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مجلة جامعة النجاح لﻸبحاث )العلوم اﻹنسانية( المجلد 2019 ،(9)33

الزخارف النباتية في عمارة القصر العباسي في بغداد "دراسة تحليلية"
Floral Decorations in the Abbasid Palace Architecture in Baghdad
""Analytical Study
ستار الجبوري
Sattar AL-Jboory
قسم التصميم الجرافيكي،كلية العمارة والتصميم ،جامعة عمان اﻻهلية ،اﻷردن
حاليا ً:قسم التصميم الجرافيكي ،كلية العمارة والتصميم ،جامعة الشرق اﻻوسط ،اﻷردن
بريد اﻻلكترونيsattaraljboory@yahoo.com:
تاريخ التسليم ،(2018/3/18) :تاريخ القبول(2018/6/10) :
ملﺨﺺ
ترتبط الزخرفة بالعمارة العربية اﻹسﻼمية ارتباطا وثيقاًوهي لغة الفن أﻹسﻼمي ،وقد
ازدهرت في بغداد زخرفة القصور والمساجد والقباب بأشكالها الهندسية أو ألنباتية او الكتابية
والمختلطة المتمثلة باﻷرابيسك،هدفت الدراسة الى الكشف عن الزخارف النباتية المستخدمة في
القصر العباسي في بغداد وعناصرها وأصولها.والتعرف على اﻷسس الفنية لتشكيل العناصر
الزخرفية النباتية في القصر العباسي في بغداد.تكون مجتمع البحث من مجموعة من العناصر
الزخرفية بأنواعها والموجودة في أروقة وأقبية أواوين وجدران القصر العباسي في بغداد.وتم
تحليل مجموعة من العينات التي في القصر فنيا .وتوصلت الدراسة الىاستخدام الزخارف النباتية
كمهاد زخرفي او شاغل للفراغات الناتجة عن اشكال الزخرفة الهندسية في عمارة القصر
العباسي.واستخدام اﻷشكال الكأسية الكاملة الثنائية الفلق وذات زاوية أحادية عند اتصال الساق
بالقاع،استخدام اﻷوراق الجناحية في اﻷشرطة المحيطة بالزخارف.وأوصت الدراسة بضرورة
توظيف الزخارف النباتية في عمارة القصر العباسي في التصماميم المنفذة اليوم وخاصة في
مجال العمارة والتصميم الداخلي.
الكلمات المفتاحية :الزخارف النباتية ،عمارة القصر العباسي.
Abstract
The decoration of the Arab-Islamic architecture is closely related to
the language of Islamic art. Baghdad, the decoration of palaces, mosques
and domes in its geometrical, artifacts, or mixed forms of arabesques,
flourished in Baghdad. The study aimed at revealing the plant
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decorations used in the Abbasid palace in Baghdad and its elements and
origins. To form decorative elements in the Abbasid Palace in Baghdad.
The research community consists of a group of decorative elements of
various types located in the halls and vaults of Ewan and the walls of the
Abbasside palace in Baghdad. A group of samples in the palace were
analyzed technically. The use of vegetal ornamentation as a decorative
mantle or a concern for spaces resulting from geometric patterns in
Abbasid palace architecture. The study recommended the use of plant
decorations in the Abbasid palace building in the designs implemented
today, especially in the field of architecture and interior design
Keywords: Plant decoration, Abbasid palace building.
الفصل اﻻول
مشكلة البحث
تعتبر الزخرفة لغة الفن اﻻسﻼمي حيث تقوم على زخرفة القصور والمساجد والقباب
بإشكالها الهندسية أو النباتية لذلك يعد الفن الزخرفي منهﻼً خصبا ً للفنان المسلم ،فاستطاع من
خﻼله توظيف هذه الزخارف في معالجة الفضاء الداخلي والخارجي لﻸبنية اﻹسﻼمية وهذا ما
تجلَى في أروقة القصر العباسي في بغداد حيث نماذج اﻷبنية في ذلك العصر دلت على قدرة
المهندسين في استخدام أساليب هندسية دقيقة ووضع أفضل المخططات في تشكيل الزخارف
وإيجاد قاعدة أساسية لعﻼقات التناسق والتناسب بين اﻷبعاد).(Haidar, 1994
لقد أكدت الفنون اﻹسﻼمية على التجريد لما يضفي الصفة الروحية على اﻷعمال الفنية
والمعمارية التي تضم التصاميم الزخرفية التي تتكون من عناصر متنوعة ،منها الخط العربي
الذي يتمثل في النصوص القرآنية أو الدينية اضافة الى الزخارف الهندسية والنباتية .كما تأثرت
خصائص وعناصر العمارة اﻻسﻼمية وصفاتها بشكل كبير بالدين اﻻسﻼمي والنهضة العلمية
التي تبعته ،لقد ازدهرت الزخارف الفنية والمعمارية في الفترة العباسية فقد بنيت سامراء
وأصبحت عاصمة الدولة العباسية حيث ازدانت بالقصور الكثيرة التي زخرفت جدرانها بشتى
انواع الزخارف الجصية والزخارف الجدارية وتراكيب السقوف في الممرات واﻷواوين والتي
تمتاز بطابع خاص وفريد من النقوش والمقرنصات التي كثيرا ما نراها وبإشكال مختصرة في
مبان وعمارات اسﻼمية أخرى.
ٍ
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تساؤﻻت البحث
 .1ما هي العناصر الزخرفية النباتية التي استخدمت في القصر العباسي في بغداد؟
 .2ما هي الطرق الفنية التي تم على اساسها بناء وتشكيل العناصر الزخرفية النباتية؟
 .3هل ادت العناصر الزخرفية النباتية دورها الوظيفي والجمالي في القصر العباسي ببغداد؟
اهداف البحث
 .1الكشف عن الزخارف النباتية المستخدمة في القصر العباسي في بغداد وعناصرها
وأصولها.
 .2التعرف على الطرق الفنية لتشكيل العناصر الزخرفية النباتية في القصر العباسي في بغداد.
 .3الكشف عن الجانب الوظيفي والجمالي لهذه الزخارف.
أهمية البحث
تكمن اهمية البحث في انه:
 .1يمثل تلخيصا تاريخيا ومعرفيا في دائرة الفنون اﻻسﻼمية من خﻼل التعرف على طرق
تطويع الزخرفة تصميميا ومعماريا لتشكيل عناصر زخرفية ومعمارية جديدة تتميز
باﻻبداع والتوظيف وتعلو بالجماليات المترسخة في الذهنية العربية اﻻسﻼمية.
 .2تسلط الضوء على العناصر الزخرفية النباتية الموجودة في القصر العباسي.
حدود البحث
يتحدد البحث بما يلي:
 .1الحدود المكانية  /العراق -القصر العباسي في بغداد.
 .2الحدود الزمانية  /الفترة العباسية السلجوقية – من)622-575هجرية(.
 .3الحدود الموضوعية  /العناصر الزخرفية النباتية الموجودة في أروقة وفضاءات القصر
العباسي في بغداد )الجدران الداخلية والخارجية – ألبوابات -ألقباب  -اﻷواوين
والمقرنصات(.
تحديد المصطلحات
الزخرفة :عرفها صالح الشامي:هي العمل الخالص الذي ﻻيقصد به إﻻ صنع الجمال )Al-
(Shami, 1990وعرفتها فائقة عويضة :أنها نوع من العمل التزييني ينفذه متفنن ماهر في
البناء بطريقة كاملة وحسنة ).(Aweida, 1997
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الزخرفة النباتية :هي تكوينات فنية مترابطة تتشكل من حركة غصن نباتي أو غصنين أو
أكثر متفرعة ،مع تحويراتها الملحقة بها بأسلوب تجريدي ،وتحتكم في انتشارها المتجانس الى
مبدأ التقابل والتناظر والتكرار والحركة الحلزونية الحرة ).(Sidqi, 1988
منهجية الدراسة واجراءاتها
مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من العناصر الزخرفية النباتية والموجودة في أروقة وأواوين
وجدران القصر العباسي.
عينة الدراسة
قام الباحث باختيار عينات من الزخارف النباتية الموجودة في القصر العباسي ببغداد.
منهج الدراسة
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،كون هذا المنهج يمكن من خﻼله وصف مجتمع
البحث وعيناته.
أسلوب التحليل
ت م اعتم اد أس لوب)"التحلي ل النق دي والتفس يري" ال ذي يناس ب البح ث للوص ول ال ى تحقي ق
اهدافه ،وقد اتبع الباحث اسلوب تحليل عناص ر التك وين الزخرف ي للش كل وعﻼقاته ا.ام ا وح دات
التحليل فكانت مكونات الزخرفة النباتية ضمن العينات المختارة.
الفصل الثاني:اﻻطار النظري
أوﻻ :تشييد القصور العباسية
أهتم العرب المسلمون في بناء القص ور ودور اﻹم ارة بع د أن اتس عت رقع ة الدول ة العربي ة
أﻹسﻼمية وتوطدت أقدامهم في الدول واﻷقاليم التي حررت عل ى أي ديهم فق د ك ان لتل ك الفتوح ات
اﻷثر الكبير في توسيع وتوظيف أهم وأفض ل الخب رات م ن ك ل تل ك البق اع للعم ل عل ى بن اء دور
اﻹمارة في الدولة اﻹسﻼمية والتي كانت تجاور الجوامع في الم دن اﻹس ﻼمية اﻷول ى.وﻷغ راض
التوثيق التاريخي تم حصر مجموعة من القصور في العصر العباسي وحسب مراحله وكاﻵتي:
العص ر العباس ي اﻷول :ويض م)قص ر القًب ة الخض راء )ب اب ال ذهب( -قص ر ال ُخل د  -قص ر
ض اح -قص ر الس ﻼم -قص ر الزن دورد -قص ر
الرصافة  -قصر القَرار -قصر عيس ى  -قص ر الو ً
كلواذا  -القصر ال َجعفري -قصر حميد -قصر اﻷُخيضر(.
العصر العباس ي الث اني :ويض م)قص ر المعتص م -قص ور س امراء -قص ر دار الخليف ة )دار
العامة( -قصر ال َجوسق الخاقاني -قصر ال ُحويص ﻼت )قص ر الج ص( -القص ر اله اروني -قص ر
بلكوارا )المنقور( -القصر الجعفري  -قص ر اﻷحم ر -قص ر الب ديع -قص ر الدَك ة -قص ر العاش ق
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)المعشوق(-قصر التاج -قصر الثريا -قصر الفردوس-دار الشجرة -قصر الجوسق المحدث.(-
 .1موقع القصر
يقع القصر العباسي والتي كانت ارضه تعرف بدار تتر)) (على ضفة دجلة اليس رى ش مالي
مجلس اﻻمة الحالي(.(Jawad, 1958) .
 .2باني القصر وتاريخ بنائه
القصر العباسي ينسب بناؤه )للخليفة العباسي العظ يم الناص ر ل دين ﷲ " 622-575هج ري
وقد بدا بتشييده سنة  576هجري( ).(Saleh, 1978
 .3التسمية
سمي القصر العباسي باسمه هذا كونه من البقية الباقية التي تركها بنو العباس والذي ﻻي زال
قائما لﻼن .اما تسميته فهي متأخرة) ،وفي الفترة اﻻخيرة اطل ق علي ه اس م قص ر القلع ة نس بة ال ى
قلع ة المدفعي ة بجان ب الرص افة((AL-Suhrawardi, 1930) .ولك ن يعق وب س ركيس
يقول":القصر العباسي-دار المسناة-بقايا اﻻيوان الذي بالقلعة ،وهي من ابنية الناصر لدين ﷲ.
 .4مﺨطط القصر ومعالمه
انشئ القصر العباسي في بغداد في المكان الذي يسمى "باب العجم" الشارع اﻻعظ م و)بن ي
هذا القصرباﻵجر ،وزاد في متانته ان سمك جدرانه يزيد على المتر .ويتكون القص ر م ن ط ابقين
يحيط ان بس احة واس عة مق دارها 430م ،يحيطه ا رواق م ن ط ابقين ،يفص ل م ابين ه ذه الس احة،
ومجموعة من الغرف الصغيرة نسبيا ،اذ تبلغ قياسات الغرفة "2،32م في 3،80م" يستند ال رواق
ف ي ك ل ط ابق عل ى ثم اني دعام ات ،ع دا القس م الش رقي ،اذ يق وم بن اء اي وان كبي ر ،يرتف ع عق ده
لمستوى الطابقين تقريبا( ).(Jawad, 1958

) (احد اﻻمراء م ن ممالي ك بن ي س لجوق.فه دمها الناص ر وبن ى مكانه ا ه ذا القص ر) ،دلي ل ت اريخي عل ى م واطن
اﻻث ار ف ي الع راق .ص .7يق ول ال دكتور مص طفى ج واد:تت ر اح د ام راء الس لطان مس عود ب ن ﷴ ملش كاه
الس لجوقي وان دار تت ر كان ت مبني ة عل ى مس ناة الس ور ف امر بنقض ها الخليف ة المقتف ي ﻻم ر ﷲ س نة
547هجرية\1152م) .مجلة سومر .السنة اﻻولى.1945 .ج .2ص (102في)الشرقي ،طالب علي،(2001) ،
قصور العراق العربية واﻻسﻼمية ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد،ص.203
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شكل ) :(1مخطط القصر العباسي.
وتمتد على ج انبي ه ذا اﻻي وان ع دد م ن القاع ات ،وخل ف ه ذه القاع ات ت دور اروق ة ح ول
القصر ،وتقوم على قاعات الدور اﻻول عدد من القاعات ،وهناك في الضلع الجنوبية سبع قاعات
مساحة كل منها  9امتار مربعة ،وفوقها قاعة مماثلة ،ويتقدم قاع ات ال دور اﻻول ف ي ه ذه الض لع
رواق طويل ،يستند على أعمدة بين كل عمود وآخر متران ،ويزيد عرض الرواق عن متر واح د
ويت الف س قف ال رواق م ن عق ادة مكون ة م ن مقرنص ات آجري ة بديع ة ،وكم ا تتن اظر الض لعان
الش مالية والجنوبي ة ،ف ان الض لعين الش رقية والغربي ة ،تتن اظران ك ذلك ،م ن حي ث اﻻواوي ن
والقاع ات .وال داخل ال ى القص ر م ن بوابت ه يص ل ال ى مج از ع ريض نس بيا ،تق وم ف ي واجهت ه
حنيةواسعة مزخرفه وتحتضن هذه الحنية ثﻼث كوى .على شكل دكاك.
 .5تقسيمات القصر
أ.

اﻹيوان

ان ابرز واهم تقسيمات القصر هو اﻹيوان) .وه و بمثاب ة قاع ة مفتوح ة م ن جهته ا اﻻمامي ة
فتحة تامة .يبلغ عرض هذا اﻻيوان حوالي خمسة امتار وطول ه ثماني ة امت ار ونص ف( .ام ا س قفه
البيضي فيرتفع عن اﻻرض اكثر من تسعة امتار (2001)Al sharqi,والقسم اﻻعلى من جدران
هذا اﻻي وان مس تور بزخ ارف تب دو م ن عل و ثﻼث ة امت ار ونص ف المت ر )والقس م المزخ رف م ن
الجدران يبرز عن اقسام الج دران الس فلى عل ى هيئ ة افري ز جمي ل ،والقس م اﻻم امي م ن اﻻي وان
مزدان بنطاق من الزخارف تزيد في جمال اﻻيوان( ) (Nagy, 1977كما ان القس م اﻻم امي م ن
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جداري اﻹيوان )يرجع الى الوراء نحو  40سنتيمترا على طول متر واحد ،وهذا القس م المتراج ع
يصعد على طول السقف فيكون امام اﻻيوان نطاق ا منخفض ا مزخرف ا بزخ ارف خاص ة يزي د ف ي
جمال المجموع زيادة بارزة .والزخرفة التي تستر هذا النطاق اﻻمامي تنزل الى ما تحت مستوى
اﻻفري ز ال ذي ذكرن اه انف ا حت ى تتص ل بط اقين ص غيرين يعل وان م ابين ج انبين يكون ان بمثاب ة
قاع دتين ال ى ه ذا النط اق المزخ رف  (2001)Al sharqi,كم ا ان ط اق اﻻي وان ف ي القص ر
العباسي )يعتبر اكبر طاق معقود على الطراز اﻷول(.
ب .الصحن
ان فتح ة اﻹي وان الموج ودة ف ي القص ر )تتص ل بص حن مس تطيل قل يﻼ طول ه  21،0مت را
وعرض ه  20مت را .ك ان ه ذا الص حن محاط ا ب رواق ذي ط ابقين وكان ت تنف تح وراء ط وق ه ذا
الرواق ابواب الغرف م ن ارض ية وفوقاني ة ،غي ر ان ه ف ي بع ض الجه ات يتح د الطابق ان لتك وين
قاع ات مرتفع ة مث ل اﻻي وان وان اكث ر اﻻقس ام القائم ة اﻻن تق ع ف ي الجه ة الجنوبي ة م ن القص ر
وتعود الى الضلع الجنوبية من الصحن ،واما البعض منها فتقع في الجهة الشرقية منه(.
ج .الضلع الجنوبية
يتألف الضلع الجنوبي من )سبع غرف صغيرة عرضها 32,2م وطوله ا80,3م .وك ان يعل و
كل واحدة من هذه الغ رف غرف ة فوقاني ه ،ج دران وس قوف اﻻربع ة منه ا ﻻت زال قائم ة اﻻن .ام ا
الرواق الذي كان يتقدم ابواب هذه الغرف ،فك ان يس تند عل ى ثماني ة اعم دة يبل غ س مك ك ل واح دة
منها 15,1مالفاصلة بين كل اثنين منها متران ،والبعد بينها وبين جدارالغرف اﻻمامية في الط ابق
اﻻرض ي 10,1م( إن سلس لة ه ذه الس بع غ رف الص غيرة تنته ي ف ي)طرفيه ا بمج ازين ج انبيين
عرض كل منها 1.70م طوله وارتفاعه  86,4م .وهذان المجازان يتصﻼن بدهليز طويل ومرتفع
يمت د خل ف سلس لة الغ رف متوازي ا ومتن اظرا لل رواق ال ذي امامه ا .ع رض ال دهليز 1.28م
وطوله70,26م وارتفاعه20,9م .ويق وم خل ف ه ذا ال دهليز الطوي ل ارب ع قاع ات كله ا مرتفع ات.
ابعاد اﻻولى من الشرق  80,8م في  20,4م ،وابعاد الثانية58,6م في 21,5م ،والثالثة 58,6م في
65,4م ،والرابعة 45,6م في 40,4م ،اما ارتفاع جميعها فيناهز التسعة امتار .وعدا ذلك كل ه ف ان
المجاز الجانبي ال ذي يق ع ف ي الجه ة الغربي ة م ن ه ذه الغ رف يتص ل ب دهليز مزخ رف ذي ثﻼث ة
اض ﻼع يح يط بحج رة مزخرف ة م ن جهاته ا ال ثﻼث( ) (General Antiquities, 1935وله ذا
الدهليز خمسة ابواب:
اﻷول :في الزاوية الشرقية الجنوبية يتصل بالمجاز الجانبي الغربي.
الثاني :في الجه ة الغربي ة ينف تح عل ى قاع ة مﻼص قة بالقاع ة الغربي ة م ن سلس لة قاع ات ابعاده ا
 20,4م في 20,5م.
الثالث :من الجهة الغربية ينفتح على الخارج وي ُك ن م دخل القص ر م ن جه ة الش ط ويقاب ل مش كاة
الحجرة المزخرفة تماما.
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الرابع :من الجهة الشمالية يوصل الى قاعة كبيرة لم يبق منها شئ غير اﻻساسات.
الﺨامس :في الزاوية الشمالية الشرقية يفضي الى الرواق في الصحن.
يظهر من ذلك ان هذا الدهليز وهذه الحجر بمثابة)مابين( يوصل بين مدخل القص ر الش مالي
وبين اهم اقسامه المختلفة.
د.

الضلع الشرقي
اما اﻻقسام القائمة في الضلع الشرقية فهي:

 .1اﻻيوان الذي يقع وسط الضلع بطبيعة الحال.
 .2غرفتان صغيرتان في طرفي هذا اﻻيوان عرض كل منهما 35,2م.
 .3غرفة صغيرة في شمال الغرفة المذكورة انفا عرضها كذلك 35,2م.
 .4قاعة مرتفعة في شمال الغرف ة اﻻخي رة طوله ا 40,6م وعرض ها 40,4م ف ي نص فها اﻻول.
و .3,80في نصفها الثاني .وتعلو الغ رفتين ال واقعتين ف ي ش مال اﻻي وان غرفت ان فوقانيت ان،
غي ر ان الغرف ة الت ي كان ت تعل و الغرف ة الجنوبي ة متهدم ة تمام ا .ان الغ رفتين الك ائنتين ف ي
طرف ي اﻻي وان تمت ازان ع ن س ائر الغ رف بوج ود ش باك ف وق بابيهم ا ووج ود اث ار بع ض
اﻻقواس والطوق في جدرانهما .ان هذه اﻻث ار ت دل دﻻل ة واض حة عل ى ان ه اتين الغ رفتين
كانتا محل درجين موصلين الى الطابق الثاني .وأما الضلع الجنوبي من هذه الضلع فل م يب ق
من ه ش ئ س وى الج دار ال داخلي وم ع ه ذا :ﻻمج ال للش ك ف ي ان ه ذا القس م ك ان مبني ا ،ام ا
بصورة متناظرة مع القسم الشمالي القائم من ه ذه الض لع ،وام ا بص ورة متن اظرة م ع القس م
الجنوبي من الضلع الجنوبي ،وتميل مديرية اﻻثار إلى ت رجيح اﻻحتم ال الث اني ،وذل ك ﻷن ه
ﻻيوجد في الجدار القائم اثار باب متناظر مع باب القاعة الكائنة في منتهى الضلع الجنوبي ة،
غير انه يوجد عقد مشكاة متناظر ومشابه لعقد المشكاة الموجود في منتهى الضلع الجنوبي ة،
وعلى هذا الغرض يمكننا ان نقول انه كان في القص ر م دخﻼن يق ع اح دهما ف ي جه ة الش ط
ويفضي الى الحديقة فالرصيف .ويقع الثاني في جهة الشرق ويفضي ال ى الحديق ة الداخلي ة،
وربما الى حوش الحرم.
هـ .الضلع الشمالي
اما اﻻقسام القائم ة ف ي الض لع الش مالية) ،فعب ارة ع ن غرف ة ص غيرة ش بيهة ب الغرف الس بع
القائم ة ف ي الض لع الجنوبي ة عرض ها 32,2م وطول ه80,3م وج دران غرف ة ثاني ة مثله ا تمام ا.
وهن اك بقاي ا ج دران وأساس ات ت دل كله ا عل ى ان ه ذه الض لع كان ت منقس مة ال ى سلس لة غ رف
ارض ية وفوقاني ة ك الغرف القائم ة ف ي الض لع الجنوبي ة باس تثناء المج ازين الموج ودين ف ي تل ك
الض لع .كم ا ان اب واب ه ذه الغ رف ايض ا كان ت تنف تح عل ى رواق طوي ل يس تند عل ى ثماني ة
دعامات(.
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و .الضلع الغربي
واما الضلع الغربي ،فالقسم القائم منها ،عبارة عن دهلي ز الم ابين ،ال ذي يق ع ف ي ملتق ى ه ذه
الضلع مع الضلع الجنوبي .غير ان الحفريات التي جرت ف ي ه ذه الجه ة اظه رت اساس ات قاع ة
كبي رة م ع اساس ات بع ض الغ رف ،وه ذه القاع ة الكبي رة كان ت تق ع ف ي الحه ة المقابل ة لﻺي وان
وتتصل بدهليز المابين .وكان طولها يناهز الــ 80,12م وعرضها50,4م .ونستطيع ان نق ول انه ا
كان ت تحم ل طاق ا ض خما نظ را ال ى ثخ ن اساس اتها)ع رض اﻻس اس الش رقي 77,2م وع رض
اﻻساس الغربي 10,2م ،غير اننا ﻻنستطيع ان نج زم ف ي ع دد وأش كال مناف ذها وم داخلها ،نظ را
لفقدان معالمها(.
ثانيا :مواد البناء
ان جميع اقسام البناء مشيدة باﻵجر)الطابوق( حتى ان الط وق والس قوف ايض ا معق ودة به ا.
وهذه العقادات مشيدة على احد الشكلين اﻻتيين:
أ.

الشكل المعروف بين البنائين باسم )الدور( والذي يشبه مقطع نصف بيضة.

ب .الشكل المعروف بين البنائين باسم )المدني( وال ذي يش به مقط ع س لة مس طحة القع ر مقوس ة
الجانبين.
ويب دو ان س قف اﻻي وان )وس قوف المج ازات كله ا م ن الن وع اﻻول .ام ا س قوف الغ رف
والقاعات ،فجميعها من النوع الثاني(  (2001)Al sharqi,والزخارف التي كانت وﻻتزال ت زين
جدران وسقوف بعض اقسام البناء ايضا مصنوعة من اﻻجر) .والدقة والكثرة التي تمتاز بها ه ذه
الزخ ارف حمل ت بع ض العلم اء عل ى اﻻعتق اد بانه ا مص نوعة م ن الجصوالس توك ومص بوبة
بواسطة قوالب خاصة .غير ان التدقيقات الواقعة لم تترك مجاﻻ للشك في ان هذه الزخ ارف كله ا
م ن اﻻج ر ب دون اس تثناء((General Antiquities, 1935).وجمي ع تل ك الس قوف والس طوح
والمقرنصات المزخرفة تتكون من تﻼصق قطع م ن اﻻج ر مختلف ة اﻻش كال والحج وم ك ل واح د
منها محفورة ومنقوشة بنقوش خاصة) .ان اﻻش كال الت ي تتك ون م ن تﻼص ق ه ذه القط ع هندس ية
بوجه ع ام ،ام ا النق وش المحف ورة عل ى ك ل قطع ة منه ا ،فه ي زهري ة عل ى اﻷكث ر()Al ,2001
.(sharqi
معظ م قط ع ه ذا اﻻج ر الزخرفيمس طحة ،غي ر انه ا تل تحم بعض ها م ع بع ض بواس طة قط ع
رقيق ة تق ع زخرفته ا ثخنه ا ﻻ س طحها الع ريض وكثي را م اتبرز حاف ات ه ذه القط ع الرقيق ة ع ن
سطوح القطع التي تقع بينها ،مم ا يجع ل الزخ ارف كثي رة النت وء كأنه ا محف ورة ف ي الخش ب ال ى
اعماق مختلفة) .وتكون هذه القطع في بعض الجهات منحنية السطوح تقع نقوش ها عل ى س طوحها
المقع رة فتتك ون بتﻼص قها وتراص فها مقرنص ات وقب ب مزخرف ة ف ي غاي ة البداع ة واﻹتق ان.ان
اجم ل المقرنص ات تجتم ع ف ي الم ابين المقاب ل للم دخل وزاوي ة ال رواق المتص لة ب اﻹيوان .وأم ا
اجم ل القب ب فتش اهد ف ي زواي ا ال رواق( ) .(Al sharqi,2001والتن وع الموج ود ف ي ط راز
زخرفة اﻻجر في هذا القصر يبلغ الى درجة محيرة جدا)،فمن تزيينات هندسية بحتة الى تزيينات
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زهرية بحتة وزخ ارف مكون ة م ن امت زاج ه ذين الن وعين م ن اﻻش كال التزييني ة ،وم ن تزيين ات
تح اكي الطن افس المنس وجة ال ى مقرنص ات تش ابه اﻻحج ار المنحوت ة ونق وش تماث ل اﻻخش اب
المنق ورة ،تتن وع الزخ ارف م ن ناحي ة ال ى ناحي ة وحت ى ف ي الناحي ة الواح دة م ن بقع ة ال ى بقع ة
بصورة عجيبة .والدقة المبذولة في هذه الزخارف ،عﻼوة على تنوعها تكس ب ه ذا القص ر مكان ة
فنية خاصة باعتبار زخرفة البناء(.
ثالثا :نشؤ الفن اﻹسﻼمي
تشكل الفن اﻻسﻼمي في بﻼد الشام أوﻻ على يد الدولة اﻷموية وسميت الفنون والعم ارة ف ي
ذلك الوقت بالطراز اﻷموي وذلك في سنة ) 661الى س نة 749ه ـ( ) ،(Demand, 1982وه ي
بﻼد متاثرة بفنون حضارات كثيرة وذلك لموقعها الجغرافي ح
يث تأثرت تلك البﻼد بحضارة وادي الرافدين والحضارة الساسانية والروماني ة والبيزنطي ة،
فق د س اعد ذل ك اﻻم ويين عل ى تش ييد المس اجد والقص ور وم ا فيه ا م ن فن ون وزخ ارف غني ة او
مخطوط ات ظه رت برمزي ة منف ردا به ا .وعن د انتق ال الخﻼف ة ال ى بن ي العب اس )32هجري ة-
750م\232هجري ة846-م( ) ((Diop, 2002ظه رت أس اليب فني ة جدي دة ،س ميت ب الفنون
العباس ية ،وبل غ ه ذا الط راز قمت ه عن دما بني ت مدين ة س امراء ،واس تمر اﻻزده ار ف ي العص ر
ألعباس ي حت ى نهايت ه ،وج اء الس لجوقيون ال ذين تول وا الس لطة ،حي ث أسس وا دول تهم وكان ت م ن
العصور ألذهبية فأنشئت المدرسة النظامية والقصر العباسي في بغ داد .وت ُش كل الفت رة م ن الق رن
)العاشر ،والح ادي عش ر ،والث اني عش ر( مرحل ة مهم ة ف ي تط ور الف ن اﻹس ﻼمي فف ي المرحل ة
اﻻولى حفظ هذا الفن طابع الفنون ألسابقة ثم قام بتخليص نفسه من تلك اﻻصول والخ روج بش كل
جديد والحصول على خصائصه.
رابعا ً :فن الزخرفة اﻹسﻼمية
 .1مفهوم الزخرفة
عن دما تبل ورت الثقاف ة اﻻس ﻼمية ف ي منطق ة الش رق العرب ي تج ددت معه ا المظ اهر ،الت ي
صاغت الطابع الشرقي للفن اﻻسﻼمي ومن اهم هذه المظاهر ،النظر الى اﻻنسان عل ى ان ه ج زء
م ن الك ون ول يس مح ورا ل ه وم ن ه ذا المنطل ق ابت دع الفن ان المس لم ص يغة جدي دة لمعالج ة
موضوعات اعماله ،مزج فيه ا ب ين العوام ل الثﻼث ة "لﻼنس ان والحي وان والنب ات" ك ان ف ي نف س
الوقت يضع الخطوط اﻻساسية الت ي ص اغت الط ابع الش رقي للف ن اﻻس ﻼمي ،منطلق ا م ن معي ار
فني جديد ،يعتبر مثل هذه العناصر المختلفة تقوم في بناء العمل الفن ي ب ادوار متس اوية ،إذ امك ن
تحويره ا وتبس يطها ،خاص ة اذا ك ان الغ رض تحقي ق اه داف فني ة وجمالي ة ول يس المحاك اة او
التسجيل فقط ،حتى ان اﻻستخدامات اللونية التي تستخدم في تلوين الزخ ارف ف ي الف ن اﻻس ﻼمي
لم تكن لغ رض تحقي ق وظ ائف رمزي ة او تعبيري ة او به دف محاك اة اﻻل وان الطبيعي ة ،ب ل كان ت
لتحقي ق اﻻه داف الجمالي ة ،وم ن هن ا بزغ ت الص يغة التجريدي ة للف ن اﻻس ﻼمي حت ى ﻻزم ت
تطوره ،وان مح اوﻻت التنس يق ب ين العناص ر الش كلية لﻼنس ان .والحي وان والنب ات ق د اس تلزمت
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عملي ات الح ذف وتخل يص اﻻش كال ،مم ا يعتب ر ف ي ه ذه الحال ة غي ر ض روري ،به دف تحقي ق
الس مات الفني ة واﻻس تمتاع الحس ي الجم الي المباش ر ،ولق د ص اغ الفن ان المس لم نم اذج اﻻش كال
اﻻدمية والحيوانية كوحدات زخرفية لتعكس القيم الفنية وابتدع اشكاﻻ تجمع بين الحيوان والطير،
حي ث ق ام بمزجه ا ب ين الزخ ارف الهندس ية والنباتي ة ون وع ف ي قيمته ا الخطي ة والملمس ية ،حت ى
يظهر العناصر المتداخلة والمختلف ة ف ي الف ن اﻻس ﻼمي متجانس ا ليعط ي ايق اع موس يقي ش اعري
عل ى ال رغم م ن الص فة الس طحية المج ردة.وانتش رت فن ون الزخرف ة بس رعة بع د بن اء المس اجد
اﻻولى ،ثم بدات بالظهور مستقلة عن العمارة ،وباشكال مختلفة اكثرها اس تعمالي الغ رض ،حي ث
يبدو على اﻻواني الخزفية والزجاجية وعلى الجلود والرقوق ،والواح الخشب والحجر .وقد لعبت
ه ذه القط ع المنقول ة دورا ف ي انتش ار الزخ ارف وتفاعله ا وتبادله ا ،مم ا حق ق الخصوص ية له ذه
الفنون ،وجميع العناصر الزخرفية ،الهندسية الخطية ،او النبتاتية اللينة ،تحم ل خص ائص موح دة
سواء كانت منقوشة على جدران العمارات او على القراطيس والقطع الصغيرة اﻻستعمالية .ومن
الخص ائص والمف اهيم الممي زة للزخرف ة اﻻس ﻼمية بقس ميها الهندس ي والنب اتي ،انه ا زخرف ة
"حركة" حيث انها تقوم بالزام المشاهد او المتلقي بحرك ة الع ين عل ى العم ل الزخرف ي ،ف المتلقي
يتجول بعينه حول تلك الزخارف.
 .2عناصر الزخرفة اﻻساسية
تعد النقطة من عناصر الزخرفة اﻻساسية وهي البداية ﻷي نشاط او نهايته ،اما هندسيا فه ي
تكون )بوضع مجرد من الطول والعرض كمركز دائرة ،و انها مجردة من اﻻبع اد ويمك ن تخيله ا
وتعيينها بتقاطع خطين او وقوسين و)هناك م ا يس مى بالنقط ة الزخرفي ة الت ي تختل ف ع ن النقط ة
الهندسية وتمثل شكل صغير وه ي ابس ط العناص ر التش كيلية لعم ل تك وين زخرف ي وه ي ف ي ح د
ذاته ا تحت وي عل ى ق وى كامن ة م ن التم دد وال تقلص( ) Daraysa&Adly Abdel Hadi,
 ،(2009كذلك يمكن تشكيلها هندسيا لتعب ر ع ن النقط ة مث ل ال دوائر والمض لعات الص غيرة ج دا،
وتس تخدم النقط ة كأس اس للعم ل الزخرف ي ف ي زخرف ة الس طوح والش رائط والمنس وجات ويك ون
حجمها مناسبا للسطح الذي يراد تنفيذ العمل الفني "الزخرفي" عليه ،اما الخط :هندس يا ه و اﻻث ر
الناتج من تحرك النقطة ،كما ان ه اق دم واس طة للتعبي ر والتمثي ل ألفن ي وب ه تتك ون اﻻش كال ،وه و
المق دار المعل وم لﻼبتع اد ع ن نقط ة المرك ز لينته ي ك ذلك بنقط ة( ).(Musbahi, 2007ومثلم ا
الخ ط متك ون م ن مس ار النقط ة ،ف ان الس طح الزخرف ي ك ذلك يتك ون م ن مس ار نقط ة زخرفي ة
ويسمى بالشريط الزخرف ي ،وق د يك ون عل ى ش كل مس تقيم او منحن ي او عل ى ش كل ايق اعي غي ر
مضطرب بالتناوب او بالتقابل في مس اره ،وب ذلك يك ون اﻻت زان ف ي الف راغ ع ن طري ق اوض اع
الخط ويعتمد على اﻻتزان كذلك يمكن عند التقاء وتجاور النقطة والخط ،ان يشكﻼ قيم جمالية ف ي
مﻸ السطوح الفارغة لتكون ش بكة زخرفي ة جميل ة ف ي تن اوب متناس ق ذا قيم ة جمالي ة بديع ة .ام ا
الدائرة فهي محكومة بقواعد جبري ة هندس ية م ن خ ﻼل الحرك ات الهندس ية المدروس ة داخ ل ه ذه
الدائرة بين المركز والمحيط .ومن تلك القواع د ي تم الحص ول عل ى المثل ث ،المرب ع ،والخماس ي،
والتي هي النم اذج اﻻول ى للعم ل الفن ي الزخرف ي ،س واء ك ان بش كل ف ردي او م ن خ ﻼل تك رار
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الش كل الواح د وتداخل ه .ويمك ن الجم ع ب ين اﻻش كال اﻻولي ة ف ي بيئ ة واح دة لتص بح زخ ارف
متنوعة.
 .3الزخارف النباتية
وه ي الزخ ارف الت ي تعتم د ف ي تك وين مفرداته ا عل ى العناص ر الطبيعي ة لمختل ف أن واع
النباتات التي تعد أحد مصادر اﻹلهام للفن ان ألمس لم وحاض رة بق وة ف ي أعمال ه الزخرفي ة.تمي زت
شخص ية الفن ان المس لم ف ي تعبي ره الزخرف ي ب ين التح وير والتجري د المطل ق والتكوين ات الح ّرة.
والتحوير في هذا النوع من الزخارف مبدأ أساسي في نق ل الطبيع ة ،وتحويره ا ،بمعن ى تجري دها
عن الواقع ومن خصائها الطبيعية ،ورغم ذل ك تبق ى تح تفظ بص فاتها اﻷساس ية .وتعتم د الزخرف ة
النباتية في قواعد التركيب على نظم معروفةمن ابرزها التناظر بكافة أنواع ه كل ي نص في مح ور
والتكرار والتناوب.ومن أهم خصائص العناصر الزخرفية هو وضعها داخل مساحات هندس ية أو
مضلعات صغيرة تحصل في داخلها الزخارف النباتية وقد أستعملت أش رطة زخرفي ة تج ري ف ي
داخلها الزخارف النباتية ،وتجلى ذلك في عمارة المدرسة المستنصرية والقص ر العباس ي ومئذن ة
جامع الخلفاء وفي جامع ابن طولون بمص ر) ..وبم رور ال زمن ب دأت الزخ ارف الهندس ية تطغ ى
فيم ا بع د عل ى الزخ ارف النباتي ة وب دأ اﻷتج اه ف ي حص ر الزخ ارف النباتي ة داخ ل المض لعات
الهندس ية ي زداد ت دريجيا ً حت ى ظه رت بش كل ف روع متش ابكة فق ط( ) Al-Azmi,
.(1980فالزخارف ذات العناصر النباتية كانت تحاكي في الصورة اﻹسﻼمية ،تجلي ات الﻼمرئ ي
وتجعل الفنان يحاول أن يبتعد قدر اﻹمكان عن محاكاة المرئي)الواقع( حرفي اً ،كونه ا مج ردة ك ل
التجريد ،أذ أن عالم النبات ك ان مص در إله ام الفن ان المس لم ،وك ان تعبي ر ه ذا الفن ان ع ن النب ات
يت راوح ب ين التجري د المطل ق والتك وين المتج رد م ن ك ل أث ر مرئ ي طبيع ي ..بمعن ى أن ه ينتق ل
بالشكل الطبيع ي ال واقعي ـ والنب ات كم ا ه و ف ي الطبيع ة المرئي ة ـ إل ى الش كل اﻹيق وني وم ن ث م
ينتقل إلى الشكل الرمزي فالمجرد كما في مشاهد المنمنمات في مدرسة بغداد في العصر العباسي
الثالث الذي استخدم الفنان عناصر نباتية بأشكال رمزية وابتعد عن محاكاة المرئي ﻷنه ق د أبتغ ى
اﻹيحاء بالحركة الدائرية واللولبية للتكوين العام من خ ﻼل حرك ات أغص ان النب ات المج رد ،كم ا
وج دناها ف ي أغل ب نتاج ات الخ ط والزخرف ة بجان ب النق وش المزخرف ة بالعناص ر النباتي ة عل ى
ج دران القب اب والم آذن واﻷب واب والمحاري ب والمن ابر ..ب الرغم م ن اس تخدم الفن ان ف ي بع ض
اﻷحيان زخ ارف نباتي ة اق رب إل ى أص لها الطبيع ي )المرئ ي( م ن الزخ ارف الس ابقة م ن أش كال
لعناقيد العنب وأوراقه وبعض الش جيرات .وتمت از ه ذه الزخ ارف وخاص ةً المحف ورة منه ا حف را ً
غ ائرا ً ف ي العم ق بوفرته ا وغن ى عناص رها بترتي ب هندس ي ملح وظ ،كم ا)اس تخدمت كي زان
الصنوبر واﻷزهار والوريدات داخل الفروع الملتوية وداخل اﻻشكال الهندسية بأسلوب جدي د ه و
أسلوب "التوشيح).(Al-Azi, 1977)("(1
) (1التوش يح ه و اﻻرابس ك وق د اس تخدم ال دكتور فك ري ه ذه اللفظ ة ب دﻻ م ن لفظ ة ال رقش ال ذي ﻻ ي راه
مستس اغا.فك ري-مس اجد الق اهرة ،ص ،182الع زي ،نجل ة اس ماعيل ،(1977) .قص ر الزه راء ف ي اﻻن دلس،
وزارة اﻻعﻼم ،مديرية اﻻثار العامة ،بغداد ،ص.173
مجلة جامعة النجاح لﻸبحاث )العلوم اﻹنسانية( المجلد  2019 (9)33ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol33/iss9/4

AL-Jboory: Floral Decorations in the Abbasid Palace Architecture in Baghdad

ستار الجبوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1519

وأستخدم الفن ان الس اق ال ذي تترك ز الزخرف ة علي ه و تلت ف اﻷغص ان حول ه ،وأحيان ا تاخ ذ
الزخرفة شكل القلب والذي يحيط بالزهرة ،وأن تلت وي عل ى ش كل حلزون ي .والزخرف ة الزهري ة
التي تاخذ الزهور ذات الفصوص ال ثﻼث ،ويوج د قرص ان لك ل قاع دة منه ا ،ك ذلك هن اك زه ور
ذات الخمسة فصوص ،والتي تتكون من عدة اش كال ومنه ا زه رة الل وتس وال ذي يعتب ر العنص ر
الرئيس ي ف ي الحش وة ،وك ان ترتيبه ا بطريق ة تماثلي ة تنته ي باغص ان مرس ومة بطريق ة طبيعي ة
متموج ة .وزه رة الرم ان الت ي )ترس م خطوطه ا الت ي تح دد الش كل ب اوراق مفصص ة ومتص لة،
وتتخللها من الداخل براعم تنتهي بأزهار خماسية مستديرة .وزهرة القرنفل الت ي يك ون اس تعمالها
أقرب إل ى ألطبيع ة،فتتكون م ن قاع دة مس تديرة ،فيه ا أوراق ثﻼثي ة مس ننة.أم ا الفواك ه فق د أدخ ل
الفن ان المس لم أن واع الفواك ه العم ل الفن ي الزخرف ي ،مث ل التف اح والعن ب والم وز
والصنوبر( (Kadoor, 2001).ﻻيكاد عنصر زخرفي يخلوا من الزخرفة النباتية ،و تتك ون م ن
الف روع واﻷغص ان واﻷوراق الت ي فيه ا الخط وط المنحني ة أو الملتف ة ويتص ل بعض ها ب بعض،
وبذلك تكون أشكاﻻً غير منتهية ﻻ حدود لها ،وبعضها تكون لها أكث ر م ن حرك ة مثلم ا يك ون ف ي
أغصان العنب التي تلتف حول نفسها أو حول النباتات اﻻخرى ،وبذلك تشغل الف راغ ال ذي يك ون
ب ين اﻷغص ان وتملئ ه) ،وق د ب دأت تب رز شخص ية ه ذه الزخ ارف المج ردة من ذ الق رن التاس ع
الميﻼدي في العصر العباسي وخاصة في مدينة سامراء().(Hussein, 1983
إن اﻷساس في الزخرف ة النباتي ة ه ي ورق ة العن ب ،وال ذي أتخ ذها الفن ان المس لم أساس ا ف ي
الرسم للعديد من اﻷشكال واللوحات الزخرفية،وذلك بعد أن قام بتحويرها ،وإض افته أليه ا أش كاﻻ
حسب رؤيته الفنية ومعالجاته لها فنيا .أما أسلوب العمل في الزخرف ة النباتي ة وتكوينه ا ه و ت درج
الفنان في العمل الزخرفي النباتي)حيث كان في بداية اﻷمر يرسم الشكل الزخرفي المطلوب كل ه،
ثم أهتدى الى طريقة تقسيم ذلك الشكل إلى نصفين متناظرين ومتساويين ف أدى إل ى س هولة العم ل
واختصار الوقت((Al-Azmi, 1980) .كما في الصورة رقم .1

صورة ) :(1نموذج للزخرفة النباتية.
ش غف الفن ان المس لم وطموح ه بالتن اظر وم لء الف راغ ،مم ا أدى إل ى ابتك ار طريق ة تقس يم
الشكل الزخرفي الى أربعة أقسام متساوية ومتناظرة ومتقابلة ،والزخارف النباتية )امتازت بكث رة
اس تعمالها ف ي ت زيين ارض يات العناص ر الزخرفي ة اﻻخ رى.كاﻻش كال الهندس ية والمقرنص ات
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والكتاب ات( (AL-Darraji, 2001) .وم ن أش هر العناص ر الزخرفي ة المهم ة والت ي اس تعملها
الفنان المسلم )المراوح النخيلية( ،ومن ش كلها يقص د به ا تمثي ل النخي ل .فع رف ه ذا العنص ر من ذ
الق دم ف ي الع راق ،ﻻنتش ار النخي ل في ه ،ث م أس تعمله الساس انيون والبيزنطي ون ،ال ذين ورث وه
للمسلمين ،فبذلك أخذه المسلمون وط وروا اﻷش كال القديم ة ،ف أبتكروا أش كاﻻ أخ رى .فق د حض ي
عنصر المروحة النخيلية ﻹهتمام الفنان المسلم وأس تعمله ف ي أكث ر أعمال ه الفني ة والزخرفي ة .أم ا
أهم أنواع المراوح النخيلية التي استعملها الفنان المسلم في بغداد ،هي المراوح المفصصة ،ومنها
ذات الفصوص الثﻼثية وذات الخمسة فصوص ،ثم المراوح البسيطة)التي ليست فيه ا فص وص(.
وك ذلك )اس تعمل الفن ان الم راوح المركب ة والت ي تتك ون م ن مروح ة نخيلي ة بس يطة او مفصص ة
منشطرة ال ى نص فين ويلتقي ان عن د راس يهما ويحص ران ف ي داخلهم ا مروح ة ص غيرة بس يطة اة
مفصصة .واحسن اﻻمثلة على هذه المراوح النخيلية التي نراه ا ف ي القص ر العباس ي ،والمدرس ة
المستنصرية( ).(Al-Azmi, 1980
الفصل الثالث):تحليل الزخارف اﻹسﻼمية في عمارة القصر العباسي(
لغ رض تحقي ق أه داف الدراس ة س يقوم الباح ث بالكش ف ع ن الزخ ارف اﻹس ﻼمية النباتي ة
الموجودة في محتويات القصر العباسي في بغداد وتحليل البعض منه ا ،وقب ل القي ام به ذه الخط وة
ﻻبد لنا من ان نعرف الخطوات التي كان يعتمدها المزخرف اﻻسﻼمي والمص ادر الطبيعي ة الت ي
كان يستلهم منها افكاره في انشاء الزخارف النباتية وكما يلي:
اوﻻ:مراحل نشؤ وتكون كأس الزهرة الطبيعي وظهورالعنصر الكأس ي بهيئت ه اللمح ورة زخرفي ا
وكما موضح في الشكل رقم  .2من رسم الباحث ).(Farid,1957

1

2

3

4

5

6

7

8

ثاني ا:تقس يم عنص ر الزه رة البس يط وكم ا موض ح ف ي الش كل رق م  .3م ن رس م الباح ث
)(Farid,1957

كؤوس ازهار كاملة ثﻼث فلق

كؤس ازهار كاملة فلقتان
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قاع مزدوج

قاع مستقيم

قاع مغلوق

كؤوس مقسومة كاملة ثﻼث فلق

قاع مستقيم

قاع مجوف

قاع آحادي

كؤوس مقسومة كاملة فلقتان

قاع مجوف

قاع آحادي

ثالثا :الحشوات النباتية وكما موضح في الشكل رقم  .4من رسم الباحث )(David, 1989

حركة الغصن النباتي وتفرعاته التي تعتمد
في اﻻنشاء الزخرفي للحشوات النباتية بشكل
عام في الزخرفة اﻻسﻼمية

تفصيل للعنصر الكأسي ذي القاع المجوف
المغلق ذي العيون
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الورقة الجناحية ذات القاع

العقدة الرابطة لﻸغصان
النباتية

تفصيل للعنصر الكأسي داخل
ورقتين جناحيتينمغلقتين

تحويرات غصنية ملتفة بشكل حلزوني تتخلل حركة اﻻغصان او تنتهي بها
العينة ) :(1البوابة الخارجية

صورة )):(2البوابة الخارجية للقصر(

صورة ) :(2-2مقطع للجزء العلوي من البوابة.

التحليل
مجلة جامعة النجاح لﻸبحاث )العلوم اﻹنسانية( المجلد  2019 (9)33ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تتكون منطقة الباب الخارجي وأعلى البوابة من ثﻼثة أقواس تضمنت:
 .1النجمة الثمانية المركزية
هذه النجمة تتكون من حشوه نباتية متناظرة في اﻷسلوب الفني ألزخرفي ،ذات عق دة رابط ة
واحدة ،فهي عبارة عن أغص ان مورق ة ملتف ة بش كل دوائ ر متص لة م ع بع ض ،تض م ف ي داخله ا
أش كال كاس ية ثﻼثي ة ذات ق اع مجوف ة ،وق د حف رت القط ع اﻵجري ة الت ي نف ذت عليه ا الزخ ارف
النباتي ة بش كل الحف ر المف رغ لخلفي ة الزخ ارف النباتي ة ك ي تظه ر بش كل ب ارز وواض ح عل ى
المس احة الداخلي ة للنجم ة الثماني ة .وأس تخدم الفن ان المزخ رف أس لوب متمي ز ف ي الحف ر إذ جع ل
بع ض اﻷغص ان واﻷوراق ذات خش ونة ف ي الحج م بينم ا جع ل ال بعض اﻵخ ر م ن اﻷغص ان
واﻷوراق المتشابكة ذات نعومة مما أضفى عليها طابع البعد الثﻼثي .وكما في الشكل رقم )(5

شكل ) :(5يوضح الرسوم التفصيلية للحشوات النباتية داخل النجمة الثمانية وهي مبنيةعلى
عناصر كأسية كاملة ونصفية مؤسسة على عقدة واحدة وعنصر كأسي كامل واحد) .من رسم
وتحليل الباحث(.
ب .المضلع السداسي
م ن امت داد رؤوس النجم ة الثماني ة ،تك ون المض لع السداس ي ،وقس م الفن ان المزخ رف ه ذا
المضلع إلى أربع أقسام في تكرار زخرفته النباتية ،وهي عبارة عن غصنين متن اظرين م ورقين،
حيث يلتقيان من جهة اﻷض ﻼع السداس ية بش كل م دبب ،أم ا م ن جه ة المرك ز فيك ون عل ى ش كل
دائرتين متﻼمستين ،وهذا الشكل يتكرر على اﻷقسام اﻷربعة التي ق ام الفن ان المزخ رف بتقس يمها
على ذلك المضلع ،كما إن الشكل الزهري الذي أستعمل داخل هذه اﻷغصان هي كؤوس ثﻼثية ذا
قاع مجوف .وكما في الشكل رقم ).. (6
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شكل ) :(6يوضح الرسوم التفصيلية للحشوات النباتية مبنية على عناصر كأسية كاملة ونصفية
مؤسسة على عنصرين كأسيين كاملين بدون عقد في المضلع السداسي) .من رسم وتحليل
الباحث(.
ج .النجمة الﺨماسية
تضمنت هذه النجمة شكﻼ نباتيا ذا أشكال كاس ية كامل ة ،كم ا إن اﻷوراق الجناحي ة تل ك فيه ا
تحويرات تلتصق بالغصن النباتي ،والزخرفة هنا استخدمت بشكل خش ن وحف رت بطريق ة الحف ر
المفرغ ،وتمتد اﻷوراق الجناحية تلك إلى رأس النجمة وكما في الشكل رقم ).. (7

شكل ) :(7يوضح الرسوم التفصيلية للحشوات النباتية في النجمة الخماسية )من رسم وتحليل
الباحث(.
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اما في القوس الثاني فقد أختلف العمل ألزخرفي النباتي فيه وكما يلي:
أ.

النجمة الثمانية

مﻸت النجمة الثمانية بحشوه نباتية عبارة عن أغصان ملتفة على شكل حلزون ،كم ا إن تل ك
اﻷغصان خشنة وبسيطة ،وتق وم ه ذه الزخرف ة عل ى عق دتين رابطت ين ،لتﻼق ي الش كل ألزخرف ي
ال ذي عل ى جه ة معين ة م ع الجه ة اﻷخ رى ب نفس تفاص يل الجه ة الس ابقة ،ف ان ه اتين الوح دتين
المتناظرتين يكون مك ان التق ائهم ف ي الوس ط ،حي ث أن اﻷغص ان تنبث ق م ن اح د ه اتين العق دتين
لتلتقي عند العقدة اﻷخرى وب العكس ،فتس تكمل اﻷغص ان تل ك طريقه ا عل ى ج انبي العق دتين ك ي
تمﻼ المساحة كاملة وكما في الشكل رقم ).(8

شكل ) :(8يوضح الرسوم التفصيلية للحشوات النباتية في النجمة الثمانية)من رسم وتحليل
الباحث(.
المضلع الثماني
الزخارف النباتية لهذا المضلع متكونة من أغصان مورقة ومتناظرة فيما بينها فقد كانت تلك
الزخرفة خشنة ،واﻷغصان التي فيها تمتد بشكل فيه مرونة وانسيابية عالية ،وق د ك ان ف ي الجه ة
اليمنى الشكل ألغصني المورق يناظره من الجهة اليسرى نف س الش كل وعن د التقائهم ا ف ي الوس ط
وتحرك الغصن نحو الجهة المعاكسة قد كون فتحات من اﻷماكن التي كان فيها الغصن يتج ه إل ى
الجهة المعاكسة لمكان التقاء المتناظرين مما أعطى للش كل الكام ل ش كﻼ جمالي ا وكم ا ف ي الش كل
رقم ).(9
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شكل ) :(9يوضح الرسوم التفصيلية للحشوات النباتية في المضلع الثماني )من رسم وتحليل
الباحث(.
العينة ) :(2الغرفة التي في مدخل القصر من البوابة الﺨارجية .
التحليل
أ.

المضلع السداسي

تكون المضلع السداسي من امتدادات الخطوط للنجمة الخماسية ،وملئ بالزخ ارف الغص نية
البسيطة فكانت فيها الدوائر واﻷقواس واضحة ،حيث إن العقد هنا غير موج ودة وكم ا ف ي الش كل
رقم ).(6
ب .اﻹيوان
في واجهت ه حني ة واس عة وأحيط ت ه ذه الحني ة بزخ ارف نباتي ة عب ارة ع ن أغص انزخرفيه
مورقة حلزونية وخشنة تناظرت فيها اﻻشكال الزخرفية ،ياتي بع د ذل ك الش ريط اﻵج ري البس يط
وال ذي يخل و م ن الزخ ارف ،والش ريط يح د الش كل الس ابق م ن اﻷس فل ويتع رج مع ه عل ى نف س
التعرجات .اما تحت هذا الشريط شكلين مثلثين اخذت نفس اﻻتجاه الذي فوقها في تعرجه ،وملئت
هذه المثلث بزخرفة نباتية تتكون من اشكال كأسية ثﻼثية الفلق مجوف ة ف ي اتص ال الس اق بالق اع،
وتخ رج م ن اس فلها اغص ان مورق ة خش نة لتتج ه ال ى اﻻعل ى يناظره ا نف س الش كل م ن الجه ة
اﻻخرى ،وفي اسفل الشكل الكأسي ورقة جناحية خشنة تخرج منها اغصان مورقة لتتصل باس فل
الغصن المورق التابع للشكل الكأس ي ،ويتف رع م ن اﻻغص ان المورئق ة الت ي خرج ت م ن الش كل
الكأس ي لتتج ه ال ى الجان ب وك ذلك تن اظره الجه ة اﻻخ رى ،كم ا تتخل ل تل ك اﻻغص ان المورق ة
اغص ان انع م ،وطريق ة الحف ر هن ا مفرغ ة .وك ان لﻼق واس العباس ية المدبب ة دور ف ي العملي ة
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الجمالية ،حيث نف ذث ث ﻼث اق واس بيض وية ص غيرة ومدبب ة م ن اﻻعل ى وكأنه ا ش كل لمقرنص ة
فالقوس الوسطي فيه زخرفة نباتية خشنة حفرت قاع دتها بطريق ة مفرغ ة ،والزخرف ة النباتي ة ف ي
ذلك القوس عبارة ع ن اغص ان مورق ة تلت ف ح ول ش كل نص ف كاس ي ثﻼث ي الفل ق مج وف ف ي
التقاء الساق بالقاع ،وتتفرع من هذا الكأس اغصان مورقة متجهة الى اﻻعلى لتلتقي بشكل كأس ي
مح ور ص غير ه ذا النص ف ين اظره اخ ر ف ي الجه ة اﻻخ رى ليك ون ش كﻼ ك امﻼ.ام ا القوس ين
الجانبيين الذين على جانبي القوس الوسطي يوجد فيها زخارف نباتية عب ارة ع ن اغص ان مورق ة
ذات عقدة رابطة من اﻻعلى ويخرج م ن اعل ى العق دة غص نان يتفرع ات ال ى ليلتق ي اح دهما ف ي
اعلى الزخرفة مع نظيره من الغصن اﻻخر ،والفرع اﻻخر ينبت منه نصف شكل كأسي وكما في
الشكل رقم ) (10و ).(11

شكل ):(10يوضح الزخ ارف الموج ودة داخ ل شكل ):(11يوضح الزخ ارف الموج ودة داخ ل
اﻻيوان الصغير) .من رسم وتحليل الباحث( .القوس ين الج انبيين ف ي الق وس الوس طي ف ي
اﻻيوان الصغير)من رسم وتحليل الباحث(.
العينة ) :(3واجهة المدخل الذي في يسار المتلقي عند البوابة الﺨارجية
التحليل
تكون هذه الواجه ة عل ى ش كل مس تطيل ف ي داخل ه زخ ارف هندس ية ونباتي ة ،ويتض من ف ي
داخله المضلعات السداسية التي ملئت بالزخارف النباتية المتكونة من اﻻغص ان المورق ة المتالف ة
حول الشكل الكأسي ويناظره م ن اﻻس فل ،كم ا ان اﻻوراق الغص نية الخش نة تح يط ه ذه اﻻش كال
وتتفرع منها بانسيابية جمالية عالية .واحيطت الواجهة بشريط خارجي عبارة ع ن اوراق جناحي ة
متظافرة مع اﻻغصان المجردة ،كما ان نظام تكراره بالتناظر وكما في الشكل رقم ).(12
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شكل ) :(12يوضح الزخرفة الموجودة في الواجهة التي على يسار المتلقي )من رسم وتحليل
الباحث(.
العينة ):(4زخارف الواجهة الداخلية الشرقية للقصر
التحليل
أ.

اعلى اﻻيوان

يتكون اﻻيوان من مهاد زخرف ي نب اتي ،وك ان الفن ان المزخ رف حريص ا عل ى مل ئ الف راغ
بالزخ ارف النباتي ة لش غل المس احة الفارغ ة ف ي العم ل الفن ي الزخرف ي لكس ر المل ل والرتاب ة،
فالمس احة العلوي ة لواجه ة اﻻي وان كان ت مقس ومة ال ى نص فين م ن وس ط الواجه ة المخصص ة
لﻼيوان ،فالجزء اﻻيمن واﻻيسر يتناظران في الزخرفة ،وفق مبدا التن اظر النص في ،حي ث يكم ل
احد نصفي الزخرفة النصف اﻻخر في اتجاه متقابل.
والزخرفة النباتية التي كانت حشوة للزخارف الهندسية ،عبارة ع ن اغص ان مورق ة بس يطة
وخشنة على مهاد زخرفي ناعم ،وذلك في النجمة اﻻثني عشرية ،اما في اللوزات فاستخدم الفن ان
المزخرف الخطوط المتوازية والمتقاطعة ،والمضلع السداسي تك ون م ن امت داد رؤوس النجم ات
وفي ه الزخرف ة النباتي ة المتكون ة م ن ش كل كاس ي ثﻼث ي الفل ق مغل وق الق اع ،تتوس ط الزخرف ة،
فيخرج من اسفلها غصنين ينقسم الى قسمين فيتجه كل غصن الى جانب الزخرفة ليتصل اح دهما
بنظيره في اس فل الزخرف ة واﻻخ ر ينته ي بش كل كاس ي اخ ر اص غر حجم ا م ن س ابقه اﻻ ان في ه
الفص اﻻوس ط اكب ر حجم ا م ن الفص ين اﻻخ رين .واﻻطب اق ملئ ت بحش وات نباتي ة نف ذت بش كل
متشابك ومتشعب من نقطة معينة ،ونفذت بشكل متوازي ومتساوي عل ى ك ل ض لع م ن اﻻض ﻼع
الموجودة على الشكل الشبه دائ ري .والنجم ة الثماني ة كان ت الحش وة الت ي ف ي داخله ا عب ارة ع ن
اشكال حلزونية متشابكة ومتناظرة ،فقد كان الفنان المزخ رف ش غوفا بالتن اظر وم لء الف راغ ف ي
بادئ اﻻمر كان يقسم الشكل الى نصفين متساويين ومتناظرين ،اما بع د ذل ك ابتك ر ص يغة اخ رى
للعمل) ،فابتكر طريقة تقسيم الش كل الزخرف ي ال ى اربع ة اقس ام متن اظرة ومتقابل ة ،وه ي طريق ة
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تؤدي بﻼ شك الى سهولة العمل وسرعة انج از الزخ ارف() ((Al-Azmi, 1980لق د كان ت ه ذه
الزخرفة التي في النجمة الثمانية عبارة عن ثﻼث عقد رابطة ومتناظرة بمثابة مراكز تخرج منه ا
اﻻغصان واﻻوراق ،فالعقد التي على المحور الوسطي تخ رج من ه اﻻغص ان لتلتق ي م رة اخ رى
في ذلك المحور بمسارات حلزونية كي تغطي المساحة كاملة وكما في الشكل رقم ).(13

ش كل ):(12رس وم تفص يلية لحش وات نباتي ة داخ ل نجم ةاﻻثني عش ر والمض لع السداس يوالمثلث
داخل القوس في اﻻيوان )من رسم وتحليل الباحث(.
ب .الق وس ال داخلي الواق ع ب ين الق وس الث اني والق وس ال داخلي لﻼي وان ال ذي يمث ل الس قف
اﻻيوان
القوس الذي يقع بين القوس الثاني والقوس الداخلي لﻼيوان وال ذي يمث ل الس قف عب ارة ع ن
شريط زخرفي متكون من اطباق نجمية اثن ي عش رية م ع امت داداتها ،ومنف ذة عل ى المه اد النب اتي
الزخرفي ،فالفنان المزخرف كأنه ﻻيريد الفصل م ا ب ين الطبيع ة والخط وط الهندس ية الت ي تس مو
بحلتها وزخرفتها ،وتﻼحم الزخارف فيما بينها ،فكان ت ه ذه الزخ ارف منف ذة داخ ل قوال ب واُط ر
على اشكال سداسية ولوزات خماس ية ،بينم ا اﻻُط ر ف ي ه ذا اﻻي وان ه ي اس اس الزخرف ة .وك ان
للزخارف النباتية دور المهاد في العمل الزخرف ي فق د كان ت ف ي جمي ع الزخرف ة الهندس ية عب ارة
عن اغصان حلزونية ناعمة بسيطة ومتشابكة ومحفورة بشكل مفرغ،
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العينة ) :(5اﻻروقة والمقرنصات في واجهات القصر العباسي
التحليل
يتكون المقرنص من احجار تنحت وتجمع على ش كل خلي ة نح ل تت دلى ف ي طبق ات ،وتك ون
على شكل نتوآت بارزة ،وبذلك تؤلف حليات جمالية ومعمارية ،وتؤدي وظيفة جمالية من الناحية
الفنية ،اما من الناحية المعماري ة فله ا وظيف ة مهم ة اﻻ وه ي تقوي ة ج دران القص ر وتعتب ر قاع دة
ترتك ز عليه ا الس قوف واﻻق واس والقب اب.وتﻼزم ت معه ا الزخرف ة النباتي ة واعطته ا الش كل
الجم اليمن خ ﻼل الحرك ة الجمالي ة لتل ك المت دليات المقرنص ة ،فق د اس تخدم التن اظر ف ي العم ل
الزخرفي النب اتي والتك رار ،ونف ذت تل ك الزخ ارف النباتي ة بش كل مت زاوج ب ين الن اعم والخش ن،
فالنجمة الثمانية التي كانت في السقف نفذت عليها زخرفة نباتية ناعمة وف ي المرك ز لتل ك النجم ة
نفذت دائرة صغيرة فيها تتضمن في داخلها على اربعة اقواس صغيرة مكونة م ن طرفيه ا اش كال
كأس ية جميل ة ،ام ا ف ي المض لعات المتك ون راس ها ف ي الزاوي ة الت ي ب ين ك ل رأس ين م ن رؤس
النجمة الثمانية ،ففيها زخرفة نباتية ناعمة وخش نة ،وه ي عب ارة ع ن اغص ان مورق ة ومتن اظرة،
كما ان الشكل الكأسي كان له الحظور الواضح في العمل الزخرفي.واستخدم الفنان المزخرف في
المقرنصات عدة اشكال ،فالشكل المق رنص الوس طي اس تخدم الش كل ال ذي تظه ر في ه العق د عل ى
شكل مركز والذي يتفرع منه ثﻼثة اقسام ،فيتفرع من جانبي العقدة نصفي مروح ة نخيلي ة بس يطة
في تكوينها ليلتقيا في اعلى الزخرفة ،ويخرج كذلك من جانبيها فص ان حلزوني ان ليتفرع ا وينتهي ا
بنصف شكل كأسي ،اما القسم اﻻخر يخرج من اعلى العقدة على شكل فرعين من اليمين واليس ار
لينتهيا بما يشبه نصف المروحة النخيلية البسيطة ونصف الشكل الكأسي ،اما القسم الثالث فيخ رج
من اسفل العقدة بشكل غصنين يتجهان الى اليمين واليسار لينهيا بما يش به نص ف الش كل الكأس ي.
واحيط هذا المقرنص بشرط زخرفي غصني نباتي عبارة عن اغصان خشنة بع ض الش ئ ،فمنه ا
ما يتحرك بشكل موجي واخر يتح رك بش كل متكس ر ومتض افر ف ي داخ ل الغص ن الم وجي .ام ا
الشكل النباتي المستخدم في المقرنصين الذين على جانبي الش كل الس ابق عب ارة ع ن ش كل كأس ي
ثﻼثي الفلق مجوف من التقائه بالساق ،وتخرج منه تفرعات غصنية مورق ة لتتس امى ال ى اﻻعل ى
ليلتقي بشكل شبيه بالشكل الكأسي الثﻼثي وايضا مج وف م ن اس فله ،كم ا ان ذل ك الغص ن يخ رج
من ه ف رع اخ ر ليتح رك ال ى الج انبين م ن تل ك اﻻش كال الزخرفي ة مكون ا اوراق غص نية خش نة،
وتخلل اﻻشكال الزخرفية اغصان انعم من التي نفذت فيها اﻻغصان المورقة واﻻشكال اﻻخ رى،
وحفرت تلك الزخارف بطريقة الحفر المفرغ ،وكما في الشكل رقم )(14
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شكل ) :(14يوضح زخرفة سقف المقرنصات )من رسم وتحليل الباحث(.
العينة ) :(6واجهة الغرفة السفلية اﻻولى في الضلع الجنوبي من جهة اﻻيوان الكبير
التحليل
عمل ت حش وة الزخ ارف ف ي المض لع الخماس ي ،عل ى ش كل اغص ان ملتف ة وملتوي ة بش كل
اق واس ودوائ ر ،متن اظرة وخالي ة م ن العق د الرابط ة ،فاﻻس اس ال ذي اتب ع هن ا ان الغص ن يرس م
بشكل حلزوني ،وعلى جه ة واح دة م ن الجهت ين المتن اظرتين ،فتكم ل الحش وة عن د تك رار جهته ا
اﻻخرى .اماالزخرفة النباتية في النجم ة العش ارية فق د تألف ت م ن اش كال كأس ية ثﻼثي ة الفل ق ذات
العقدة الواحدة ،مع زخارف غص نية مورق ة ،مكون ة اق واس ودوائ ر ح ول الش كل الكأس ي وال ذي
كان في اعلى النجم ة ،كم ا حف رت القاع دة الت ي نف ذت عليه ا الزخرف ة بش كل مف رغ ،مم ا يعط ي
اﻻيحاء لدى المتلقي وكأنها نفذت على شكل قوال ب رص ت فيم ا بع د عل ى الواجه ة المع دة للعم ل
الزخرفي وكما في الشكل رقم ).(15

ش كل ) :(15يوض ح الحش وات النباتي ة داخ ل النجم ة العش ارية وه ي مبني ة عل ى عناص ر كأس ية
كاملة ونصفية مؤسسة على عقدة واحدة وعنصر كأسي كامل واحد)من رسم وتحليل الباحث(.
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نتائج التحليل
 .1استخدام الزخارف النباتية كمهاد زخرفي او ش اغل للفراغ ات الناتج ة ع ن اش كال الزخرف ة
الهندسية في عمارة القصر العباسي.
 .2استخدام نظام الحشوات الغصنية المجردة ،الت ي اس تخدمت ف ي حش وة الزخ ارف الهندس ية،
التي تتخلل مع اﻻشكال الكأسية والغصنية المورقة .كما في العينات رقم ).(،3 ،1
 .3اظهار البعد الثالث على العمل الزخرفي وذل ك م ن خ ﻼل اس تخدامه اس لوب الحف ر أذ جع ل
بعض اﻻغصان واﻷوراق ذات خشونة في الحج م ،بينم ا جع ل ال بعض اﻵخ ر منه ا ناعم ة.
وكما في العينة ) (1في النجمة الثمانية المركزية.
ّ
أن أغلب الزخارف الموجودة في القصر العباسي استُخدم فيها اسلوب التناظر داخ ل الش كل
.4
الواحد ،وكما في الشكل رقم ) (9التابع للعينة ) (1التي تمثل المضلع الثماني.
 .5استخدم الفنان المزخرف اسلوب التناظر النصفي والذي يكمل احد نصفي الزخرفة النص ف
اﻵخر في اتجاه متقابل ،كما في العينة ) (4في أعلى اﻹيوان.
 .6بروز المهاد الزخرفي النباتي بشكل ناعم في استقرار الزخ ارف الهندس ية والنباتي ة الخش نة
عليه بشكل متﻼئم ،وظهر في اغلب العينات التي في القصر.
 .7ظهور اسلوب العقد الرابطة ذات العقدتين في الزخارف النباتية ،كما في العينة ).(4
 .8استخدام الفن ان المزخ رف اﻷش كال الكأس ية الكامل ة الثنائي ة الفل ق وذات زاوي ة أحادي ة عن د
اتصال الساق بالقاع ،كما في العينة ).(5
 .9استخدام الفنان المزخرف لﻸش كال الكأس ية الكامل ة الثﻼثي ة الفل ق ،كم ا ف ي العين ة ر)،5 ،4
.(،7
 .10استخدام الفنان المزخرف للعقد الرابطة ذات العقدة الواحدة ،كما في العينة ).(3 ،2 ،1
 .11استخدام اﻷوراق الجناحية في اﻷشرطة المحيطة بالزخارف ،كما في العينة ).(1,2,3,5,6
 .12اعتم اد الفن ان المزخ رف عل ى التب ادل ال وظيفي للمف ردات الزخرفي ة ،فاس تخدم المف ردات
اﻻساس ية ودمجه ا م ع مف ردات أساس ية اخ رى ،لم ﻸ الف راغ الكبي ر داخ ل المس احات
الزخرفية ،وكما في عينات القصر كاملة.
 .13استخدام تقنية الحفر الغائر والبارز على اﻵجر لتكوين التوليفات الزخرفية والتزيينية ،حي ث
تفنن في اخراجها من خﻼل مس تويات قط ع اﻵج ر واوض اعها ،واس تخدم الفن ان المزخ رف
هذا اﻷسلوب في جميع العينات الزخرفية التابعة للقصر.
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 .14اس تخدام اﻷطب اق اﻷثن ي عش رية ف ي اعل ى الواجه ة الش رقية والناتج ة م ن نس بة )ج ذر (3
والتي تتكون فيها اللوزات والنجوم الخماسية ،وه ذا الج ذر يس مى بالج ذر ال رزين ،كم ا ف ي
العينة ).(7
التوصيات
في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث ما يلي:
 .1ضرورة توظيف الزخارف النباتية في عمارة القص ر العباس ي ف ي التص ماميم المنف ذة الي وم
وخاصة في مجال العمارة والتص ميم ال داخلي واس تخدام مف ردات ه ذه الزخ ارف وتوظيفه ا
بما يحقق اﻻصالة والتجديد في آن واحد.
 .2ضرورة التأكيد على تدريسي الخط العربي والزخرفة اﻻسﻼمية بضرورة حث الطلبة عل ى
استلهام افكارهم من هذه الزخارف سيما وانها تمثل منبعا خصبا للفن اﻻسﻼمي.
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