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 الظوار الزخرفية في الكتابات الحمادية
 *د/ عبدالحق معزوز

 تمهيد:

األساسةةة ن فةةةا  اافةةةاع ال ةةةو العربةةةا اها ةةةن الزخرفةةةن  ةةةو  ال اا ةةة   التعتبر
اإلسال ا. اقد اتجه ال فاو ال سلم  فذ البدا ن إلى فو الزخرفن ل ةا لهةذا ال ا ةان  ةو 

ر و، اتهش إل ها األع و دخل البهجن االسرار فا ف اس الفاظ ج ال ا عفاصر جذب
  اتلذ. اترق لها القلاب

الة س فةو الةةفقش، نا فةو الزخرفةن ال فقا ةةن علةى  ختلةل ال ةةااد الصةلبن ا ةو الزخرفةةن  
الطةةةةةرز نا الةةةةةفقش الب زفطةةةةةا ال با ةةةةةر  ثةةةةةل فةةةةةو  ؛ال ف ةةةةةذ  علةةةةةى ال ةةةةةااد األخةةةةةر 

(Champlevé)،  نابةر عر ةها  هها فةو زخارفةفالذي  ت  ز بقلن البراز، ابتعب ر ندق
لةذل   ،1  نا  م ةار زاز، تبةرز علةى  سةامن  مة(Méplats) و فتائهةا نا  ةو سة اها

 بل ة ا  ق ة(، م ة  ال ةعل التقفةا لل   Arabesquesالتار ق)األرابس ،س ا هذا ال و ب و 
  .2ته ال ف نالخطاط امذاق  هار ار اقن   تاافق   

إلى نسلاب التجر د  عت دا على   ا سالاإلالم ادي  ثله  ثل ففافا العالم قد اتجه ال فاو ل
عو  مااةا  الااقة  االبتعاد بهذ العفاصر ساعداه على  واللذاال فا،  مسهخصابن خ اله ا

الئو  .الخالق نفافسافطالقا  و عدم  ، افق ف ر  فف ن جد د  تفسجم      بادئه الد ف ن، 
خرفةن الع ةائر افةا استع ل ال فاو الم ادي الاائفاع الم ن  ثل الم اافاع االط ار فا ز

اغ رها، فقد تجفب استع الها فا الاتاباع  وبعض الصفاعاع االخزل االزجاج اال عاد
 العرب ن ااات ى بتاظ ل العفصر الفباتا االهفدسا فقط. 

 :الزخرفـة النباتيــة-1
ن ا الزخرفن الفبات ن )األرابس ( فها  تعدد  العفاصةر، نساسةها الارقةن اال ةران الفبات ةن 

تت ال بعد  ناجه، على  ال  بان نا ل ائل  عقد   و ال ةراا  اال ةران ال طع ةن التا 
بالث ار االةاراد ااألزهةار االبةراعم، تتقةاط  نم افةا  ة  المةرال اتلتةل نم افةا نخةر  

فةةا صةةف اف ن رائعةةن مالهةةا نا مةةال ف سةةها علةةى ه ةةن  امةةداع هفدسةة ن   ةةبه دائر ةةن، 
ل مافظةن علةى إو االتاازو نا الت اثل، فن ختل بعض   اهدها  ع، متى اإو بد االفسجام

ها جسة دالامد  ال ف ن اال ا ةاع ن تبقةى نمةد ال بةادس األساسة ن التةا  سةعى ني ففةاو لت
 ةةفظم فهةةا  ختلةةل نع الةةه ال ف ةةن. ا قةةام األرابسةة  علةةى  بةةدن  التمةةا ر االتاةةرار،  علةةى

ى "األرابسة  تعب ةر ال فاو اإلسال  ن ج  عا ا ج عها، ا قال عفه الداتار  اار  صةط 

                                                           
 أستاذ حماضر جامعة اجلزائر *

1 G. Marçais, Manuel d'art musulman,A.Picart, Paris, 1926,p.70 
2 - G. Marçais, Ibid ,p.70 
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عو ج ال الاجاد الظاهر اتاازفه غ ر الفهائا، اها جزء  و الخلق ال فا افو التاا و 
 ".     3االتما ر فا  اله، اها  ماالن لتام د التعدد فا الاجاد

الم ةادي فةا اتابةاع لجةن ال فةاو  ،ا فا إجراء  هدل إلةى  تقلة ا المقةال اال سةطماع
سةةهل  إلةةى نجةةزاء متةةى  المقةةال إلةةى تقسةة ماع بجا ةةن( القةةرو السةةادس الهجةةري )اتابةة

بة و  ااالفسةجام خلةق الامةد  و  نفه نو  سةاهم فةا التقفا اإلجراء  ألو ذل ،  زخرفتها
 رؤ نل و اإلسال ا افق اتصف ل اقاعد  عا ن ل بم     او اتخاذها ن،ال راغاع االتعبئ

 ، 4 ارساجارج 
ط نسة ا ه ةا ال اطفةاو األصةل او لهةذه ا عتقد بعض ال ختص و نو ال رق األقصةى ااسة

فةةةا العصةةةر  هةةةالاافتققبةةةل  هةةةا رجةةة  إل ه ةةةا ال  ةةةل فةةةا تطا رإذ ، 5الت ر عةةةاع الفبات ةةةن
اإلسال ا إلى  د فن سا راء التا ااو لها السةبق فةا اسةتع الها علةى الزخةارل الجصة ن 

 . 6 فذ القرو الثال  هجري
نصةال هل ف ةن اساسةاف ن، اعت ةادا  ا فسب دارسا ا ؤرخا ال و اإلسال ا هةذا ال ةو إلةى

علةةى تتبةة  نصةةال عفاصةةره فةةا الز ةةاو اال اةةاو. ا  ثةةل الطةةراز األ ةةاي فةةا الزخرفةةن 
 . 7الفبات ن ملقن اصل ب و الزخرفن الاالس ا ن افظ رتها اإلسال  ن

اقد تاب  فو الرقش العربا  س رته التطار ن فا  صر الطالاف ن اخاصن الزخرفن على 
 فةةا عهةةدتطةةارا فةةا  صةةر ال اط  ةةن ا فهةةا افتقةةل إلةةى  ةة ال إفر ق ةةن  الخ ةةب، ثةةم ازداد

و  اال ةةةر ف   والز ةةاف  ، ثةةمالز ةةر  و االم ةةاد  و اال ةةرابط و، ا ةةو بعةةةدهم ال امةةد و
، فتجلى ذلة  با ةا  فةا زخرفةن الدالن ال امد ن س اس ا افف او الذ و ارثاا  االم ص 

هد بجا ن الم اد ن اال امد ةن التةا تعةد ال ااهد اتز  فها بالزخارل الفبات ن اخاصن  اا
اقةد اظةل الم ةاد او عفاصةر زخرف ةن  الف اذج األالى لهذا ال و فةا ال رةرب األاسةط.

  فبات ن نه ها: 
 : السيقان النباتية -ن
هةا ب ثابةن ا نمد األع د  األساس ن ل ةو الةرقش العربةا،الس قاو نا ال ران الفبات ن  ال ت

م    تم عل ه ت ا ل الزخرفةن، اتسة ى هاتةه  : 8ب نرس اومس الزخرف ن ه ال للترا بن
الس قاو التا تستع ل ادعا اع بلرن ال و  "فرن" تربط به ال العفاصر الزخرف ن الفبات ن 

 ألخر . ا
                                                           

د.  اار ) صةط ى ( ال فةاو اإلسةال  ن )ال بةادس ااأل ةاال اال  ةا  و ال  ةتران ، نع ةال الفةدا   - 3
 م ةةد مسةةو، ، اافظراذل ،140،ا.1989،د  ةةق 1983العال  ةةن ال فعقةةد   فةةا اسةةط بال، ابر ةةل 

 .5، ا1983الق  ن ال ف ن االتار خ ن للاتاباع ال اهد ن..،  جلن الم ا  الثقاف ن  جاف ا ف رفا 
4 - G.Marçais,op.cit,p.171                                                                                                                           

   .30د  افد )م.س( ال فاو اإلسال  ن، ترج ن نم د  م د ع سى ،  راجعن نم دفاري،ا -5
 . 251،ا.1981زاا  م د مسو، ففاو اإلسالم، ب راع،  - 6
 .251ف سه،ا. - 7

8 Arcevene (A.J) - L'art décoratif Turc,  Istambul ,p.57 



 9دراسات في آثار الوطن العربي 

 

 - 627 - 

اتا ةةو نه  ةةن هةةذا العفصةةر ف  ةةا  ت  ةةز بةةه  ةةو خصةةائا ا   ةةزاع طب ع ةةن االل افةةن 
فةا نا ةان امراةاع  ختل ةن ا تفاعةن  االطراا  التا ناسبته قابل ن الت ا ل االصة اغن

 ةة ى م ا ةةن امرا ةةن ناثةةر علةةى الزخةةارل  افةةا ن ةةااو  تعةةدد   ةةو ال سةةطماع،   ةةا 
الفبات ن التا صارع تبدا اانفها   هد طب عا   لاء بالم ا ن ا  عم بالف ةاط االمراةن، 

  ختلل نجةزاء ال سةط ، م ة  ال تجةد بقعةن  فةه إال فااهذا ب  ل ت اجاته اافمفاءاته 
لتااءاع فةا الاقد غطتها فر ن  و ال ران، ب ا فا ذل  األراةاو التةا  ة لها التنث ة  بةا

إلةةى م ةةاراع األ ةةم فتعةةز  هةةذا العفصةةر لالتار خ ةةن األصةةال اتجاهةةاع  تعااسةةن. ن ةةا 
اإلغر ق، الذ و  عتبراو  و األاائل الذ و استع لاا ال ران الفبات ةن فةا  اهب ف و القد  ن 

الطب عةةن اقةةد اافةةع تفبعةة   فهةةا ناراق األاةةافتس، ثةةم اسةةتع لها نقةةرب صةةار  لهةةا إلةةى 
ن ةا فةا العصةر  .9الرا او ا و بعدهم الب زفط او الذ و تاجاها بناراق اعفاق د العفةب

اإلسال ا فقد مافظ ال رن الفباتا على ال اافن التا ااتسبها فا العصر الب زفطا انصب  
عفا ةن خاصةن فةا الزخرفةن الفبات ةن، ا ااهت ا ال فاو ال سلم  ناالها و ب و العفاصر التا 

 ا عتبر ال رن إلى جافب الارقن  و ب و الزخرفن الفبات ن التةا اةاو ال فةاو ال سةلم  مةااا
   ةز اافةن     العصةر الم ةاديفةا امتةل ال ةرن الفبةاتا  قةدا الطب عةن. ،إلى مةد  ةابها ،

 ةةرطن الاتاب ةةن ابق ةةن األ ةة و بق ةةن العفاصةةر الزخرف ةةن الفبات ةةن التةةا اةةاو  ةةز و بهةةا 
بالفقش الرائر نا البارز تار ، ابالمز على فف ذها ب تى األسال ب  ال صفاعاع األخر ، 

الخةزل االزجةاج  ابةالتلا و بعض ال ااد ال عدف ةن نا عةو طر ةق الرسةم بةاأللااو علةى 
اتابةةاع القةةرو . لقةةد اسةةتع ل الم ةةاد او فةةا تةةار  نخةةر  ال ةةااد الجصةة ن االخ ةةب نعلةةى 
قر ةةب  ةةو الطب عةةن بع ةةها فاعةةا  ةةو ال ةةران الفبات ةةن بن ةةاال بسةة طن  س الهجةةري الخةةا

ها نقرب إلى األغصاو  فها إلى ال ةران ، تت  ةز إلةى ، ا خالل القرو الخا س الهجري
فا رسةم هةذه  ال فاو ب ال ج د تفم عو عدم تمام  ،جافب بساطتها ب الها الرل ظ الخ و

ه ال تةةر  إلةةى نسةةلاب ذال فةةاو الم ةةادي فةةا هةة  ةةل مظ الةة ا ةةا( ، 1،2-1ش: العفاصةةر)
 (.  2-1: )ش لالةبت ةبه ال  ا ةاجالبسة طن بنسةلاب ت رسةم ال ةران فا طر قن التما ر 

  مت ة ا، لة س فقةط لل ةران الفبات ةن القةرو الخةا س الهجةري اسةتع االاع ا ا فقد  ةهد 
لةب  ةو المةرال فا الرا طلقااو  فا اإف ا لال نفاان الزخرفن، فا الاتاباع الم اد ن ،

الجصةة ن  نفةةا الزخرفةةفةةا الاقةةع الةةذي اسةةتع ل باثافةةن عم، اق نا بةةراارن تفبعةة   فةةه
  . ال عاصر االخزف ن 

 ةةهد  م ةة تر ةةر ال  ةةهد ت ا ةةا فةةا القةةرو السةةادس الهجةةري، الا ةة  اةةذل ، فقةةد ب ف ةةا ا
و افتعاش هذا الفان  و الزخارل، التا بدع ناثر نفاقن اتطارا   ا اافع عل ه فةا القةر

بجا ةةن. فةةإلى جافةةب تاظ ةةل ال ةةران انر ةة ن لترط ةةن  اتابةةاعال ا ةةا، اخاصةةن فةةا 
 ال سطماع االمقال الاتاب ن، لامظ استع لها اذل  فا تز  و ازخرفةن  قااعةد ال ةااهد

 (. 3،2،1-4:)ش

                                                           
9 - G. Marçais,Nouvelles Rmarques….,In M.H.A.O.M,T.I , p.114.                                                                    
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جد ةةد  ةةو ال ةةران،  ظةةاهر التجد ةةد ا  عةةالم التطةةار ناثةةر ال تجلةةع فةةا هةةذا الج ةةل قةةدا
ها ففافا هذا القرو   امس فاع ال ف ن االل ساع الج ال ن التا نب  ل الت ا اجالء ا ام

متةى  إ  اء المرا ن على هذه ال ةرانبهدل بع  الرا  اعلى هذه العفاصر الزخرف ن 
بتاظ ل نسلاب جد د فةا  ذل ، اتبدا ناثر م ا ن انقرب إلى الطب عن  فها إلى التجر د 

: )ش 10األغصاو بااسطن مةز نا مةز وت ثل فا  ق الس قاو ا  ن، فو الزخرفن الم اد 
 . تسري بداخل عراقانفها  ع راع بدع  ا( 2-10،9،8،7

، رغةم قلتهةا فةا الاثةائق ن فا اتابةاع هةذا القةرون الفبات القد تعددع ن اال اصار ال ر
 نف فها الس  ان ذاع األخاد د األقرب إلى التجر د، ا فها ذاع ال ةرن  ال ت اجة الم اد ن،

(، التةةا ال تختلةةل فةةا  ةةالها افةةا نسةةلاب اطر قةةن 4ش:ناال اسةةار ) ال ظ ةةر نالبسةة ط
(. اقةةد اتخةةذ ال ةةرن 1،8-5:)ش 11تفظ  هةةا عةةو فظ رتهةةا الز ر ةةن فةةا  ةةااهد الق ةةرااو

البس ط عد  نا ان فا زخرفةن اتةز  و ال سةطماع علةى ه ةن  ن ةرطن، ف فهةا  ةا  ةال 
، تةةار  (S)ل الالت فةةاعلةةى ه ةةن  ل ةةاع  تعااسةةن، ا فةةه  ةةا هةةا لةةالبا ال ةةال   ةةبه المةةر

خاصةن فةا ا ة  قةائم  ء  طج   فا ا   فائم خاصن فا األ رطن، اتار  نخر  جا
، م ةةة  تجلةةع ف ةةةه  ظةةةاهر لااللت ةةةاعا ةةل   ةةةل األراةةةاو ب فةةا الت ةةةا ل الةةةذي  ةةز و

الةراو رنس زاا ن  ف ق ال رن الرئ سا عفد  ،الااأل االفر ارنثفاء ا(، 7-5:)شالتطار
تها األال بداخل ملقن على صار  باقن  اافن  و  راا  دق قن ،  ف12إلى فرع و ثافا  و

الرسم   الن زاا ن قائ ن ل ثل  الةراو. ان ةا الثةافا ف تجةه فمةا ق ةن ال سةط  نا المقةل 
إلةى م فئةذ  فقسةم ام    ف لةق هفةا  إلةى  ةطر و اثفة و   ةاال ن  ةا  ةا   ةبه ال ظلةن، 

  فه ةا ب ةرامت و نا زهةرت و فرع و آخةر و  فتهةا طةرل اةل اامةد  فبثق  فه  جزن و
 . (7-5)ش:

اقد فج  ال فاو الم ادي إلى مد  ا فا استع ال هذه التفظ  اع الزخرف ن ب هةار  ال تقةل 
عو  هار  فظ ره الز ري نا ال رابطا ، م   نفل  فا إبراز هاتةه التفظ  ةاع الزخرف ةن 

                                                           
فا هذه التفقف ن التا ظهرع فا ال و الم ادي     بدا ن القرو السادس الهجري االتا تعت د نساسا  - 10

 اقةةد اسةةتع لن، علةةى مةةز نا م ةةر نخةةداد نا إثفةةاو فةةا الرةةرن الفبةةاتا متةةى  ظهةةر نقةةرب إلةةى الطب عةة
الز ر او هذا الفان  و الزخرفن  فذ القرو الراب  الهجري فا  قصار  ال عةز بجةا   الق ةرااو اعلةى 

 .P. etL.Poinssot etB ةااهد الق رااو. فظةر  فةا ااهد القبار  فذ بدا ةن القةرو الخةا س الهجةري 

Roy , Les Inscriptions Arabes de Kairouan,    Publication des Hautes  études  

Tunisiennes .Vol . II , Fas . I , II . 1958 .               ا فظر اذل - 

 M.Elhabib , Steles funéraires …, in B . A . C . T . H . S . Nouvelle études serie 

9; FasB . A . F . du Nord 1973 . Paris 1976 , P . 45 - 110 .   
                                                             .M.Elhabib, op.cit,p..237,(Fig.1- فظر  - 11

                                                
12

M.Elhabib, Ibid, p..237,(Fig.4. G. Marçais, L’Architcture Musulmane.., 

P.114.  et - 
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نخةر   تفةاظر  نا  افق   اهد  تفاعن األ اال ا تعدد  األا ان ، تار   تقابلةن اتةار 
ثالثةةن  ل افةةن بنسةةلاب  تعةةااس، ف ةةذع با ةةاء  فف ةةن عال ةةن، علةةى  ختلةةل تةةار   ت اثلةةن، ا

 فازل  ادتا المجر االرخام ا اد  الجا التا زخرل بها جدراو على ال ااد اخاصن 
اإلتقةاو  ةو خةالل تفاسةق  ختلةل الدقةن ا ةد   تجعل الفةاظر  ست ةعر، 13اقصار القلعن

بةةةالتاازو  ىي صةةةارع  ا ةةةاعاته تتسةةةم ناثةةةر  ةةةو ني اقةةةع   ةةةنجةةةزاء الرسةةةم الةةةذ
ن  ةةا االمتراف ةةن االا ةةاء  اال هةةار  ال ف ةةن التةةا صةةار   تلةة   ف ةةه ست ةةل  اااالتسةةاق، 

فاص تها ال فاو الم ادي فا هذا القرو، اناثر  و ذل  نفه نصب   فافس فظ ةره الز ةري، 
تتعرض فا ذل  الاقع لهج اع  ل ا آلع إل ه نا ان إفر ق ن اخاصن ال هد ن التا اافع

ال ةرباع التةا اافةع  تتعةرض لهةا  ةو طةرل ا، فام نبمر ن  و طرل الفار افد  و 
الم اد  و، اال س  ا فا عهد العز ز بو ال فصار الذي ا تدع جهاده المرب ن إلى نرض 

ابفةه  م ةى  الةذي اةاو لةه ، ثةم (14)تافس بامتالل جربن اإدخال بفا خراسةاو فةا طاعتةه
ااسةتطان هة  529ا هة 522ب و سفتا  (15)قا ا انسطاال عظ  ا ماصر به ال هد نج  ا 

ش صفاعن ال ااهد اازدهةر اافتعإلى ذل   ند . لقد نو  متل  د فن تافس  و فام ن ثاف ن
الزخرفن عل ها، فتعددع ال اا ة   ات ةاباع الزخةارل الفبات ةن بع ةها  ة  الاتابن افو 

 ة  المةرال فةا لامةن فف ةن لةم آخةر اتقاطعةع  م فةاا ت ةافرع م فةا بعض، اتعافقةع 
االجةةد ر بال المظةةن نو هةةذا األسةةلاب اهةةذا الطةةراز قةةد ،  ال ةةو الم ةةادي  ةةو قبةةل  بلرهةةا

  . فا العهد ال امديال ف ن على اتاباع  د فن بجا ن ال هار  ابف س است ر بف س الا اء  
 المروحة:  -ب
اإلى  ا فةا هةذا  ، فها اال مار  ب ختلل نصفافها الطب ع ن -لقد اافع ال رامن   

ت ةةرل  اافةةن بةةارز  فةةا الزخرفةةن العرب ةةن اإلسةةال  ن. اقةةد ناالهةةا ال فةةاو العربةةا ال سةةلم 
عفا ةةن بالرةةن األه  ةةن  ةة و  ختلةةل الت ةةا الع الزخرف ةةن، تةةار  فةةا ا ةة   مةةااا ف ةةه 

 الطب عن، انخر  بنسلاب تجر دي  مار بع دا ال البعد عو الطب عن.
ا ةةتقاق هةةذه ال ةةراا  ا اطفهةةا األصةةلا، فإفهةةا علةةى اخةةتالل نصةةفافها ان ةةا اةةاو نصةةل 

ان ةةاالها ) ةةراا  انفصةةال  ةةراا   بسةة طن نا  زداجةةن ااةةذل  الزه ةةراع الثالث ةةن نا 
الخ اس ن( قةد اسةتع لع  فةذ اقةع  باةر فةا الزخرفةن العرب ةن اإلسةال  ن، ا ةا اسةتع لع 

 ةةا اال ررب ةةن خصاصةةا، اقةةد ن  ةةا فةةا تةةز  و ازخرفةةن  ةةااهد القبةةار اإلسةةال  ن ع ا
ال  سةةتبعد نو  اةةاو  ااجةةدع علةةى  ةةااهد القبةةار الز ر ةةن االم اد ةةن  فةةذ فتةةر   باةةر ، 

                                                           
اسط  و بدا ن العصر الم ادي إلى فها ن .راجعا زا ن، الزخارل الجدار ن فا ال ررب األ- 13

 .198-197،ا.1993العصر ال ر فا، رسالن  اجست ر فا اآلثار اإلسال  ن ،جا عن االسافدر ن، 
 .326-6/322ابو خلداو )ن( ،تار خ العبر..  – (14)
، ابو عذار  ال راا ا، 1967،11/31ابو األث ر،الاا ل فا التار خ، دار صادر،ب راع  – (15)

ابو نبا د فار ، ال ؤفس فا  -:1/447م 1950 او ال ررب، ، اتبن صادر ب راع،  طبعن ال فاهل الب
، دائر  ال عارل اإلسال  ن، 92ه ، ا1387نخبار إفر ق ا اتافس ،تمق ق  م د   ال، ال اتبن العت قن

 .  7/398 اد  المسو بو علا، 



 9دراسات في آثار الوطن العربي 

 

 - 630 - 

قد استعارها  و ال اط   و ب صر، م   اجدع هذه العفاصر  فةذ بدا ةن العربا ال ررب 
ااةذل  فةا جةا   المةاام فةا القةرو  14القرو الراب  الهجري فةا جةا   األزهةر بالقةاهر 

 م(.1013س الهجري)الخا 
ا المةةظ نو الم ةةاد  و اسةةتع لاا ف ةةاذج و لل ةةراا   فةةا تةةز  و  ةةااهدهم، م ةة  فجةةد 

األطةر التةا تةز و جاافةب  اسةتع لع اعفصةر نساسةا سةااء فةا ال رامةن ال لسةاء التةا 
لمقال سةةتع ل اإطةةارلتلةة  التةةا تنا  ةةااهد القبةةار ال ا ةةار ن ال ةةال ب ةةال خةةاا، 

لها ال اثةل فةةا تةز  و المقةل الاتةةابا ف سةه سةااء انر ةة ن الاتاب ةن، ف ةال علةةى اسةتع ا
(،  5-1: ةو المةرل )ش نخةر الرصةو اتار   فبثقن  و للفا الاتابا نا ل لء ال راغ 

 اهذا فا  رملن نالى خالل القرو الخا س الهجري ابدا ن القرو السادس. 
ال إلةى جافةب  و العقةد الثالة   ةو القةرو السةادس الهجةري، فقةد لةامظ اسةتع ابتداء ن ا 

على ال رامن ال لساء ف اذجا جد دا  و ال راا  االزه راع ت  زع بنسلاب تقفا جد د 
فنصبمع األغصةاو اال ةراا  االزه ةراع تظهةر  غرار ال ران اها التخط ط ال زداج

بصار  نف ل  ختلل نبعاد العفصر الزخرفا فا  ةاله القر ةب   زر  ب     اانو بها نخاد د 
 (. .17-1: و الطب عن)ش

عصةر ال رامةن ال زداجةن ال لسةاء ذاع ال صة و التةا هةذا السةتع ل فةا ص و  ةا اا و 
نصةرر البتلن الس ل ن فتااو ف ها ، رتت  ز فصاصها نا بتالتها بعدم ال سااا  اعدم التفاظ

اتفطلق هذه البتالع فا العةاد   ةو  .و العلا ن ا تجه ال  فه ا فا اتجاه  عااس لألال 
(، ا ا استع لع ن  ا ال رامن ال لساء ذاع ال ص و 5،8،12-1:شساق نا  و فرع و )

،  نا رال ب عزل عو ال تساا  و اال تفاظر و فا تز  و المقال الاتاب ن ا لء ال راغاع
-1: و قاعد  على  ال رنس  ثل  لتت ت  إلى بتلت و  تفاظرت و ا تساا ت و )ش نتطلق 

اجدع  راا   زداجن ذاع بتالع  عالا  على ذل (، .10-1:)ش ن سففبع ها (، 6،9
 تفةةاظر ، اهةةا عبةةار  عةةو  ةةراا   لسةةاء غ ةةر  تسةةاا ن البةةتالع  ت ةةبه نجفمةةن الط ةةر، 

زخةرل (، انم افةا  تاسةطها بةرعم نا  7،13-1:بتلت و نا ثال  بةتالع )ش اتتااو  و
البتالع التا  نال تساا ال رامن ال لساء غ ر ا ا استع لع (. 15-1:لاز  )شعلى  ال 

( اها ت به إلى مد اب ر ال رامةن التةا تتةاج ها ةاع  éxcroissanceسطها زائد ) تا
 فةةا اتابةةاع  ةةااهد بجا ةةن االقلعةةن 15بعةةض المةةرال الااف ةةن ذاع التخطةة ط ال زداجةةن

 (.16-1:)ش
إال  رملةن   ةا هةا نو هذه الصار  تقد  عالدارس و  و اتجدر اإل ار  إلى نو هفا   و 

تتبعفةةا لهةةذه  بعةةد الاةةو  .16ال رامةةن فمةةالثالث ةةن البةةتالع ا  للزه ةةرنا تمال ةةن تطار ةةن 
ات ة  نو العاةس ااةذل  علةى ال ةااد األخةر  الم اد ن لاتاباع العفاصر الزخرف ن فا ا

                                                           
14 - G.Marçais, Op.Cit, p.115.                                                                                                                                  

  قصد بالتخط ط ال زداج المرال نا األ اال الزخرف ن التا استع ل ف ها خطاو   - 15
16 -   -M. Elhabib, Op.Cit.  p.241,fig.7A et B. 
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 نلل رامةةإال بعةةد اسةةتع اله الزه ةةراع   اةةو  سةةتع لهةةا الصةةم  ، ذلةة  نو ال فةةاو لةةم 
اعلةةى  لزخرفةةن الجصةة نعلةةى االاتابةةاع الةى جةةراء جةةر  عإلابن ةاالها ال ختل ةةن، اهةةذا 

، علةى األقةل ف  ةا  خةا ال ةو ستبعد فالمجر االرخام اغ رها  و ال ااد األخر ، لذل  
، ا بقى   الزه ر  الثالث ن إلى ال رامن ال س العاس ها الصم تطارفر  ن الم ادي، 

ل عرفن ن ه ا فا  جاالع  تعدد  اف اءاع جرراف ن عد د  لدراسن  ع قن  ا  تام فقاشال
اقةد . ب عةزل عةو اآلخةرإلى ظهار اآلخر، هذا إو لم  او ال اامد  فه ا قد تطار ند  

برز االهت ام بال رامن ال زداجن  فذ بدا ن القرو الخا س ع ر ب ال الفع لالفتباه  ةو 
( . الاو 5-1ه  )ش:413م   ج ال تها اتفاسق طرفاها اذل  فا اتابن   اهد الت   ا 

-1القلعن فا فها ن القرو ف سه إلى  رامن بسة طن )ش:هذه الصار  تقهقرع فا اتاباع 
(، لافها  ا لبثع نو عرفع تطارا  لماظا فا ال ال بم   صةارع فةا اتابةاع بدا ةن 6

(. افةا ف ةس ال تةر  بةرز ج ةل جد ةد  ةو هةذه 9،7-1القرو السادس الهجري  سففن )ش:
  فةا تطةار (، اهةا ظةاهر  جد ةد15-1ال راا  ال زداجن على ه ن  اجفمن الط ر )ش:

الزخرفن الفبات ن فةا العصةر الم ةادي ، ا ةا ظهةرع فةا ف ةس ال تةر  تقر بةا فةا اتابةاع 
-1)ش:  (Culot)الق رااو. اقد طرن تر  ر  لماظ فا ال رامن البس طن فةزادع بعقةب

افعدم ف هةا  م  ، افا ف س ال تر  ا اازا     ذل  تطار  ال ال رامن ال زداجن (10
افا (، 11-1 ) ال   ت د د اتدب ب البتلن الثاف ن  ندائر الس لى التفاظر اصارع البتلن 

صار  نخر  لهذه ال رامن، عقل فصها الس لا على ه ةن  ملةزاو نا  ختةال ا بةراز 
. لقد ااو ال فاو الم ادي  ت  ز بمةس ففةا (12-1: )شفتاء ط  ل فا  ؤخر  ال رامن 

ذلةة  لجةةن فةةا القةةرو السةةادس رف ةة  ،  دفعةةه دائ ةةا للبمةة  عةةو التجد ةةد االتمسةة و،  ةةو 
الهجري اخاصن  و خةالل اتابةاع بجا ةن إلةى تطةا ر ال رامةن ال زداجةن إلةى  رامةن 

. ا و  ظاهر ذل  االهت ةام (13،15-1: )شثالث ن اذل  بإ افن  م ن تتاسط البتلت و 
ن  ا بهذا العفصر الهام فا الزخرفن الفبات ن، تاظ ةل  ةا  سة ى بالت ةج ر ذي التخطة ط 

، اهةةا ظةةاهر  جد ةةد  ن  ةةا (16 -1:)شفةةا بعةةض المةةرال اةةاأللل االةةالم  ال ةةزداج
تزا و ظهارها    ظاهر  تنث   نر  اع المقال بخ لن فبات ن  صعب ف ها الت   ز بة و 
المةةةرال االفبةةةاع عةةةالا  علةةةى صةةةعابن قةةةراء  الاتابةةةن، اقةةةد ت  ةةةزع هةةةذه الزخةةةارل 

ع الق ةرااو ا بال اط  ةن فةا جةا   بت اص لها الدق قةن تةذارفا بفظ رتهةا الز ر ةن فةا اتابةا
المةةاام ب صةةر االرزفا ةةن برزفةةن بافرافسةةتاو. اللتةةذا ر فقةةد اسةةتع ل ال رابطةةاو ف ةةس 
الظةةااهر الزخرف ةةن فةةا ال تةةر  ف سةةها  ةة  الم ةةاد  و اذلةة  فةةا الج ةة  الاب ةةر بتل سةةاو 

 ه (.   530)

 :الزهيراتاألزهار أو  -ج

اع اتابةفا  و ال سطماع االمقال فا زخرفن اتز ثافا ا الزه راع دارا  علعب 
الةم  اةو ت ث لهةا بةف س المجةم الةذي  ثلةع بةه ، الم اد  و سةااء فةا القلعةن نا فةا بجا ةن

تعبئةةن فةةا  ال ةةراا ، ارغةةم قلتهةةا فقةةد ت  ةةزع بةةالتفان، ااةةاو تاظ  هةةا فةةا بةةادس األ ةةر
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ف  ا بعةد  ال ثلثاع الجافب ن لل ااهد ال ا ار ن ال ال، ل  تد استع الها اخاصنال راغاع 
. ال ةا اافةع غا ةن ال فةاو ال سةلم هةا تةز  و اتج  ةل الم ةا  الةدف ا فةا ج  ة  إلى المقال

 اال جرد  على السااء. صارها الطب ع ن . فقد اظ ها فا 17نصارها ال اد ن اال عفا 
(، ذاع نه  ن فا هةذه الدراسةن، ألفهةا ت ثةل 4،1-2:)ش البتالعن  ثالثالالزه راع  تعتبر

ع ا ةةا االم اد ةةن   رةةرب األاسةةطال ةةو الزخرفةةن فةا اتابةةاع هةةذا الفةةان لل الرع ةل األا
اهةا إلةى جافةب بسةاطتها تبةدا ، خصاصا، ا رج  تار خها إلى القرو الخا س الهجري

جل ن اال  بدا عل ها ني تال ل ففةا نا تقفةا، ا ةا نفهةا تعةد فسةخن  طةار   ةو ال رامةن 
دس ناثةةر تعق ةةد اترا بةةا اتمةةا را، االمةةال اةةذل  جةةاءع زه ةةراع القةةرو السةةا، البسةة طن

قاعدتها  رامن بسة طن   صةل ب فه ةا عفاصةر هفدسة ن إ ةا علةى  ةال  عة و نا ارقتة و 
(، بع ها  الع 3،4-2: )شجافب ت و تفطلقاو  و ال رن الرابط ب و ال رامن االزه ر  

 ب ةهتفلل (،1،2-5بتالتها الاسطى بنسلاب الت ر غ  ماا ةن بةذل  فظ رتهةا الق رااف ةن )ش:
ال فاو الم ادي الذي اةاو   ةرل بهةا  إبدان و الخال ن  و الم ا ن، ها هذه الف اذج  فإو 

 مقال الاتابن فا بدا ن القرو السادس الهجري. 
، تبةدا ناثةر م ا ةن امرا ةن  ةةو  البةتالعن  ةةثالثنخةر  إلةى جافةب ذلة  هفةا  زه ةراع 

ست ةعر ف هةا التمةرر  ةو ق ةد ااألفاقةن، تطةراا  الل افةن اسة اع الب ا تم له  ةو  ،غ رها
الجل ةةن االج ةةاد الةةذي سةةادها فةةا القةةرو ال ا ةةا، ا بةةدا ذلةة  جل ةةا  ةةو الرسةةم الةةدق ق 

 6،5-2البتالع بن اال  ختل ن سااء بنسلاب بس ط نا بالتخط ط ال ةزداج )ش:ت اص ل ل
( ا ا تر ر  ال بتالتها فا هةذه ال تةر  إلةى ال ةال اللةازي، اقةد اسةت ر هةذا 10،9،8،7

(. اهةذه الظةاهر  لةم تقتصةر 15،13،12،11، 16-2لاب فا العهةد ال امةدي )ش:األس
على الم اد  و فمسب بل اجد  ا   اثلها فا فا الق رااو االرباط اقصر الم راء )ش: 

5.) 
 ألزهةارقل لةن جةدا ف ةاذج فةا اتاباتةه  الم ةادياعالا  على  ا سلل ، فقد اظةل ال فةاو 

اعلةةى  ،(10،11، 9-3: )ش ا نبسةةط صةةار لهةةا ثالث ةةن ارباع ةةن اخ اسةة ن البةةتالع فةة
 االمجر االخزل.الجا عاس الاتاباع فقد استع لع باثر  على 

عد د   ستاما   و ن ااال زخرف ن فبات ن نخر  اإلى جافب ذل ، اظل ال فاو الم ادي   
ها ( ان ةاال نخةر  بع ةها   ةبه  ةال1،2-3:االبةراعم )ش ن ااأل اال ال طرالطب عن، 

-2:القلةب )شا ةال ع ةا ن البعض اآلخر (، ا.5-2ش:  ثل ال را ن) الم راع ال 
هةةا عبةةار  عةةو ت ةةا لن زخرف ةةن  رابةةن ت ةةبه   ةةال الزهر ةةن  ا، ن (5 -2:)شا (10

                                                           
ال فاو التا سبقته نفه  خدم الجافب الدف اي خالفا لتلة  ال فةاو التةا اافةع   ت  ز ال و اإلسال ا عو- 17

تخةةدم الجافةةب الةةد فا اتطةةارع فةةا   ذلةة  اإلتجةةاه . ب ف ةةا اةةاو ال ةةو اإلسةةال ا  تطةةار دائ ةةا بع ةةدا عةةو 
 العباداع اال عائر الد ف ن، بل إو مب ال فاو ال سلم لد فه ادف اه دفعةه إلةى مةب هةذا ال ةو اتطةا ره ا ةا

دفعه إلى نو  تع ق فا  عرفن د فه فا الاقع ف سه ف ال عو نو الد و اإلسال ا  مة  ال سةلم علةى نو 
 ع ل لد فه ادف اه  عا افقا للمد   ال ر ل الذي  قال " اع ل لدف ا  انف  تع ش نبةدا ااع ةل آلخرتة  

 انف  ت اع غدا " .
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، تعاد الها إلى القرو السادس الهجري، نعطتفا ن اها القلعن ابجا ن. باإل افن (7-2:ش(
اها اةنطر للمقةال الاتاب ةن قاا هةا إلى ذل  فقد استع ل الم اد او ن ةرطن فبات ةن اسةتع ل

-4 ةةراا   زداجةةن ا اا ةة   فبات ةةن قلب ةةن  ةةب هن بالزخرفةةن الز ر ةةن فةةا تةةافس )ش: 
3،2،1   .) 

 :يــةدسنهالزخرفـة ال  -2
إو  جةةرد المةةد   عةةو الزخرفةةن فةةا العصةةر اإلسةةال ا  قادفةةا بال ةةرار  إلةةى  

ذ البةدء العفصةر الفبةاتا فةا المد   عةو الزخرفةن الهفدسة ن. إذ نو هةذا العفصةر الزم  فة
 االث ةار اظل ال فاو ال سلم إلةى جافةب الفبةاع ااألزهةار م  ج     رامله التطار ن، 

فةا تةز  و  ختلةل  فتجاتةه ال ف ةن  اا  ة اف تختلل عو األالى  ةاالزخرف ن  اا    
 .االصفاع ن

 اد ةن ال تبق ةن الفباتاع، إال نو ال ةااهد ال ااو اقل باث ر  وفا االستع ال الا نو مظها 
تؤاد ب ا ال  دن  جاال إلى ال   بنو لهذه العفاصر  اافن خاصن فا  ، و عصار  ختل ن

الزخرفن اإلسال  ن، اإو ااو الخاض فةا نصةال هةذه العفاصةر ا صةادر ا ةتقاقها  عةد 
اجاد دراساع  ةا لن ا ست   ةن لهةذا ال ةو بسبب عدم  فا غا ن الصعابنإلى اقتفا هذا 

 . ذل  اتعرففا على  ساره التطاري جرراف ا از اف ا ت او  و تمد د 
ان ا ااو األ ر، فال عرال عو ال سةل  و نفهةم اسةتع لاا الاث ةر  ةو الزخةارل الهفدسة ن 

الدارس و اال هت  و بال و اإلسال ا البعض  فها إلى  بعض  م   نرج ال د د  التفان، 
الةةذ و  18لب زفطةةا ا، اارا ةةافالساسةةافا االال ةةو الم ةةاراع اال فةةاو السةةابقن لهةةا  ثةةل 

عرفةةاا نسةةال ب هفدسةة ن االةةداائر االعصةةاباع االجةةدائل ال زداجةةن االخطةةاط ال فاسةةر  
ااأل ةرطن   لت ةا العطر لن، اقد اافع هذه العفاصر تستخدم فا الرالةب اة19ت ابان اال

العرب ةن  لزخرفةنا فةا انساسة ا ، ن ا فةا العصةر اإلسةال ا فقةد ن ةمع عفصةر نالزخرف
 .  20اإلسال  ن

ع ا ةةةا ال فةةةافاو ال سةةةل او  اسةةةتع لها ا ةةةو العفاصةةةر نا ال اا ةةة   الهفدسةةة ن التةةةا 
الاتابةةةاع علةةةى اخةةةتالل فةةةا زخرفةةةن نع ةةةالهم ال ف ةةةن ب ةةةا ف هةةةا االم ةةةاد او خصاصةةةا 

بصةة ن عا ةةن،) ثل ال عةة و اال خ ةةس  نال  ةةلعاأل ةةاال ن قد ةة، تةةنتا فةةا ال  اا ةة عها
األ ةرطن االمقةال الاتاب ةن تعبئةن نطةر  فهةا  ةا اسةتع ل فةا لةخ.( اال سدس اال ةث و ..ا

 ن  ةا ع، ا ةا اسةتع لف سةها ستع ل فا  ةلء ال راغةاع داخةل المقةال الاتاب ةنا فها  ا ا
ف ةال ، 21 رطن الفبات ةن ا الهفدسة نعلى  ال جدائل انطر لأل خطاط  فاسر  ا فمف ن

                                                           
18 - H.Saladin, Manuel,d’art Musulman,,p.42.                                                                                                 

،  7د.زاا ) م د مسو(، األع ال الاا لن فا ال فاو اإلسال  ن، دار الرائد العربا،ب ةراع العةدد. - 19
 .32،ا.1981

 .29د.زاا ) م د مسو(،ف سه، ا. - 20
21 -  G. Marçais , L’Achitecture …., p.93                                                                                                        
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فةا الزخرفةن  اوال ةاط   هاسةتع لان، ثةم ر القد  ةاالعصة التا اسةتع لع فةا 22ئالآللعو 
انعاد تاظ  ها الم اد او فا تةز  و اتةنط ر اتابةاع  23 تافسب الجص ن فا  د فن صبر 

 .القلعن 
العفصةةر  العفاصةةر اطةةرق تطارهةةا ، فالم ةةاد او اسةةتع لاا ذههةة نصةةال رجعةةعان ةةا 

فا األ ةرطن الاتاب ةن، افةادرا  ةا اافةع ت ةال  اا ة   هفدسة ن  م ةن اإف ةا الهفدسا 
 االعفصةر الهفدسةا إطةارف هةا اةنو   ثةل  تااو دائ ا جفبا إلى جفب    العفصةر الفبةاتا 

 . (4)ش: للعفصر الفباتا
بخطةةاط  ن ةةرطن  عبةةن تتاةةاو العفاصةةر الهفدسةة ن  ةةو الخطةةاط بج  ةة  نفااعهةةا، ا ةةو 

الةةدائر  اال ثلةة  اال ربةة  اال عةة و، ا ةةو بعةةض األ ةةاال األخةةر  ا ةةن ا فاسةةر   فمف
فقةد ف ةذع بنسةلاب اط ال   ر  اال تقاطعةن. ن ةا نسةلاب اطةرق تف  ةذها ال رابن االخط

 الفقش الرائر االبارز.
 
 الدائرة:  -أ

 األ ةرطن الاتاب ةن  تعد الدائر   و العفاصةر الهفدسة ن التةا اسةتع لع فةا زخرفةن 
 الزخرفن الجص ن االخ ةب ن االمجر ةناخاصن إلى جافب ال ا اعاع الفبات ن ن الم اد 

ار رهةا  ةو فةا الاتابةاع ، ارغةم نفهةا فةادر  االسةتع ال اعلى الع ائر ن  ةا االزجاج ن
األ اال األخر  فا هذا العصر، إال نفها ما ةر  فةا الاث ةر  ةو الزخةارل التةا تةز و 

  ااهد قبار هذا العصر. 
قل ل جدا بقلن الاتابةاع ف سةها، اقةد القرو الخا س الهجري لقد ااو استع الها فا اتاباع 

 ةةلء بعةةض ال راغةةاع داخةةل المقةةال الاتاب ةةن فةةا ن ملةةرل فةةا تلةة  اها تع الاقتصةةر اسةة
-3:رسةم )شالال اهد ن، ا ت  ز  الها فا ال رملةن األالةى بالبسةاطن اعةدم اإلتقةاو فةا 

سةةتع ال ال ةةال هةةذه ال تةةر  ن  ةةا اعرفةةع  ا ةة و  ةةا  عةةرل باأل ةةاال الدائر ةةن  .(12
اذلة  فةا اتابةاع فها ةن ل المقةل الاتةابا اإلهل ل جا للرا ن ف سةها، ني ل ةلء ال ةراغ داخة

 .(13-3: )ش م( 11القرو الخا س الهجري )
فةا  جةال الزخرفةن  اجد د  فمىم(، عرفع الدائر  12ابملال القرو السادس الهجري )

ااستع االتها، إذ لم  عد دارهةا  قتصةر فقةط علةى  ةا اافةع تقةام بةه فةا القةرو ال ا ةا 
نه  ةن م ة  صةارع ت ثةل العفصةر الةرئ س فةا ثافاي، بل صار ناثةر زخرفا اعفصر 

الزخرفن ع ا ا ا زخرفن األ رطن خصاصا، هذا فا ال جال الاظ  ا. ن ا فةا ال جةال 
ااهت ام عفا ن  مل ال فا فقد  هد هذا الجافب بداره تماال الفع لالفتباه م    نصبمع 

                                                           
22 G. Marçais, Manuel, …,,p.71 
23 G. Marçais , L’Achitecture.., p.115,fig.73. 

ه،  دارسةه، دار عو نصل هذه الزخةارل  فظةر: نبةا صةال  األل ةا، ال ةو اإلسةال ا نصاله،فلسة ت - 23
 .115،القاهر ،)د.ع(،ا.2ال عارل،ط.
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سةلاب ففةا إدخةال نب  ةل اهةذا ف ةل، ن نج ال  سمن  ن  ى عل ها ا ال فاو الم ادي  
ها، م ةة  لةةامظ الدقةةن فةةا تصةة   ها  ةةو فام ةةن، اعةةدد رسةة اتقفةةا جد ةةد و فةةا طر قةةن 

  نعلةى ه ة ةال تتالخطاط الدائر ن الذي صار  صل إلى ثالثةن خطةاط نماد ةن ال راةز، 
السةةةطا  الجافب ةةةن لل ةةةااهد سلسةةةلن  تعةةةدد  الملقةةةاع تمةةة ط باأل ةةةرطن الاتاب ةةةن اتةةةز و 

  .لقلعنال ا ار ن ال ال اخاصن  ااهد ا
اهةةا عبةةار  عةةو م ةةااع ، صةةر ر  المجةةم اللؤلةةؤ المبةةاع   اسةةتعلع الةةدائر إلةةى جافةةب

الز ر ن التا  تز و   فبةر الآللئ (. تذارفا ب5-4: )ش 24دائر ن تتفااب    نخر   ربعن
م(. 10القةرو الرابة  الهجةري )التا  رج  تار خها إلى ابعض ال ااهد ، جا   الق رااو

ائر  اعفصر تعبئةن فةا األ ةرطن بصة ن جل ةن علةى  ةااهد  د فةن اقد اخت ى استع ال الد
  .(4:ن)شجدالبجا ن الم اد ن، امل  ملها ن رطن  اافن  و خطاط  فاسر  ا 

 :  المثلـث -ب
إل ها   اهت ام  علم  او  ال ال ثل   و ب و العفاصر الهفدس ن الزخرف ن التا ل ت 

فادرا، الم  بدن فا االستع ال صادفه إال د فال فاو ال سلم فا ال ررب األاسط، لذل  ال فاا
اتابةاع  ه فةابةبالااد فلتقةا بم    مت م افا  جال جد   ق ا إال فا العصر الم ادي
  تقةر إلةى الدقةن  ةو  ظةاهر التالةل االةذي  خلةا ب ةاله البسة ط  القرو الخا س الهجري

 (. 15-3ش: ) ثل الدائر  ت ا ا  اإلتقاو ا
هةذا الفةان علةى جةافبا ال ةااهد ال ا ةار ن ال ةال الافهةا ا ا اجدع ف اذج نخر   و 

لررض زخرفا نا للتعبئن، اإف ا جاءع لتمد د اتعل م مداد ال ال ال ثل  الجافبا ل سع 
للرنس ال ا اري لل اهد ف سه، االذي عاد   ةا اةاو  مت ةو عفصةرا زخرف ةا فبات ةا نا 

 عبةةن بعفصةةر   نا(، 7،3-3ش:زهر ةةا عبةةار  عةةو ار ةةد   رابةةن نا  ةةراا   تفةةاظر )
(، انم افةا 8-3ش:) ت ةبه زخرفةن البر قلةا زخرفا هفدسا  ااو  و خطاط  تقاطعن 

 (.6،5-3:)شنا ت به  ال فرا ن عبار  عو ارقن  مار  
 المربع: -ج

ن ا ال ربعةاع ا ال ع فةاع فقةد اسةتع لع فةا العصةر الم ةادي لرر ة و اثفة و ؛  
 قبةلال راغةاع داخةل المقةال الاتاب ةن الررض األال اظ ع ف ةه اعفصةر زخرفةا ل ةلء 

(، االرةةرض 16،14-3:)شاخاصةةن فةةا اتابةةاع القلعةةن فها ةةن القةةرو الخةةا س الهجةةري 
األ ةةرطن الاتاب ةةن، نا تسةةتع ل فةةا مةة ط بالثةةافا اسةةتع ل فةةا تعبئةةن األطةةر التةةا اافةةع ت

زخرفن اتز  و  سامن ال سطماع الجافب ةن ل ةااهد قلعةن بفةا م ةاد ال ا ةار ن ال ةال، 
افع تت ال إ ا  و ن اال  ع فن   لاء  نا   رغن، عبةار  عةو سلسةلن  ةرتبط بع ةها اا

، نا تتاةةاو  ةةو  ربعةةاع رسةة ع بالتقف ةةن ف سةةها  ببع ةةهابةةبعض بإسةةفاد رؤاس الزاا ةةا 
 (.4-4ش:إسفاد ن العها )ب رصاا بع ها ببعض 

                                                           
24 -  G. MARCAIS, Op.Cit, p.55, fig.29.                                                                                                               
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ر ذارفا طر قةةن تفظةة م هةةذا األسةةلاب الزخرفةةا بزخرفةةن جةةا   المةةاام اجةةا   األزهةةتةة
بالقاهر . ان ا نصال هذا الفان  و الزخارل   او البم  عفه فا الزخرفن القاط ن فا 

 .25اسباف ا

 األشرطة: -د
تعتبر األ رطن ال اافن  و الخطاط الهفدس ن  و ال اا    الزخرف ن األساسة ن  

التا اةاو لهةا دارا رائةدا ا ه ةا فةا تةنط ر ال سةاماع االمقةال الاتاب ةن ال ةاهد ن، ا ةا 
 ا ع ت ثل ن  ا عفصرا نساس ا لتنط ر المقال الزخرف ن الفبات ن  و جهن، ف ال عو ااف

 الزخرفا االج الا  و جهن ثاف ن.  هادار
اإذا ااو ال فاو ال سلم قد استطان نو   ال ب  ةل  ةا افرتةه لةه طب عةن العفصةر الفبةاتا 

افره ذاق، ب ةا  ة و سهالن االل افن االطراا ، نلااما زخرف ن اصةارا ج ال ةن رائعةن الة
ال رن اال رامن االزهةر  االث ةر   ةو  رافةن اسالسةن اتفةان فةا ال  ةهد الاامةد، فقةد 
استطان نو   عل ال اء ف سه بالخطاط ال ابسةن رغةم صةالبتها اقسةاتها، ا تعا ةل  عهةا 
ال فاو ال سلم افق طب عتهةا القاسة ن ب ةاء  ةو الما ةن اال هف ةن ااالمتراف ةن،   ةا جعلةه 

 ، عها اترط بها اإدخال السالسن االر اقن عل ها  ثلها  ثةل العفصةر الفبةاتا ستط   تطا
 ازالع  ت د إل ها الفظر،لج ال فا غا ن  و الاعن اا  ا  افه  و ت ا ل نلاا  زخرف ن 

 ل فا. جفا  خ اله اس ا ذاقه اإلى  ا فا هذا ت هد على 
ال نسةلاب التخطة ط ا و   و هذه الت ا الع الزخرف ن التا  ةالع عةو طر ةق اسةتع 

 ةةالع بنسةةلاب  نا،(6-4:شاهةةا إ ةةا عبةةار  عةةو خطةةاط  فاسةةر   تااز ةةن ) ال ةةزداج
اهاةذا خطةاط  فاسةر   تااز ةن تةار  ا فمف ةن  جدالةن تةار  نخةر  التفااب، باستع ال 

فا تفاغم اتفاسق إلةى نو  فتهةا ب و ال اازا  اال   ر   بالتفااب ال  هد ال فا  تااصل 
 (. .8-4:شال ر ط الزخرفا.)

ان ا بدا ن استع ال هذا الفان  و الزخارل فةا بةالد ال رةرب اخاصةن فةا إفر ق ةن فإفةه 
 رج  إلى العصر الز ري فا القرو الراب  الهجري، م   اسةتع ل فةا زخرفةن ماا ةا 
المقال الزخرف ن الفبات ن االاتاب ةن علةى الجةا االخ ةب ا ةا اسةتع ل اةذل  فةا تةنط ر 

فجده ن  ا فا الع ار  ال اط  ن فةا ا ن  فذ القرو الراب  الهجري،  ااهد القبار الق رااف
 صر. ان ا فا ال ررب األاسط فقةد بةدن فةا الظهةار  ة  بدا ةن القةرو السةادس الهجةري 
على  ااهد قبار  د فن بجا ن الم اد ن، ثم استع ل لف س الرةرض فةا العصةر ال امةدي 

طر زخرف ةةن علةةى  ةةااهدهم الاةةو ابةةف س األسةةلاب. ا ةةا اسةةتع له الز ةةاف او ن  ةةا  اةةن
 متةةىفةةا العصةةر الم ةةادي االز ةةري اخالفةةا ل ةةا اةةاو عل ةةه باسةةتع ال  ةة  ر  اامةةد  

 ال اط ا.  
ظهةرع تت ثل فةا جةدائل   ةالن  ةو خطة و، فالصار  الثاف ن لهذه األطر الزخرف ن ن ا ا

 د فن اعلى الجا االخ ب   فذ بدا ن القرو السادس الهجري فا فا الاتاباع ال اهد ن 

                                                           
25 - (G.MARCAIS, Op.Cit, p.180, fig.119. 
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اا بهةةا ز فةةفبجا ةةن، ا ةةا اسةةتع لها ففةةافا ف ةةس ال د فةةن فةةا العصةةر ال امةةدي االم صةةا، 
(، غ ر نو استع ال هةذا الفةان  ةو األ ةرطن قل ةل 7-4: ااهد القرو الساب  الهجري)ش

اخاصةن فا العصةر الز ةري ال اافن التا اافع تمتلها جدا  قارفن بن رطن نخر ، رغم 
  ااهد الق رااو.على 

عفاصةر ن ةرطن نخةر   اافةن  ةو  ففةافا بجا ةن اسةتع لإلةى  ةا تقةدم ذاةره، فقةد  إ افن
ع اد ةن  رصةاا بع ةها  ةبه عبار  عو خطاط  فمف ن على  ال ته  راع هفدس ن 

 ال ال خةالل نال ا ار قبار  ااهد ال سطماع الجافب ن لز فاا بها ، بعض داخل إطارب
 .(.5-4: فتصل القرو السادس الهجري)ش

اإل ار  إلى نو ال فاو الم ادي  ثله  ثل الز ةري اسةائر ال فةاف و ال سةل  و قةد ا ا تجدر 
اظل اذل  المرال لتز  و اتج  ل الاتابن، اهةذا قبةل فها ةن القةرو الخةا س الهجةري، 
م ةة  اسةةتع ل الصةةااعد االعراقةةاع ف ةةال بهةةا زخةةارل االجةةدائل ااألقةةااس االعقةةل 

، عةةالا  علةةى ن ةةاال نخةةر  اةةالقلاب الخل ةةا ااأل ةةا ا لهةةذه األجةةزاء  ةةو المةةرال 
 االت اجاع ااالفاساراع 

اجا   قسفط فن ابعض الاتاباع ال اهد ن بالقلعن  26اقد اجدع فا  مراب  صلى القلعن
ابجا ةةن. ااةةاو الهةةدل  فهةةا اخلةةق ا تةةداد جد ةةد للمةةرال اتر  ةةر اتجاهاتهةةا إلةةى اجهةةن 

 (.15،14-5 عااسن لألالى لاسر الرتابن ا لء ال راغ )ش:
اهاذا تبدا الزخرفن الم اد ن  تعدد  ال اا    ا  تفاعن العفاصر،استطاعع نو تتدرج 
فا سلم الرقا ال فا     رار الاقع إلى نو بلرع  نفا عظ  ا  و التطةار، خاصةن بعةد 
افتقال العاص ن إلى بجا ن اتاس   رقعن ال  لان التا نصبمع ت م باإل افن إلةى اا ةل 

-500ا  و الاسط نجزاء  و تافس اهذا فا عهد العز ةز)ال رق الجزائري اجزء اب ر
هةة (، ااةةاو  ةةو فتةةاج ذلةة  التاسةة  نو اسةةت اد ال ةةو 547-515هةة ( اابفةةه  م ةةى )515

الم ادي اث را فا هذه ال رملن بالذاع   ا اصل إل ه ال و الز ري، م   نصبمع بجا ن 
عفةد غةزا الهالل ة و تفهل  و فو الق رااو اتافس اال هد ةن، ا ةا فعلةع القلعةن قبةل ذلة  

لتافس، لذل  فال و الم ادي  اعلى رنسةه الاتابةاع العرب ةن ا ةا نلمةق بهةا  ةو زخةارل 
بالرغم   ا عرفه  و تطار اازدهار فإفه  د و بالاث ر لل و الز ري الذي اةاو لةه ب ثابةن 

 ال فهل الذي فهل  فه فا بدا ن عهده قبل نو  نخذ طر قه فما التمرر. 
 بحث:مصادر ومراجع ال-

ابو نبا د فار ، ال ؤفس فا نخبار إفر ق ا اتافس ،تمق ق  م د   ال، ال اتبن  -
 .92ه ، ا1387العت قن

                                                           
26 - -GOLVIN (L)- Recherches archéologiques à la kalaa de Beni- Hammad 

(pub centre national de recherches scientifiques ) maisoneuve  et larose Paris, 

1967 ,pl-.LI,LII. :- Le Maghreb central à l'époque des Zérides , Recherches 
d'archéologie et d'histoire)  Arts et métiers graphiques , Alger 1955.  
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 1981. دار الاتاب اللبفافا، ب راع، 326-6/322ابو خلداو )ن( ،تار خ العبر...  –
 م

، ابو عذار  1967،11/31ابو األث ر،الاا ل فا التار خ، دار صادر،ب راع  –
 .1/447م 1950الب او ال ررب، ، اتبن صادر ب راع،  طبعن ال فاهل ال راا ا، 

 .7/398دائر  ال عارل اإلسال  ن،  اد  المسو بو علا،  -

د  افد )م.س( ال فاو اإلسال  ن، ترج ن نم د  م د ع سى ،  راجعن  -
   .30نم دفاري،ا

ر الم ادي ، الزخارل الجدار ن فا ال ررب األاسط  و بدا ن العص(زا ن)راجعا  -
 إلى فها ن 

العصر ال ر فا، رسالن  اجست ر فا اآلثار اإلسال  ن ،جا عن االسافدر ن، 
 .198-197،ا.1993

 251،ا.1981زاا  م د مسو، ففاو اإلسالم، ب راع،  -

 اار ) صط ى ( ال فاو اإلسال  ن )ال بادس ااأل اال اال  ا  و ال  تران ، نع ال  -
 .140 ،ا.1989،د  ق 1983فا اسط بال، ابر ل  الفدا  العال  ن ال فعقد  

 م د )مسو(،  الق  ن ال ف ن االتار خ ن للاتاباع ال اهد ن اإلفر ق ن )ن ثال  -
 .12-4،ص ماع 1983الق رااو(، جلن الم ا  الثقاف ن، جاف ا ف   ري

- Arcevene (A.J) - L'art décoratif Turc,Istambul 

.                          ,    - BOUROUIBA (R) L'art religieux musulman 

 en Algérie, société nationale d'édition  et  diffusion ,alger 1973. 

--GOLVIN (L), Le Maghreb central à l'époque des Zérides , 

Recherches 

d'archéologie et d'histoire)  Arts et métiers graphiques , Alger 1955. 

---GOLVIN (L) - Recherches archéologiques à la kalaa de Beni- 

Hammad (pub centre national de recherches scientifiques ) 

maisoneuve  et larose Paris, 1967., 

.-Marçais(G), Manuel d'artmusulman,A.Picart Paris, 1926 

Marçais(G,Nouvelles Rmarques….,In M.H.A.O.M,T.I , p.114. 

    //      //       .- - L'Architecture  Musulmane d'Occident, Paris, Arts 

et métiers graphiques , 1956.  

-M.Elhabib , Steles funéraires …, in B . A . C . T . H . S . Nouvelle 

études serie 9; FasB . A . F . du Nord 1973 . Paris 1976 , P . 45 - 

110 . 
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P. etL.Poinssot etB. Roy , Les Inscriptions Arabes de Kairouan,    

Publication des Hautes études  Tunisiennes .Vol . II , Fas . I , II . 

1958. 
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 فروع ومراوح ثنائية وثالثية   1شكل 

 
  

 
-539)   -4-هـ(                     537)  -3-هـ(            533)   -2-هـ(                         488)    -1-           

 هـ(41

 
 

 

 

 

 هـ(512)  -8 -هـ(                     512)   -7-هـ(                   488)  -6-هـ(                      413) -5-            

  

 

 
 

 

 هـ(               533)  -12 -هـ(                 6-) ق -11-هـ (            533)   -10- هـ(                        512)         -9-

 

 
 

 

 هـ(530)-16-هـ(                 512)   -15 -هـ (                512)  -14 -هـ(                  512)          -13-
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 زه راع ا راا   ابراعم م اد ن -    2 ال 

 

 هـ(7-6-)ق: بجاية موحدية       -13-14-15-16-
 

 

 هـ(6بجاية )ق 3-2هـ(                    5)ق 4-1القلعة    زهيرات  حمادية  

 هـ(6بجاية  )ق  زهيرات  حمادية -7-8 -5-6-  

 

-6-)ق: بجاية زهيرات  موحدية 12 - 11             هـ(6ق: )زهيرات حمادية -9-10
  (هـ7

 



 9دراسات في آثار الوطن العربي 

 

 - 642 - 

      3شكل

 هـ(6-5زخرفة نباتية وهندسية حمادية )القرن 

  
 

 

 عثمانية 4 3 2 1

       زهيثرة زهيرة                                                        فطر                              برعم                         

            

 

   
5 6 7 8 

 يشكل فراشة                            ورقة                                 زهرية                          زخرفة شبيهة بالبرمقل

 
   

9 10 11 12 

 وريدات                                          دائرة                                                              شكل نجمي        

  
 

 

 معين 16 مثلث 15   معين  14 شكل بيضاوي 13
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 أشرطة نباتية وهندسية حمادية           4شكل

 
1 

 

2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 

8 

9  



 9دراسات في آثار الوطن العربي 

 

 - 644 - 

 ن والمغرب واألندلسالقيروا زخرفة نباتية متنوعة -    5شكل

 
 

   
1 2 3 4 5 

                       ه(5ه(                           القيروان)ق5ه(                           القيروان)ق5القيروان)ق                       

  

 

6 7 8 

                       ه(5القيروان)ق                                         ه(     5ه(                         القيروان)ق5القيروان)ق    

 

 
 

 

9 10 11 12 

       ه(5ه(                    القيروان)ق5ه(                         قصر الحمراء           القيروان)ق7الرباط )ق                   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

13  14 15 16  

 ه(                  5هـ(                األندلس                                 القيروان)ق6هـ(                         بجاية )ق4بسكرة )ق
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