشية نواته 

محاطة خارجيا ، فوق مهاد مذهب، رمانة اللون: جامة مثلثة قائمة على زهرة مثلثة الشكل

معها فصان ذهبيان ، تلتها جامة أخرى مشابهة لها، ار أزرق تخللته بعض زهيرات مذهبةبإط

تلتها ، ودائما مطوقة بإطار أزرق موزعة فيه زهيرات مذهبة، على جانبيها كأنهما يحتضنانها

مع تتابع ، ومحتوية على زهرتي الجلنار فوق مهاد مذهب، جامة مستطيلة محصورة نسبيا

وتلته جامة مستعرضة ومؤطرة على الجانبين ، س النظام الفني السابقاإلطار األزرق بنف

في حين شغل وسطها بأزهار ، ودائما فوق مهاد مذهب، بأزهار الجلنار مع ألوانها الطبيعية

.ولكن بلون أزرق فوق مهاد مذهب دائما، الجلنار وفروعها وأوراقها

ر السقف على منوال الزخرفة السابقة وانتهى هذا المثلث الركني بتقويسة نهائية متصلة بإزا

.في الشكل وفي اللون

وما يمكن استخالصه من هذه الزخرفة أن الفنان الشامي كان يعبر عن انطباعاته 

وما يستوحيه منها من أشكال خير ترجمان صادق لشعوره ، وتأثره بالطبيعة تعبيرا رائعا

ر الطبيعة وبشكلها الطبيعي مع وتذوقه الفياض وقد بلغ الفنان ذروة فنه حيث دمج عناص

ثم أن طريقة . وجعل منها عنصرا زخرفيا جديدا في غاية اإلبداع، بعضها في هذه الرافدة

تنسيق الرسم على هذه الرافدات وتلك التجويفات توحي لنا أن الفنان الشامي استلهمها من 

هذا وتمكن . ألندلسالذي عرفه األمويون في بالدهم وخاصة في بالد ا)1(علم تنسيق الحدائق

م وثيق الصلة بالفنون الجميلة والعلوم الزراعية ومجموعات نباتات الزينة التي تضفي على الموقع هوعل-1

وهو فن توزيع وترتيب العناصر التكوينية للحدائق في أماكن معينة . جماال وحيوية وتنوعا ال حدود له

وثيق الصلة بالفن المعماري وبأشكال خاصة، لتعطي في النهاية صورة متناسقة للحديقة، كما أن تنسيق الحدائق

=ولد هذا الفن فن تنسيق الحدائق العربية في ظل الدولة األموية، وفي بالد. وبإنشاء األبنية والنافورات المائية



الفنان من زخرفة المساحات المحدودة بالمسدسات المستطيلة والمتساوية األضالع حيث 

وفيه ، كالوضع المتماثل، نالحظ أنه عمد إلى طريقتين لزخرفة وتصوير مثل هذه المساحات

فإذا ، يتساوى الجانبان بالنسبة إلى خط يقسم الشكل إلى قسمين متساويين فيكون التماثل

أما إذا اشتمل على أكثر ، احتوى على وحدة واحدة فهو تماثل بسيط مثل المسدسات المستطيلة

وهذه الزخرفة تحتاج حقا إلى . من وحدة فهو تماثل مركب وهذا ما نلحظه على الرافدات

. مع التجربة الطويلة في عمله، والصادرة عن فنان ذي ذوق ومهارة، تناسق أجزائها

)61لوحة(نظامدارلقاعة الصغيرةسقف الخشبي المصور ل

من مجموعة رافدات مستديرة من خشب ) م40X5,م6,32(يتكون هذا السقف 

مشكلة بذلك ، ومرفوعة على ألواح خشبية التي رتبت بشكل مائل ومعاكس، )1(الحور

في حين كسيت جموع . وسدت الفواصل أو الفراغات بين المعينات بأعواد خشبية، معينات

داروحسب بيبيوني فإن التصاوير هذه القاعة وإيوان ال. بتصاوير ملونة ومذهبةهذه الوحدات

.)2(م1802/هـ1217نظام والمؤرخة ب دارتعتبر من أقدم التصاوير الموجودة في 

وكل لوحة تتضمن موضوعا ، وزعت بشكل مائل، األلواح الخشبية المثبتة على الرافدات

وهي ، ها تحتوي على أزهار بمختلف األوضاعوإن كانت كل، زخرفيا يختلف عن اآلخر

والمرسومة بشكل شريط متناوب باللون األحمر ، زهرة الاللة والقرنفل والوردة والزنبقة

ال هي صارخة ، واألخضر وامتازت ألوان هذه الزخارف الزهرية بشفافيتها وبريقها الفاتح

زادتها ، تناسب ومنسجمولذلك جاءت منسجمة  وموحدة فيما بينها بشكل م، وال هي باهتة

ومن أجل إبراز هذه الفواصل جعلها ، وضوحا الفواصل أو األطر المنكسرة بشكل مضرس

)88شكل رقم (.الفنان مذهبة اللون ومزخرفة بعنصر هندسي على شكل معين

الشام التي صارت وقتئذ المركز األول بين مراكز الحضارة العربية اإلسالمية، حيث كان للغوطة حظ وافر = 

جال منهم وعمروا فيها القصور، وأنشأوا فيها البساتين والجنائن وبالتالي تعد من عناية األمويين فنزلها ر

;الغوطة حديقة كبيرة، زاهية بخضرتها وأزهارها وثمارها، يراجع

عند أبحاث الندوة العالمية الخامسة لتاريخ العلوم". فن تنسيق الحدائق عند العرب " محمد هشام النعسان ؛

، في منشورات جامعة حلب، معهد التراث العلمي 1992رناطة في اسبانيا سنة ، المنعقدة بجامعة غ"العرب

.316و312، ص 1، ط1995العربي، 
1 -Rouanet et Piponnier, "Etude iconographique...", op., cit, p . 137

2 - Ibid.



أما الرافدات التي تجمع مختلف العناصر المصورة فهي منظمة ومحكمة من الجنوب 

ن في رسم الرافدة على طريقة رسم المساحة المحدودة التي تضم واعتمد الفنا.إلى الشرق

)62لوحة رقم (.العناصر غير المكررة

)63لوحة رقم (-1-رافدة -

وإذا كانت القالدات ذات ، عبارة عن مجموعة من القالدات ومعينات متعاقبة فيما بينها

إن وحدات المعينات ذات ف، زخرفة متشابهة قوامها زهرة الزنبقة المذهبة فوق مهاد بني

وفي كل وحدة نالحظ أن ، التصاميم الموحدة تشمل عمائر واضحة محاطة بالمناظر الطبيعية

وهي بذلك تماثل بعض المربعات الخزفية ، الشكل العنصر العمائري يختلف عن األخرى

وتنتهي أطراف . التي مصدرها دول أوروبا الغربية بالخصوص، المتضمنة نفس الزخرفة

وعليها زهرة ، ات السقف من الشمال إلى الجنوب بلفافة مزدوجة  دهنت بلون أحمررافد

.فوق مهاد من الرقش العديم اللون، بيضاء مختلفة الفصوص

)63لوحة رقم (- 2-الرافدة-

الرافدة الموالية عبارة عن سلسلة من المعينات متصلة األطراف فيما بينها تحتوي على 

وجدت مثل هذه المواضيع العمائرية . عمائرية وباقات ورد طبيعيةمنها ال، مواضيع متناوبة

وتواصلت تقريبا في كل المدن . )1(كالتي توجد في فسيفساء الجامع األموي، منذ العهد األموي

اإلسالمية على مختلف المواد خالل الفترة المدروسة وخاصة على اللوحات المربعات 

ع اختالف بسيط في المربعات الخزفية التي احتوت م، الخزفية التي سادت في مدينة الجزائر

.على قصور وجسور إسالمية

نهار جارية، ومن تناولت المواضيع الفسيفسائية بالمسجد األموي صور طبيعية من بساتين وأشجار وا-1

أن المقدسي يرى انه ال توجد « ويذكر البهنسي . أنها قصور محصنة عاليةبيوت بل مدن رسمت كما لو

، وهذا يعني أن المصور أراد أن يعبر عن »شجرة وال مدينة مشهورة لم تمثل على جدران المسجد األموي

أن هذه المشاهد إنما تمثل دمشق بأنهارها مدى هيمنته الخليفة المسلم على عالم واسع األرجاء، وثمة رأي 

وغوطتها وبساتينها وبيوتها، وهناك رأي أن هذه الصور تمثل الفردوس الموعود على غرار ما كان يجري في 

:بالد الشام، ومما يتالءم مع وصف القرآن الكريم للجنة، يراجع

140ص عفيف البهنسي ؛ الجامع األموي الكبير،-



)63لوحة رقم (-3-رافدة-

تحتوي على سلسلة من القالدات تحتوي على ما يلي وبالتناوب قالدات تحتوي على 

خلفية معمارية وواجهة (مواضيع مزدوجة بين عمائرية ومزهرية التي طغت على األولى

شأنه في ذلك شأن تنوع العالم الخارجي المتضمن لعدة ، ما يسمى التقديم والعمقأو) مزهرية

وعليه نجد بعض الباحثين يصفون مثل هذا ، هداروكأنه يريد نقله إلى ، عناصر من الطبيعة

وحاول ، بينما جاءت زخرفة القالدة األخرى عبارة عن خزاميات. العمل باالنتماء الداخلي

هذه الرافدة غنية بثرائها . اللون المذهبوهو، الطبيعي المتميزة بهالفنان إضفاءها بلونها

كما ، وأوراق الخزاميات، المتمثل في العناصر الطبيعية من األزهار والورود، الزخرفي

تنوعت فيها األلوان بشكل ملفت تراوحت بين األبيض والوردي والذهبي وكلها على مهاد 

نباتية الطبيعية من مختلف فصائل النباتات ومع ذلك أزرق مع ملء كل العناصر بالعناصر ال

تكررت بشكل منتظم لونا ، فقد صاغها الفنان بشكل متناسق ومتجانس وكأنها مالزم موسيقية

.وشكال

)64لوحة رقم (-4-رافدة-

عبارة وهو، على شكل إكليل زهري متكرر، صورت على هذه الرافدة زخرفة زهرية

والشكل . زهرتان على جانبيها سواء في القاعدة أوفي نهاياتهاتحتضنها، عن زهرة محورية

وزعت توزيعا هندسيا متوافق ، تناوبت أزهاره بين األبيض واألحمر، ككل له هيئة كأسية

. العناصر على طول الرافدة فوق مهاد أزرق

)65لوحة رقم (-5-رافدة -

، المتمثلة في شكل جرستحتوي على عنصر واحد من الزخرفة النباتية بلون ذهبي و

ملئت المساحات . أي بشكل تموجي، ومرة أخرى إلى األسفل، مد ساقها مرة في األعلى

بعض . الفارغة بينها بمختلف األزهار ذات لون أحمر وأبيض متصلة بفصوص متناثرة

.وبعضها غامق فوق أرضية خضراء، األزهار رسمت على أرضية خضراء

من خالل ما الحظناه من ، على المخيال الواسع للفنانوبصفة عامة فإن السقف ككل يدل

ثم أن هذا النموذج من السقف . ثراء الزخرفة في الشكل واللون رغم وحدة التصميم والشكل

وكان فنان واحد قام بتصويرهما  وخاصة تصاوير األلواح ، خالد العظمدارله مثيل في 

.الخشبية التي تحمل الرافدات الخشبية



:لد العظمخادارف وسق- 1

)66رقملوحة()89الشكل العام رقم (: سقف إيوان دار خالد العظم

غنيا وثريا بموضوعاته الزخرفية )مx,954م3,60(خالد العظمداريبدو سقف إيوان

فلذلك يمكن تحديد معالم هذه الزخرفة ، وكذلك تصميمه الهندسي المؤطر بعدة أقسام،واللونية

:حسب التفاصيل التالية

ن وسط السقف على جامة مفصصة تتوسطها نواة بارزة بصفوف من المقرنصات ضمت

).الثريا(األسفل لتتدلى منها وسيلة اإلنارةالمتدرجة نحو

بداخله ، كما يؤطر هذه النواة المذكورة معين مفصص يشغل وسط السقف تقريبا

رة خزامية في توج كل خطي المفصص بزه، زخرفة نباتية وزهرية بطريقة التفصيص دائما

ما جعل الزهرة تشبه إلى حد ما وهو، شكل مقطعي بحيث قام الفنان بإبراز مكوناتها الداخلية

)90شكل رقم ( و)أ–89الشكل العام رقم ( ).الجلنار(زهرة الرمان

والتي ملئت بمختلف األزهار بين اللون األصفر ، ثم تليها الفروع المتمثلة للرقش الرومي

.افواألبيض الشف

وعددها ، فيما يخص زهرة الخزاميات فهي موزعة في المنطقة التطابق الثنائيأما

وفي الجوانب من داخل المعين المفصص مألها الفنان بعنصر ، تحصر مجسما) 6(ست 

هذا وقد أنجز الفنان أزهار الخزاميات بشكل ، مناسب على شكل مزهرية غير مكثفة األزهار

.لتوضيح  تفاصيل الزهرة ونضجها من حيث سمك فصوصها، منظوري

ستشف أن الفنان أراد أن يبرز البعد الثالث الذي لم يعرف نومن خالل هذه التفاصيل 

ومرد ذلك إلى التيارات األوروبية التي دخلت مدينة دمشق خالل العهد ، قبل هذه الفترة

.العثماني

تصلت فروع الرقش أيضا ومثلما اتصلت زهرة الخزاميات برؤوس الدائرة المفصصة كذلك ا

.بشكل مزدوج برؤوس الدائرة المفصصة ولكن في محورها

وتعمد الرسام ازدواجية الفروع حتى يتمكن من ملء الفراغ الموجود بين زهرتي الخزامية 

.بصيغة التماثل في شكلها التنازلي والتصاعدي معا



التي ، يهاواصل الرسام هذا العنصر من الرقش حول فصوص الجامة إالّ في طرف

.مع التذكير أن لون كل هذه العناصر تم باألصفر الفاتح، شكّلها بمزهرية بكل تفاصيلها

، شغلت بأزهار صغيرة  بيضاء، ويجب أن نشير إلى أن الجامة في حد ذاتها ذات نطاق بني

.وفواصل خضراء بطريقة تناوبية

، ركنية على جوانبهاوبما أن الجامة صيغت في شكل معين مفصص فقد نتج عنها مساحات

:وعليه يمكن وصف أحدها فقط ، وكلها ذات موضوع تصويري موحد

بعضها ينتهي ، العنصر األساسي في هذه الزخرفة قائم على النطاقات المتماثلة بشكل دائري

بمراوح والبعض اآلخر ينتهي بفروع مزهرة وأحيانا تتوج تلك النطاقات الملتصقة بأزهار 

شكل (و ) أ–89الشكل العام  رقم (.بنمط التدابر)أزهار برية (المحورة القرنفلالجلنار أو

)90رقم 

من خالل تشكيلها اللولبي ، مع اإلشارة إلى أن تنظيم وتوزيع الفروع كان في غير انتظام

.المخالف لقاعدة الفن اإلسالمي المتبعة في شكلها الثنائي العام

ألربع وضع الرسام زهرة بلون أبيض إلبراز ونتيجة لتوزيع النطاقات في االتجاهات ا

وعلى هذا المنوال واصل الرسام النطاقات الملتوية بشكل مزدوج ، جانب معين من الزخرفة

، وهنا نالحظ أيضا بأن لون هذه األركان المثلثة باهتة.ومتماثل في كل المساحة الركنية 

)67لوحة رقم (. وذلك حتى ال تطغى على الموضوع بكامله فوق مهاد بني فاتح

:يطوق الوحدة المركزية للسقف ثالثة أشرطة تمتد مع الموضوع المركزي للسقف

:الشريط األول

غير أن ، وفيها ما يشبه الرقش العربي، يتركب هذا الشريط من عدة جامات مختلفة

.الفنان حافظ تقريبا على نفس األزهار المذكورة سابقا على السقف كله

، وهذا الشريط يحتوي على جامات التي هي عبارة عن جامتين متماثلتين في الزخرفة

تغطي كل منهما زهرتان ، جاءت زخرفتها عبارة عن تويجين مكررين، ولكنهما متدابرتين

على ، متشابكة وشفافة معا، ثم أنهى الرسام الجامة بخطوط رقيقة مستديرة، من الخزاميات

منهيا الرسم بتويج بنفس الخطوط الرفيعة المنتهية ، ية الصغيرةجانبها دائما زهرة الخزام

)ج–88الشكل العام رقم (.مع اختالف اللون عليها، بزهرة خزامية أيضا



.وأنهيت هذه الجامة بقمة مفصصة

جامة مفصصة مشكلة في أربع دوائر تتضمن زهرة ، وفي وسط هذه الجامات كلها

حيث جعلت األوراق النباتية ، اخله أوراق متعامدةوفي وسطها ملئ بمعين بد، الخزامية

.كفواصل للدوائر األربع

أما ركنية هذا الشكل التي صممت على شكل مثلث مفصص األطراف فتحتوي على 

وهي تتكون من باقة من األزهار ، الزخرفة التي ال تخرج عن نمط العام لزخرفة السقف كله

جانب منها فروع ذات أزهار طبيعية رسمت بما ثم تتفرع من كل ، المحصورة بفروع نباتية

)91شكل رقم )(د –89الشكل العام رقم (.يناسب اإلطار المحدد لها

:الشريط الثاني

في كل ضلع من إطار ، شكلة على النمط الباروكمعلى عدد من الجامات الي يحتو

على وكل جامة تتضمن، متشابهة في الزخرفة والشكل، جامات08السقف يحتوي على 

وجهت كل منها في نهاية الفص من ، قوام زخرفتها خزاميات، تصميم زخرفي بشكل متعامد

)أ–92شكل رقم )(هـ–89الشكل العام رقم ( .الجامة 

وحافظ الرسام على نفس األلوان الموزعة ، ولإلشارة فإن هذه الجامات شكلت في شكل قواقع

.للسقف وهي تتراوح بين اللون الصفر واألخضر

يحتوي على مراوح ألوراق شبيهة بأوراق شقائق ، يلي هذا الشريط نطاق ضيق

.كما ملئت الفراغات بينها بأزهار متجانسة وموحدة.النعمان في شكل متموج 

أما أساسها خيطان مجدوالن ، شكله الفنان بزخرفة هندسية، ثم يليه نطاق ضيق جدا

ق الضيق المجدولي منتشر بشكل واسع في ومما تجدر اإلشارة إليه أن هذا النطا، بلون أبيض

.كل سقوف حلب ودمشق

تتضمن زخرفة زهرية ونباتية، ختتم السقف بشريط عريض متصل بجدار الغرفةثم ي ،

الشكل العام رقم ( .أبرزها الفنان بلون فاتح وبشكل متموج، بعضها مجردة وبعضها طبيعية

)ب –92شكل رقم (و) و –89

)1(الطابع العام لزخرفة هذا السقف تشبه زخرفة الطنافس في مجملهاكذلك يمكن القول أن 

.168مرجع سابق، صسمير الصايغ، -1



)69و 68لوحة رقم ()93العام رقم الشكل : (خالد العظمدارسقف القاعة ب

طبقا لمواصفات النمط العام ) م5,20X م3,18(يمتاز سقف القاعة بالشكل المستطيل

ضوعات الزخرفية فيه بدءا من نواة وقد سمح الشكل بتوزيع المو.لتشكيل الوحدات السكنية

مما نتج من فواصلها ما ، السقف المكونة في أساسها من مربعات متصلة فيما بينها باألركان

شغل ، مما نتج عن ذلك في وسطها نجمة ثمانية الرؤوس، يشبه عناصر الطبق النجمي

لشكل العام ا( .بلون أخضر فاتح، وسطها بأوراق األكانتس المحورة ذات فصوص المتعانقة

)96شكل رقم (و) أ–92رقم 

.كما زينت األشكال اللوزية بأزهار محورة  صفراء اللون فوق مهاد أحمر

وكل المربعات المكونة المذكورة زينت بأشكال اصطالحية رباعية الفصوص ملئت جوانبها 

–93ام رقم الشكل الع(.الصغيرة بلون سماويبةكالخارجية والداخلية بما يشبه المراوح المر

)94شكل رقم (و)ب

وقام الفنان بزخرفة المساحة الخارجية عن المربعات المذكورة بزخرفة مغايرة تماما 

إذ مثّل الزخرفة ، دمشقمدينة دوروربما في كل سقوف، لما هو موجود في ذات السقف

ة وتارة ذات تجميعات ثالثي، تارة مفردة، بخطوط داكنة مفصصة بداخلها ورود وأزهار

)102شكل رقم (و)ج–93الشكل العام رقم ( .مؤطرة ببعض الوريقات الصغيرة

تبدو غير معروفة في نمطية الفن المشرقي ، ومن الجدير بالمالحظة أن مثل هذه الزخرفة

وبالتالي ال يمكن لنا تحديد هويتها اآلن إذ يمكن تشبيهها بزخرفة قماش الجوخ المعروف في 

.التيموريالفن اإليراني من العهد 

يليه شريط قوام زخرفته مراوح متقابلة صاغها الفنان بشكل كأسي بداخلها وخارجها أزهار 

)95شكل رقم ( ص.الجرس

يؤطر هذا الشريط نطاقان من األعلى واألسفل زخرفة بأزهار محورة بينها خط 

)95شكل رقم (و)د–93الشكل العام رقم (.متموج

تتخللها مستطيالت مثلثة ، ن الدوائر المضلعةيليه شريط آخر يحتوي على مجموعة م

متصل ، تحتوي كل الدوائر على زخارف مكونة من عنصر واحد في شكل لوزي، األطراف

وفي إطار الدائرة الداخلي ، وقام الفنان فقط بتغيير اللون في المهاد، فيما بينها بطريقة التشابك

)97شكل رقم (و)هـ–93الشكل العام رقم ( .



فزخرفته مغايرة ، ستطيل المضلع األطراف والذي يتوسط الدوائر المذكورةأما الم

وتوزيع ، حيث عمد الفنان إلى الفن التجريدي المعروف في الفن اإلسالمي، تماما عن األول

وإن كان موضوع ، العناصر الزخرفية بشكل تماثلي سواء على الجوانب األفقية أو العمودية

، العناصر ولكنه يمتاز بما يعرف في الزخرفة العربية بالخيطالزخرفة في حد ذاته غير ثري 

مجردة ومزدوجة مع الحرص على توزيعها ، التي صاغها الفنان في شكل فروع دقيقة

)101شكل رقم (و)و–93الشكل العامرقم (.توازنيا غير متفاوتة فيما بينهاتوزيعا 

تدارات مع إضافة بعض واعتمد الفنان في عمله الفني أسلوب االنحناءات واالس

إنهاء السيقان في طرفيها إما بأزهار مجردة أو أزهار ، الفواصل المتصلة بسيقان الزخرفة

والسيقان بشكل تشابكي كأسية الشكل عند مركز الزخرفة التي انطلق منها الفنان بالفروع 

مع ، يولكنها موحدة في شكلها الثنائ، أعطت تلك التشبيكات عناصر متعددة.فيما بينها

.تزويدها بألوان هادئة فوق مهاد أخضر

إالّ أن توزيع العنصر ، ورغم ما يبدو على هذا الشريط من انعدام كثافة العناصر

ولكن اعتمد أسلوب االنحناء  كعنصر يحتضن ، بشكل مختلف)الفروع أو السيقان(الواحد 

لبحث عن المثالية في وهو ما يدعو للقول بأن الفنان اعتمد أسلوب ا، بعض األزهار البسيطة

وربما نصل بهذا التشكيل إلى ، توزيع األشكال أو العناصر بشكل متزن ومنسق فيما بينها

وكذلك على العمل الجلي بكل ، القول بأن التفكير اإلسالمي يقوم على االعتدال واالتزان

.معنى الكلمة

نجمي الذي هوأما مساحة أركان هذا الشريط فهي قريبة إلى شكل من أشكال الطبق ال

وهي ، أطرافها متموجة أحيانا في شكل لهب، وأفرغ فيه الفنان حلية تصويرية) غرابدار(

رسمت في أطرافها أزهار طبيعية تتخللها مراوح ، من التأثيرات الفن األوروبي الحديث

وفي باطن الحلية التصويرية طبق فاكهة على مهاد ، مختلفة االتجاهات وهي باللون األصفر

)98شكل رقم(و)ز–93الشكل العام رقم (.رأحم

يلي هذا الشريط على الجانبين فقط شريط آخر عبارة عن جامات ثنائية والتي 

إالّ أن الفروع ، رغم محدوديته األلوان فيه، زخرفت بنمط الرقش العربي المزهر والمورق

)ح93العام رقمالشكل (.النباتية المذهبة  أضفت على الشريط طالوة على الموضوع الزخرفي

)99شكل رقم (و



أما الشريط الذي يليه فهو عبارة عن مراوح تشبه أوراق شقائق النعمان بتصميم 

)100شكل رقم (و)ط–93الشكل العام رقم (.ملئت الفراغات بزهرة الزنبقة، تموجي

ثم ، ثم يليه شريط ضيق عبارة عن خطوط بسيطة متموجة تنتهي بأزهار مجردة

)أ96شكل رقم(.وينتهي بزهرة محورة، تراجعي سواء في األعلى أو األسفليتكرر في شكل

، ينتهي السقف بإفريز في أشكال حليات ذات األطراف المتدلية منها األوراق الطبيعية

وفيها رسوم لمعالم عمرانية أو سالت فيها أنواع مختلفة من الفواكه مثلما هي عليها في 

.اريخ القديم وحضارتهزخرفة الفسيفساء الموجودة في الت

يمكن أن نستخلص من هذه الدراسة التي قمنا بها عدة مسائل حول مواصفات السقوف 

بعضها مشترك وبعضها اآلخر مختلف إالّ أنها تشترك في نقطة واحدة ، موضوع الدراسة

لم والعناصر المكونة اذلك ألن الفنان المصور ينطلق منه لتحديد المع، وهي مركز السقف

.رفةللزخ

أو فاعتمادا عليه تظهر له وتتجلى األقسام والمساحات المخصصة لكل وحدة زخرفية

فكان مركز السقف هوالقاسم المشترك في كل الموضوعات المدروسة،، موضوع زخرفي

.ومثّل الموضوع الرئيسي لزخرفة السقف

فالمصور ينطلق من مظاهر الطبيعة ، وتكمن االختالفات في الجزئيات البسيطة

وذلك تبعا لعدة ، ثيرات الخارجيةأأو يأخذ من النمط الذي وصله من الت، الموجودة في بيئته

فمثال مدينة الجزائر كانت تتأثر بما هو موجود ، عوامل السيما تلك المتعلقة بالوضع السياسي

أن هذه إالّ ، ثيرات التي تعرضت لها المدن السوريةأمن فنون األناضول وهي نفس الت

الفنية القادمة من الشرق األدنى،وذلك لوقوعها في عرفت أنواعا أخرى من التأثيرات المنطقة

فال تخلو بعض السقوف ، المعروفة بطريق الحرير والتوابلقلب الطرق التجارية القديمة 

مع األخذ بعين اإلعتبار التأثيرات الناتجة عن ، المدروسة من لمسات الفن اإليراني القديم

حيث كان بمثابة ملتقى لتبادل المظاهر الحضارية ، المسلمين في مواسم الحجاحتكاك الفنانين

.اآلتية من مختلف األقطار، عامة

عني الفنان المصور في المدن الثالث الجزائر وحلب ودمشق بتقسيم المساحات 

حيث تم تقسيم السقوف المصورة بعدة طرق ، المخصصة للزخرفة والعناية بالمظاهر الجانبية

.لك تبعا لذوق الفنان وشَكل مساحة السقف إما مستطيل أو مربع أو على شكل رافداتوذ



ن لهذه وكا.ومنحنية ومدورة ومسطحة ومنحرفة وكانت التقسيمات إما عمودية وأفقيية

كما تؤدي دورا في التراكيب المختلفة ، فهي تبين حدود الزخرفة:التقسيمات أدوار عديدة 

رز جمالياتها وتوازنها مع ما تكونه من أشكال متناغمة مع للصيغ التعبيرية حيث تب

.الموضوع المصور

فهي ذات أهمية في اختيار أنواع الزخرفة ، كما اعتنى بالمظاهر الجانبية المكملة للزخرفة

.لهذه التراكيب 

والمالحظ أن الفنانين في بعض األحيان اعتنوا بالمظاهر الجانبية لألشكال على بساطتها ولم 

.ملوا على إثرائها بزخرفة كثيفةيع

في بالد الشام بتنويع في شكل السقوف كتلك التي بشكل رافدات،حيثونوقام الفنان

حيث شبعت بالعناصر الزخرفية ، اعتنوا بها من الناحية الزخرفية كعنايتهم بالسقف المستوي

إالّ أن الفنان ، وبالرغم من تواجدها  في مدينة الجزائر، على اختالف زخارفها ومواضيعها

ويمكن تفسير ذلك لوقوعها في وحدات بعيدة ، لم يعتني بزخرفتها وتركت مادة خام من خشب

.عن الغرف كالمخازن

والمالحظ في السقوف المصورة في دار الحاج عمر ودار البايات أن الفنان المصور 

ة مع الفنان المصور الجزائري كان يميل إلى البساطة في اختيار عناصره الزخرفية مقارن

،ويمكن أن نرد رفهاالحلبي أوالدمشقي الذي يمتاز بالثراء والتنوع في اختيار مواضيع زخ

وخاصة ومنطقة بالد الشام ذلك إلى عناية واهتمام المصور السوري بهذا النوع من الفنون،

حيث امتزجت،وبالتالي جاءت غنيةلى أراضيها،عرفت مرور أعرق الحظارات وفنونا ع

.سواء في الزخارف النباتية والهندسية والكتابية، كل األنماط الفنية القديمة والجديدة

وتتميز السقوف الخشبية المصورة بدور مدينة حلب بتنوع مواضيعها التي منها 

وهذا يدل على رسوخ التقاليد الفنية التي كانت نستعليق،خطالزخرفة الخطية وباألخص

.لى وقت الدراسةقوية منذ العهد األموي إ

كل حسب طبيعته وتشترك السقوف في الدور المدروسة في البحث في توحيد األلوان،

وهي بالد الصين وربما يرجع ذلك أن األلوان كانت تجلب من منطقة واحدة،الخاصة،

.والجزر المالوية وبالد الهند، كاللون األحمر الذي وضع كمهاد تقريبا في كل السقوف



ثـالـلثاب اـالب

الدراسة التحليلية

الجزائر وحلب ودمشق التي :حملت السقوف التي احتوتها مباني المدن الثالث

تعود إلى العهد العثماني صورا زخرفية متنوعة قامت على أساس التشكيل بين العناصر 

وسوف نعمل ، الزخرفية الرئيسية المعروفة في الفن اإلسالمي من نباتية وهندسية وكتابية

.لكل نوع منها فصال مستقالعلى تناولها من خالل ثالث فصول مفردين 



الفصل األول
الزخارف النباتية



إن انتشار اإلسالم في المدن والحواضر الفارسية في ايران والرومانية في بالد الشام 

م موروثهم جعل هؤالء الفاتحين العرب يأخذون عن باقي هذه األم، وغيرها من المناطق

وا منها ما ال يتعارض مع الدين وانتق، الذي يتناسب مع عقيدتهم، والحضاري، والفني، العلمي

تتجلى قوة اإلبداع الفني «وهذا ما أشار إليه غوستاف لوبون في قوله، سالمي ومفاهيمهاإل

ا في األمم في سرعة تحويل ما ظفرت به عناصر الفن وجعله مالئما الحتياجاتها وابتكاره

)في ذلك(من أن العرب لم تسبقهم أمة وتحقق لدينا في هذا، فنا جديدا)بذلك يظهر فيها(

اموه من مبانيهم األولى كجامع قرطبة الذي قفقد ظهرت قوة العرب اإلبداعية مما أ(...) 

فأعمدة المعابد ، (...)أملوا دقائق صنعته على من استخدموا في بنائه من متفنني األجانب 

التي أعاد استخدامها العرب كانت قصيرة غير صالحة ليقوم عليها سقف عال القديمة 

كسقف جامع قرطبة فوضعوا بعضها فوق بعض ساترين عدم صالحها بتلك الحنايا الدالة 

)1(».)...(على مهارتهم الفائقة

ووجهوا عناصره ومواضيعه إلى ما يخدم ، فقد أخذ العرب من الفنون األمم السابقة

من حيث إبعاد مواضيع ، وفلسفتهم الفنية وفهمهم للحياةلتي تتفق مع احتياجاتهم األغراض ا

واتجه الفنان المسلم إلى تحوير ، والحرفية، والصناعية، الكائنات الحية من المنتجات الفنية

.تلك العناصر في بداية األمر ثم التجريد

رج في أعماله وإنتاجه إن عالقة الفن بالدين هي التي جعلت من الفنان المسلم ال يخ

ذلك اليعني أن الفنان المسلم وجد في القرآن وفي موقف إن، الفني عن المحظورات الدينية

اإلسالم من الفن قواعد وقوانين فنية عملية تأخذ بيده في المنتجات الفنية وتيسر له سبل العمل 

الالتها العميقة العامة ولكن كل ما في األمر أن الفنان أدرك المعاني القرآنية في د، الفني

في إنتاج فني تصويري ، فقام بترجمتها كفنون زخرفية وتصاوير وفقا لما فهمه، والخاصة

)2(.وزخرفي في العمائر والكتب والمخطوطات

من زخارف هندسية ، اقتصرت المواضيع التصويرية على كل ما ليس فيه روح

ة بين جميع الفنانين المسلمين مشرقا وهي موضوعات عامة وأساسية مشترك، ونباتية وكتابية

-م1269/ هـ869-هـ669جمالية الفن اإلسالمي في المنشآت المرينية بتلمسان عبد العزيز لعرج؛- 1

14، ص1، ط2007، مخبر البناء الحضاري للمغرب األوسط،، معهد اآلثار، جامعة الجزائر، م1465
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واصطبغت المظاهر الفنية ، مجاال للتفوق واإلبداعوهو ما سمح لها بالتطور وللفنان، ومغربا

)1(.وهذا مانلحظه في السقوف الخشبية محور الدراسة، اإلسالمية عامة بطابع الوحدة الفنية

يكاد يكون من ي حتى التصوير على جميع التراث الفني اإلسالمفنولقد سيطر

المتعذر علينا أن نعين فنا من الفنون اإلسالمية لم يعتمد على التصوير في تحلية منتوجاته 

في التحف من الخشب والنسيج والخزف والمعدن والجص والفسيفساء فهو متواجد ، الفنية

أدى التصوير دورا على جانب كبير من األهمية نتيجة لما توصل إليه حيث ، وغيرها

الثقافياإلطار ةالذي أدى بالضرورة إلى مساير، )2(المسلمون في مجال تركيب مواد األلوان

.المعبر عن كيان حضاري مغاير لما كان عليه قبلهم

فهو التصوير موقف يختلف عن موقفه من فن الخط وفن الزخرفةفن ولإلسالم من

لذلك أصبح من المألوف ، اإليجابولم يكن له فيه توجيه معين بالنفي أو، لم يشجع هذا الفن

أمحرم هو أم ، أن يناقش كل من يتكلم عن التصوير اإلسالمي حكم التصوير في اإلسالم

؟مكروه أو مباح

وذلك بسبب الوهم السائد على نطاق أوسع في العالمين اإلسالمي والغربي بأن الدين 

)3(.حيلة تقريباقد جعل التصاوير مست، اإلسالمي هو ذو طبيعة معادية للتصوير

وإنما ورد النهي عن )4(أو النهي عنه، لم يرد في القرآن الكريم منع التصوير

)5(.وتقلل من شأنه،حيث نصادف أحاديث قليلة تنهى عنه، التصوير في األثر النبوي

23عبد العزيز لعرج؛ جمالية الفن اإلسالمي، ص- 1
.نفسه-2
، ترجمة وتحقيق عيسى سلمان، وسليم طه التكريتي، مطبعة فن التصوير عند العربريتشارد انتغهاوزن؛ -3

.19، ص 1974األديب البغدادية، بغداد، 
يستمد منها الفن موضوعاته ومجاالته، ثم تعمل البراعة (القرآن الكريم هو الذخيرة الموحية لهذا الفن -4

ه الدستور الكامل ألي منهج فني يريد أن يعبر عن الحياة بتصور إسالمي أوال، وكذلك ، أي أنّ)الفنية عملها

على مستوى كوني، وبالتالي فالقرآن الكريم أوال يعرض تصورا شامال للكون والحياة واإلنسان ال يعرضه 

ما قلنا هو كتاب آخر في األرض بمثل هذا الشمول واإلحاطة وبمثل هذه السهولة والوضوح، وهذا التصور ك

الذخيرة الموضوعية للفن، وهو ثانيا يضم نماذج من األغراض الفنية واألداء الفني ال تتمثل بمثل هذه الوفرة 

:يراجع. المعجزة في أي كتاب

.205و204، ص 2ط) ت.د(، دار القلم، القاهرة، منهج الفن اإلسالمي؛محمد قطب-
.9، ص 1، ط1963ار الفكر، دمشق، ، دالفن في الزخرفة العربيةعدنان ابن ذريل ؛-5



في ظاهرة ، وقد صاحب هذا النهي في األساس محاربة الوثنية الجاهلية وتصويرها

صلى -معتمدين على ذلك على بعض األحاديث التي رويت عن النبي،مضاهاة اهللا في خلقه

ا فيه داروال تدخل المالئكة «و»أشد الناس عذابا يوم القيامة المصوروننّإ«-اهللا عليه وسلم

الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما إنّ«و»كلب وال تصاوير

.يث التي لها عالقة بعدم االهتمام بالفن التصويري التشكيليوغيرها من األحاد، )1(»خلقتم

من إشارات لتحريم التصوير هو -صلى اهللا عليه وسلم-وقد يكون ما ورد عن النبي

وإن إبداء بعض الليونة والسماح في مزاولة ، اإلسالم حديث العهد في نفوس المسلمينأن

طالما أن الدين حارب ، الجاهليةةى حيابعض المسلمين إلةمثل التصوير قد يؤدي إلى عود

-صلم-وبالتالي كان لزاما من الرسول، التي هي من عمل اإلنسان، عبادة األوثان واألصنام

.أن يصدر منه ذلك المنع الوارد في كتب الصحاح والتاريخ أيضا

حيث عكست األحاديث ، وكذلك ثمة ناحية اجتماعية للنهي تتعلق باآلداب والرحمة

)2(.الذي فيه صور ال تدخله المالئكةبيتالة إشارات إلى أنالنبوي

فإن المصادر التاريخية تفيدنا بأن المسلمين انغمسوا في مجال ، ومع كل ما سبق

كوربما لجأوا إلى ذل، حتى غد ت من روائع التصاوير اإلسالمية من جهة) 3(التصوير

حيث ، عدم القدرة على التخلي عنهو، فائدته في الحياة العامة بكافة صورها، لضرورة ما

ومن ثمة ، أخذوا يراجعون ما شاع عن تحريم اإلسالم للتصوير في ضوء هذه المظاهر

اشترك فيها كثير من العلماء والفقهاء الذين أفتى بعضهم ، نوقشت هذه المشكلة مناقشة وافية

) 4(.في حين استمسك اآلخرون بتحريمه، بإباحة التصوير العلمي والفني

ما ورد بشأن تحريم فن وأخيرا وفي ضوء روح اإلسالم وطبيعته نالحظ أن

صانع ذلك أن، أي صناعة األصنام، ربما يعني صناعة التصاوير بقصد العبادة، التصاوير

ما كان وإنّ، التصاوير قبل اإلسالم لم يكن يصنع التصاوير لمجرد الفن أو لخدمة العلم

.14، ص ...حسن الباشا، التصوير اإلسالمي-1
.11و10ابن ذريل، مرجع سابق، ص عدنان-2
. أن هناك في العالم اإلسالمي فنا تصويرياعلى رغم من اآلراء الواردة حول مسألة تحريم التصوير، إالّ-3

:ر شيوعا لهذا الفن، يراجعوتعتبر زخرفة المخطوطات الفضاء التعبيري األكث

Clévenot, op,cit, p.126
.6، ص ...حسن الباشا، التصوير اإلسالمي-4



، ه أباح تصوير ما ليس له قدرة ظاهرةوأنّ، بد من دون اهللايصنعها لتكون أصناما وأوثانا تع

ه قادر حتى ال يظن المصور وهو من فئة يغلب عليهم غالبا كثيرا من النزاعات العاطفية أنّ

)1(.على الخلق ومنافسة الخالق

ها جنبت المسلمين من اتخاذ هذا الفن وكان من نتيجة كراهية التصوير في اإلسالم أنّ

وحالت دون استعمال التصوير ، اصر الحياة الدينية مثل المسيحية أو البوذيةعنصرا من عن

وجعلت الفنانين المسلمين ، في حاالت نادرةإالّ، خصوصا في العمارة الدينية من مساجد

)2(.الزخارف البعيدة عن تجسيم الطبيعة الحية وتصويرهانينصرفون إلى إتقا

الرئيسي لقلة التصوير العربي هو المرحلة السببويرى ابن ذريل في هذا الصدد أن

التأصيلي الذي كانوا ، والطور االجتماعي التأسيسي، الحضارية التي كان يجتازها العرب

)3(.والذي حل األدب وخاصة الشعر محل الصدارة بين الفنون، عليه

ولقد أدى النهي عن التصوير العربي اإلسالمي إلى توجيه الفنان المسلم نحو وجهة 

تعتمد على الطبيعة وما ،حيثالتي تعتبر عنصر من عناصر التصوير)4(الزخرفةالتجريد و 

فقد مثلت مصدر إلهام الفنان ووحي فيها من مرئيات أساسا لكل الزخارف الصحيحة،

وعناصر تكويناتها،وذلك من خالل عملية استنباطية تبدأ ، ونظمها، لخياله،ويستمد منها أسسها

فكلما كانت ، من عناصر طبيعة بيئة الفنانمشاهدة لما يقع عليه اإلختياروال، عادة بالتأمل

)5(.القومي المنشودومعبرة عن الطراز ، مستوحاة منها كانت النتائج أقرب إلى الكمال

ثم تأتي مرحلة التحوير،حيث يعيد الفنان المسلم تنظيم المرئيات وتجريد معالمها بتغيير 

.14نفسه، ص -1
، 1942، وزاد عليه محمد حسن، مطبعة لجنة التأليف، القاهرة، التصوير عند العربأحمد تيمور باشا؛ -2

.23ص
.17عدنان ابن ذريل، مرجع سابق، ص -3
4 -الزفخر :خرف البيت زخرفةالزينة، وبيت مزخرف، وزنه وأكمله، زن، فقد . يقَ وزيوكل ما زو

الزخرف : ، قالأن النبي صلى اهللا عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى أمر بالزخْرف فنُحي: وفي الحديث. زخْرِفَ
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:المصلي، يراجع
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لم يهدف إلى تقليد اهللا سبحانه هالنقل والنسخ والتشبيه،ذلك ألنتكوينها ونسبها، وابتعاد عن 

وتعالى في خلقه،وهذا ما يعكس مبدأ التوحيد وعدم اإلشراك باهللا واإليمان المطلق 

)1(.إلى اللجوء إلى تحوير أعماله الفنية وتجريدهاالمسلمتطلب من الفنانمابعظمته،وهو

حيث حلّت الزخرفة محل التصوير ، بداع واالبتكار فيهماآفاق اإلوبالتالي فتح للفنان المسلم 

واالبتعاد عنه في عناصره  ، ،وصارت أيضا تفارق الواقع في معطياته، والمجسم، المشخص

واالقتراب من الخط الهندسي على اختالف أنواعه حيث كانت مفارقة الواقع هذه تتناول 

سواء في شكلها أو ، تحويريةعناصر التوريق من ورق وغصون وأزهار بصورة تجريدية 

)2(.حجمها أو طولها بحيث كان الفنان المسلم ينفر من العمق والمنظور

، أن التصوير حظي بعناية عالية في الفن اإلسالمي في عهد األمويينه إالّتومع كل ما ذكر

حيث اقتبس الحكام العرب زخارف قصورهم من ، فدخل في الميدان المعماري بشكل واسع

وكذلك من اإليقونية ، للشرق األوسطالبيزنطية- المستوحاة من التقاليد اإلغريقيةالنماذج

للصور أو إعطاء مبغية منهم لالستجابة إلى ميوله، الساسانيةأو اإلمبراطورية المسيحية

لكن نتج عن ذلك نوع من التراكم في المواضيع التي ، ولمعانا فريدا لحكمهم، صبغة خاصة

. يد معناهاغالبا ما يصعب تحد

بعد مائة كيلومتر على )3(أروع مثال على تعدد المواضيع نجده في قصير عمرهوإن

)4(.من عمان

زخرفة الفضة والمخطوطات عند المسلمين،معرض بقاعة الفن اإلسالمي ز خالد الفيصل؛ابن عبد العزي- 1

19بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، ص 
.12نفسه، ص -2

كان أمراء بني أمية شديدي الصلة بالبادية، يحنون إليها ويحرصون على اإلقامة فيها من حين آلخر، وهذا -3

في عهد الخليفة الوليد بن عبد م7قصورهم فيها، منها قصير عمرا الذي شيد في بداية ق ما دعاهم لتشييد

من مدينة عمان العاصمة األردنية، وأن أكبر أهمية لمبنى قصير عمره قالملك، في صحراء الشام إلى الشر

حقيقتين يكمن أساسا في الزخارف التي حفظت على جدرانه، حيث تمثل الرسوم الجدارية وفي مظهرها 

، رمدهشتين، فهناك تنوع غير اعتيادي في الموضوعات، وثانيا وجود االنتقال المفاجئ من موضوع إلى آخ

وعلى الرغم من وجود العناصر الفارسية، إالّ) الصيد واالستحمام(فكثيرا منها تتعلق بالغرض المقصود للمبنى

لرومانية المتأخرة أو البيزنطية، يراجعالمفاهيم الفنية وكذلك األسلوب قد أخذت من الرسومات اأن:

M  Almagro; Qusayr’Amra, institut – hispano de cultura, Madrid, 1975, p . 5
4 -E .Clévenot;Décors de l'Islam,Edisud,Paris,1997 pp . 126, 129.



لقد تأثرت هذه الصور الجدارية بقصير عمره من حيث أسلوبها بتيارات جمالية 

وحيوانات لمظهر الصيد توحي من ، فشخصيات مشهد اإليوان ذات أبعاد بيزنطية، متعددة

والنساء المستحمات )1(كيتها بتلك التي استعملت في الزخرفة النحاسية الساسانيةحيث دينامي

وبالتالي تبدو لنا الرسومات الجدارية لقصير ، كلها مجسدة بطبيعية موروثة عن الفن المسيحي

)2(.لم يضف إليها اإلسالم صبغته بعد، غنيمة فنية، عمره

الفترة المبكرة من الحضارة يمكنن تفسير ظاهرة التصوير المشخص في هذه

هو انشغال المسلمين بالفتوحات يمكن أن يكون أبرزها، اإلسالمية إلى عوامل عديدة

سالمية خارج شبه الجزيرة العربية من جهة،وإلى دخول فئات أعجمية في ظل الدولة اإل

انتشار اإلسالمية كانوا حديثي عهد باإلسالم وشرائعه،بينما اتسم العصر العباسي األول ب

الدراسات الدينية ونهي من خالل انتشار ، الوعي بدقائق األمور الدينية وما تتضمنه من أوامر

. تت بعد مرحلة جمع الحديث النبوي الشريفوالشرعية التي أ

إذا كانت هذه الصور التي تزخرف العمارة فأما من جهة أخرى ، هذا من جهة

فهذا ال يمنع من أنها تحمل كذلك وظائف ، حكماإلسالمية تحرص على تمثيل وإبراز القوة وال

، وبذلك يمكن تفسير وجود المالئكة والنسور، أو فلكية أو سحرية، خفية كرمزيات شعارية

وكذلك عرائس البحر، )التنين(أو للحيوانات الخرافية، والثعابين أو صورا لألبراج، واألسود

والتي نجدها ، ية كالجسور واألسوارمجسدة على بعض العمائر المدنية أو العسكر) حوريات(

)3(.في ديار بكر وقونيا

هذا الميل للصور الحيوانية ذات الشعارات الرمزية معروفة ومنتشرة في العمارة إن

الثقافية التي أتت بها الشعوب التركمانية والتي دالسلجوقية والتي غالبا ما تنسب إلى التقالي

شرقي ) ديار بكر(ويعتبر الجامع الكبير في ، م11استقرت في بالد األناضول خالل القرن

ي القديم في صورة تتناسب مع الفن الساساني هو فن الدولة الساسانية، التي عملت على إحياء الفن اإليران-1

العصر الذي كانت تعيش فيه، إذ بلغت هذه الدولة من تقدم في الفنون والصناعات درجة كبيرة، بفضل رعاية 

:ملوكها لها، يراجع

ترجمة أحمد محمد عيسى، مراجعة احمد فكري، دار المعارف، مصر، ؛الفنون اإلسالميةس ديماند، .م-

.30، ص 2، ط1958
2 -Clévenot, Op,cit, p . 129

3 -Clévenot, op,cit, p.30



، حيث توجد على جانبي عقد باب المد خل، مثاال حيا لهذا النوع من التصوير، )1(األناضول

تمثل صورة ، وتحت إفريز منقوش بالخط العربي صورتان متشابهتان ومنحوتتان في الحجر

النحت مائلة تذكرنا بالنماذج وحتى وإن كانت تقنية ، )ثور(ألسد وهو ينقض على فريسته

هذه الصورة تبدو وكأنها إعادة لعصرنة نموذج كان معروفا فإن، الحيوانية األوروآسياوية

أما من جهة أخرى وحسب ، هذا من جهة، (achéménide)في فترة بناء القصور األخامينية

ل عن تفوق األوحيث أن ، ما هي إال رمز فلكي) أسد وثور(رأي إيتنغهاوزن فإن هذه الصور

يوم في الرزنامةمالثاني كان يرمز خالل الفترتين األشورية واألخامينية إلى أه

Zoroostrienوبالتالي أصبح هذا النموذج الموجود عند ، أي بداية السنة القمرية الشمسية

)2(.مدخل جامع ديار بكر رمز  للحكم والقوة لدى الدولة السلجوقية

ن النماذج للصور الرمزية النابع من الجذور التاريخية معان وهكذا يحمل هذا النوع م

وقد تكتسي بعض الصور وظيفة شعائرية ، عديدة غالبا ما تداخل لتصبح اليوم صعبة التفسير

م من خالل الثعابين المتعانقة التي تحيط بعقد 13تعويذية كتلك المجسدة بجودة في القرن 

دارالثعابين أيضا في السقف الخشبي المصور لووجدنا هذه ، )3(الباب األول لقلعة حلب

1-ل المساجد التركية ببالد األناضول، كما يوضح ذلك التاريخ يعتبر المسجد الكبير بديار بكر أو

:، والكتابات الكوفية المورقة التي تحمل اسم السلطان ملكشاه يراجع)م1092-1091/هـ484(الموجود

، ترجمة أحمد محمد عيسى، مركز األبحاث للتاريخ والفنون وعمائرهمآبا فنون التركأوقطاى آصالن؛ 

.63، ص 1، ط1987والثقافة اإلسالمية، استانبول، 
2 -CLévenot ,Op, cit, p . 130.

يعتبر تاريخ قلعة حلب العتيقة جزءا ال يتجزأ من تاريخ المدينة نفسها، بنيت على تل العقبة وبالرغم من -3

ريات في عمقها قصد معرفة تاريخها الكامل، و مع ذلك يرى المؤرخون أنها كانت معبرا لكل أنه لم تجر الحف

قبل 2000الحضارات العريقة لشرق البحر المتوسط القديم إذ عثر على معبد يعود إلى العهد الحثيين سنة 

:الميالد، أكثر تفاصيل يراجع كل من

55، 52، ص1حلب، جكمال الدين ابن العديم؛ بغية الطلب في تاريخ -

.110، 88، 84، 80، 79ص ص 1، قسم 1عز الدين محمد ابن شداد، األعالق الخطيرة، ج-

.50ابن شحنة، الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب ص-

، تحقيق شوقي شعت وفاتح البكور، دار القلم العربي، 1، جكنوز الذهب في تاريخ حلبسبط ابن العجمي ؛-

=.532ص ،1، ط1996حلب، 



وكذلك النقوش البارزة التي تمثل تنينات متصارعة على ، )فترة عثمانية(آجقباش بمدينة حلب

.بوابة الطلسم الشهيرة ببغداد

العقائد السومرية التي كانت تمنح للثعابين بوهذه النماذج كلها تبعث بجذورها إلى قل

)1(.بعاد القوة الشريرة أو العدو بصفة عامةوإ، القدرة على الشفاء

:الزخرفة النباتية

بل نجدها وبأشكال ، الزخرفة النباتية ليست من خاصية الفن اإلسالمي وحدهإن

وقد يدل ذلك على الرغبة الخفية ، األمم األخرى وحضارتهامختلفة في العديد من ثقافات 

مي الوحيد الذي أعطاها أهمية كبيرةومن دون شك يبقى الفن اإلسال، لعالم خصب ومثمر

الفنان وأضفى عليها فال نكاد نجد قطعة خزفية أو حجر أو خشب أو أي مادة إالّ، وثرية

عن الجوهر األصلي ثة أشكال أساسها التحوير المؤدي إلى البحهذه البصمة النباتية في عد

)2(.مانحا الفكر مجال البحث عن ماهية الشكل في عقل اإلنسان، لها

كوامنه وخفاياه من خالل نمط زخرفي فيوهذا الذوق والميل للعناصر النباتية يعبر 

وهو ما يعرف بالرقش ، يخضع لبعض المبادئ األساسية المتعلقة بالتحوير والتركيب

الذي يمثل أعمق إبداعات الفن اإلسالمي وأكثر مظاهره انتشارا في كل بلد عرف . )3(العربي

.ميقواعد الدين اإلسال

39-29- 28، ص ص 2الغزي، نهر الذهب في تاريخ حلب،، ج-= 

- J.Sauvaget, Alep….., t .1 op, cit,. p . 29, 126,168,211

1 -Clévenot,Op,cit,p.133.
2 -Clévenot, Op., cit, p . 135

علماء ات ما يسميه لب الزخرفة العربية كامن في طيإن«الصدد يقول بشر فارسفي هذا -3

ثمرة منقاة، : الرقش ثمرة التوقان اإلسالميويضيف أن».، الذي عبر عنه وسماه الرقش)األرابسك(اآلثار

ع، وهو يتكون من عنصرين أساسيين  الرمي والخيط على حد تعبير المعاصرين وتوقان مذعان يختلج على هلَ

أو تفرش الورقة والساق عن طريق كأنما يد الصناع تنظم الخطوط بخيط(من أهل الصناعة في دمشق خاصة

، و أن هذين المبدئين يتنافران في الظاهر، على حين أنهما يلتقيان في اتفاق عجيب  يضم التمثيل إلى )الرمي

:يراجع. ، بل هما يأتلفان حتى التعانق والمالبسةرالشعو

.14ص1952القاهرة، ، مطبعة المعهد الفرنسي لآلثار الشرقية بسر الزخرفة اإلسالميةبشر فارس؛ -



ويمكننا أن نتساءل عما إذا كان ممكنا أن تكون وظيفة الزخرفة النباتية ترجمة ولو 

ونظرة تنبع من ، بصفة ضمنية لنظرة اإلنسان للطبيعة أي ترجمة خاصة بالدين اإلسالمي

حتى وإن رفض بعض المختصين في ، الموعودسالترتيالت القرآنية المنسوبة إلى الفردو

القائمة على االتزان والتناسق المتناوب في )1(تتجاوز الوظيفة الزخرفيةتاريخ الفن أنها ال

ذلك ألنه تمر عليه قبسات من الومضات المشعة ذات التقاسيم المتزنة ، فكر اإلنسان نفسه

هي لواحق للعناصر ، فيقوم برسم خطوط ملتوية متموجة، وأحيانا نشازات ال يدري كناها

، قرار في عالم تنوعت وتكاثرت عناصره الشكلية واللونيةاألساسية وكأنه يبحث عن االست

وخلجاته بتلك التشكيالت المتزنة التي هتانع بخياله ألن يجسد ذهنيافحينئذ سما الفنان الص

.تنوعت فيها األشرطة والفصوص والفروع بشكل متزن ومتناسق وبتكرار ثنائي مزدوج

، من التقاليد الفنية للشرق القديمطلحاتها أهم مصلقد اقتبست الزخرفة النباتية اإلسالمية 

المقدس بيتفر لنا فسيفساء وحيث تُ، إلى جانب الفنون اإلغريقية والرومانية والبيزنطية

ومنحوتات خربة المفجر أو قصر المشتى سجال كامال للنماذج القديمة التي تبناها األمويون 

في هذا السجل الشرق ، اوح الخوالزهيرات والمر، مثل ورقة األكانتس وعناقيد العنب

وقد حرص الفنانون ، األوسطي المنسوب للفترة القديمة يمكن مالحظة نشأة وبداية التحوير

، المسلمون على ضمان استمرارية هذه النشأة مؤقتا مبتعدين شيئا فشيئا عن النموذج األصلي

الجص بسامراء خالل فلم تبق ألوراق العنب المتعانقة ذات السيقان الملتوية المنحوتة على

الحادي أي عالقة مع النبتة األصلية تقريبا  وفي القرن ) م9(القرن التاسع الميالدي

التي بدأت بسيطة ثم تعقدت وهو المروحة ، على النبتة الزخرفيةطغى شكل )م11(عشر

والمتكونة من مروحتين منحنيتين ، والتي ظهرت في كل من مصر وإيران، بتعدد فصوصها

ا الفراغ المتبقي بينهما فسمح بإضافة عنصر وأم، ين بالتناظر لتلتقيان في األطرافومتالصقت

. جديد على شكل برعم

وبذلك يعتبر هذا النموذج األساس الذي يمكن أن تضاف إليه عناصر أخرى جانبية 

وذلك بعد إخضاعها ، وترتيب األشكال النباتيةكدليال كافيا على ميل الفنان المسلم إلى تفكي

)2(.االنحناءات والتقويسات المتكررة إلى ما ال نهايةسإلى أس

1 -Clévenot, Op., cit, p . 135

2 -Clévenot, Op, cit, pp . 135 - 136



ا العنصر األساسي في الزخرفة النباتية أيضا فهو الساق الموروث من الغصنية أم

فيتكاثر إلى ما ، فهو عبارة عن خط ثابت السمك ال منبت له وال حدود لنموه، النباتية القديمة

مشكال مع خطوط مماثلة تركيبات ، ل منحنيال نهاية على طول األفاريز سواء في شك

ومن نواة هذه الشبكة الخطية ، أفقية وعموديةوتتضاعف متناسخة تماشيا مع محاور، متناظرة

وذلك في ، وإثراء اللوح بكامله، التي تنبعث المراوح أو أنصاف المراوح بهدف ملء الفراغ

)1(.تناغم متزن عبر كل المنطقة المزخرفة

ألجل تحديد تلك ، النضج الكامل للفنان المسلم في فترة تعد وجيزةوهو ما يدل على

وهو ما ، الدقة مع الرقة لكل أجناس الزخرفة التي ال يشوبها غموض أو بعثرة في األشكال

.يعبر عنه فنيا في صفاء التفكير الناتج عن سالمة العقل وربما العقيدة بدون شك

العربي يشاطر األفاريز النباتية نفس أما من جهة أخرى فإن الرقش ، هذا من جهة

أنه ينفرد بكونه يميل إلى إالّ ، وكذا نفس العناصر الورقية والزهرية، مبادئ التطور الخطي

أخذ كوالنمو في مساحات واسعة أو حتى استغالل كل الفضاء المتاح يضاف إلى ذلرالتكاث

في فترة ، من أروع األمثلةالتي تعد، نماذج الزهرية البيزنطية مثل فسيفساء قبة الصخرة

)2(.االنتقال بين النمطين المسيحي واإلسالمي

مدينة الجزائر وحلب دورتتميز السقوف الخشبية المصورة التي تزين كل من 

العثمانية بتنوع عناصرها الزخرفية وبامتزاجاتها بالعناصر ةودمشق والتي ترجع إلى الفتر

مثل كبةث تقوم على األزهار بأنواعها البسيطة والمرحي، وكذا اختالف في أسلوبها، الهندسية

وكذلك ، وأزهار الورود المختلفة األشكال، زهرة الالله وزهرة القرنفل والورس والجلنار

التي رسمت بأشكال وأحجام مختلفة إلى جانب ، األوراق النباتية والفروع المورقة والمزهرة

دورفي سقوف ) األرابسك(الرقش العربيالبراعم المرسومة بأساليب مختلفة سواء بأسلوب

دور وعلى هيئة لفائف حلزونية على نمط أسلوب الباروك تقريبا في سقوف ، مدينة حلب

.مدينة حلب أيضادورمدينة الجزائر وأسلوب الركوكو في بعض 

1 -Ibid, p . 136
2- Clévenot, Op, cit, pp  136 - 137



زمرياداراعتمد الفنان الحلبي إبان فترة البحث في رسم الزخارف النباتية في سقوف 

ة بأسلوب متميز والمتمثل في أسلوب تركي الذي يسمى في الفن اإلسالمي غزالدارو

)  1(.بالتوريق الرومي

/شهدت هذه الزخرفة ميالدها األول في سامراء بالعراق في القرن الثالث الهجري

وتجلت خطوتها األولى في الطراز الثالث من طرز الزخرفة الجصية في ، التاسع الميالدي

وواصلت تطورها ، )2(م أخذت تنمو وتزدهر إلى أن وصلت إلى ذروة نضوجهاث، تلك المدينة

)3(.وانتشارها عبر العصور خارج سامراء في إيران والمشرق والمغرب على السواء

دت ثم جر، تداخلت فيه األشكال النباتية، وأسلوب األرابسك هو إبداع زخرفي رائع

ففيه تنمو أوراق الشجرة ، جديدة محورةولكن بصورة، ليصبح شكلها النهائي رمزا لألصل

وتتفرع ليتداخل بعضها ببعض في أشكال معقدة ال نهاية لها وال تترك فراغا إالّ، أو الزهرة

)4(.وبداية للشكل الذي يليه، فكل شكل هو امتداد للشكل الذي قبله، مألته

الخيال إلى لكن اخضع ذلك ، واندفع الفنان المسلم وهو يرسم األرابسك وراء خياله

)5(.إلى التماثل والتقابل واإلشعاعوالمعايير الجمالية ، القواعد الفنية

السالجقة هم من نقلوا تلك ويذكر أرسفان في كتابه الفنون الزخرفية التركية أن

ل مرة في الفن حيث استعمل التوريق الرومي ألو، )6(الزخرفة  من إيران إلى آسيا الصغرى

العربية بيزنطي، فقد خص العرب لقب الروم ةأطلق عليه العثمانيون اسم رومي، ويقصد في اللغ-1

:يراجع. لة اإلسالميةللبيزنطيين عند قيام الدو

-C.E Arseven, les arts décoratifs turcs, p . 70
، 1971، وزارة اإلعالم، السلسلة الثقافية العامة العراق مهد الفن اإلسالميمحمد عبد العزيز مرزوق ؛-2

.33ص

، 1970لنشر، ، الهيئة المصرية العامة للتأليف وا1، مجالعمارة العربية في مصر اإلسالميةوفريد شافعي؛ 

.417ص
، دراسة أثرية، فنية، م، و، الزليج في العمارة اإلسالمية بالجزائر في العصر التركيعبد العزيز لعرج ؛ -3

.196، ص 1990ك، الجزائر، 
.107ابن نايف، سلسلة التعريف بالفن اإلسالمي، مرجع سابق، ص -4
.35ص ...عبد العزيز مرزوق، العراق مهد-5

6 -C.E Arseven, Op, cit, p. 70



لذات في إحدى المقابر التي بناها جالل الدين حسين سنة وبا،)1(قره خانيين

)2(.م1152/ـه547

هو ، وكما قلنا فإن التوريق الرومي أو ما يعرف بالتوريق العثماني عند البعض

والملتفة بطريقة تجعل منها ، زخرفة تعتمد على تشابك فروع نباتية منها السيقان الملتوية

.هار معادعامة ترتبط حولها األوراق واألز

الشكل العام رقم (في دار غزالة "ب"و"أ"سقف القاعةواستعملت عناصر التوريق في

دار إيوانسقف و)45رقمشكل(زمريادار في الظلة سقف و، )19شكل رقم (و)د-22

شكل ()58شكل رقم (دار زمريافيقاعةالسقف واستخدمت أيضا في) 49شكل رقم (زمريا

).90شكل رقم(د العظم وسقف ايوان خال،)59رقم 

رسمت ، وتتكون عناصر التوريق في تلك السقوف المذكورة من سيقان رشيقة ملتوية

خاصة حيث تمكن الفنان الحلبي أن ينسق تلك التشكيالت الزخرفية ، داخل مساحات هندسية

بعضها البعض بطريقة متقابلة وفق قاعدة التماثل المزدوج بنه عانق السيقان واألغصان وأ

.دائما

)67شكل رقم (باسيلداربينما األسلوب التركي الذي نجده في زخارف سقف قاعة 

أهمها ، فقد اكتسى بعض التأثيرات األوروبية،)91شكل رقم (وسقف ايوان دار خالد العظم 

الشكل العام رقم ( بدار غزالة" أ"الذي نجده في شريط سقف القاعة والركوكو)3(الباروكفن

.)أ-20كل رقم ش(و)ز–17

يعتبر القره خانيون أولى الدول التركية اإلسالمية التي تكونت في آسيا، وكان هؤالء يعرفون بخانات -1

استولى القره خانيون على بخارى، 999التركستان األوغور، وقد أسس هذه الدولة القارلوق الترك، وفي عام 

التاسع إلى أوائل القرن الثالث عشر وقد امتد عمر هذه الدولة من منتصف القرن

:وهي أولى الدول التي وضعت أساس متين لفن تركي إسالمي، يراجع). م1212-هـ 842(الميالدي

.10أوقطاى آصالن آبا، فنون الترك وعمائرهم، ص -
.16نفس المرجع، ص -2
يعني ذلك أصل الكلمة، وهو اللؤلؤة ه يتميز بعناصر زخرفية شاذة، كما وقد أطلقت عليه هذه التسمية ألنّ-3

:غير المهذبة وغير العادية أي المشوهة، يراجع

.55عبد العزيز مرزوق، الفنون الزخرفية في العصر العثماني، ص -



، واإلفراط فيها، ويطلق لفظ الباروك للداللة على طراز فني يتميز بكثرة الزخرفة

وقد نشأ هذا الطراز خالل عصر النهضة .والتشكيالت الفنية المعقدة، وبالكتل الزخرفية

فولد هذا التداخل بين القديم والجديد ، األوروبية والمتمثل في الفن اإلغريقي إلى البيزنطي

)1(.عصر النهضةلوهو طراز جاء تالياورا فنية مميزة سميت بالطراز الباروكي ص

فهو طراز معماري انتشر في أوروبا خالل القرن الثامن عشر )2(أما الركوكو

وانتشر هذا الطراز بصفة وامتاز بكثرة الزخرفة والتنميق،، الميالدي بعد طراز الباروك

ومن الزخرفية في عهد لويس الخامس عشر في فرنسا،خاصة في العمارة الداخلية وفنونها

)3(.أهم مميزاته الفنية الدقة المتناهية واستخدام األشكال الطبيعية المختلفة كالزهور

ه جاء متأخرا أنّإالّ، رغم وجود تأثر بين األسلوبين التركي واألوروبيهوالمالحظ أن

ب المؤرخ التركي أرسفان أنوحس، وذلك ألسباب مختلفة من ضمنها، بعد عدة قرون

، األتراك خطوا بفنهم الرفيع الذي بلغ ذروته خطوة معتبرة نحو التطور في العصر الذهبي

ية معتبرة حتى القرن حواجز أمام التمازج بين األسلوبين لمدة زمنشكلنثقافتيواختالف ال

)4(.الثامن عشر

م دخلت بالد المجر 1689عام وفي ، م وقف الجيش العثماني أمام فيينا1683ففي سنة 

وكان هذا ، في دائرة اإلمبراطورية العثمانية بعد شروط قاسية فرضتها معاهدة كارلوفتش

منذ«ه أنّوفي هذا الصدد يذكر آصالن آبا ، العمل بداية تحرك تدريجي نحو أوروبا وفرنسا

ر األعظم بدأ يظهر تطور فني بفضل جهود الصد)1730-1703(حمد الثالثأحكم السلطان 

، استقبلوا استقباال حافال، شخصا إلى باريس80حيث أرسل هذا األخير ، داماد ابراهيم باشا

وتكشف عن كثير مما يثير ، وعادوا بتقارير إلى السلطان توضح مشاهدتهم بفرنسا

هذا ما ، )5(»وأحضر الوفد معه رسومات وتخطيطات للقصور والحدائق الفرنسية، اإلهتمام

1 Cِ.E -Arseven, Op, cit, p . 70

ة على كلمة الروكوكو مشتقة من كلمة روك، التي معناها الحجر،وهي تطلق أيضا على النقوش المحفور2-

:الحجر،يراجع

208،ص1،ط1980مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة،قصة الفن اإلسالمي، مرزوق،عبد العزيز-
126،ص1،ط1988، جروس يرس، بيروت،موسوعة العمارة اإلسالميةعبد الرحيم غالب؛- 3

4 - Ibid, p . 94
209أوقطاى آصالن آبا، مرجع سابق، ص-5



حيث قاموا بتجسيد فنونهم ، عاء المزخرفين والمهندسين األوروبيين إلى تركياأدى إلى استد

)1(.على بنايات والقصور والمساجد بطراز عصر النهضة

فبإمكان الفنان أن يشكل ، ومن المتعارف عليه لدى الدارسين أن الفن إبداع وابتكار

سيقها مع بعضها البعض مكتفيا في ذلك بربطها وتن، من زهرة واحدة موضوعا زخرفيا كامال

الملتفة والمكسوة بتوريقات بديعة تجعلنا نحصل على حقل نباتي ، بواسطة الفروع المتشابكة

لتشكل تلك الفروع الدعامة أو الهيكل األساسي لذلك ، متجانس األطراف، متكامل الحدود

هو و، الموضوع الفني المنجز الذي ال يخرج عن إطار أجزاء الزهرة الطبيعية الخمسة

)2(.والزهرة، والبرعم، والسويقة، والساق، الفرع

وبهذه الطريقة يبرز الفنان ملكاته اإلبداعية الخالقة من خالل ابتعاده عن تقليد الطبيعة 

فينتج زهورا قد ، بل يستعملها كمادة خام يضفي عليها أخيلته واختياراته، والصادق، التام

زهرة واحدة منفردة ذات بتالت محدبة أو كما قد تكون ، يصعب علينا تميزها وتصنيفها

فيشكل بانسجام في ، معتمدا في ذلك عن أساسيات الزهرة الطبيعية السالفة الذكر، مدببة

وذلك من خالل سيقان ، )3(تركيب األلوان ما نراه نحن تحفا فنية تفيض باإلبهار الجمالي

رة مع الورقة بطريقة متكررة بحيث تتبادل الزه، ممتدة ومتداخلة مزينة من األوراق النباتية

.تحدث تأثيرا ملموسا أساسه التكوين الزخرفي

:زخرفة المراوح

ومن العناصر الزخرفية النباتية التي تدخل في مقومات زخرفة السقوف الخشبية 

بة، باعتبارها عنصرا زخرفيا آخر ركمحور البحث المراوح المتعددة من البسيطة إلى الم

عصور التاريخية القديمة، عرفها فنّّانو العصور المختلفة، فنجد الفنان شاع استعمالها منذ ال

اإلغريقي اعتمد عليها في زخارفه بصورة طبيعية، كما عرفها الفنان الروماني بنفس الطريقة 

من االستعمال دون تطويرها، لكنها أصبحت في الزخرفة البيزنطية أكثر مرونة، أي أنها 

ت مع ما يحيط بها من محيط هندسي فتظهر لنا بذلك في وضع حظيت بنوع من التغيير فتكيف

)4(.متماثل أو متدابر مع مثيالتها

1 -,p.94  Arseven, Op,cit

2 -Ibid,p.57

- 3C.E Arseven, Op.cit, p.57
. 242لطيفة  بورابة، مرجع سابق، ص-4



وانتشرت ) 19رقم شكل(بقاعة دارغزالة "ب"و "أ"ونجدها مجردة وبسيطة ودقيقة في سقف 

دار وسقف اإليوان في ) أ-42رقم شكل(دار زمريا في شريط سقف السلملك في أيضا 

)53شكل رقم (دارزمريافي قاعة الوسقف )47شكل رقم (و)49رقم شكل(زمريا 

وسقف القاعة لدار ) 30رقمشكل(وانتشرت أيضا في سقف ظلة اإليوان بدار باسيل 

)95شكل رقم (وصورت في أشرطة سقف القاعة في دار خالد العظم ،)64شكل رقم (باسيل

).100شكل رقم (و

دخلت هذه الورقة منذ أقدم .قة األكانتسونجد نوعا من األوراق  المعروف، وهي ور

العصور ضمن مجموعة العناصر النباتية التي احتلت مكانة أولى من حيث استخدامها في 

وقد تدرج استعمالها من عصر إلى عصر، ففي العصر اليوناني ، عالم التشكيالت الزخرفية

العناصر عرفت أنماطا شكلية متعددة ومتشعبة، وأدخلت في العصر الروماني ضمن

األساسية في الزخرفة لتزيين التاج الكورنثي على ما كانت عليه في العصر اليوناني وبعدها 

مواصلة طريقها من الرواج لتصل في ،انتقلت إلى فنون أخرى مثل الساسانية والبيزنطية

النهاية إلى الفن اإلسالمي لتحتل بذلك دورا ال يقل أهمية بين زخارفه النباتية التي طالما

ولكنها في الفن اإلسالمي صيغت بطريقة محورة تماما عما كانت عليه عند .أبهرت الناظرين

الشعوب األخرى، فظهرت جلية في العهد األموي من خالل الفسيفساء وتواصلت بهذا 

استعماالت ورقة األكانتس بشكل واضح في الزخارف العربية اإلسالمية إلى نهاية حياتها في 

. ث عشر الهجري التاسع عشر الميالديأوائل القرن الثال

وقد ولّد هذا االختالف واالستعمال الواسع لها نوعا من التطور على مستوى 

فصوصها التي تحولت في بعض األحيان إلى أصابع رفيعة مسننة، حتى صارت تميل في 

)1(.التشابه إلى أوراق النخيل لدرجة االختالف أحيانا في التمييز بينهما

قة األكانتس في سقف الغرفة الشمالية لدار البايات، حيث رسمت بشكلها انتشرت ور

وسقف الغرفة الشرقية لدار ) 15رقم شكل (في سقف الغرفة الشمالية لدار الباياتالطبيعي

) 39رقم شكل(وانتشرت بشكل واسع في سقف القاعة لدارآجقباش )16شكل رقم (البايات 

شكل(حيث جاءت مسننة ، وسقف إيوان دار نظام)54شكل رقم ( وسقف حرملك دار زمريا

).96شكل رقم (وجاءت محورة في سقف القاعة في دار خالد العظم ، )71رقم 

.152، 119، 95، ص ص1، مجلد ....فريد الشافعي، العمارة-1



:الزخارف الزهرية

العناصر األساسية التي حظيت بها هذه السقوف الخشبية سواء منزهار ألاتعتبر

. دينة دمشقحلب أو دور مةالموجودة في دور مدينة الجزائر أو دور مدين

زهرة القرنفل وورقة ، ومن األزهار التي صورت بشكل دقيق على تلك السقوف زهرة الالله

.األكانتس وزهرة الجلنار والزنبقة والحوذان والخزميات وغيرها من الورود

وصمرها الفنان ،)27رقمشكل(كوبة دارفزهرة الالله استخدمت في زخرفة سقف قاعة 

شكل (باسيل داربقاعة " ب"وسقف ،)40شكل رقم (دار آجقباش في سقف قاعة استقبال

شكل(امنظدارالقاعةلكن صورها الفنان بشكل مشوه وتوزعت أيضا في سقف ) 65رقم

.)88رقم

حيث ذكر الباحث أرسفان، هذه الزهرة لها تاريخها العريق عند العثمانيين

Arseven)(طريق الهولنديين على يد سفير في كتابه السابق بأنها أدخلت إلى تركيا عن

)1(.)م1730-1703" (أحمد الثالث"النمسا خالل القرن الثامن عشر في عهد السلطان 

حيث أن هذه الزهرة كانت ممثلة ، أما الواقع المادي فيثير الشكوك حول هذا الرأي

وفي عهد )2(على الخزف والنسيج وكذا السجاد التركي منذ أواخر القرن الخامس عشر

حتى ، كثر استخدامها في فنونهم الزخرفية خالل القرن الثامن عشر" أحمد الثالث"السلطان 

فقد أنشئت )3(.في تاريخ الزخرفة التركية" عصر زهرة الالله"أصبح يعرف هذا العصر باسم 

وحث الناس على عملية " طوب كابي"لها حديقة خاص من طرف السلطان داخل قصر 

كما أقيمت لهذا ، ها في حدائق اسطنبول أكثر من ألف نوعفوصل عدد أنواع، تهجينها

تم خاللها تقديم مكافآت لمن يحصل على أنواع جديدة ، الغرض مسابقات بين هواة الزهور

وحسب ما أشار إليه ، أطلق عليها أسماء رومانسية أصبحت ال تعد وال تحصى لكثرته، لها

ينفرد كل ، دد أنواعها فاق ثالثمائة نوعوفق ما جاء في المخطوطات التركية أن ع" أرسفان"

1- C.E Arseven, Op.cit, p. 58.
، 1977ع، ، الجهاز المركزي للكتب الجامعية، دار المعارف، ج، م،الخزف التركيسعاد محمد ماهر ؛ -2

.77ص 
3- Arseven, Op,cit, p.58.



كما أوردت بعض المخطوطات األخرى إسما لثمانية ، واحد بالشكل واللون المميزين

)1(.نوعا جددا فيه من التمايز واالختالف ما ال يحصى عده) 558(ةوخمسين وخمسمائ

هذه الزهرة ونستنتج هذا أنّه في عهد السلطان أحمد الثالث زادت العناية واالهتمام ب

يشرف على زراعتها ، وتعدد محبوها حتى أسس لها مجلس يعرف باسم مجلس الزهور

وزاد االهتمام بها عن الحد فأقيمت حفالت ليلية خاصة بهذه ، ورعايتها من التقلبات الجوية

فكانت حينها تضاء كل الحقول التي .الزهرة  تحت إشراف السالطين وكبار رجال الدولة

ويرى )2(الزهرة بواسطة مصابيح صغيرة تزيدها جماال على جمالها الطبيعيتزرع فيها هذه 

في هذا المقام أن االهتمام والرعاية الكبيرين بهذه الزهرة لم يكن مرجعه جمالها وال " أرسفان"

بل كذلك إلى بعض المعتقدات الدينية من إسمها الالله هي ، إلى شكلها الزخرفي الرائع فقط

أضف إلى ذلك أن حروفها الالله إذا بعملية ، "اهللا"تكون لفظ الجاللة نفس الحروف التي

وهو عند العثمانيين شارة رسمية لدولتهم وتواصلت أهمية " هالل"تقليبها تعطي لنا كلمة 

زهرة الالله في الزخرفة اإلسالمية حتى دخول أسلوب لباروك إلى تركيا في القرن الثامن 

)3(.رفة وأصبحت خطوط هذه الزهرة فيها تأثيرات باروكيةحيث تغير شكلها في الزخ، عشر

واستعمل النوع الثاني من األزهار مثل زهرة القرنفل التي حظيت بدورها بنفس 

. المكانة التي حظيت بها زهرة الالله

سقف )18رقمشكل(دار غزالة في "أ"سقف القاعة انتشرت هذه الزهرة في كل من

شكل(،ودار باسيل )36رقمشكل(اصة على األشرطة آجقباش بحلب خدارالقاعة في 

شكل(.نظام على الرافدات التي تدعم السقف وتحملهقاعة داروأيضا في سقف )64رقم

).90شكل رقم (وسقف ايوان دار خالد العظم ،)88رقم

زهرة أرسفان هيالمؤرخ التركيفحسب، اسم القرنفل أعطي من طرف األتراكو

ويذكر أنه كان يوجد في حدائق ،ها كانت قد جاءت من إيران أو الصينأنو، مجهولة المصدر

يمتاز كل نوع منها في شكله الخاص ولونه ، إسطنبول أكثر من مائتي نوع من زهرة القرنفل

)4(.المميز

1- Ibid, p. 59.
.54عبد العزيز مرزوق، الفنون الزخرفية في العصر العثماني، ص-2

3- C.E Arseven, Op,cit, p.59.
4- Ibid, p.58.



غير أن المصادر اإلسالمية ذكرت تسمية القرنفل كأحد أهم المستوردات من بالد 

)1(.من أندونيسيا وبالذات من سومطرةحيث كانت تجلب، الشرق األقصى

الصدد أن السقوف الخشبية المصورة بدور مدينة الجزائر محور هذافيوالشيء المالحظ 

األخرى دورالدراسة ال تحتوي على هذا العنصر الزخرفي الذي كثيرا ما نجده في سقوف ال

.في نفس المدينة

)2(لمصورة أيضا أزهار الجلنارومن العناصر الزخرفية التي انتشرت في السقوف ا

فقد رسمت زهرة الجلنار في كل السقوف ، مع تطويقها بأزهار الورود المتنوعة)الرمان(

تقريبا كعنصر رئيسي بين العناصر الثانوية في بعض األحيان بشكلها الطبيعي المحض 

لنفعية على والبعض اآلخر محور وربما يعود هذا االهتمام بهذه الزهرة إلى فوائد ثمارها ا

اإلنسان وكذلك إلى كثرة ورودها في القرآن الكريم على أساس تعد من الفواكه النافعة 

)3(.لإلنسان

لوحة (دار كوبة في أشرطة السقف في يوان اإلظلةفي سقفانتشرت زهرة الجلنار 

شكل رقم (دار كوبةقاعة، ونجدها داخل القالدات التي صورت على الرافدات في)30رقم

وانتشرت أيضا في سقف غرفة ،)35لوحة رقم(وفي شريط سلملك دار آجقباش ،)27

شكل (وسقف إيوان دار باسيل ،)55شكل رقم()54شكل رقم (الحرملك في دار زمريا 

).90شكل رقم(وسقف ايوان دار خالد العظم ،)83رقمشكل(نظامداروسقف إيوان ، )30رقم

ي زخرفة السقوف بشكل واسع والتي كما اتخذ من زهرة الزنبقة عنصرا رئيسيا ف

اتخذها األوربيون رمزا لكل األعمال الفنية والصناعية بصفة خاصة وبالتالي وجدت في 

، 39دي خويه في جغرافيا اإلسالمية، مج-، تحقيق مكتاب المسالك والممالكأبو قاسم ابن خرداذية ؛ -1

إصدار فؤاد سزكين، منشورات معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية، فرانكفورت، جمهورية ألمانيا 

65-64.، ص ص1992اإلتحادية، 
:الجلنار هو زهر الرمان، قد يكون أحمر، وقد يكون أبيض، وقد يكون موردا، يراجع- 2

212عادل أبو نصر، مرجع سابق، ص-

، أنس للطباعة والنشر والتوزيع، النباتات الطبية األكثر استعماال في الجزائرالبشائر فيو يحيى محمودي؛ 

.51الجزائر، ص
.99القرآن الكريم، سورة األنعام، اآلية -3



البلدان اإلسالمية المتصلة بهم مثل آسيا الصغرى وشمال إفريقيا الواقعتين تحت النفوذ 

)1(.العثماني

شكل (ع أوراق األكانتس آجقباش مدارإذ مثلت زهرة الزنبقة خاصة في سقف القاعة ب

).84رقمشكل(نظام بدمشق داروسقف إيوان ) 37رقم

فنجدها ، هذا إلى جانب ذلك انتشر استعمال زهرة الحوذان في كل السقوف محور الدراسة

السقف أشرطة البايات بمدينة الجزائر منتشرة خاصة على داروالحاج عمردارفي سقوف

وفي أشرطة سقف ظلة ). 11شكل رقم (و)9رقم شكل(و)8شكل رقم(،و)ب-6رقمشكل

شكل(آجقباش داروكذا أشرطة سقف قاعة ) 31رقمشكل (آجقباش على حاشية السقف دار

.)38رقم

شمل أيضا زهرة الخزاميات المتعددة األشكال يالتصوير على السقوف لفنوتنوع

).90رقمشكل(خالد العظم دارالتي انتشرت بشكل واسع في سقف إيوان 

من خالل الدراسة المتخصصة للزخارف النباتية المنتشرة في سقوف الدور موضوع 

خاصة بالد أسيا يتبين أن زهرة الالله التي كانت منتشرة في البالد اإلسالمية،الدراسة،

كما استعملت في الطرز النسيجية واأللبسة حيث وجدت بكثرة على الخزف،، الصغرى

وإنما  توجد بشكل ، جدها مستعملة بكثرة في الموضوعات المدروسةإالّ أننا لم نالسالطين،

ويمكن تفسير ذلك أن هذا النوع من األزهار ال يتجانس مع المواضيع األخرى أو أنها ، أقل

خشية أن تطغى على باقي فلم يشأ الفنان إدخالها في موضوعات أخرى،ذات موضوع بارز،

.يقان وتفرعات أخرى أدق تغطي المساحةفهي تتصف بلفائف دقيقة من سالموضوعات،

جذاب أمام جمال باقات الورود كما يالحظ أن المراوح أصبحت موضوع غير 

وبالتالي لم يلجأ الفنان إلى إدراجها بشكل واسع في واألزهار التي تزخر بها الطبيعة،

.موضوعات السقوف الدور

ألن الفترة ية،محور الدراسة،أما أسلوب األرابسك فقد قّل استعماله في السقوف الخشب

نتيجة المدروسة التي أنشئت فيها الدور تميزت بامتزاج الفن اإلسالمي بالفن الحديث،

.اإلحتكاك العثماني األوروبي

.242لطيفة بورابة، مرجع سابق، ص-1



جدول ألنواع الزخارف النباتية املوجودة يف السقوف موضوع الدراسة
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الفصل الثاني

الزخارف الهندسية



:الزخرفة الهندسية

في حين قدمت له ، العقالنية والروحانية«الدين منح للفن العربي يذكر ابن ذريل أن

)1(».معقلة واألسلوب المبتكرالصناعة التقنية ال

خطوط وأشكال مختلفة عناصر على شكلمن الهندسية بما حوتهفالمواضيع ولهذا 

.بين العناصر واألجزاءوالتناسبوالقياس، دقةأساسه الي رياضيكلها قائمة على نظام عقل

النباتية فيالعناصرولذا فالزخرفة الهندسية تكتسي نفس األهمية التي تكتسيها 

وغالبا ما يتكامل العنصران معا سواء في حالة ما إذا اتسعا ، الزخرفة المعمارية اإلسالمية

أو أن النماذج المستوحاة من األشكال الطبيعية تندمج في أطر ، في مساحات متجاورة

)2(.هندسية

غير أن األشكال الهندسية أكثر من النباتية فهي تحظى بعناية زخرفية ال مثيل لها 

، )3(لفنان المسلم بالفرص العديدة التي تمنحها له تلك التراكيب الشكلية المحددة رياضيالتأثر ا

.تجنبا لما يثار من جدل في صفوف بعض  الفقهاء، ولمحاولته االبتعاد عن الكائنات الحية

بل ، هذه العناصر الهندسية لم تكن وليدة الفن اإلسالميلكن ال يمكننا اإلنكار أن

والتي لم تحظ بالعناية الكافية ، لفنون التي سبقته كالفنون الساسانية والبيزنطيةعرفتها جميع ا

عكس ما أحرزته في ظل الحضارة ، ألنها استعملت كإطارات لغيرها من الزخارف

الذي الفترةالذي يعتبر، وخاصة خالل القرن السادس الهجري، )4(اإلسالمية من مكانة رفيعة

)5(.مسلمين أروع األشكال الهندسيةفيه عقلية الفنانين الأبدعت

؟ فما هي يا ترى معاني الزخرفة الهندسية

3عدنان  ابن ذريل، الفن في الزخرفة العربية، ص -1
2 - Clévenot, op, cit, p.43

3 -Ibid

.249حسن الباشا، فنون اإلسالم، ص -4
5- C.E Arseven, op., cit, p . 40



وذلك بسبب كثرة التداخالت بين شتى ، إنه لمن العسير اإلجابة عن مثل هذا السؤال

باستثناء بعض االقتراحات التي يمكن اإلدالء ، المعاني سواء الفلسفية أو الجمالية أو الرمزية

.بها

، ا الفن المعقد ما هو إال مرآة عاكسة لتطور شتى العلوم الحسابيةمن الواضح أن هذ

الت الدائمة ألشكال التحوالباحثين أندراساتبعبارة أكثر تحديدا يمكن استنتاج من خالل 

التراكيب الهندسية تعود إلى التوجهات الخاصة التي اتبعها المختصون في علم الحساب في 

لنموذج اإلغريقي الذي يتصف بالسكون وابتكروا تيارا العالم اإلسالمي مبتعدين عن ا

وذلك العتقادهم أن هذا التوجه يعبر عن فلسفة ترى . ديناميكيا قائم على حساب المثلثات

أو ما يعرف بالنظرية الذرية الفلسفية التي تتماشى ، )غير جامدة(العالم كتركيبة غير مستقرة 

)1(.العالم مآله الزوال أمام سرمدية الخالقبالضبط مع الفلسفة الدينية التي تعتبر أن

مبنية الحياةويبدو أن هذه األشكال تعكس الفلسفة اإلسالمية القائمة على أساس أن 

وإلى هذا أشار اإلمام ، بعيدة عن كل عوارض الحياة الدنيوية) ميتافيزيقية(على حقيقة إلهية

تسبيح ي لخاليا النحل ما هو إالّالكمال الهندسالغزالي حول سورة النحل يبرز بوضوح أن

)2(.باإلبداع اإللهي الذي يتماشى وفقه  النظام الكوني الدقيق

غامضألنه يعتبر الكون ، لجأ الفنان إلى األشكال الهندسية أكثر من العناصر األخرى

وال يمكن أن يصل إليها اإلنسان أو ، وأن حقيقة الكون غير محددة وربما مبهمة، لديه

.لذا لجأ إلى األشكال التي ليس لها معنى محددا، ي أي شكل من األشكاليجسدها ف

منذ أن بدأ يخط خطوطا في اتجاهات ، وهذا البحث وراء الحقيقة قديم في فكر اإلنسان

في عصور ما قبل التاريخ نجد الخطوط ، وبالتناسق، وكان يحاول أن يرسمها بدقة، مختلفة

بينما المسلم زاده ، ه يرمز إلى شيء مام من خاللها أنّلكن نفه، متزنة ال ترمز إلى أي شيء

النفس أن، وهذا ما نجده عند التوحيدي، عن أسرار الكون، الدين اإلسالمي بحثا عن الغيب

هل الفنان يمكن أن يدرك الحقيقة؟: يقصد من خالل المواضيع الفلسفية ، وما وراء الطبيعة

1 -Clévenot, op, cit, p.147

2 -Ibid , p . 148



رف الهندسية اإلسالمية التي كثيرا ما تحير ورغم التعقيد والتشابك الموجود في الزخا

وتخلق ظواهر بصرية تسبب إشعاعات في جميع االتجاهات تجعل العين في حيرة ، النفوس

. أنها سهلة الفهمإالّ، دائمة أمام ما هو فاتح أو داكن مثال أو تحديد نقطة البدء

ير رياضي ونابعة مباشرة واالستنباط ذلك أن هذه التشبيكات الهندسية ما هي إال ثمرة لتفك

تفرزه قراءة هذه الذيوتكتسب قدرتها الساحرة من االنطباع ، من العقل البشري المبدع

)1(.كل على حدة، النماذج

المدروسة بالتنوع في أشكاله دوريتميز األسلوب الهندسي في السقوف الخشبية لل

تكوينها التصميمي العام بل تشترك في، هذه الزخارف لم تنفرد بخصوصيتهاوأن، وعناصره

نطق مفهي تحصر أو تُ، أسلوبها جاء أكثر وضوحا من العناصر األخرىوأن، للسقف

وفي كثير من األحيان أنجزت الزخارف غير ، )األرابسك(الزخارف النباتية والتوريقات 

زدوجة الهندسية داخل التشكيالت األطرية بأنواعها المتعددة بين البسيطة والممتدة طوال والم

وكأنها فواصل ، في حاالت نادرة، أو متشابكة متقاطعة أو حتى ملتوية، في بعض الحاالت

وكأن الفنان العربي المسلم ال يستطيع أن يتصور األشياء من . تمنع تلك الزخارف من مجالها

ويمكن مرد ذلك إلى اعتقاده بأن كل شيء في هذا الوجود ، ضمن أطر هندسيةحوله إالّ

.جانب بقدرهمحاط من كل

مدينة الجزائر وحلب ودمشق من الخطوط دورتتكون الزخارف الهندسية في كل سقوف

، ومن المربع والمستطيل والمعين والمثلث والدائرة، بأنواعها المستقيمة والمنكسرة والمتموجة

ترتبط كلها ، ومن األطباق النجمية، والمتعددة األضالع، ومن األشكال السداسية والثمانية

ولذلك يمكن دراسة كل عنصر منها دراسة تفصيلية ، ببعضها مشكلة الموضوع الفني للسقف

:على النحو اآلتي

:الدائرة-

وأن أروع استخدام للدائرة وأكبرها ، استعملت الدائرة تقريبا في كل السقوف تقريبا

م شكل رق(و)1شكل رقم (دار الحاج عمرحجما هي تلك الدوائر التي انتشرت على سقوف

)5شكل رقم(و)4شكل رقم (البايات بمدينة الجزائردارو)3شكل رقم (و)2

1 -Clévenot, op, cit, p.146



وتتشابه الدوائر التي تحتويها تلك السقوف جميعها من حيث الحجم مع بعض 

، وتحصر بداخلها تلك الخطوط الشعاعية منها المستقيمة والمتموجة، االختالف فيما بينها

.ع بداخلها مجموع أوراق األكانتستجمأو ، وتحتضن أيضا أزهارا وأوراقا مختلفة

)د–68الشكل العام رقم (باسيلدارونوع  آخر من الدوائر انتشر في سقف قاعة 

متشابهة في ، فهي صغيرة الحجم، )ح-22الشكل العام رقم ( غزالةدار"ب"قاعةالوسقف 

وهي ما ، ةوتحتضن هذه الدائرة خطوطا على عكس عقارب الساع، الزخرفة في كال السقفين

. أطلقنا عليها بالزهرة المروحية أو وردة الرياح

كما أنها ، فهي أصل األشكال النجمية، من الدائرة انبثقت أغلب التصاميم الفن اإلسالمي

األصل في إبداع التشبيكات الهندسية التي تتكون من ترابط أشكال نجمية بعضها مع بعض 

" ب"سقف القاعةه األشكال توجد في كل منومثل هذ. وترابط المسدسات والمثمنات أيضا

) 23الشكل العام رقم (إيوان دار كوبةظلة وسقف )22الشكل العام رقم (في دار غزالة

الشكل العام رقم (وسقف إيوان دار آجقباش) 29الشكل العام رقم(وسقف ظلة دار آجقباش 

العام شكل ال(باسيلداروسقف إيوان ، )46العام رقم شكلال(زمريادارسقف إيوانو) 32

).60رقم

مما يدل أيضا على احترام ، وهذا يدل على رسوخ ثقافة الفن بنمط موحد تقريبا

وقد يستغرب البعض . ذلك أعالهناكما الحظ، ضوابط فنية اتبعت لدى جهاز إداري صارم

.                  أن تكون الدائرة بخطها البسيط مصدرا لهذه التشبيكات المعقدة

الحتوائها على إمكانيات ، ه غني بمحتواهاإال أنّ، وبالرغم من أن شكل الدائرة بسيط المظهر

.                                                   بتداع أشكال كثيرة فيهاٳ

الخط الخارجي للدائرة ال يملك أية قيمة فالدارسون المحللون لهذا الموضوع يرون أن

ويذهب آخرون إلى أن الدائرة رمز لقرص )1(.وهو دائما يعطي شعورا بالحركة، استقرارية

)2(.الشمس والسماء والوحدة والالنهاية

، تعريب جرجس سامي، دار أتولي 1، مجالمغرب والحرف التقليدية اإلسالمية في العمارةأندريه باكار؛ -1

.  154ص ، 1981، باريس، 74
.150فوزي سالم عفيفي، فنية الزخرفة اإلسالمية، ص -2



ا الدائرة في الزخارف اإلسالمية تعطي شعورستشف من أننيمكن أن يوبالتال

وبالتالي أعطت مبدئية ، بحركة الفكر اإلسالمي الدائمة والالنهائية للبحث عن المطلق

.يمكن أن ينجز داخل الدائرة، التصميم لكل عنصر زخرفي

استخدم الفنان المسلم الدائرة كأساس لرسم كافة األشكال الهندسية انطالقا من تقسيم 

.ال الهندسيةمحيطها إلى أقسام متساوية لتتكون بداخلها األشك

فإن شكل النجمة من أهم ، الدائرة هي أساس هذه الزخارف الهندسيةوبالرغم من أن

ه يراها وقد يكون مبعث حرص الفنان بها بشعوره وإحساسه أنّ، العناصر الهندسية شيوعا

هذا إذا عرضنا ذكرها في القرآن بصور ، ه ذلك إلى نفسهفشد، دوريا وفي أوقات محددة

والنجمة تتكون من عدد . وجب منه ذلك ليفرد لها جزءا من فكره واهتمامه حيالهامتعددة است

النجمة الرباعية التي نجدها في سقف ايوان :ومن أهم األشكال النجمية، مختلف من الرؤوس

).هـ-60شكل العام رقم (دار باسيل 

وسقف )22الشكل العام رقم (في دار غزالة " ب"الخماسية في سقف القاعة النجمة

)أ–24الشكل العام رقم . (ايوان دار كوبةظلة 

، ونجدها )ج-32الشكل العام رقم(سداسية في سقف القاعة في دار آجقباش النجمة ال

يوان دار في سقف إ) هـ-61الشكل العام رقم (في دار باسيل " أ"أيضا  في سقف القاعة 

شكل )(ب-72شكل رقم (م وان دار نظاو في سقف إي،)د-60العام رقم شكلال(باسيل

).82رقم

سقف ظلة دار )أ–32شكل رقم (سقف إيوان دار آجقباش فيوالنجمة المثمنة

)48شكل رقم (.وسقف ايوان دار زمريا)44شكل رقم (زمريا 

ويجب كسر قوة هذا ، ستشف أن الشكل الدائري الهندسي فيه قوةنمن خالل ما سبق و

.أو ندخله في مساحة أخرى لالستمتاع بشكلهالشكل بأن تدخل فيه مساحة أخرى

:األطباق النجمية

تعتبر األطباق النجمية من أبرز التكوينات الهندسية التي ازدانت بها سقوف مدينة 

الوحيد الذي اختص بهذا النوع من الزخارف الهندسية الذي الفنويعد الفن اإلسالمي، حلب



وقد ، )1(دون أن ينقطع أثرها حتى اليوم، م16/هـ10م إلى 10/هـ4بدأ ظهورها في القرن 

، وفي العراق في عهد السالجقة، شاع انتشارها في كل من الشام ومصر في العهد المملوكي

وامتدت لتطبع بصماتها على ، ثم امتدت إلى التراث األندلسي المغربي، ثم انتقلت إلى تركيا

وانصرفوا إلى ، هذا النوع من الزخارفأتقن الفنانون المسلمون)2(.الفنون اإليرانية والهندية

وأوسعها انتشارا في الفن ، حتى صارت أكثر األشكال الزخرفية ترديدا، االبتكار والتعقيد فيه

وفي الصفحات المذهبة ، حيث استخدمت في زخارف التحف الخشبية والمعدنية، اإلسالمي

الدينية والمدنية ، اعلى اختالف أنماطه، )3(وكذلك على السقوف، على المصاحف والكتب

. وبقي استعماله إلى يومنا هذا، والعسكرية

واللوزة والترس وتحيط ، الكندة: يتكون الطبق النجمي من ثالثة عناصر أساسية هي

، ونرجسة وغراب وسقط، وزقاق، وخنجر، التاسومة: به وحدات لها أسماء كثيرة منها

ويتحدد نوع الطبق )4(.)103قم رشكل(ونجوم خماسية أو سداسية أو أكثر، وغطاء سقط

)5(.النجمي بعدد أضالعه أو عدد رؤوس الترس

والتي جاءت على ، زخرفت سقوف بعض دور حلب المدروسة باألطباق النجمية

:نوعين

:األطباق النجمية المحفورة والمجمعة-ا

ظلة وسقف )  ج–17الشكل العام رقم (في دارغزالة"  ا"وسقف القاعةوأهم نماذجها 

، )ج–32العام رقم شكلال( آجقباشدارإيوان و)ج-24الشكل العام رقم (إيوان في دار كوبة 

.جاء منفردا ومجمعا معا. وهي عبارة عن سلسلة من األطباق على هيئة شريط

، دراسة أثرية معمارية وفنية، رسالة 2، جالمباني المرينية في إمارة تلمسان الزيانيةعبد العزيز لعرج؛ -1

.857، ص 1999دكتوراه دولة في اآلثار اإلسالمية، معهد اآلثار، جامعة الجزائر، 
.21ص...خطوطات عند المسلمينزخرفة الفضة والم-2
.116، ص 1969، أصوله، فلسفته، مدارسه، دار المعارف، مصر، الفن اإلسالميأبو صالح األلفي ؛-3
.97، ص 2مج.... حسن الباشا، موسوعة العمارة-4
.97فوزي سالم عفيفي، أنواع الزخرفة الهندسية، ص -5



:األطباق النجمية المحفورة والملونة-ب

سقف و،)44العام رقم شكلال(آجقباشداراستخدمها الفنان الحلبي في زخارف ظلة 

)44رقم شكل(.زمريادارظلة 

ومما زاد من روعة وجمال هذه األطباق النجمية تلوينها باأللوان الفاتحة مثل األخضر 

.                                                                                                          الفاتح واللون الذهبي

شيد بالدرجة التي بلغها الفنان الحلبي في الزخرفة نأن ااألطباق يمكننومن خالل هذه 

والتحكم في التقنيات في صناعتهامن حيث الحنكة ، باألطباق النجمية المعتمدة على الخشب

وحسن توزيعها والتأليف فيما ، والقدرة على مزج األلوان، في إخراجهاواألساليب الفنية

.بينها

قة الدين بالفن إنما هو التعبير بهذه األطباق النجمية كأشكال إن أصدق تعبير عن عال

فنية ذات دالالت فلسفية ومعان دينية ورموز غيبية مبعثها الوجود والوحدانية وعمادها 

)1(.اإليمان وركنها الشهادة

هل أراد الفنان المسلم  في رسمه لهذه األطباق النجمية أن يعكس مجموعة من 

؟المعارف

عدد من المختصين أن منها صورا استلهمها الفنان من القرآن الكريم حيث يرى

هنإِ«و)3(»والباطناهروالظَّرل واآلخهو األو«)2(.»األموررجعتلى اللهوإِ«:تعالىوآياته كقوله 

هو يبدئوي4(.»عيد(»وللهالمرِشقوالمغرب ،فأينما تولوا فثموجهإنَّاللهاللهواسع

5(.»عليم(في بضع سنينَ «وللهمن قبلُاألمرومن بعد«)6(

. 857، ص 2مارة تلمسان الزيانية، جعبد العزيز  لعرج، المباني المرينية في إ-1
.4القرآن الكريم، سورة  فاطر، آية -2
.3القرآن الكريم، سورة  الحديد، آية-3
.13القرآن الكريم، سورة  البروج، آية -4
.115القرآن الكريم، سورة  البقرة، آية -5
.4القرآن الكريم، سورة  الروم، آية -6



وكأن الفنان المسلم عكس عبر هذه األطباق النجمية تصوره للنظام الهندسي الكوني 

فحينما يرفع اإلنسان رأسه إلى السماء يرى زخرفها ، البديع وإعجابه بدقة خلقه وجمال صنعه

فجسد بالتالي الفنان ، حيث أنه يتيه في تأمله الناظر ويعجب لقدرة الخالق، يةبال بداية وال نها

)1(.هذه الرؤية ببراعة وعبقرية وإخالص

غير محدد ، ومع ذلك جاء عمل اإلنسان الفنان مجردا عن التجسيد الشكلي للموضوع

متنوعة  أساسها ، موزونة، أرادها اإلنسان أن تكون بأشكال محددة، ما هو فكرةوإن، المعالم

وهو ما ، تنوع األشكال نفسها، وإضفاء ألوان متنوعة، مع التكرار فيها، االتزان في الوحدات

.يعني عدم الوصول إلى إدراك فكرة ما

الع إلى جانب ذلك انتشرت على هذه السقوف المصورة األشكال الرباعية األض

ومتوازي السطوح والمعين ، فنجد المربع المنحرفنظامدارخاصة على سقف إيوان

، والمضلع المنتظم والمتساوي األضالع والسداسي، والمستطيل مع المضلع المتعدد األضالع

وجاءت هذه األشكال على شكل تراكيب زخرفية هندسية كبرى تغطي موضوع السقف 

)69م قالعام رشكلال(.برمته

، نلحظ أنها تعتمد على المثلث في تكوينهاةلهذه األشكال الرباعينان خالل دراستوم

ويتكون المعين بتجاور مثلثين ويتكون السداسي ، حيث يتكون المثلث من المربع إذا نصفناه

.بل يمكن التفنن في تكوين مجموعات المثلث المتجاورة، بتجاوز ستة منه

التي جاءت في هندسيةدينة حلب نوع من الزخرفة المدورعلى سقوف إلى جانب ذلك وجدنا

متراصة تذكرنا باألشكال ، شكل مسدسات أو مربعات ملئت بشبكة من معينات صغيرة

العام شكلال(زمريادارأحدها تكسوا سقف سلملك ب.البلورية التي توجد عليها بعض المعادن

.نات الصغيرة الحجموذلك على شكل شبه مستطيال مزدانة بتشبيكات المعي، )41رقم 

داراستخدام شبكات المعينات الصغيرة في المسدسات التي تكون سقف إيوان كما عم

كذلك وجدت المضلعات النجمية كالمضلع النجمي الثماني األضالع ، )50رقم شكل(زمريا

والسداسي األضالع الذي زخرفت مساحته الداخلية المحدودة ، زمريادارفي سقف القاعة ب

وسقف ،)47شكل رقم (في سقف ايوان دار زمريا ف الزخارف كالقاطع والمقطوعبمختل

)ب-72شكل (.ايوان دار نظام

.22طات عند المسلمين، ص زخرفة الفضة والمخطو-1



، مدينة حلبدورومن الزخارف الهندسية التي انتشرت على السقوف وبالذات على سقوف 

: مثل، نذكر بعضا منها

:)1(الشرافات

ت العمارة اإلسالمية منذ وهي عناصر زخرفية الزم، وتسمى أيضا عرائس السماء

وفكرة إنشائية تشير إلى ، وهي تحمل داللة فنية جمالية بالدرجة األولى، فترتها المبكرة

)2(.النهاية العلوية للجدران في الدرجة الثانية

إلى عنصر فني جمالي ، وقد حول الفنان المسلم هذا العنصر الهندسي عن وظيفته المعمارية

كالزخارف المحفورة في الجص والرخام ، ن على كل الموادواستعمل في التزيي، محض

)3(.والحجر والخشب والمعادن

حيث كان استعمالها عندهم استعماال . ذات أصل ساساني-الشرافة المسننة-وهذا العنصر

)4(.اإلسالمي إلى فارس والعراق وأواسط آسياثم انتقلت إلى الفن العربي، معماريا

في قصر ، وأقدم زخارف العمائر اإلسالمية بالشرافات المسننة تعود إلى العصر األموي

كما حليت بها جدران ، )م727/هـ109(الحير الشرقي الذي شيده هشام ابن عبد الملك سنة

انتشرت إلى بالد ثم)5(.)م836/هـ221(قصر المعتصم والمعروف بالجوسق الخاقاني

ثم صارت )6(.وبالد األندلس في جامع قرطبة، المغرب مثلما يتضح في جامع القيروان

حيث اقتبس الفنان الحلبي عنصر الشرافة ، الشرافات تستعمل استعماال فنيا جماليا بحتا

كتبت في معجم مصطلحات العمارة والفنون اإلسالمية بالشرافة جمع شرافات وشراريف، وهي نهاية -1

الشيء أو حافته، وقد استخدمت للداللة على ما يوضع على أعلى القصور وأسوار المدن وواجهات المساجد 

:جعوالمدارس، ونحوها من العمائر األثرية اإلسالمية، يرا

.161عاصم محمد رزق، معجم مصطلحات العمارة والفنون اإلسالمية، ص -
.831، ص 2ج....عبد العزيز لعرج، المباني المرينية-2
.831، ص 2ج....عبد العزيز لعرج، المباني المرينية-3
.183فريد الشافعي، العمارة العربية، ص -4
.214فريد الشافعي، العمارة العربية، ص -5

، ترجمة لطفي عبد البديع والسيد محمود عبد العزيز الفن اإلسالمي في اسبانيامانويل جوميث مورينو ؛ -6

.43سالم، مراجعه محمال محمد محرز، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ص 



شكلال(آجقباشدارفي نهاية سقف الظلة ل، وطبقه على السقوف الخشبية المصورة، المسننة

.                                                                                                         )30رقملوحة (كوبةدارونهاية سقف ظلة ، )29ام رقم الع

فمنها ، والجدير باإلشارة أن شكل الشرافات متنوع في صورها ومظهرها الفني

.ثالثية الفصوص اللتان تعتبران أكثرها انتشاراالشرافات المسننة والتي على هيئة 

:المقرنصات

)coronis)1وهو بالالتينية كورونيس ، xopwvieأصل اللفظ يوناني 

ويعد المقرنص بأنواعه المختلفة واحدا من األشكال العمائرية ذات الشكل الهندسي 

)2(.التي انتشرت في كامل أنحاء العالم اإلسالمي شرقه وغربه،المتعدد السطوح واألوجه

ألن هناك إشكاال ، يبدو أن ظهور عنصر المقرنص غير واضح من الناحية التاريخية

وبالضبط في بالد فارس ، ظهوره كان في آسيافبعض الباحثين يرى أن، في تحديد تاريخه

.رغم أنهم لم يقدموا نموذجا منه) 3()م4/10(أو القرن) م9الى3(بالمنطقة الشرقية منها نيسابور

في حين عثر في الطرف اآلخر من العالم اإلسالمي الغربي أي في بالد المغرب 

10التي كانت حاضرة الدولة الحمادية مع نهاية ق ، وبالذات في قلعة بني حماد، األوسط

وظيفة تؤدي ، فوق بعضها البعضكوبةعلى نماذج مستطيلة ومترا)4(م11وبداية ق

)5(.المقرنص

ومن هنا يتضح لدينا أن فكرة المقرنص بشكلها المعروف والمتطور تعود إلى فترة 

ومن المحتمل أيضا أن تطوره كان ، حسب ما اكتشف في التنقيبات األثرية، الدولة الحمادية

وهي مدينة أشير الزيرية المبنية في حدود ، في منطقة غير بعيدة عن الحماديين

.م10)/هـ324(القرن

Doris Behrens ; «Mukarnas ». In Encyclopedie de l’Islam », t.VII, E.Y.Brill, Paris 1993, p .
501.

.13، ص 1994، دار الفكر اللبناني، بيروت، العمارة العربية اإلسالميةكامل حيدر؛-2
3- Abouseif Doris Behrens, «Mukarnas », op, cit, p. 502..
4  - De Beylié; Kala des bani-Hammad, Ernest Leroux, Paris, 1909, p.59
5 -georgesMarçais; Manuel d'art musulman du IX au XII siécle Auguste  Picard, Paris, 1926,
p.152



قد عرف هذا الفن انتشارا واسعا في مختلف الحواضر اإلسالمية الكبرى كسامراء و

)1(.حيث نجد قطعا من المقرنصات الجصية في المتحف اإلسالمي بالقاهرة، والفسطاط

في كل العالم اإلسالمي وأصبح ذو أهمية ، م11/هـ5وانتشر انتشارا في الفترة من القرن 

المقرنصات عبارة عن حليات معمارية و. )2(العربي أو األرابسككبيرة مثله مثل الرقش 

يتدلى ، تتكون من حنايا صغيرة مقوسة تشبه المحاريب، الوحدات الزخرفيةكبةوإنشائية مر

وذلك بصيغة ، بعضها فوق بعض في طبقات وصفوف متعاقبة تناوبا على بعضها البعض

فني تنحصر بينها أشكال منشورية متعالية بشكلومتجاورة، مدروسة التوزيع والتركيب

)3(.مقعرة

أي الداليات الكلسية التي تتدلى ، Stalactiteوتعرف عند مؤرخي الفن األوروبي باسم 

)4(.ثم شاعت هذه التسمية للداللة على ما يشبه هذا العنصر الزخرفي، من سقوف المغارات

)5(.والخشبالحجر: واعتمد في صناعة المقرنص على مادتين أساسيتين وهما

وجاءت بشكل ، )56شكل رقمال(زمريادارتتركز المقرنصات في شريط سقف قاعة 

في ركب بعضها فوق بعض في ، وهي تتكون من خمسة صفوف من الحنايا، تدرج تراجعي

جاءت هذه و.بأحجام متساوية، حنية15ويبلغ عددها . الجهات األربع من شريط السقف

إذ ، لتفصل الحليات التي صورت بداخلها الكتابات الشعريةازمريدارالمقرنصات في قاعة 

وقد زخرفت ، الممتدة إلى مسافة طويلة، هي تقطع الملل الذي يحس به الناظر إلى السقف

.هذه الحنايا من الداخل بشريط مفصص

)92شكل رقم (هذا ونجدها في سقف ايوان خالد العظم 

حدة ؟وكيف يحدث األثر الفني ولكن كيف تعمل الخطوط مع بعضها في لوحة وا

ا؟مواتصالها بهالمساحيةمع األشكال الهندسيةا موالجمال باتحاده

1 -Abouseif Doris Behrens, « Mukarnas », op,cit, p. 502..

2 -Ibid.

.13كامل حيدر، مرجع سابق، ص - 3
نفسه-4

5- Abouseif Doris Behrens,  « Mukarnas » . In Ency, T .VII,p . 504



ومن خالل الخطوط فوق أنامل الفنان،إن ذلك مرتبط بالكيفية التي تتحرك بواسطتها

توقفا وعودة إلى ، واستقامةانحناء، انطالقا وتراجعا، السطوح المساحية صعودا ونزوال

وهما ، أو التوافق الخطي وااليقاع، وهو ما يدعى النغم الخطي وااليقاع، ن جديداالنطالق م

كما ، رفيالتصميم الزخوهما أساس) السيمترية(مرتبطتان بالتماثلن قاعدتان أساسيتا

)1(.حد األسس الجمالية في الفن اإلسالميأتعتبران 

وتوازنها العام فيما ، ةاإلنسجام بين الوحدات والعناصر الفنيهو التوافق الخطي إن

)2(.بينها في نظام دقيق

وهو في الفن ، )3(أما اإليقاع فهو التنظيم للفواصل الموجودة بين وحدات العمل الفني

وتعدد ، وهو أيضا الخط المنحني والمستقيم الهندسي، اإلسالمي يعني التماثل والتناظر

الممتدة ضمن المساحة ألشكال وإن توافق الخطوط وا، )4(المساحات في توزيعها وتنوعها

ايقاعية حركاتها وسكناتها ومسافتها كذا عالقتها التكاملية فيما بينها والمتوفرة هي التي تحدد 

فكرة التكرار وإعادة للوحدات يتمثل فيكل ذلك يعتمد على عنصر هام وهوالمكانية،

)5(.والعناصر والخطوط واألشكال الهندسية في التصميم العام

لجأ إليه الفنان كأسلوب تشكيلي إبداعي لشكل من ، ف التكرار كحل من الحلولوقد عر

لدى الحضارات ذلكوقد عرف، األشكال أوعنصر من العناصر لظروف تفرضها المساحة

غير أنه يختلف من حضارة إلى أخرى حسب ، القديمة منذ نشأتها وحتى القرن العشرين

إالّ أن التكرار في الفن اإلسالمي جاء ، ب ماوإن كان بينهم خيط رفيع وتقار، مميزاتها

ونتساءل .ة التي أخذ منها الفنان إلهاماتهليترجم العديد من المفاهيم الفلسفية النابعة من العقيد

هل كان التكرار حليف الملل والرتابة في الفن اإلسالمي؟

التفنن والتمحيص وبعد هذا، كثف وركز وقنن وتفنن، أن يكررإن الفنان المسلم عندما وافق

–فبدت أشكاله أكثر ثراء عما كانت وحدة واحدة ، أنشأ وحداته ومواصفاته ومقاساته ونظمه
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، وترابطت ارتباطا وثيقا، فكلما زادت تكرارات وحداته زادت جمالياته، أووحدتين–مة يتي

ذلك ومرد ، على العكس، معهتحالفيوعلى هذا األساس فإن التكرار اليأتلف مع الملل أو

جمالية تشكيلية االذي فحص فأنتجت رؤيته قيم، المصمم، أوال وأخيرا إلى عمق نظرة الفنان

، نتشارظاهرة اإلتصاميم البنائية التكرارية وراء الوإن ، )1(منسقة تدوم وتتضاعف، متسعة

فالطبق النجمي مثال عبارة عن خط مستقيم حاد مائل بزاوية مدروسة محسوسة مكون من 

ومن ، ضالع ثم انكسر هذا الخط في زاوية أوأكثر ومن تكرار هذا الخط الواحدعدد من األ

س ؤووفوق ر، ومن تلك النجوم تكونت األطباق النجمية، الزاوية أو الزوايا نشأت النجمة

األطباق نجوم أخرى تلتقي بطبق آخر فينشأ عن هذا التكرار تكرار تولد من تكرار إلى 

ومن األصغر إلى األكبر على سطح أوالجسم كله فكأن ، ومن تكرار إلى انتشار، تكرار

اإلنسان بالنظر إلى تلك المجموعة الهائلة المنتشرة يقف داخل هذا العالم فيرتقي بحسه من 

)2(.أرضي إلى سماوي عالم المجرات والنجوم المنتشرة على صفحة السماء الزرقاءعالم 

إال أن أصعب أنواع ، ية ظاهرة التكراروعرفت الزخارف اإلسالمية النباتية منها والهندس

وال تخطئه حتى ولو ، فإذا حدث خلل ولو بسيط تحسه العين، التكرار وهو التكرار الهندسي

حيث تظهر األشكال غير مستقرة ، فتفسد الرؤية البصرية، غير مدربة، كانت عينا عادية

ة والمهارة الفائقة والحسلب يبرز الدقاإبداعيبالتالي يعتبر التكرار الهندسي حالو، ومعوجة

)3(.والقياس والمنطق الرياضي

ورغم ثراء العناصر التكرارية وطالقتها وقوة السيطرة على انتشارها إالّ أن الفنان المسلم 

)4(.يحن إلى البساطة المتناهية في استخدامه لهذا التكرار

11مصطفى عبد الرحيم محمد، المرجع السابق، - 1
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الفصل الثالث

اتـابـالكت



لوا عليها خاصة في عصر اإلزدهار بوأق، لمون بالفنونلقد ظهر اهتمام المس

روها في كل المجاالت وحرصوا على اقتنائها،ومن وقد، الحضاري األول حيث شغفوا بها

القرون الهجرية األولى كان عنصر الخط العربي فعلى مر.بين تلك الفنون الكتابة العربية

تبطا ارتباطا بالعقيدة اإلسالمية السيما وكان مر،بأنواعه موضوعا لألعمال الفنية المختلفة

اإلبداع فارتقى الفنان بتحسين فن الخط إلى مستوى ، آيات القرآن الكريم ومعانييها السامية

.واإلبتكار

، الحيةومما الشك فيه أن وقوف الشريعة اإلسالمية موقف التحفظ من تشخيص العناصر 

مامه المتزايد بالخط العربي وصياغته كان وراء تعويض الفنان المسلم لذلك النقص،وباهت

فنيا،معتمدا على ماتتمتع به الكتابة والخطوط العربية من جمال حروفها سواء كانت مفردة 

)1(.الفنيةأومركبة إلبراز عبقريته

في الفنون اإلسالمية موقعا هاما وبارزا سواء في العمارة العربيةوهكذا احتلت الكتابة

واتخذ التصوير . خشب والبالطات الخزفية والمعادن والمنسوجاتأو على مختلف المواد كال

وأنماطه الشكلية والفنية مع ، اإلسالمي في أسلوبه الفني عنصر الخط العربي بكل أنواعه

مراعاة النسب الجميلة والدقة في الرسم والتحكم في معاييره الضبطية، هذا وفي كثير من 

باإلضافة إلى ،خاصة في تصميم الصورة الجماليةمنتجات التصوير كان للخط العربي مكانة 

مكانته من حيث المضمون المؤدي إلى كثير من المعاني السامية في المجتمع اإلسالمي، 

كالترحاب والتهليل والتبريك، وما إلى ذلك من اليمن والتسامي باألخالق الحميدة والعبارات 

)2(.المفعمة باالنشراح والعواطف النبيلة

.68، ص2005، أكاديمية الدراسات العليا،طرابلس،جماليات الخط العربيصالح الشاردة،- 1
.173، ص 3، مجموسوعة العمارة واآلثار والفنون اإلسالميةحسن الباشا؛ -2



:تطور الخط العربيدراسة ل

بنيت على ، فهو إشارة كلها وقار، ذلك المعنى الساكن«هف بشر فارس الخط بأنّيعر

)1(».قثم هو سمة إليمان يجيش بتعظيم الخالّ، وضع معلوم

وعلى هذا االعتبار فإن العامل الديني أثر بارز في اهتمام المسلمين بأمر تحسين الخط 

-كرم اهللا وجهه-ألساس أيضا حث اإلمام علي بن أبي طالبوعلى هذا ا، العربي وتطويره

الخط «:فهو صورة عاكسة على صفاء سريرة صاحبه فقال، على تحسين الخط وتجويده

)2(».الحسن يزيد الحق وضوحا

كل ، ة أنواع منهبل إلى استحداث عد، ومن هنا لجأ المسلمون ليس فقط إلى إجادته وإتقانه

ثم ، ة أنواع تشهد على براعة وخصوبة قريحة عقل الفنان المسلمدفنتج عنه ع، حسب موهبته

وأنها تحمل في ثناياها كل الصفات الزخرفية التي مكنت الخطاط ، الحروف العربية مرنةأن

)3(.نظرا لسهولة طواعيتها إلى أشكال مختلفة، على تطويرها

بل أنه أضفى ، نيصار الخط العربي عنصرا كثير العطاء في كل فروع الفن العثما

حيث ، وظهر بأروع صوره عليها، كثيرا من الحيوية على ما أقيم من منشآت المعمارية

غد ت تفوقا هائال ، نضجت صوره وأشكاله وسار به الخطاطون  العثمانيون خطوات كبيرة

ويرجع هذا التفوق لتشجيع الذي لقيه هذا الفن من طرف السالطين ، في مجال التشكيل الفني

)4(.انيينالعثم

إالّ أنهم ابتكروا أنواعا استمرت أنواع الخطوط العربية المعروفة في العهد العثماني،

جعلتهم يهتمون به أكثر من ، أخرى خاصة بهم،فقد كانوا ينظرون إلى فن الخط نظرة تقديس

ويعملون على تطويره وتحسينه حت بلغت قمته على أيديهم غيرهم من الشعوب األخرى،

سا من ولم يكونوا في ذلك أقل تمرناهيك عن اإلبداع،ة من الجودة واإلتقان،درجة عالي

.26بشر فارس، المرجع السابق، ص -1
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حيث عرف العثمانيون جميع أنواع الخطوط العربية واستخدموها في حياتهم وفنونهم العرب،

)1(.وخط الرقعةوالتعليق، وخط الثلث والديواني،كالخط الكوفي والخط النسخي،

:رها وتطورهاانتشاأنواع الكتابة الزخرفية،

 الذي يمتاز بحروفه ، األسلوب الجاف:معروفين هماللخط العربي أسلوبين رئيسيينإن

الخط الكوفي نسبة إلى مدينة الكوفة وهو ما يطلق عليه تسمية ، المستقيمة ذات زوايا حادة

وعرف ، هو خط النسخ، ووحروفه مقوسة،األسلوب اللينأما النمط الثاني فهو، بالعراق

)2(.مون هذين النوعين من الخط في القرن السابع الميالديالمسل

:الخط الكوفي- 1

وترجع أصوله إلى الخط النبطي الذي اشتق منه أهل الحيرة والنباط نوعا من الخطوط 

وسمي فنسب إليها،تأسست،نسمي بالخط الحيري أو األنباري ليستقر بالكوفة بعد أ

)3(.بالكوفي

ويعتمد على قواعد هندسية تخفّف من اال وتنوعا،فهو أقدم الخطوط وأكثرها جم

بلغ هذا الخط أعلى منزلة في العصر جمودها زخرفة متصلة أومنفصلة تشكّل خلفية للكتابة،

ويستخدم في الكتابات التي تحتاج إلى وأدخلت عليه تحسينات في الرسم والشكل،العباسي،

)4(.مساحات كبيرة مثل المساجد

وهو ال ساس بالقوة والثبات المؤديان إلى السكون واإلستقرار،ويعطي هذا الخط اإلح

ألن البصر في هذا ، ولكن يوحي فقط بالحركة الصارمة، يعني خلوه من الحركة والحيوية

وجمال هذا النوع من ، ترك ضمن محدد ويجول داخل مساحة معلومةالنوع من الخط ي

المحققة لجمالية العمل الفني مع الخطوط هو جمال رياضي يستشعره العقل ويبلغ القمة 

)5(.امتزاجه بالخط النسخي وعناصر األرابسك
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:من أشهرها،وهو على أنواع

آن رهو كوفي المصاحف،حيث اقتصر استخدامه في استنساخ الق:الخط الكوفي البسيط-أ

.وانتشر منذ العهود األولى من الهجرةالكريم،

حيثأدخل ، ي القرن التاسع والعشر الميالديينف)1(طوره ابن مقلةالكوفي المورق،-ب

فأصبح يعرف بالكوفي المورق ، الزخارف النباتية المتفرعة والمتشابكة على الخط الكوفي

، ويوصف بانه نوع من الخط الذي تلحقه زخارف تشبه أوراق )2(ذي األرضية النباتية

)3(.عة تحمل وريقات نباتيةسيقان رفيتنبعث من حروفه القائمة وحروفه المستلقيةاألشجار،

)4(.أوذو إطارات زخرفيةوهو ذو نهايات مزخرفة علوية،:الكوفي الزخرفي-ج

ويتميز باستقرار الكتابة فيه فوق وظهر في القرن الخامس الهجري،:الكوفي المخمل-د

)5(.وأوراقهأرضية من سيقان النبات اللولبية،

على تداخل كلمة أو كلمتين أوأكثر ويعتمد كما يعرف بالمتداخل،:الكوفي المضفر-ي

)6(.إلنشاء إطار جميل

ولقد تطورت الحروف الكوفية، وكسيت بزخرفة جميلة،وأصبحت تحمل في طياتها 

تزويقات تعبر عن ما كان يريد رجال الفن أن يحملوا كتابتهم من المعاني القدسية المثيرة 

وبقي هذا التطوير ، رات المحاريبلإليمان والخشوع،فأودعوها واجهات المساجد وإطا

)7(.مستمرا حتى عرفت تلك الزخرفة باألرابسك

هو ابو علي محمد بن علي بن الحسن بن مقلة، وهو أول من هندس الحروف وقدر مقاييسها وأبعادها -1

بالنقط وضبطها ضبطا محكما، وكت ابن مقلة المصحف مرتين،وكان خطه في غاية الجودة واإلتقان، وتقلّد 

ها، ثم استوزره اإلمام المقتذر باهللا، ثم القاهر باهللا، عدة مناصب، فقد تولى أعمال بالد فارس، وجبي خارج

:ثمالراضي باهللا، ووشي به، فقطع الراضي يده اليمنى، ومع ذلك كان يكتب بساعده، يراجع
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:خط النسخ-2

حيث كان مستخدما عندهم قبل تعود أصول هذا النوع من الخط إلى منطقة الحجاز،

كما وجد وفي دواوين الدولة في صدر اإلسالم،وظل مستخدما في المراسالت،اإلسالم،

استعماله في مجاالت مختلفة لطواعيته في الكتابة وسهولة األداء واختص في الكوفة،بدوره

لذلك سمي بالنسخ الستخدامه الواسع في نسخ المؤلفات والعقود والمبايعات .به وسرعته

)1(.والمراسالت

ويسميه ، يتميز بالحرية واإلنطالق واإلحساس بالمطلقفهو خط منحني طياش،

كما يتميز بانطالقه على أرضية من ، فف لمرونتهالبعض بالخط اللين،أو التحرير المخ

الفروع والسيقان واألوراق النباتية ينتج عنه نوع من اإليقاع بفضل التبادل بين الضوء والظل 

مما يوحي بنعومة واإلخراج واإلدخال للمواضيع الزخرفية في الفراغات المخصصة لذلك،

والتكامل والوحدة الفنية،بفضل التنوع الملمس في السطوح ويحقق اإلحساس بالرقة والرشاقة 

وتمتاز حروفه بوضوحها، واعتدال نسبها وانتظامها ودقة أشكالها، مما سهل 2في اإليقاعات

من اتصالها ببعضها فراغات تشكل إيقاعات منتظمة، كما تمتاز حروف هذا النمط بمرونة 

)3(.توزيع منتظما لهكبيرة في المد والتركيب فوق سطح الكتابة فتحقق بذلك الوضوح وال

وفي أواخر القرن الخامس الهجري قدرلهذا الخط أن ينال نصيبا من التجويد في بالد 

:حيث تحول من صورته السابقة إلى صورتين جديدتين الشام،

.كتبت المصاحف بهوهو ابتكار شامي شمالي،خط بديع سمي خط النسخ،:الصورة األولى

ومنذ ذلك التاريخ انتشر خط النسخ انتشارا .بكل أنواعه،خط الطومار:الصورة الثانية

ومنذ العصر المملوكي في مصرشاع استعمال .واستخدم في مختلف األغراضكبيرا،

)4(.وكتب بهما نعظم المصاحف المملوكيةالتشكيل والتنقيط مقرونا بالخط النسخي والثلث،

.246ص.....جمالية الفن اإلسالميعبد العزيز لعرج،-1
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:خط التعليق الفارسي-3

الكتابة العربية في إيران ومنذ البداية فكانت، لخطأخذ الفرس عن العرب طرق القد

الفارسية التي (الحروف العربية محل الحروف الفهلويةوحلت، في قراءة القرآنتهموسيل

)1(.)تنسب إلى مدينة فهال الواقعة بين همدان، وأصفهان، وأذربيجان

في والكتابة فلما فتح المسلمون بالد فارس في صدر اإلسالم حملوا معهم الخط الكو

)2(.العربية التي أصبحت هي الكتابة الرسمية الشائعة

ونشأت لهم خطوطا خاصة كتبوا بها األدب من وافتن الفرس في اإلبداع واإلبتكار،

)3(.وخطوا بها كتب الدين والتاريخ، ولفظوها حسب لغتهمشعر ونثر،

حياة وحركة نتجتا وتتجلى في خط التعليق الذي كثر استخدامه في كتابة المخطوطات،

وتتميز حروفه المنتهية بميل وفي قمم حروف التعليق المنتصبة،من تعريجاته واستداراته،

)5(.ولكنه يتميز بالوضوح وعدم التعقيد)4(واإلرسالشديد إلى اإلستلقاء

حسن فارسي كاتب الدولة وكان واضعه هو فظهر بذلك في ايران الخط الفارسي،

)6(.وكان له فضل تجويد هذا الخطالعاشرالميالدي/ القرن الرابع الهجريفي أواخر الديلمي

وقد شاع وخط النستعليق،هما خط التعليق،ويعرف الخط الفارسي بإسمين آخرين،

ولم يكن الثالث الميالدي،/الفارسي في بالد فارس بشكل واسع خالل القرن السابع الهجري

هـ919سنة إلى أن ظهر مير علي التبريزيألولى،يتوفر فيه العنصر الجمالي في مراحله ا
،)نستعليق(فأسماه وأدخل إليه شيئ من النسخ،الذي طور خط التعليق وهذبه وحسنّه،)7(

.64، ص 3، ط 1981، المطبعة العالمية، القاهرة، قصة الكتابة العربيةابراهيم جمعة ؛-1
127، مرجع سابق، صريوسف بديوي ويوسف اسمند- 2
64ابراهيم جمعة، مرجع سابق، ص- 3

.66ابراهيم جمعة، مرجع سابق، ص -4
، 1، ط1999، مكتبة الهالل، بيروت، في موسوعة الخط العربي. ״خط التعليق״كامل سلمان الجبوري؛ -5

.7ص
.168ص ...وهيب الجبوري، الخط والكتابة يحي-6
ب األسفار، فتنقل بين هراة وكرمان ويزد وأصفهان وشيراز ودمشق وحلب، كان مير علي التبريزي يح-7

ودار المقدس، وانتشر بذلك أسلوبه في الخط حتى عم أقاليم الشرق األدنى وإيران، ومن تالميذه المجودين في 

:هذا النوع من الخط ابنه عبد اهللا، وعلي المشهدي، يراجع



وانتشر هذا الخط في بالد فارس وما حولها كدول آسيا ).وتعليقنسخ،(وهو تركيب لكلمتي 

ند،قوطشوسمرقند،وأوزباكستان،،وكزاخستانوالهند،والباكستان،نستان،االوسطى كأفغ

ومازالت تلك الدول تكتب لغاتها بهذا وأجادوه بشكل لم يسبقهم إليه أحد،فيه كثيرا،فبرعوا

)1(.الخط

الرقة واألناقة والسهولة والليونة والطواعية وكلها : ويتميز خط نستعليق بصفات هي

)2(.اإلدراك في الكتابةوصفات تدل على بلوغ الخطاطين درجة كبيرة من التهذيب وسم

:التأثير العثماني في الخط

وبلغ مرتبة ، أن يظفر بتطور عظيم على أيدي العثمانيينالتعليقولقد قدر للنمط 

حيث برع في كتابة هذا النمط ، حتى عرف بالتعليق التركي، الخصوصية والتميز عندهم

رسي أهم ما يجعله أسلوبا الذي استطاع أن يضفي على خط التعليق الفا، عماد الحسيني

وكان من أشهر الخطاطين العثمانيين الذين كانت لهم بصمة على خط تعليق ، مناسبا وصالحا

واستطاع أن ، 1729الذي نشأ في استنبول ومات فيها عام ، الكاتب زادة محمد رفيع أفندي

ن مشهوري وم.دون أن يغير في مالمحه األساسية، يكسب الخط التعليق مذاقا تركيا خالصا

القرن الثامن عشر محمد أسعد يساري أحد أساتذة التعليق التي كانت له إضافات فنية 

وهي منتشرة في كل ركن من أركان مدينة ، والذي أنتج أعماال مبتكرة ال نظير لها، واضحة

وكتبت به ، وأصبح هو األسلوب المختار في الكتابة بين أهل العلم في استانبول، استنبول

من عشر كانت الكتابة احتى القرن الث، وسائر المنظومات، األدبية وأشعار البالطاألعمال 

إالّ أنّها منذ ذلك الوقت تكتب بالتعليق العريض الجميل ، العمائر تكتب بخط الثلث أو النسخ

)  3(.وشواهد القبور وغيرها، خاصة على العمائر وعلى األسبلة

المصورة ي كتابة األبيات الشعرية واألمثالف)نستعليق(استخدم هذا النوع من الخط

.  واستعمل الفنان اللون األبيض في كتاباتهاعلى السقوف الخشبية،

1981، دار الرائد العربي، بيروت، عصر اإلسالميالفنون اإليرانية في الزكي محمد حسن ؛-

.66ص 
61صالح الشاردة، مرجع سابق، ص- 1

.65الفنون اإليرانية، ص ؛ زكي محمد حسن-2
.311أوقطاى اصالن آبا، فنون األتراك، ص -3



ومعاني الحضارة وابداعاتها بتعابير القرآن الكريم،لقد ارتبطت معاني الخط العربي

وتثير ية،اإلسالمية حيث يشعر الناظر إلى النقش المكتوب بانتماء عميق إلى األمة اإلسالم

)1(.فكان للكتابة معنا رمزيا خاصا، في نفسه أصدق مشاعر التوقير واإلجالل

فقد أعطوا لكل حرف مدلوال ، فكانت للحروف المنفصلة في الرقش العربي دالالت خاصة

، والجيم كانت كناية عن الصدغ، ألنها أول حرف في القرآن، ء لها حرمتهاافأما الب، خاصا

والميم كانت تعبيرا عن ، والهاء هي الهوية اإللهية، مقلة اإلنسانيةوالصاد وهي شكل ال

)2(.الضيق وغيرها

فإن اإلنسان العربي وطبيعته ، وفضال عن التأثير الديني اإلسالمي عن فن الخط واتجاهاته

دب جعله يبحث عنه من خالل جماليات الفن ألوشغفه بالشعر وا، الميالة إلى كل ما هو جميل

، مبتعدا عن مشاغله اليومية المرهقة، حاجة إلى أن يضيف فسحة مشرقة لحياتهخاصة وأنه ب

بغية تجديد ، وعمائر المساجد، فارا إلى خلوة حميمية من األعمال الفنية في سقوف الدور

فالمستلقي في غرف الدور أو ، ذلك في جمالية الدوريتجلىو، )3(والروحينشاطه الذهني 

والغزل ، واح الفنية التي تحمل معاني متنوعة بين الحكمةقاعات الجلوس يبصر تلك األل

.واألمثال  ذات معاني راقية تشعره باإلنتماء إلى الحضارة اإلسالمية، الصوفي

كما يتجلى هذا النوع من الفنون الكتابية  ذات المعاني الدينية الجليلة في مدينة الجزائرفي 

لى بالطات خزفية من النوع التركي التي ضريح سيدي عبد الرحمان الثعالبي الذي يحتوي ع

من قصيدة البردة للبصيري في مدحتكسوا جدرانه الداخلية وتحمل أشعار صوفية ومقتطفات

)4(.الرسول صلى اهللا عليه وسلم

ناارتأي، مدينة حلبدورونظرا للعديد من الكتابات المصورة على السقوف الخشبية ب

ها تتضمن الوحدة الفكرية في كل المدن اإلسالمية ينا أنّألننا رأ، قوم بتفريغها على حدهنأن 

وهو ما ، خاصة الجانب األخالقي والروحي، ن العمق الثقافي للمجتمعات اإلسالميةوألنها تبي

ار الرفاعي،ود، دار القلم العربي،فلسفة الجمال ومسائل الفن عند أبي حيان التوحيديحسين الصديق؛ -1

185ص،1ط،2003حلب،
186،187نفسه، ص ص- 2
72صمرجع سابق،صالح الشاردة،-3
249ص........عبد العزيز لعرج، الزيج- 4



فضال عن كونها تمدنا بكثير من ، المدروسةدورتبرزه جل الكتابات المتوفرة في ال

.ماعية أو الثقافيةالمعلومات سواء التأريخية أو عن الحالة االجت

:نوع الكتابات

داركوبة ودارالكتابات التي جاءت مصورة على السقوف الخشبية في مضمونا أم

آجقباش فهي من داربينما التي كتب على سقف إيوان ، فهي من الشعر الحكميازمري

.األمثال العربية المتداولة

ف ع الخط الذي كتبت به البد أن نعرونو، خوض في دراسة هذه الكتاباتأويجدر بنا قبل أن

.مفهوم الشعر الحكمي واألمثال

القصائد والمقطوعات واألبيات التي يقدمها الشعراء كنتيجة )1(يختص الشعر الحكمي

ية في الحياة إلذاعتها في الناس تعبيرا عن وجهة لتجاربهم وإرهاصاتهم االجتماعية والمصير

توجه خصوصا إلى األجيال الشبانية كإرشاد وظون بها معينة ورسالة تعليمية وتربوية يتع

)2(.أخالقي وكتعليم تربوي

ويثري الفكر ويضفي على القصيدة صفة البقاء ، الوجدانومن ثمة يثير الشعر الحكمي

مثل قصيدة ، )3(فتتجاوز زمنها الذي قيلت فيه، ويمنحها القوة، والديمومة في يومية اإلنسان

.ابن الوردي

طروا  فُوذلك لما ، )4(وروعة حكمهم، هر العرب منذ العصر الجاهلي ببالغة أمثالهموقد اشت

ا أم، هذا من جهة، وصفاء السريرة، ومن صدق الفراسة في األمور، عليه من سمو أخالقهم

الحكمة خالصة تجربة ومعاناة، ونظرة إلى الكون والمجتمع، يطلقها صاحبها بكالم موجز ودقيق ليعبر -1

ة عاظ واإلرشاد، وذلك ضمن نطاق الحياة العمليألجيال الصاعدة لالتّعن حقيقة أو رأي أو مبدأ، يوجه إلى ا

وشروط الحكمة أن تكون عامة وشاملة، ولكي يكتب لها الخلود البد أن . والتصرف في حقلي الدين والدنيا

: تنطبق على عامة الناس في كل زمان ومكان، يراجع

.9، ص1992وت، ، دار الجيل، بيرأروع ما قيل في الحكمة؛ إميل ناصيف-
.10نفسه، ص -2
، العربيةمعجم األمثالمحمود إسماعيل صيني وناصف مصطفى عبد العزيز ومصطفى أحمد سليمان؛ -3

.، ص ل1996مكتبة لبنان، بيروت، 
وفي العديد من القصائد نرى أن. احتوى الشعر العربي منذ العصر الجاهلي على كثير من الحكم واألمثال-4

واألمثال نابعة من الغرض الذي يتناوله الشاعر، ووليدة التجربة الشعرية التي يمر بها الشاعر، هذه الحكم 



وبالد فارس وأخذوا عنهم ، من جهة أخرى فألنهم احتكوا منذ القديم بالشعوب السامية وبالهند

وغذوا ، وأدخلوها في تراثهم العربي، باعتبار أن الشرق هو منبت للحكمةالكثير من الحكم

)1(.بها أجيالهم

وذلك ، وعمقت معانيها، ونشطت الحكمة في صدر اإلسالم وخاصة في عهد الدولة األموية

رت بعض المفاهيم عند العرب وتغي، واألحاديث النبوية الشريفة، لتأثرها بالقرآن الكريم

والحث على ، مكانها التسامحوحّل، ةوالعصبية القبلي، ائمة على األخذ  بالثأراألقدمين الق

وعلى ، والمبادئ الحميدة والفضائل القائمة على تذليل الصفات العدوانية، مكارم األخالق

داروهذا ما سنراه في الكتابات المصورة على سقف إيوان ، )2(االعتصام بالصبر والتسامح

.آجقباش مثال

وهذا ما سنراه ، أو مقطوعات منثورة، في شكل قصائد مستقلة بذاتهان الشعر الحكميقد يكو

.أيضا في السقوف المصورة في بعض دور مدينة حلب

:مضمون الشعر

شكل (و) 105شكل رقم(و)104رقمشكل(:كوبةدارالشعرية في قاعة استقبال األبيات - 1

)107شكل رقم(و) 106رقم

كوبة في حي الجديدة دارالمصورة التي تعلو قاعة االستقبال األبيات الشعرية إن

:والتي مطلعها، هي من أروع ما قيل في الحكمة) 3(بمدينة حلب لصاحبها البستي

رة عن الموقف الشعوري الذي يتعرض له، ومن ثَومعبفة، وذات كانت الحكم واألمثال في الشعر غير متكلَّم

ت شعرا كانت أكثر إثارة للعاطفة أثر كبير في نفس القارئ أو السامع، وعليه كانت الحكم واألمثال عندما نظم

:يراجع.والوجدان

.محمود إسماعيل صيني وناصف مصطفى عبد العزيز ومصطفى أحمد سليمان، مرجع سابق، ص ل
.10و9إميل ناصيف، مرجع سابق، ص -1
10نفسه، ص -2
ر عصره ، أبو الفتح، شاع)علي بن محمد بن الحسين بن يوسف بن محمد بن عبد العزيز البستي(هو -3

وهي مدينة من بالد كابل بين (ابه، و صاحب الطريقة األنيقة في التجنيس البديع التأسيس، ولد في بست وكتّ

، وإليها نسبته، وكان من كتاب الدولة السامانية في خراسان، وارتفعت مكانته عند األمير )هراة وغزنة

له ديوان . النهر، فمات غريبا في بخارى، وخدم ابنه محمود بن سبكتكين، وأخرجه إلى ما وراء)سبكتكين(



.زيادة المرء في دنياه نقصان

وتفيض ألفاظها بالعذوبة والفصاحة ، والغرض منها النصح واإلرشاد والهداية والتبصير

:فهي كما قال ناظمها في أوائلها، لبالغيةوالجزالة وحسن الصنعة ا

كما يفصل ياقوت ومرجان**          وأرع سمعك أمثاال         

وقد ضمنها النصائح الغالية ، وصالح نفسه، وهي أنطق دليل على رفعة أدبه وبالغة بيانه

.والمواعظ البليغة الواعية

مخزونا ثمينا لخالصة )1(ابيت64وتمثل هذه المجموعة من األبيات الشعرية المكونة من 

ستيالتجارب الحياتية وعصارة الفكر اإلسالمي الراقي للب.

:بففي مطلع القصيدة التي استهلها 

.                             سرانض الخير خُحم)2(وربحه غير**       زيادة المرء في دنياه نقصان     

ن كل زيادة فيها إن لم يكن في الخير الخالص فهو هي دعوة إلى الزهد في الدنيا معتبرا أ

وكل ما جمع من األموال في الدنيا فهو إلى ، على الحقيقة نقص وخسارة من حظه في آخرته

.زوال ال محالة

وأنها أي الدنيا ما ، ال يخلو من الكدر) و إن بدا للعيان(ويضيف البستي حتى وإن بدا صفوها

.أضحكت قليال إال وأبكت كثيرا

و يا حريصأنسيت أن سرور المالِ**    ها    ا على األموال تجمع؟أحزان

شعر، وشعره رائق تكثر فيه الحكم والمعاني البديعة وتشيع فيه الصنعة البالغية العذبة، وله في كتب األدب، 

ون، وهو صاحب القصيدة المشهورة التي مطلعها كثير من نظمه غير مد:

سنة أربعمائة وقيل سنة إحدى وأربعمائة ببخارى، توفي . التي هي بين أيدينا»زيادة المرء في دنياه نقصان«

:يراجع

، قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين األعالمخير الدين الزركلي؛-

.144، ص2،، ط 1954، كوستاتسوماس، 5ج

، دار صادر، بيروت، 3، مج، حققه إحسان عباسوفيات األعيان و أنباء أبناء الزمانخير الدين ابن خلكان؛ -

.378، 376ص ص
.بيتا من القصيدة 20كتب على السقف فقط -1
محض الخير خسران) دون(وربحه: كتب على السقف الشطر الثاني من الدار على هذا النحو-2



.رانجوالوصل هها كدرفصفو**    )1(زع الفؤاد عن الدنيا وزينتــها

جبلت القلوب على حب من : فقديما قالوا، ويحث البستي على اإلحسان للناس لكسب محبتهم

.غض من أساء إليهاوب، أحسن عليها

سن إلى الناس تستعبد قلوبهم       أح         **بد اإلنسان إحسانفطالما استع.

وإنما عليه أن ، ومن الحكمة أن ال يعكف اإلنسان على إشباع شهواته ورغباته المادية

وشبه البستي الساعي وراء . يحرص كل الحرص على تهذيب النفس وإصالحها بالطاعات

!جب كيف ينشد الربح فيما فيه خسران؟ويتع، خدمة الجسد أنه عبد  للجسد

!أتطلب الربح فيما فيه خسران؟**         يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته    

ثم يدعو إلى السعي في مد  يد العون لآلخرين واإلحسان إليهم والعفو عنهم عند المقدرة إن 

.أساؤوا

.وانعمالحريرجو نداك فإن**      ا لذي أمل     وكن على الدهر معوانً

فليكن لك في       وإن أساء مسيء      **روض زلّعفح وغفران                  ته ص

على اإلنسان االعتصام بحبل اهللا الذي هو القرآن الكريمكما يعود البستي إلى التذكير أن ،

فهو مالذه ومرجعه األول واألخير في األبيات التالية

كن إن خانتك أركان ه الرفإنّ**        عتصما       وأشدد يديك بحبل اهللا م

الموالي إلى مصير من استعان بغير اهللا في الطلب يكون مآله العجز البيتبينما يشير في 

:والخذالن

النذْوخره عجزناصفإن**    من استعان بغير اهللا في طلب     

ر وما ترجع به من الفائدة على ال البثم ينتقل البستي إلى الحديث عن العطاء واإلحسان وأعم

: الفرد والمجتمع

على الحقيقة إخوان وأخدان**    اعا فليس له     من كان للخير منّ

).وزخرفها( زع الفؤاد عن الدنيا : كتب على السقف-1



:وإذا عاش اإلنسان في سالم مع اآلخرين اتق شرورهم ومساوئهم ويظل مسرورا آمنا

.                  نذالوعاش وهو قرير العين ج**    لهم    من سالم الناس يسلم من غواِئ

عمل عقله في أمور الدنياثم يشيد باإلنسان الذي ي ،طامها وليس للحرص يعيش زاهدا في ح

:والطمع عليه سيطرة

.لطانوما على نفسه للحرص س**     من كان للعقل سلطان عليه غدا     

ت التي ويواصل البستي حكمه في تهذيب النفس وحواسها كغض البصر عن الهوى والشهوا

لة وتبعد عن الطاعات ويبوء صاحبها بالذّ، والتي تثقل عن نصرة الحق، تؤدي إلى المعاصي

:زيوالخّ

م ختم المصور هذه األبيات الشعرية المنفذة على السقف بتسجيل تاريخ انجاز السقف والذي ث

. 1718: هو 

.بةوكدارمقتطفات من قصيدة التي جاءت مصورة على سقف قاعة االستقبال ل

)1(وربحه غير محض الخير خسرانزيادة المرء في دنيـــاه نقصان 

قـــدان فإن معناه في التحقيـق فوكل وجدان حظ ال ثبـــات له 

باهللا هل لخراب العمـــر عمران؟الدار مجتهــدا يا عامرا لخرابِ

سيت أن سرور المال أحـــزان؟نُْها ويا حريصا على األموال تجمع

فصفوها كدر والوصـل هجــران )2(لفؤاد عن الدنيا وزينتــهازع ا

عِوارسها ـلُمعك أمثـــاال افصكما يفصرجـــانل ياقــوت وم

اإلنســان إحســاندفطالما استعبأحسن إلى الناس تستعبد قلوبهــم 

ســـران؟بح فيما فيه خُأتطلب الريا خادم الجسم كم تشقى بخدمتــه 

فأنت بالنفس ال بالجســم إنســانل على النفس واستكمل فضائلها أقب

).غير(دل ، ب)محض الخير خسران) دون(صور على السقف-1
.بدل من زينتها) زخرفها(الفؤاد عن الدنيا و) زع (صور على السقف -2



فــرانفــح وغُته صروض زلّعوإن أساء مسيء فليكـن لـك في

عـــوانامالحــريرجو نداك فإنوكن على الدهر معوانا الـذي أمل 

فإنه الركــن إن خانتـك أركــانعتصــما واشدد يديك بحبل اهللا م

من عزوا ومــن هانـوا ويكفه شريتق اهللا يحمــد في عواقبـه من 

ـذالنناصــره عجـــز وخفإنمن استعان بغير اهللا في طـــلب 

ـَإليه والمــال لإلنســان فتّمن جاد بالمال مال الناس قاطـبة  انــ

النــدوعاش وهو قريـر العيـن جمن سالم الناس يسلم من غوائلهـم 

وما على نفسه للحــرص سلطــانكان للعقل سلطان عليه غــدا من 

1718يوما وهو خزيان أغضى على الحقّطرفا لفرط الجهل نحو هوى من مدّ 

1718انتهت القصيدة المصورة على السقف بتاريخ 

)108رقم شكل(:ازمريدارإيوانكتابات - 2

هي من مقتطفات القصيدة ،ازمريدار-إن األبيات الشعرية التي تعلو إيوان

المسماة ، فاعالتن فاعالتن فاعلن: الالمية المنظومة من بحر الرمل ووزنه)1(الوردية

ابن الوردي هو زين الدين أبو حفص عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس الحلبي الشافعي -1

والمعروف بسراج الدين عمر ابن –رضي اهللا عنه -البكري الصديق، منسوب إلى أبي بكر الصديق 

الوردي، هو أديب، ومفتي، ومدرس ومؤرخ، ومتبحر في سائر العلوم، ولد في معرة النعمان، ولي القضاء 

ه كان رجال صالحا، كثير الخيرات، حسن الخلق، وسيد شعراء عصره، جمع بين شعره بين صف بأنّو. بمنبج

الزهد والورع والخشية والخوف وكان له مقام عظيم عند الناس لما كان عليه من . الحالوة والطالوة والجزالة

برع في سائر العلوم، وصنف تصانيف حميدة ونظم فيها منظومات فائقة، له منظومة مشهورة . من اهللا تعالى

وكذلك له منظومة النفحة الوردية، وخريدة العجائب، والبهجة الوردية في نظم . مسماة بالبهجة في الفقه

: م، بحلب، يراجع كل من1349/هـ749جة عام الحاوي، وكانت وفاته في سابع عشر ذي الح

المطبعة فتح الرحيم الرحمن في شرح نصيحة اإلخوانمسعود بن حسين بن أبي بكر القناوي الشافعي؛ -

.3و2م، ص 1896/هـ1314العامرة الشرفية، مصر، 

تحقيق الشاميةالمواكب اإلسالمية في الممالك والمحاسن محمد بن عيسى الصالحي الدمشقي ابن كنان ؛ -

.260، ص1قسم 1992ودراسة حكمت إسماعيل، مراجعة محمد المصري، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 



والمشتملة على المواعظ ، اداروهي في خمسة وسبعين ، )نصيحة اإلخوان ومرشدة الخالن(

)1(.والحكم

ة للتحلي بمكارم ووصي، وقد نظمها ليوصي ابنه على مظاهر الدنيا ويحثه على الزهد فيها

في أبيات متوقدة بعبارات صادقة توقظ القلب وتجعله يرن إلى عوالي ، األخالق وشمائلها

.األخالق السامية

:بقوله

وقل الفصل وجانب من هزل**اعتزل ذكر األغاني والغزل 

وأن ، فمن المعاني التي تضمنتها هذه األبيات دعوته إلى الزهد في مطلق النساء

إذا كان ذكرها لمن يستشيره ويعلق الخاطر بما ال فائدة فيه إالّ ، ر إلى المفاسدجبهن يالتعلق

)2(.من يثق بدينه أو برأيه في خطبة امرأة أو االقتران بها أو معاملتها فيصح له  ذلك

وأن ال يبكي على ما فات من العمر وعدم ذكر أيام الصبا التي وقعت فيها الذنوب ألنها 

ّ ، طيف خيال أو نجم قد أفل وخبامرت كأنها التفاخر وألنه ليس في ذكر تلك األيام إال

.)3(ويزيد هذا من اإلثم، بالمعصية

:ويمكن أن نستشف ذلك من خالل األبيات التالية

فأليام الصبا نجـم أفــلودع الذكرى أليام الصـبا 

ذهبت لذاتها واإلثـم حـلأن أهنى عيشة قضيتــها 

تمس في عز وترفع وتجللغادة ال تحفل بـها واترك ا

هو ما ، الذي دفع بابن الوردي ألن يقدم النصائح والحكم لعموم الناسوال شك أن

ومن ، وتردي األحوال االجتماعية بين الناس، الحظه في أيامه من انتشار المفاسد األخالقية

ما فات من العمر ألنه مضى ثمة يواصل ابن الوردي قائال على اإلنسان أن ال يبكي على 

، 1974، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت،3، مجفوات الوفيات و الذيل عليهامحمد بن شاكر الكتبي؛

.160ص
. 2ق، صمسعود بن حسين بن أبي بكر القناوي الشافعي، مصدر ساب-1
.4مسعود بن حسين بن أبي بكر القناوي الشافعي، مصدر سابق، ص-2
.11نفسه، ص -3



ذلك أن األمر الجلل والعظيم آت بعد هذا العمر ، وال يمكن تغييره وحتى على ما هو آت منه

.في إشارة منه إلى يوم الحساب، طال أم قصر

والحفاظ عليه ، ويجب على المرء هجر المنكرات والمعاصي كالخمر المذهب للعقل

:)1(عال ذميمة ال تصدر إال من المجانينألن من  يشربه تصدر منه أف، فطن حاضر

كيف يسعى في جنون من عقل***اهجر الخمرة وتجنبها إن كنت فتى  

:وأن البطولة الحقيقية هي تقوى اهللا في القول والعمل واجتناب النواهي اإللهية بقوله

.جاورت قلب امرئ إال وصـل***واتق اهللا فتقوى اهللا مــا 

:لشجاع من يخشى اهللا ويقهر نفسه ويبطل كيدها بقولهثم يضيف إلى أن ا

)2(.إنما من يتقي اهللا البطـــل***ليس من يقطع طرقا بطال 

الذين بنوا ) ثمود(وأراد بذلك قوم صالح ، ثم يشيد ابن الوردي أين الذين بنوا الحضارات

ن عنهم ال قوتهم وال ا كبيرا ولم تغولكن حينما عتوا عتو، ونحتوا البيوت في الجبال، قصورا

: ثروتهم عن ذلك شيئا

)3(هلك الكل فلن تغني القلل***   أين من سادوا وشادوا أو بنوا 

على ، وهنا يحتمل أن يكون الخطاب البنه أو غيره، ليلفت االنتباه، ثم يبدأ حديثه بالنداء

.سبيل النصيحة

. حكما خصت بها خير الملل***  أي بني اسمع وصايا جمعت 

د مة وجِثم يضيف ابن الوردي في مجموعة نصائحه لولده أن يسعى إلى طلب العلم به

: وال يسأم من االشتغال به ألنه أقرب إلى الخير

)4(.أبعد الخير على أهل الكسل***  اطلب العلم وال تكسل فـما 

.27الشافعي، مصدر سابق، صمسعود بن حسين بن أبي بكر القناوي -1
.35، صنفسه-2
. 69نفسه، ص -3
.27نفسه، ص -4



مطلوب وعظمته ونفعه ألن من يعرف ال، ويوصي بترك النوم في سبيل تحصيل العلم

:وال يعبأ بالشيء الذي بذله عن طيب نفس

)1(.يعرف المطلوب يحقر ما بذلاهجر النوم وحصله فمـن 

القصيدة كاملة البن الوردي

وقل الفصل وجانب من هزل    األغاني والغزل اعتزل ذكر

فأليام الصـبا نجـم أفــل    ودع الذكر أليام الصـــبا 

نيت لذاتها واإلثـم حـــل  فَيتـــها  عيشة قضإن أهنى

جـل وترفـع وتُمس في عزتُواترك الغادة ال تحفل بــها 

لــلأنت تهواه تجد أمـرا جذي ـوافتكر في منتهى حسن ال

كيف يسعى في جنون من عقلواهجر الخمرة إن كنــت فتى 

رت قلب امرئ إال وصـل جاوق اهللا فتقوى اللـه مـــا           واتّ

إنما من يتقــي اهللا البطــلرقا بطـــال   ليس من يقطع طُ

لــرجل يرصد إلى الليل زحصدق الشـرع وال تركـن إلى 

بلنا عـز وجـــل          قد هدانا سحارت األفكار في قدرة مــن  

قل من جمع وأفنى مــن دول    كتب الموت على الخلـق فكـم

ملك األرض وولى وعـــزلأين نمرود وكنعــان ومــن

رفع األهرام من يسمــع يخل أين عاد أين فرعــون ومـن

غـــن القـلل هلك الكل فلم تُأين من شـادو وسادوا ا وبنـوا

أين أهل العلــم والقـوم األولأين أرباب الحـجى أهل النـهى

وسيجزي فاعال مـا قـد فعـلسيعيد اهللا كــــال منهـــم 

حكما خصت بها خلـل المـللأي بني اسمع وصـايا جمعـت 

.80نفسه، ص -1



ابعد الخير على أهل الكــسل  اطلب العلم وال تكســل فمـا

ــولتشتغـل عنه بمـال وخَواحتفل للفقــه في الديـن وال  

ـذل يعرف المطلوب يحقر ما بواهجر النوم وحصلــه فمـن

كل من سار على الدرب وصلال تقل قد ذهبــت أربابـــه

وجمال العلم إصالح العــمل   في ازدياد العلم إرغـام العـدا

يحرم اإلعراب بالنطق اختبـلجمل المنطق بالنحو فمـــن

فاطرح الرفد في الدنيا أقــلأنظم الشعر والزم مذهبــي

لشعر إذا لم يبتـــذلأحسن افهو عنوان على الفضل ومـا

مقرف أو من على األصل اتكلمات أهل الفضل لم يبق سوى

قطعها أفضل من تلك القبــل أنا ال أختار تقبيــل يــد 

وأمر اللفظ نطـــق بلعـلأعذب األلفاظ قولي لـك خذ 

وعن البحر اجتزاء بالوشــلملك كسرى تغني عنه كسرة

تلقه حقا وبالحــق نـــزلاعتبر نحن قسمـنا بينهـم 

ال والفات يومـا بالكســـلليس ما يحوي الفتى من عزمه

تخفض العالي وتُعلي من أسفلاطرح الدنيا فمن عاداتهـا

وعليم منــها بالعلــــلكم جهول وهو مثر مكثـر 

وجبان نال غاية األمــــلكم شجاع لم ينل منها المنى

إنما الحيلة في ترك الحيــلئــدفاترك الحيلة فيها وات

إنما أصل الفتى ما قد حصـلال تقل أصلي وفصلي أبـدا 

وبحسن السبك قد ينفي الزغلقد يسود المرء من غير أب 

وما يطلع النرجس إالّ من بصلوكذا الورد من الشــوك 

نسبي إذ بأبي بكر اتصـــلما اني أحمــد اهللا على



أكثر اإلنسان منه أو أقـــلما يحسنـهقيمة اإلنسان 

واكسب الفلس وحاسب من بطلأكتم األمرين فقرا وغنى

صحبة الحمقى وأرباب الخلـلوادرع جدا وكدا واجتنب

إنهم ليسوا بأهــل للــزالال تغض في سب سادات 

لم يفز بالحمد إالّ من غفــلوتغافل أمــــوراته

ما بلغ المكروه إالّ من نقـلفمل عن النمام واهجـره

لم تجد صبرا فما أحلى النقلدار جار السوء إن جار وإن

ال تخاصم من إذا قــال فعلجانب السلطان واحذر بطشه

رغبة فيك وخالف من عـذلال تلي الحكم وإن هم سئلوا

ولى األحكام هذا إن عــدلإن نصف الناس أعداء لمن 

1()نبي المصطفى خير الـدولللوصالة وسالم أبــــدا

شكل (و)111شكل رقم (و)110رقم شكل(: ازمريداركتابات سقف قاعة االستقبال ل- 3

).115شكل رقم (و)114شكل رقم (و)113شكل رقم (و)112رقم 

سول في مدح الرازمريدارهذه األبيات الشعرية التي تحلى بها سقف قاعة استقبال

استهل بها الشاعر بذكر المكانة )2(ردةعلى نهج الب–عليه وسلم صلى اهللا-الكريم محمد 

.مصدر سابقالقناوي الشافعي، القصيدة مأخوذة من كتاب -1
من نظم شرف الدين أبو عبد اهللا محمد بن - صلى اهللا عليه و سلم–البردة هي قصيدة في مدح الرسول -2

دارا، والتي مطلعها 163، وهي تتكون من )هـ697هـ أو 696ت( سعيد البوصيري 

الحمد هللا مم نشى الخلق من عد **ثم الصالة على المختار في القمد

و عن علي وعن عثمان ذي الكرم ** عذبات البان ريح صبا وآخرها؛ مارنحت

ي منامه قد ) ص(أنه نظمها قصد البرء من داء فالج قد أصابه وأبطل نصفه، رأى النبي وقد ذكر الباجوري

:مسح بيده ولفه في بردته، يراجع

/ هـ1302لميرية، مصر، ، المطبعة اعلى متن البردة ألبي عبد اهللا بن سعيد البوصيريإبراهيم الباجوري؛ -

=362، ص2م، ط1883



نها لخدمة ونعيم ه خلق الجنة وزيفيقول أنّ-عز وجل-عند البارئ ) ص(العظيمة للرسول 

-عليه السالم-نبوة أبي البشر آدم –على عظمتها -كما سبقت نبوته ، )ص(الرسول

وجمادها كانت تنتظر متلهفة ، وحوشها ونباتهاثم أشار الشاعر على أن كل أهل األرض ب

ثم أشار أيضا إلى غصن الشجر الذي حن، لما فيها من خير، )صلع(بعثة الرسول محمد

وهو ما قاده إلى استعراض للحالة التي كان عليها أهل األرض قبل بعثة ). ص(للرسول

ان له الفضل الكبير فك، الرسول ووصفها بأنها كانت تسودها النزاعات واألحقاد والمفاسد

.على التآلف بين قلوب الناس وفض النزاعات ونشر القيم ومبادئ اإلسالم السمحة

.بينما أقام الدين وحصنه، فكان بعمله هذا أن قضى على الكفر ومساوئه

القصر (بين مكانة الدين ذلك ، )البيان(الشعري مقابلة رائعة منالبيتفوضع الشاعر في هذا 

العظيم المالكفر والفرق بينهما كبيرداروبين وهانة وهشاشة ) نحص.

، بعمله ذاك كان مثل األسد في قوة العزيمة والهمة العالية) ص(وذكر الشاعر أن الرسول

.  وأن أمته هي األمة المحسودة على الدوام لكون هذا الرجل العظيم منها

-ازمريدار–سقف قاعة استقبال :كتابات

الجنان تزينتوألجل خدمته

ومن السعادة خدمة المسعود

قد كان يدعى بالنبي ولم يكن 

خلق وآدم ليس بالموجود

شهدت بعثته الوحوش وأقبلت 

فودتسترا فمن شاك ومن مص

وثقا يشكو الرذيفالضبي وافا م

المجهود) ابد انة( والعود

1974بيروت، ، ، تحقيق إحسان عباس، دار صادر3، مجفوات الوفيات والذيل عليهامحمد شاكرالكتبي؛ - = 
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قد صين في الملكوت ذيل ظالله

كي ال يجر على بساط صعيد

بأعباء النبوة ناهضا وغدا 

واألرض مأل ضغاين وحقود 

فنضا لحصد الشرك من غمد الهدي 

ود بيضا يضين على الليالي الس

الكفر أقوى هادمدارأضحى ل

.ولقصر دين اهللا خير مشيد

بعزيمة تردي األسود وهمة 

حتى مضى الدهر من ظلم الشقي 

العظيم فرجةداروتهليل ال

دوغدا شهيد بركته الموطو

والدين أصبح آمنا في سربه

متبختر بمطارف التأييد

بشرا لنا من أمة مغبوطة

أبدا بهذا السيد المحمود

أهل البسيط تستجير بظله

شكل رقم (و)117شكل رقم (و)116رقم شكل(أجقباشداركتابات سقف سلملك - 4

).119شكل رقم (و)118

ها لصاحبها بعد بحث جاد أنّ، نيفتب، آجقباشدارأما القصيدة التي تزين سقف سلملك 

داروكان يعمل في تث، قدم أبوه من حماة إلى مصر وقطن بها، ابن الفارض الشامي األصل

ولد له عمر بن أبي الحسن . فسمي بالفارض، فروض النساء على الرجال عند الحكام



توفي في ، وعرف بابن الفارض، )م1164/هـ560(أو)م1160/هـ556(الحموي عام

)1(.ودفن في سفح جبل المقطم، رةالقاه

)  2(.وكان ينحو في شعره منحى الغزل الصوفي

:وفي مطلع هذه القصيدة العينية القافية يقول

أم ارتفعت عن وجه ليلى البراقعأََََبرقُ بداَ من جانب الغَََورِِِ المِع      

وتمعن ، ما باطنها هو تصوفبين، فالقصيدة ظاهرها تغزل ووصف لحالة من العشق المتفاني

.وحب وتفانٍ في الذات اإللهية، وفي النفس البشرية، في الكون

وهي الحضرة اإللهية ، وقوله ليلى كناية هنا عن المحبوبة الحقيقية، فمعنى قوله أبرق بدا

)3(.العليا من حيث أنها تظهر في ناشئات الليل

سامع، العامــريةمطيع ألمر خَليلي إني قد عصيت عواذلي 

طــائع، لسلطان المحبة، وإنيفقوال لها إنّي مقيم على الهوى 

ـِــع، ِلقاك سبيل، وقوال لها يا قرة العين هل إلى ليس فيه موان

وهما اللذان ، وفي هذه األبيات يعبر ابن الفارض عن مدى تفانيه في مجاهدة نفسه والشيطان

ثم يتساءل هل يمكن ، ويرمز له بالعامرية، ي سبيل طاعة اهللاوذلك ف، )بالعواذل(رمز إليهما

، المطبعة الخيرية، مصر، شرح ديوان ابن الفارض الشريف المناقبحسن عبد الغني النابلسي البوريني ؛-1

.5، 3م، ص 1892/هـ1310

1هـ، ط1307المدد الفائض عن شرح ديوان ابن الفائض، المطبعة البارونية، - 
ظهر هذا النوع من الشعر العربي في القرن األول الهجري، حيث كانت المدن العربية تزخر بحياة غنية، -2

تاع، وإما  فياضة ذات ألوان، هذا ما دفع إلى ظهور تيارات فكرية متضاربة، فإما جنوح إلى حياة اللهو واالستم

إلى حياة عاكفة على التحصيل والدرس والزهد، والميل إلى محبة اهللا والتقرب إليه ألنه أهل ألن يحب أوال، 

: وألنه مصدر النعم، وهو ما يعرف بحب الخواص، يراجع

مقارنة ، دراسات نقد ومن مسائل األدب المقارن، الحياة العاطفية بين العذرية والصوفية؛غنيمي محمد هالل-

، 2، ط1960العربي والفارسي، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، : حول موضوع ليلى والمجنون في األدبين

.203ص 
.207، ص 1حسن عبد الغني النابلسي البوريني، مصدر سابق، ج-3



ثم . اهللا عز وجل دون موانع الدنيا والنفس والشيطان، الزاهد، أن يلقى ابن الفارض العابد

:يضيف

شافع، إلى ليلى المليحة، فهل ليوِلي عندها ذنب برؤية غيرهــا 

تدتْ عليه الوقائـعإذا اش، سواهاوهل له ، سال هل سال قلبي هواها

سوى ، ويتساءل من يفرج كربه ومصائبه إذا اشتدت عليه، فهو يلوم نفسه عن الغفلة عن اهللا

.الحضرة الربانية

ضارِِِِِِع، يا أكرم العرب، بحيكُمفيا آل ليلى ضيفكم   ونزيلكــم          

نفسه بأنه ضيف كنايته عن المحبوب الحقيقي حيث يصف ، ويضيف في كالمه عن ليلى

.وإنما من حضرة األولياء المقربين، ألنه ليس من الغافلين، ةالحضرة اإللهي

فكلّي مسامـع، وإن هي ناجتنيفُُكُلي أعين        ، وإذا ما   بدت ليلى

)1(.إشارة إلى اشتغاله بحقائق العلم الرباني ومحبة الجمال اإللهيالبيتوفي هذا 

المضاجِِع، في هواها، أال أن جافتنيعن مضاجعي ، تجافت جنوبي في الهوى

نورهـا ساطــــع، وهودج ليلىامل ـن محـن بيـوسرت بركب الحس

إشارة إلى حالة من هجران الشاعر النوم والراحة من غير قصد منه وال البيتينفي هذين 

وقوله محامل ، ون منهوالمتقرب، وهم العارفون بربهم، إرادة وسار في ركب الجماعة الحسن

وقوله هودج هو كناية عن الصورة اإلنسانية الكاملة وقوله نورها ، جمع محمل كمجلس العلم

اهللا «وقوله تعالى»إذ أشرقت األرض بنور ربها«:أي نور ليلي المكنى بها عن الحق تعالى

)2(.»نور السماوات واألرض

هدفه هو الذات اإللهية ، ره ومعانيهعميق في جوه، ففي هذه القصيدة غزل من نوع خاص

.حبا فيها وتقربا منها

:القصيدة الكاملة البن الفارض

ـِِع       أم ارتفعت عن وجه ليلى البراقعأََََبرقُ بداَ من جانب الغَََورِِِ المـ

.210، ص 1حسن عبد الغني النابلسي البوريني، شرح ديوان ابن الفارض، ج-1
.211مصدر سابق، ص -2



سامع، مطيع ألمر العامــريةخَليلي إني قد عصيت عــواذلي 

طــائع، لسلطان المحبة، وإنيعلى الهــوى فقوال لها إنّي مقيم 

ـِــع، ِلقاك سبيلوقوال لها يا قرة العين هــل إلى    ليس فيه موان

شافع، إلى ليلى المليحة، فهل ليوِلي عندها ذنب برؤية غيرهــا

إذا اشتدتْ عليه الوقائـع، سواهاوهل له ، سال هل سال قلبي هواها

ضارِِِِِِع، يا أكرم العرب، بحيكُمونزيلكــم          فيا آل ليلى ضيفكم 

برؤية ليلى منية القلب قانـــعقراه جمال ال جمــال وأنــه             

وإن هي ناجتني فكلي مسامــعإذا ما بدت ليلى فكلي أعيـــن

يضوع وفي مسمع الخليين ضائعومسك حديثي في هواها أللــه

وهودج ليلى نورها ساطـــعالحسن بين محاملوسرت بركب

لعمرك يا جمال قلبي قاطـــعوناديت لما إن تبدى دمالـــها

وراحلتي بين الرواحل ضائــعفسيروا على سيري فإني ضعيفكم

ذليل لها في نيه عشقي واقــعومل بي إليها دليــــل فإننّي

المستها مواقـــعلها في فؤادلعلي من ليلى أفوز بنظــرة

غليل عليل في هواها ينــازلوالتذُّ فيها بالحديث و يشتـقى     

بذاتي وفيها بدورها طــــالعفيا أيها النفس التي قد تحجبت       

بحبك مجنون بوصلك طامــعلئن كنت ليلى أن قلبي عامـر       

متتابـــعبلى قد شهدنا ولواللقد قلت في مبدا الست بربكم      

تجادل عني سائلي وتدافـــعفيا حبذا تلك الشهادة أنــها

لقائها جزر من النار موانـــعوانجوا بها يوم الورود فإنها 

وحسبي بها أني إلى اهللا راجـعهي العروة الوثقى بها فتمسكي

نبيك وهو السيد المتواضـــعفيا رب بالخّل الحبيب محمد



إليها قلوب األولياء تســـارعباب رؤيتك التيإن لنا مع األح

)1(وجودك موجود وعفوك واسـعفبابك مقصود وفضلك زائـد

:آجقباشداركتابات إيوان - 5

آجقباش فهي عبارة عن األمثال الباعثة دارأما الكتابات التي كتبت على سقف إيوان

النفسي والناتج عن الرخاء االجتماعي الدال على االستقرار مة للسلوك اإلنسانيومقو، للعمل

بعد ما ترسخت تقاليد النظام من طرف دوالب اإلدارة ، في صوره الكاملة لدى أفراد المجتمع

لذلك كانت بمثابة عالمات مضيئة لالهتداء بها في معترك الحياة ، كل في موقعها الخاص بها

.بما تضمنته من توجيه راشد في التسيير

مأخوذ من المثال وهو قول سائر يشبه «المثل  بأنه )هـ518ت(يعرف ابن خلكان 

أن األمثال نوع من العلم «ويضيف أيضا »به حال الثاني باألول و األصل فيه تشبيه

)2(»من اجتهد في طلبه وبالغ في التماسهمنفرد بنفسه ال يقدر على التصرف فيه إالّ

، إيجاز اللفظ، في المثل أربع خصالوتجمع «):ـه751ت (و يذكر ابن القيم الجوزية 

وجودة الكتابة وهو فوق ذلك في غاية البالغة من اإليجاز ، وحسن التشبيه، وإصابة المعنى

)3(.»و االختصار

).121شكل رقم(و)120شكل رقم : ما يليدارومن بين األمثال المكتوبة على سقف إيوان ال

»صن العقل يتقن األفعال«

.اإلنسان الحقيقية في اكتمال عقله الذي يؤدي به إلى إتقان العملمعنى المثل هو زينة 

)4(»مفتاح الفرج اإليمان بالصبر«

.1البوريني، شرح ديوان ابن الفارض، جالقصيدة مأخوذة من -1
.5هـ، ص1310المطبعة الخيرية، مصر، 1، جمجمع األمثالأبو الفضل أحمد بن محمد  ابن خلكان ؛ -2

، تحقيق سعيد محمد نمر الخطيب، بيروت، دار المعرفة األمثال في القرآن الكريمابن قيم الجوزية؛ -3

.22ص،3، ط1989
:=في معرض حديثه عن الصبر ما يلي) إحياء علوم الدين(يشير الغزالي في كتابه الضخم -4

إن الصبر مقام من مقامات الدين، ومنزل من منازل السالكين، وجميع مقامات الدين إنما تنتظم من ثالثة «

=سابقة وبحالة قائمة،الصبر ال يتم إال بمعرفةإن(...) «ويضيف »)...(أمور معارف وأحوال وأعمال



خاصة إذا كان ، ويقال هذا المثل للتقيد بالصبر وربطه باإليمان المؤدي حتما إلى االنفراج

زالة واهللا يرشده إلى إ، في صبر اإلنسان اعتماد على اهللاألن. مشفوعا باإليمان الصحيح

.فإذا صبر اإلنسان فتح له باب الفرج، أسباب الضيق

»اإلقناع بالقليل يريح العاقل«

، وعدم التطلع إلى ما في يد الغير، وفي المثل حث على القناعة بما في يد اإلنسان رغم قلته

.الذي ينال به السعادة والعزة في نهاية المطاف، وإنما تكتفي بالرضا

»رأس الحكمة مخافة اهللا«

ويتقي غضبه هو الصواب ، فالمعنى أن يخاف المرء ربه، أي الدعوة إلى اتقاء غضب اهللا

هذا الخوف يحمله على طاعة اهللا واجتناب محارمه والحفاظ ألن، بعينه والحكمة الخالصة

.ال مراء في ذلك، فيفوز بالنعيم في الدنيا واآلخرة، على رضاه

.»يوقر اإلنسان)1(حفظ اللسان«

أما الكالم ، ويجلب إليه التقدير، صود أن السكوت يضفي على المرء مهابة واحتراماو المق

.ويجلب عليه كراهية الناس وحقدهم، ه يكشف صاحبه ويوقعه في الخطأالكثير فإنّ

»عمار النفس السلوك بالفضايل«

وحسن الخلق، ويتجمل بالصبر والحلم، على اإلنسان استكمال فضائل نفسهأي أن:

)2(»ة الصيام مساعدة للتوبةغاي«

والصبر خاصية اإلنسان، وال يتصور ذلك في البهائم والمالئكة، أما في البهائم فلنقصانها، وأما في المالئكة =

:، يراجع»(...)فلكمالها

.55، ص1933المطبعة العثمانية المصرية، 4، جإحياء علوم الدينأبو حامد محمد بن محمد الغزالي؛ -
إن خطر اللسان عظيم، وال نجاة من خطره إال بالصمت فلذلك «ن خطر اللسان بما يلي يشير الغزالي ع-1

:، يراجع)من صمت نجا(مدح الشرع الصمت وحث عليه، فقال الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

.93، ص 3أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، مصدر سابق، ج-
ظم على عباده المنة بما دفع عنهم كيد الشيطان وفنه ورد الحمد هللا الذي أع«: يذكر الغزالي في هذا الصدد-2

وعرفهم أن وسيلة (...) أمله، وخيب ظنه، إذ جعل الصوم حصنا ألوليائه وجنة، وفتح لهم به أبواب الجنة، 

الشيطان إلى قلوبهم الشهوات المستكنة، وأن بقمعها تصبح النفس المطمئنة ظاهرة الشوكة في قصم خصمها 

»).ص(لصالة على محمدقوية المنة وا



»التواضع الحقيقي يكسب الخالص«

رفعه وما تواضع أحد هللا إالّ، اعزإالّعبدا بعفوٍاُهللادما ز«:قال صلى اهللا عليه وسلم

)1(.»اهللا

»1171تقوى الرب مكان عامر في «

دور ويثري وذلك مما يعمر ال، في هذا المكان دعوة أن يحمي اإلنسان نفسه من غضب اهللا

.البركة

.هـ1171أنهى الفنان الحلبي أمثاله بكتابة تاريخ االنتهاء وهو 

كما رأيناه في ، تفتقر إلى عنصر البالغة، وما تجدر اإلشارة إليه أن هذه األمثال المنتقاة

.األبيات الشعرية السابقة

، ئدة في هذا العصرومن خالل هذه األمثال نضع أيدينا على القيم والمثل العليا التي كانت سا

ذلك أن دراسة األمثال العربية بالذات خير معين على . الناستونعرف أخالقياته وسلوكا

.وأحوال عصرها، فهم الثقافة العربية اإلسالمية

شآجقبادارالكتابات في سقف إيوان

»صن العقل يتقن األفعال« 

"غاية الصيام مساعدة للتوبة " 

"الصبرمفتاح الفرج اإليمان ب" 

" يقلق الضمير" ....

"اعتبار العلم لعقل اإلنسان" 

"واإلقناع بالقليل يريح العاقل" 

"رأس الحكمة مخافة اهللا" 

"حفظ اللسان يوقر اإلنسان" 

.207، ص 1أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، مصدر سابق، ج
.299، ص 3نفسه، ج-1



"عمار النفس السلوك بالفضائل" 

"وكثرة الكالم تضيع الحقوق" 

" التواضع الحقيقي يكسب الخالص" 

"1171تقوى الرب مكان عامر في" 

كان من أبرز الفنون اإلسالمية ،ستشف أن األدب العربي وعلى رأسه الشعرنوبهذا 

وأكثرها تأثيرا في المجتمع العربي اإلسالمي وازداد رونقا وإشراقا خاصة بعد اقترانه 

.فأصبح للفن تأثيرين معنوي وبصري كبيرين، بجماليات الخط العربي

س الفني والحضاري مبلغا لعربي قد بلغ من الحومن الواضح أن اإلنسان أو الفرد ا

) ص(حيث كان يختار من أروع أشعار الحكمة أو الوجدانيات أو في مدح الرسول، كبيرا

.ليصور في أعلى سقوف الغرف وقاعات الجلوس بتناغم إبداعي كبير

أنه في إالّ، رنا إلى القول بأن المجتمع اإلسالمي له ميول كبيرة للشعر والبالغةهذا ما يج

.ذات الوقت يدل على رفاهية العيش والمكانة االقتصادية المريحة ألصحاب الدور



الباب الرابع

دراسة المواد الخام وأساليب الصناعة



الفصل األول
التنظيم الحرفي

.التنظيم الحرفي في مدينة الجزائر- 

.التنظيم الحرفي في مدينة حلب- 

.التنظيم الحرفي في مدينة دمشق- 



ليد من األمور المستهجنة يعرف بالعمل باكانت الحرف قبل ظهور اإلسالم أو ما

كانوا ينظرون إلى «لعند األعراب، وعند العرب أيضا، يقول علي جواد في كتابه المفص

ها في عرفهم حرفة وضيعة خلقت للعبد والرقيق، المشتغلين بها نظرة احتقار وازدراء، ألنّ

)1(».والمستضعفين من الناس 

يتعلمها االبن عن والده، ثم صارت وراثية في الغالب«ويضيف نفس المرجع، 

وأصبحت منحصرة في العائلة الواحدة، فتنتقل من اآلباء إلى األبناء، وال يسمح لغريب أن 

يتعلم أسرار الحرفة، و خاصة في الحرف التي تحتاج إلى مهارة في الدقة واإلتقان، وذلك 

)2(».خوفا من وقوع المنافسة مثل حرفة النجارة

هنة إلى شخص غريب، يؤدي إلى  تنافس أصحاب الحرف وخوفا من انتقال سر الم

لذلك كانوا حريصين في ، األصليين في عملهم، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى كساد المنتوج

في حالة الحفاظ على أسرار المهنة، ولم يفصح بأسرارها حتى ألقرب الناس إليهم، إالّ

)3(.سر منهم إلى غيرهمشعوره بعجز عن العمل، أو باقتراب أجله، خشية انتقال ال

قبل أن يكون معترفا به في هم ال يسمحون ألي شخص بمشاركتهم في مهنتهم إالّكما أنّ

بالخطوات الضرورية لتكوين الصانع في تلك العصور، هذا وقد الطائفة أي أن يكون قد مر

أن يكون من كان رجال كل حرفة من الحرف ال يمرنون أحدا على طرق صناعتهم، إالّ

)4(.بنائهم أو من يمتون لهم بصلة وثيقةأ

 اإلسالمية ةالصناعة والفن كانا أشد تالزما في الحضارأما في العهد اإلسالمي فإن

)5(.منهما في أي حضارة سبقتها أو لحقت بها

.544و543و505، ص 7جواد علي، مرجع سابق، ج -1
2-أهل مكة كانت حرفة النجارة من الحرف القديمة المهمة في المدن، لكن يظهر من روايات أهل األخبار أن

والمدينة لم تكن لديهم رغبة كبيرة في حرفة النجارة، ولذلك كانوا يستعينون بالرقيق وباألجانب في أشغال 

:ليهود والروم، يراجعالنجارة كا

.547، ص 7ج...جواد علي، المفصل، -
.546نفسه، ص -3
.57ص ... محمد عبد العزيز مرزوق، العراق مهد-4
، 1971، وزارة اإلعالم، السلسلة الثقافية العامة العراق مهد الفن اإلسالميمحمد عبد العزيز مرزوق؛ -5

.57ص



والمسؤول عن هذا التالزم بين الصناعة والفن في الحضارة اإلسالمية حسب عبد 

)1(.ف أو الطوائف الحرفية ووظيفة الحسبةالعزيز مرزوق هو نظام األصنا

واستنادا على ذلك قام العرب بمزج وترتيب الجماعات الحرفية في المجتمع العربي 

أشار اليعقوبي وإلى ذلك ، وذلك منذ الفترات المبكرة من عمر الحضارة اإلسالميةاإلسالمي

لحرفيين من مختلف البالد، المنصور عندما أراد بناء مدينة بغداد جمع الصناع واالخليفة أن 

ويكون المسلمون بذلك قدأصناف المهن والصناعات، شتىحتى بلغ عددهم مائة ألف من

والمعماريةوضعوا قاعدة أساسية للعالم في مجالي الترتيب النظامي للصناعات الفنية

ة مزجها باإلطار الجمالي، فكان أن تحقق للمنتوجات الصناعية للمسلمين جانبي المنفعو

والجمال في آن واحد، دون أن يطغى جانب على آخر، بحيث توافق كل من اإلتقان في 

ألثر الفني على المادة المصنوعة، وهو ما يجعل المتأمل يخرج بانطباع بأنه االعمل مع دقة 

المادة حوته أدرك تغذية روحية بحصوله على نشوة خاصة تدخل الطمأنينة على النفس 

)2(.اإلشراقالمصنوعة من الطالوة و

الذي نجده في كتب القدامى »الصنف«ويقودنا الحديث في هذا المجال لتحديد معنى 

، الذين كانوا يقومون بالصناعة الحرفيينه يعني ذلك التكامل الصناعي لدى الفنانين بأنّ

التركيبية وإكمالها باإلطار الفني فيما بعد، وهذا للتعبير عن اإلحساس الصادر عن الفرد 

هذاستكمل من طرف آخر، الذي قد يقطع التصور الذهني لألول، فيأتي ه، بدل أن ينفس

بتصور آخر، قد ال يتوافق مع الشكل المادي إطالقا، وألجل ذلك استعملت كلمة الصنف 

للداللة على استكمال التصور األول للصانع األول حتى ال يعتري المنتوج سماجة أو نقص

)3(.ما على المادة المنجزة

.57ص ....مهد الفنمحمد عبد العزيز مرزوق، العراق-1
.نفسه-2
، منشورات وزارة اإلعالم، األصناف في العصر العباسي، نشأتها وتطورهاصباح ابراهيم سعيد الشيخلي؛ -3

.65، ص 1976بغداد، 



لقد ازدهر نظام النقابات أو الطوائف في ظل اإلسالم ازدهارا كبيرا، أسهم بأوفر 

كما تسمى في بالد الشام، )1(نصيب في تقدم الصناعة، وكان لكل حرفة نقاباتها أو طائفتها

)2(.ولها تقاليدها ونظمها التي يحترمها الجميع

تخصصة في الحرفة ينتظم أصحاب الحرف ضمن مجموعة متجانسة أو في طوائف م

على ما هو سائد في نظام المجتمع، تتعاون فيما بينها، تسمى بالطوائف الحرفية، وكان لهذه 

الطوائف قانون يقضي بحماية الصانع والمستهلك على حد سواء، فيسهل على الصانع 

بالعمل، ويسعى الحصول على المواد الخام الالزمة للصناعة، ويمنع االحتكار الذي يضر

ه يضمن للمستهلك جودة المصنوع وإتقان ع مستوى الصانع االجتماعي، كما أنّلرف

نظام الطوائف أدى دورا هاما في الحياة االجتماعية في تلك الفترة، خاصة وأن)3(،الصناعة

وأتاح لهم فرصا للعمل، دون تدخل ، ن هذا النظام األوضاع االجتماعية لألفرادحيث حس

في إطار التنظيم المتجانس للمصنوعات، حتى ال تكون ، إالّ)4(لةالهيئات الحاكمة في الدو

هناك فوضى في تداخل الحرف، الذي يؤدي حتما إلى صعوبة المراقبة، في مجال الدقة 

.واإلتقان، من طرف المحتسبين، كما سنرى ذلك الحقا

وبانضمام الحرفيين والصناع ضمن طوائف يتضح لنا وجود شوارع وأحياء خاصة 

ابع حرفي، يراعي مجالها عند تخطيط المدن، فكان لكل حرفة شارع أو حي خاص ذات ط

الحرفيين كانوا ها طوائف، وكما أنبها وكانت السلطة تنظر لألحياء أو الحارات على أنّ

يتبعون شيخ الحرفة، كانت الحارات أيضا تتبع شيخ الحارة، وفي بعض األحيان كان شيخ 

)5(.وقت نفسهالحارة هو شيخ الطائفة في ال

الحرفة والطعمة والصناعة التي يرتزق منها، وهي جهة الكسب، وكل ما اشتغل اإلنسان به  وكانت تسمى - 1

االكتساب، والمحترف الصانع، يراجع كل من: وحرفة، واالحتراف عند العرب صنعة

.69و68، ص 2، جتاج العروسمحمد مرتضى الزبيدي؛ -

الحرف من) ص(الالت السمعية على ما كان في عهد الرسول مختصر تخريج الدأبو الحسن الغزاغي؛ -

.364، ص 1990السندس، ، إعداد أحمد مبارك البغدادي، مكتبة والصنائع والعماالت الشرعية
57ص ....محمد عبد العزيز مرزوق، العراق-2
.نفسه-3
، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، األخشاب في العمائر الدينية بالقاهرة العثمانيةشادية عبد العزيز الدسوقي؛ -4

.13، ص 2003
.15نفسھ، ص - 5



ةالنشاطات الحرفيفهي السلطة الضبطية لها، التي كانت تشرف على)1(أما الحسبة

وتتصل أعمالها بأعمال هذه الطوائف، وتمنح ية،نقابات الحرفوالصناعية المنتظمة في 

رجالها من النفوذ والسلطة ما يمكنهم من حسن أداء واجباتهم وما يعينهم للحصول على 

)2(.حقوقهم

الحسبة هي إحدى الوظائف التي وجدت منذ أواخر العصر األموي في عهد الخليفة و

،)3(على وجه التحديد) 743–م 724/هـ125-هـ 105(هشام بن عبد الملك منذ عام 

)4(.وأصبحت ذات شأن كبير في الواليات اإلسالمية بعد ذلك منذ مطلع القرن الرابع الهجري

ها كانت في آخر أنّائف المتميزة في الدولة العثمانية، إالّكانت وظيفة الحسبة من ضمن الوظ

عهدها مقصورة على النواحي المدنية فقط، وبقيت كذلك حتى أواسط القرن الثالث عشر 

)5(.الميالدي، ثم استعيض عنها في بعض البالد العثمانية بمجالس المديريات19/الهجري 

:ن المنكر إذا أظهر فعله، يراجعالحسبة هي األمر بالمعروف، إذا ظهر تركه ونهي ع-1

، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي، األحكام السلطانية والواليات الدينية؛أبو الحسن الماوردي- 

.240، ص 2، ط1966مصر،  

.و يعرفها صاحب لسان العرب لغة بأنها اسم من االحتساب، واالسم الحسبة، وهو األجر

.314، ص 1جابن منظور، لسان العرب، -

علم االحتساب علم باحث عن أمور الجارية بين أهل البلد من معامالتهم التي ال : وفي دائرة المعارف للبستاني

يتم التمدن بدونها، من حيث إجراؤها على القانون العدل، بحيث يتم التراضي بين المعاملين، وعن سياسية 

:العباد بنهي المنكر وأمر بالمعروف، يراجع

.556، ص 2، مجفي دائرة المعارف، "احتساب"البستاني؛بطرس -
.59ص ....محمد عبد العزيز مرزوق، العراق مهد-2
3-ل من وضع نظام الحسبة، وكان يستخدم السوط في معاقبة المخالفين يعتبر الخليفة عمر بن الخطاب أو

:يراجع

.75، ص 1975ربية، القاهرة ، دار النهضة العدراسات في الحضارة اإلسالميةحسن الباشا؛ -
، الهيئة الحسبة في مصر اإلسالمية من الفتح العربي إلى نهاية العصر المملوكيسهام مصطفى أبو زيد؛ -4

.41، ص 1986المصرية العامة للكتاب، 
، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية المعهدنظام الحسبة في اإلسالمعبد العزيز بن محمد ابن رشد ؛ -5

.48العالي للقضاء، ص 



، هو الناظر )1()اسم المحتسب(الحسبة وأطلقت المصادر التاريخية على القائم بشؤون 

في شؤون الحسبة في الدولة اإلسالمية، وهو موظف يعينه الخليفة أو الوزير أو القاضي 

، ويتولى شؤون التنظيم والتنفيذ )2(للنظر في شؤون الرعية، يأمرهم بما يوافق الشرع

قيم األسواق والحرف التي تشمل أخالقيات و) الفروض االجتماعية(والمراقبة لفروض الكفاية

)3(.والصناعات واإلنتاج والتوزيع األرزاق، والسلوك العام واالجتماعي لألفراد والطوائف

،)4(ولعل أهم وظيفة يتوالها المحتسب اإلشراف على الصناعات، والحث على إتقانها

ويراقب طوائف الحرف على اختالفهم، وهو من رجال الدين، الذي ليس لديه إلمام بأسرار 

من بين أفرادها يشرف على ) عريفا(الصناعات والحرف المختلفة فكان يختار لكل صنعة

)5(.أحوال طائفته ويطلعه على أخبارهم وحيلهم وطرق غشهم حتى يتسنى له مراقبتهم

:التنظيم الحرفي في مدينة الجزائر-1

سالمية كثيرا عرفت مدينة الجزائر خالل الحكم العثماني كغيرها من الدول العربية واإل

، حيث كانت تمارس في )6(من الصناعات الحرفية التي تستحق الدراسة والبحث واإلشادة بها

قلب المدينة حرف عديدة منها حرفة النجارة والدباغة، والسكافة والخياطة وصناعة السروج 

)7(.وصناعة األسلحة والبارود وصناعة السفن وغيرها كثير

ويسمى أمين االحتساب في التنظيم اإلداري بمصر العثمانية، وهو المحتسب الذي يراقب التجار ويضبط -1

:يراجع: المكاييل والموازين، لقاء راتب مكون من عادات مقررة له على التجار

.69محمد عمارة، قاموس المصطلحات االقتصادية في الحضارة اإلسالمية، ص -
.105أبو زيد أبو زيد، مرجع سابق، ص -2
.517ص .... محمد عمارة، قاموس -3
.59ص ....محمد عبد العزيز مرزوق، العراق مهد-4

77ص ....الباشا، دراسات في حسن -5
.61، ص 1983، العهد العثماني، م، و، ك، الجزائر، 4، جالجزائر في التاريخناصر الدين سعيدوني ؛ -6

7 -Diego Haedo,  « Topographie…. » .In revue Africaine, 1871, p . 56.



أغلب الحرفيين كانوا من الكراغلة، والعبيد نورغم ما أشار إليه هايدو، بأ

التي عمرت مدينة الجزائر بعدد كبير ،)2(، إال أننا ال ننسى دور الجالية األندلسية)1(المسيحيين

)3(.وأدخلت بعض الحرف التي كان يجهلها سكان مدينة الجزائر،من الحرفيين

كل المنتجات التي تصنع فيه، )4(وكان لكل حرفة سوق خاص بها أي سكة تجارية

وأهم هذه السكك سكة باب الواد الذي كانت توجد به أسواق من بينها . يحتاج إليها األهالي

وكذلك فيه سوق البالغجية الذي تصنع فيه أنواع األحذية من مختلف )5(سوق للنجارين

.الجلود

عامرة بمختلف الصنائع التي ملئت،وفي الجنوب من المدينة كانت سكة باب عزون

أسواق به، وهي متصلة ببعضها البعض منها سوق الخراطين وسوق السمارين وسوق رحبة 

)7(.الجنينة بسوق اللوحداروتنتهي سكة باب عزون عند مدخل ،)6(الزرع

1- Diego Haedo, Op,cit, p.56.

ارتبط استقرار الحكم العثماني بالجزائر، بهجرة ألعداد كبيرة من األندلسيين بدءا من القرن العاشر إلى -2

ى الربع األول من القرن السابع عشر للميالد، مستهل  القرن الثاني عشر للهجرة، الموافق للخامس عشر وإل

:والذي كان له تأثير كبير على البنية االجتماعية واالقتصادية لمدينة الجزائر، يراجع

، دار الغرب دراسات أندلسية، مظاهر التأثير اإليبيري والوجود األندلسي بالجزائرناصر الدين سعيدوني؛ -

.130، ص 2003اإلسالمي، 
3 -Renè Lespès; Etude de géographie et d’histoire urbaine, Felix Alcan, Paris, 1935, p . 162

هكتار، 11,كانت مدينة الجزائر تشتمل على العديد من األسواق، وقد كان مركزها التجاري يمتد إلى-4

: سوقا، يراجع) 40(ويحتوي على حوالي أربعين

- André Raymond; Grandes villes arabes à l'époque Ottomane, Sindbad,  Paris (S,D)   p . 149
وحسب ما جاء في وثيقة سلسلة المحاكم الشرعية، والمؤرخة بالتاريخ الهجري ألف وأربعة -5

ها تفيد أن الحاج محمد النجار ابن سعيد األندلسي، اشترى كامل الدار والعلوية هجرية، فإنّ) 1084(وثمانون

:الجنان بناحية باب الواد، داخل بلد الجزائر، يراجعالكاينة بحومة حارة

.50، العلبة رقم 04مركز األرشيف الوطني، الوثيقة رقم -
6-Mahfoud Kaddache; L’Algérie durant la période Ottomane, office des publications
universitaires, Alger, 1992.p . 211

ة تتمركز في القسم السفلي للمدينة، في حين يغلب على القسم العلوي منها على كانت األنشطة التجارية والحرفي- 7

.190، صخطط مدينة الجزائر من خالل األرشيف العثمانيألبير ديفولكس؛ -:األحياء السكنية، يراجع كل من

-P. Boyer, la vie quotidienne .........p . 159



كانت الصناعات بمدينة الجزائر تزاول بانتظام محكم وترتيب إداري مدعم بقانون 

المدينة كانت قائمة العثمانيين في المدينة، ألنيسيره مسؤولون كل حسب مهنته قبل وجود 

بكل هياكلها القاعدية لتطوير المجتمع، وهو ما جعل المسيحيين وحتى المهاجرين األندلسيين 

سبان لهم، واستطاعوا أن يتكيفوا مع الصناعة الالذين وفدوا إلى الجزائر هروبا من اضطهاد ا

دريسي وصف جزائر بني مزغنة في القرن التي كانت موجودة في الجزائر، خاصة وأن اإل

و هي عامرة، آهلة وتجارتها مربحة، ...«: الثاني عشر الميالدي بما يلي/السادس الهجري

)1(».وأسواقها قائمة، وصناعتها نافقة

وعليه كانت البنية التنظيمية للحرف دقيقة التنظيم، خضعت رقابتها لعدة مستويات من 

المدعومة بالسلطة الدينية والمتمثلة في المحتسب ) سلطة اإلداريةال(السلطة وهي رقابة الحكام

، مما يوضح استمرار التقاليد )مولى الرحبة(أو ) بصاحب السوق(الذي كان يعرف عند العامة

)2(.اإلسالمية في الجزائر في الفترة العثمانية

أن ما يؤسف له حقا هو سكوت«غطاسالدكتوراها عن مهام المحتسب فتذكرأم

سجالت المحاكم الشرعية عن مهامه، فكل ما نعرفه عنه أنه كان يعرف بأمين الحسبة إلى 

ه حسب بعض المعلومات الشحيحة التي وتضيف أيضا أنّ)3(».أواخر القرن السابع عشر

وجدت في بعض المصادر أن المحتسب أدى دورا بارزا في مسألة التسعير، ثم صارت 

)4(.األثمان ومراقبة اإلنتاجبيت الذي كان يشرف على تثسلطته تابعة لسلطة وكيل الخرج 

بلغ عدد النقابات الحرفية في مدينة الجزائر في الفترة العثمانية حسب أندري ريمون 

:وكان يتقدم في تنظيم هذه النقابات الحرفية)5(.)33(بثالثة وثالثين نقابة

الثاني /ب العربي في كتاب نزهة المشتاق في القرن السادس الهجريالمغراإلدريسي؛ أبي عبد اهللا الشريف-1

.114، ص 1983، حققه حاج صادق محمد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، عشر الميالدي
تحقيق ، )م1705–م 1695/هـ1117–1107(قانون أسواق مدينة الجزائرعبد اهللا بن محمد الشويهد؛ -2

17ص 1، بيروت، ط2006ين سعيدوني، دار الغرب اإلسالمي، وتقديم وتعليق ناصر الد
.204، ص 1، ج1830- 1700الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر عائشة غطاس؛ -3
.108و107عائشة غطاس، المرجع السابق، ص -4

5 -André Raymond, les grandes villes....p . 130.



:أمين األمناء-

وبالضبط في القانون )1(سواق مدينة الجزائرل إشارة إليه في قانون أوردت أو ،

)3(.م، ومباشرة بعد كاهية البايليك1704/ هـ1116عام )2(المتداول به في أسواق الداللين

أمة سلطات، من بينها ا عن وظيفة أمين األمناء فهي وظيفة حكومية يجمع فيها بين عد

النظام الضريبي التي تخضع اإلشراف على سجالت اإلدارة الخاصة بالنشاط الحرفي، وعن

)4(.له الجماعات الحرفية

ويهتم مثله مثل المحتسب بما يعرض في السوق كضبط األسعار والرسوم، ومقدار 

)5(.المكس

الذي كان يعتبر من ) عبد اهللا الشويهد(ومن األسر التي تقلدت هذا المنصب لفترة ما

عود إلى أواخر القرن السابع عشر أعيان مدينة الجزائر، وهذا حسب ما سجله من تقاييد ت

وفي هذا الصدد تذكر )6()م1705–م 1695/هـ1117-هـ1107(وأوائل القرن الثامن عشر

.17ص .......عبد اهللا بن محمد الشويهد، قانون-1
2-لّالدالّ: ل، بفتح الدال وتشديد الالم، والجمعالّالدون، هو السمسار، الذي يل، أي يعلن عن السلعة، ويزينها لّد

إغراء للمشتري، بتزيين المبيع، وإغراء للبائع، بتزيين السعر، وذلك جمعا بين البيين بغية بيعها، فهو وسيط ع

:بين البائع والمشتري، يراجع

.220محمد عمارة، قاموس المصطلحات االقتصادية، ص -
، وينوب عنه لدى أمناء الحرف، )المسؤول العسكري(كاهية البايليك، هو ضابط يمثل الداي، ويالزم اآلغا -3

:وله الصالحية في إبرام االتفاقيات، والحرص على تطبيقها مع الطوائف الحرفية، يراجع

.43، مصدر سابق، ص عبد اهللا بن محمد الشويهد-
.182عائشة غطاس، مرجع سابق، ص -4
.17عبد اهللا بن محمد الشويهد، مصدر سابق، ص -5

في النسخة األولى من مخطوط قانون على األسواق، ) الشويهد(ه كتب اسم أنّ: تذكر الدكتورة عائشة غطاس-

ثور على عدة وثائق تخص العائلة اتضح أن ، وبعد الع)الشويحات(ا في النسخة الثانية فقد حرف االسم إلى أم

:الكتابة الصحيحة لالسم هي الشويهد يراجع

.183عائشة غطاس، مرجع سابق، ص -
في ".مخطوط قانون أسواق مدينة الجزائر لعبد اهللا محمد بن الحاج الشويحات" ناصر الدين سعيدوني؛ -6

.118، ص 1990، الجزائر، 5، عحوليات جامعة الجزائر



تذكر غطاس أن عائلة الشويهد توارثت هذا المنصب منذ أوائل القرن السابع عشر إلى نهاية 

)1(.النصف األول من القرن الثامن عشر

:)2(األمين-

حرفة ولكل ...«،ويذكر حمدان خوجة في مؤلفه)3(ا للحرفةيمثل األمين السلطة العلي

)5(».أو والي المدينة)4(أمين أو مفتش، ويسمى رئيس كل هؤالء األمناء شيخ البلدة

وحسب الوثائق الشرعية فإن اختياره يتم من قبل زمالئه، بشرط أن يكون من المعلمين 

ك ألنه يؤدي دور الرقيب على المتصفين باألخالق الحميدة، ومعرفة ألصول الحرفة، ذل

والحرص على جودتها، وله كل الصالحيات في أن يفرض على الحرفي أو الصانع ،الصنعة

)6(.إعادة منتوج ما، وذلك إذا كان رديء، وبدون مقابل لصاحبه

بعد موافقة وإقرار من السلطة الحاكمة ا من جهة أخرى فالتعيين ال يتم إالّهذا من جهة، أم

تخص تعيين الباي )7(ة في الداي، وبحضور القاضي، وهذا حسب ما جاء في وثيقةوالمتمثل

.، مرجع سابقناصر الدين سعيدوني-1
لفظ األمين يقصد به المسؤول الجدير بالثقة، وهو مصطلح استعمل في الجزائر قبل دخول العثمانيين، -2

:الجزائر، حيث استعمل لدى القبائل البربرية كصفة يختص بها حاكمها، يراجع

- P .Eudel; l’orfévie algérienne et tunisienne, , Adolphe jourdan ,Alger, 1902, p .87
.188عائشة غطاس، مرجع سابق، ص -3
من بين ذوي المكانة والنفوذ، ومن بين طائفة الحضر، وكانت وظيفته تكمن في اإلشراف ) شيخ البلد(يختار-4

:على النقابات الحرفية، ويحرص على تسلم الرسوم من أمناء النقابات ووضعها في الخزينة العامة، يراجع

.77عائشة غطاس، نفسه، ص -
.125ابن عثمان حمدان خوجة ؛ مصدر سابق، ص -5
، 189عائشة غطاس، مرجع سابق، ص -6

- M .Rozet ; Voyage dans la régence d’Alger, au déscription du pays occupée par l’armée
française en Afrique, t. 3,  Arthus Bertrand,  Paris, 1833, , p . 88

،ص 2نص الوثيقة موجود في كتاب الدكتورة عائشة  غطاس، الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر، ج-7

193.



أمينا على جماعة النجارين عام ) علي بن الزمورلي(أحمد ألمين النجارين 

)1(.م1818/هـ1234

يشرف على العمل، ويقدم يد العمل للصناع ،)2(هذا وقد كان وراء كل حرفة معلم

.والحرفيين الذين يشرف عليهم

جدها قد غير أن األبحاث الحديثة التي تتضمن دراسات حول الفن اإلسالمي، ال ن

لة تقويم وتحليل شأن الفنان الفرد الذي يعرف حسب التسمية اهتمت بالقدر الكافي بمسأ

الشعبية بالمعلم، وهو المتمثل في كل من المعماري والمصور والنساج والخطاط والمزخرف، 

)3(.الفني باختالف وتشعب أنواعهأي هو الصانع ومنفذ العمل

لة المعلم، ربما إلى وراثة الصنعة في األسرة الواحدة على أويعود هذا اإلهمال لمس

امتداد جيلين على األقل، وقد كانت األسر شديدة الحرص على أن تظل أسرار الصنعة 

)4(.وتقنياتها محصورة في نطاقها وعدم بوحهم بأمرها

:الصانع

يبدو «لصنعة، ولكنه لم يكتسب مهارة المعلم، وقد أشارت غطاس، وهو الذي يحسن ا

)5(».ه فسح المجال للصناع لممارسة الحرفة في ورشات قبل االرتقاء إلى رتبة معلمأنّ

.192نفسه، ص -1
من قبل العناصر المحلية قبل وجود العثمانيين بالجزائر، بينما المصطلح ) المعلم(استعمل مصطلح -2

يين على حد سواء، والمعلم هو صاحب الحانوت أو تداول من قبل األتراك والكراغلة واألندلس) األسطه،(

: المحل الذي يعرف بمهارته التجارية وبإتقانه وجودة ما يصنعه، يراجع كل من

.203عائشة غطاس، مرجع سابق، ص –. 136عبد اهللا بن محمد الشويهد، مصدر سابق، -

:ماهر، حاذق، استاذ، يراجع: بمعنىا،تَوسكما ترد لفظ ُأ

،1992القاهرة،مكتبة مدبولي،،1مج عربي،–فارسي ،المعجم الفارسي الكبيرالدسوقي شتاّ؛ابراهيم 

91ص
.306سمير  الصايغ، الفن اإلسالمي، ص -3
.157عائشة  غطاس، مرجع سابق، ص -4
.205عائشة غطاس، مرجع سابق، ص -5



هي حرفة في مدينة الجزائروكما ذكرنا في المقدمة فإن الحرف التي كانت متداولة

خير الدين خالل سنتين ممرا صخريا، يربط تلك وأكمل ) ...(«النجارة، حيث يذكر سبنسر

الجزيرة بالبر مستعمال األسرى في العمل مع حرفي الخشب من بين األهالي والبنائين من 

)1(».)...(مهاجري األندلس

2(.أكثر الحرف رواجا في مدينة الجزائر هي حرفة النجارةويذكر بوايي أيضا أن (

، )01وثيقة رقم()3(اكم الشرعية األندلسيونامتهن هذه الحرفة وحسب وثائق المح

)4(.أيضا األعالجوامتهنها

:التنظيم الحرفي في مدينتي حلب ودمشق- 2

لم تكن الطوائف الحرفية متساوية العدد في مختلف مدن بالد الشام في جميع الفترات 

في مدينة كلبخالل العهد العثماني، وذلك بسبب اختالف اختصاص النشاط االقتصادي 

عبد القادر زبادية، الشركة الوطنية للنشر ، تعريب وتعليق الجزائر في عهد رياس البحروليم سبنسر؛ -1

.36، ص 1980والتوزيع، الجزائر، 
2- P .Boyer ,op, cit, p . 88.

والمؤرخة بتاريخ أواسط رجب عام 57، العلبة 03، الوثيقة 04الوطني وثيقة رقم فمركز األرشي- 3

بابن العربي اشترى جميع العلوي المعلم مولود بن المرحوم الحاج حميدة عرف : م تفيد أن1690/هـ1102

الكاين بحومة جامع خضر باشا بمقربة من سوق البرادعية من أحمد آغا بن علي التركي الناظر على شغل 

بثمن ألف دينار واحدة وستماية دينار . يوسف األندلسينالمواريث المخزنية ملك للهالك الحاج علي النجار اب

.وخمسة وعشرون دينار كلها

.54، العلبة 107رشيف الوطني، الوثيقة مركز األ-

في حومة (اشترى جميع الدار الكاينة بكوشة الوقيد ) اإلنكشاري(الشاب عبد الرحمن اإلنجيشاري : تفيد أن 

م من عبد اهللا النجار ابن محرز األندلسي بثمن 1665/هـ1076المجاورة لدار الثغر بتاريخ ) باب الجديد

.ثنان وستين ريالانة وأربعمائة ريال كبار فضية مثم

ومن هذا المنطلق نذكر أن األندلسيين تفننوا في صناعة الخشب وحرفة النجارة، واستعملوا الزخارف الملونة، 

:والمطعمة بالعاج، وهذا ما جعل صناعتهم الخشبية تختلف نوعا ما بالمقارنة مع الصناعات المحلية، يراجع

.55و54ص ...... ناصر الدين  سعيدوني، دراسات أندلسية-
.18عائشة غطاس، مرجع سابق، ص -4



بتناقص الحاجة شأنها مع الزمن أو تضاءل اندثر سواء محليا أو دوليا، فبعضها ممارساتها له 

1(.البعض اآلخر تعددت أنواعها الزدياد الحاجة إليهإلى منتجاته، في حين أن(

الدولة العثمانية عملت على تشجيع انتظام الحرفيين في لكن الشيء األكيد هو أن

ة اعتبارات منها أنهم، طبقا لما كانت عليه في العهود اإلسالمية، وذلك لعدطوائف خاصة ب

جزء من المجتمع، فالدولة تصدر تعليماتها للشيوخ عملية تسييرلهاكلت والطوائف الحرفية 

الذين كانوا حلقة وصل بين الدولة والطائفة، والشيوخ يقومون بإبالغ هذه التعليمات 

ا من جهة أخرى، فالدولة تحتاج إلى خدمات ومنتوجات بعض أملطوائفهم، هذا من جهة،

)2(.الطوائف في أوقات السلم والحرب

فكانت تقوم بتنصيب كل صنف من الصناعة عند حي ما، مما ساعدنا على معرفة 

أنواع الحرف التي كانت قائمة في حلب ودمشق، وبالتالي توضح لنا طبيعة المرحلة 

. بها هذا المجتمع، والتطور الحاصل خالل فترة دراستنااالقتصادية التي كان يمر 

دها، ويتجلى ذلك في  تنوع نشاطاتها حلب بتنوع الطوائف وتعدمدينة تتميز

ه كان يوجد في هذا الصدد أنّ)D’Arvieus(الحرفية والفنية وثرائها الفني، ويذكر دارفيو 

طائفة حرفية، ) 72(لي اثنتين وسبعينم حوا1683/ هـ 1095بمدينة حلب وحدها في سنة 

)3(.وكل طائفة منها يشرف عليها مسؤول

سجالت المحاكم الشرعية في كل من مدينة ويذكر أيضا رافق في مقاله السابق أن

حلب ومدينة دمشق للقرنين السابع عشر والثامن عشر سجل فيها ما يقارب مائة وثالث 

)4(.طائفة حرفية) 163(وستين

مجلة دراساتفي. ″مظاهر من التنظيم الحرفي في بالد الشام في العهد العثماني″عبد الكريم رافق؛ -1

.30، ص 1981، 4، ع)السورية(تاريخية
القرن ألول مناألصناف والطوائف الحرفية في مدينة دمشق خالل النصف اسليمان؛أبو سليم عيسى -2

.118-117،  ص 2000، دار الفكر، األردن،  الثامن عشر
3 -D’Arvieus, op, cit, t.6, p . 440

.32ص . ،4ع.... في مجلة دراسات.."....مظاهر"عبد الكريم رافق، -4



سجالت محكمة حلب أن«العرضي في كتابه السابقأبو الوفاء أشار من جانبه

الشرعية دن فيها وجود الطوائف الحرفية التي عملت في مجاالت الحرف المختلفة، وهذه و

)1(».الطوائف منتظمة تنظيما دقيقا

ه يصعب االستناد إلى المصادر المتوفرة لمعرفة عدد األفراد ومع هذا أكد رافق أنّ

من جهة أخرى العرضي أكد ، غير أن)2(في حاالت نادرةشكلوا الطائفة الحرفية إالّالذين

الطوائف الحرفية في مدينة حلب كانت تضم أفرادا من ديانات مختلفة، فكانت مفتوحة أن

)3(.للمسيحي والمسلم على حد سواء كطائفة الصباغين مثال

ها حرف مختلطة بين المسلمين وكذلك كان الشأن في مدينة دمشق، حيث وجدت من

)5(.مثل الحرف النسيجية والعمائرية والصياغة،دون تمييز)4(والذميين

مبدأ التعامل في هذه الطوائف الحرفية في القرنين العاشر والحادي عشر ذلك أن

يقوم على عدم التفريق االجتماعي الداخلي، والمساواة بين األفراد باعتبارهم ) م17(الهجريين

)6(.ة في المجتمع الواحدطبق

القاسمي في مرجعهجمال الدين ا عن عدد الطوائف الحرفية في مدينة دمشق فيذكرأم

ه تصفح أحد عشر صنفا من الحرف الدمشقية التي بلغت أربعمائة وسبع وثالثين حرفة أنّ«

)437(.«)7(

.19ص .....أبو الوفاء بن عمر العرضي، معادن الذهب في األعيان المشرفة بهم حلب-1
.33، ص 4ع.....مجلة....".مظاهر"ريم رافق، عبد الك-2
.26أبو الوفاء بن عمر العرضي، مصدر سابق، ص -3
الذمة بمعنى العهد واألمان، والضمان والحق، وسمي أهل الذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانيهم، وقد -4

الفريقان، ألن الذميين فرضت الجزية على الذميين في مقابل فرض الزكاة على المسلمين، حتى يتكافأ 

:والمسلمين رعية لدولة واحدة، ويتمتعون بحقوق مشتركة، يراجع

.15، ص1998، تقديم القليبي الشاذلي، دار الغرب بيروت، أهل الذمة في الحضارة اإلسالمية؛ المميحسن-

، 3، ط1962رة،  ، مكتبة النهضة المصرية، القاهالنظم اإلسالميةحسن حسن ابراهيم وعلي ابراهيم حسن؛ -

.230ص 
.77ص .....أبو سليم عيسى سليمان، األصناف-5
.16و15شادية عبد العزيز الدسوقي، مرجع سابق، ص -6
.6، ص 1.جمال الدين  القاسمي، قاموس الصناعات الشامية، ج-7



ئفة الحرفية في كل من مدينتي للطاةأو التنظيميةاإلداريةالتركيبويمكن تصنيف

:حلب ودمشق على النحو التالي 

ورؤساء ثانويون وهم مشايخ الحرف، ،)1(لحرف رئيس أعظم يعرف بشيخ المشايخلف

)2(.ىحدومبتدئون أو خدام في كّل حرفة على ومعلّمون، وصنّاع،

:شيخ المشايخ-

تنسب إلى الساللة و، وهي من أشراف األسر الدمشقية، خُصت عائلة بني عجالن

ولم تزل .حيث اقتصر عليها،وذلك منذ العصر الوسيطالحسينية النبوية بتولي هذا المنصب،

أوقافه في ضواحي إيرادوكان يعيش من .هذه العائلة محافظة على تسميتها ببيت العجالني 

)3(.مدينة دمشق

مر وينهي حرفة،ويأيمائتتعيين مشايخ الحرف،ألكثر من بفيهتم:أما عن مهامه

اآلمر األعلى ويحسم كل مشكلة لديهم،فهو الشيخ عليهم،ويفصل في كل مسألة،ويقاص،

ينتخب وال يعزل وال يبدل وال يخلعه من منصبه إال الموت أو الذي الوالحاكم األعظم،

)4(.االستقالة

شيخ –المعلمين والصناع ينتخبون الشيخ أنفي هذا الصددويذكر عيسى سليمان

ليخبرونه باختيارهم ليصادق عليه، ثم يتلو ،ثم يصطحبونه إلى شيخ المشايخ،الجديد-طائفةال

على الشيخ الجديد بعض اآليات القرآنية، ويقدم له النصائح الخلقية الالزمة إلدارة وتسيير 

)5(.حرفته بالعدل والمساواة، والسهر على مصالح الناس

في كل المدن المشايخ،أو شيخ لقد استعملت في الفترة العثمانية المصطلحات أمين أو شيخ وأمين األمناء،- 1

أما في المدن التركية فقد ورد .العربية سواء في المشرق أو المغرب كحلب، ودمشق وبغداد والقاهرة والجزائر 

:استعمال مصطلح كاهية، يراجع

169ص ،1عائشة غطاس، مرجع سابق، ج -

) مؤتمر المستشرقين(قدمها للمجمع العلمي الشرقي نبذة تاريخية في الحرف الدمشقية،لياس عبده قدسي؛ ا–2

.9ص،2ط،1992بيروت،دار الحمراء،،1883في مدينة ليدن 
.نفسه- 3
.نفسه- 4

.97سابق، ص أبو سليم عيسى سليمان، مرجع-5



مشايخ كان يغلب عليه الطابع الديني أكثر وتذكر بعض المراجع أن منصب شيخ الهذا 

1(.في، فهو الذي يقوم باالحتفاالت والطقوس الرمزيةمن الطابع الحر(

ن أصبح محصورا أإلى حد ،ويبدو أنه مع نهاية العهد العثماني قلت سلطة الشيخ المشايخ

)2(.بالتصديق على تنصيب شيخ حرفة من الحرف،بعد أن ينتخبه معلموها

:النقيب-

مهمته حضور االجتماعات العمومية التي يتعذر عليه ، وهو رسول شيخ المشايخ

ويختاره .و معلم أو للمذاكرة في شؤونهاأوتضطر كل حرفة لعقدها لشد صانع حضورها،

)3(.كما يمكن أن يعزله حسب إرادتهشيخ المشايخ،

)4(-بشيخ الطائفة- يرأس الطائفة الحرفية شخص عرف عادة و

ويسجل اسمه )5(، ومعلمي الحرفة)شيوخ الكار( اختياره من قبل المنتسبين للطائفةيتم 

اسمه في محكمتي حلب ودمشق، ويراعي في صفاته معرفته ألسرار الحرفة وإتقانها وحسن 

وإنما يمكن أن يكون حديث السن إلى حد ، ، وال يشترط أن يكون أكبرهم سناالخلق والعدل

)6(.معلوم

)7(.تنتقل المشيخة باإلرث من األب لالبنو في بعض األحيان

.294،ص 1يوسف جميل نعيسة، مرجع سابق، ج-1

11نفسه، ص 2-
12نفسه،ص - 3
ويمكن للطائفة أن ترفض تعيين شيخ لها، كما حدث بالنسبة لطائفة المسالخية في حلب سنة -4

م، ظلما لهم في تعيين الشيخ عليهيكون عليهم شيخ، ألنالعادة القديمة أالّم، حينما ادعت أن1608/هـ1017

ومخالفة للعرف المتبع لديهم، ولما تأكد القاضي من صحة كالمهم، منع أن يكون لهم شيخ بدون رضاهم، 

:يراجع

.63و35، ص 4، ع..."مظاهر" عبد الكريم رافق، -
.97مرجع سابق، ص .....أبو سليم عيسى سليمان، األصناف-5
.19أبو الوفاء بن عمر العرضي، مصدر سابق، ص -6

13ص مصدر سابق،و الياس عبده قدسي،
.نفسه-7



ومن مهام شيخ الطائفة النظر في أمور طائفته، وتوزيع العمل على المنتسبين للطائفة 

بالتساوي، ورفع الظلم، وتحديد مواصفات مصنوعات الطائفة وتحديد األجور التي يتقاضاها 

ع المحتسب بعد االجتماع بينهما منتسبوا الطائفة مقابل عملهم، وتحديد األجور يتم باالتفاق م

الذي كانت مهمته اإلشراف على جودة المنتوجات المصنوعة )1(في المحكمة الشرعية

)2(.ومراقبة الموازين والمكاييل،والمشاركة في تحديد أسعارها

هذا ومن مهام شيخ الطائفة أيضا قبول المنتسبين الجدد فيها، وطرد الذين يسيئون 

)3(.اوزون عن تعليماتهالعمل الطائفة، ويتج

وكان شيخ الطائفة يجمع الضرائب المستحقة على منتسبي الطائفة، وذلك بعد تقسيمها 

)4(.عليهم

، ينوب عنه قائم في مدينة حلبفي حالة اضطرار الشيخ للتغيب عن طائفته

)5(.، ويتم تعيينه من قبل شيخ الطائفة نفسه)نائب(مقام

ال النائب الجديد الذي يتم تعيينه في مدينة حلب كامل ويشارك شيخ الطائفة في استقب

إذا قدم نائب حلب، يخرج إليه ) ...(«:المسؤولين في المدينة، مثلما ذكر ذلك ابن شحنة

)6(».)...(القضاة، وجميع الجيش وأرباب المناصب، وطوائف المشايخ

جرت العادة أن يجعل المحتسب له مقرا مركزيا معروفا، قريبا من السوق، يكون نقطة تجمع ألعوانه -1

، فيجلس )وهو بناء يسطح أعاله لغرض الجلوس عليه(وغلمانه، وفي واجهة مقره هذا يوجد ما يعرف بالدكة 

ة في بعض األوقات للنظر في شكاوي الناس، ومما يالقونه من غش، وتدليس، أو ضرر المحتسب على الدك

:الحق بهم ليتخذ إزاءها اإلجراء المناسب، يراجع

.49ابن رشد، نظام الحسبة في اإلسالم، ص -
.20أبو الوفاء بن عمر العرضي، نفسه، ص -2

،1982دمشق،ركة المتحدة للطباعة والنشر،الش،دمشق عصر المماليك والعثمانيينو أكرم حسن العلبي؛ 

321ص،1ط
.20أبو الوفاء بن عمر العرضي، مصدر سابق، ص -3
.نفسه-4
.21نفسه، ص -5
6-258ر المنتخب في تاريخ مدينة حلب، ص أبو الفضل محمد ابن شحنة، الد.



جاويش،الشاويش أو ال-دمشق منصب ويلي الشيخ في الترتيب الحرفي لمدينة  

سلطة قضائية وليس له حق والوينتخبه الكار،، ونسبته للشيخ كنسبة النقيب للشيخ المشايخ

حيث يدعوا شيوخ الحرف وإنما هو رسول الشيخ ومتمم أوامره،على أهلي حرفته،

)1(.ويبلغ الجزاء لمن حكم عليه الشيخ بشيءويكلفهم لحضور الشد،والوالئم،لالجتماع،

، الذي يتم اختياره من )أي رئيس الفتيان()2(-اليكيت باشي-للطائفة ومن المنتسبين

قبل المنتسبين إلى الطائفة، ويسجل هذا االختيار في المحكمة الشرعية، ويختص هذا المنصب 

، كما عرفت مدينة دمشق )3(لغير المسلمين الراغبين في االشتراك مع المسلمين في الطائفة

)4(.كيت باشي على مساعدة شيخ الدباغين في مهمتهحيث عمل اليهذه الوظيفة

وانتخبت بعض الطوائف اليكيت باشي ليقوم بالمهمات التي يقوم بها الشيخ، مثل طائفة 

طائفة العطارين اليهود أيضا م، و1625/هـ1035حلب سنة بمدينة فتالي الحرير النصارى 

)5(.م1633/هـ1043حلب سنة مدينة ب

مهمة اليكيت باشي هي التأكد من حصول كل معلم في ويذكر عيسى سليمان أن

الطائفة على حصته من العمل، ومن ممارسة الحرفة في األماكن المحددة لها، وذلك حتى يتم 

، وهنا يتضح لدينا مدى )6(الوفاء بما على الطائفة من االلتزامات اتجاه الطوائف األخرى

ل حرفة من الحرف التي كانت تمارس في الحرص على التشديد في تحديد التنظيم الهيكلي لك

المجتمع اإلسالمي، وذلك حرصا على اإلتقان في العمل وجودته، وكذا حتى يأخذ كل حرفي 

.نصيبه من الدنيا

15الياس عبده قدسي،مصدر سابق،ص - 1
: وتعني رئيس   يراجع) باشي(وتعني في اللغة التركية الفتى، و) يكيت(من اليكيت باشي، الكلمة مشتقة -2

.295، ص 1يوسف جميل نعيسة، مجتمع مدينة دمشق، ج-
.21أبو الوفاء بن عمر العرضي، المصدر السابق، ص -3
.109أبو سليم عيسى سليمان، األصناف والطوائف الحرفية في مدينة دمشق، ص -4
.110نفسه، ص -5
.111نفسه، ص -6



المجتمع بهذا التشكيل جدير بأن يوصف بالمجتمع العضويوبالتالي يمكن القول أن ،

تداعى له باقي الجسد بالسهر اوالمتكامل كالجسم الواحد إذا اشتكى منه عض، المتعاضد

.والحمى

في الطوائف الحرفية التي تهتم بالخدمات، -مقدم–حلب منصب كما وجد في مدينة 

)1(.ويتولى المقدم مسؤولية سبع طوائف

، نقال عن إخوان ، يقول الشيخلي)2(المعلمأو -األستاذ–ومن المنتسبين للطائفة 

صانع من البشر من أستاذ يتعلم منه صنعته أو علمه، واألستاذ في ه البد لكلالصفا، أنّ

ه هو الذي يحرك القوة الموجودة في نفسية الصانع، نظرهم هو الدليل في تلك الصنعة، ألنّ

)3(.ويخرجها إلى حيز التنفيذ

وعلى المعلم قبل انخراطه في هذا السلك أن يجتاز اختبار اإلجازة، الذي يتمثل في 

)4(.لدن من هو أعلى منه في الحرفة وكذا امتالك ملكة الصنعة وأسرارهاتزكية من 

أنه ال يملك مستوى حرفته، إالّالذي يتقن-الصانع–المعلم تأتي رتبة وبعد رتبة 

رافق أن الصناع شكلوا العدد األكبر في عبد الكريم ، ويذكر )5(مهارة األستاذ أو المعلم

: والحمالين والسعاة، وغيرها، يراجعبينالطوائف التي تهتم بالخدمات هي طائفة السقا -1

.21أبو الوفاء بن عمر العرضي، مصدر سابق، ص -
، حورت أيضا إلى كلمة )أستاذ(، كلمة فارسية تعني المعلم والعالم، قدير في العلم أو الفن، معربها)أستاذ(-2

، وأشير إليه بكلمة معلم، ومعلم الحرفة، وهو الذي يحق له إقامة مشغل خاص به يعمل فيه الصناع )طهأس(

:واألجراء، يراجع

6، ص1969، دار العلم للماليين، بيروت،  عربي-المعجم الذهبي، فارسي؛محمد التونجي-

.36، مرجع سابق، ص 4ع،"........مظاهر"عبد الكريم رافق، -
.111ابراهيم سعيد الشيخلي، األصناف في العصر العباسي، ص صباح-3
تعتمد ترقية الصانع إلى رتبة معلم على رأي معلمه، ويتم خاللها منح رتبة األستاذية أو المعلمانية في -4

احتفال يعرف باإلجازة، وهي عبارة عن مجموعة من التوصيات التي يقدمها شيخ الحرفة إلى المعلم، مثل 

سيير الصناع، ثم يختتم احتفال اإلجازة بأن يدفع المعلم الجديد مبلغا من المال للحصول على نسخة من كيفية ت

:من الشيخ، يراجع" المعلمانية"اإلجازة أو تقرير 

.96و94أبو سليم عيسى سليمان، مرجع سابق، ص -
.84نفسه، ص -5



لمين واألجراء، حيث كانوا عماد الحرف، كل في مجال الحرفة بالمقارنة مع عدد المع

وأن يكون قد تحصل على ، ويشترط على الصانع أن يكون عارفا بصنعته، )1(تخصصه

وكانت من جملة الشروط الموضوعة أن يكون قد تاب عن المنكرات،درجة المهارة فيها،

)2(.ورخى ذقنه

عقد اتفاق يحدد مدة العمل يعمل مع المعلم بموجبالصانعوفي مدينة دمشق كان 

، بعد حصوله على )4("الشد"إذا اجتاز حفلوال يقبل الصانع في الحرفة إالّ)3(واألجرة،

)5(.العهد

وذلك في مظاهر دقيقة درج عليها المجتمع اإلسالمي، حتى يسود االنضباط في العمل، 

ي جعلنا نحن اليوم ننبهر قة في حرفته، والصفاء في منتوجاته، األمر الذويتحرى المشدود الد

من األدوات المختلفة، التي تركها لنا أمثال أولئك الذين تعاقبوا على حضارتنا اإلسالمية، 

فكانت أدواتهم، ومشغوالتهم قد اتسمت بالدقة في تحديد تقاسيمها الشكلية، واتزان أجزائها، 

الضوابط الدقيقة في ورقة في زخارفها، وطالوة في ألوانها المشرقة الزاهية، ولوال تلك 

التسيير، والمتابعة المستمرة للمشرف على الصناع لما أخذنا بجمالية موروثنا الفني في جميع 

.مواده المختلفة

.36، مرجع سابق، ص 4،ع......"مظاهر"عبد الكريم رافق، -1
18مصدر سابق،صالياس عبده قدسي،- 2

.84أبو سليم عيسى سليمان، مرجع سابق، ص -3
الشد، هو أهم شعيرة في الحفل الذي يقام لقبول الصانع في الحرفة، ويتم دعوة شيخ الحرفة وشيخ المشايخ -4

المشدود من وسطه، ويعقد ، فرد المحزم، ويلف )الذي يقوم بعملية الشد(وبعض زمالء المشدود والنقيب يتولى

ثالث عقد، العقدة األولى لشيخ الحرفة، ليعرف المشدود ما عليه من واجبات الخضوع له، والثانية يحلها المعلم 

ليفتخر بأنه أخرج صانعا متمكنا، والثالثة يحلها الشاويش، ألنه يمثل إحدى السلطات التي يجب على المشدود 

ة الفاتحة، ويذكر العهد، والوصايا واليمين باهللا، ومواعظ، وآيات قرآنية، أن يخضع لها بالحرفة، ثم تقرأ سور

:وأحاديث نبوية، يراجع

.122صباح ابراهيم سعيد الشيخلي، األصناف في العصر العباسي، ص -

.87و86ص .....أبو سليم عيسى سليمان، األصناف-
أدبه، (ة الصناعة، مراعيا في ذلك سلوك الصانع العهد هو تفويض من المعلم إلى صانعه بالدخول إلى مهن-5

: ، يراجع)وقدرة االستيعاب والتعلم

.122صباح ابراهيم سعيد الشيخلي، مرجع سابق، ص -



يباشر المبتدئ تعلم مبادئ الحرفة عند بلوغه سن .المبتدئوفي أسفل السلم المهني يأتي

والمتمثل في ضمان توفير كل العاشرة، على يد المعلم، ويخضع المعلم إلى قانون الحرفة 

وكان لكل معلم عدد من الصبيان لتعليم حرفة . اإلمكانيات المادية لتعليم المبتدئ وحمايته

النجارة، وكانت فترة التمرين لهؤالء الصبيان قد تطول أحيانا وقد تقصر، وذلك حسب 

في تعلم الحرفة، استعدادهم الفطري لتعلم الحرفة، ولم تكن هناك فترة زمنية يقتضيها الصبي 

وبعد مدة التمرين التي يتلقى فيها المبتدئ أسرار الحرفة وأصولها يقدم قطعة كنموذج للحكم 

)1(.على كفاءته

ومن أهم الطوائف الحرفية التي عرفتها كل من مدينة حلب ودمشق في العهد 

.نينالعثماني، طوائف حرف البناء التي كانت تندرج ضمنها حرفة النجارة وحرفة الدها

:مدينة حلبفي أهم الطوائف الحرفية –1

كانت حرفة النجارة في مدينة حلب تضم طائفتين، ترتبط كل طائفة باألخرى أشد 

.االرتباط، وهما طائفة الحطابين وطائفة النجارين

كانت مهمتها جلب الحطب من خارج مدينة حلب وبيعه في السوق )2(:ابةطائفة الحطّ-

)3(.لالستخدام المنزليلطائفة النجارين أو

المنتسبين إلى هذه الطائفة يقومون أشارت محكمة حلب الشرعية أن:طائفة النجارين-

بشراء الحطب على شكل حزم من طائفة الحطابة، وبعد ذلك يقوم النجارون بصناعة األبواب 

)4(.والنوافذ والسقوف وما شابه ذلك

1-; Histoire des corporations des métiers depuis leurs origines jusqu'à leurléon Martin-saint-
. 87.ed, peme, 1922, 3, Felix Alcansuppréssion en 1791

. 19و18الدسوقي، مرجع سابق، ص -
:اب، هو محترف لحرفة قطع وجمع فروع األشجار، يراجعالحطّ-2

.173محمد عمارة، قاموس المصطلحات االقتصادية في الحضارة اإلسالمية، ص -
.37أبو الوفاء بن عمر العرضي، مصدر سابق، ص -3
.32ه، ص أبو الوفاء بن عمر نفس-4



كانوا يتخذون موقعا داخل مدينة حلب وعادة ما الذين:طائفة الصباغينإلى جانب ذلك توجد 

يكونوا من غير المسلمين، مثلما أشار إلى ذلك العرضي أن الفئة التي اشتهرت بالصباغة هي 

)1(.اإلفرنج

، ويذكر تيمور في كتابه )المزوقين(هذا وقد كان بمدينة حلب سوق خاص بالصباغين

القزويني ذكر هذا السوق في آثار البالد، وأنأي (هقال أن فيه آالت عجيبة مزوقة وعد

)2(.من عجائب هذه الدنيا) السوق

:مدينة دمشقفي أهم الطوائف الحرفية - 2

كان التنظيم الحرفي المتبع في حلب هو المتبع في مدينة دمشق، غير أن هناك 

فة معلومات دقيقة وإضافية عن طائفة النجارين من مدينة حلب، فطائفة النشارين تابعة لطائ

النجارين، وكان لكليهما شيخ واحد، وتندرج ضمن طوائف حرف البناء، وفي عام 

م كان الشيخ عبد القادر درويش مسؤوال عن الطائفتين، وكان يقوم بتوزيع 1698/هـ1110

وعليه كانت طائفة النجارين )3(الضرائب على معلمي الطائفتين كل حسب طاقته وإمكانياته،

.ا النحوبمدينة دمشق تعمل على هذ

يبيع الحواصلي للنجار ما يحتاج إليه من أنواع الخشب المختلفة، حيث يقوم 

أو يؤتي بها )5(.كلها ثم يخرج أخشابا تستعمل في مجاالت عديدة)4(الحواصلي بشراء الغيضة

، وقد تمكنوا من السيطرة )1(، وكان معظم هؤالء الحواصلية من اليرلية)6(من بساتين الغوطة

.25أبو الوفاء بن عمر العرضي مصدر سابق، ص -1
.152، ص 2003، دار اآلفاق العربية، القاهرة، التصوير عند العربأحمد تيمور؛ -2
.271ص .... أبو سليم عيسى سليمان، األصناف-3
نْزلوا التُ:حديث عمروفي.وأغياضياضوجمعها غفيه الشجر،تيجتمع فينْبِماءمغيض: الغَيضة-4

الغياض جمع غيضة وهي الشجر الملتفّ،ياض،المسلمين الغ،ألنهم إذا نزلوها تفرقوا فيها فتمكن منهم العدو

:الطلع، يراجع:والغيضوقال ابن األثير، الغابة غيضة ذات شجر كثير، وهي على تسعة أميال من المدينة،

202-201ص،7،مج)غيض( لسان العرب،مادةابن منظور،

:والغيضة من المناطق التي يوجد فيها الخشب في مدينة دمشق، والغيضة بوادى بردى؛ يراجع

.270أبو سليم عيسى سليمان، نفسه، ص -
.نفسه-5
.88ص 1996، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،  معالم دمشق التاريخيةقتيبة الشهابي و أحمد اإليبش؛ -6



األخشاب بمدينة دمشق، وكانوا يملكون مستودعات الخشب المنشور السيطرة على تجارة 

والجذوع المشذبة الستعمالها في البناء والنجارة المختلفة، والتي كانت تتوزع في محلة 

ومحلة الدرويشية، وكانت المستودعات تعرف بأسماء أصحابها، فلذلك كانت )2(الميدان

ها حوصلة محمد بشه بن الحاج محمد المستودعات تنعت بالحواصلية، والتي من أهم

)3(.الخشاب، الذي امتلك مستودعا لألخشاب في محلة النصارى بدمشق

وبعد أن تقطع األخشاب يستأجر الحواصلي نشارين لتقطيع األخشاب حسب مقاييس 

.محددة

طائفة النشارين كانت تابعة لطائفة النجارين، ألن هم الذين يعطون وللتذكير فإن

نشار لتحديد المقاييس واألحجام التي يريدونها، ويقوم النشار بنشرها حسب هذه تعليمات لل

)4(.المواصفات

:طائفة الدهانين أو الصباغين-

تعتبر حرفة الدهانين من الحرف المتممة ألعمال طائفة المعمارية أو البنائين، ولالنتماء 

هندسة والمساحة، وضبط المقاييس إلى هذه الطائفة على الدهان أن يكون على دراية بعلم ال

والحساب، كما يجب أن يكون على جانب من سالمة الذوق والصنعة، ذلك أن عمل الدهان 

لحرفية في مدينة دمشق دخول القوات العثمانية تدريجيا في صفوفها، وأولها فرق شهدت الطوائف ا-1

االنكشارية، ولما لم يكن لدى هذه الفرق االنكشارية أية مساهمة في األعمال العسكرية العثمانية دخلوا في 

ليرلية، صبحت تعرف بام السكان المحليون لهذه الفرق فأالمصالح المحلية في كل من دمشق وحلب، وانض

:يراجع

.127و126أبو سليم  عيسى سليمان، األصناف، مرجع سابق، ص -
2-والي الشام أسعد باشا العظم الذي تنسب تسمية حي الميدان إلى منطقة كانت تعرف بميدان الحصى، وأن

ن ر طريق الميدان من باب المصلى إلى باب اهللا، وكاهـ، عم1170م و1752/هـ1165حكم خالل السنوات 

:مكان تجمع الحجاج المتجهين نحو دار الحرام، يراجع

.305، ص 3، ط1994، مؤسسة النوري، دمشق،  دمشق، تاريخ وصورقتيبة الشهابي؛ -
.271ص .....أبو سليم عيسى سليمان؛ األصناف-3
.نفسه-4



هو آخر مرحلة في البناء، ويستطيع أن يغطي العيوب التي تظهر على المبنى، ليعطيه شكال 

)1(.جميال خاصة للسقوف

بنو الحاج (ة العجمي القديم والحديث ومن األسر التي اشتهرت بمدينة دمشق في صناع

درويش ومحمد، وهما من مشاهير رجال : ، والذي ترك ولدين)محمد أبو نجيب الدهان

)2(.الصناعة في هذا العصر

اغين الذي يقع بين باب الجابية األثري وكان لهذه الطائفة سوق عرف بسوق الصب

3(ةومحلة باب الجابية المجاورة للسناني(مسايرا ال ،ةجدار الشرقي لجامع السناني.)4(

ودمشق حلب،الجزائر،:و المالحظ أن الهيكل العام لتنظيم الحرف في المدن الثالث

الذي "أمين"مثل ، على مستوى التسميةيكمنإالّ أن االختالف، اويكاد يكون متطابق، متشابه

ية المتمثلة في أن كل التنظيمات تخضع لرقابة السلطة الشرعإلى فضال ."شيخ"يقابله 

.المحتسب

توفر المصادر المكتوبة حول التنظيمات الحرفية في المشرق بصفة هووالجدير باإلشارة إليه 

وبالد الشام بصفة خاصة على خالف مدينة الجزائر فهي قليلة وتكاد تنحصر في عامة،

. وثائق المحاكم الشرعية التي اعتمدت عليها الدراسات

.279، ص ...عيسى سليمان؛ األصنافأبو سليم -1
.900صيني، منتخبات التواريخ لدمشق، ص محمد أديب آل تقي الدين  الح-2
3-تضم (ة، محلة خارج باب الجابية، سميت المحلة بذلك نسبة إلى المجموعة العمرانية الموجودة فيهاالسناني

).م  1589/هـ 998تولى دمشق سنة (، والتي أنشأها والي الشام العثماني سنان باشا)المسجد المشهور

.294بش، معالم دمشق، ص قتيبة الشهابي و أحمد اإلي-
.350، ص 1990، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،  أسواق دمشق القديمةقتيبة الشهابي؛ -4



الفصل الثاني

د الخامواالم

أساليب الزخرفةوأدواتهاتقنيات الصناعة و



:د الخامواالم

كإحدى أهم العناصر ،)1(ال يخف على أحد األهمية الحيوية التي تمثلها الشجرة

فلها وظيفة طبيعية بوصفها الرئة التي تتنفس من خاللها المكونة للطبيعة لفوائدها الكثيرة،

هيآالف السنين وفمنذ ، شكلت الشجرة دعائم العمران البشرياألرض، وفي ذات الوقت 

إلى مختلف األشكال والصور لتخدم مطالبه، اإلنسانوتتحول على يدي، تؤدي دورها الخالد

يلجأ إليه، مأوىعالجها بالتشكيل ليقيم منها لنفسه فتارة وتحقق أغراضه الفنية والثقافية، 

لها إلى قارب فها ليحويجوتارة أخرى قام بتن غدر أعدائه ولتقلبات الجو، أو احتماء ماتقاء

صنع منها أوتادا مدببة غرسها في كما ينساب به فوق سطح الماء سعيا منه للصيد أو التنقل، 

عليها من فنه ليشكل منها ىضفأاألرض بذكاء ليتخذ منها أداة للدفاع عن نفسه، وأخير

.الثمينة وأثاثه المريحهأدوات

:ها كريمكن ذكثر من موضع في القرآن الكريم،أذكر الشجرة في وقد ورد

دم اسكن أنت وزوجك الجنة وكال منها رغدا حيث شئتما وال تقربا هذه الشجرة آوقلنا ي«
َءأنتم أنشأتم شجرتهآ أم نحن المنشئون « »زقّومكلون من شجرَأل« )2(»فتكونا من الظّالمين

ا نفذت كلمات ه من بعده سبعة أبحر ميمدالم والبحرأقْرض من شجرةولو أنما في األ«)3(»
)4(»الله إنّ الله عزيز حكيم 

)5(طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماءألم تر كيف ضرب الله مثال كلمة طيبة كشجرة« 

والمجتمع الكثير منه في منبته ار،جواألشْراتجر والشَّجة الواحدة تجمع على الشَّرجالشَّ:شجر- 1

قاوم ،أو جلدقكل ما سما بنفسه،ر،جالشِّ:وقيل ، ساقما قام على:ر من النباتجر والشَّجوالشَّ.راءجشَ:

رةجة وشرجوالواحدة من كل ذلك شَالشتاء أو عجز عنه،

رة،جشَراء،وواحد الشّجر،اسم لجماعة الشّج:، وقيلرجالشِّ:راءجوالشَّ

شْوالممنبت الشجر،:رجشْوالمجأرض تنبت الشجر الكثير،ة،رَشْوالمجموضع األشجار،:رشْوأرض مجة،ر

:يراجعكثيرة الشجر،

.395إلى394ص،4مج،)شجر(ابن منظور،لسان العرب،مادة 
35اآلية القرآن الكريم، سورة البقرة،-2
82و52القرآن الكريم، سورة الواقعة، اآلية - 3
27اآلية سورة لقمان،القرآن الكريم،-4
24اآلية سورة ابراهيم،القرآن الكريم، - 5



زل من هو الذي أن«)1(»خبيثة من فوق األرض مالها من قرارومثل كلمة خبيثة كشجرة« 
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من «)2(»لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون السماء ماء

دم اسكن أنت وزوجك الجنة فكال من حيث آوي«)3(»الجبال بيوتا ومن الشجر  ومما يعرشون
لهما ما فوسوس لهما الشيطان ليبدى «)4(»شئتما وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظّالمين

ورى عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إالّ أن تكونا ملكين أو تكونا 
فدالّ هما بغرور فلّما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما «)5(»من الخالدين

طان لكما عدو من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشي
أمن خلق السماوات واألرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة « )6(»مبين

)7(» بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أءاله مع الله  بل هم قوم يعدلون 

الله نور السماوات واألرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة كأنها كوكب «
باركة زيتونة الّ شرقية وال غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار دريوقد من شجرة م ي

«)8(»نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء ويضرب الله األمثال للناس والله بكل شىء عليم
ا الواد األيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنفلما أتاها نودي من شاطىء

)9(»الله رب العالمين

)10(»فوسوس إليه الشيطان قال يآدم هل أدلّك على شجرة الخلد وملك الّ يبلى«

ألم تر أنّ الله يسجد له من في السماوات ومن في األرض والشمس والقمر والنجوم والجبال «
له من مكرم هن الله فماوالشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن ي

)12(»وشجرة تخرج طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ لّألكلين« )11(»إنّ الله يفعل ما يشاء

26القرآن الكريم، سورة ابراهيم،اآلية - 1
10القرآن الكريم، سورة النحل،اآلية - 2
68القرآن الكريم، سورة النحل،اآلية- 3
19القرآن الكريم، سورة األعراف، اآلية - 4
20القرآن الكريم، سورة األعراف، اآلية 5
22اآليةالقرآن الكريم، سورة األعراف،- 6
60القرآن الكريم، سورة النمل، اآلية - 7
35القرآن الكريم، سورة النّور،اآلية - 8
30القرآن الكريم، سورة القصص، االية - 9

120القرآن الكريم، سورة طه،اآلية رقم - 10
18القرآن الكريم، سورة الحج، اآلية رقم- 11
20القرآن الكريم، سورة المؤمنون،اآلية رقم 12



وإذا « كما ورد ذكر الخشب في القرآن الكريم، والذي هو وجه من أوجه الشجرة 

سندة يحسبون كلّ صيحة ب مُن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشرأيتهم تعجبك أجسامهم و إ
)1(»م العدو فاحذَرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون عليهم ه

الخامات التي أحددوره العام في خدمة اإلنسان، باعتباره يؤدي)2(الخشبوال يزال 

يتسع نطاق استعمالها يوما بعد يوم في جميع أنحاء العالم، إذ يتميز بخصائص طبيعية عديدة 

تحفا خشبية، بزخارف فنية منهلفيشكّوتشكيله وتعدد استعماالته، ، منها سهولة استخدامه

ةتسلب الناظر بألوانها المختلفة والمنسجمة، والمتداخلة مع النقوش المجسم .

هذه الصناعة من ضروريات العمران «: وقال ابن خلدون عن صناعة الخشب

نات ن من المكوفي كل مكووذلك أن اهللا سبحانه وتعالى جعل لآلدمي. ومادتها الخشب

له فيه من المنافع ما ال تكمل بها ضروراته، أو حاجاته، وكان منها الشجر، فإنمنافع

ثم بعد ذلك ) ...(ومن منافعها اتخاذها خشبا إذا يبست. ينحصر مما هو معروف لكل أحد

مد واألوتاد خذون منها العا أهل البدو، فيتّفأم. منافع أخرى ألهل البدو والحضر

وكّل. حضر فالسقف لبيوتهم واألغالق ألبوابهم والكراسي لجلوسهما أهل الوأم)...(لخيامهم

)3(».ةواحدة من هذه فالخشبة مادة لها، وال تصير إلى الصورة الخاصة بها إال بالصناع

ويتضح من كالم ابن خلدون بأن النجارة رتبا، تتنوع أعمالها بتنوع منافعها، وخبرة 

بالعمائر، وما يستعمل في الفتحات كمصاريع القائمين عليها، فمنها ما هو وثيق الصلة 

األبواب واألغالق والشبابيك، والسقوف وهناك ما له عالقة بصنع األثاث من كراسي 

ةومناضد وأسر.

4القرآن الكريم، سورة المنافقون، اآلية - 1
:الخشب معروف، والواحدة خشبة، والخشابة قوم معهم خشب، يراجع:جاء في محيط اللغة-2

-277ص 1، ط4ج،محيط في اللغةاد؛ إسماعيل ابن عب.

:ابة، باعتها، يراجعشّالخشبة، ما غلظ من العيدان، والخُ: وجاء في لسان العرب، خشب-

.351، ص 1، دار صادر، مج)خشب(ابن منظور، لسان العرب، مادة-

:الخشب، هو ما يبس من الشجر، يراجع: وجاء في قاموس المصطلحات االقتصادية-

.193محمد عمارة، قاموس المصطلحات االقتصادية، ص -
عاصرهم من بر ومنكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والبرعبد الرحمن ابن خلدون؛-3

.730، ص 3، ط1967دار الكتاب اللبناني، ،1، مجذوي السلطان األكبر



إذا دعت الحاجة إليها في مكان يتوفر فيه االستقرار واألمن، وال تقوم صناعة ما إالّ

والمواد األو1(.عة يرتبط وجودها بمكان حضريصنالية أو الخام، بحيث أن(

ويرجع تاريخ صناعة الخشب التي يطلق عليها النجارة إلى أقدم العصور، ولدت 

هذه الحرفة منذ أن فكر اإلنسان بحياة االستقرار التي تطلبت بناء البيوت، فدخل الخشب في 

تطورت تبعا لتطور الحياة سقوفها، وأبوابها بشكل أولي، وقد الزمت هذه الحرفة اإلنسان، و

االجتماعية، فاحتلت المكانة األولى، بين الحرف اليدوية األخرى، فال نجد دارا أو محال أو 

)2(.وكان لألعمال الخشبية نصيب كبير فيهاأي مرفق من المرافق العامة، إالّ

إلى توفرها في كل المناطق وسهولة االشتغال ) صناعة الخشب(ويرجع سبب انتشارها 

.الخشب سهل االستغالل رغم متانتهليها بأدوات يدوية بسيطة، وكذلك كما ذكرنا سابقا أنع

ل، وقد بنجارة الخشب منذ الزمن األووغيرهم من الشعوب القديمةاشتهر العرب

ثرت الحفريات األثرية في فترات متفاوتة عن نماذج خشبية قديمة تكشف عن مدى مهارة ع

)3(.في صناعته وتفننه فيهاار القديم وتخصصهجالنّ

وقد بلغت صناعة الحفر على الخشب على يد المسلمين درجة كبيرة من اإلتقان حيث 

نمت وتطورت حتى غد ت غاية في اإلبداع والروعة، وبصفة خاصة في الجزائر وحلب 

.البلدان بنجارة األبواب وسقوف األبنية والنوافذ وغيرهاهودمشق، حيث تفنن نجارو هذ

ا فان صناعة الحفر على الخشب في البلدان العربية واإلسالمية تمتاز بالمقدرة وهكذ

وابتكار التصميمات والموضوعات الفنية، وتشتهر بالزخارف النباتية والهندسية التي تتداخل 

فيها تفريعات ووحدات زخرفية، وخير مثال على ذلك تلك الحشوات الخشبية التي تزدان بها 

1-547سابق، ص ، مرجع7ج..... لجواد علي، المفص.
.16، ص 1971، العراق، 5، عفي مجلة التراث الشعبي.″الحفر على الخشب″النجار؛ماجد- 2
في اليمن، وحضرموت على نماذج من ألواح خشبية عثر في أماكن مختلفة من شبه الجزيرة العربية-3

منقوشة نقشا رائعا، ومحفورة حفرا يدل على دقة الصناعة، وإتقان في العمل، وهذا خير دليل على تفنن العرب 

:القدماء في هذا المجال، يراجع

.547ص ،7سابق، ججواد علي، مرجع -



مثاال )1(وتعد منابر بعض الجوامع. وحلب ودمشق والمتمثلة في السقوفدور مدينة الجزائر 

مدينة (بالد الشاموالمغرب اإلسالمي ومنه الجزائرحيا لتفنن العرب في نجارة األخشاب في

.، ومعها البالد اإلسالمية األخرى)حلب ومدينة دمشق

:بمدينة الجزائرالمواد الخام -أ

شب المستعملة لشتى األغراض المعمارية والفنية في يعود مصدر المادة الخام من الخ

وجبالهامدينة الجزائر في الفترة العثمانية إلى ثرواتها الخاصة، التي تزخر به أراضيها

، فضال عن )2(خاصة من جهات التل والهضاب العليا، ومرتفعات األطلس الصحراوي

والسويدية والدانماركية ةدنافيالكميات المعتبرة من الخشب التي كانت تحملها السفن االسكن

باإلضافة إلى التبادالت التجارية مع بلدان )3(.والنرويجية في شكل هدايا لمدينة الجزائر

)4(.الشمال وبخاصة مع هولندا وإنكلترا

م، 1167/هـ564المقدس نور الدين محمود زنكي سنة مثل منبر الجامع بالقدس، الذي كان قد هيأه لدار -1

نسبة إلى قرية ) باألختريني(هذا المنبر من صنع نجار يعرفبحلب، وحسب ما ذكره المؤرخ الغزي أن

قع عليه بصمات لخمسة صناع حلبيين معروفين بصناعة الخشب، ووضع في ۥه وأخترين، والبعض من قال أنّ

المسجد من قبل التتار نقل المنبر إلى المسجد األقصى بالقدس، وذلك لما فتح الجامع الكبير بحلب، وبعد حريق

وقد أحرقه . صالح الدين دار المقدس، ورتب أمورها  وأعاد جامعها إلى ما كان عليه، ثم أمر بإحضار المنبر

ع ة صنام، غير أنًه أعيد صنعه من طرف عد1969/هـ 1389سنة) مايكل دنيس(أحد المتطرفين اليهود 

وكان المنبر تحفة فنية رائعة، وحسب الكتابة المنقوشة فيه، فرغ من صنعه سنة . لمختلف البلدان اإلسالمية

م وهو يتألف من باب مفتوح على مصرعين، يعلوهما عقد، ودعائم تحمل إفريزا مجوفا منقوشا، 980/هـ370

:يراجع

.105، ص 3حلب، جكامل بن حسين بن محمد الغزي، نهر الذهب في تاريخ -

- Nikita  Elisséeff; ″les monuments de Nur-Addin″, In bulletin d’études orientales t XIII
,1949-1951, p . 16.

.43، ص 2007، 582،ع )الكويتية(في مجلة العربي. ″عبير الروح....القدس المحتلة″يقين تحسيت؛ -
.59، ص 1984ك، .و.، الجزائر، م4العهد العثماني، ج، الجزائر في التاريخناصر الدين سعيدوني ؛ -2

3 -Marius Vachon; les industries d’arts indigènes en Algérie, Adolphe Jourdon, Alger,1902,
p . 37.
4- P . Boyer, la vie Quotidienne, p . 185.



الجزائر كانت وتشير اإلحصائيات التي أجريت خالل فترة االحتالل الفرنسي إلى أن

ثالث ماليين هكتار، بينما يرتفع عدد األشجار الصناعية تستحوذ على مساحة غابية تقدر ب

)1(.مليون شجرة163إلى 

ومن هذه األنواع التي استعملت في الصناعات الرفيعة، ومنها النجارة التي يقول عنها 

روزي في مرجعه أن النجارة من الفنون الصناعية التي حظيت بعناية فائقة في مدينة 

)2(الجزائر

:حلبيالصنوبر الخشب 

كان متوفرا في مقاطعة الجزائر، وإقليم قسنطينة، حيث وهونوع من الصنوبريات،

)3(.هكتار800,000بكانت تقدر مساحة أشجاره 

)4(ه سريع االنكساروهو ذو لون أسمر وردي، ومن خصائصه مقاومته للرطوبة، على أنّ

سقوف المصورة لقصر لخلوه من األلياف، وقد استعمل هذا النوع من الخشب في انجاز ال

.لسهولة صقله وسحجه الذي يعطي مظهرا براقا)5(البايات

وهذا ما جعل هذه السقوف ال تصمد أمام العوامل البشرية مع مرور عوادي الزمن، مما أدى 

.بأصحابها إلى استبدالها في كثير من المرات

:خشب األرز

،)6(طلس البليدي وجرجرةهذا النوع من الخشب خاصة في إقليم قسنطينة، واألينتشر

استعمل كثيرا في أعمال النجارة خاصة في )7(وكان يصل إلى مترين ارتفاع شجر األرز،

.صناعة السقوف المصورة بقصر الثالث والعشرين

1 - René Lespès; Alger, étude de géographie et histoire urbaine, (collection du centenaire de
l’Algérie géographie) , Félix Alcan, , Paris (S.D), p . 154
2 -M .Rozet, Voyage…. ; t3, p88
3- Marius Vachon, op, cit, p . 37.
4- René Lespès, Alger, ….Op, cit, p. 43

P.K.Z. البولونية حسب التحاليل المخبرية التي قام بإنجازها مكتب الدراسات-5
6- Marius Vachan, op., cit, p : 37.
7 -Ibid.



)1(.يتميز هذا الخشب بخلوه من العقد، وسهولة قطعه وسحجه

:مدينة حلبالمواد الخام ب- ب 

دة في الفترة العثمانية أراضي حلب الجبلية، وجبال كان المصدر األساسي لهذه الما

.لبنان الشهيرة باألرز

بالد الشام بصفة عامة وحلب ودمشق بصفة خاصة بأنواع مختلفة من في لقد جادت الطبيعة 

كما ، )2(»حلب أكثر المدن شجراأن) ...(«ن وفي مقدمتهم ابن العديموالخشب، ويذكر المؤرخ

ال في حلب تتميز بوفرة خشبها مثل جبل األعلى وجبل باريشا، يذكر ابن شحنة أسماء جب

)3(.وكل هذه الجبال تتفجر منها األنهار وهي ملتفة األشجار

ا كل الخشب والفحم الذي يستهلك في المدينة كان يجلب من ضواحيها وأمأن)4(ويؤكد دارفيو

فيؤتى به من ا الخشب المستعمل في البناء وأعمال النجارة وغيرها من المشغوالتوأم ،

.والتي تبعد عن حلب بأربعة أو خمسة أيام)5().مرعش(منطقة تسمى

و في قضاء مرعش، بضع (...) «الذهب وفي هذا الصدد أيضا ذكر الغزي في كتابه نهر 

)6(»)....(غابات عظيمة فيها األرز والعفص والسرو وغيرها من األشجار الجبلية

ا يخضع للمؤسسة مما خلق نشاطا رسميا، فيذكر الغابة كان مجاال حيويا طبيعيإن

التي تكمن وظيفتها في النظر في ) األرمان(ه كانت هناك إدارة للغابات المعروفة أنّ«الغزي 

الغابات الجبلية التي يقطع منها الخشب والحطب، لتأخذ رسوما وإتاوات معلومة على 

)7(».كاتب، ومأمورالمقطوع وتتداول فيما هو األنفع للغابات، ولها مفتش، و

1 - Wahl ; L’Algérie, , Félix Alcan, Paris, 1897, 3emeEd., p.368.
.45، ص 1مصدر سابق، ج...... كمال الدين أبي القاسم ابن العديم، بغية الطلب-2
3-167اريخ مملكة حلب، ص ر المنتخب في تأبو الفضل محمد  ابن شحنة، الد.
4-D’Arvieus, op., cit, t.6, p . 454- 455Chevalier

: هي مدينة في الثغور بين الشام وبالد الروم، تقع في شمال حلب يراجع-5

.168ص ،2، ق1والجزيرة، جعز الدين محمد ابن شداد؛ األعالق الخطيرة في ذكر أمراء الشام -

Chevalier D’Arvieus, op, cit, T.6, p . 454- 455.
.581، ص 1حلب، جكامل بن حسين بن محمد الغزي، نهر الذهب في تاريخ -6
.349ص ،1جكامل بن حسين بن محمد الغزي، مصدر سابق، -7



واألجنبية التي ويتأكد لنا من أقوال الغزي ودارفيو، ومن جملة المصادر العربية

مدينة حلب كانت تملك ثروة غابية هائلة لذلك لم تستورد الخشب خارج بالد ها أنتصفحت

)1(.سوريا، فقد كانت أنواع الخشب المستعمل في النجارة بحلب من ضواحيها

يخص أنواع الخشب التي استعملت في صناعة الخشب والمتمثلة في ا فيما أم

خشب الجوز والحور واألبنوس واألرز والسرو : السقوف المصورة محور دراستنا منها

)2(.وغيرها من األخشاب الصلبة واللينة، وعديمة العقد

:)3(خشب األرز- 1

رن اسمه بتاريخ يعتبر خشب األرز من األخشاب األكثر رواجا في العالم، واقت

)Domus Saltus Libani.)4لبنان منذ القدم 

تعتبر أشجاره من أقدم األشجار ) ...(«أرز لبنان قائال، ريصف أبو النصر شج

الحرجية وأقواها تحمال للعوامل الجوية، وأصلبها عودا، وأطولها عمرا، وأروعها منظرا 

)5(».وأثمنها وأصلحها لبناء السفن والقصور

ظم قمم الجبال السورية اللبنانية منابت لألرز، حيث كانت تزين قمم جبال وكانت مع

المشرفة على وادي قاديشا، ولم يبق من تلك الغابات Becharraiالباروك، وقمم بشري 

1 - Eugéne Boré;«le commerce de la syrie, Alep et Damas». In revue de  l’Orient,Paris, T.II ,
cahier V à VIII, 1843, p . 183.

تمكنا من معرفة بعض أنواع الخشب المستعمل في صناعة تلك التحف الفنية، بفضل المرمم المختص في -2

بحلب القديمة، حيث أجرى المرمم فحوصا علمية على ) مدرسة سيف الدولة(ترميم السقوف المصورة في 

بألمانيا، في إطار مشروع إحياء (G.T.Z)خابرخشب السقوف، وذلك بأخذ أجزاء من القطع األثرية إلى أحد الم

مدينة حلب القديمة، بالتنسيق مع الوكالة األلمانية المختصة في ترميم المعالم األثرية والتاريخية، وأوضحت 

الخشب المستعمل في السقوف الخشبية من الحور والسرو واألرز، وغيرهانتائج التحاليل أن .

.، بمدرسة سيف الدولة بمدينة حلب القديمة2006مارس 29يوم حوار مع المرمم جابر جمال، -
:أرز، اسم قديم، فيه معنى القوة والمتانة والثبات والرسوخ، يراجع-3

.371، ص 1971بيروت، ،7ج، مدائرة المعارف، ″أرز″؛ شجر)فؤاد أفرام(البستاني-
4 -Hadj(R.P)  Laorty; la Syrie, la Palestine et la Judée, Paris, 1854, 2eme Ed  p.70.

.83.، ص1، ط1962، المطبعة الوطنية، بيروت، تاريخ النبات؛ )عادل(أبو النصر-5



أرز فوق قمم ) 450(القديمة سوى حرج صغير يبلغ عدد أشجاره أربعمائة وخمسين شجرة 

)1(.بشري

ل من شأن شجر األرز ومن عدد أشجاره في قلّ(Volney)غير أن الرحالة فولني 

هذه األشجار لم تحافظ على مكانتها المشهورة، فلم يبق ) ...(«جبل بشري حيث ذكر أن

منها سوى أربع باقات، أو خمس باقات كبيرة، ال خاصية لها، وأنها ال تستحق أن نسلك 

)2(.»المسالك الوعرة التي تؤدي إليها

ألجانب الذين زاروا بالد المشرق، كانوا مهتمين بشجر األرز لكن أغلب الرحالة ا

ال يوجد فقط الباقات من ) ...(«الذي ذكر في مرجعه(Désallé)ومنهم الرحالة دي سالي

شجر األرز الذي شاهدها الرحالة مثل فورني، بل توجد أماكن أخرى مثل شمال عدن في 

)3(».)...(نهر صغير يحتوي أكثر من اثني عشر

الذي كلف بإجراء بحوث علمية في بالد الشرق األوسط Gaudry) (ضيف ڤودريوي

وهي منعزلة في )...(«، يصف كثافة شجر األرز في لبنان بما يلي1853/ه1270سنة 

)4(».)...(هضبة واسعة من الجبل، كأنها باقة من الخشب

ها التراث لقد كانت غابات األرز في لبنان في الماضي تحتل مساحات شاسعة ولعل

)5(.الطبيعي الوحيد الذي فتح عيون العالم القديمة على مزايا هذا البلد

.91، ص ، مرجع سابق)عادل(أبو النصر-1
2- Cِ.F Volney, op, cit, t.II, p.124.
3 - Eusébe Désallé; Pérégrination en Orient…t.1, p.131.
4 -Albert Gaudry; Recherches scientifiques en Orient, pendant les années 1853, 1854,
imprimerie impériale, Paris, MDCCCLV, p.27.

، أمثال )القرن التاسع والعشرين إلى السابع والعشرين قبل الميالد(يذكر التاريخ أن ملوك الكلدانيين األولين-5

غاباته، ويحملون إلى سهو لهم خشب األرز، والصنوبر، سرجون األكادي، أتوا إلى لبنان يصطادون في 

واعتمد أيضا فراعنة مصر في بناء سفنهم على األخشاب الفينيقية، وخصوصا األرز، وكذلك الرومان زينوا 

:بيوتهم ومعابدهم بخشب األرز اللبناني، يراجع

.88و86عادل أبو النصر، مرجع سابق، ص -



وبالذات من )1(وكذلك كان يجلب خشب األرز، حسب المؤرخ الغزي من نواحي أنطاكية،

غلبت عليها غابات األرز والسنديان والسرو )2(جبل قره مورط، وهي شعاب من جبل اللكام

)3(.الجبلي وغيرها

فروعه طويلة، غليظة، تمتد من ة خصائص، أوال أنيمتاز خشب األرز بعد:هخصائص

13قدم، وبحجم يصل إلى 100إلى 60الجذع أفقيا، يصل ارتفاع شجر األرز في لبنان من 

)4(.قدم

ه يحمر مع مرور الزمن، وهو مر المذاق، ولذلك ولون خشب األرز أصفر على أنّ

ألفي سنة، وهو صلب، ومقاوم للتغيرات الجوية، ووافر فإن السوس ال ينقبه، وقد يعيش

)6(.والعطرية، ورائحته فواهة تنفر منها الحشرات النباتية)5(المواد الصمغية

وقد استخدم هذا النوع من الخشب في السقوف الخشبية بالبيوت الحلبية، حيث ذكر 

لتسقيف )7(علبكأحضر شجر األرز من جبل عكار بوادي بسيف الدين جكمأن«الغزي 

حلب، ويبعد مركزها عنها أربعا وعشرين ساعة، وهي والية واسعة، أنطاكية، هي والية في غربي-1

م، وخالصة .ق300ل من أسسها سلوقس نيكاتور، الذي استولى على سورية سنة معمورة، كثيرة الخيرات، أو

هـ، 353ما قاله كثير من المؤلفين أن أبي عبيدة بن الجراح سار إليها من حلب، ثم ملكها الروم سنة 

م، وبقيت بأيدي المسلمين إلى أن ملكها اإلفرنج 1084/هـ477ى أن أخذها منهم السلجوقيين سنة واستمرت إل

هـ، 666م، ثم استردها منهم الملك الظاهر بيبرس البنداقداري سنة 1097/ هـ491الصليبيون في سنة 

:يراجع

.399إلى 389، ص 1كامل بن حسين بن محمد الغزي، مصدر سابق، ج-
الغربي، أودار اإلله، وهو يفصل بين الثغور الشامية والجزرية، ) دار الها(، يقال له أيضاجبل اللكام-2

:يراجع

.439، ص 1، ج.....كمال الدين أبي القاسم ابن العديم، بغية الطلب-
.411، ص 1كامل بن حسين بن محمد الغزي، مصدر سابق، ج-3

4 -F .Marion ; les merveilles de la végétation, Hachette, Paris, L et Cpe, 1866, p.119.

:كان يستخرج منه المادة الصمغية أو الراتينج، يراجع-5

- Hadj R.P Laorty, op, cit, p.73.
.86عادل  أبو النصر، مرجع سابق، ص -6
ة غنية ، أو مدينة الشمس، وهي مدين(Hêlios polis)بعلبك، مدينة مشهورة عند اليونان والالتين باسم -7

;بشجر األرز والجوز، يراجع



واستخدم أيضا في السقوف الخشبية بدار كوبة ودار )1(.»قاعة العرش بالقلعة  أيام المماليك

.باسيل

Cupressus Sempervirens: خشب السرو- 2

وهو خشب )2(»إن منبت خشب الشربين في حلب كان ببانقوسا«يقول ابن العديم

لى ذلك وصف أبو بكر أحمد بن محمد السرو، ومنه كانت تصنع السقوف بحلب، ويدل ع

.الصنوبري حلب بكثرة السرو

)3(ها الداني كما تدنو فتاة لفتاهاورس**     أي حسن ما حوته حلب أو ما حواها     

أن مدينة حلب كانت من أحسن البالد منظرا للقادم إليها، حيث «:ا الغزي فيذكرأم

و المحيطات بقلعتها إحاطة الجند بالملك تشاهد مناراتها البيض القائمة بين شجر السر

)4(».العظيم

وهو من األخشاب اللينة، لونه بني فاتح أو مائل لالحمرار، ويتميز بمتانته وقوة تحمله كان 

القدماء يعتقدون أنه رمز القوة والعظمة والخصب، وله رائحة عطرية، وال يتأثر كثيرا 

.بالحشرات لقلة نسبة الرطوبة بداخله

أنواع عديدة معروفة منذ القديم، تستعمل في بناء المراكب، وبناء البيوت وللسرو

:والسقوف وآالت الطرب، أهمها

Cupressus Fastigiataسرو هرمي 

- C.F Volney, op, cit, t.II, p.124.
:و29، ص 2كامل بن حسين بن محمد  الغزي، مصدر سابق، ج-1

- Hadj R.P Laorty, op., cit, p . 73.

سا، وهو جبل ممتد، قليل االرتفاع يقع شرقي مدينة حلب، وقد مسكونا، وفيه آثار وبالذات في جبل بانقو-2

لصهاريج الماء، ثم بني في سفحه أبنية كثيرة جدد أكثرها في أيام الملك العزيز محمد بن الملك الظاهر، ثم 

يوسف بن الملك اتصل البناء إلى سطح الجبل، وبنيت عليه منازل كثيرة في دولة الملك  الناصر صالح الدين 

:العزيز، يراجع

.415. ص،1ج.....كمال الدين أبي القاسم ابن العديم، بغية الطلب-
.415. ص،1.نفسه، ج-3
.133. ص،.1جكامل بن حسين بن محمد  الغزي، مصدر سابق، -4



Cupressus Funebris سرو المقابر

pyramidalis   Cupressus سرو أفقي  

)Sempervirens)1 سرو شائع   

لب فهي حسب الغزي الهرمي والصواني، ويذكر ا األنواع التي كانت معروفة بحأم

وقد ظهرت أشجار السرو بوضوح ) 2(.ه أدرك منه القليل في مدينة حلب، ثم اندثرأيضا أنّ

.على الزخارف العثمانية المختلفة

هو جنس نبات من الفصيلة الصفصافية، يسمى باللسان Peuplier)3(:خشب الحور- 3

)5(.ذكر الغزي أن خشب الحور يكثر في مدينة عينتاب، وي)Populus)4بوبلوس -النباتي

نهر قويق ال يزال يزرع على شطوطه وفي بدايته أن«ويذكر كذلك في موضع آخر

من بالد عينتاب شجر الحور، فينمو ويتكاثر، ويباع منه بمقادير كبيرة جدا، فعرف النهر به 

)6(».التركية بمعنى الحور، وهي لفظة تستعمل اآلن ب)قواق(لكثرة زرع الحور فيه وهي 

ويمتاز خشب الحور باندماج أليافه، وسهولة غرس أجسام معدنية فيه على الرغم من 

أنه يعتبر من األخشاب الصلبة، كما يمتاز بقابليته للصقل، وتحمل التأثيرات الجوية المختلفة، 

، ال يتفتت، ويسهل وخلوه من العيوب والعقد، كما يمتاز بالليونة الخفيفة، وهو شديد االنكماش

.243. عادل أبو النصر، مرجع سابق، ص-1
.132. ، ص1بن حسين بن محمد  الغزي، مصدر سابق، جكامل -2
3-الحخشبة، يقال لها البيضاء، يراجع: رو:

.201. ، ص3.، ج1.، محيط في  اللغة، طإسماعيل بن عباد-
.261.،  ص71971.، مجفي دائرة المعارف. »حور«، )بطرس(البستاني -4
دة من والية ، وهي مدينة كبيرة، عامرة، كانت تعد ثاني بل)عين وتاب(وهي مركوبة من كلمتين وهما -5

حلب، وقد تميزت بتقدمها في المعارف، احتوت نحو ستة وثالثين جامعا، وإحدى وعشرين مدرسة، حظيت 

بموقع متوسط، فقد كانت القوافل تأتي إليها من ملطية ومرعش وغيرهما، ويحمل إليها من تلك النواحي كميات 

:يراجعكبيرة من األخشاب، 

.452، 451. ، ص1.در سابق، جبن محمد  الغزي، مصكامل بن حسين -
.454.ص،1.جكامل بن حسين بن محمد  الغزي، مصدر سابق،-6



شقه وتسميره، جيد التلميع، سهل التلوين، لكنه ال يتحمل الضغط، وال يقاوم المؤثرات الجوية 

)1(.والرطوبة، وسريع التعرض للعفن

ولهذا السبب وجدنا بعض السقوف الخشبية وخاصة في دار غزالة تعرضت للتآكل 

.ها مشكلة من خشب الحورالتام، ذلك ألنّ

النوع من الخشب في كل أعمال الحفر والتطعيم، وأشكال الخرط الدقيق ويستخدم هذا 

وتغليف السقوف الخشبية على هيئة ألواح دقيقة، ثم تنفذ عليه الزخارف بأسلوب الرسم 

)2(.باأللوان أو بالحفر

نوعا، وأشهرها نوعان وهما) 20(أنواعه كثيرة أكثر من عشرينوقيل أن:

)3(.وهو الحور الحقيقي، والحور السلطاني أو األبيضالحور األسود أو القطراني-

:ذكر الغزي أن حلب غنية بهذا النوع من الخشب، وهو نوعان

والذي تبلغ شجرته عشرين قنطارا، ويعرف بالدلب، ومنه نوع له ثمر :الحور القطراني-

.شبيه بالكرز الصغير

تعمل جذوعا لسقوف الذي يكون أبيض، طويال، أملسا، يس:)4(الحور السلطاني-

)5(.البيوت

:خشب الجوز- 4

منتزهات مدينة حلب كثيرة، منها األرض المسماة يذكر ابن شحنة في كتابه السابق أن

بالجوز، سميت به لوجود أشجار جوز عظام كثيرة الظل على شاطئ النهر ممتدة إلى 

.117، ص 1970، ترجمة عاكف عبد المنعم، دار األهرام، أشغال النجارة العامةهيرت وارنر؛ -1
.117. هيرت وارنر، مرجع سابق، ص-2
.261.، ص7.، مجفي دائرة المعارف. "حور"بطرس  البستاني، -3
صفر قطني وأوراقه مسننة وقشر ساقه سنجابي، وقشر أغصانه أمترا،30يعلو هذا النوع من الحور نحو -4

:فصية خضراء، فاتحة خالية ولذلك سمي باألبيض، يراجع

.261.ص. 7.مج.....في ".حور" البستاني، بطرس -
.133. ، ص1.بن محمد  الغزي، مصدر سابق، جكامل بن حسين -5



ر في جبل بني هذا النوع من الخشب ينتشأن«: ويذكر ابن العديم أيضا)1(.حيالن

موقع حلب ألبي قليال، لذا يتكاثر فيه خشب ويذكر دي سالي في مرجعه السابق أن)2(.»عليم

)3(.الجوز

يتراوح لون هذا الخشب بين البني والرمادي واألبيض، ويمتاز بتماسك أليافه، وقلة 

نقوش تعرجها، وسهولة الحفر عليه بطريقة عرضية، إضافة لذلك فخشب الجوز قابل لحفر ال

دون أن تتعرض أليافه للكسر، وخشب الجوز ناعم الملمس، يكتسب هالزخرفية الدقيقة علي

)4(.صقله وصبغهدطبقة صقلية ناعمة وملساء عن

:بمدينة دمشقالمواد الخام -جـ 

مدينة دمشق، وكان دورة أنواع من الخشب في السقوف الخشبية في استعملت عد

تي تميزت بكثافتها وجودتها العالية بفضل قساوة الطبيعة معظمها يؤتى بها من غوطتها ال

بالمنطقة صيفا أو شتاءا، إضافة إلى تشبعها بالماء، فجبال دمشق المحيطة بها تتساقط بها 

)5(.بانتظامالثلوج 

وتشمل هذه الغوطة على خمسة آالف ...«: وفي هذا الصدد ذكر ابن شداد بقوله

)6(»...بستان

ها قرى أجمع من وصفوا الغوطة على األيام أنّ«رد علي ما يلي كأشار إليه وهو ما

عن ابن نقالأي ذات غطاء كثيف، ودائم االخضرار، وقال أيضا كرد علي،»)...(شجراء

أن الخليفة «وذكر أيضا تفاصيل أنه يروى)7(.»)...(ها بساتين كلهاأنّ)...(«إلياس 

256. أبو الفضل أحمد بن محمد ابن شحنة، المصدر السابق، ص-1
2-يم بن جناب بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان، نزلوه فعرف بهم، لَجبل بني عليم منسوب إلى بني ع

:وفي رأس الجبل عين ماء في موضع يقال له الكرساني، فيه أشجار الجوز، يراجع

.426. ، ص1ج...م، بغية الطلبكمال الدين أبي القاسم ابن العدي-
3-Dèsallè, op, cit, p . 214 Eusébe

.27، 26.ص ص...5، عمجلة التراثفي" .على الخشبرالحف″ماجد النجار، -4
.28علي كرد،  غوطة دمشق،،  ص -5

.13عز الدين ابن شداد، تاريخ مدينة دمشق، ص -6
.19ص ... علي كرد،  غوطة -7



شجار الغوطة ونباتها أنها خير مغنى على وجه العباسي المأمون أقسم يوما، وقد نظر إلى أ

)1(»)...(األرض

.ومن أنواع الخشب التي تعد من أكثر مواد الغوطة

:والفارسي)2(الحور بنوعيه الروميخشب - 1

.تقدم وصفه أثناء تطرقنا إلى المادة الخام للسقوف في مدينة حلبوقد

ا أكدته المختصة في األخشاب المصورة استعمل خشب الحور في سقوف دار نظام، هذا مو

)Piponnier.)3پيپيوني 

:الصفصافخشب- 2

، أرض مربعة، قدر فدانين )4(الجبهة«كان يجلب من الجبهة، حيث ذكر بن كنان 

)5(».)...(عليها سقائف تظلها من غير طين، بين شجر الصفصاف والحور والجوز

.30ص ... رد،  غوطة لي ك-1
من األشجار الخشبية االقتصادية، albalPopulusالحور الرومي أو الحور األبيض أو باللغة الالتينية -2

:يراجعوينمو حول األنهار والينابيع، 

، 1989، دار طالس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، المعجم الطبي النباتيالعماد مصطفى طلس؛ 

.734ص 

، ويعتبر من األخشاب االقتصادية الهامة، Populus nigralلحور الفارسي أو الحموي أو األسود ا-)6(

:يراجع

734، ص ....العماد مصطفى طالس، المعجم-
3-A Rouanet/ D Piponnier; ″ Etude iconographique et technique d’un ensemble décoratif : la
maison Nizam à Damas. ″ In Bulletin d’études orientales, T. XXXVII, XXXVIII, 1985, 1986,
p . 149.

الجبهة، منتزه جميل، ويقال لها البهجة أو الجبهة لجمالها، والجبهة من المرجة الخضراء ومنتزهاتها -4

:الحسنة، يراجع

،تحقيق ودراسة حكمت 1، جالمواكب اإلسالمية في الممالك والمحاسن الشاميةالصالحي ابن كنان الدمشقي؛ -

.222.، ص1992إسماعيل، مراجعة محمد المصري، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،  
.نفسه-5



ستقيمة، وهو متين، ومرن، وسهل التشغيل وخشب الصفصاف لين، أبيض وأليافه كثيفة، وم

)1(.وخاصة في الخراطة

، حسب المختصة )نظام(واستعمل هذا النوع من الخشب في انجاز السقوف المصورة في دار 

.يونيببي

:السروخشب - 3

)2(كان السرو كثيرا في الغوطة، وخاصة في أرض الصالحية أو بساتين الصالحية

)3(ا كان يخلو دار في دمشق وغوطتها من شجرة أو شجراتويذكر كرد علي في مرجعه م

نا خصائص هذا النوع من الخشب في حديثنا عن المادة الخام بحلبوكنا قد ب.

:الجوزخشب - 4

مدينة دمشق كدار دوروكان أيضا يجلب من غوطة دمشق، واستعمل في سقوف 

)4(.نظام ودار خالد العظم

يها من الخارج فيمكن اإلشارة إلىب إلا أنواع الخشب التي كانت تجلأم:

)5().أرمينيا الصغرى(أو الثنوب، الذي كان يجلب من قيليقيا:خشب الشوح-

وب هو نوع من أنواع الصنوبر، وهو ضرب من األرز ال يثمر، ويعرف بالشام والتنّ

)1(.بيطوايس وبيطس

1 . -Eusébe Dèsallè, op., cit, p . 214.
الصالحية هي ضاحية كبيرة على سفح جبل قاسيون، تشتمل على محالت وحارات وبساتين كثيرة وقد -2

أيام الدولة النورية األتابكية في القرن السادس الهجري معقال للعلم وبقيت على كانت الصالحية منذ نشأتها

ا في العهد العثماني فاشتهرت ضاحية الصالحية بجامع وتكية أم. مكانتها العلمية في العهدين األيوبي والمملوكي

الشيخ ابن عربي م، وفيها ضريح 1518/هـ924ل العثماني أو التكية السليمية السلطان سليم خان األو

:المشهور، يراجع

.390و388الشهابي وااليبس، معالم دمشق التاريخية، ص -

.24.و محمد كرد علي، الغوطة، ص-
.112.نفسه، ص-3

4 -A. Rouanet/ D. Piponnier, " étude iconographique…. ",op, cit, p.149.

.الفكر، دمشق، ط، داردمشق، مدينة السحر والشعرمحمد كرد علي؛ -5
.114.، ص1984، 2



اإلقليم أندة، إالّوقد حاول الغوطيون أن  يربو شجر الشوح أو الثنوب لخصائصه الجي

)2(.وخصائصه الجوية يختلف عن جو قيليقيا، وال يساعد على نمو هذا النبات

5 -وهو نوع من أنواع خشب األرز، و يعتبر من أندر األشجار، وخشبه يسخشب الم

)3(.متين

ل، قدمه وحققه وأعاد ترتيبه محمد العربي ، القسم األوعمدة الطيب في معرفة النباتأبي الخير االشبيلي؛ -1

.535ل، ص ، القسم األو1990الخطابي، الرباط، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، سلسلة التراث، 
.113.محمد كرد على، غوطة، ص-2
.112.نفسه، ص-3



:وتطورها التاريخي في الجزائر وسوريةتقنيات الصناعة

البالد العربية منذ القدم، و تؤيد حضارة الشرق،وعلى الخشب في)1(ازدهر فن الحفر

الون والمنقبون في اليمن، و في حضرموت، و ذلك المنتجات الخشبية التي عثر عليها الرح

ومواد خشبية أخرى منقوشة نقشا بديعا، ومحفورة ، المتمثلة في ألواح من الخشب وشبابيك

)2(.على تمكن النجار من مهنتهحفرا يدل على دقة الصنعة وإتقان العمل، وهي شاهدة 

وتأثرت صناعة الحفر على الخشب في بداية العصر اإلسالمي باألساليب الهلنستية 

، ثم )3(والساسانية خالل العصر األموي والعباسي في القرن السابع والعاشر الميالديين

هذا تطورت هذه الصناعة تطورا تدريجيا حتى أصبح للفن اإلسالمي أساليبه الخاصة في 

)4(.الميدان الصناعي والفني

ويعد منبر جامع سيدي عقبة بالقيروان تحفة نادرة لمدرسة بغداد في فن الحفر على 

)5(.الخشب، وتدل زخارفه على براعة فائقة في تنفيذ التفاصيل الدقيقة على السطوح النافرة

الجص، في الحفر يشبه طراز سامراء في أعمالةجديداثم ابتكر العباسيون طرز

فإنهما يشكالن ،انا يلتقي الخطّممشطوفة، وعنداف مائلة أوفكانت الزخارف تحفر بحو

زاوية مستديرة بدال من زاوية قائمة، وبهذه الطريقة يل على مستويات مختلفة االرتفاع تحص

على السطوح الخشبية، وقد وصل هذا األسلوب إلى مصر على عهد الدولة الطولونية بحرفية 

)6(.مع إحداث األلوان الزاهية فيه، فاستمر كذلك إلى انتهاء هذا العصرتامة 

1-يراجعفر، الحفر، ما يحفر في األرض، والحفر اسم المكان الذي ح:

.84، ص 3إسماعيل  ابن عباد، المحيط في اللغة، ج-
2-545، ص 7ل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، ججواد علي، المفص.
ة وتصدير أحمد فكري، دار المعارف، ، ترجمة أحمد محمد عيسى، مراجعالفنون اإلسالميةديماند؛ . س.م-3

.115، ص 2، ط1958مصر، 
.442، ص 1، ط1948، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  فنون اإلسالممحمد حسن زكي؛ -4
دار البشير، )األمويون، العباسيون، األندلسيون(سلسلة التعريف بالفن اإلسالميوجدان علي ابن نايف؛ -5

.120، ص )د، ت(األردن،  
.121نفسه، ص -6



استمرت طريقة الحفر المائل المتبعة في العصر الطولوني، ولكنه تطور تطورا 

كبيرا، حتى غدا نمطا اختص به الفاطميون فيما بعد، ألن ما قبله كان ساذجا نوع ما، على 

ي أخذ بمعالجة الموضوعات النباتية والحيوانية عكس ما كان عليه في العهد الفاطمي الذ

)1(.كعناصر زخرفية بدقة وعمق أكثر

وقد زادت الدقة في الحفر تدريجيا حتى بلغت غايتها في العصر الذهبي في القرن 

الحادي عشر للدولة الفاطمية، وفي هذه المرحلة نرى امتزاجا وتنوعا عجيبين بين العناصر 

هندسية يجعل منها وحدة متماسكة، تشهد على ذلك الحشوات التي النباتية والحيوانية وال

وصلت إلينا بإتقان كبير في نقش الفروع النباتية وأوراقها، فضال عن التوفيق الدقيق في 

)2(.مزج رسوم الحيوانات والطيور لتشكيل موضوعات خرافية

.وهي طريقة وأسلوب انتقلت إلى سورية مع انتقال النفود الفاطمي إليها

و ال يقل صناع الحفر على الخشب مقدرة في ) ...(«:ويذكر ديماند في هذا الصدد

)3(»..)..(سورية في العصر الفاطمي عن إخوانهم المصريين

وفي أواخر العهد الفاطمي ظهر أسلوب زخرفي جديد في نقوش السطوح الخشبية، 

عضها إلى بعض لتكوين وهو عبارة عن أشكال نجمية بها زخارف نباتية، يجمعها الفنان ب

الشكل الهندسي المطلوب، وأحسن مثال لذلك محراب السيدة نفيسة المتنقل الذي صنع في 

)4(.أواخر العهد الفاطمي

/ هـ 564ت األساليب الفاطمية متبعة في الحفر على الخشب زمن األيوبيين سنةظلّ

التحف األيوبية ذات ، ويالحظ ذلك في)5(م، وأصبحت الزخارف النباتية أكثر اتقانا1168

الزخارف الكتابية، حيث حل خط النسخ محل الخط الكوفي في معظم الحاالت، وأن

121س ديماند، مرجع سابق، ص .م-1

، 3، ط1989، دار المعارف، القاهرة،  فنون  الشرق األوسط في العصور اإلسالميةنعمت إسماعيل عالم؛ 

.117ص 
. 121س ديماند، مرجع سابق، ص .، و م452محمد حسن زكي، فنون اإلسالم، ص -2
.نفسه-3
.18رجع سابق، ص نعمت إسماعيل عالم، م-4
.122س ديماند، مرجع سابق، ص .م-5



الزخارف النباتية في الحشوات ازدادت دقة وإبداعا، ومن أحسن المنتجات الخشبية في 

)1(.العصر األيوبي تابوت اإلمام الشافعي بالقاهرة، ومنبر الجامع األقصى بفلسطين

األخير من القرن الثالث عشر أي في العصر المملوكي الذي يمثل وفي النصف

العصر الذهبي الزاخر بالفنون والتحف والزخارف اإلسالمية البحتة، استطاع النجارون أن 

يبدعوا في زخرفة الحشوات بالرسوم الدقيقة، وأصبح العنصر الزخرفي السائد في ترتيب 

)2(.ية، وأجزاء من األطباقالحشوات وتجميعها، بحيث تؤلف أطباقا نجم

ا رسوم الحشوات فكانت تمتاز بأنواع المراوح، والفروع النباتية والوريقات، وما أم

إلى ذلك مما تبدو فيه الثروة الزخرفية جلية، واضحة، تقوم على حسابات دقيقة ورائعة تدل 

وات المتكررة وطبيعي أن يؤدي استعمال هذه الحش. على مقدرة فنان تلك الحقبة اإلبداعية

إلى خلو الخشب المملوكي من أي موضوع زخرفي رئيسي يظهر عليه، حيث يبدو بوضوح 

)3(.بين تفاصيل زخرفية ثانوية تحف به

هذا وازدهرت أساليب أخرى في زخرفة الخشب في العصر المملوكي كتطعيم 

، )4(والعظمالحشوات بخيوط وأشرطة رفيعة من نوع آخر من الخشب أغلى ثمنا أو   بالعاج 

وذلك لتحديد عناصر الزخرفة وإبرازها، وازداد اهتمام الفنان المملوكي في استعمال السقوف 

)5(.الخشبية، مع تطويره ألساليب الزخرفة في المجالين اللوني والمجسم

.462، ص ...محمد حسن زكي، فنون اإلسالم-1
الطبق عند النجار العربي، يتألف من عدد من الحشوات الصغيرة، تحيط بها أضالع من الخشب الرفيع، -2

:ويتكون من مجموع هذه الحشوات بشكل هندسي مستدير، متعدد األضالع، يراجع

.129، ص1978القاهرة، ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،تاريخ األثاث من أقدم العصوررجب عزت؛-
.122س ديماند، مرجع سابق، ص .م-3

.467و محمد حسن زكي، فنون اإلسالم، ص - 
.نفسه-4
.470نفسه، -5



، حيث اشتهرت مدينة حلب)1(وازدهرت في عصر المماليك أيضا طريقة الخرط

)...(، وكمثال على ذلك نذكر ما كان ينتج في )2(يقة الخرطفي الفترة العثمانية بطرودمشق

)3(.جادة الدرويشية بدمشق بهذه الحرفة الرائجة، وكان لها سوق يسمى سوق الخراطين

:التطور التاريخي لتقنيات الصناعة في ايران والعراق التي ورثها العثمانيون

اية الجمال واإلبداع والتحف ا الحفر على الخشب في العصر السلجوقي فقد كان في غأم

الخشبية، التي كانت تصنع في آسيا الصغرى في هذا العصر، كانت رسوم حشواتها توازي 

)4(.في الدقة أبدع المنتجات الخشبية في مصر والشام

ثم ظهرت في العصر الصفوي في إيران طريقة جديدة في زخرفة الخشب، وذلك 

لونة، واستعملت هذه الطريقة خاصة في زخرفة ورسم الصور المبواسطة الالكية أو لك

)5(.األبواب

الد المغرب األوسط بصفة عامة ومدينة الجزائر بصفة خاصة فقد أما فيما يخص ب

في تجلى تووالمرابطي،السيما في العهدين الموحدي،وقعت تحت التأثيرات األندلسية،

حيث يمثل نموذج مع الكبير،التقاليد الموروثة في استخدام الخشب وزخرفته في منبر جا

حيث ، وإن أهم ما في هذا المنبر هي واجهته وريشته، لتمازج الثقافي األندلسي المغربيل

حيط به شريط كتابي بخط كوفي المورق ي، يعلوه عقد حدوي، جاءت واجهته على شكل باب

ج العود بعد خرطه نظيفا، هو تدوير وتشكيل الخشب ليأخذ أشكاال صغيرة ومتوسطة، فيخر:  لخرطا-1

في بعض المخروط بالنقش والتخريم، ) محترف الخراطة(اطوناعما ومتساويا من جميع جهاته، ويتأنق الخر

واستخدمت طريقة خرط القطع الخشبية، وتعشيقها مع بعضها . وتركب كل قطعة مع بعضها بطريقة التعشيق

ق النجمية كما هو مشاهد تقريبا في جميع السقوف البعض ولصقها على الخشب أو داخل أطر لتشكيل األطبا

:ودمشق يراجعالمصورة، وهي حرفة معروفة في مدينة الجزائر وحلب 

، مراجعة مصطفى عبد الرحيم، دار الكتاب العربي،  نشأة الزخرفة وقيمتها ومجاالتها؛فوزي سالم عفيفي-

.106، ص 1997دمشق، 

.122، ص 1حات الشامية، ججمال الدين  القاسمي؛ قاموس المصطل-
.580، ص 1كامل بن حسين بن محمد الغزي، نهر الذهب في تاريخ حلب، ج-2
.122، ص 1سابق، جصدر جمال الدين  القاسمي، م-3
.479، ص 1مرجع سابق، ط...محمد حسن زكي، فنون-4
.271، ص 2ج...الباشا، موسوعة-5



فإن ، في تلمسانكما هو الحال.هـ490وتاريخ الصنع وهو ، من البسملة وآيات قرآنية

التقاليد المغربية األندلسية في معالجة الخشب معالجة فنية تتضح في سقف ومقصورة جامعها 

فضال عن الجزء ، المرابطي المستوحي مخططه وكثير من عناصره من مثيله في قرطبة

)1(.المتبقي من منبر جامع ندرومة المحفوظ حاليا بالمتحف اآلثار القديمة والفنون اإلسالمية

ثمانيون الطرق الفنية المختلفة عن الدول اإلسالمية السابقة لهم، وخاصة ورث الع

كما ظهرت بعض ) 2(السلجوقية، واستعملوها جميعا في تزيين تحفهم المصنوعة من الخشب،

األساليب الصناعية والزخرفية الجديدة في مجال صناعة وزخرفة األخشاب  بعضها يمت 

بينما بعضها اآلخر وليد الفترة العثمانية، حيث شاع بصلة لألساليب المملوكية والصفوية، 

المزخرف بالرسوم الملونة والموشى )3(بدال من أعمال الحفر والتخريم الخشب المدهون

.بالذهب

وكذلك في الجزائر، حيث )4(هذه الحرفة مشهورة في بالد الشامويذكر القاسمي أن

.العمائر الدينية والمدنيةاستخدم الخشب المدهون في كسوة الجدران، وفي سقوف

هكذا نشاهد في الزخارف التي تغطي هذه الكسوة الخشبية لوحات فنية، فيها صور لمدن 

مليئة بالفواكه أو بباقات الزهور، وتحيط بها أشرطة شهيرة، أو مشاهد من الطبيعة وأوانٍ

.الحاالتمتفاوتة األحجام تطوق أبياتا شعرية، وآيات قرآنية بخط مذهب جميل، في بعض

649ص.....2، جعبد العزيز لعرج، المباني المرينية- 1
.166عبد العزيز مرزوق، الفنون الزخرفية اإلسالمية في العصر العثماني، ص -2
الدهان عبارة عن مادة طرية، سيالة، يمكن تطبيقها بأساليب عديدة، وعلى مواد كثيرة، ويمكن أن تكون -3

الطبقة أو الطبقات الدهانية عندما تجف تظهر على شكل غطاء صلبقاعدة لها، وأنن للقاعدة حماية لها، ، يؤم

:يراجع. وصفات جمالية

، ترجمة يسري الكجك، ومراجعة سليم بركات، حفظ األخشاب المتعددة األلوان وترميمهايوني ؛ پيپدني-

.87، ص 1989ومها زيدان، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، دمشق،  

شديد الراء، ويطلق على من يزين ويزخرف وجوه بت) اشالمر(أو) انده(ويطلق على صاحب الحرفة

:الجدران والحيطان والسقوف بالصبغ والنقوش، يراجع

.148، ص 1جمال الدين القاسمي، قاموس الصناعات الشامية، ج-
.148، ص 1نفسه، ج-4



:طرق التشكيل الفني وأساليب الزخرفة 

دة، وقد نكتفي ببعض تستخدم في زخرفة السقوف الخشبية أساليب صناعية متعد

أساليب كالحفر والخرط والتجميع طرقةأنواعها، ألن في السقف الواحد حشدت عد

:والتصوير وهذا األخير هو األهم، ومع هذا نذكر بعضا منها

:لغائرالحفر ا-1

في الفترة المدروسة هذه الطريقة في تنفيذ بعض المشكلوناستخدم المشكلون الفنانون

الكتابات التسجيلية، وفي زخرفة الحشوات المنفذة بطريقة التجميع، كما استخدمت من قبل في 

زخرفة األشغال الخشبية التي ترجع للفترات التاريخية الكبرى من الحضارة اإلسالمية، 

.فهي امتداد للفترة التي ندرسها نحن اآلنوبالتالي

وتكون الزخارف المنفذة بهذه الطريقة أكثر بروزا وعمقا في األرضية، التي البد وأن تكون 

)1(.التي تعني الغائرة) األويمة(على مستوى وعمق واحد، ويطلق على هذه الطريقة

:)2(أو   طريقة التجميع أو التعشيقالتركيب–2

.ذه التقنية في إنجاز السقوف المصورة سواء في تركيبها أو في زخرفتهااستعملت ه

)3(، والمعروفة بتعشيقة النقر واللسانK) arindekû(وتعرف عند األتراك باسم كونديكاري

ولهذه )4(.م.ق2500حواليالتي حدد تاريخها بآالف السنين بحيث يرجع استخدامها إلى 

أنبينما تشير بعض الدراسات إلى المادة المنجزة بها، مرعالطريقة دور هام في إطالة

:لعدة عواملالعصور الوسطى الفضل في ابتكار طريقة التجميع في فترة لمسلمينل

.96شادية عبد العزيز الدسوقي، مرجع سابق، ص -1
، وذلك بعمل نقرة أو حفرة غائرة في جانب من الخشبة، هو طريقة لتوصيل الحشوات ببعضها البعض-2

تسهل عملية وضع جزء آخر من الخشبة األخرى مكانها، وهذا الجزء الداخل يسمى لسان، على أن يكون سمك

، أو نقر )عاشق ومعشوق(اللسان وطوله وعرضه متماثال مع عمق النقرة واتساعها، ويطلق على هذه الطريقة

:راجعولسان أو تدكيك، ي

.106فوزي عفيفي، نشأة الزخرفة، ص -
3 -C.E. Arseven, les arts décoratifs turcs, p . 193.

، 1العراق، عمجلة التراث الشعبيفي .″صناعة النجارة في العصر اإلسالمي″هشام عبد الستار حليمي؛ -4

.100، ص 1970



أولهما أنمعظم البالد العربية يميل إلى الحرارة وثانيهما افتقار معظم هذه البلدان جو

الجو فقد كان يجعل الخشب يتمدد شتاءا ويتقلص ا عامل أم.)1(إلى األنواع الجيدة من الخشب

صيفا، نظرا لتغير المد الحراري بفعل الرطوبة الفصلية، فاهتدوا إلى فكرة الوصالت أو 

د الخشب دون الحشوات التي تقوم أساسا على ترك فراغ صغير بين كل حشوة وأخرى فيتمد

)2(.ل ضمن قطعة واحدةأن يتقوس، ويتشكّ

قار إلى األنواع الجيدة من الخشب، فقد عمل النجارون في معظم عامل االفتعناأم

)3(.البالد اإلسالمية على التدقيق في استخدامه، وعدم تبذير أي قطعة منه مهما كانت صغيرة

ويقوم هذا الفن على قطع الخشب إلى قطع صغيرة، متساوية، وتركيبها على سطح 

وبهذا التركيب أو . قطعة وأخرىخشبي بشكل متجاور، بحيث يترك شق دقيق بين كل

التجميع لتلك القطع الخشبية يتحصل الحرفي في النهاية على شكل زخرفي ترتاح النفس إلى 

)4(.رؤيته

هذه التقنية تتطلب عمال مدققا، ووقتا كثيرا، ويذكر المؤرخ التركي أرسفان أن

سب مع أشكال القطع وتتطلب إنجاز وتحضير كل قطعة من التجميع بدقة كبيرة، وبشكل يتنا

هذه القطع المزخرفة بنتوءات، وحدود مائلة يشكل موضوعا زخرفيا المجاورة لها، وأن

هذه القطع تتخذ أشكاال هندسية كالمثلثات والمضلعات والنجوم كامال، ويضيف أرسفان أن

ب المختلفة، بشكل تساعد األضالع والزوايا على الربط بين القطع، فضال عن استعمال الخش

)5(.الصلب والمقاوم في الوقت نفسه

إلى فقر يمكن إيعازهاإالّ أن انتشار استعمال هذه التقنية في الصناعات الخشبية ال

الخشب،أو إلى عامل الطبيعي فحسب،وإنما يمكن اعتبار هذا النوع من التقنيات ضرب من 

صة في فترات ضروب إبداع الفنان المسلم ومحاولته تطوير أساليب الصناعة والفن خا

الرخاء االقتصادي واالستقرار السياسي الذي شهدته حواضر العالم اإلسالمي في العهد 

.166و165ني، ص عبد العزيز مرزوق، الفنون الزخرفية في العصر العثما-1
2 -ِ C.E Arseven,Op., cit, p. 201.

.166عبد العزيز  مرزوق، الفنون الزخرفية في ع العثماني، ص -3
.18، ص 1971، العراق، ص9، عفي مجلة التراث الشعبي. ″الحفر على الخشب″ماجد النجار؛-4

5 -C.E .Arseven, op., cit, p. 201



ناهيك عن التأثير الديني فظهرت من أشكال هذا اإلبداع الفني األطباق النجمية،العثماني،

دية مرتبطة أساسا بسرمالذي يبرز من خالل اختيار األطباق النجمية التي لها دالالت عقائدية 

وهو محور الكون مقتبسين معانيها الخالق،وفي أشكالها إشارة على ذلك فهو األول واآلخر،

.فكانت هذه التقنية معبرة عن المعتقدات الدينية للفنان المسلممن القرآن الكريم،

ومن الناحية الفيزيائية تكون القطعة متينة، حيث استعمل في ذلك علم الحيل وهو علم 

مما يسمح لنا بالقول أن الفنان كان يدرك قوانين الهندسة الفيزيائية،لذلك ، )يكانيكالم(الحركية 

لجأ إلى تشكيل الوحدات الصغيرة المركبة بطريقة التجميع،وألن هذه الطريقة تسمح للقطعة 

، نظرا لوجود فواصل مناسبة لذلكمن حيث التمدد واالنكماش،، بالتكيف مع ظروف المناخية

خاصة ، كالتي من ذوات السطوح أو المساحات المعتبرةمنأى عن التشقق،منوبالتالي فهي 

. ثرات الطبيعيةؤإذا كانت مكشوفة على الم

تتميز بازدواجية ، وبالتالي استطاع الفنان أن يبدع ويبتكر نماذج فنية فريدة

طع العمل،حيث تجتمع المتانة وقوة الوحدة واإلطار الجمالي،حيث نتج عن ذلك العمل ق

كما .ال يمكن حصرها في القطعة الواحدة التي ،ةمتنوعة لألشكال الهندسية وحتى الرمزي

إالّ من ضابط اإلتقان حرية العمل للفنان،، يمكن أن نستشف من تلك التشكيالت والقطع الفنية

.الذي يراقبه أمين الصناع ومعلميهم، والجودة

:وير على السقوف الخشبية نذكر أيضاومن التقنيات الزخرفية التي استعملت في التص



)1(:، أو ما يعرف بالدهان العجميطريقة بالدهان–3

، أو التصوير )2(وهو تغطية أخشاب السقف بالخشب المزخرف الذي يعرف بالطوان

مباشر بالدهان على الرافدات الخشبية، كما رأينا في سقوف دار كوبة بمدينة حلب ودار خالد 

.نظام بدمشقالعظم ودار

تحتاج تنفيذ عملية الدهان على الخشب على األقل ألربعة عناصر وهي الهيكل 

)3(.والتغرية واألساس، والطبقة التصويرية

، أو المادة الصلبة أو المرنة كلوح خشبي، ثم توضع عليها طبقات مختلفةالهيكل الخشبي-

)4(.من الغراء كأساس وأخيرا يتم التصوير عليه

ه ال يمكن استخدام الخشب الخام هي المرحلة األولى من إعداد الهيكل، ذلك أنّ:يةالتغر-

كهيكل للدهان، فالطبقة التصويرية إذا المست الخشب مباشرة تنقشر بسرعة، ولذلك يفضل 

هذه الطبقة تسوي السطح بسد وضع طبقة أولية من الغراء على اللوح الخشبي الخام، ثم أن

)5(.ات الدهانية التاليةالمسام، وتربط الطبق

د السام بالدهان العجمي، وتعود هذه التسمية إلى العمال األوائل الذين أتوا إلى تسمى هذه التقنية في بال-1

ل من اشتغل بهذه التقنية، ثم تعلم هذه الحرفة أبناء الشام، دمشق من إيران، ليعملوا في هذه الحرفة، وهم أو

ن هذا النوع من الفن حتى أنهم فاقوهم فيها، فزخرفوا بيوتهم بأصباغ وألوان، ومنذ ذلك الوقت صاروا يسمو

:يراجع. بالعجمي

1، ط)ت.د(، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، فنون وصناعات دمشقيةمنير كيال؛ -

.88ص 

هي صناعة شرقية قديمة، عرف بها الفرس ...«هذا وجاء في كتاب منتخبات التواريخ لدمشق ما يلي

لجوقيون إلى بالد أخرى، واشتهر بها األندلسيون في والبيزنطيون، فشاعت في مصر وسوريا، ونقلها الس

:قصورهم المشهورة، يراجع كل من

م له كمال سليمان الصليبي، دار ، قدكتاب منتخبات التواريخ لدمشقمحمد أديب آل تقي الدين الحصيني؛ -

.1137،،  ص 1979اآلفاق الجديدة، بيروت، 
. 280و279سابق، ص مرجع .... أبو سليم عيسى سليمان، األصناف-2
.88دني بيييوني، مرجع سابق، ص -3
.نفسه-4
.89نفسه، ص -5



أما نوع هذه األغرية أو اللواصق المستخدمة بوجه عام فهي طبيعية، وتستخرج من 

)2(.)الجبنين(والكازيين )1(مستحضرات ذات أصل حيواني كالجيالتين

هو المرحلة النهائية من إعداد الهيكل، ويتكون األساس من صمغ الجيالتين :األساس-

وهذه . ليتوبون المؤسس على الزنك وأبيض تيتانضمة كاألبييه مادة مقووالكازيين مضافا إل

)3(.المادة المقومة مهمتها جعل األساسات أكثر أو أقل كثافة

توضع الطبقة التصويرية على آخر طبقة من األساس :الطبقة التصويرية أو الملونة-

القاسمي طريقة التصوير بما جمال الدين ويصف)4(لتعطي للوحة الخشبية الصفات الجمالية، 

ؤتى بالبيض النيئ، فيصب عليه يؤتى بالصمغ، فينقع زمنا قليال، حتى يتحلل، وي..«: يلي

ويحرك بالخفق كثيرا، ثم يوضع عليه من ألوان األصبغة التي يريدها ويمزجها ببعضها 

)5(».كروذلك بعد وضع كمية من الجبسين الناعم الممزوج بما ذ

الجيالتين هي تلك المادة التي عرفت في جسم الحيوانات، وتنتج من الجلد واألمعاء واألعصاب -1

تألف من الم) الكوالجين(والغضاريف، والعظام بعد غليها في الماء، وتتركب هذه األغراء بصورة جوهرية من

ها مقاومة، بينما غراء العظام هو أصلب وأقل مرونة، ويعتبر غراء الجلد أشد. البروتين الليفي والكندروجين

;يراجع

.38دني بيييوني، مرجع سابق، ص -

و حسب الحوار (واستعملت هذه التقنية في سقوف دار البايات بقلعة الجزائر، ودور العربية بحلب

، تبين له أثناء ترميمه الدار )جورج بسوس(س المعماري، وصاحب دار الوكيلالذي أجريته مع المهند

.استعمال غراء األمعاء في السقوف الخشبية للدار

.  بمدينة حلب، في دار وكيل بحي الجديدة2006أفريل 8أجري الحوار يوم -
لجعله قابال ) الكلس(أو) الصودا(الكازيين أو الجنين، فهو مستخلص من قشطة الحليب، وتستخدم مادة -2

:للذوبان في الماء، يراجع

.87دني بيييوني، مرجع سابق، ص -
.89نفسه، ص -3
.نفسه-4
.148، ص 1جمال الدين القاسمي، قاموس الصناعات الشامية، ج-5



:أدوات الصناعة

يستعين بجملة من األدوات في مهنته، بعضها من صنع الحداد، مثل )1(كان النجار

الفأس والمطرقة على اختالف أشكالها، والمنشار والمحفرة والمحفار والمنقار والمسحل أو 

المسحاج والمثقب والكماشتان والمسامير واألوتاد، وغير ذلك من األدوات التي كانت تستعمل 

.وفي تنظيفه، وصقله، وهندسته لجعله صالحا لألعمال الفنيةفي قطع األخشاب 

أنه وجد من بين مخلفات الحاج سليمان النجار بمدينة دمشق أدوات «ويذكر عيسى سليمان 

جمع (النجارة التي اشتملت على مبرد، ومحافر وسكاكر وفرجار من نحاس وقداديم 

ي للنجار يستعمله في مراحل عمله ويبدو أن هذا العتاد كان الضرور)2(».، وسندان)قادوم

.المختلفة

ة أدوات صناعية في صناعة الوحدات يعتمد على عدفي مدينة الجزائركان النجارو

).70لوحة رقم(كالمذكورة سابقا،حسب ما تبينه ،الخشبية الدقيقة

أشهر نجاري العالم باعتنائهم «هم بأنّوهاجارنّصف أما في بالد الشام فقد و

لما بالمساحة الهندسية والحساب النجار الشامي كان يمتاز بالذكاء، إذ كان موأنبصنعتهم،

د وسيلة، ال يمكن أن تحل محل اإلبداع ويعتبر اآللة مجر. والمقاييس، وهو يعمل بيده

واالبتكار، كما أنه يمتاز بإتقان عمله، والدقة في إنتاجه، والصبر على صناعة األشياء 

)3(.»الدقيقة 

ا الوصف يطابق تماما للمجسم المعروض في بهو المتحف الوطني للتقاليد الشعبية وهذ

71لوحة رقم. (ار مع أدواته البسيطةبقصر أسعد العظم، والذي يمثل صورة حرفي لنج(

ار، بفتح النون المشددة والجيم المشددة وممدودة، هو محترف النجارة، يراجعجالنّ-1

.585ارة، قاموس المصطلحات االقتصادية في الحضارة اإلسالمية، ص محمد عم-

وهو من يعمل في أصناف الخشب من رفع خشب السقوف، وعمل الطوانات لها، ومنه النجار الدصانع قي

:األشياء الدقيقة الصنعة، وهي حرفة من ضروريات العمران، يراجع

.478، ص 2ة، ججمال الدين القاسمي، قاموس الصناعات الشامي-
أبو سليم عيسى سليمان، األصناف والطوائف الحرفية في مدينة دمشق خالل النصف األول من القرن -2

.272عشر، ص الثامن 
3-67، 66ال، مرجع سابق، ص ص منير كي



، وإذا قارنا األدوات المستعملة في النجارة، أوفي صناعة النجارة، بين القديم والحديث

في ماضيها مثل النجار تبدو واحدة التي استعملها رة، فأدوات فإننا ال نجد فروقا كبي

.حاضرها

وهذا ما أشار إليه المستشرق إلياس عبده الذي ذكر أن الحرف الدمشقية بقيت تستعمل نفس 

األدوات التقليدية البسيطة دون أن يسعى الحرفيون إلى تطوير تقنيات العمل مثلما حدث في 

)1(.باألعمال الحرفيةوروبا من ثورة صناعية نهضتأ

ة أدوات صناعية في انجاز تحفه الخشبية جار العربي يعتمد في عمله على عدكان النّ

:الدقيقة، وذلك بعد انتقاء نوع الخشب المناسب لها، أهمها

:أدوات القياس

المضبوط أمران ال غنى عنهما في جميع مراحل العمل، في إن القياس الدقيق والعالم

وقد يتسبب عدم الدقة في القياس أو استخدام أدوات غير مضبوطة في إتالف النجارة، 

)2(.فضال عن خسارة المال،التحفة، مما يترتب عنها مضاعفة فقدان الخشب والجهد المبذول

:ومن األدوات التي كان يستعين بها النجارون في القياس في البالد العربية، األدوات اآلتية

:الذراع

ورد ذكره في القرآن الكريموقد.المسلميننجده متداوال عند ي، والذاألبعادهو أداة لقياس
)3(»ثم في سلسلة ذَرعها سبعون ذراعا فآسلكوه« 

)4(صبع الوسطىرفق إلى طرف اِإلما بين طرف المراع،الذِّ:فقد عرفهابن منظورعندأما

كان يستخدم في عمله نجاري مدينة دمشقوفي هذا الصدد يصف لنا القاسمي أن

خيطا قطنيا يغمس في الجبس، ثم يشد الخيط من طرفيه على الخشب، ويضربه من الوسط 

ليثبت الخط الذي يريد النشر بموجبه، ثم يرفع الخشب على السقالة، ويمسكان بمنشار كبير 

9ص الياس عبده قدسي،مصدر سابق،- 1
.23هيرت وارنر، أشغال النجارة العامة، ص -2
32اآلية سورة الحاقّة،ريم،القرآن الك- 3
93ص،8مج ،)ذرع(مادة لسان العرب،ابن منظور،- 4



لتي ، وهي الطريقة ا)1(على الحديد، يبلغ طوله ثالثة أذرع أو أكثر، يقطعان بواسطة الخشب

.ما زالت تستعمل اآلن خاصة عند البنائين

:مقياس االستواء

وهو عبارة عن أداة تستعمل للتحقق من أفقية السطوح الكبيرة من إطارات السقوف، 

واألبواب والنوافذ وغيرها، وهذه األداة تتركب من أنبوبة من الزجاج محدبة قليال من 

سائل كثير الحركة كالزئبق والكحول ويترك الوسط، ترسم عليها عالمتان، وتمأل األنبوبة ب

فيها فقاعة هوائية ثم توضع األنبوبة المذكورة ضمن وعاء نحاسي أو من الخشب غالبا ما 

يكون على شكل متوازي المستطيالت، يترك فيها فتحة للرؤية، ويوضع هذا الميزان على 

ء أو عدمه، وذلك بوجودها السطح المراد اختياره، فتشير الفقاعة الهوائية إلى صحة االستوا

ويبدو . ، وهي األداة التي ما زالت تستعمل عند كل الحرفيين)2(بين العالمتين أو بعدها عنها

.أن هذه اآللة كانت تستعمل عند تصميم السقوف، لدقة استواء سطوح السقوف

:الزاوية

و تستعمل الزاوية التي هي على شكل زاوية قائمة لتخطيط الخطوط المتوازية أ

90بشكل زاوية قائمة تساوي )3(المتعامدة، وهي عبارة عن أداة تصنع من الحديد الفوالذي

درجة، وساقاها غير متساويين في الطول، ويغلف الفرع القصير منها بقطعتين من الخشب 

درجة ° 45تسمح في آن واحد لالستناد والقياس، ويترك أحد الطرفين مقطوعا بانحراف 

)4(.كورةلقياس الزاوية المذ

:الفرجار

هو أداة لرسم المنحنيات والمضلعات المنتظمة، وتستعمل في نجارة األخشاب لرسم 

القطع المنحنية، ويتركب الفرجار من نصلين من الفوالذ بشكل واحد، مربوطين ومنفصلين 

منها فرجار الدوائر :ويوجد الفرجار بأشكال متعددة لالستعماالت المختلفة. في رأسهما

.482، ص 2جمال الدين  القاسمي، مصدر سابق، ج-1
2-156فدي، مرجع سابق، ص الص.
;كان الفوالذ يستورد من الهند على شكل قضبان عن طريق قافلة الحج، يراجع-3

.388ص ...أبو سليم عيسى سليمان، األصناف
4-156فدي، مرجع سابق، ص الص.



جية، وهو منحني الساقين ويستعمل في اختيار توازي السطوح وأقطار القطع الخار

)2(.لرسم األبعاد المختلفة) البيكار(، والفرجار ذو الرأس الحاد)1(المستديرة

ومن األدوات التي كان نجارو بالد الشام يستعملونها في قياس تربيع الخشب أو ما 

)3(.يسمى الكوس

لقياسات الدقيقة تعد األخشاب لنشرها على طول وعرض وبعد االنتهاء من أخذ ا

:أليافها، وفي هذه العملية يستعمل النجار األدوات اآلتية

:المنشار

ار، وهو عبارة عن صفيحة من شّيعتبر المنشار من أقدم األدوات التي عرفها النّّ

)5(.الخفة، مصنوع من الخشب الذي يمتاز بالصالبة و)4(الصلب، ذات حد مسنن، وذو مقبض

نتبين من خالل الصور بعض األدوات البسيطة التي كانت تستعمل في صناعة ما ال 

لوحة رقم (يعد وال يحصى من الوحدات الفنية الرائعة، حيث نرى النجار الجزائري والشامي

، قدمت لميدان الفنون التطبيقية بسيطةبمالبسه البسيطة، وهو منكب على آالت )71و70

ومن بين هذه الوسائل نجد نوعا من المناشير يعرف بالمنشار اإلطاري، مبتكرات عديدة،

، مشدود يمكن تحريكه للنشر ةرقيقأداةالذي يتميز بنوع من التركيب، حيث يحتوي على 

العرضي والمتعامد أو المائل على األلياف، وكذلك يستخدم في نشر العوارض واأللواح 

)6(.قطاعوالسطوح المستوية واألخشاب المربعة ال

1-157فدي، مرجع سابق، ص الص.
، ترجمة العروسي محمد علي، العمارة السكنية- فن الزخرفة الخشبية في صنعاءجيمت وبولس بونانفان؛ -2

.20،  ص 1996قاسم وفريد علي محمد، المركز الفرنسي للدراسات اليمنية، صنعاء،  دمشق، 
:س، هي كلمة فارسية، وهي خشبة مثلثة تكون مع النجار، يقيس بها تربيع الخشب، يراجعالكو-3

.200، ص 1968، )مادة كوس(، 6ابن منظور، لسان العرب، مج-
:المقبض، يسمى أيضا اليد والنصاب أو الممسك، يراجع-4

.19جيمت وبولس بونانفان، مرجع سابق، ص -
، ترجمة عباس عبد القادر، مراجعة فهمي حسن حسين، مؤسسة فرانكلين، عامةالنجارة الكريس جرونمان، -5

.18، ص 1961القاهرة، 
.81هيرت وارنر، مرجع سابق، ص -6



ار بعد إنهاء عملية نشر األخشاب تسويتها وسحج وجهها بالفارة أو ويتعين على النج

المس2(.إلعدادها من جديد) 1(جح(

المسجح:

أداة من أدوات النجارة اليدوية، يستعمل لصقل سطوح القطع الخشبية وتقويمها، 

نوعات الخشبية، كما أن لجعلها مستوية وملساء وصالحة لالستعمال في مختلف المص

)3(.المسحاج يستخدم في الحصول على أسطح الزوايا

ركب ، يتوسطه ثقب مائل تُ)4()كخشب السنديان(ويتركب المسحج من ساق من الخشب الصلب

، وتثبت هذه الشفرة بوتد )درجة60(ركب عليه شفرة حادة من الفوالذ، تنحدر بمقدار زاويةتُ

)5(.من الخشب القاسي

هذه اآللة في انجاز هذه التحف الفنية، استعمل النجار أنواعا من المساحيج ونظرا ألهمية 

:لهذه السقوف المصورة، منها

.للكشط، يستعمل لتهيئة األسطح غير المستوية)6(مسحاج-

مسحاج تمليس أو صقل، ويستعمل لتمليس األسطح المتعامدة، والمائلة على األلياف -

)1(.وتسوية حوافها

;وتسمى هذه عملية التسوية أيضا بالترقيق، يراجع-1

.20جيمت وبولس بونانفان، مرجع سابق، ص -
.131رجب عزت؛ مرجع سابق، ص -2
3-159مرجع سابق، ص فدي، الص.
يعتبر خشب السنديان من األخشاب الصلدة القوية، وقد استخدم هذا النوع من الخشب عند العرب في -4

:مجاالت عديدة، في صنع السقوف واألبواب، وكان يستورد من الهند ومن افريقية، يراجع

.548، ص 7جواد علي، مرجع سابق، ج-
5-45هيرت وارنر،  مرجع سابق، ص –و .159فدي، مرجع سابق، ص الص.
6-السحأن يصيب الشيء فيسحجه، أي يقشر منه شيئا قليال، يراجع؛ج ،

.296، ص 1968) جحمادة س(، 2ابن منظور، لسان العرب، مج

والمسج هو المبراة، يبري بها الخشب، يراجعح:

.107ص . ثمجلة الترا. »....النجارةةصناع«هشام عبد الستار حليمي، -



:حلسمالمنحت أو ال

، وتقويم سطوح األلواح الخشبية، وحصر أبعادها، وهو يشبه )2(يستخدم لنحت الخشبة

)3(.ه أكبر في الحجم، وقد يكون المنحت من الخشب أو من المعدنأنّالمنجر في تكوينه، إالّ

ار آالت الحفر والثقب وهيبعد ذلك يستخدم النج:

:المنقار

، إذ )5(، وتعرف أيضا بالمحفار)4(ها خلف ينقر بهاوهو عبارة عن حديدة كالفأس، ل

.تستعمل في حفر الخشب ألغراض متعددة، مثل نقشه أو الكتابة عليه

والمنقار أداة فوالذية تستعمل لحفر القطع الخشبية بشكل متوازي السطوح، ويصنع

، المنقار من قضيب من الفوالذ، مقطعه مستطيل، ويركب المنقار على مقبض من الخشب

، ويوضع رأس )6(وتركب بطرفه حلقة معدنية، يتم النقر بعد رسم الثقب المراد نقره بالمحاز

المنقار على الحفرة بشكل عمودي، ويطرق على مقبضه بالضغط نحو األمام والخلف، وهو 

)7(.يتخلل الخشب المنقور ويطرح خارجا، وتتكرر العملية حتى يتم نقر الثقب بأكمله

:المقطع

أنها أعرض منه في الثخن، ويوجد من المقاطع داة فوالذية تشبه المنقار إالّالمقطع أ

)8(.أنواع عديدة منها المستقيمة ومنها المنحنية، والعريضة والضيقة

.57هيرت وارنر،  مرجع سابق، ص -1
.372، ص 3الزبيدي محمد مرتضى؛ تاج العروس، ج-2
.160و159الصفدي، مرجع سابق، ص -3
.580، ص 3محمد مرتضى الزبيدي،  تاج العروس، ج-4
:جعحفر الشيء يحفره من حد ضرب حفرا، واسم المحتفر الحفرة، وما يحفر به المحفار، يرا-5

.151، ص 3محمد مرتضى، تاج العروس، ج-
;المحاز أو الشنكار، أداة لحز األخشاب، يراجع-6

.157الصفدي، مرجع سابق، ص -
.160نفسه، ص -7
.نفسه-8



:المقلع-

هي أداة النجار األولى، وهي عبارة عن قطعة معدنية مشقوقة من طرف وأسطوانية 

ار، ويهوي بها جركيب اليد الخشبية التي يمسكها النّمن طرفها اآلخر، ومثقوبة في منتصفها لت

)1(.على المسمار إلدخاله في الخشب، ويستخدم الطرف المشقوق لقلع المسامير المراد خلعها

:الكماشة أو الكالبان-

.يستعملها النجار في إخراج المسامير

:المطرقة الخشبية أو الدقماق

أسطوانة خشبية تثبت في منتصفها قطعة وسمي أحيانا بالمدقة، وهي عبارة عن 

خشبية أسطوانية دقيقة على شكل مقبض أو يد، تستخدم هذه المطرقة مع اإلزميل والمنقار 

)2(.للنقر والحفر

)3(أو الدسرالمسامير

)4(.المسمار ما يشد به، وهو واحد مسامير الحديد

ة المسامير، وأشارت سجالت وقد كانت بمدينة حلب طائفة المسمارية، الذين يقومون بصناع

المحكمة الشرعية إلى أن هذه الطائفة لم يكن لها شيخ قبل شهر رمضان من 

.161الصفدي، مرجع سابق، ص -1
2-162فدي، مرجع سابق، ص الص.

.38جرونمان، مرجع سابق، ص -و 
.يقال دسره بالرمحعن والدفع الشديد،الطَّسردال:رسُدسر، د-3

وحملناه على "وفي التنزيل العزيزر،سوالجمع دبه ألواحها وقيل هو مسمارها،سار خيط من ليف يشدوالد

"سرُدذات ألواح و

ار المسمار،الدرسر به دسسر وقد دسوجمعه دفقد د رما،وكل ما سد،ر،قال الفراسالدمسامير السفينة س ر

.وإدخال شيء بقوة فهو الدسرمركل شيء يكون نحو الس.بهاوشَرطها التي تُشد

.13القرآن الكريم، في سورة القمر، اآلية -

.285- 284صص، 4، مج)دسر(العرب، مادةنابن منظور، لسا-
.278، ص 3محمد مرتضى تاج العروس، ج-4



، فطلب منتسبيها من القاضي إحداث طائفة لهم، وتم انتخاب الشيخ )م1623/هـ1033(سنة

)1(.حران بن حسين المعلوي للطائفة

)2(.ووجدت أيضا طائفة المسمارية في مدينة دمشق

:المثقب

ار للمثقب لثقب األخشاب في أغراض كثيرة كإعداد جويحتاج النّ. )3(هو آلة يثقب بها

.    األخشاب لوصلها بالمسامير

:المفرض

.)4(الحديدة التي يحز بها

.وفي بلدان المغرب العربي بكامله يعرف بالمبرد

:المسن

ألدوات المسنة ، ليصبح طرفه حادا، وتكون كل ا)5(هو الحجر الذي يسن عليه الحديد

والمسن يكون من الحجارة النارية الصلدة التي . صالحة النجاز األشكال الفنية دقيقة ورفيعة

.تؤثر في الحديد، فتحول طرف الحديد حادا

:الغراء

الغراء النباتي والغراء من : وهو على نوعين. مادة تستعمل للصق األلواح الخشبية

.المواد الحيوانية

.32عادن الذهب في األعيان المشرفة بهم حلب، ص العرضي، م-1
.33مجلة دراسات تاريخية، ص " مظاهر من التنظيم"رافق، عبد الكريم -2
.372، ص 7تاج العروس، ج-3
.107ص .1ع.في مجلة التراث".صناعة النجارة": حليميهشام عبد الستار-4
.106نفسه، ص -5



ثالفصل الثال

مادتهاأنواعها،-األلوان·

خصائصها ، استخراجها واستخداماتها·

.الجمالية

واالجتماعيةداللتها النفسية ·



تعد األلوان من أكثر المواد  جماال في هذا الكون، وعليه تعلق اإلنسان بها، وبدت 

وبها أثرى ،هماحياته غير مريحة إذا ما خلت فضاءاته منها، ومن ثم وجد اتصال وثيق بين

اإلنسان حياته، وأضفى عليها من بديع الجمال وبهائه ما ال يحده واصف أو يحيط به خيال، 

وقد ساعدت أوصاف الكون المذكورة في القرآن ألن يكون الفن اإلسالمي مصدر الثراء 

الفني اللوني، كان وسيظل كنزا ال ينضب لصور ال تحصى من األلوان، فهو قائم على 

)1(.لتصورالوصف وا

وفي الفن اإلسالمي استخدمت األلوان في رسم الزخارف على جميع المواد،ووكل 

فيما يعرف الزخارف الجصيةوفي وفنون الكتاب،،والتصوير،المواضيع مثل الخزف

بالفريسكو أو التامبرا،وذلك منذ الفترة اإلسالمية المبكرة في القصور األموية في بادية 

ر على السقوف الخشبية وغيرهما من الفنون المختلفة من فنون الرسم وفي التصوي)2(الشام

والزخرفة على كل المواد، بحيث ال يخلو أي منتوج في الحضارة اإلسالمية من الزخرفة 

.لما هو سائد في الكون الطبيعيإتباعاالفنية باأللوان المختلفة، 

اللغوي : الينومن هذا المنطلق نحاول أن نقدم بعض التعاريف للون في مج

:واالصطالحي، فهو

ل بينه وبين ما فص:كل شيءنون، ولََََلوه فتَتُنْمرة، ولوواد والحيكون على هيئة كالس:لغة-

)3(.غيره

فهو الصفة الطبيعية لألشياء، وال يمكن رؤية اللون في الظالم، فهو مرتبط :أما اصطالحا-

)4(.تي من األشياء المفعمة باأللوانأشد االرتباط بالنور، ومصدر جماله يأ

األشياء والمخلوقات منيجعل كثيرممافهي تحمل في ذاتها الكامنة روح الجمال،ومظهره،

)5(الجامدة الحية ومظاهر الطبيعة وعناصرها تستمد جمالها من األلوان

1-العامة، بغداد،  ، دار الشؤون الثقافية دالالت اللون في الفن العربي اإلسالميوري؛عياض عبد الرحمن الد

.19،  ص 2002
71ص.....جمالية الفن اإلسالميعبد العزيز لعرج،- 2

.393ص 13، مج3، ط1993، دار إحياء التراث، بيروت،  )لون(، مادة لسان العربابن منظور،-3
.105األلفي، الفن اإلسالمي، ص -4
70ص...عبد العزيز لعرج، جمالية الفن اإلسالمي- 5



لحيوية، بل ولذلك تعلق به اإلنسان ألنه منبع راحته في حياته العملية، يستهويه للجذب نحو ا

.نحو االبتكار واإلبداع

وهو أيضا من مدركات حاسة البصر كالضوء والظلمة والبعد والقرب وغيرها، ومن 

هذه المدركات المتنوعة ما تميل إليه حاسة البصر ميال كثيرا، وفي أصنافه ما تلذ به النفس 

حة النفسية، وإشراقة، والتي من شأنها أن تزرع في اإلنسان الرا)1(لذة أعظم وأوفر كاأللوان

.في سريرته

نقال عن ( أحد أشهر الفنانين االنطباعيين اللون)2((Van gogh)ويعرف فان غوغ

)3(».األلوان هي األساس الحقيقي لكل شيءبأن«:قائال) فياض

وقبل أن نتطرق إلى دراسة األلوان على السقوف الخشبية وتركيبها، وجدنا من المفيد 

ورموز لكثير من حياة لى استعمال األلوان منذ األزمنة الغابرة بوصفها معانٍأن نتطرق إ

.الشعوب وتراثها

لقد تعرف اإلنسان على األلوان منذ العصور القديمة، منذ أن أدرك الظواهر الطبيعية 

من حوله، حيث كانت رسوماته على جدران الكهوف دليال واضحا على معرفته لأللوان 

)4(.استخدامهاولوظيفتها وطرق

كما ربط اإلنسان األول األلوان بالعالم المرئي من حوله، ورمز إلى قوة خفية يشعر 

كذلك دخلت األلوان في عادات الشعوب وتقاليدها حتى بها، وال يراها أو يعرف كنهها،

)5(.صارت جزءا من تراثها، حيث استخدموها في طقوسهم الدينية وفي عبادتهم

1-39الزخرفة اإلسالمية، ص بشر فارس، سر.
Grootفي ايرلندا، في قرية صغيرة تسمى ڤروت زاندرت Van gogh Vincentولد الرسام فان غوغ -2

Zundert)1853 -1890(بلدته متوجها إلى ادر ، ظهرت مواهبه الفنية باكرا، وهو في التاسعة من عمره، غ

ليبدأ مشواره الفني، نبغ فان غوغ خاصة في استعمال األلوان المائية، فرسم عدة 1886/ـه1304باريس سنة 

). سقوف في الهاي(زعة على المتاحف العالمية منهافنية، مو) 850(لوحات جاوزت ثمانماية وخمسين لوحة

:توفي الرسام على اثر إصابته بمرض الصرع، يراجع

.303ص، 1992مية، بيروت، ، دار الكتب العلموسوعة أعالم الرسم واألجانبليلى لميحة فياض؛ -
.نفسه -3
.59،  ص1998، دار البشير، موجز تاريخ وتقنيات الفنونالربيعي؛ عبد الجبار-4
5-20، 19وري، مرجع سابق، صعياض عبد الرحمن الد.



أو األلوان المعروفة عند إنسان العصور القديمة هي البنية )1(وكانت األصباغ

والبيضاء، والسوداء، أي األلوان المستخلصة من المواد المتوفرة أمامه كالتربة والفحم 

والحجر الكلسي، وعصير الفواكه، وأغصان النباتات وأوراقها وعصير الورود واألزهار، 

اإلنسان في رسومه األولى على جدران إلى جانب بعض دماء الحيوانات التي استعملها 

)2(.الكهوف

وعرف . وقد استعمل اإلنسان تلك األلوان منذ أقدم العصور في وظائف متعددة

الصينيون األلوان منذ بداية األلف الثالثة قبل الميالد، كما عرفها الهنود في منتصف األلف 

اية األلف الثالثة وبداية األلف الثالثة قبل الميالد، وعرفها المصريون في وادي النيل مع نه

الثانية قبل الميالد، وعرفها العراقيون خالل األلف الثانية وحتى منتصف األلف األولى قبل 

الميالد، لذلك نجد العمل الفني لدى المصريين والعراقيين القدامى متطورا جدا وتعرفوا على 

ي واللون األخضر واللون مصادر ألوان جديدة كاللون القرمزي األحمر واللون البرتقال

)3(.األصفر واللون األزرق التي استخرجوها من المعادن كالزئبق وغيرها

من الفينيقيين بعض األلوان الجديدة األخرى مثل األرجواني نوبعدهم اقتبس الروما

المستخرج من الحلزونيات البحرية، واللون األخضر المزرق المستخرج من النحاس 

)4(.المؤكسد

ا أم. د العرب قبل اإلسالم فكانت أكثر أصباغهم مستخلصة من النبات لوفرتهأما عن

األصباغ المستخرجة من المعادن فقد دلت اآلثار أنها كانت أقل بكثير من األصباغ 

المستخرجة من النبات، لما يحتاج استخراج األصباغ منها إلى مهارة وحذق وتقدم في 

)5(.الصناعة والعلم

1-ِالصِبغ والصما يصبغ به، وتُ:بغةباغ، والصيراجع. ن به الثيابلو:

.281، 280، ص 7، مج)الصبغ(ابن منظور، لسان العرب، مادة-

وجاء في المحيط في اللغة أن الصبغ والصباغ، والصغُبمصدر، صبغت الثوب، والص ،يراجعالحرفة، : اغةب:

.9، ص5، ج1إسماعيل بن عباد، المحيط في اللغة، ط-
.59عي، مرجع سابق، صالربي-2
.نفسه-3
. نفسه-4
.53، ص7، ج1950بغداد،مطبعة التفيض،،ل في تاريخ العرب قبل اإلسالمالمفصعلي جواد ؛ -5



رب في تحضير العديد من األلوان، فقد كانت األلوان تحضر بواسطة وبالتالي برع الع

مساحيق من معادن التربة بعد غربلتها من الشوائب للحصول على ذرات ناعمة ثم تمزج مع 

)1(.مواد لزجة كزالل البيض أو الصمغ العربي

وعني المسلمون بهذه الصناعة كعنايتهم بالصناعات األخرى لما لألصبغة من أهمية 

في كثير من المجاالت، حيث خبر المسلمون طرق استخالص األصباغ من النباتات، وعرفوا 

المعدنية في أمالحها، وعرفوا من فنون الصباغة الكثير من األلوان، غتحضير األصبا

هم من ذلك تقدمهم في وكشفوا أسرار المواد الكيميائية المستعملة في تثبيت األلوان ومكنّ

)2(.العلوم الكيماوية

ومن أشهر العلماء المسلمين الذين برزوا في علم الكيمياء، واستخالص األصباغ جابر 

، الذي تعزى إليه عمليات كثيرة استطاع الصانع اإلفادة منها، وإدخالها حيز )3(بن حيان

)4(.التطبيق، منها إيجاد أصباغ مستخلصة من النباتات

عروف بالبريق المعدني في الخزف، واكتشف المسلمون ألوانا جديدة أهمها اللون الم

وقد استعمل ، والزجاج،وهو لون أصفر ذهبي،النظير له في الطبيعة بطبيعته التي اكتشف بها

)5(.هذا اللون في الخزف ذي البريق المعدني

استخلص من أوكسيد وقد استخرجت هذه  األلوان من المعادن فاللون األصفر

الزرنيخ األصفر، واللون األبيض من أبيض الرصاص، واللون األرجواني من كبرتيد 

1-الصمغ ينضه الشجر، ويسيل منها، يراجعح:

.441، ص3، مج)صمغ(ابن منظور، لسان العرب، مادة-

ينضحه الشجر، ويسيل منهاشيء : مغوجاء في محيط اللغة، الص.

.11، ص 1، ط5اسماعيل بن عباد، المحيط في اللغة، ج-
، )د،ت(بة الجيل الجديد، اليمن، ، منشورات مكتالكيمياء في الحضارة اإلسالميةعلي جمعان الشكيل؛- 2

.155ص
ربية، ولد في طوس في هو جابر بن حيان بن عبد اهللا األزدي، نسبة إلى قبيلة األزد في جنوب الجزيرة الع-3

م، أو في حدود هذا التاريخ، ولما استولى العباسيون على الخالفة، رجع جابر إلى 720/هـ100خراسان سنة 

الكوفة، وانضم إلى حلقات التعليم التي كان يعقدها جعفر الصادق، ثم أثار في نفسه حب علم الكيمياء، حتى نبغ 

قد كتب حوالي مائة واثني عشرة كتابا، يراجعل عربي يضع أسس هذا العلم،فيه، وأصبح أو:

.98، ص 1981، بغداد، تاريخ العلمجابر الشكري، و محمود فياض؛ -
.106نفسه، ص -4

71ص، ....عبد العزيز لعرج،جمالية الفن اإلسالمي5-



، وهي توجد في األدوات األثرية التي تحتفظ بها جل المتاحف الجهوية )1(الرصاص

.والعالمية

وتمكن الفنان الجزائري والحلبي والشامي في ظل الحضارة اإلسالمية استخالص 

دمشق لكثرة األصبغة األلوان من النباتات والمعادن بمهارة فائقة، خصوصا في مدينة حلب و

بمدينة في الصناعة والفن، حيث أوجدوا لها معامل لتحضيرها، حيث ذكرت بعض الكتب أن

)2(.الجزائر سوقا خاصا بالصباغين، كان يقع في باب عزون

،)3(م1683/ هـ1095وفي هذا الصدد أحصى دارفيو ست مصابغ في مدينة حلب في سنة 

األلوان التي استخدمت في تصوير إن،)4(غةوأحصي في مدينة دمشق سبع عشرة مصب

السقوف الخشبية في كل من مدينة الجزائر وحلب، ودمشق عديدة، منها األلوان األساسية 

نباتية وحيوانية : وتنقسم األلوان من حيث مصدرها وتركيبها إلى ثالثة أقسام. والثانوية

.وكيميائية

:استخالص األلوان األساسية

ال تتكون من مزيج لوني آخر، والتي منها اللون األحمر واألصفر هي األلوان التي 

.واألزرق، وبذلك جاءت على السقوف قوية ومتميزة جدا عن غيرها

:اللون األحمر-

كان الحرفيون في مدينة الجزائر وحلب ودمشق يستخلصون اللون األحمر من إناث 

ر البلوط الدائم ق شجرمز حشرة صغيرة تعيش على أوراوالق)5(.حشرات القرمز

)7(.، وتتكاثر وتنمو بالمغرب اإلسالمي، خاصة في الغرب الجزائري)6(االخضرار

.60الربيعي، مرجع سابق، ص -1
2- M Rozet ; voyage dans la régence d’Alger, t3, p . 90
3 -Chevalier D’Arvieus, Mémoires du chevalier d’Arvieus, t6, p. 436.

125ص ....عيسى سليمان، األصناف-4
5-قمني أحمر، يراجعرمز، صبغ أر:

.91، ص 6اسماعيل ابن عباد، المحيط في اللغة، ج-
/هـ1301نطنية، مطبعة الجوائب ، قسطالمكنون في الصنائع والفنونرالدجرجس طنوس عون اللبناني ؛ -6

.95، ص 2، ط1883
7 -A Berque ; l’Algérie terre d’art et d’histoire, , victoire Heintz, Alger 1937, p . 269.



من بين دنوش باي الغرب لداي وبهذا الصدد يذكر الشريف الزهار أن

خاصة من )2(الذي كان يجلب إلى مدينة الجزائر من اسبانيا)1(»...رمزحياك الق...«الجزائر

)3(.وكاطالونيامدينتي فالنسيا  

ويفيدنا قانون األسواق بقائمة البضائع اآلتية من األقطار اإلسالمية مثل القرمز 

)4(.موالعفص والبقّ

أما في مدينتي حلب ودمشق، فكان يجلب إليهما من أوروبا، وحسب فولني 

)(Volneyرمز والنيلة فقد كانتا من البضائع التي تستوردهما حلب من ، فإن مادة الق

)5(.وباأور

بالد أرمينية كانت من البالد المصدرة للقرمز، وجدنا في بعض المصادر أن

التي منها بال شك )6(، ومنها كان يحمل إلى الهند وسائر البلدان)أرارات(وخصوصا إقليم

خالل الفترة العثمانية مستودعا للبضائع األرمينية اسكندرونةمدينة حلب، فقد كان ميناء 

)7(.وغيرها

أن اإلفرنج كانوا .) ..(«لك الشأن بالنسبة لمدينة دمشق، حيث يذكر دارفيووكذ

)8(».)...(يجلبون إلى دمشق النيلة والقرمز

وبالتالي نستنتج أنه انتشرت في أنحاء العالم اإلسالمي مادتان أساسيتان هما القرمز 

.للتلوين باللون األحمر والنيلة للتلوين باللون األزرق

.40أحمد الشريف الزهار، مذكرات نقيب األشراف، ص -1
:قرمز إلى الجزائر، يراجعمن أهم إسهامات األندلسيين في مدينة الجزائر إدخال تقنية تربية ال-2

.136، ص 2003، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، دراسات أندلسيةناصر الدين سعيدوني؛ -
3-Diego Haedo ; « Topographie et histoire générale d’Alger ». In revue Africaine, 1871, p. 53

.18عبد اهللا  الشويهد، قانون األسواق، مصدر سابق، ص -4
5 -C.F Volney; Voyage en Syrie et en Egypte, , T.II, p.53.

.156جابر الشكيل، مرجع السابق، ص -6
7- C.F Volney, op, cit, T.II, p. 52.
8 -Chevalier D’Arview, op, cit, T.II, p. 463.



نقع في ضيره إلى لون، فقد كانت تجمع حشرات القرمز بعد جفافها، تُأما طريقة تح

ساعة، ثم تبسط تحت الشمس حتى تيبس وتجف، فتصبح على ) 12(الخل لمدة اثنتي عشرة

)1(.هيئة حبوب، ذات اللون األحمر الخمري، ويصبح القرمز أحمر قانيا لما ينقع في الماء

ويصف . مذكورة من أغصان شجر السماقواستخلص اللون األحمر في هذه المدن ال

أنه أحمر وفيه شجرة عظيمة، ورقها كوري اليابس، إالّ«:ابن حمدوش في مؤلفه السماق

)2(».حموضة، يوجد في بر الترك ويسمونه فزلجيك

والتي كانت منتشرة كثيرا في بساتين حلب ودمشق، وجميع جهات سورية، حسب 

)3(».في األرض، يصعب استئصالهاهذه الشجرة إذا انتشرت..«:قول الغزي

ويذكر ابن العديم أن السماق يوجد في أحد الجبال التي تختص بها حلب، وهو جبل 

)4(.السماق، وأنه سمي بجبل السماق لكثرته فيه، وسماقه أجود من غيره

أن السماق منبته الجبال والصخور، منه «:أما في مدينة دمشق، فيذكر ابن كنان

)5(».)...(اني أحمرشامي أخضر، وخرس

أما طريقة تحضيره إلى لون، فتقطع أغصانه كل سنة، ثم تجف بورقها، وتسحق، ثم 

وحسب المصدر السابق، فإن . ، دون إضافة أي مادة أخرى)6(يستعمل مسحوقها في الصباغ

)7(.السماق يعوض به عن العفص

مقّواستخلص اللون األحمر من خشب الب(coesalpinia Sappan).)8(

.95جرجس  طنوس عون اللبناني، مصدر سابق، ص -1
الجزائر، 13، في رورندون،  في موز في بيان األعشابكشف الرئري؛ عبد الرزاق ابن حمدوش الجزا-2

.92هـ، ص 1321في رورندون، 
.125، ص 1ج...كمال بن حسين بن محمد الغزي، نهر الذهب-3
. 423، ص 1ج...العديم، بغية الطلبجرادة ابنكمال الدين أبي القاسم عمر ابن أبي -4
.257، ص 2ي الممالك والمحاسن الشامية، قابن كنان، المواكب اإلسالمية ف-5
. 92جرحس  طنوس عون اللبناني، مصدر سابق، ص -6
.92جرحس طنوس عون اللبناني، مصدر سابق، ص-7
البقم، بفتح الباء والقاف المشددة، خشب شجره ضخم، يشبه ورقه ورق اللوز، أحمر الساق، تتخذ منه مادة -8

.97ة، قاموس المصطلحات االقتصادية في الحضارة اإلسالمية، صمحمد عمار-: للصباغة، يراجع



ويسمى أيضا الخشب ) 1(بالذات من جنوبهار الوجود في الهند، يشجر كثلوهو خشب 

الهندي أو األسود، وهو صلب جدا، ثقيل، لونه أحمر مائل إلى السمرة من الظاهر، وبرتقالي 

)2(.من الداخل

وكان الشاميون يستوردون هذه المادة من جزيرة سومطرة، الواقعة غرب ماليزيا، فقد ذكرها 

و جزيرة ) ...(«:الرحالة الجغرافيين سليمان التاجر في كتاب سلسلة التواريخ كما يليأحد

)5(»)...(.، فيها منابت البقّم وغيره)4(، تكسيرها ثمانماية فرسخ)3(أيضا تعرف بالرامني

)6(.هوْواستخرج اللون األحمر أيضا في مدينة حلب من الفَ

و في ضواحي ) ...(«حيث يذكر الغزيوكانت مرعش معروفة بزراعة هذه النبتة، 

)7(»)...(مرعش جميع أنواع الفواكه والبقول والفوه والعفص

1- Ahmed.S Maqbul ; « Hind ».In Encyclopedie de l’Islam , tIII, E.J.Brill Paris, , Brill, 1975,
p.421

.97، 96جرجس  طنوس عون اللبناني، مصدر سابق، ص -2
:، فإن الرامني هي جزيرة سومطرة، يراجع(Dulaurier)حسب المؤرخ الجغرافي الفرنسي دي لوريي -3

- M.ED Dulaurier ; ″Etudes sur l’ouvrage intitulé relation des voyages faits par les arabes et
les persans dans l’Inde et la chine dans l’ère chrétienne″. In Islamic geography, , V121
Frankfurt university, 1996, p.75

، التي Frasakhالفرسخ، مقياس فارسي قديم لقياس المسافات على أساس الزمن، والكلمة الفارسية أصلها -4

راسخ دخلت على اللغة األرمينية، وأصبح هHrasakhخا واستمر ، ومنها انتشر في سوريا فأصبح برس

6يده بدقة فالفرسخ الواحد يساوي ولقد تم تحد. استعمالها في اللغة العربية والفارسية إلى وقتنا الحاضر

:كلومترات، كما يساوي أربعة أميال يراجع

-W  Hinz  ;  «  Farsakh  ».  In  Encyclopedia  of  Islam,  V  IV  ,  Leiden,  London,  1990,  V  IV,  pp.
812- 813.

. ن التاجر، نصوص عربية لسليما"أخبار رحالت العرب والفرس إلى الهند والصين" أبي زيد الصيرافي ؛ -5

.90، 89ص، ص1994جامعة فرانكفورت االتحادية، ألمانيا،  ، 164، مجفي سلسلة الجغرافيا اإلسالمية

:ه، عروق يصبغ بها، يراجعوالفَالمحيط  في اللغة أنجاء في-6

. 75، ص 4، جةإسماعيل ابن عباد، المحيط في اللغ-

-رأسه، حب أحمر، شديد الحمرة، كثير الماء، يكتب بمائه ه، هي عروق دقيقة لها منبت يسمو فيوالفو

:وينقش به، يراجع

.285، ص 10تاج العروس، ج-الزبيدي، 
.452، ص 1كامل بن حسين بن محمد  الغزي، مصدر سابق، ج-7



ويرى طنوس أن المادة الملونة موجودة في جذور العشبة أو نبتة الفوه، حيث تستأصل 

)1(.بعد أن تنبت بسنتين، وتنزع قشرتها الخارجية حتى تنقى من التراب، وتيبس، ثم تسحق

سها هي أن تنشر في الهواء، أو تسخن في فرن حار، وتحرك قليال لتتعرى وكيفية تيبي

)4(مطُرهو صبغ أحمر وبذره القُ)3(فرصالع)2(.من قشرتها الخارجية، ثم تطحن وتغربل

Carthamus tinctoriumالذي يصبغ به.

وكانت حلب معروفة بزراعة )5(».وهو نوعان، بري وبستاني«:ويذكر ابن حمدوش

ويزرع في حلب وقراها العصفر، حيث تزرع في نيسان) ...(«:طم، حيث يذكر الغزيالقر

)6(»)...()أفريل(

، )زهرة العصفر(وتكون المادة الملونة الحمراء متحدة مع مادة أخرى صفراء في الزهرة

حيث تستخرج المادتان، ثم تفصل الواحدة عن األخرى، فتؤخذ زهرة العصفر، وتغسل بماء 

)7(.توضع في كيس بماء حار، ويداس حتى ال يعود إلخراج المادة الصفراءكثير، ثم 

وصبغ الفنانون أيضا بالفوكان معروفا في مدينة الجزائر، وقد ورد ذكره من )8(صادر ،

ومنها التوت، ) ...(«:، كما ورد ذكره من طرف الغزي وقال بشأنه)1(من طرف ابن حمدوش

.94ص ....جرجس  طنوس عون اللبناني، الدر المكنون-1
.نفسه-2
3-سالفته الجِر، نباتصفُجاء في لسان العرب، العيال، والعصفر هذا الذي يصبغ به، منه ريفي ومنه ر

:بري، وكالهما نبت بأرض العرب، يراجع

.581، ص 4، مج1968، )عصفر(ابن منظور، لسان العرب، مادة-
4-القرم والقُطم طُر :حّالعصفر، يراجعب:

.97، ص 6إسماعيل بن عباد، المحيط في اللغة، ج-

الرمان ه حب العصفر، وفي التهذيب ثمر العصفر، زهره أحمر، يحكي لونه لون ان العرب، أنّوجاء في لس-

:أول ما يخرج، يراجع

. 68، ص 1968، 12ابن منظور، لسان العرب، مج-
.120عبد الرزاق ابن حمدوش، مصدر سابق، ص -5
.117، ص 1كامل بن حسين بن محمد  الغزي، نهر الذهب في تاريخ حلب، ج-6
.95جرجس طنوس عون اللبناني،  مصدر سابق، ص -7
8-جاء في لسان العرب أن الفصادر :التوت، وقيل حلْمرصاده، وهو أحمر منه، والف :الحميراجعةر:



، كما )2(»)...(سود، وعند استوائه أحمرالتوت، وهو شامي وهزيز، فاألول هو الفرصاد أ

)3(.انتشر بدمشق، فيضاف إليه التين

، التي تعرف عند العرب بهذا االسم وعند األتراك Lawsonia inermisاستعملوا الحناء 

، وكانت منتشرة كثيرا في المشرق والمغرب العربيين، حتى أصبحت من KANNAبالخانة 

)4(.أكبر العناصر المدمجة في األلوان

.ويستخرج منها اللون األصفر البرتقالي

:اللون األزرق-

)5(.استخلصه الحرفيون من نوع من النبات وهو النيلة

)6(.يؤخذ اللون األزرق من مادة زرقاء تستخرج من هذا النبات

وكانت مدينة الجزائر وحلب ودمشق مشهورة بحرفة الصباغة بالنيلة، حيث ذكر 

و طبيعيا على ضفاف نهر األردن، ونفى ما قاله فولني من أنها كانت سوفاجيه، أن النيلة تنم

، ومن ذلك ما )7(تستورد من أوروبا، وأما في مدينة دمشق فكانت النيلة من أهم وارداتها

.33، ص 3، مج1968، )فرصاد(ابن منظور، لسان العرب، مادة -

:راجعصاد، يرالف-بتاءين: التوت: وجاء في محيط اللغة -

.486، ص 9إسماعيل ابن عباد، المحيط في اللغة، ج-
.127. عبد الرزاق  ابن حمدوش، كشف الرموز، ص-1
.130، ص 1كامل بن حسين بن محمد الغزي، مصدر سابق، ج-2
.322، ص 2ابن كنان، المواكب اإلسالمية في الممالك والمحاسن الشامية، ق-3

4 -Albert Gaudry ; Recherches scientifiques en Orient, Partie Agricole, Paris, imprimerie
impériale, M D C C C L V, p . 28

     -M Rozet ; Voyage dans...op., cit.,T.I, p . 1995

     - Berque, op, cit, p . 269
:ل، شيء يصبغ به، يراجعيالنِّ-5

.339، ص 10، ج1إسماعيل  ابن عباد، المحيط في اللغة، ط-
.93جرجس طنوس عون اللبناني، مصدر سابق، ص -6

7 -Boyer, op., cit, p : 59

    - Sauvaget, Alep , t2 ,  pL.XXXI

.135قساطلي، الروضة الغناء في دمشق الفيحاء، ص -



أنه وجد من بين مخلفات الحاج محمد بن الحاج «:أشار إليه عيسى سليمان في هذا الصدد

. )1(»)..(.، ونيل هندي، ونيل بغداديدرويش الصباغ، نيل عجمي، ونيل الهوري

و قيل نيلج، وهو بري وبستاني، ويسمى «:هذا ويصف ابن حمدوش النيلة بما يلي

)2(».شجرة العظلم وحب العجم

:اللون األصفر-

، والزعفران العربي يسمى )3(وكان يستعمل للتلوين باللون األصفر الزعفران

الو4(.سر(

، وفي كثير )5()سطيف(يزرع في الجزائر، وبالذات في مجانة وكان الزعفران لعظمة قيمته

).6(من بالد الشام

والكتابة «:م، حيث يذكر ابن كنانكْرواستعمل في استخراج هذا اللون األصفر الكُ

.) ..(«بينما يذكر ابن حمدوش، )7(»)..(.بالكركم في خرقة صفراء، فان الكتابة ال تبين

)8(».الورس هو نوع من الكركم

استعمل العفص أيضا في التلوين، حيث يحتوي على ثالث مواد، وهي الحامض 

العفصيك والتانين ومادة ملونة صفراء، وهو مستعمل لصبغ الرمادي واألسود، ويكون أساسا 

.164ص ....عيسى سليمان، األصناف-1
.159عبد الرزاق ابن حمدوش، مصدر سابق، ص -2
:س، نبات يشبه السمسم، وتستعمل للتلوين والصباغة باللون األصفر، يراجعران، ويسمى الوالزعفر-3

.268محمد عمارة، قاموس المصطلحات االقتصادية، ص -
4-جاء في لسان العرب، أن الورمث، بين آخر الصيف وأول س شيء أصفر مثل اللطخ، يخرج من الر

بات السمسم، فإذا جف عند إدراكه، تفتقت خرائطه، فينفض منه الورس، الشتاء، والورس، صبغ، ونباته مثل ن

:يراجع

.254، ص 6، مج1968، )ورس(ابن منظور، لسان العرب، مادة -
.84، ص )ت.د(، مكتبة الحياة، بيروت،صورة األرضأبو القاسم ابن حوقل ؛ -5
.259، ص 2ابن كنان، مصدر سابق، ق-6
.257، ص 2نفسه، ق-7
.136عبد الرزاق ابن حمدوش، مصدر سابق، ص -8



والعفص مادة تتكون من لذع حشرة ما لورق بعض األشجار مثل )1(.للصباغ األحمر

مثقوب، و منه ما هو غير مثقوب، وهو أجود نوعية، السنديان األسود واألبيض، منه ما هو

)2(.ألنه يقطف قبل خروج الفراشة منه

د استعملت األلوان أما بالنسبة لكيفية انتشار األلوان على السقوف المدروسة، فق

رضيات السقوف على وجه عام، حيث لون باللون األحمر واللون األزرق الفاتحة على أ

في السقوف التابعة لقصر الثالث أو قصر البايات، وانتشر جميع أرضيات السقوف سواء

هذين اللونين خاصة في جناحي السقوف بينما في سقوف مدينة حلب استعمل لونان متدرجان 

هما اللون األحمر القاني، ومثله الفاتح، مع التناوب أحيانا، حتى أن المهاد ال يظهر من 

. قف، نظرا لتغطيته باللونين المذكورينتحتهما، األمر الذي جعل ال نتبين مهاد الس

وبنفس األلوان المذكورة طبقت على أشرطة المطوقة للسقف كله، رغم أننا نالحظ أن 

أما اللون الطاغي في سقف قاعة دار . اللون األحمر الفاتح هو الطاغي على أشرطة السقف

زرق، استخدم الفنان آجقباش فهو اللون األزرق السماوي، ومن أجل إبراز الوحدة واللون األ

ألن . اللون المشع، والمتمثل في اللون الذهبي، ونفس الشيء بالنسبة لسقف القاعة دار زمريا

اللون الذهبي له ميزة خاصة وسامية عن باقي األلوان، ألنه ال يشاهد في الطبيعة، إال في 

األرضي، معدن الذهب، ألن له بريق مشع وسحري، من شأنه أن يخرج اإلنسان من الواقع

.ويرفعه إلى مدارج الخيال، وهي غاية من الغايات الخيال التي فطر عليها اإلنسان

وكذلك استعمل اللون األحمر واألزرق كمهاد في سقوف دار نظام في مدينة دمشق 

.سواء في سقف اإليوان وسقف القاعة، وفي أرضية سقف القاعة بدار خالد العظم

ساد في فترة أواخر القرن السابع عشر والثامن عشر، وبالتالي نستنتج أن هذا النمط 

وهذا يدل على تعايش عدة مدارس، نتيجة لالتصاالت المتعددة بين المسلمين أو كثرة رواج 

السلع، خاصة وأن مدينة الجزائر وحلب شاهدتا ازدهارا اقتصاديا ال مثيل له خالل القرن 

.الثامن عشر

.101جرجس  طنوس عون اللبناني،  مصدر سابق، ص -1
.101و100نفسه، ص -2



سقوف دار زمريا، ومما زاده وضوحا، أناستعمل اللون األحمر كمهاد ألرضيات 

الدار، وكذلك هالفنان الحلبي استعمل اللون الذهبي، واللون الوردي في سقف السلملك لهذ

ه استخدمه في أرضية سقف دار كوبة، والشيء الذي جعله بارزا، هو أن الفنان أدخل علي

مد الفنان الحلبي إلى جانب ذلك، فقد ع. بيض شفافعن طريق رسم بعض األزهار بلون أ

إلى ترك زخارف السقف الرئيسية بدون تلوين أي أنه استعمل لون المادة الخام، مثل سقف 

.إيوان دار زمريا، وسقف إيوان دار آجقباش

به كل زخارف السقف في كل غرف دورا اللون األصفر الذهبي، فقد ازدانت أم

، لدار الحاج عمرسطى للغرفة الشمالية مدينة الجزائر، بما فيها الضلوع الخشبية للوحدة الو

البايات داروالنواة المركزية التي هي على شكل أوراق األكانتس في كل من الغرفة الشمالية ل

وانتشر بشكل واسع على السقوف لخشبية بمدينة حلب، . لدار الحاج عمروالغرفة الجنوبية 

والزخارف الهندسية في إيوان حيث ازدانت به الزخارف النباتية في سقف قاعة دار غزالة، 

كما استعمل في زخارف سقوف دار نظام بدمشق، وخاصة أنه استعمل كمهاد . دار باسيل

ألرضية القالدات النباتية، وفي تلوين النواة المركزية للزخارف الهندسية لهذا السقف، الذي 

شرطة الخارجية أما اللون األبيض، فاستعمل كمهاد لأل. غالبا ما يتناوب مع اللون األخضر

البايات، واستعمل كمهاد للوحدة الوسطى لسقوف دارودار الحاج عمرلكل من سقوف 

كما استعمل في شريط سقف قاعة دار . البايات، خاصة في سقف الغرفة الشرقية والجنوبية

، صورا فوق المهاد األبيض زخارف نباتية على -الجزائري والحلبي-وكال الفنانين. آجقباش

ر وورود بألوان متعددة تراوحت بين األحمر واألخضر، والوردي، ولكن بنوع من شكل أزها

إلى التجانس اللوني، مما يوحي إلى إدراك بقواعد توزيع -بالضرورة-التدرج المؤدي

.األلوان بروح التعاقب المتسلسل طبيعيا

ء سوا)66لوحة رقم(هذا واستعمل اللون األخضر بكثرة في سقوف دار خالد العظم،

. في مهاد الزخرفة، أو لونت به العناصر الزخرفية



:األلوان)1(دالالت

لقد اهتمت أغلب األمم بمعنى األلوان، واعتقدوا أن لكل لون معنى مخصوصا يؤثر في 

)2(.فهم اإلنسان له، وأن كل تعبير عن أحد المعاني يختلف باختالف ثقافات األمم

ان هو اللون األحمر، وال شك أن لهذا اللون خاصية فاللون األشد تأثيرا وهيجانا لإلنس

عجيبة، تتعلق بالحياة والسرور من جهة وبالموت والحرب من جهة أخرى، وهو لون الدم 

3(.هذا اللون أيضا بالقوةعلى اإلطالق، فهو متعلق بالحياة، كما خص(

والخطر والشر ومع ذلك نجد له بعض األوصاف عند الفنان العربي البسيط، فرمز له للحب 

ألن األلوان )4(.والكفر، وأحيانا أخرى يعبر عن لون الفرح واألعياد، وحب الخالق عز وجل

في األمثال الشعبية العربية تحمل دالالت وتفسيرات معروفة، وأن استخدامها كان واقعا تحت 

.تأثير معتقداتهم الدينية

:اللون األصفر

يه العرب اسم الذهب، وكنوه ، لذلك أطلق عل)5(هو رمز الشمس والذهب

)7(.ويتخذ في بعض األحيان رمزا للغش والخداع والحسد والغيرة)6(.بالصفراء

)8(.أما معنى اللون األصفر عند الرسام الشعبي، فهو رمز الخبث والمرض

علم الداللة هو دراسة المعنى، أو العلم الذي يدرس المعنى، أو الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توفرها -1

:عفي الرمز حتى يكون قادرا على حمل المعنى، يراج

.23عياض عبد الرحمن الدوري، مرجع سابق، ص -
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:اللون األزرق

يرمز لهذا اللون إلى الحكمة والصفاء، والخلود، والهدوء، وبياض القلب، والسلم، 

، فلذلك نجده منتشرا كثيرا داخل البيوت التقليدية في )1(اصة منها ذات األلوان الفاتحةوخ

.جدرانها، وحتى على بعض التحف واألواني

:اللون األبيض

هو لون قدسي أصلي، ولون الضياء الدنيوي، والنور اإللهي، كما يدل على لون 

)2(.األرواح الطيبة، وكذلك لون الطهارة والصفاء

كان اللون األبيض مرتبط عند معظم الشعوب بما فيها العربية واإلسالمية ولقد 

ر عنه في التصوير العربي الشعبي بالطيبة والطهارة، ويرمز لنقاء بالطهر والنقاء، وعب

)3(.العرض وصفاء الشرف واألمان والخير

كل ومن خالل دراستنا لدالالت األلوان نستشف ما تحدثه األلوان من أثر في نفس 

تملك األلوان في «)4(إنسان، خاصة إذا كانت على السقوف كما قال الفنان الكالسيكي ماتيس

داخلها سلطة التأثير على شعور الناظر إليها، باإلضافة إلى قدرتها على وصف األشياء أو 

)5(».تجسيد ظاهرة الطبيعة

تثير في النفس لأللوان قيما دقيقة تتصل بالوجدانيات، حتى أنهاويرى بشر فارس أن

)6(.الزكية ضروب الفرح والغم معا

1 -Gagniére(claude);Les mots et merveilles ,Paris,Robert Laffont, 1995, p.199.
.30الدوري، مرجع سابق، ص -2
.111و110أكرم قانصو، مرجع سابق، ص ص -3
4-شاتو(ل رائد لحركة ثورية في مستهل القرن العشرين، ولد في هنري ماتيس هو مصور فرنسي يعتبر أو(

ومن أهم خصائص فن ماتيس أنه كان . 1954/هـ1374، وتوفي سنة 1869/ هـ1286بشمال فرنسا سنة

رة وذلك باعتبار أن يعمل على توزيع األلوان في اللوحة بأسلوب يعطي التأثير لمناطق لونية متناثرة في الصو

عالقة هذه األلوان مع بعضها من جانب، ومع األجسام الحية في الصورة تعطي تأثير فراغ المكان الذي يحيط 

:بهذه األجسام، يراجع
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.38فارس متري ظاهر، مرجع سابق، ص -5
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ذلك ألن النفس تبتهج بما كان في األجسام من ألوان مثل األحمر واألخضر واألبيض، 

البسيط منها أو المركب بعضها من بعض، فهي تعطي راحة للنفس، ولذة للقلب، وسرورا 

ا ونورانيتها تميل إلى ما للعقل، ونشاطا للذهن، ذلك ألنها ألوان نيرة، فالنفس إلشراقه

النور محبوب ومعشوق، بينما يناسبها، فتحدث هذه األعراض أو الحاالت المذكورة، ألن

األلوان مثل األسود واألزرق وما شابه ذلك، وما يتركب منها تكدر األرواح، وتعمي القلوب، 

ت إلى األلوان وما ينجر منها من الفكر الرديء والهموم واألحزان، ذلك أن النفس إذا نظر

)1(.الرديئة من السواد وغيره تنفر منه

وبالتالي فقليل جدا ما نجد في السقوف الخشبية المصورة األلوان الداكنة، بل نجد 

توافقا لونيا وليد ثقافة رصينة أال وهي الثقافة اإلسالمية، كما أن الفنان عندما يلون من وحي 

وينسقها ويجعلها تتزاوج وتتجاوب مع بعضها خياله إنما يخلق بنفسه األلوان، فيركبها 

.البعض، وهذا ما وجدناه على السقوف المصورة

. 39نفسه، ص -1



الخاتمة

ويمكن ، وجت بها الدراسةاستخلصنا من بحثنا هذا جملة من االستنتاجات الهامة التي تُ

:حصرها في ما يلي

متوازيا في تطورا) ودمشقوحلب،الجزائر،(عرفت المدن الثالث المدروسة 

وذلك لدخولها تحت نفس اللواء أال ، الجوانب االقتصادية والسياسية السيما العمرانية الفنية

.وهو اإلمبراطورية العثمانية

الفنان العربي المسلم ابتعد عن رسم أنتأكد لدينا من خالل فحص السقوف الخشبية -

التي كانت أدواته والهندسية،،كتابيةوالالنباتية،التجأ إلى الزخارف والكائنات الحية، 

را، والبعض اآلخر كان قريبا من الطبيعة حسب النمطية بعضها محوفورد، التصويرية

.السائدة في الفترة المدروسة

لسقوف الدور المدروسة سواء في وبينت الدراسة التحليلية أن الزخارف النباتية -

تشابهها، حيث كان بعضها مستمدا من بيئة بتنوعها وتتميزمدينة الجزائر وحلب ودمشق

حيث شاع ، الواردة من المشرق سواء من تركياالتأثيرات جانب ظهور الفنان نفسه، هذا إلى 

أو ،، وزهرة الالله والقرنفل والسيما زهرة الحوذان)الرمان(زهرة الجلنار استخدام 

لحرير،فتجلى في العناصر التأثيرات الوافدة عبر طريق التجاري العالمي المعروف بطريق ا

أما التأثيرات الفنية الوافدة من الغرب فتجلى في دخول أسلوب الباروك والركوكو ، الفارسية

ت واآلوابد آعلى الفن اإلسالمي العربي،وأصبح من عناصره المزدانة في كل المنش

.مع مراعاة ما يشبه النمط اإلسالميالمعمارية،

- زت سقوف الدور فيمكن القول أهم المالمح الفنية فيإنّالزخارف الهندسية التي مي

األطباق النجمية والمعينات، وكان الدوائر وأنها أخذت طابعا متشابها، يرتكز أساسا على 

للتأثير الديني أثر واضح في اختيار الفنان المسلم لهذه الزخارف، تجنبا منه محاكاة عناصر 

ته، فالتجأ إلى التجريد واإلبداع فيها، وتعقيداتها الطبيعة وعدم مضاهاة الخالق في مخلوقا

.بحثا عن بعد آخر

لزخارف الكتابية الخاصة بسقوف مدينة كما يستشف من خالل فحص ودراسة ا-

حلب نستشف مدى رقي المستوى الفكري والثقافي للمجتمع الحلبي في الفترة العثمانية 

جهم لنخبة من أروع ما قيل في الشعر خاصة، والتي تختص بها مدينة حلب، السيما في إدما



العربي سواء ذلك الذي يهدف إلى الحكمة واإلرشاد، أو ذلك الذي يحتوي على غزل صوفي 

أو عذري، فدخل بذلك الشعر العربي في فن التصوير على السقوف مستعملين في ذلك خطا 

ذي يتماشى مع عربيا جميال، وهو خط نستعليق األكثر انتشارا في المنطقة المشرقية، وال

.العناصر الزخرفية في امتداداته وتعريقاته الخطية، منسجما مع تعريقات الزخرفة

محكما في المدن العربية في العهد العثماني فالمالحظ أنه كان تنظيم الحرف أما عن 

الذي كان امتدادا لما قبله من الحضارة اإلسالمية، حيث كان يقع تحت السلطة الشرعية 

بقى الدراسات حول التنظيم الحرفي في مدينة الجزائر محدودة بالمقارنة مع مثيلتها الدينية وت

في حلب ودمشق على الرغم من تشابهها في العموم، لنقص الوثائق التاريخية المتعلقة 

بعض ادما ع.بالموضوع، وعزوف الباحثين الخوض في هذا التراث الشعبي اإلنساني

.سابقاالدكتوره عائشة غطاس المشار إليهالدراسات األكاديمية المتخصصة ل

إن ما يميز المادة الخام المستعملة في انجاز السقوف الخشبية محور الدراسة هو 

حيث ، الشيء الذي جعلها تقاوم العوامل الطبيعية والزمنية، اختيار أجود أنواع األخشاب

لتي كان يتمتع بها ومن جهة أخرى يتبين خبرة ا، بقيت محافظة بنسبة كبيرة على رونقها

.واختيار أحسنها، وجودتها وأنواعها، الحرفي المسلم في مجال المادة الخام

والجدير باإلشارة إليه أنها كانت في مجملها محلية سواء في دور مدينة الجزائر أو 

.دمشق أو حلب

بين أن الفنان المسلم في العهد العثماني في المدن الثالث الجزائر وحلب ودمشق يت

ن على دراية واسعة باأللوان المستخدمة على اختالفها وتدرجاتها مع حرصهم على كا

.مواكبة روح العصر

سواء الحيوانية منها أو ، واستعمالها، كما كانوا يستعملون نفس التقنيات في استخراجها

ن وكان الفنا، ومن جهة أخرى يدلنا أن علم الكيمياء كان متقدما.معدنيالنباتية أو ذات أصل 

.العربي مواكبا لهذه التطورات

باإلضافة إلى ، وأدى النشاط التجاري دورا هاما في ترويج المواد األولية إلى كافة مدن العالم

حيث كانت بمثابة ملتقى للفنانين والحرفيين من كل ، الدور النشيط الذي أدته قوافل الحج

.أقطار العالم اإلسالمي

ض البحر األبيض المتوسط خاصة الشام وشمال إفريقيا والمالحظ أن المناطق المحيطة بحو



في هذا المجال لتشابه وواضح التأثر المتبادلممثال في الجزائر يحمل تقارب فني كبير

الثقافية والحضارية،فضال عن كون الشام منطقة لكثير من ومقوماتهما، بيئتهما الطبيعية

ثقافيا علميا منذ أمد بعيد يؤمه المغاربة كانت مركزا ، الحجيج المغاربة إلى البقاع المقدسة

.مما كون ما يشبه جالية مغربية، وعلماء في فترات ومراحل تاريخية مختلفة، حجيجا

إن ميزة اإلمبراطورية العثمانية المترامية األطراف في آسيا وشمال إفريقيا وجزء من 

موحدا من حيث أوروبا حافظت على فنونها المعمارية وجعلتها تكتسي طابعا يكون 

وذلك لتأثر الفنان المسلم بموجات الفنية من آسيا الشرقية  ، خصائصه العامة وتقنيات الصناعة

فضال عن ، بفضل طريق الحرير،فكانت تأثيرات الفن التركي والفارسي وأدواتهما واضحا

ذي حوى التأثيرات الفنية الوافدة من أوروبا السيما ايطاليا وفرنسا،فكانت بمثابة القالب ال

.حضارة الفنية اإلنسانيةالإنتاجأحسن 

يتبين من خالل دراستنا المتفحصة لمختلف النماذج التصوير على السقوف الخشبية 

لدور مدينة الجزائر وحلب ودمشق،أن الفنان المسلم كان يراعي إلى حد كبير تعاليم العقيدة 

سبحانه وتعالى في اهللاه أو تقليدحيث تحاشى كلية النقل و النسخ،والتشبي، سالميةإلالدينية ا

.مخلوقاته،وانتهج في زخرفته التحوير والتجريد لكل المرئيات الواقعية

االلتفات إلى هذا التراث الثمين بالصيانة يسعنا إالّ أن نوصي بضرورة وفي األخير ال

ز ثقافية، كما العربية بجعلها متاحف أو مراكالدوروالترميم، وإعادة الحياة والنشاط إلى هذه 

نأمل أن تحظى بدراسات أكاديمية شاملة ومتخصصة إلخراجها من سيطرة الدراسات 

ستشراقية ورؤيتها بمنظور قومي عربي إسالمي، حيث نعيد االعتبار لها ونثمنها ونحميها إلا

من الزوال واالندثار باعتبارها من المخلفات الحضارية اإلنسانية لألمة اإلسالمية والعالم 

.معا



المـالحــق



المصطلحات التقنية والفنية
Striéأبلق

Arabesqueأرابسك
Bleuأزرق سماوي 

indigo
Acanthe أكانتس 
Harmonieانسجام 

Iwanايوان 
Puits بئر 

Décoloréباهت اللون 

Bois deبقم  
campêche
)    مستشفى(بيمارستان 

Bimaristan
Gradationتدرج

Entrelacsتشابك 

Revêtementتلبيس
Stucجبس 

Murailleجدار

Graine de حب القرطم
carthame

وقف - أحباس.حبس ج

Wakfأوقاف.ج

Céramiqueخزف   

Calligraphieخط 
Cercleدائرة

Balustradeدرابزين  
Soliveرافدة 

Galerie رواق

Mercureزئبق
Décorationزخرفة 

Safranزعفران 
Lisزنبقة 

Cinabre زنجفر 

Cyprésسرو 
Plafondسقف 

Fontaineسلسبيل 
jaillissante

Bois de sapinالصنوبر

Noix de galles عفص
Architectureعمارة

Mureفرصاد 

Mosaiqueفسيفساء
Artفن

La garanceفوه 

Foncé قاتم
Salonقاعة 

L'oeilletقرنفل 
Citadelleقلعة 

كنائس .كنيسة ج
Synagogue

Equerreكوس

Héliceلبي لو

Limeمبرد 
Octogoneمثمن

Fleuronnéمزهر 
Rabotمسحاج 

Losangeمعين 

Scieمنشار
Miniature  منمنمة 

Indigoنيلة 
Roseوردة 

Memecylonورس 



المخططاتملحق
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موقع دار الحاج عمر ودار البايات بمدينة الجزائر): 01(مخطط رقم 
مخطط التهيئة العمرانية لقصبة الجزائر/ عن
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الفناء المكشوف: 4الغرف  : 1،2،3

.السقوف الخشبية المصورة محور الدراسة

.عمرالطابع العلوي لدار الحاج ):02(رقم مخطط
.أرشيف الوكالة الوطنية لآلثار والمعالم التاريخية/ عن

1

2

3

4

âش
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الغرف: 1-2-3

الفناء المكشوف: 4

.السقوف الخشبية المصورة محور الدراسة

.الطابق األرضي لدار البايات بالقلعة):03(مخطط رقم 
.ار والمعالم التاريخيةأرشيف الوكالة الوطنية لآلث/ عن

1

3

2
4



- 306 -

.موقع دور حي الجديدة في مدينة حلب):04(مخطط رقم 
.مشروع إحياء مدينة حلب القديمة/ عن



- 307 -

.المدخل الرئيسي: 1

.اإليوان: 2

القاعة: 3

.الحمام: 4

.المطبخ: 5

الفناء المكشوف: 6

).محور الدراسة(" ب"و " أ"ورة السقوف الخشبية المص

.غزالةالطابق األرضي لدار ):05(مخطط رقم 
.جون سوفاجيه/ عن

à1

2

3 أ

ب
4

5

6
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áش

500
1

).محور الدراسة(دار كوبة 

.موقع دار كوبة في حي الجديدة بمدينة حلب):06(مخطط رقم 
.مديرية اآلثار والمتاحف بمدينة حلب/ عن



- 309 -

áش

.المدخل: 1

.غرفة السلملك: 2

.اإليوان: 3

.القاعة: 4

).محور الدراسة(لسقوف الخشبية المصورة ا

.الطابق األرضي لدار آجقباش):07(مخطط رقم 
.مديرية اآلثار والمتاحف بمدينة حلب/ عن

1á

2
3

4



- 310 -

áش

.المدخل: 1
500

1

.الفناء المكشوف: 2

.غرفة السلملك: 3

.اإليوان: 4

.غرفة الحرملك: 5

.القاعة: 6

).محور الدراسة(السقوف الخشبية المصورة 

.الطابق األرضي لدار زمريا):08(مخطط رقم 
.مديرية اآلثار والمتاحف بمدينة حلب/ عن

1â

2

3

4

5
6
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.ظلة اإليوان: 4. اإليوان: 3.  القاعة: 2.دخلالم: 1

)01اللوحة رقم (الغرفة التي تحتوي على الكتابة األثرية : 5

).محور الدراسة(السقوف الخشبية المصورة 

الطابق األرضي لدار باسيل ):09(مخطط رقم 
.جون سوفاجيه/ عن

1ß

2

3

أ أ

ب

4ß

5

شمال
ß
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. مدينة دمشق في المدينةموقع دور):10(مخطط رقم 
.زاك دوروتيه/ عن
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دار نظام: 1

موقع دار نظلم في مدينة دمشق: )10(تابع للمخطط رقم 

1
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.القاعة: 5.  غرفة صغيرة مع ملحق : 4. القاعة: 3.  اإليوان: 2.المدخل: 1

.القاعة الكبيرة: 6

).محور الدراسة(رة السقوف الخشبية المصو

الطابق األرضي لدار نظلم بمدينة دمشق ):11(مخطط رقم 
.بيبيوني وغواني/ عن

1

2 34

5

6



- 315 -

.المدخل: 1

اإليوان: 2

.القاعة: 3

.الفناء المكشوف: 4

).محور الدراسة(السقوف الخشبية المصورة 

خالد العظممسقط للطابق األرضي لدار ):12(مخطط رقم 
.المديرية العامة لآلثار والمتاحف بمدينة دمشق/ عن

1á

2 4

3



األشكالملحق
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متوجة ةزخرفبسقف ):01(شكل رقم 
)عمل الطالبة(

أ

ب



- 317 -

متوجة ةزخرفبسقف ):02(شكل رقم 
)عمل الطالبة(

أ

ب



- 318 -

سقف زخرفته دائرة بيضية الشكل ):03(شكل رقم 
)عمل الطالبة(

أ

ب
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. زخرفته دائرة بخطوط مستقيمةسقف ):04(شكل رقم 
)عمل الطالبة(

أ

ب



- 320 -

الشكل اهليليجية سقف زخرفته دائرة ):05(شكل رقم 
)عمل الطالبة(

أ

ب
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أشرطة من الزهور والفروع النباتية):06(شكل رقم 

.زخرفة نباتية متشابكة: أ

.زخرفة زهرية متوجة: ب

.زخرفة نباتية وزهرية):07(شكل رقم 

.إكليل من الورود واألزهار: أ

.زخرفة نباتية زهرية بشكل متماوج: ب

أ

ب

أ

ب



- 322 -

.ذانشريط متموج قوامه زخرفة الحو):08(شكل رقم 

.زخرفة زهرية متناوبة بين عباد الشمس والحوذان):09(شكل رقم 



- 323 -

.ورود داخل أضالع الدائرةنموذج لباقات ):10(شكل رقم 

.نموذج لزخرفة زهرية داخل مربعات وشريط متموج مزهر):11(شكل رقم 



- 324 -

.نموذج لركنية أحد السقوف):12(شكل رقم 

.نموذج من الزخرفة الزهرية في األضالع المتوجة):13(شكل رقم 



- 325 -

.نموذج للزخرفة المشبعة بعدة عناصر نباتية):14(شكل رقم 

.األكانتسلورقةنموذج ):15(شكل رقم 



- 326 -

.نموذج لورقة األكانتس مع باقات الورود):16(شكل رقم 



- 327 -

م2م1م0

بقاعة دار غزالة) أ(زخارف سقف :)17(رقم العام الشكل 
عمل الطالبة



- 328 -

.زخرفة لقاعدة الطبق النجمي مشبعة بعناصر نباتية):18(شكل رقم 

.كسنموذج لزخرفة األراب):19(شكل رقم 

.ة والمجردةيأشرطة بين الطبيع):20(شكل رقم 

.نموذج لزخرفة مجسمة):21(شكل رقم 

ج

ب

أ



- 329 -

.بقاعة دار غزالة) ب(زخارف سقف ):22(العام رقم الشكل 
عمل الطالبة



- 330 -

.بحي الجديدةزخارف سقف ظلة إيوان دار كوبة:)23(رقم العام الشكل
عمل الطالبة



- 331 -

.جزء تفصيلي لزخارف سقف ظلة إيوان دار كوبة):24(العام رقم الشكل 



- 332 -

.تكوينات هندسية بعدة أوجه):25(شكل رقم 

.نموذج لزخرفة مركبة من النباتية ورمزية):26(شكل رقم 



- 333 -

.نموذج لجامة بزخرفة نباتية متفاوتة):27(شكل رقم 

.زخرفة زهرية متنوعة):28(شكل رقم 



- 334 -

.لبزخارف سقف ظلة إيوان دار أجقباش بحي الجديدة بح:)29(رقم العامالشكل
عمل الطالبة

م2
1

   
   

   
   

   
   

   
م

م0



- 335 -

.نباتية وهندسية مجسمةزخرفة شريط مركب من ):30(شكل رقم 

.زهريةزخرفة شريط ذا ):31(شكل رقم 



- 336 -

زخارف سقف إيوان دار أجقباش:32رقم العام الشكل 
.عمل الطالبة

م0
1

   
   

   
   

   
   

م  
م2



- 337 -

.بحلبزخارف سقف قاعة دار أجقباش :)33(رقم العام الشكل 
.عمل الطالبة

م0
1

   
   

   
   

   
م  

م2



- 338 -

جزء تفصيلي من سقف قاعة دار أجقباش:)34(رقم العام الشكل 
.عمل الطالبة



- 339 -

.جزء لزخرفة من المراوح المحورة):35(شكل رقم 

.تقاطعةزهرة عباد الشمس والزنيقة بفواصل م):36(شكل رقم 



- 340 -

.شريطان بزخرفة زهرية دقيقة أساسها زهرة الجلنار والزنبقة):37(شكل رقم 

.أشرطة بزخارف متعددة):38(شكل رقم 

أ

ب

أ

ب



- 341 -

.مراوح كاملة تتخللها أوراق األكانتس):39(شكل رقم 

.رة عباد الشمس مع زهرة النبقةزه):40(شكل رقم 



- 342 -

.زخارف سقف غرفة السلملك بدار زمريا:)41(رقم العام الشكل 
.عمل الطالبة

م0
1

   
   

   
   

   
م

م2



- 343 -

.نماذج ألشرطة نباتية محورة وطبيعية):42(شكل رقم 

.قطعة من مربع ذات زخرفة هندسية ونباتية):43(شكل رقم 

أ



- 344 -

.شريط ذات زخرفة مجسمةجامات هندسية و):44(شكل رقم 

.جزء من حلية األرابسك العربي):45(شكل رقم 

أب



- 345 -

.زخارف سقف إيوان دار زمريا):46(رقم العام شكل لا
.عمل الطالبة

0
م 

م1
م2
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قاطع (واحدة بزخرفة نباتية مروحية، وأخرى هندسية تعاقبية: جامات):47(شكل رقم 

).ومقطوع

.تناوب بين المادة والفراغ للشكل النجمي):48(شكل رقم 



- 347 -

.على العناصر المتشابكةنموذج لألرابسك القائم ):49(شكل رقم 

.نماذج لمضلعات بزخارف مختلفة):50(شكل رقم 



- 348 -

.زخارف سقف غرفة الحرملك لدار زمريا):51(رقم العامشكلال
.عمل الطالبة

م0
1

   
   

   
   

   
م  

م2
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.نموذج لجامة مربعة الشكل لموضوع مجسم):52(شكل رقم 

.نموذج لزخرفة نباتية):53(شكل رقم 



- 350 -

).تفصيل(نموذج لزخرفة نباتية مركبة):54(قم شكل ر

).تفصيل(نموذج لزهرة الجلنار ):55(شكل رقم 



- 351 -

.زخارف سقف القاعة بدار زمريا):56(رقم العام شكل ال
.عمل الطالبة



- 352 -

.جزء تفصيلي لسقف قاعة دار زمريا):57(رقم العام شكل ال
.عمل الطالبة



- 353 -

.وذج لزخرفة نباتية والرقش الرومينم):58(شكل رقم 

.الرقش الرومي مع زخرفة هندسية):59(شكل رقم 



- 354 -

.زخارف سقف إيوان دار باسيل):60(رقم العام شكل ال
.عمل الطالبة



- 355 -

.قاعة استقبال دار باسيل) أ(زخارف سقف ):61(رقم العام شكل ال
.عمل الطالبة



- 356 -

.نموذج لقالدة زهرية): 62(شكل رقم 

.جزء من شريط نباتي): 63(شكل رقم 



- 357 -

.زخرفة نباتية): 64(شكل رقم 

.زهرة الاللة): 65(شكل رقم 

.شريط لزهرة الجلنار): 66(شكل رقم 

.األكانتس وفروعهاورقة): 67(شكل رقم 



- 358 -

.القاعة دار باسيل) ب(خارف سقف ز): 68(رقم العام شكل ال
.عمل الطالبة

م0
1

   
   

   
   

   
م

م2
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.زخارف سقف إيوان دار نظام بدمشق): 69(رقم العام شكل ال
.عمل الطلبة



- 360 -

.زخرفة نباتية داخل قالدة مفصصة):70(شكل رقم 

.جزء من زخرفة نباتية ثنائية):71(شكل رقم 



- 361 -

.زخرفة هندسية بنمط التتابع): أ(

.كل هندسي بتعاقب شبكيش): ب(

.زخرفة هندسية بسيطة): ج(

.زخارف هندسية متنوعة):72(شكل رقم 



- 362 -

.نماذج من الزخارف الهندسية):73(شكل رقم 

أ

ب



- 363 -

.جامات نباتية بزخرفة مركبة):74(شكل رقم 

.زخرفة نباتية متناظرة):75(شكل رقم 



- 364 -

.زخرفة شبه تجريدية):76(شكل رقم 

.زخرفة زهرية داخل جامات): 77(شكل رقم 



- 365 -

.زخرفة نباتية متنوعة قائمة على الثنائية):78(شكل رقم 

.نموذج لقالدة ذات زخارف نباتية):79(شكل رقم 



- 366 -

.زخرفة حلزونية):80(شكل رقم 

.زهرة ذات الشكل الهندسي):81(شكل رقم 



- 367 -

.النجمة السداسية):82(شكل رقم 

.قالدة مكتنزة متسقة النهاية):83(شكل رقم 



- 368 -

.نماذج ألشرطة نباتية متنوعة):84(شكل رقم 

.شريط ذات زخرفة نباتية):85(شكل رقم 



- 369 -

.إزار السقف):86(شكل رقم 

.أشرطة نباتية متنوعة):87(شكل رقم 



- 370 -

.تشكيالت زهرية متنوعة على رافدات سقف قاعة دار نظام):88(رقم شكل



- 371 -

.زخارف سقف إيوان دار خالد العظم بمدينة دمشق): 89(رقم العام شكل ال
. عمل الطالبة



- 372 -

.نواة السقف وركنية بزخرفة نباتية ثرية):90(شكل رقم 



- 373 -

.ةركنية بزخرفة خزامي):91(شكل رقم 



- 374 -

.جزء من شريط بزخرفة نباتية مع قواصل من المقرنصات):92(شكل رقم 

أ

ب



- 375 -

.زخارف سقف القاعة بدار خالد العظم بدمشق):93(رقم العام شكل ال

.عمل الطالبة



- 376 -

.اتيةتفصيل من سقف قاعة خالد العظم وفيه زخرفة نب):94(شكل رقم 



- 377 -

.ورة بزهرة الجرسحمراوح م):95(شكل رقم 

.جامة دائرية بزخرفة نباتية داخل نجمة بثمانية رؤوس):96(شكل رقم 



- 378 -

.فروع نباتية محورة ذات دوائر مضلعة):97(شكل رقم 

.ركنية بزخرفة نباتية):98(شكل رقم 



- 379 -

.مجردة متداخلةزخرفة نباتية ):99(شكل رقم 

.شريط نباتي من مراوح وتويج):100(شكل رقم 



- 380 -

.جامة من فروع نباتية متدابرة):101(شكل رقم 

.زخرفة نباتية متنوعة):102(شكل رقم 



- 382 -

.عناصر الطبق النجمي):103(شكل رقم 
.زكي حسن الباشا، موسوعة العمارة/ عن

كندةاللوزةترس مثمن 

نصف كندةزقاق منتظمالغراب

كندة بشكل آخرصف زقاق نالنرجسة

غطاء السقطزقاق غیر منتظم الشعرة

التاسومة



- 383 -

).نستعليق(بعض أبيات قصيدة البستي من نوع ):104(شكل رقم 
.عمل الطالبة



- 384 -

).تابع(أبيات من قصيدة البستي ):105(شكل رقم 
.عمل الطالبة



- 385 -

).تابع(لبستي أبيات من قصيدة ا):106(شكل رقم 
.عمل الطالبة



- 386 -

).تابع(أبيات من قصيدة البستي ):107(شكل رقم 
.عمل الطالبة



- 387 -

.بعض األبيات الشعرية إلين الوردي في سقف إيوان دار زمريا):108(شكل رقم 



- 388 -

نموذج من الكتابات الزخرفية بالخط الفارسي بسقف غرفة الحرملك ):109(شكل رقم 

ابدار زمري
.عمل الطالبة



- 389 -

.مقتطفات من القصيدة التي صورت في سقف القاعة بدار زمريا):110(شكل رقم 
.عمل الطالبة



- 390 -

.في سقف القاعة بدار زمرياةصورتابع للقصيدة الم):111(شكل رقم 
.عمل الطالبة



- 391 -

.تابع للقصيدة المصورة في سقف القاعة بدار زمريا):112(شكل رقم 
.طالبةعمل ال



- 392 -

.تابع للقصيدة المصورة في سقف القاعة بدار زمريا):113(شكل رقم 
.عمل الطالبة



- 393 -

.تابع للقصيدة المصورة في سقف القاعة بدار زمريا):114(شكل رقم 
.عمل الطالبة



- 394 -

.تابع للقصيدة المصورة في سقف القاعة بدار زمريا):115(شكل رقم 
.عمل الطالبة



- 395 -

مقتطفات من قصيدة ابن الفارض المصورة في سقف غرفة السلملك في ):116(شكل رقم 

.دار أجقباش
.عمل الطالبة



- 396 -

مقتطفات من قصيدة ابن الفارض المصورة في سقف غرفة السلملك في ):117(شكل رقم 

).تابع(دار أجقباش
.عمل الطالبة



- 397 -

المصورة في سقف غرفة السلملك في مقتطفات من قصيدة ابن الفارض):118(شكل رقم 

).تابع(دار أجقباش 
.عمل الطالبة



- 398 -

مقتطفات من قصيدة ابن الفارض المصورة في سقف غرفة السلملك في ):119(شكل رقم 

).تابع(دار أجقباش 
عمل الطالبة



- 399 -

.األمثال والحكم المصورة على سقف إيوان دار أجقباش):120(شكل رقم 
.عمل الطالبة



- 400 -

)تابع.(األمثال والحكم المصورة على سقف إيوان دار أجقباش):121(شكل رقم 
.عمل الطالبة



اللوحاتملحق



- 402 -

.نقيشة في إحدى غرف دار باسيل في حي الجديدة بحلب): 01(لوحة رقم 

).من الفناءمنظر (بمدينة الجزائر23دار الحاج عمر بحصن ): 02(لوحة رقم 



- 403 -

.البايات بقلعة مدينة الجزائردار): 03(لوحة رقم 
).PKZ(أرشيف المكتب البولوني للترميم / عن

).منظر من الفناء(غزالة بحي الجديدة بمدينة حلبدار): 04(لوحة رقم 



- 404 -

).منظر من الفناء(كوبة بحي الجديدة بمدينة حلبدار): 05(لوحة رقم 

).منظر من الفناء(أجقباش بحي الجديدة بمدينة حلبدار): 06(لوحة رقم 



- 405 -

).منظر من الفناء(زمريا بحي الجديدة بمدينة حلبدار): 07(لوحة رقم 

).منظر من الفناء(باسيل بحي الجديدة بمدينة حلب دار): 08(لوحة رقم 



- 406 -

).منظر من الفناء(خالد العظم بمدينة دمشق دار): 09(لوحة رقم 



- 407 -

.سقف الغرفة الشمالية لدار الحاج عمرصورة شاملة ل): 10(لوحة رقم 

سقف الغرفة الشمالية لدار الحاج عمر ائرة المركزيةلزخارف الد):11(لوحة رقم 



- 408 -

.سقف الغرفة الغربية بدار الحاج عمرصورة شاملة ل): 12(لوحة رقم 

.سقف الغرفة الغربية بدار الحاج عمرزخارف الدائرة الوسطى ل): 13(لوحة رقم 



- 409 -

.سقف الغرفة الجنوبية لدار الحاج عمرصورة شاملة ل): 14(لوحة رقم 

.سقف الغرفة الجنوبية لدار الحاج عمرالتكوين الزخرفي للجزء األوسط من ): 15(لوحة رقم 



- 410 -

بالقلعة بمدينة الجزائرسقف الغرفة الشمالية لدار الباياتصورة شاملة ل): 16(لوحة رقم 
.PKZأرشيف المكتب البولوني للترميم / عن

سقف الغرفة الشمالية لدار البايات بالقلعة  ط لتفاصيل زخرفية للقسم األوس): 17(لوحة رقم 

).بعد الترميم(منه 



- 411 -

.سقف الغرفة الشمالية لدار البايات بالقلعةأحد أركان المربع الوسطى ل): 18(لوحة رقم 

سقف الغرفة الشرقية لدار البايات بالقلعةصورة شاملة ل): 19(لوحة رقم 
.PKZأرشيف المكتب البولوني للترميم / نع



- 412 -

سقف الغرفة تفاصيل للزخارف النباتية لجزء من الدائرة الوسطى ل): 20(لوحة رقم 

)..بعد الترميم(الشرقية لدار البايات 
.PKZأرشيف المكتب البولوني للترميم / عن

سقف الغرفة تفاصيل للزخارف النباتية لركن من المربع المحوري ل): 21(لوحة رقم 

)..عد الترميمب(الشرقية لدار البايات 



- 413 -

. سقف الغرفة الجنوبية لدار البايات بالقلعةصورة شاملة ل):22(لوحة رقم 
.PKZأرشيف المكتب البولوني للترميم / عن

). بعد الترميم(سقف الغرفة الجنوبية لدار البايات تفاصيل مركز ):23(لوحة رقم 



- 414 -

.يا بحي الجديدة بمدينة حلببقاعة دار زمر) أ(لسقف صورة شاملة ):24(لوحة رقم 

بقاعة دار زمريا قوامها عناصر هندسية ) أ(تفاصيل لزخرفة لسقف ):25(لوحة رقم 

.ورقشية



- 415 -

.بقاعة دار غزالة) أ(سقف الشريط األول الداخلي ل):26(لوحة رقم 



- 416 -

.غزالةبقاعة دار) أ(جامات ألكاليل األزهار على سقف ):27(لوحة رقم 



- 417 -

.بقاعة دار غزالة) ب(صورة شاملة قف ):28(لوحة رقم 

.بقاعة دار غزالة) ب(تفاصيل زخرفية لجزء من سقف ):29(لوحة رقم 



- 418 -

.جزء من سقف ظلة إيوان داركوبة بحي الجديدة بمدينة حلب):30(لوحة رقم 

)أ(

)ب(

.ة إيوان داركوبةسقف ظلتفاصيل زخرفية هندسية ل):31(لوحة رقم 



- 419 -

.سقف قاعة داركوبةتصاوير لونية شفافة ل):32(لوحة رقم 

.تفصيل إلحدى رافدات سقف قاعة دار كوبة):33(لوحة رقم 



- 420 -

.سقف غرفة السلملك بدار أجقباش بحي الجديدة بمدينة حلب):34(لوحة رقم 

شرطة سقف غرفة السلملك بدار تفاصيل للزخارف النباتية والكتابية أل):35(لوحة رقم 

.أجقباش



- 421 -

.سقف إيوان دار أجقباش بحي الجديدةمنظر شامل ل):36(لوحة رقم 

.سقف ظلة دارأجقباش بزخرفة نجمية):37(لوحة رقم 



- 422 -

.صورة شاملة لسقف إيوان دار أجقباش):38(لوحة رقم 

.تفاصيل زخرفية لجزء من سقف ديوان دار أجقباش):39(لوحة رقم 



- 423 -

.صورة شاملة لسقف القاعة لدار أجقباش بحي الجديدة):40(لوحة رقم 

.التفاصيل الزخرفية لسقف القاعة لدار أجقباش):41(لوحة رقم 



- 424 -

.صورة شاملة لسقف غرفة السلملك لدار زمريا بحي الجديدة):42(لوحة رقم 

تفاصيل للزخارف الهندسية والنباتية لجزء من سقف غرفة السلملك لدار ):43(لوحة رقم 

.زمريا



- 425 -

.تفاصيل لسقف ظلة إليوان دار زمريا):44(لوحة رقم 

.صورة شاملة لسقف إيوان دار زمريا):45(لوحة رقم 



- 426 -

جزء من سقف إيوان دار تفاصيل للزخارف النباتية والهندسية والكتابية ل):46(لوحة رقم 

.زمريا

.صورة شاملة لسقف غرفة الحرملك بدار زمريا):47(لوحة رقم 



- 427 -

شريط من سقف حرملك زمريا وفيها نطاقات من الرقش الرومي مع ):48(لوحة رقم 

.حقول لباقات زهرية

.الجامة الوسطى زخرفة نباتية لسقف غرفة الحرملك دار زمريا):49(لوحة رقم 



- 428 -

.منظر شامل لسقف القاعة لدار زمريا):50(لوحة رقم 

.التقسيمات الفنية لسقف القاعة بدار زمريا):51(لوحة رقم 



- 429 -

.صورة شاملة لسقف إيوان دار باسيل بحي الجديدة):52(لوحة رقم 

.جديدةتفاصيل توضيحية لزخارف سقف ظلة إيوان دار باسيل بحي ال):53(لوحة رقم 



- 430 -

.زخارف هندسية لسقف إيوان دار باسيل):54(لوحة رقم 

.قاعة دار باسيل) أ(صورة شاملة لسقف ):55(لوحة رقم 



- 431 -

.بدار باسيل) أ(تفاصيل زخـرفية لسقف القاعة ):56(لوحة رقم 

.بقاعة دار باسيل) ب(صورة شاملة لسقف ):57(لوحة رقم 



- 432 -

.صورة شاملة لسقف إيوان دار نظام بمدينة دمشق):58(لوحة رقم 

.تفاصيل زخرفية لسقف إيوان دار نظام):59(لوحة رقم 



- 433 -

.تفاصيل زخرفية هندسية ونباتية لسقف إيوان دار نظام):60(لوحة رقم 

.صورة شاملة لسقف القاعة الصغيرة بدار نظام):61(لوحة رقم 



- 434 -

.خرفية لسقف القاعة الصغيرة بدار نظامتفاصيل ز):62(لوحة رقم 

.تفاصيل زخرفية للرافدات سقف القاعة الصغيرة بدار نظام):63(لوحة رقم 



- 435 -

.بعض التفاصيل الزخرفية للرافدات سقف القاعة الصغيرة بدار نظام):64(لوحة رقم 

.دار نظامتفاصيل لزخرفة الرافدات سقف القاعة الصغيرة ب):65(لوحة رقم 



- 436 -

.صورة شاملة لسقف إيوان دار خالد العظم بمدينة دمشق):66(لوحة رقم 

تفاصيل زخرفية لسقف إيوان دار خالد العظم):67(لوحة رقم 



- 437 -

.صورة شاملة لسقف القاعة بدار خالد العظم):68(لوحة رقم 

.عظمتفاصيل زخرفية لسقف القاعة بدار خالد ال):69(لوحة رقم 



- 438 -

خراط على الخشب في مدينة الجزائر من القرن الثامن عشر):70(لوحة رقم 
.المكتبة الوطنية لحماية اآلثارأرشيف /عن

.خراط على الخشب في بالد الشام):71(لوحة رقم 
.ماكييت معروضة في بهو المتحف الوطني للتقاليد الشعبية بمدينة دمشق/عن



الوثائقملحق



- 440 -

العقود الخاصة بشراء دار من طرف النجار سعيد األندلسي):01(وثيقة رقم 

مركز األرشيف الوطني/ عن 



- 441 -

).المعروض في مدخل الدار(ملكية دار زمريا سند):02(وثيقة رقم 



قائمة المصادر والمراجع

I-المصادر:

.القرآن الكريم -1

.األحاديث النبوية-2

.مصادر منشورة-3

المعروف بكتاب التحفة الحليمية في تاريخ الدولة تاريخ الدولة العثمانية العليةابراهيم بك حليم؛ -

.1ط،2004العلية، اعتنى بها نجوى عباس مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، 

المعروف بكتاب التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العثمانية العليةابراهيم بك حليم؛ -

تاريخ الدولة العلية، اعتنى بها نجوى عباس مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، 

.1، ط2004القاهرة، 

ب في تاريخ  بالحدر؛ )م1563/هـ971ت (، )بن يوسف الحلبي(ابن الحنبلي -

ققه محمود الفاخوري، ويحيى زكريا عبادة، منشورات وزارة ، حأعيان حلب

. 1972الثقافة،  دمشق، 

كنوز الذهب في تاريخ ؛ )م1479/هـ884أبي ذر سبط الحلبي ت (ابن العجمي -

، ، 1996،تحقيق شوقي شعت وفالح البكّور، ، دار القلم العربي، حلب ،1، ج حلب

.1ط

زبدة ؛ )م1261/هـ660ابن أبي جرادة ت كمال الدين أبي القاسم عمر(ابن العديم -

، نشره وحققه سامي الدهان دمشق، المعهد الفرنسي 1، جالحلب من تاريخ حلب

.،1951بدمشق للدراسات العربية، 

، تحقيق سعيد األمثال في القرآن الكريم؛ )م1350/هـ751ت (ابن القيم الجوزية، -

.3، ط1989محمد النمر الخطيب، دار المعرفة، بيروت، 

، الجزائر، كشف الرموز في بيان األعشاب؛ )عبد الرزاق(ابن حمادوش -

)مخطوط مطبوع.(م1903/هـ 1321رورندونن 



.)ت.د(، بيروت، مكتبة الحياة، صورة األرض;)أبو القاسم(ابن حوقل -

في دي خويه، –ابن خرداذية أبو قاسم ؛ كتاب المسالك والممالك، تحقيق م -

صدار فؤاد سزكين، منشورات معهد تاريخ العلوم ،إ39، مججغرافيا اإلسالمية

.1992العربية واإلسالمية، فرانكفورت، جمهورية ألمانيا االتحادية، 

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام ؛ )هـ808عبد الرحمان ت (ابن خلدون-

، دار الكتاب 1، مجالعرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر

. 3، ط1967اللبناني، 

، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان؛ )هـ608أبو العباس شمس الدين (ابن خلكان -

.1977، حققه إحسان عباس، بيروت، دار صادر،3مج 

، 1، جمجمع األمثال؛ )م1124/ هـ518أبو الفضل أحمد بن محمد ت (ابن خلكان -

.هـ،1310مصر، المطبعة الخيرية، 

الدر المنتخب في تاريخ مملكة ؛ )م1485/هـ890تأبو الفضل محمد(ابن شحنة -

، وقف على طبعه وعلّق على حواشيه يوسف بن اليان سركيس الدمشقي، حلب

. 1909المطبعة الكاثوليكية،  بيروت، 

األعالق الخطيرة في ذكر ؛ )م1284/هـ684ت (، )عز الدين محمد(ابن شداد -

حي زكريا عبادة، ، منشورات ، حققه ي1القسم1، جزء أمراء الشام والجزيرة

.،1991وزارة الثقافة، دمشق، 

، دمشقاألعالق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة، تاريخ مدينةابن شداد؛ -

.1956تحقيق سامي الدهان، المطبعة الكاثوليكية، دمشق، 

،تحقيق 1، مجمدينة دمشق؛ )هـ571-499أبو القاسم علي بن الحسن (ابن عساكر-

لدين المنّجد، دمشق، مطبوعات المجمع العربي العلمي، صالح ا

-م1664/هـ1153هـ1074محمد بن عيسى الصالحي الدمشقي ت(ابن كنان -

، قسم األول والقسم والمحاسن الشاميةالمواكب اإلسالمية في الممالك؛ )م1740

الثاني، تحقيق ودراسة حكمت إسماعيل مراجعة محمد المصري ،منشورات وزارة 

. ،1992فة، دمشق، الثقا



، دار 13، 7، 3،4، 1،2، ،مج لسان العرب؛ ) أبى الفضل جمال الدين(ابن منظور -

1968صادر، بيروت، 

المغرب العربي في كتاب ؛ )م1153/هـ548أبو عبد اهللا الشريف ت (اإلدريسي -

، حققه حاج صادق الميالديالثاني عشر/نزهة المشتاق في القرن السادس الهجري

.1983ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  محمد، 

، حققه وزاد عليه أحياء حلب و أسواقها؛ )م1900/هـ1319خير الدين ت(األسدي -

وقدم له ووضع فهارسه عبد الفتاح قلعة جي، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد 

.1984القومي، دمشق،   

، قدمه معرفة النباتعمدة الطيب في ؛ )م1105/ هـ499أبي الخير ت(اإلشبيلي -

وحققه، وأعاد ترتيبه محمد العربي الخطّابي، القسم األول،والثاني، مطبوعات 

.1990أكاديمية المملكة المغربية، سلسلة التراث، الرباط،  

، المطبعة على متن البردة ألبي عبد اهللا بن سعيد البوصيري؛ )إبراهيم(الباجوري -

)مخطوط مطبوع. (2م، ط1883/هـ1302الميرية ، مصر، 

شرح ديوان ابن الفارض الشريف المناقب؛ )حسن عبد الغني النابلسي(البوريني -

). مخطوط مطبوع.(م1892/هـ1310المطبعة الخيرية ،مصر،  

المغرب في ذكر بالد " ؛ )م1095/ هـ487عبد اهللا بن عبد العزيزت(البكري -

في . كن دي سالن، نشر ماك جو"والمغرب من كتاب المسالك والممالكةافريقي

، جامعة فرانكفورت، منشورات معهد تاريخ العلوم 134، مج الجغرافيا اإلسالمية

.،1993العربية واإلسالمية إصدار فؤاد سزكين، 

، كتاب فتوح البلدان؛) هـ279أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر ت (البالذري -

تاريخ معهد تاريخ ، في جغرافيا اإلسالمية، إصدار فؤاد سزكين، منشورات42مج

.121-120العلوم العربية و اإلسالمية، جامعة فرانكفورت، ألمانيا، ص ص

، ترجمة شوقي تحف األنباء في تاريخ حلب الشهباء؛ )تيودور الجرمان(بيشوف -

. 1980شعت فالح بكور، بيروت، 



، قدم له كتاب منتخبات التواريخ لدمشق؛ )محمد أديب آل تقي الدين(الحصيني -

.1، ط1979ل سليمان الصليبي، دار ااألفاق الجديدة، بيروت، كما

، تقديم وتعريب محمد العربي الزبيري، الشركة المرآة؛ )ابن عثمان(حمدان خوجة -

.1، ط1982الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،

،  5-2، مج معجم البلدان؛ )هـ626شهاب الدين أبي عبد اهللا ياقوت ت (الحموي -

.2،ط1979لبنان، -بيروت للطباعة والنشر،بيروتدار صادر،ودار 

، تحقيق أحمد توفيق المدني، مذكرات نقيب األشراف؛ )أحمد(الزهار الشريف -

.2، ط1980شركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر ،

/ هـ1117-1107(قانون أسواق مدينة الجزائر ؛ )عبد اهللا بن محمد(الشويهد -

تعليق ناصر الدين سعيدوني، بيروت، دار ، تحقيق وتقديم و)م1705-م1695

. 1، ط2006الغرب اإلسالمي، 

، مطبعة الدر المكنون في الصنائع والفنون؛ )جرجس(طنوس عون اللبناني-

).مخطوط مطبوع.(2م، ط1884/ هـ1301الجوائب، قسطنطنية، 

معادن الذهب في ؛ )م1660/هـ1071أبو الوفاء بن عمر الحلبي ت(العرضي -

، دراسة وتحقيق عيسى سليمان، و أبو سليم، عمان، مشرفة بهم حلباألعيان ال

1992.

،المطبعة العثمانية 4، الجزءإحياء علوم الدين؛ )أبي حامد محمد بن محمد(الغزالي -

.،1933المصرية ،

نهر الذهب في تاريخ ؛ )م1932/هـ1351كامل بن حسين بن محمد ت(الغزي -

.م1923/هـ1342حلب،  ، المطبعة المارونية، 3، األجزاء حلب

، تحقيق إحسان حقي، دار تاريخ الدولة العلية العثمانية؛ )محمد(فريد بك المحامي -

1981النفائس، بيروت،

، حققه وقدم له ظافر القاسمي، قاموس الصناعات الشامية؛ )جمال الدين(القاسمي -

.،1960الجزء األول والثاني، كواليين، باريس، 



نبذة تاريخية في ؛ )م1926-م 1850)(م1345-هـ1266ت)(الياس عبده(قدسي -

في مدينة ليدن ) مؤتمر المستشرقين(،قدمها للمجمع العلمي الشرقيالحرف الدمشقية

.2،ط1992،دار الحمراء،بيروت،1883

دراسة . 2، مجأخبار الدول وآثار األول في التاريخ؛ )أحمد بن يوسف(القرماني -

عالم الكتب، وتحقيق أحمد حطيط، و سعد فهمي، بيروت،

.1879، بيروت، الروضة الغناء في دمشق الفيحاء؛ )نعمان أفندي(قساطلي -

فتح الرحيم الرحمن في شرح؛ )مسعود بن حسين بن أبي بكر(القناوي الشافعي؛ -

مخطوط .(م1896/ هـ1314، مصر، المطبعة العامرة الشرفية، نصيحة اإلخوان

).مطبوع

تحقيق إحسان 3، مجلد يات والذيل عليهافوات الوف؛ )محمد بن شاكر(الكتبي -

.،2، ط1974عباس،  دار صادر،  بيروت ،

، مصر، شركة مكتبة ومطبعة األحكام السلطانية والواليات الدينية؛)أبو الحسن(الماوردي -

.2، ط1966مصطفى البابى الحلبي، 

، المطبعة البارونية المدد الفائض عن شرح ديوان ابن الفارضمجهول، -

).مخطوط مطبوع.(1م ط1888/هـ1307

مجهول، كتاب غزوات عروج وخير الدين، اعتنى بتصحيحه وتعليق حواشيه نور -

.1934الدين عبدالقادر، الجزائر المطبعة الثعالبية، 

الوزان  الحسن بن محمد المعروف بليون اإلفريقي،كان حيا سنة -

ي ، ترجمة عن الفرنسية محمد حج2-1، جوصف إفريقية؛ )م1550/هـ957

. ومحمد األخضر، ، دار الغرب



:المراجع- 2

، الطباعة الشعبية دخول األتراك العثمانيين إلى الجزائر؛ ) عبد الحميد(ابن اشنهو -

.1972للجيش، الجزائر، 

.1، ط1963، دار الفكر،، دمشق، الفن في الزخرفة العربية؛ )عدنان(ابن ذريل -

، جامعة اإلمام محمد بن في اإلسالمنظام الحسبة ؛ )عبد العزيزبن محمد(ابن رشد -

). د، ت(سعود اإلسالمية، المعهد العالي للقضاء، 

، دار المعارف ، سلسلة التعريف بالفن اإلسالمي؛ )وجدان علي(ابن نايف -

.3، ط1983القاهرة،

.1962، المطبعة الوطنية، بيروت، تاريخ النبات؛ )عادل(أبو النصر -

ي مصر اإلسالمية من الفتح العربي إلى نهاية الحسبة ف؛ )سهام مصطفى(أبو زيد -

.1986، الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة، العصر المملوكي

، ترجمة أحمد محمد عيسى فنون الترك وعمائرهم؛ )أوقطاي(آصالن آبا -

. 1987، مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية، 1987اسطنبول، 

، أصوله، فلسفته، مدارسه، دار المعارف، فن اإلسالميال؛ )أبو صالح(األلفي -

.1969مصر،  

، ترجمة وتحقيق عيسى سلمان فن التصوير عند العرب؛ )ريتشارد(انتغاوزن -

.1974وسليم طه التكريتي، مطبعة األديب، بغداد، 

، مكتبة األنجلو )1914-1514(الدولة العثمانية والشرق العربي ؛ )محمد(أنيس -

).د، ت(اهرة، المصرية، الق

، ترجمة علي إبراهيم منوفي، الفن اإلسالمي في األندلسباسيليو مالدونادو؛ -

.2002مراجعة محمد حمزة الحداد، مصر المؤسسة السعودية، 

، مكتبة النهضة التصوير اإلسالمي في العصور الوسطى؛ ) حسن(الباشا -

.1959المصرية، القاهرة،  



، دار النهضة العربية ، القاهرة، اإلسالميةدراسات في الحضارة؛ )حسن(الباشا -

1975 .

، تعريب 1، مجالمغرب والحرف التقليدية اإلسالمية في العمارة؛ )أندريه(باكار -

.،1981، 74جرجس سامي ، ،دار أتولي 

في تاريخ الخط العربي ةالدراسات األكاديمي؛ ) يوسف(واسمندر ) يوسف(بديوي -

قدم له حليمي حباب وأحمد الباري،دار لؤي، الحميدية، ، راجعه ووجمالياته وتقنياته

.دمشق

العمارة السكنية، -؛ فن الزخرفة الخشبية في صنعاء)جيمت و بوليس(بونانفان -

ترجمة العروسي محمد علي، و فريد علي محمد، المركز الفرنسي للدراسات 

.1996اليمنية، صنعاء، 

، ترجمة يسرى الكجك لوان وترميمهاحفظ األخشاب المتعددة األ؛) دني(يوني پيپ-

ومراجعة سليم بركات ومها زيدان، المعهد الفرنسي للدراسات العربية، دمشق،  

1989.

، وزاد عليه محمد حسن، مطبعة لجنة التصوير عند العرب؛ ) أحمد باشا(تيمور -

.1942التأليف، القاهرة، 

، دار الغرب، الخط والكتابة في الحضارة العربية؛ )يحيى وهيب(الجبوري -

.1، ط1994بيروت،  

، ترجمة عباس عبد القادر، مراجعة فهمي حسن النجارة العامة؛ )كريس(جرونمان -

.1961حسين، مؤسسة فرانكلين، القاهرة،

.3، ط1981، المطبعة العالمية،، القاهرة قصة الكتابة العربية؛ )إبراهيم(جمعة -

تاريخ المدن :التاريخ، ضمن مجموعمدينة الجزائر عبر ؛ ) عبد الرحمان(الجياللي -

.الثالث

ديوان المطبوعات . 3، الجزءتاريخ الجزائر العام؛ )عبد الرحمان(الجياللي -

الجامعية، الجزائر،



).د، ت( ، منشورات جامعة حلب، معالم حلب األثرية؛ )عبد اهللا(حجار -

.2002، هال للنشر والتوزيع، مذاهب الفن المعاصر؛ )محمد حسن(حسن -

، مكتبة النهضة النظم اإلسالمية؛ )علي(، وحسن إبراهيم )حسن(ابراهيم حسن-

. 3، ط1962المصرية، القاهرة،

، شركة النصر متحف حسن خليل عبد الرؤوف، )عبد الرؤوف(حسن خليل -

.1985للطباعة والتغليف، جدة، 

، المكتب اإلسالمي، تاريخ الدولة العثمانية وعالقاتها الخارجية؛ )علي(حسون -

.3ط1994

، التصميمالتكوين الفني للخط العربي وفق أسس؛ )إياد حسين عبد اهللا(الحسيني -

.2003دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

، المطبعة العربية، 1830مدينة الجزائر نشأتها وتطورها قبل؛)عبد القادر(حليمي -

.1، ط1972الجزائر، 

، المكتب ثمانية في العصور الوسطىتاريخ الدولة الع؛ )محمود محمد(الحويري -

).د، ت(المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة، 

.1994، دار الفكر اللبناني، بيروت، العمارة العربية اإلسالمية؛ )كامل(حيدر -

، زخرفة الفضة والمخطوطات عند المسلمين؛ )ابن عبد العزيز(خالد الفيصل -

للبحوث والدراسات اإلسالمية،  معرض بقاعة الفن اإلسالمي بمركز الملك فيصل 

1989.

، األخشاب في العمائر الدينية بالقاهرة العثمانية؛ )شادية عبد العزيز(الدسوقي -

.2003القاهرة مكتبة زهراء الشرق، 

الكتابات العربية على اآلثار إلسالمية من القرن األول؛ )مايسة محمود(دالود -

، مكتبة النهضة المصرية ، )م18/م7(حتى أواخر القرن الثاني عشر للهجرة 

.1991القاهرة،



، نقله من األلمانية تطور وبنيان مدينة مشرقية إسالمية؛ دمشق، )زاك(دوروتيه -

إلى العربية قاسم طويل، مراجعة الكواكبي نزيه، وأريانا أحمد ، المعهد الفرنسي 

. ، 2005للشرق األدنى، دمشق ، 

، دار للون في الفن العربي اإلسالميدالالت ا؛ )عياض عبد الرحمن(الدوري -

. 2002الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

، ترجمة أحمد محمد عيسى، مراجعة وتصدير الفنون اإلسالمية؛ )س.م(ديماند -

.2، ط1958أحمد فكري، دار المعارف، مصر، 

.1974، دمشق، 1916-1516العرب والعثمانيون ؛ )عبد الكريم(رافق -

.1998، دار البشير، موجز تاريخ وتقنيات الفنون؛ )ارعبد الجب(الربيعي -

، معهد التراث العلمي العربي، حلب، حلب بين التاريخ والهندسة؛ )فيصل(الرفاعي -

1996.

، مؤسسة الرسالة، بيروت، حلب القديمة والحديثة؛ )عبد اهللا(رواس قلعة جي -

1989.

المؤسسة المصرية ،األحجار الكريمة في الفن والتاريخ؛ )عبد الرحمن(زكي -

.1964العامة، مصر، 

، دار الرائد العربي، الفنون اإليرانية في العصر اإلسالمي؛ )محمد حسن(زكي -

.1981بيروت،  

.1، ط1948؛ فنون اإلسالم، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،––––––––––––-

مان، ، مطبعة اإلي1، جزء الدولة الحمدانية في الموصل وحلب؛ )الفيصل(السام -

.1970بغداد، 

، سلسلة دراسات  دمشق في الدوائر المعارف العربية والعالمية؛)أحمد غسان(سبانو-

).د، ت(ووثائق دمشق الشام، سورية ، دار الكتاب العربي، دمشق ، 

، تعريب وتعليق عبد القادر زبادية، الجزائر في عهد رياس البحر؛ )وليم(سبنسر -

1980ع، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزي



-تقديم ومراجعة حسن الزين تاريخ الدولة العثمانية؛) الميراالي  إسماعيل(رهنك س ،

.1988، دار الفكر الحديث، بيروت، 

، م، و، ك، 4. ، العهد العثماني، جالجزائر في التاريخ؛ )ناصر الدين(سعيدوني -

.1984الجزائر،

هر التأثير األيبيري والوجود ، مظادراسات أندلسية؛ )ناصر الدين(سعيدوني -

.2003األندلسي بالجزائر، دار الغرب اإلسالمي،بيروت، 

.2005،أكاديمية الدراسات العليا،طرابلس،جماليات الخط العربي،)صالح (الشاردة -

ة، عصر الوالة، الهيئ1، مجالعمارة العربية في مصر اإلسالمية؛ )فريد(شافعي -

، 1970،ةالمصرية العامة للكتاب، القاهر

، دار النهضة العربية، السالطين في المشرق العربي؛ )محمد عصام(شبارو -

.1994بيروت،  

.1981، بغداد، تاريخ العلم؛ )محمود(، و فياض)جابر(الشكري -

، اليمن، منشورات مكتبة الكيمياء في الحظارة اإلسالمية؛ )علي جمعان(الشكيل -

).د، ت(الجيل الجديد، 

، 1، ج الدولة العثمانية، دولة إسالمية مفترى عليها؛ ) العزيزمحمد عبد (الشناوي -

،1984مكتبة األنجلو المصرية القاهرة، 

، منشورات وزارة الثقافة، معالم دمشق التاريخية؛ )أحمد(و اإليبش ) قتيبة(الشهابي -

.1996دمشق، 

.1990، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،   أسواق دمشق القديمة;)قتيبة(الشهابي -

.3، ط 1994، تاريخ وصور، مؤسسة النوري، دمشق،  دمشق؛)قتيبة(الشهابي -

األصناف في العصر العباسي، نشأتها وتطورها؛ )صباح إبراهيم سعيد(الشيخلي -

.1976منشورات وزارة اإلعالم، بغداد، 

.1988، دار المعارف، بيروت، الفن اإلسالمي؛ )سمير(الصايغ -



رف عن تاريخ حلب في األلف الثالثة حتى العهدأقدم ما ع؛ )صبحي(صواف -

.1952مطبعة الضاد، الحثي

.1961، مكتبة أطلس، ، دمشق ،الرسم واللون؛ )محي الدين(طالو -

، دار دمشق، فنون زخرفية معمارية عبر مراحل التاريخ؛ )محي الدين(طالو -

.1، ط1999دمشق، 

المعاصرةبناء المدينة اإلسالميةتأصيل القيم الحضارية في؛ ) إبراهيم(عبد الباقي -

).د، ت(

، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، قصة الفن اإلسالميمرزوق،عبد العزيز-

.1، ط1980

صفحات في تاريخ مدينة الجزائر من ٌأقدم عصورها إلى عبد القادر نورالدين؛ -

.1965، كلية اآلداب،  الجزائر، انتهاء العهد التركي

، دار النهضة العربية، دراسات في تاريخ العرب الحديثعزت؛عبد الكريم أحمد -

.2002بيروت، 

.1986، دار النهضة العربية، المغول؛ )السيد الباز(العربي -

، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة،  تاريخ األثاث منذ أقد العصور؛ )رجب(عزت -

1978.

دار النهضة ،دراسات في تاريخ العرب الحديث؛) عبد الكريم أحمد(عزت -

.2002العربية، بيروت، 

، ) عبد الرحيم(، مراجعة مصطفى أنواع الزخرفة الهندسية؛ )فوزي سالم(عفيفي -

.1998دار الكتاب العربي، القاهرة ، 

، مراجعة مصطفى عبد نشأة الزخرفة وقيمتها ومجاالتها؛ )فوزي سالم(عفيفي -

.1997الرحيم، دار الكتاب العربي، دمشق، 

، دار المعارف، القاهرة،  القيم الجمالية في العمارة اإلسالمية؛ )وتثر(عكاشة -

1981.



، دار فنون الشرق األوسط في العصور اإلسالمية؛ )نعمت إسماعيل( عالم -

.3، ط1989المعارف، القاهرة، 

دراسة تاريخية (،دمشق عصر المماليك والعثمانيين؛ ) أكرم حسن(العلبي -

1،ط1982،الشركة المتحدة للطباعة والنشر،دمشق،)واجتماعية وثقافية واقتصادية

).د، ت(، دار البشائر، دمشق، دمشق، مصايفها، ومنتزهاتها؛ )موسى(علي حسن -

، دار النهضة )1922-1516(تاريخ المشرق العربي؛ رعمر عبد العزيز عم-

.1984العربية، بيروت،  

دينة دمشق خالل األصناف والطوائف الحرفية في م؛ )أبو سليم(عيسى سليمان -

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،، األول من القرن الثامن عشرالنصف

.2000األردن، 

مختصر تخريج الدالالت السمعية على ما كان في عهد ؛ )أبو الحسن(الغزاغي -

، إعداد أحمد مبارك من الحرف والصنائع والعماالت الشرعية) ص(الرسول 

.1990البغدادي، مكتبة السندس، 

ترجمة محمد وحيد ، )الدار الحلبي(حلب في القرن السابع عشر ؛ )يوليا(غونيال -

.).د، ت(خياطة، حلب، 

، مطبعة المعهد الفرنسي لآلثار الشرقية، سر الزخرفة اإلسالمية؛ )بشر(فارس -

.1952القاهرة، 

عالم الرسم واألجانب، دار الكتب العلمية، بيروت،  ؛ موسوعة أ)ليلى لميحة(فياض -

1992.

، المجلس الوطني للثقافة والفنون التصوير الشعبي العربي؛ )أكرم(قانصوة -

.1995واآلداب، الكويت، 

).د، ت(، دار القلم، القاهرة، منهج الفن اإلسالمي؛ )محمد(قطب -

اني، دمشق، ط ، مؤسسة الصالح2، جالبيت الدمشقي؛ )محمد زكريا(كبريت -

12000.



.2، ط1984، القاهرةدار الفكر، دمشق، ؛ )محمد(كرد علي -

.2، ط1984، دار الفكر، دمشق، مدينة السحر والشعر، دمشق؛ )محمد(كرد علي -

.2، ط1952، مطبوعات المجمع العلمي العربي، غوطة دمشق؛ )محمد(كرد علي -

د، (واإلرشاد القومي، دمشق، ، وزارة الثقافةفنون وصناعات دمشقية؛ )منير(كيال -

.1ط) ت

، الزليج في العمارة اإلسالمية بالجزائر في العصر التركي؛) عبد العزيز(لعرج -

.1990، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  )دراسة أثرية، فنية(

،دراسة جمالية الفن اإلسالمي في المنشآت المرينية بتلمسان؛)عبد العزيز(لعرج -

الية،مخبر البناء الحضاري للمغرب اإلسالمي،مهعد اآلثار،جامعة أثرية فنية جم

1،ط2007الجزائر،

، دار الفكر 1، ترجمة بشير سباعي، جزء تاريخ الدولة العثمانية؛ )روبير(مانتران -

، 1989للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، 

دار ، الجهاز المركزي للكتب الجامعية،الخزف التركي؛ )سعاد(ماهر محمد -

.77، ص 1977المعارف ج، م، ع، 

، منذ نشأتها حتى تاريخ الدولة العثمانيةمتولي أحمد فؤاد، وفهمي هويدا محمد ؛-

35، ص1، ط2002نهاية العصر الذهبي، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، 

، مطبعة الترقي ،دمشق، اآلثار اإلسالمية و التاريخية في حلبمحمد أسعد طلس؛ -

1956.

ك، .و.، م1791-1766، داي الجزائرمحمد عثمان باشا؛)أحمد توفيق(ني المد-

.1986الجزائر، 

، وزارة اإلعالم، السلسلة العراق مهد الفن اإلسالمي؛ )محمد عبد العزيز(مرزوق -

.1971الثقافية العامة، 

، دار الشروق، القاهرة، في أصول التاريخ العثماني؛ )أحمد عبد الرحيم(مصطفى -

. 3، ط2003



، فن الخيط العربي، دمشق، دار الزخارف الهندسية اإلسالمية؛ )أحمد(المفتحي -

.1999دمشق 

، تقديم القليبي الشاذلي، دار أهل الذمة في الحضارة اإلسالمية؛ )حسن(الممي -

.1998الغرب، بيروت،  

، ترجمة لطفي عبد البديع الفن اإلسالمي في إسبانيا؛ )مانويل جوميث(مورينو -

محمود عبد العزيز سالم، مراجعة محمال محمد محرز، الدار المصرية والسيد 

).د، ت(للتأليف والترجمة 

1992، مكتبة الجيل، بيروت،  أروع ما قيل في الحكمة؛ )اميل(ناصيف -

، جزء األول، والثاني، دار طالس مجتمع مدينة دمشق؛)يوسف جميل(نعيسة -

.1ط، ، 1986للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، 

، دار الفكر العربي، القاهرة،  تاريخ الشعوب اإلسالمية؛ )عبد العزيز سليمان(نوار -

).د، ت(

، الحياة العاطفية بين العذرية من مسائل األدب المقارن؛ )غنيمي محمد(هالل -

العربي : والصوفية، دراسات نقد ومقارنة حول موضوع ليلي والمجنون في األدبين

.و المصرية، القاهرةوالفارسي، مكتبة األنجل

.، ترجمة عاكف عبد المنعم، دار األهرامأشغال النجارة العامة؛ )هيرت(وارنر -

،أنس البشائر في النباتات الطبية األكثر استعماال في الجزائريحيى محمودي ؛-

للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر



:المقاالت والدراسات  باللغة العربية

2007الكويتي(في مجلة العربي". عبير التاريخ.....محتلةالقدس ال"؛ )يقين(تحسين -

.43، ص582العدد 

في مجلة ". صناعة النجارة في العصر اإلسالمي"؛ )هشام عبد الستار(حليمي -

.100، ص1970،  العراق، 1، العدد الشعبيالتراث

في مجلة "قافلة الحج الشامي وأهميتها في العهد العثماني "؛ )عبد الكريم(رافق -

.5، ص1981، 6، العددالتاريخية بدمشقالدراسات

". مظاهر من التنظيم الحرفي في بالد الشام في العهد العثماني"؛ )عبد الكريم(رافق -

30، ص4،1981، العدد)السورية(دراسات تاريخيةفي مجلة

في ". أهم العناصر اإلنشائية في دار غزالة" ؛ )وفاء(والنعسان ) فيصل(الرفاعي -

.185، ص1998، 24، العددث جامعة حلببحومجلة

مخطوط قانون أسواق مدينة الجزائر لعبد اهللا محمد بن "؛ )ناصر الدين(سعيدوني -

، الجزائر، جامعة الجزائر، 5، العددفي حوليات جامعة الجزائر". الحاج الشويحات 

.1990الجزائر،  

، "لصينأخبار رحالت العرب والفرس إلى الهند وا«؛ )أبي زيد(الصيرافي -

، جامعة 164ة، مجفي سلسلة الجغرافيا اإلسالمي. نصوص عربية لسليمان التاجر،

.90-89، ص ص1994فرانكفورت االتحادية، ألمانيا، 

والمغرب من كتاب ةالمغرب في ذكر بالد افريقيعبد اهللا بن عبد العزيز البكري؛-

، 134، مج ميةفي الجغرافيا اإلسال. نشر ماك جوكن دي سالن"المسالك والممالك

إصدار فؤاد سزكين منشورات معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية، جامعة 

.66، ص 1993فرانكفورت، 

في مجلة التراث". في دمشق في العهد العثمانيةالحياة العمراني"؛ )نزيه(الكواكبي -

.184،ص55،1994،  العددالعمراني



"ماجد(النجار- ، العراق، 9، العدد لتراث الشعبيفي مجلة ا". الحفر على الخشب) 

.16، ، ص1971

أبحاث الندوة العالمية ". فن تنسيق الحدائق عند العرب " ؛ )محمد هشام(النعسان -

1992، المنعقدة بجامعة غرناطة في اسبانيا سنة عند العربالخامسة لتاريخ العلوم
312، ص1، ط1995في منشورات جامعة حلب، معهد التراث العلمي العربي، 

.316و

؛)ماجستير ودكتوراه(الرسائل الجامعية-3

الموارد المائية وطرق استغاللها ببالد المغرب من الفتح اإلسالمي إلى ؛)محمد (بن عميرة -

، قسم االثار، كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، ،  جامعة الجزائر، سقوط دولة الموحدين

2004 -2005

لزخرفية على السقوف الخشبية بقصور مدينة الموضوعات ا؛ )لطيفة(بورابة -

،دراسة فنية أثرية، رسالة الماجستير،معهد أواخر العهد العثمانيالجزائر

.2000اآلثار،جامعة الجزائر، 

، رسالة دكتوراه، الحلقة )القلعة وقصر الداي(، قصبة الجزائر )علي(خالصي -

.م1985الثالثة، جامعة الجزائر ،

، 2-1، ج1830-1700الحرفيون بمدينة الجزائر الحرف و؛ )عائشة(غطاس -

رسالة دكتوراه دولة في التاريخ الحديث، قسم التاريخ، جامعة الجزائر كلية العلوم 

.2001-2000اإلنسانية، 

،دراسة أثرية 2، جالمباني المرينية في إمارة تلمسان الزيانية؛ )عبد العزيز(لعرج -

ثار اإلسالمية، معهد اآلثار، جامعة معمارية وفنية،رسالة دكتوراه دولة في اآل

. 1999الجزائر، 

تحليل العناصر اإلنشائية للمباني في التراث العلمي العربي في ؛ )وفاء(النعسان -

درجة دكتوراه في تاريخ العلوم التطبيقية، معهد التراث العلمي العربي، سوريا

.1998جامعة حلب، 



:المعاجم-4

، تحقيق الشيخ محمد 9، 7، 6، 4، 3، 1، جاللغةالمحيط في؛ )إسماعيل(بن عباد -

.1994حسن آل ياسين، عالم الكتب، بيروت،  

، دار العلم للماليين ، بيروت،  عربي-المعجم الذهبي، فارسي؛ )محمد(التونجي -

1969.

، مطبعة مدبولي، معجم مصطلحات العمارة والفنون اإلسالمية؛ )عاصم محمد(رزق -

.1، ط2000

،تحقيق علي يسري ،دار 10، 3؛ تاج العروس، ج)الدين مرتضى محب(الزبيدي -

.1994الفكر، بيروت،

معجم ) مصطفى أحمد(، وسليمان )ناصف مصطفى(، وعبد العزيز )محمود(صيني -

.1996، مكتبة لبنان، بيروت،  األمثال العربية

، دار طالس، دمشق، للدراسات المعجم الطبي النباتي؛ )العماد مصطفى(طلس -

.1989جمة والنشر، والتر

:القواميس-5

قاموس فرنسي عربي،دار العلم للماليين :المنهل؛)سهيل( وإدريس)عبد النور(جبور-

.6،1980لبنان،ط - بيروت

،مكتبة مدبولي، 1عربي،مج -،فارسيالمعجم الفارسي الكبيرالدسوقي شتا ابراهيم؛-

.1992القاهرة،

ألشهر الرجال والنساء من العرب قاموس تراجم ، ألعالم؛ ا)خير الدين(الزركلي -

.2، ط1954، كوستاتسوماس، 5، جزء والمستعربين والمستشرقين

،دار الشروق، قاموس المصطلحات االقتصادية في الحضارة اإلسالمية؛ )محمد(عمارة -

.1993بيروت،  



التوفيقات اإللهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنتين ؛ )محمد(مختار باشا -

،  دراسة وتحقيق وتكملة محمد عمارة، المؤسسة العربية 2، 1، مجة والقبطيةاإلفرنكي

، 1، ط1980للدراسات والنشر، 

:الموسوعات-6

،  بيروت، 1، ط4و 3، مجموسوعة العمارة واآلثار والفنون اإلسالمية، )حسن(الباشا -

.1999/هـ1420أوراق شرقية للطباعة والنشر والتوزيع، 

.556، ص2، مجلدفي دائرة المعارف". احتساب"؛)بطرس(البستاني -

261، ص7، مجلد1971، في دائرة المعارف". حور"؛ )بطرس(البستاني -

، مكتبة الهالل، في موسوعة الخط العربي" خط التعليق " ؛)كامل سلمان(الجبوري -

.1، ط1999بيروت،

1،ط1988،، ، جروس يرس، بيروت ،موسوعة العمارة اإلسالمية؛ )عبد الحيم(غالب -

، بيروت، دار الكتب العلمية، موسوعة أعالم الرسم واألجانب؛ )ليلى لميحة(فياض -

.303، ص 1992

، دار الكتب العلمية،، بيروت، موسوعة أعالم الرسم واألجانب؛ )ليلى لميحة(فياض-
1992

، ترجمة محمد عبد القادر محمد وزكي الموسوعة األثرية العالمية؛ )ليونارد(كوتريل -

، 1977القاهرة،ر، مراجعة عبد المنعم أبو بكر، الهيئة المصرية العامة للكتاب،اسكند

.2ط
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.جزء من شريط نباتي): 63(شكل رقم 

.زخرفة نباتية): 64(شكل رقم 

.زهرة الاللة): 65(شكل رقم 

.شريط لزهرة الجلنار): 66(شكل رقم 

.زهرة األكانتس وفروعها): 67(شكل رقم 

.قاعة دار باسيلال) ب(زخارف سقف ): 68(الشكل العام رقم 

.زخارف سقف إيوان دار نظام بدمشق): 69(الشكل العام رقم 

.زخرفة نباتية داخل قالدة مفصصة):70(شكل رقم 

.جزء من زخرفة نباتية ثنائية):71(شكل رقم 

.زخارف هندسية متنوعة):72(شكل رقم 

.نماذج من الزخارف الهندسية):73(شكل رقم 

.تية بزخرفة مركبةجامات نبا):74(شكل رقم 

.زخرفة نباتية متناظرة):75(شكل رقم 

.زخرفة شبه تجريدية):76(شكل رقم 

.زخرفة زهرية داخل جامات): 77(شكل رقم 

.زخرفة نباتية متنوعة قائمة على الثنائية):78(شكل رقم 



.نموذج لقالدة ذات زخارف نباتية):79(شكل رقم 

.زخرفة حلزونية):80(شكل رقم 

.زهرة ذات الشكل الهندسي):81(رقم شكل

.النجمة السداسية):82(شكل رقم 

.قالدة مكتنزة متسقة النهاية):83(شكل رقم 

.نماذج ألشرطة نباتية متنوعة):84(شكل رقم 

.شريط ذات زخرفة نباتية):85(شكل رقم 

.إزار السقف):86(شكل رقم 

.أشرطة نباتية متنوعة):87(شكل رقم 

.تشكيالت زهرية متنوعة على رافدات سقف قاعة دار نظام):88(شكل رقم 

.زخارف سقف إيوان دار خالد العظم بمدينة دمشق): 89(الشكل العام رقم 

.نواة السقف وركنية بزخرفة نباتية ثرية):90(شكل رقم 

.ركنية بزخرفة خزامية):91(شكل رقم 

.صل من المقرنصاتجزء من شريط بزخرفة نباتية مع قوا):92(شكل رقم 

.زخارف سقف القاعة بدار خالد العظم بدمشق):93(الشكل العام رقم 

.تفصيل من سقف قاعة خالد العظم وفيه زخرفة نباتية):94(شكل رقم 

.مراوح محورة بزهرة الجرس):95(شكل رقم 

.جامة دائرية بزخرفة نباتية داخل نجمة بثمانية رؤوس):96(شكل رقم 

.فروع نباتية محورة ذات دوائر مضلعة:)97(شكل رقم 

.ركنية بزخرفة نباتية):98(شكل رقم 

.زخرفة نباتية مجردة متداخلة):99(شكل رقم 

.شريط نباتي من مراوح وتويج):100(شكل رقم 

.جامة من فروع نباتية متدابرة):101(شكل رقم 

.زخرفة نباتية متنوعة):102(شكل رقم 

.الطبقة النجميةعناصر):103(شكل رقم 

).نستعليق(بعض أبيات قصيدة البستي من نوع ):104(شكل رقم 

).تابع(أبيات من قصيدة البستي ):105(شكل رقم 



).تابع(أبيات من قصيدة البستي ):106(شكل رقم 

).تابع(أبيات من قصيدة البستي ):107(شكل رقم 

.ي سقف إيوان دار زمريابعض األبيات الشعرية إلين الوردي ف):108(شكل رقم 

نموذج من الكتابات الزخرفية بالخط الفارسي بسقف غرفة الحرملك ):109(شكل رقم 

بدار زمريا

.مقتطفات من القصيدة التي صورت في سقف القاعة بدار زمريا):110(شكل رقم 

.تابع للقصيدة المصورة في سقف القاعة بدار زمريا):111(شكل رقم 

.تابع للقصيدة المصورة في سقف القاعة بدار زمريا):112(شكل رقم 

.تابع للقصيدة المصورة في سقف القاعة بدار زمريا):113(شكل رقم 

.تابع للقصيدة المصورة في سقف القاعة بدار زمريا):114(شكل رقم 

.تابع للقصيدة المصورة في سقف القاعة بدار زمريا):115(شكل رقم 

طفات من قصيدة ابن الفارض المصورة في سقف غرفة السلملك في مقت):116(شكل رقم 

.دار أجقباش

مقتطفات من قصيدة ابن الفارض المصورة في سقف غرفة السلملك في ):117(شكل رقم 

).تابع(دار أجقباش

مقتطفات من قصيدة ابن الفارض المصورة في سقف غرفة السلملك في ):118(شكل رقم 

).تابع(دار أجقباش 

مقتطفات من قصيدة ابن الفارض المصورة في سقف غرفة السلملك في ):119(رقم شكل

).تابع(دار أجقباش 

.األمثال والحكم المصورة على سقف إيوان دار أجقباش):120(شكل رقم 

)تابع.(األمثال والحكم المصورة على سقف إيوان دار أجقباش):121(شكل رقم 



فهــرس اللـوحــات- 6

.نقيشة في إحدى غرف دار باسيل في حي الجديدة بحلب): 01(لوحة رقم

).منظر من الفناء(بمدينة الجزائر23دار الحاج عمر بحصن ): 02(لوحة رقم 

.البايات بقلعة مدينة الجزائردار): 03(لوحة رقم 

).منظر من الفناء(غزالة بحي الجديدة بمدينة حلب دار): 04(لوحة رقم 

).منظر من الفناء(كوبة بحي الجديدة بمدينة حلب ارد): 05(لوحة رقم 

).منظر من الفناء(أجقباش بحي الجديدة بمدينة حلب دار): 06(لوحة رقم 

).منظر من الفناء(زمريا بحي الجديدة بمدينة حلب دار): 07(لوحة رقم 

).منظر من الفناء(باسيل بحي الجديدة بمدينة حلب دار): 08(لوحة رقم 

).منظر من الفناء(خالد العظم بمدينة دمشق دار): 09(لوحة رقم

.صورة شاملة لسقف الغرفة الشمالية لدار الحاج عمر): 10(لوحة رقم 

زخارف الدائرة المركزيةلسقف الغرفة الشمالية لدار الحاج عمر ):11(لوحة رقم 

.صورة شاملة لسقف الغرفة الغربية بدار الحاج عمر):12(لوحة رقم 

.زخارف الدائرة الوسطى لسقف الغرفة الغربية بدار الحاج عمر):13(رقم لوحة 

.صورة شاملة لسقف الغرفة الجنوبية لدار الحاج عمر):14(لوحة رقم 
.التكوين الزخرفي للجزء األوسط من سقف الغرفة الجنوبية لدار الحاج عمر):15(لوحة رقم 

لية لدار البايات بالقلعة بمدينة الجزائرسقف الغرفة الشماصورة شاملة ل):16(لوحة رقم 

تفاصيل زخرفية للقسم األوسط لسقف الغرفة الشمالية لدار البايات ):17(لوحة رقم 

).بعد الترميم(بالقلعة  منه 

.أحد أركان المربع الوسطى لسقف الغرفة الشمالية لدار البايات بالقلعة):18(لوحة رقم 

الغرفة الشرقية لدار البايات بالقلعةصورة شاملة لسقف):19(لوحة رقم 

تفاصيل للزخارف النباتية لجزء من الدائرة الوسطى لسقف الغرفة ):20(لوحة رقم 

)..بعد الترميم(الشرقية لدار البايات 

تفاصيل للزخارف النباتية لركن من المربع المحوري لسقف الغرفة ):21(لوحة رقم 

..)بعد الترميم(الشرقية لدار البايات 

. صورة شاملة لسقف الغرفة الجنوبية لدار البايات بالقلعة):22(لوحة رقم 



). بعد الترميم(تفاصيل مركز سقف الغرفة الجنوبية لدار البايات ):23(لوحة رقم 

.بقاعة دار زمريا بحي الجديدة بمدينة حلب) أ(صورة شاملة لسقف ):24(لوحة رقم 

بقاعة دار زمريا قوامها عناصر هندسية ) أ(قف تفاصيل لزخرفة لس):25(لوحة رقم 

.ورقشية

.بقاعة دار غزالة) أ(الشريط األول الداخلي لسقف ):26(لوحة رقم 

.بقاعة دار غزالة) أ(جامات ألكاليل األزهار على سقف ):27(لوحة رقم 

.بقاعة دار غزالة) ب(صورة شاملة قف ):28(لوحة رقم 

.بقاعة دار غزالة) ب(ة لجزء من سقف تفاصيل زخرفي):29(لوحة رقم 

.جزء من سقف ظلة إيوان داركوبة بحي الجديدة بمدينة حلب):30(لوحة رقم 

.تفاصيل زخرفية هندسية لسقف ظلة إيوان داركوبة):31(لوحة رقم 

.تصاوير لونية شفافة لسقف قاعة داركوبة):32(لوحة رقم 

.عة دار كوبةتفصيل إلحدى رافدات سقف قا):33(لوحة رقم 

.سقف غرفة السلملك بدار أجقباش بحي الجديدة بمدينة حلب):34(لوحة رقم 

تفاصيل للزخارف النباتية والكتابية ألشرطة سقف غرفة السلملك بدار ):35(لوحة رقم 

.أجقباش

.منظر شامل لسقف إيوان دار أجقباش بحي الجديدة):36(لوحة رقم 

.أجقباش بزخرفة نجميةسقف ظلة دار):37(لوحة رقم 

.صورة شاملة لسقف إيوان دار أجقباش):38(لوحة رقم 

.تفاصيل زخرفية لجزء من سقف ديوان دار أجقباش):39(لوحة رقم 

.صورة شاملة لسقف القاعة لدار أجقباش بحي الجديدة):40(لوحة رقم 

.التفاصيل الزخرفية لسقف القاعة لدار أجقباش):41(لوحة رقم 

.صورة شاملة لسقف غرفة السلملك لدار زمريا بحي الجديدة):42(قم وحة رل

تفاصيل للزخارف الهندسية والنباتية لجزء من سقف غرفة السلملك لدار ):43(لوحة رقم 

.زمريا

.تفاصيل لسقف ظلة إليوان دار زمريا):44(وحة رقم ل

.صورة شاملة لسقف إيوان دار زمريا):45(لوحة رقم 



تفاصيل للزخارف النباتية والهندسية والكتابية لجزء من سقف إيوان دار ):46(لوحة رقم 

.زمريا

.صورة شاملة لسقف غرفة الحرملك بدار زمريا):47(لوحة رقم 

شريط من سقف حرملك زمريا وفيها نطاقات من الرقش الرومي مع ):48(لوحة رقم 

.حقول لباقات زهرية

.ة نباتية لسقف غرفة الحرملك دار زمرياالجامة الوسطى زخرف):49(لوحة رقم 

.منظر شامل لسقف القاعة لدار زمريا):50(لوحة رقم 

.التقسيمات الفنية لسقف القاعة بدار زمريا):51(لوحة رقم 

.صورة شاملة لسقف إيوان دار باسيل بحي الجديدة):52(لوحة رقم 

.ر باسيل بحي الجديدةتفاصيل توضيحية لزخارف سقف ظلة إيوان دا):53(لوحة رقم 

.زخارف هندسية لسقف إيوان دار باسيل):54(لوحة رقم 

.قاعة دار باسيل) أ(صورة شاملة لسقف ):55(لوحة رقم 

.بدار باسيل) أ(تفاصيل زخـرفية لسقف القاعة ):56(لوحة رقم 

.بقاعة دار باسيل) ب(صورة شاملة لسقف ):57(لوحة رقم 

.ة لسقف إيوان دار نظام بمدينة دمشقصورة شامل):58(وحة رقم ل

.تفاصيل زخرفية لسقف إيوان دار نظام):59(لوحة رقم 

.تفاصيل زخرفية هندسية ونباتية لسقف إيوان دار نظام):60(لوحة رقم 

.صورة شاملة لسقف القاعة الصغيرة بدار نظام):61(لوحة رقم 

.بدار نظامتفاصيل زخرفية لسقف القاعة الصغيرة ):62(لوحة رقم 

.تفاصيل زخرفية للرافدات سقف القاعة الصغيرة بدار نظام):63(لوحة رقم 

.بعض التفاصيل الزخرفية للرافدات سقف القاعة الصغيرة بدار نظام):64(لوحة رقم 

.تفاصيل لزخرفة الرافدات سقف القاعة الصغيرة بدار نظام):65(لوحة رقم 

.وان دار خالد العظم بمدينة دمشقصورة شاملة لسقف إي):66(وحة رقم ل

تفاصيل زخرفية لسقف إيوان دار خالد العظم):67(لوحة رقم 

.صورة شاملة لسقف القاعة بدار خالد العظم):68(لوحة رقم 

.تفاصيل زخرفية لسقف القاعة بدار خالد العظم):69(لوحة رقم 

الثامن عشرخراط على الخشب في مدينة الجزائر من القرن):70(لوحة رقم 



.خراط على الخشب في بالد الشام):71(لوحة رقم 



:قـائـرس الوثــفه-7

العقود الخاصة بشراء دار من طرف النجار سعيد األندلسي):01(وثيقة رقم 

).المعروض في مدخل الدار(سند ملكية دار زمريا ):02(وثيقة رقم 
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