
١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٤٥٤ 
 

  قسنطینةمدینة ب باي الزخارف الجصیة بقصر أحمد
  زھیرة حمدوش .أ

  
  :ملخص

، ائر عامة وبمدینة قسنطینة خاصةزبالجیعد قصر احمد باي أحد أھم المعالم األثریة 
 ١٨٢٦بایات قسنطینة، وبالتحدید سنة الى آخر والفترة العثمانیة  إلىتشیده یرجع 
، وھو یعد تحفة معماریة وفنیة، ولعل من بین ما لفت ١٨٣٤سنة  إلىھبناؤ واستمر

انتباھنا فیھ ھو الزخارف الجصیة التي تزین جدرانھ، والتي نفذت كلھا بطریقة 
  .التلوین أو ما یعرف بالفریسكو

ي وصلتنا القلیلة بالجزائروالتي سكو بالقصر  من بین النمادج التیتعتبر زخارف الفر
القصرالداخلیة  أجزاءالزخرفیة التي زین تمیزت بتنوعھا واختالف مواضیعھا  

، اال أن أھم موضوع المطلة على الحدائق والحوض األجزاءكالغرف والقاعات أو 
ویر ازخرفي یتمثل في رحلة الحاج احمد باي الى الحج، والتي جاءت في شكل تص

مواضیع أخرى بھا عناصر مختلفة  إضافةإلىن التي مر عبرھا، لسلسلة من المد
  .ھندسیة، خطیة، نباتیة، رمزیة، آدمیة، حیوانیة

  :تمھید :أوال
ي ة الت ور الجزائری م وأروع القص ن أفخ اي م د ب ر احم ر قص رة  یعتب ى الفت ع إل ترج

ي  ،أومن حیث شساعة مساحتھ العثمانیة سواء ة الت ة والزخرفی من حیث العناصر الفنی
احات  وارع وس دة ش ى ع ل عل زل، یط وق الغ امع س مال ج ع  ش و یق ا، وھ ر بھ یزخ

ي  ة، بن اي القصرعمومی د ب آخر ) م١٨٣٧-١٨٢٦/ھـ١٢٥٤-١٢٤١(من طرف احم
ي  بایات بایلك الشرق الذي كانت عاصمتھ قسنطینة، وكان انطالق األشغال بالقصر ف

  . )١(م١٨٣٥إال في سنة  ولم تنتھ ١٨٢٦سنة 
ع  ـ القصر عیترب ى مساحة تقدرب كل ، ٢م٥٦٠٩ل ان ش م ف ن ث ي موضع منحدر، وم ف

ة القصر من ناحیة الشرق یتكون من ثالثة ط ة الغربی ن وابق، بینما في الناحی یتكون م
قیفة  ا س ة، تلیھ ة الجنوبی ع بالجھ ي تق اب رئیس ر ب ھ عب وج إلی تم الول ط، وی ابقین فق ط

                                                        
الجزائر-أستاذة مساعدة بالمركز الجامعي لتیبازة  
، فریدة منسیة )محمد الصالح(ابن العنتري :  وفترة حكمھ انظر للمزید حول الحاج  احمد باي - ) ١

في حال دخول الترك بلد قسنطینة واستیالئھم على أوطانھا، مراجعة وتقدیم وتعلیق یحیى بوعزیز، 
، أم الحواضر في )محمد المھدي بن علي(شغیب .  ١٣٦- ١٠٤، ص٢٠٠٧دار ھومھ، الجزائر، 
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ى یسار منكسرة، تؤدي  ا عل ل، أم على یمین الداخل إلى رواق یلتف حول حدیقة النخی
د مسافة قصیرة یصل  ل، وبع ة النخی رواق الشمالي لحدیق الداخل فیسیر مباشرة مع ال
ة كشك  ة الجنوبی ن الناحی ذكر، یحدھا م إلى ثالثة أروقة متوازیة مع الرواق السابق ال

وان و ة الشرق الباي الذي ھو عبارة عن قاعة یتصدرھا إی ن ناحی دخل، وم ھ الم یقابل
ال ة البرتق ة الغرب فتوجد حدیق ن ناحی ا م ة، أم ھ فطوم ) م١٧×٢٠(جناح خاص بابنت

ن  ین م ن رواق وھي محاطة برواق من الناحیة الجنوبیة وقسم من الناحیة الشرقیة، وم
ن خمس  الناحیتین الغربیة والشمالیة، وباتجاه ھذه األخیرة یوجد قسم الحریم المشكل م
ة  ن الناحی دم، وم ة بالخ رف خاص ھ غ اء تلی ى فن ؤدي إل طھا رواق ی ات، یتوس قاع

  .الشرقیة یوجد مسكن فطومة، ومن الناحیة الغربیة مسكن الجواري
و من حدیقة النخیل یمكننا أن نواصل المسیر باتجاه الحوض المائي الذي یقع بجوار 

متر ١٠٥.٥الحوض مساحتھ  الحدیقة المشار إلیھا، وال یفصلھ عنھا إال رواقان، وھذا
مربع، یحیط بھ رواق من الجھات الثالث األخرى الشرقیة والشمالیة والغربیة، وقد 

والى جانب . كان مخصصا لتربیة األسماك على حسب بعض النصوص التاریخیة
ھذه المرافق فالقصر یحتوي على مسكن للنساء، وقسم خاص بالغسیل، وقسم خاص 

قصر إلى جناحین، جناح غربي كان الباي یقیم فیھ في وقد قسم ال ، كمابالمحكمة
  .فصل الصیف، أما الجناح الشرقي فكان یقیم فیھ خالل فصل الشتاء

أما الطابق العلوي فھو اآلخر یحتوي على عدة مرافق، منھا غرفة فاطمة، وغرفة 
االصطبل عائشة، وغرف لنساء الغسیل، ومقر للباي، وفي الطابق األرضي یوجد 

  .لباي ومطبخ ومقھىوحمام ا
غرفة وأربع ساحات، منھا حدیقتي النخیل  ٢٢وبصفة عامة فان القصر یضم 

الحوض المائي وقد حلي ھذا القصر بأعمدة رخامیة متنوعة  باإلضافةإلىوالبرتقال، 
  وزخارف جصیة بدیعة، وبالطات خزفیة مختلفة وعدیدة ذات أشكال 

  :تقنیة تنفیذ الزخارف الجصیة :ثانیا
الزخارف الجصیة بقصر أحمد باي استخدام تقنیة واحدة، وھي طریقة عرفت 
التي  المائیة الزخرفة على الجص بواسطة الرسم باأللوان أو، )٢(الفریسكو

ثم بعد ذلك یتم تخریم الرسم لتنقل  ،على الورقالصور والرسومات  أوالبإعدادتنفذ
بحیث  ،اسود أوبي احمر بلون تراا الرسمة على الجداریة بواسطة تمریر كیسا مملوء

وبھذه الطریقة تتخذ  ،الجدار یتخلل اللون الثقوب المخرمة في الرسم لیلتصق بسطح

                                                        
لم یجف  الذيمالط الجص أو الاطلق الفرسكو على التصویر بواسطة االلوان المائیة المنفذة على  - )٢

بمعني التصویر على المالط النیئ pittura al prescoبعد، والفرسكو لفظ مشتق من كلمة ایطالیة 
، متطلبات التصمیم في التصویر الجداري بالمالط المصقول، )عبد الفتاح مصطفى(مصطفى. الطري

انظر .٣، ص١٩٧٤رسالة فنیة عملیة لنیل درجة الماجستیر، قسم الزخرفة، كلیة الفنون التطبیقیة،
 .٣٢، ص٢٠٠٨، القاھرة، ١م الكتب، ط، الفن الجداري، عال)سعید محمد( أیضا، بركات
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في  إكمالھالمائیة فیجب  باأللوانالرسم  أما ،ة للموضوع الزخرفيالخطوط الرئیس
  .)٣(واحد قبل جفاف طبقة المالط یوم

الجدران  لىنجدھا في أعفة، حیث تتوزع الزخارف الجصیة بالقصر في مواضع مختل
دائق والصحونلطالم ى الح دع ،ة عل ي ال ي معظم اقسام وغرف القصر، وف مات اوف

وعات ز م موض ي تض دة، وھ ض األعم وق بع ع ف ي ترتف مت الت ة رس ة مختلف خرفی
  .بألوان متعددة

ذه الرسوم حسب  ھ  اتروایالبعض وقد كان وراء وجود ھ ا رأى ان اي لم د ب أن احم
دبر  د القصر بت لطانھ أمر قائ ھ وس ورة تعكس  قوت زیین قصره بص ن الضروري ت م

مھ  یحیا اس جینا مس ر س ذا األخی ر ھ ر، فأحض ل"األم اما، " رفائی ن رس م یك أن  إالول
دعى الحاج یوسف ري ی ان  ،روایة أخرى تذكر بان صاحب الفكرة ھو جزائ ذي ك ال

د یشتغل في مصر مساعدا لف ى احم رح عل ى قسنطینة اقت نان مزخرف، ولما وصل إل
اي ب، علما )٤(باي تزیین قصره بھذه الرسوم، ومن ثم بدأ في تنفیذ رسوماتھ د ب ان احم

ا  ىزار معظم المدن العربیة الكبر ن بینھ ان م ي ك ا والت ام بھ ي ق خالل رحلة الحج الت
رابلس  ونس وط ى بھوت ي قض ر والت ى مص رف عل زمن تع ن ال دة م یات ا م شخص

  .وأبنائھمحمد علي باشا  رأسھمعلى قة ومعروفة مرمو
ن عمل  ویبدو أن ھذه الروایة األخیرة ھي األقرب إلى الصواب، فالرسوم لیست اال م
دل  ة الرسوم ومواضیعھا ت ا أن طبیع د الرسم، كم األلوان وقواع ة ب ھ درای یدي فنان ل

والتصویر على المخطوطات على أن صاحبھا لھ درایة بالفن اإلسالمي وبفن التزویق 
و ھاالتي ترسوماتواإلسالمیة ة، فھ میل أكثر إلى التجرید والتحویر واالبتعاد عن الطبیع

ة  اظر طبیعی یع ومن م مواض ورتھا  إالوان رس ن ص ردة م حة مج ا مس ھ أعطاھ ان
ةالطبیعیة الحقیقیة،  ات الحی ن لعجز ،وعد م تجسید الكائن م یك ذا ل ومن دون شك أن ھ

ھ ذا  ،فی ان ھ ي ش ھ ف المي وتوجیھات دین اإلس الیم ال ى تع تجیب إل ان یس ا ك وإنم
  .الموضوع

دین اإلسالمي، المعالجة إلوالصور ومن جھة أخرى تدل المواضیع  ان ال د أرك ى اح
ى الحج وھو الركن الخامس، أی اظر وتشویترغحیث عمل المصور عل ى یب الن قھ إل

وم ذه الرس ھ ھ ث أعطت رام، حی ت هللا الح د بی ة  قص ة ملیئ رة لرحل ورة مختص ص
ار و دن وانھ ن م ا م ین لرؤیاھ رب الع ي تط اھد الت ت هللا بالمش ى بی وال إل ار وص بح

رام، ن  والح احبھ ال یمك د أن ص ھ یؤك د ذات ي ح وع ف ذا الموض ا  إالھ ون فنان أن یك
                                                        

-٢٠١، ص ١٩٩٠، مدخل الى اآلثار اإلسالمیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، )حسن(الباشا - ) ٣
العمارة : ، تاریخ الفن في العصور االسالمیة)ابراھیم احمد(عبد الرحیم : انظر أیضا. ٢٠٢

 . ١٦٠، ص١٩٨٩، كلیة الفنون الجمیلة، ١، ط١خارفھا، جوز
-FEROUD.L, op-cit, P66:أنظر أیضا. ٧١٣-٧١٢ص  المرجع السابق،، )عبدالقادر(دحدوح  -) ٤

67. COURTOIS.A, «Etude sur le Palais d’el-Hadj Ahmed dernier bey de Constantine», 
-, P235, V34, 1929’Alger et de l’Afrique du NordBulletin de la Société de géographie d: in

237.  
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ر  ة الجزائ ن مدین ھ م امتزجت أحاسیسھ بتعالیم دینھ وما مر بھ من محطات أثناء رحلت
  . )٥(قدماه ارض هللا الطاھرة حیث بیت هللا الحرام إلى أن وطأت

ي زخرفت جدران القصر،  ك الموضوعات الت م تل ن أھ ویعد موضوع رحلة الحج م
ائر  راج والمن ق واألب ددة الطواب ا المتع دن بعمائرھ ن الم ة م ھ مجموع ر فی ث تظھ حی

ن  ا م ا بھ ن  أشرعةواألشجار والسفن واألفالك وم ات، وم مورای دن المص أھ ورة الم
ة  ة المكرم دة و مك اھرة وج ونس واإلسكندریة والق ة قسنطینة وت مدینة الجزائر ومدین

الل تنبسط وبیت المقدس  وق ت ع ف ي ترتف الع والحصون والقصور الت وغیرھا من الق
ى  ة عل دران المطل ي الج دن ف ذه الم وم ھ قت رس د نس ول، وق ھول وحق ا س ن حولھ م

ص ورة اخ ة بص حون واألفنی خ قراف الص ط النس ة بخ الیق مكتوب ا تع ي معظمھ ا ف تھ
  . التلف أغلبھاإلىتعرض 

قبل  منذ فترات ما اإلنسانالتي عرفھا  اإلبداعاشكال  أقدممن  ةم الجداریوالرسو
وسیلة من وسائل التخاطب مع  كان ما یلوج في وجدانھ الذي التاریخ لیعبر ع

 فیھا استخدمبدائیة  ،وأسالیبةموادا مختلفذ تخا، واالخرین قبل ان یتعرف على الكتابة
وغیرھا من الوسائل التي عرفت تطورا كبیرا في الطبیعیة  واألصباغالرسم بالفحم 

 ،ن، والتي ورثھا عنھم المسلموالحضارات القدیمة  التي ارتبطت بالمعتقدات الدینیة
والتحریم التجسیمي والتشبیھي  اإلسالمياتخذت منحى مختلفا مع تعالیم الدین  أنھااال 

  .واتجھ نحو التجرید
 واألسقفعلى الجدران  منفذانھ  التصویر،إالفن أسالیبالرسم الجداري من بین یعتبر 

توفیر الملمس والشكل والھدف منھا ،سكویبطرق مختلفة كالفسیفساء والتمبرا والفر
ة عن تلك التكوینات باالمتدادات الناجم واإلحساسالمسافة والحركة  وإحیاءمن جھة 

فھي تمتاز بمقاومتھا للزمن وقدرتھا ،من جھة اخرى، فضال عن وظیفتھا المعماریة
المتانة والصالبة  باإلضافةإلىعلى البقاء لمدة طویلة ومقاومتھا للعوامل الطبیعیة 

  .)٦(التي تعطیھا الى سطح الجدار
تلك  اإلسالمیةالفترات  إلىسكو التي وصلتنا والتي ترجع یالفر نماذج أقدمومن 

، وقصر )م٧١٣-٧١١/ھـ٩٥- ٩٣(عمرة (الموجودة بقصیر عمرة األمویةالزخارف 
وقصر خربة المفجر الذي بني في عھد  ،)م٧٤٣-٧٢٤/ھـ١٢٥-١٠٥(الحیر الغربي

- ١٣٢(م، واستمر في العھد العباسي ٧٣٠الخلیفة ھشام بن عبد الملك في حوالي سنة 
في قصر الجوسق الخاقاني، كما عثر على  أمثلتھكما تظھر ) م١٢٥٨-٧٥٠/ھـ٦٥٦

الفترات األولى من العصر  إلىبعض الصور الجداریة بمدینة نیسابور وھي تعود 
) م١١٩٣/ھـ٥٨٩(العباسي، ووجدت رسوم لمناظر الرقص في دار الملك رضوان 

                                                        
  . ٧١٣ص  المرجع السابق،، )عبدالقادر(دحدوح  -) ٥
، ١، جداریات الجامع االموي، زھراء الشرق للنشر، القاھرة، ط)إحسان عرسان(الرباعي -) ٦

 .٩٧، ٣٢، ٣١، ص٢٠٠٦
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في حلب وقد تعرضت ھذه الدار الى الحریق ثم رممت وجددت وزیدت فیھا 
  .)٧(وم وصارت تعرف بدار الشخوصالزخارف والرس

وصلتنا رسوم جصیة ) م١١٧١-٩٦٩/ھـ٥٦٧-٣٥٨(و إلى العھد الفاطمي بمصر 
التي استخدم فیھا  األمثلةوھي تعد من أحسن  ،كانت تزین الحمام الفاطمي بالفسطاط

، كما عثر على رسوم تلوینیة ترجع الى العھد )٨(الفنان الفاطمي التلوین على الجص
في قصر الظاھر بیبرس ) م١٥١٧-١٢٥٠/ھـ٩٢٣- ٦٤٨(المملوكي 

والمسمى بقصر األبلق بمدینة دمشق وھي تضم صورا ) ١٢٧٠-١٢٦٩/ھـ٦٦٨(
  .)٩(لعشرات األسود الملونة

الذي نفذت ) طریقة التلوین(وإذا كانت صور قصر أحمد باي شكلت بنفس األسلوب 
ث طبیعة المواضیع انھ یختلف عنھا من حی ،إالبھ صور العمائر السابقة الذكر

والمناظر التي تتشكل منھا رسوماتھ، فقد صورت في ھذه األمثلة مناظر مختلفة 
كالصید واالستحمام والطرب واللھو ومجالس الملوك واألمراء، بینما جاءت مناظر 
قصر أحمد باي خالیة من صور النساء ومناظر الرقص والطرب واللھو، وعلى 

بیعیة صورت فیھا مدن وجبال وبحار الرغم من احتوائھا على مناظر ط
عن  امحور بعید بأسلوبنفذ بعضھا ال نجد بھا مثل تلك المناظر،  ،إالأنناوأشجار
بطراز الباروك  متأثرةوتغلب علیھا العناصر المعماریة والنباتیة والھندسیة ،الطبیعة

  .والركوكو والرومي 
  :طبیعة المواضیع الزخرفیة/ الثثا
  :والعمائر والمناظر الطبیعیةرسومات المدن / ١

تمثل مناظر المدن والعمائر والمناظر الطبیعیة من أھم وأجمل المواضیع الفنیة التي 
نجدھا تزین جدران قصر أحمد باي، حیث نجدھا تتوزع على الجدران المطلة 
بالخصوص على حدیقة النخیل والبرتقال وفناء الجناح الشتوي، وفیھا نجد مناظر 

، وطبیعة العمائر التي تضمھا، من قالع وحصون أحجامھااختلفت مختلفة لمدن 
وأبراج منفردة، ومساجد بھا مآذن رشیقة وقلمیة، وقباب متعددة، وأحیانا تغطى 

                                                        
المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، التصویر وتجلیاتھ في التراث اإلسالمي، )عبید(كلود  -) ٧

، )أبو الحمد محمود(فرغلي : انظر أیضا.١٤٤-١٤٢، ص ١٤٢٨/٢٠٠٨، ١والتوزیع، بیروت، ط
التصویر اإلسالمي نشأتھ وموقف اإلسالم منھ وأصولھ ومدارسھ، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، 

العمارة والفنون ، معجم مصطلحات )محمد عاصم(رزق . ٧٠-٥٦، ص ١٤١١/١٩٩١، ١ط
، الخزف التركي، )سعاد محمد(ماھر. ١٢٧-١٢٦، ص٢٠٠٠، ١االسالمیة، مكتبة مدبولي، ط

الجھاز المركزي للكتب الجامعیة والمدرسیة والوسائل التعلیمیة، جمھوریة مصر العربیة، 
 .٢٠٢-٢٠١، المرجع السابق، ص )حسن(الباشا . ٧٩، ص١٣٩٧/١٩٧٧

، )محمد عاصم(رزق : أنظر أیضا. ٧٣-٧١، المرجع السابق، ص )أبو الحمد محمود(فرغلي  -) ٨
 .٣٣١، ص ٢٠٠٦، ١الفنون العربیة اإلسالمیة في مصر، مكتبة مدبولي، القاھرة، ط

، معجم، )محمد عاصم(رزق : انظر أیضا. ١٤٤-١٤٢، المرجع السابق، ص )عبید(كلود  -) ٩
 .٧٩، المرجع السابق، ص، الخزف التركي)سعاد( ماھر. ١٢٧- ١٢٦المرجع السابق، ص
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العمائر بقرامید، ومنھا المسطحة، في الغالب ما تتعدد طوابقھا، من المدن ما تشرف 
ھا ما بني على تالل ودیان، ومن أوومنھا ما بني على ضفاف نھر  ،على البحر

وربوات، في الغالب ما نرى السفن القوارب راسیة في البحر والنھر، ترتفع فوق 
  .، وأحیانا تأخذ الرایات لونا أزرقااو سیف القلیجة غالبیتھا رایات حمراء بھا أھلة

 ،أواألراضيفھي في الغالب تمثل الریف وبساتینھ ،اما بخصوص المناظر الطبیعیة
الكثیر منھا أشجار مثمرة كالنخیل  تتخللتحیط بالمدن والعمائر، الزراعیة التي 

وغیر المثمرة یغلب علیھا  أشجار  ،والبلوطواللیمون والتین والبرتقال  واألجاص
السرو والصفصاف والدوم والصنوبر، فضال عن األعشاب والحشائش التجریدیة 

  .التالل الصغیرة باإلضافةإلى القرنفل،ووأزھار الورود والاللھ 
وقد استخدمت عدة ألوان في تنفیذ ھذه الزخارف، بدایة من اللون األبیض الذي اتخذ 
كأرضیة في غالبیة المدن والبنایات والعمائر، واللون األحمر القرمیدي اتخذ كخلفیة 

والودیان التي  رللمناظر لھذه المدن والعمائر، واللون األزرق كلون للبحر واألنھا
استخدامھ في رسم بعض األشجار، واللون األسود حددت بھ  باإلضافةإلى تتخللھا،

الزخارف ورسمت بھ العمائر والمدن، وفي حاالت قلیلة نجد ألوانا أخرى كاألصفر 
  .والبني، واألخضر

كما نجد أن غالبیة الصور مؤطرة في األسفل بمنظر لسلسلة من التالل الصغیرة، 
او تؤطرھا اشرطة  ،منھا أجزاء لبعض األحزمةوفي األعلى ستائر مشدودة تتدلى 

ثالثة ورود یصغر  أووردة  أومختلفة على شكل باقات  بألوانوأحجامتتخللھا الورود 
ذات لون  ،قریبة مما ھو في الطبیعة أوبسیطة مجردة  أوراقحجمھا، تبرز منھا 

ورد ال أزھارلفروع  أوأشرطة، واألحمرواألبیضوردي متعددة، كالن الوبأأو،واحد
الورد نفذت بشكلھا  وأزھاروبراعم  أوراقالتي تلتف حول بعضھا تنمو منھا 

  .وأنصافھافروع تنتھي بمراوح نخیلیة  والطبیعي ا
قد تضمنت وصاحبت معظم رسومات المدن  كتابات منفذة بخط نسخي، عبارة عن و

الجزائر وقسنطینة وتونس  كمدینة ،الشھیرة ھالتلك المدن وبعض معالم أسماء
ھي  األخیرةوھذه ،والقدسالقاھرة وجدة ومكة المكرمة و واإلسكندریةوطربلس 

 إلىوقد تعرضت الكتابات في غالبیتھا للتلف  ،الوحیدة التي التحتوي على تعالیق
درجة أنھ من غیر الممكن قراءتھا وتبیان معانیھا، كما أن التلف مس الكثیر من 

وھو األمر الذي یصعب من التعرف على ھویة المدن وتحدید اللوحات الفنیة، 
ونظرا ، بعضھا أسمائھا، ویبقى األمر مفتوحا على التخمین والفرضیات فیما عدا

لذا ستقتصر  ،تناولھا كاملةدن بالقصر التي ال یتسع المكان للكثرة وتنوع تصاویر الم
  :الدراسة على بعضا منھا 
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  :االولالمنظر
من الناحیة الجنوبیة  أسفلھایمر تمثل اللوحة معالم مدینة قسنطینة كالوادي الذي 

ینعطف إلى الشمال حیث توجد القنطرة، التي ینفتح علیھا أحد األبواب الرئیسیة ل
للمدینة، وعلى یمین القنطرة معلم متعدد القباب، وفي الطرف اآلخر أي الجھة 

  .جد سیدي راشدالجنوبیة الغربیة من المدینة یوجد مس

  
متدرجة االرتفاع، جاءت  ،مباني المدینة متراصة فوق بعضھا البعض رسمتوقد 

البیوت فیھا بسیطة مربعة، أو مستطیلة، من طابق أو أكثر، فتحت في بعضھا نوافذ 
  .مستطیلة، ومداخل معقودة ذات أسقف جملونیة ومقببة

عالم المدینة التي اعتنى وفي األجزاء العلویة من اللوحة الجداریة تظھر أھم م
المصور بإبرازھا ورسمھا بحجم أكبر عن باقي المعالم، منھا جامع سوق الغزل، 

وجامع القصبة، التي تمیزت بمآذنھا القلمیة  ،وجامع سیدي الكتاني، والجامع األخضر
وقبابھا المتعددة، وقد نفذھا الفنان بشكل متراص إلى بعضھا البعض مما  ،الرشیقة

مواقعھا وأماكنھا الحقیقیة في المدینة، فالمعالم السابقة الذكر بعیدة عن  یتنافى مع
  .مختلفةوشوارع بعضھا البعض نسبیا تفصل بینھا مباني 

وقد وفق الفنان في رسم الجامع الكبیر الذي یتوسط المدینة، سواء من حیث موضعھ 
أنماط مآذن مساجد من المدینة أو من حیث شكل مئذنتھ المربعة التي تختلف عن باقي 

  .المدینة
، ایحیط المدینة من الناحیة الجنوبیة الشرقیة والشمالیة الشرقیة سور غیر مرتفع كثیر

وفي الواقع أن السور في الناحیة التي تظھر في الصورة كان في األصل ارتفاعھ ال 
یتعدى قامة الرجل على حد وصف اإلدریسي لھ، على اعتبار أن المدینة ال تحتاج 

  .سور في ھذه الناحیة لكونھا محصنة بالخانق الصخري الذي یلتف حولھا إلى
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وفي الجانب األیسر من الصورة توجد المناطق المحیطة بالمدینة التي رسمھا الفنان 
یحتمل أنھا كانت عبارة عن  ،في شكل تالل تتخللھا مباني مقببة من طابق أو طابقین

سمھ للمدینة وإظھار المباني الدینیة زوایا أو أضرحة، خاصة وأن الرسام اھتم بر
والصورة عموما رسمت بشكل تجریدي بعیدا عن  ،أكثر من المباني األخرى

أن الكتابات التوضیحیة التي رافقت اللوحة سھلت من التعرف على المدینة  ،إالالواقع
  .وعلى ابرز معالمھا

  : الثانيالمنظر 
الشمالي الغربي المطل على حدیقة في الرواق اللوحة تقع ،مدینة القاھرةوھي تمثل 

أجمل الرسومات الجصیة بالقصر، واألكثر حفاظا على بین  من تعتبر ،النخیل
  .صرھا ووحداتھااعن

 
 ،یتقدمھا نھر النیل ،مدینة القاھرة على ھیئة  سفینة كبیرة ھذه اللوحة صور الفنان في

كإشارة إلى مدینة  ،)مصرة(خطیة إلسم  یلتف حولھا من الجھة الیمنى، تعلوھا كتابة
بینما  ،القاھرة، وقد استخدم الفنان اللون األحمر اآلجوري كأرضیة لتنفیذ زخارفھ

واللون األبیض واألصفر والبرتقالي والبني  ،األزرق في رسم نھر النیل واألشجار
  .ولتحدید الزخارف استخدم اللون األسود ،للمباني والعناصر والوحدات المعماریة

اللوحة لم یعتمد الرسام على أسلوب واحد، وكأنھا نفذت من طرف أكثر من  ولتنفیذ
شخص، فقد جمعت بین األسلوب االیزومتري والواقعي، والرأسي واألفقي 

 ،والتجریدي في رسم معالم المدینة، كما اعتنى فقط بإبراز أھم معالمھا وشوارعھا
 ،وقام بإحاطتھا بسور ،كالقلعة التي رسمھا على أطراف وأعلى جزء من المدینة
باإلضافة إلى مئذنتین  ،یعلوا القلعة علم باللون األزرق یتوسطھ ھالل ابیض

  ).القمر(القلعة نجد كتابة على احد المباني تشیر إلى جامع األقمر ،وأسفلقلمیتین
، وعلى الجانب األیمن رسم معلمان بارزان تعلوھما مجموعة من القباب والمآذن

بشكل مكعب رسم ، )حسان(سین ومسجد السلطان حسن مسجد الح وھمایمثالن
كل منھما بكتابة توضیحیة وفي  ،وأرفقأوضح من خاللھ الصحن الذي یتوسطھما

جزئھا السفلي مجموعة من البیوت البسیطة المتراصة التي فتحت فیھا نوافذ مستطیلة 
  .معقودة وأبواب
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والذي نفذه  ،لقاھرةومن ابرز العناصر التي رسمھا المصور شارع السیوفیة في ا
، نفسھشارع المنھ إلى  ،إشارةبشكل تجریدي على شكل شریط من السیوف المعقوفة

كإشارة إلى مدینة )مصرة العتیق(وفي الطرف اآلخر نجد جزءا من المدینة كتب فیھ 
  .یعلوا احد األبواب المعقودة) باب العتبة(نجد تعلیقا آخر  أسفلھاالقاھرة العتیقة، وفي 

ترسوا على أطرافھ مجموعة من السفن  ،فقد رسمھ باللون األزرق ،النیلأما نھر 
  .الشراعیة والقوارب والزوارق الصغیرة السادلة أشرعتھا أو المرفوعة

  :المنظر الثالث
تلف مس  إلى تعرضت ھذه الصورةتمثل مكة المكرمة والحرم الشریف بھا، وقد 

رف على حدیقة النخیل من الجھة تقع في الجناح الشتوي المش،وھي جانبا مھما منھا
الجنوبیة الشرقیة في الضلع الجنوبي الغربي من صحن الجناح المذكور، وھي تمثل 

باإلضافة  ،حیةیصورة لمدینة مكة المكرمة والحرم المكي تعلوھا كتابة بالتركیة توض
  .ضت إلى التلف مما صعب من قراءتھاالحرم التي تعر أجزاءإلى الكتابة التي تعلو 

  
كما راع التناسب بین  ،رسمھا الفنان وفق المنظور االیزومتري ووفق فیھ إلى حد ما

واختفاء وعدم وجود  ،عناصر الحرم وان رسم بعض عناصر المدینة في غیر مكانھا
  .بعض التفاصیل والعناصر

ووفق المصور إلى حد ما في توزیع ورسم كل من المقام المالكي والحنبلي والحنفي 
المنبرالذي رسمھ  باإلضافةإلىوقبة العباس وقبة الخزنةالموجودة في الجھة الشرقیة 

بشكل جانبي في إشارة إلى منبر السلطان سلیمان الذي أھداه إلى المسجد الحرام في 
ر یصل ارتفاع إلى نفس ارتفاع الكعبة، كما ، وقد رسمھ بحجم كبی ـھ٩٦٦سنة 

نالحظ أن الفنان لم یھتم بإبراز التفاصیل فلم یرسم جمیع األبواب وأھمل رسمھا في 
الجھة الشرقیة من الحرم، ورسمھا بمنظورین أفقي ورأسي، كما أخطأ في وضع 

  .اتجاه بعضھا ورسمھا مقلوبة ومعكوسة وھو ما یتنافى مع قواعد الرسم الصحیح
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في حین كان یقدر عددھا سبعة في العھد  ،فقط أما المآذن فقد رسم ست منھا
العثماني، نفذھا بأسلوب اصطالحي رمزي لتبیین مواضعھا ال غیر، دون أن یعبر 
عن طرازھا وأشكالھا الحقیقیة على الرغم من أنھ بین أجزاءھا، فھي متشابھة من 

نتھي بھالل، تختلف أطوالھا من حیث الرسم قلمیة دائریة تتألف من ثالث طوابق ت
فھي ذات طرز متعددة تعود إلى  ،واحدة إلى أخرى، وھي بذلك تختلف عما في الواقع

مئذنة باب العمرة، مئذنة باب السالم، مئذنة باب علي، مئذنة حزورة، (فترات مختلفة 
  )یتباي، ومنارة السلطان سلیمان خانامئذنة مدرسة ق

األفقي في رسم األروقة والحدود الخارجیة للمطاف وقد نفذ المصور أسلوب الرسم 
واستخدم الرسم الرأسي في رسم المآذن  ،والمماشي الموجودة بالصحن ورسم الكعبة

والقباب والعقود التي تتقدم األروقة، أما األبواب فرسمھا رأسیة وأفقیة حسب االتجاه، 
  .لما أسلفنا الذكرورسم بعضھا مقلوبا وھو ما یتنافى مع قواعد الرسم الصحیح مث

مدینة التي رسمھا ال أطرافعبارة عن  بإطارفي الجھة الیسرى كما أحیطت الصورة 
متراصة ذات طابق  بنایاتوھي ، نحو الجھة الغربیة تلتف قلیالبوضعیة مقلوبة 

یقابلھا في تالل صغیرة، فوق ، نوافد مستطیلة ومربعة الشكل فیواجھاتھافتحت  ،واحد
أما في الجھة الغربیة ،ل تعلو جھتھا الشرقیة مجموعة من البیوتالجھة الشمالیة تال

  . فرسم جبلین
  :رسوم العناصر المعماریة/ ٢

لم یكتف الفنان بزخرفة  قصر أحمد باي برسوم العمائر والمناظر الطبیعیة التي 
 إثراءتحیط بالمدن والعمائر، وإنما نجده استغل بعض العناصر المعماریة في 

مواضیع زخرفیة أخرى، خاصة منھا العناصر النباتیة، ولعل أھم العناصر المعماریة 
التي استخدمھا الفنان كعنصر زخرفي األعمدة وتیجانھا والعقود، في بعض األحیان 
تكون األعمدة والعقود الزخرفیة التي تعلوھا تشكل الموضوع األساسي للزخرفة، 

لى أعمدة ذات بدن دائري وقواعد وتیجان وھي في شكل بائكة من العقود ترتكز ع
تجریدیة، ورسمت العقود بواسطة أقواس السھام متقابلة أحیانا ومتدابرة أحیانا أخرى، 

الالتیني، وفي فتحة العقد توجد ما یشبھ ورقة ) S(تتخللھا أشكال على ھیئة حرف 
لذي ساد مون محورة و القواقع البحریة متاثرة  بطراز الباروك والركوكو ایاالنت

رة كاشجار البرتقال المثمرة والغیر مثم األشجار، تخللتھا تشكیلة من عصر النھضة
  . جاص والسروواللیمون واإل

تتصل محل أقواس السھام، األطرافمعقوفة ة یورقأنصافوفي بعض الحاالت حلت 
  .محورة ورسمت فیھا الزخارف ،ونیاالنتم أوراقالبعض بواسطة  اببعضھ
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 إیوانولعل أجمل نموذج لھذا الشكل الزخرفي، ھو تلك البوائك الزخرفیة التي تزین 

  .ق العلوي من جناح حدیقة البرتقالغرفة فاطمة بنت الباي بالطاب

  
، أوأكثرثالثیة الفصوص  ،مفصصة زخرفیة اعقودوفي شكل آخر نجد الفنان رسم 

رتكز العقدان على وفي شكل آخر رسم بائكة من عقدین مفصیین من دون أن ب
  .توعنصر المزھریالمحورة والطبیعیة ا العناصرالنباتیةتتخللھا تشكیلة من  ،أعمدة

  :الھندسیة الرسوم/ ٣
تعتبر العناصر الھندسیة من أبرز عناصر الزخرفة اإلسالمیة، وقد كان ظھورھا في 
الفن بصفة عامة منذ العصور القدیمة، إال أنھا شھدت تطورا بالغا خالل العصور 
اإلسالمیة، ومما ال شك فیھ أن اھتمام الفنان المسلم بھذه العناصر راجع إلى كراھیة 

الفنان إلى الزخارف  انصرفالحیة، ومن ثم  الدین اإلسالمي لتصویر الكائنات
  .)١٠(الھندسیة والنباتیة

                                                        
، التراث المعماري اإلسالمي في مصر، دار النھضة للطباعة، بیروت، )لمعي(صالح مصطفى  - )١٠

، ظاھرة التكرار في الفنون اإلسالمیة، الھیئة )محمد(مصطفى عبد الرحیم : انظر ایضا. ٤٦ص
ت الزخرفیة ، الوحدا)النحاس(أسامة . ٢٦- ٢٥، ص١٩٩٧المصریة العامة للكتاب، القاھرة، 
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تتألف الرسوم الھندسیة عادة من خطوط متنوعة مستقیمة ومنكسرة ومتعرجة، 
وأشكال مضلعة من المثلثات والمربعات والمستطیالت والمعینات ومتعددة األضالع، 

ردة، داخل أشرطة طولیة أو وأشكال دائریة، وأخرى نجمیة، تتداخل فیما بینھا أو منف
دائریة أو مجمعة داخل حشوات، أحیانا استخدمت في تأطیر مواضیع زخرفیة 
وأحیانا أخرى تشكل العنصر األساسي في الموضوع، وفي كثیر من الحاالت تجتمع 

  . بعناصر زخرفیة أخرى خاصة منھا النباتیة لیتشكل منھا موضوعا زخرفیا متكامال
ة الھندسیة بقصر أحمد باي بالبساطة وعدم التعقید، والتكرار تتسم العناصر الزخرفی

والتناظر، وقد نفذھا الفنان في غالبیة الرسوم كعنصر زخرفي یؤطر المواضیع 
زخارف  أوالزخرفیة األخرى والتي في الغالب ما نجدھا في شكل مناظر طبیعیة 

الزخرفي الت یكون العنصر الھندسي ھو الشكل انباتیة مجردة، وفي بعض الح
عدیدة في القصر حیث نجد الفنان لجأ إلى  أمثلةالمحوري في الموضوع، ولھذا النوع 

رسم شبكة من األشكال الھندسیة كالمربعات والمضلعات والدوائر المثمنة والنجوم، 
، منفردة ومزدوجة وأشكال أخرى ھندسیة غیر منتظمة، تربط بینھا خطوط مستقیمة

شكال في صورة أشرطة قد تزینھا من الداخل أشرطة وفي كل األحوال نفذت ھذه األ
  .نباتیة، وقد یكتفي الفنان أحیانا بتلوینھا فقط فرازخ

الھندسیة تشكیلة من األلوان المتعددة، حیث نجده  فاستخدم الفنان في تنفیذ الزخار
أحیانا استخدم اللون األزرق محددا باللون األسود في غالبیة األحیان، وقد یضیف الیھ 

  .األبیضو طا باللون البني، كما استخدم اللون األصفرخ
تتوزع الزخارف الھندسیة بالقصر في غالبیتھا على الجدران المطلة على حدیقة 

یمكن تمییز ستة أشكال زخرفیة  ،الغرف والقاعات في اغلبالبرتقال والحوض، و
  :فیمایلي منھاابعض متباینة نورد
  :الشكل األول

یوجد ھذا الشكل في الجدران المطلة على الحوض بالطابق السفلي، وھو یتسم مثلما 
یظھر في الصورة أدناه أن الفنان قسم المساحة الزخرفیة وھي الجزء العلوي من 
الجدران إلى شبكة من المربعات القائمة على رؤوسھا، حیث قام برسم سلسلة من 

لق من أسفل اللوحة الفنیة وبشكل شاقولي األشرطة الزخرفیة الھندسیة المستقیمة تنط
اللوحة، تتقاطع مع سلسلة من األشرطة المماثلة لھا، مكونة من تقاطعھا  أعلىإلى 

المربعات ویتخلل ھذه األخیرة في األسفل واألعلى شریط من أنصاف مربعات أو 
  .اإلطارمثلثات قائمة تستند قاعدتھا إلى 

ھو اآلخر في شكل شریط أفقي، وھو یضم  وقد زینت اللوحة الفنیة بإطار زخرفي
بداخلھ على غرار باقي األشرطة التي تتشكل منھا المربعات زخارف نباتیة عبارة 

  .عن شریط مؤلف من سیقان مورقة ومزھرة
                                                                                                                                             

، جمالیة الفن )لعرج(عبد العزیز محمود . ٣اإلسالمیة، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، ص
 .٦٦اإلسالمي، المرجع السابق،ص
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ویتشابھ ھذا التصمیم الزخرفي مع تصمیم آخر نجده فقط في القاعة التي تقع في 

تلف كبیر  إلىالجھة الشمالیة الغربیة بالطابق العلوي من جناح الحوض، وقد تعرض 
لدرجة یصعب أخذ صورة مكتملة لھ، ویكمن التشابھ من حیث فكرة رسم مربعات 

، في حین تختلف عن الشكل الوردار أزھبواسطة أشرطة شاقولیة متقاطعة، تتوسطھا 
األول في كون أن األشرطة في ھذا الشكل جاءت ملساء وخالیة من الزخارف، وھي 
ملونة باللون األحمر القرمیدي، في حین رسمت في الشكل السابق زخارف نباتیة 
مورقة ومزھرة داخل األشرطة على أرضیة لونت باللون األبیض، كما تختلف عنھا 

التي رسمت داخل المربعات، والتي جاءت في ھذا  ةالزخارف النباتیمن حیث شكل 
، نفذت باللون األصفر واألحمر واألخضر، من الوردباقة  على ھیئةالشكل 

وباإلضافة إلى ھذا فقد جاء الموضوع الزخرفي في الشكل السابق على أرضیة ذات 
ل الثاني لون أحمر قرمیدي، في حین لونت أرضیة الموضوع الزخرفي في الشك

  بلون أزرق 
  :الشكل الثاني

سداسیة  تربط بینھا الویتشكل من مجموعة من المربعات والمضلعات الخماسیة 
، وھي منسقة في شكل سلسلتین متوازیتین من المربعات تتناوب مع مضلعات أشرطة

وسطى مشكلة من المضلعات سلسلة  ھا، یفصل بینإلىاإلطارخماسیة تستند قاعدتھا 
، وقد رسمت ھذه األشكال بواسطة أشرطة لونت باللون األزرق، وھي السداسیة

زخرفة على عكس اللوحة السابقة، وحددت أطرھا باللون البني ثم باللون الخالیة من 
األسود، وبداخل األشكال الھندسیة رسم الفنان زخارف نباتیة وفق صورتین، األولى 

بیضاء یة البتالتمركبة ثمانزھرة عنصر حلزوني مركزي تنمو منھ عبارة عن 
تبرز منھا سیقان تنتھي عبارة عن زھرة فھي الصور الثانیة أمازرقاء اللون، و

، أما إطار اللوحة العلوي فھو یتألف من شریط األزرقبمراوح نخیلیة نفذت باللون 
باللون األزرق، تنتھي بوردة  ،نفذتأفقي رسمت فیھ سلسلة من السیقان المورقة

  . أرضیة الشریط باللون األبیض وأطره باللون األزرق ثم األبیض بیضاء، بینما لونت
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طلة على حدیقة البرتقال، بدایة من المالجدران  علىزخارف ھذا الشكل  تتوزع
ورواق الطابق العلوي الذي یربط  الجدار الشمالي الغربي، والجدار الشمالي الشرقي

  .المائي بین غرفة فاطمي بنت الباي والجناح الذي یتوسطھ الحوض

  
  :الثالثالشكل 

والتي قام فیھا الفنان  ،في ھذه اللوحة یظھر نوع من األشرطة الزخرفیة الھندسیة
أشرطة باتجاه مائل الثانویة  األربعةھا مثمنة تنطلق من منتصف أضالععناصربرسم 
علویة وسفلیة، وبداخل األشرطة رسمت  صر المثمنالعنلتلتقي بنصف  ةمستقیم

لھ الالوكاألقحوانباقات من الورود واألزھار تتوسط المثمنات أشرطة زخرفیة نباتیة، 
  .والقرنفل والنرجس

  
 الوحداتوقد استخدم الفنان تشكیلة من األلوان تشمل اللون األسود الذي حددت بھ 

استعمل اللون اللون األبیض كخلفیة داخلیة لألشرطة، بینما و الزخرفیة،
 األخضروالفاتح  األزرقرسمت الزخارف النباتیة باللون ،والموضوع األزرقألرضیة

  .األصفر واألحمرو
وقد استخدم الفنان ھذه التشكیلة الزخرفیة في زخرفة الجزء العلوي من الجدران 

جناح المخصص إلقامة الباي خالل فصل الداخلیة للقاعة الشمالیة الشرقیة من ال
الشتاء، كما نجده استعمل نفس التشكیلة في زخرفة الجزء العلوي من جدران الطابق 
العلوي المطلة على الحوض من حیث الشكل الھندسي، في حین تختلف عنھا من 
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حیث األرضیة التي تأخذ في الصورة الثانیة لونا أزرقا، والعناصر الزخرفیة النباتیة 
حیث صارت في اللوحة الثانیة في شكل أشرطة  ،لتي تختلف عن األولى بشكل كبیرا

داخل األشرطة، في حین رسم في تتخللھا حبات الكرز نباتیة مورقة ومزھرة 
القرنفل نھا أزھار متنبثق عنصر السالل الذي  أوالمساحات األخرى مزھریات 

  :وورود مختلفة مثلما یظھر في الصور التالیةواألقحوان

  
  :رابعلالشكل ا

یقع ھذا الشكل في القاعة الجنوبیة الشرقیة من الطابق السفلي بجناح الحوض، وھي 
تتشكل من شبكة من النجوم الثمانیة الرؤوس تتبادل مع أشكال ھندسیة في شكل 

ن ، رسمت ھذه الزخارف بأشرطة زرقاء تؤطرھا خطوط لونت باللو"×"عالمة 
فر مؤطر بخطوط سوداء اللون، وفي داخل حیز صاألاألسود، یلیھا شریط باللون 
ال كداخل األشبف نباتیة في شكل باقة من األزھار، واألشكال النجمیة یوجد زخار

  .تتوسطھ زھرة انكسار نحو الداخل أركانھبع في الھندسیة األخرى رسم مر

  
  :خامسالشكل ال

أمثلة ھذا الشكل قلیلة جدا، حیث نجده یزین القاعة الجنوبیة الشرقیة التي تنفتح على 
من مربعات منفذة بأسلوب الحوض في الطابق السفلي، وھو عبارة عن شبكة 

، تتداخل وتترابط ھذه الخارج إلىقوسة، وأركانھا بارزة جاءت أضالعھا مانسیابي،
أشرطة رشیقة لونت باللون األحمر وإطار المربعات فیما بینھا، وقد رسمت بواسطة 
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باللون األسود، وفي قلب المربعات رسمت باقة زھریة صغیرة مشكلة من ثالث 
سیقان تنبثق عنھا أزھار وأوراق، لونت باللون األخضر البني واألحمر، واألزرق 
على أرضیة بیضاء، وباتجاه المركز تنطلق في ما یشبھ أوراق األكانتس محورة 

أركان المربعات، في حین رسمت في مركز المساحات الفاصلة بین تبرز من 
وان على أرضیة صفراء، لونت لالمربعات زھرة استعلمت فیھا نفس التشكیلة من األ

  .باللون البني واألخضر واألزرق

  
بخصوص األشكال الھندسیة األخرى والتي استخدمت كعنصر ثانوي في  أما

األحیان في شكل أشرطة مستطیلة تؤطر  الموضوع الزخرفي، فنجدھا في غالب
الموضوع الزخرفي، وفي الغالب ما یكون ھذا الشریط متضمنا لزخارف نباتیة، كما 

كثیرة یؤطر حشوات زخرفیة تنوعت أشكالھا ومواضیعھا قد تكون  أحیاننجده في 
وقد تنوعت تلك األشرطة ، ستطیل أو دائري أو متعدد األضالعذات شكل مربع أو م

  .ن حیث الزخارف او من حیث األلوان سواء م
  :الزخارف النباتیة/ ٤

المجموعة  ،یة من حیث طبیعة مواضیعھا العامةیمكن تمییز ثالث مجموعات زخرف
تنبثق عنھا باقات  األحجاممتنوعة مختلفة واصیصات األولى رسمت فیھا مزھریات

باقات  ،أووالورد والرمان واألقحوانالاللھ والقرنفل  أزھارمن  مورقة ومزھرة
، وحول ھذه المزھریات رسوم نباتیة على شكل العقود بأشرطةالمحزومة  األزھار
  .وھندسیة

الواقعیة  داخل  إلىاقرب بأسلوب مناظر طبیعیة من تتألفالمجموعة الثانیة بینما 
تمتد على امتداد متنوعة ألزھارحقول داخلھا ب،الشكل ةأو بیضوی ةدائری جامات 

تزینھ فروع ملتفة او بیضوي ، والموضوع كلھ داخل إطار مربع أو مستطیل البصر
تحیط بھا عناصر نباتیة لفروع تشكل  وأنصافھا،أونخیلیة تنبثق منھا مراوح متداخلة 
  .ھندسیة وأشكالعناصر 

 ،المجموعة الثالثة عبارة عن فروع تلتف حول بعضھا البعض مورقة ومزھرة
أو ینمو منھا نوع واحد من  ،زھار كالاللھ والقرنفل والوردتتخللھا تشكیلة من األ
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أو عبارة عن فروع نباتیة تتخللھا مراوح نخیلیة وأنصافھا متأثرة بطراز  ،األزھار
  :التالیةذج انذكر منھا النم.الباروك والرومي

  

  
  :النموذج األول

ة  ي زخرف د  األجزاءاستخدم ف ة والنواف ة للخزائن الجداری واب،العلوی ھ واألب تظھر فی
دنبشكل رفیع تضیق ثم مزھریة ذات قاعدة عریضة  رمجدا نحو الب ذا األخی نتفخ ، وھ

ة والمزھرة،  ،تعلوه رقبة واسعة ن السیقان المورق ة م ا باق وفوھة عریضة تخرج منھ
ن  ي مشكل م ي وسط إطار زخرف ة ف تنتھي  أوراق أنصافوقد رسمت ھذه المزھری

بفروع  تتداخل ال ،بعناصر حلزونیة ا یشبھ القل ا مشكلة م ا بینھ ا عناصر  ،فیم یعلوھ
واس ا  أق و منھ ي تنم ھام الت اروك  ،االنتیمون أوراقالس اثرة بطراز الب والزخارف مت

و،  ى والركوك یض عل دي واألب ر القرمی اللون األزرق واألحم وم ب ذت الرس د نف وق
  :أرضیة صفراء، مثلما ھو موضح في الصورة التالیة
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  :يالنموذج الثان

ر الثراء الفني والزخرفي أكثر من النموذج السابق، وإن كان الموضوع یقوم ھفیھ یظ
تؤطر المزھریة ق على نفس األشكال والعناصر الزخرفیة تقریبا، حیث نجد أورا

لكنھا بدال من الشكل القلبي لإلطار صارت تلك األوراق ترتكز على أعمدة مشكلة في 
 لمزھریة فھي مشابھة لألولى إال أن تفاصیلھا الزخرفیةما یشبھ البائكة المعقودة، أما ا

والورد  أزھار الاللھوالتي تكثر فیھا منھا ، فضال عن الباقة التي تنبثق مختلفة
  . وتتنوع أكثر مما نراه في الصورة السابقة ،والقرنفل

  
ة  ة مشكلة أشرطة زخرفی ان استخدم العناصر النباتی د الفن وفي الكثیر من األحیان نج

ن الزخارف  ا م تقلة عن غیرھ و تؤطر زخارف أخرى، أو قد تكون مس دة،تعل  األعم
ة ومزھرة ة متشابكة مورق ع ،عبارة عن فروع ملتف ن الواق ة م ث  ،قریب ن حی سواء م

  .أزھارھافي رسم  األوراقأورسم 
  :ت اآلدمیة والحیوانیةالرسوما/ ٥

ما قورنت بالعناصر  إذاالرسوم اآلدمیة والحیوانیة بقصر أحمد باي قلیلة جدا تعتبر
إحدى الغرف وانحصر تواجد معظمھا في  ،تمیزت بالثراء والتنوع األخرى،إالأنھا

نفذت على  العلوي المطل على حدیقة البرتقال التيبالطابق  الجانبیة بجناح الحریم
  .آخر إلىآخر، ومن جدار  إلىمستویات تختلف مواضیعھا من مستوى 
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المستوى مستویات،  ةوھو المقابل لمدخل الغرفة، یحتوي على ثالث :الجدار األول-
یتألف من قطیع من الغنم رسمت بشكل متتالي، یتخلل المنظر رسوم أشجار  األول

المستوى ، وعشبیة مخضرة أرضیةالصنوبر الضخمة، والموضوع ككل نفذ على 
یمثل رحلة صید لشخصیات ذات مالمح تركیة بشوارب طویلة وعینین كبیرین  الثاني

سوداوین متسعتین، ومالبس عربیة، بعضھم على أحصنة سوداء وبنیة، والبعض 
األشخاص الذین یمتطون الجیاد  إلىونینظر ماآلخر في مؤخرة الصورة وكأنھ

یمنى، وقد نفذ الموضوع فوق أرضیة زرقاء تخللتھا الحاملین بنادق في أیدیھم ال
شجیرات صغیرة رسمت بشكل تجریدي، یتوافق مع ما ھو معھود في اللوحات 

اللون، وقد رسمت ارة عن قطیع من األبقار بنیة عبفھو المستوى الثالثأما، الزیتیة
بیھة زرقاء ش أرضیةالواحدة تلوى األخرى بلون بني  یتقدمھا ثور أسود، نفذت على 

  .بأرضیة المستوى السابق

  
الغرفة، یضم ستة مواضیع، قسمت  إلىالیمین من الداخل  إلىیقع  :الجدار الثاني-

أننا استطعنا  إالالتلف  إلىأجزاء كبیرة منھ تعرضت  ،ثالثة أجزاء على مستویین إلى
 اهمستو، والبعض اآلخر لم یكشف عنھ حتى یومنا ھذا ،التعرف على بعض عناصره

یتألف من ثالثة مواضع، األول یتألف من قافلة من الجمال تحمل على ظھورھا  األول
، ومالبس عربیة ،ءالھودج بداخلھ فتات متبرجة، یقود الجمال عبید ذو بشرة سودا

  .على رؤوسھم شاشیة
أما الموضوع الثاني فھو عبارة عن كشك تعلوه قبة ذات قنوات یعلوھا طاووس 

تشبھ ھذه اللوحة ما ھو  ،متبرجة جالسة على كرسي امرأةكشك األسود، تتقدم اللونب
  .موجود في زخارف الفریسكو بالقصور العثمانیة التركیة باسطمبول

 ،ال یظھر منھ سوى حیوان خرافي عبارة عن جسد حصانفي حین الموضوع الثالث 
نفذ على أرضیة في شكل شریط ، اإلنسانووجھ دائري قمري یشبھ وجھ  ،وھو جالس

  .زینت الخلفیة بشجرة كبیرة من الصفصافأزرق 
ي تمثل دیك روم حظیرةول عبارة عن األ ،یتألف من موضوعینفالمستوى الثانيأما

مع صیاصنھ، بینما الموضوع الثاني فھو عبارة عن رسومات لدجاج استخدم في 
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لدقة تنفیذھا ومطابقتھا  رسمھا اللون األبیض واألحمر، وھي من أجمل صور القصر
  . للواقع

  
یظھر من ھذه الجداریة شيء كثیر، حیث یبدو من الجزء الظاھر  ال:الجدار األیسر-

أنھا تتألف من مستویین، المستوى األول تضم صورة لفالح ذو مالمح تركیة 
  .بشاربین طویلین وعینین كبیرین وواسعین سوداوین اللون، یقوم بعملیة البذر

المستوى الثاني نجد صورة لصیاد یوجھ بندقیتھ نحو األمام حیث یوجد بینما في 
أرنبان متقابالن أكبر حجما من الصیاد ذاتھ لیوضح الرسام المسافة والبعد بین الصیاد 

  .، وقد نفذت ھذه المواضیع على شریط أزرق تتخللھ حشائش تجریدیةواألرنبین

  
طیور التي القصر العدید من ال أروقةفقد تخللت  ،المواضیع السابقة وباإلضافةإلى

  .، ولم نستطع تحدید أصنافھا فیما عدا الطاووستعلوا القباب واألشجار
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األبیض واألزرق واألحمر  ،نفذت الزخارف الحیوانیة واآلدمیة بتشكیلة من األلوان
األرضیة فقد جاءت إما على  أماوحددت باللون األسود،  ،والبني والبرتقالي واألسود

أو شریط  تفصل بین المستویات والمواضیع، یؤطرھا في جزئھا  ،ط مستقیمشكل خ
  .العلوي شریط تتوسطھ أفرع ألزھار الورد

  :الرسومات الكتابیة -٦
  :تعتبر الزخارف الكتابیة بتقنیة الفرسكو بالقصر قلیلة یمكن حصرھا فیما یلي

  :الكتابة األولى
ى القاعات  ابط یوصل إل لم ھ ى س دخل یفضي إل ي  والغرفتقع ھذه الكتابة فوق م الت

ن القصر ة أحرف  ،بجوار اإلصطبل في الطابق األرضي م ث متداخل ذت بخط الثل نف
  .المركزفي محیطھا الخارجي ونجمة سداسیة في  ةكلماتھا مشكلة دائر

دنا لھ ،نصھا غیر مقروء بسبب تعرضھا للتلف أنغیر  د وج ا یشبھھا وق ة م ذه الكتاب
ا  ي محتواھ ة ف ارزي بقسنطینة، والكتاب اش ت دالرحمن ب ة عب في ضریح مؤسس زاوی

  : تضم أسماء أھل الكھف، والمتمثلة في كل من
كلبھم  ،كندسلططنوس ،دوانوانس ،ساربونس ،بنیوتس ،مرطونس ،یملیخا ،مكسلمینا

  "قطمیر"
مرویة عن ابن عباس رضي هللا وقد ورد ذكر أسماء أھل الكھف في أكثر من تفسیر 

ثمانیة، وتاسعھم أھل الكھف  أسماءحیث یذكر الطبري بناء على ھذه الروایة عنھ، 
  :)١١(ما یليككلبھم 

 .ي كلم الملك عنھممكسلمینا، وكان أكبرھم، وھو الذ -١
 محسیمیلنینا  -٢
 یملیخا  -٣
 مرطوس  -٤

                                                        
: مكسمیلینا باسم یكتبحیث تختلف النصوص التاریخیة في تحدید وضبط األسماء بشكل دقیق،  -) ١١
، "محسملینا"، و"محسیلمنینا"، و"محسمیلینا": یكتب بـ "محسیمیلنینا"، و"مكسلمینیا"و،"مكسملینا"
، "مرطونس"، ویكتب مرطوس بـ"تملیخا"، ویملیخا یكتب أیضا "مخشلمینا"، و"مخسیلمینیا"و

، ویكتب "كفشطیوس"، و"كسطومس"، و"كشطونش"، و"كسوطونس"ویكتب كشوطوش أیضا بـ 
، "داسیوس"، و"دینومس: "، ویكتب دینموس بـ"ینیونس"، و"نیرویس"، و"بیدونس: "بیرونس بـ

، ویكتب "بطنیوس"، و"بطیوس"، و"بطیونس"، و"یطونس: "، ویكتب بطونس بـ"دیموس"و
". حمران"، و"قطمیر"وھو اسم كلبھم، وفي روایات أخرى یعرف اسم الكلب بـ" حالوش: "قالوس بـ

ن ، تفسیر الطبري جامع البیان ع)ابو جعفر محمد بن جریر(الطبري:حول ھذا الموضوع أنظر
تأویل آي القرآن، تحقیق عبد هللا بن عبد المحسن التركي، دار ھجر للطباعة والنشر والتوزیع 

، )ابو جعفر محمد بن جریر(الطبري .١٦٦-١٦٥، ص١٥، ج١٤٢٢/٢٠٠١واالعالن، القاھرة، 
ابن . ١٠- ٥، ص٢ج، ١٩٦٧، ٢تاریخ الطبري تاریخ الرسل والملوك، دار المعارف بمصر، ط

، الكامل في التاریخ، تحقیق ابو الفداء عبدهللا القاضي، دار الكتب العلمیة، )ابو الحسن علي(األثیر
 . ٢٧٧- ٢٧٤، ص١، ج١٤٠٧/١٩٨٧، ١بیروت لبنان، ط
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 شنكشوطو -٥
 بیرونس  -٦
 دینموس  -٧
 طونس ب -٨
  .قالوس -٩

  
  :الكتابة الثانیة

باللون األسود نفدت ،من جناح حدیقة البرتقالاألرضیبالطابق وجودبأعلى إطار باب ت
 وبالباب المجاور لھ،كتبت بخط الطغراء،وھیعبارة عن البسملة ،على أرضیة صفراء
  .ذھبیة أرضیةعلى  األسودبخط المغربي باللون  نجد اسم الجاللة نفذ

  
لم نستطع  أسدإلىآخرتختلف الكتابة من ،متقابلین عبارة عن أسدین: الكتابة الثالثة

  .تھاءقرا
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  :اخرى مواضیع مختلفةـ ٧
  :لمزھریاتا/ أ

تعتبر المزھریات من العناصر األكثر استخداما في القصر، فقد استخدمت تشكیلة من 
تنموا  ،المزھریات واالصیصات البسیطة والمزخرفة، نفذ معظمھا بعناصر نباتیة

جمعت بین  أوالمورقة والمزھرة نفذت باسلوب تجریدي  األفرعمنھا تشكیلة من 
  .التجریدي والواقعي

ومن تلك المواضیع المزھریات الستة التي تتكرر في معظم أواوین القصر داخل 
عقود، نفذت بعناصر نباتیة وأقواس السھام موضوعة فوق الطاوالت او من دونھا، 

ا أو مزھریات ذات قاعدة مختلفة على شكل اصیصات بقواعد أو دونھ أشكالذات 
كأسیة مثلثة مقلوبة تنتھي ببدن منتفخ دائري ذات رقبة رفیعة، تنتھي بفوھة متسعة 

على  األطرافدون مقابض، او بمقابض على ھیئة نصف مراوح نخیلیة معقوفة 
، نفذت اللوحة باللون األزرق بدرجاتھ واألبیض )S(شكل حرف آس الالتیني

  .واألحمر واألصفر
  :السفن/ ب

حیث  ،نا عن الغرفأروقة القصر دوالمواضیع المستخدمة في  أكثرتعتبر من 
وتجاریة حربیة  سفنالصغیرة والكبیرة منھا  ،أشكالھاوأحجامھاووظائفھااختلفت 
ذات المجادیف  ومراكب وسفن قوارب عبارة عن  ،خاصة بالصید وأخرى

التي تتخللھا فتحات خالیة منھا وسفن ذات الطوابق لا أو) الفرقاطة( واألشرعة
عباب في ر بحرسمت في وضعیات مختلفة بعضھا ی)الغلیوطة(المدفعیات 

 األنھار،في  أوواقفة وسط البحر  أوالشاطئ في راسیة  ،واألخرىالبحر
حمراء أو زرقاء اللون أعالمعلوھا تاشرعتھا منصوبة تتھادى في البحر،وروافد

في  أومؤخرتھا  ،أوطیلة في مقدمتھامستمثلثة ورایات مربعة یتوسطھا ھالل أو سیف 
  .تموجةمعلى شكل خطوط البحر  أمواجوسطھا تبدو 
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  :النافورات واالحواض المائیة/ ج
تعتبر من الوحدات التي رافقت رسومات القصور والمباني أو  نفذت داخل جامات 
مستقلة تتدفق منھا المیاه ذات حوض واحد أو مركبة من اكثر من حوض رسمت 

  .بواقعیة
  : الطاحونات/ د

وھي من العناصر الثانویة التي رافقت المدن والقرى في جداریات القصر التیتطل 
ت رسم ،والبحار كنھر النیل وروافده والبحر االبیض المتوسطعلى االنھار والودیان 

بشكل تجریدي إال انھ وفق في تحدید مواضعھا القریبة من المیاه واجزائھا والتي 
  ).طاحونة الزرع،ارحود الزرع(تشیر الیھاارفقھا بكتابة 

  :خاتمة
وفي الختام بعد دراستنا لزخارف قصر أحمد باي دراسة تاریخیة وصفیة دون 

، الخوض في التحلیل الفني والزخرفي لھا لما یتطلبھ الموضوع من بحث متسع
 ، فإننا نخلص إلىونظرا لكثرة وتنوع مواضیعھ التي ال یتسع المكان لتناولھا كاملة

  :تحدید أھم ما تمیزت بھ جداریات القصر كما یلي
 ولم یھتم  ،وعن استخدام الظل والرسم بالمنظور ،سیدابتعد المصمم عن التج

في بعض المواضیع، بل كان یعتمد على مخیلتھ في تطویع  إالبمحاكاة الطبیعة 
  .العناصر واألشكال والنسب واأللوان

  إلىاإلثارةأقرب الى الزخرفة والتسلیة منھا جاءت جداریات القصر. 
  استخدم الفنان في رسم وتنفیذ العناصر العمائریة التشكیل الخطي واالصطالحي

 .اإلسالمیةالمتداول في المخطوطات 
  و التدرج اللوني في بعض المواضیع إال استخدم الرسام األلوان الزاھیة البراقة

 شكل تعالیق، ولربماتوضیحیة التي جاءت على الكتابات الاضاف وانھ لم یكثر منھا، 
والتعویض على ما في الرسومات من تسطیح  األنظار،كان الھدف منھا ھو جذب 

وتجرید وابتعاده عن قواعد المنظور، والشيء الذي تتمیز بھ الرسومات السیما 
العمرانیة منھا أنھا خالیة من الشوارع واألزقة ما عدا البعض منھا بدرجة یصعب 

فصل بین معالم المدن خالل الخطوط العمودیة واألفقیة التي تحدد حدود المباني ال
 .والعمائر

 او منكسرة ومتجاوزة ،إما بعقود نصف دائریة ،جاءت المداخل معقودة. 
 مع عدم مراعاة السیمتریة  ،المستطیلة او المعقودة واجھات المباني تتخللھا النوافذ

ولم یعتن بتحدید تفاصیلھا، على الرغم  ،ل دقیقكما لم یھتم برسمھا بشك ،والتناظر
المسكن في المدن االسالمیة تمیز بعدم احتوائھ على النوافذ الكبیرة التي تطل  أنمن 

 .إال انھ اكثر منھا  على الخارج



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٤٧٨ 
 

  إلىاختلفت أنواع التسقیف من المسطح البسیط الى الجملوني الذي یغطیھ القرمید 
او  ،أو ذات األقنیة النصف دائریة ،المضلعة،أو بسیطةاألسطح التي تزینھا القباب ال

 .المفلطحة
 المسقط األفقي  ،تتمیز ھذه الرسومات بان معظمھا تجمع في رسمھا بین طریقتین

 .في تنفیذھا المنظور والقطاع الرأسي أسلوبینوالقطاع الرأسي، وبعضھا یجمع بین 
  الستائر ذات الطیات والثنیات أطرت المواضیع في أغلبھا بالجزء العلوي بعنصر

ألطراف، والممسوكة بأشرطة معقودة، المتعددة بأشكال وأحجام مختلفة، متساقطة ا
اما في جزئھا السفلي فھي مؤطرة بعنصر التالل في مناظر المدن والعمائر، بینما 
المواضیع األخرى فھي مؤطرة بأشرطة تتوسطھا أزھار الورد المتعددة األحجام 

عنصر اقواس وصر وفروع نباتیة نافتحات الغرف ومداخلھا تعلوه ع ا،أمواأللوان
 .متداخلة مرفوقة بكتابات تختلف من مدخل الى اخرالسھام 
  كثرة استخدام الباقات واألزھار والمزھریات أو الخراطیش وعنصر السالل التي

 .تنموا منھا باقات متنوعة لألزھار
  القصر أنحاءفي مختلف  األحجامواألنواعاستخدام السفن المختلفة. 
 ظھور التاثیرات االوربیة السیما الباروك في الكثیر من مواضیعھ. 
 لطبیعتھا من حیث الشكل وااللوان رسمت الحیوانات بواقعیة ودقة متناھیة اقرب. 
  وفي األخیر فإن زخارف الفریسكو بقصر أحمد باي تعكس لنا بصورة واضحة

وإكثارھا من زخارف  ،بطراز الباروك تصاویر المخطوطات العثمانیة المتأثرة
 ،وعدم تجسید الكائنات الحیة ،ومنظورھا التجریدي ،الرومي، سواء بأسلوب رسمھا

 ،ح الحریمناالمتطفلین في الغرف الفرعیة لج أنظاروإن وجدت فھي قلیلة بعیدة عن 
بعناصرھا الزخرفیة المعماریة  أووھو ما شاع في ھذا النوع من الزخارف، 

 .خالل العھد العثماني اإلسالميوالعمرانیة والنباتیة والخطیة التي شاعت في العالم 
  
  
 


