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 الرتبوية والتعليمية لفن الزخريف اإلسالمي أثناء احلكم العثماين بطرابلس، ليبيا: دراسة عن أبعادها

  الملخص

ن احلُكم العثمايِن لليبيا  اِكتست العديد من املباين مبُختلف أنواعها َّبلزخارف اإلسالمية النباتية واهلندسية، إَّبا

اإلسالمية َّبلطابع العثماين، واستطاع أن يتبناها الفنان املسلم  واليت كانت نوعا من أنواع نقل احلضارة

وحيتضنها وأن يظهرها َّبلشكل الذي يتناسب مع العادات والتقاليد اليت هي الركن األساس يف حياة اجملتمع 

بوية اللييب، األمر الذي يستدعي ضرورة معرفة أنواع هذه الزخارف وتصنيفها والتعمق يف ما حتتويه من أبعاد تر 

األبعاد الرتبوية والتعليمية اليت بيان تلك هذه الدراسة إىل  هتدفو  .اإلسالميةوتعليمية متعلقة َّبلدين والعقيدة 

حتتويها الفنون الزخرفية  أثناء احلكم العثماين بطرابلس الليبية، وكيفية االستفادة منها يف صياغة أهداف عامة 

ليبيا، من خالل ما يهدُف إليه الفن الزخريف اإلسالمي، والربِط بني اجلانب للمناهج التعليمية الفنية يف 

وِإلقاء الضوء على اتريخ الفن الزخريف يف احلَضارة  الرتبوي من جهة، وبني املْنجز العملي من جهة أخرى،

ذلك واخلوض وهنا كان البد من بيان اإلسالمية عامة، ويف عصر الدولة العثمانية خاصة إَّبن حكمها لليبيا، 

الرتكيز على البعد الرتبوي والتعليمي يف الزخارف اإلسالمية، وَّبلتايل إمكانية اإلفادة منها يف إبراز معامل و 

احلضارة اإلسالمية املضيئة ضمن صفحات اتريخ اإلنسانية، وهنا ميكننا القول أبّن مشكلة الدراسة تتمحور 

ن احلُكم العثماين لليبيا حيتوى على أبعاد تربوية هل الفن الزخريف اإلسالمي  حول التساؤل اآليت: إّبا

 واعتمدت وتعليمية ميكن االستفادة منها يف صياغة أهداف عامة وخاصة ملواد التعليم الفين يف ليبيا ؟

، للتعرف على مفهوم الفن الزخريف وما حيتويه من أبعاد تربوية، سواء الوصفي املنهج االستقرائي الدراسة على

ة اإلسالمية أو من خالل الفنون الزخرفية فرتة حكم الدولة العثمانية، حيث ميكن اإلحاطة هبا يف احلضار 

الوصفي  الدراسة واملنهجبشكل تفصيلي عن طريق استقرائها لتمهيد الطريق أمام استنباط النتائج العامة جلل 

دام منهج حتليل احملتوى التحليلي لوصف األعمال الفنية الزخرفية املتواجدة يف عينة الدراسة، واستخ

(Content Analysis حتديدا لتحليل الزخارف اليت حتتوي عليها املادة العلمية املتعلقة مبوضوع الدراسة )
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وعملت الباحثة على حتليل للمحتوى الرتبوي  واليت مت جتميعها وبيان مضموهنا وسردها وتفصيلها مث مناقشتها.

لرتبية، وأهداف الرتبية عموماً وأهداف الرتبية الفنية خصوصا، والتصور واملستمد مفرداته من النهج اإلسالمي ل

اإلسالمي للكون واحلياة ولقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج وضعت يف اخلامتة أمهها، كان أن 

فادة ميكن االست وأبعاد تربوية وتعليمية عاليةالزخارف اإلسالمية يف عهد احلكم العثماين احتوت على فلسفة 

يف صياغة األهداف العامة للمواد الفنية التعليمية، وقد محلت الزخارف يف الفن العثماين طابعا مميزا  امنه

يستطيع املشاهد أن مييزه عن َّبقي الزخارف األخرى املصاحبة للعصور اإلسالمية، وأن الفن الزخريف اإلسالمي 

 ث النبوي الشريف.ارتبط ارتباطا وثيقا مبا جاء يف القرآن الكرمي واحلدي
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 الرتبوية والتعليمية الفن الزخريف اإلسالمي أثناء احلكم العثماين بطرابلس، ليبيا: دراسة عن أبعاده

ABSTRAK 
Semasa pemerintahan Dinasti Uthmaniyyah di Libya, pelbagai bentuk bangunan telah 

dihiasi dengan motif tumbun-tumbuhan dan seni geometri Islam. Ini menjadi salah satu 

cara pemindahan peradaban Islam dengan ciri-ciri Uthmani. Jurutera muslim ketika itu 

dapat menggabung-jalinkan dan menzahirkannya sesuai dengan adat dan tradisi yang 

merupakan asas dalam masyarakat Libya. Justeru, wujud keperluan untuk mengetahui 

jenis-jenis dekorasi tersebut, mengklasifikasinya dan mendalami perspektif pendidikan di 

sebaliknya yang berkait dengan agama dan akidah Islam.  Kajian ini bertujuan untuk 

mengetahui dimensi pendidikan dan pengajaran yang terkandung dalam seni dekorasi 

semasa pemerintahan Khilafah Uthmaniah di Tarablus, Libya dan cara mengambil 

manfaat daripadanya dalam membentuk objektif umum bagi silibus pendidikan seni di 

Libya melalui pemahaman terhadap objektif  seni bina Islam dengan menghubungkannya  

daripada sudut pendidikan dan sudut pembuatannya secara amali selain memberi 

tumpuan kepada sejarah seni dekorasi dalam tamadun Islam secara amnya dan pada 

zaman pemerintahan kerajaan Uthmaniyyah khasnya di Libya. Justeru, adalah perlu untuk 

mengkaji dan memberi tumpuan terhadap dimensi pendidikan dan pengajaran yang 

terkandung dalam seni bina Islam sehingga dapat mengambil faedah daripadanya bagi 

menonjolkan ciri-ciri tamadun Islam yang gemilang dalam sejarah peradaban manusia. 

Dapatlah dikatakan bahawa masalah kajian berkisar persoalan berikut: Adakah seni 

dekorasi Islam semasa zaman Uthmaniyyah di Libya mengandungi dimensi pendidikan 

dan pengajaran yang dapat diambil faedah daripadanya bagi membentuk objektif umum 

dan khas subjek-subjek seni di Libya? Kajian ini  menggunakan metode induktif 

deskriptif  bagi mengetahui maksud seni dekorasi Islam dan kandungannya dari segi 

pendidikan samada dalam tamadun Islam atau seni pada zaman Khilafah Uthmaniah. Ini 
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dapat dilakukan dengan memperincikannya dengan cara mengektrapolasikannya bagi 

membuka jalan bagi mendapatkan dapatan umum keseluruhan kajian. Kajian juga 

menggunakan metode deskriptif analisis bagi menerangkan seni dekorasi yang terdapat 

pada sampel kajian selain menggunakan metod analisis kandungan bagi menganalisis 

dekorasi-dekorasi yang mempunyai unsur-unsur pendidikan yang berkait dengan tajuk 

kajian yang telah selesai proses pengumpulan, pembentangan kandungan dan 

perinciannya serta perbincangan mengenainya. Pengkaji melakukan analisis kandungan 

pendidikan berdasarkan sistem pendidikan Islam serta objektif pendidikan secara am dan 

objektif pendidikan seni secara khusus juga tasawwur Islam terhadap alam dan 

kehidupan. Kajian ini telah merumuskan beberapa kesimpulan yang dibentangkan dalam 

bab akhir antaranya; dekorasi zaman Khilafah Uthmaniah mengandungi falsafah dan 

dimensi seni dan pendidikan yang tinggi dan boleh dimanfaatkan dalam membentuk 

objektif umum bagi pelajaran pendidikan seni. Dekorasi seni Uthmani juga mempunyai 

ciri tersendiri yang membolehkan seseorang membezakannya dengan dekorasi zaman 

pemerintahan Islam yang lain. Dekorasi seni Islam secara keseluruhannya mempunyai 

hubungan yang kukuh dengan kandungan Al Quran dan Sunnah. 
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 الفن الزخريف اإلسالمي أثناء احلكم العثماين بطرابلس، ليبيا: دراسة عن أبعاده الرتبوية والتعليمية

ABSTRACT 
During the Ottoman rule in Libya, several different buildings covered with Islamic plant 

and seometry motifs, which were a kind of transfer of Islamic civilization with the 

Ottoman feature, and the Muslim artist was able to display it in a manner that is 

appropriate to the customs and traditions that are the cornerstone of the life of Libyan 

society. So we should know the types of these motifs classify and understand educational 

impact related to religion and Islamic belief. This study aims to demonstrate those 

educational effect included in the decorative arts during the Ottoman rule in Tripoli, and 

how to use them to formulate general goals for artistic educational curricula in Libya 

through what Islamic decorative art aims at, linking the educational side on the one hand, 

and the practical achievement on the other hand, and shedding light on the history of 

decorative art in Islamic civilization in general, and in the era of the Ottoman Empire in 

particular in Libya. Hence, it is possible to benefit from them in highlighting the vital 

features of Islamic civilization within the human history, and here we can say that the 

problem of study covers the following question: Does Islamic decorative art during the 

Ottoman rule of Libya contain educational sides that could be used to formulate 

general goals and materials for technical education In Libya? 

The research depends on the descriptive inductive approach to identify the 

concept of decorative art and its educational sides, whether in Islamic civilization or 

through decorative arts during the rule of the Ottoman Empire, where it could be 

understood in detail by extrapolating to pave the way for generating general results for 

the study and the descriptive analytical approach to describe decorative artwork in the 

study sample. The Content Analysis Approach is applied to analyze the decorations 

Univ
ers

iti 
Mala

ya



  

vi 

 

contained in the scientific material related to the subject of the study that was collected 

in order to state its content, list in detail, and then discuss it. The researcher analyses the 

educational content, which its vocabulary is derived from the Islamic approach, the 

educational objectives in general, the objectives of art education in particular, and the 

Islamic perception of the universe and life. The study reached a set of results that were 

considered in conclusion, the most important of which is that the Islamic motifs during 

the era of the Ottoman rule contain a philosophy and educational sides that could be used 

to formulate the general objectives of educational art materials. Ottoman motifs have a 

distinguished feature from the rest of the other decorations accompanying the Islamic 

eras, and Islamic decorative art is closely related to Al-Qur’an and Al-Sunnah. 
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 رآنيةــــة القـــــــي��

 

 

 

ُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن ۖ َوَسرُتَدُّوَن ِإََلٰ َعاِلِِ اْلغَْيِب ﴿َوُقِل اْعَمُلوا  َفَسرَيَى اَّلله

            ﴾َوالشهَهاَدِة فَ يُ نَ بِاُئُكم ِبَا ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ 

 

                         (105)اآلية  سورة التوبة    
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 داءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��هــ

 

 من أجل قطاف أهديه .... سامرت الليل وتنفست مع الصباح

 ةىل رفيق دريب.. ومؤنس غربيت.. سار معي خطوة خبطو إىل اليد اليت آزرتين.. إىل القلب الذي احتواين.. إ
 يف مراحل تعليمي لتحقيق اهلدف واحللم زوجي العزيز

 ۞ مجعه عطية كوشان ۞
 

 اللهم ألبسهما لباس العافية برؤيتهما ال إعيين  رال تقىل من إ
  ۞ أمي احلبيبة ۞ احلبيبأيب  ۞

 

 ىل زينة حيايت وورودي اجلميلة وفلذات كبدي إ
 ۞ فاطمة ۞ عطية ۞

 

 ىل من هم سندي وعوين يف احلياة أخوايت وإخويت إ
 ماين أ ۞ جمادأ ۞ خريي ۞ أمال ۞ خالد ۞ امباركة ۞خليفة 

 

 . اللهم أسكنه فسيح جناتكعمي.بن اروح  ىلإ
Univ ۞ أمحد سعيد ۞ 
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 ديرــــــــــــــــــــــــــــــــر والتقـــكــــالشـ

 
والسالم على املعلم األول  والثناء احلسن، والصالةاألماكن له احلمد والشكر  زمان وتعدداألاحلمد هلل بتتابع 

 والسالم.أفضل الصالة  حممد عليهنبينا 
 

املشرف على  أمحد فيصل بن عبد احلميدالدكتور/  واالمتنان لسعادةالشكر  املنان وجببعد محد الكرمي 
والشكر يتتابع لسكرترية القسم األخت /  ا،إلعدادهبذله من جهد كرمي وتوجيه صائب  الدراسة ملاهذه 

املغرتبني ملا قدمته من مساعدة وتذليل للصعاب وتسهيل لإلجراءات مع طالب القسم  سوزاان بنت حممد زين
 واالحرتام.كل التقدير   هلا
 

وإرشاداهتم ومالحظاهتم وفكرهم علمهم ة املناقشة هلذه الدراسة فستغذو بوال يفوتين الشكر ألعضاء اللجن 
 ،أيزن بنت على ةوالدكتور  ،البلوشيعلى مسعود الدكتور  والفضل واخلربة،أهل العلم  ىوال ننس ،مزدانة

رجب  ليبيا األستاذخوة يف دار حسن الفقيه يف واإل ،مقاليت عاشوروالدكتور  عبد هللا بن يوسف والدكتور
 ،ملساعدهتم يف دخويل وتوثيق الزخارف يف مباين املدينة القدمية بطرابلس شاليبإبراهيم واألستاذ  الثابت

 والكتابة.ملا قدمه من معلومات يف تسهيل استخدام تقنيات البحث  ةحممد محودوالدكتور 
 

 الليبية ووزارة التعليم، بنغازيكلية الرتبية جامعة جلميع العاملني بكما ال يفوتين أن أتقدم َّبلشكر اجلزيل 
جلامعة ماالاي وقسم  وكل الشكر والتقدير الليبية، على دعمهم لنا كطالب موفدين للدراسة على نفقة الدولة

 ةلطالهبم من تسهيالت ومعون قدموهعلى ما  التاريخ واحلضارة اإلسالمية، أكادميية الدراسات اإلسالمية
ن يوفقنا ملا أعليا، وأسأل هللا سبحانه وتعاىل رشاد وتوجيه لتحسني الطرح األكادميي لطلبة الدراسات الإو 

 نقدمه من علم ولو جبزء هني.
 

   سم أو مؤسسة فمن غفلت عن ذكره فله مين جزيل الشكر والدعاء واالمتنان.اوال يقف الشكر عند ذكر 
 

 عوأمرية حممد خليفه ابال /الباحثة                                                            
كلية التربية  -جامعة بنغازي                                                                     

                                                bllau6874@yahoo.com                   
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مت تصويرها من قبل الباحثة يوم االثنني املوافق  لبالطه خزفية رَّبعية نباتى وهندسي متداخ 44شكل رقم  
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 التمهيديالفصل  ���: الفصل

 املقدمة   

 أن وأشــهد أعمالنا، وســيئات أنفســنا شــرور من َّبهلل ونعوذ ونســتهديه، ونســتغفره ونســتعينه حنمده هلل، احلمد

 .ورسوله عبده احممد وأن له شريك ال وحده هللا إال إله ال

مرورا َّبلذين  له،فن إســــالمي فتنســــبه إىل حضــــارات ســــابقة  فكرة وجودكانت تعارض   َّبلرغم من اآلراء اليت

أهنم أكثر اعتدااًل  كانوا يرونإىل أولئك الذين   ،معينةيؤكدون على أنه فن تزييين ال ميكن نســــبته إىل حضــــارة 

 األســـــــــاليب ألن ،، إال أن الواقع خيالف كل تلك اآلراءفأقروه، ولكن نســـــــــبوه إىل العرب وأاوه َّبلفن العريب

بداع من الفنان املســــــــــــــلم تعود إابتكار و بل هي  ،الفن مل تكن معروفة من قبل هبا ذلكاألمناط اليت جاء و 

 .إليه يودعالدين اإلسالمي لفكر واملنهج الذي جاء به َّبلتأكيد ل

احلضارة اإلسالمية من أبرز احلضارات اإلنسانية رٌقًيا وٌاًوا يف كافة اجملاالت، كما تعد تعد ووفق تلك الرؤية 

 ،وتوثيًقامن احلضــارات املوثقة، كون أهم روافدها األصــلية مدونة، واشــتغل هبا أبناء املســلمني حفظًا وتدويًنا 

انطلقت من منطلق عقائدي "الم منذ نشـأهتا األوىل على يد الرسـول عليه الصـالة والسـ واحلضـارة اإلسـالمية

هو األســـاس الذي تدور حوله وتصـــب فيه بكل أبعادها، والفن اإلســـالمي جزء من تلك احلضـــارة، املفرتض 

 .فيه أن يكون متبًعا النهج نفسه الذي تسري عليه، ومنطلًقا من نفس منطقها كونه أحد نتائجها

واملتأمل للفن اإلسالمي  اجلدل،ثري حوهلا الكثري من وَّبلرغم من كون الفن اإلسالمي أحد أكثر الفنون اليت أ

جه تائيلحظ أنه فن خيتلف بشــــــكل كبري عن كثري من الفنون من حيث طابعه العام وااته وفلســــــفته وح  ن

إال أنه أثبت عراقته اليت تعكس فكرًا ومضــــــــــمواًن راقًيا جاء يف أســــــــــاســــــــــه لتهذيب النفوس والعقول  النهائية،

 .اجلمايلجبانب ما حيتويه من القيم النفعية واجلمالية اليت تسعى الرتقاء الذوق واحلس 
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تناولت الفن اإلســالمي كان جل تركيزها على جوانب  اليتن العديد من املؤلفات أومن زاوية أخرى نالحظ 

َّبلعصــــور اليت نشــــأ خر اهتم والبعض اآلاألنواع واجملاالت كالعمارة والزخرفة...، فبعضــــها تركزت حول  ةمعين

فيها، وفق تســلســل اترخيي معني يتم من خالله التعامل حســب التقســيم الزمين للعصــور اليت وجد فيها، وقد 

مبا والفكرية  الدراســـــــــــات العربية اليت تناولت الفن اإلســـــــــــالمي من حيث القيمة الرتبوية الباحثة قلة تالحظ

 الدراســــــات ن هناك العديد منأيف املقابل جند ، خيدم املؤســــــســــــات واملناهج التعليمية اخلاصــــــة بتعليم الفنون

ودراســــــــة  EttoreRossiودراســـــــــة  Gulsen Disli كدراســـــــــة ،اليت قدمت حول هذا املوضـــــــــوع  الغربية

James Cavanah Murphy  ودراســــــــةBourgwan  . املعنونة  مقالتهيف  غنيمةىل ذلك إوقد أشــــــــار

 .وقد أكد على أمهية هذه الدراسات واعتربها مراجع مهمة ،جهود املستشرقني لدراسة الفنون اإلسالمية

ن اليت جاء هبا الديو مية احلضـــــــــــارة اإلســـــــــــالمية غنية مبفرداهتا املختلفة اليت متاشـــــــــــت مع التعاليم اإلســـــــــــالن ا

ومل يتخل الفنان املســلم عن مبادئه الدينية والتزامه األخالقي يف كل  ،اإلســالمي يف كل العصــور وكل الفرتات

يف  ةقدمه من خدم وبناء على تلك املعطيات البد من التأكيد على أمهية الفن اإلســــــــــــــالمي وما .الفرتات

وكان للدولة العثمانية واليت تعترب من أحد ركائز احلضارة اإلسالمية الدور املهم  ،انتشار اإلسالم والتعريف به

الل نشــر تعاليمه عرب الفنون و من خأســواء من خالل الدعوة له  ،يف احلفاظ على هذا الفن ونشــر اإلســالم

 هلا ح  وقتنا احلايل. امميز  االعثمانية املختلفة اليت اختذت طابع

عمال الفنية نتاج الفين الغزير للعديد من األوفننا اإلســــــــــــــالمي غين من اجلانب املادي امللموس من حيث اإل

كذلك من حيث   ،جاجياتســـــــــواء كانت يف العمارة أو النســـــــــيج أو احلرف اخلشـــــــــبية أو يف الفخارايت والز 

خالقيات اليت اجلانب الفلســــــــــفي والفكري والرتبوي حيث حيمل يف جوانبه العديد من القيم واالجتاهات واأل

اعتمدت كل االعتماد على ما جاء يف القرآن الكرمي واحلديث الشــــــــريف واليت تعترب متأصــــــــلة بتاريخ وماض 

 وحاضر. 
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رة فكرية متثل اخللفية احلضــــــــارية املمتدة ألمتنا يف املاضــــــــي واليت "إن الوعي مبكوانت تراثنا كظاه يؤكد عمارة

الوعي مبكوانت هذا الرتاث  إنة الراهنومؤثرة يف حياتنا  ةالزالت عناصــــــــــــــرها الكثرية ســــــــــــــارية ممتدة بل فاعل

وهو ، ول والضروري لتحديد موقفنا من صفحاته ومدارسه واجتاهاتهككيان حي متفاعل وانم هو الشرط األ

ن يســــــبق أي عملية اختيار أو تفضــــــيل يف جمال هذا الرتاث، بل إن مثلنا مع هذا الرتاث أالبد و  يالذ األمر

ال  فقبل أن يعي اإلنســــــــــان قوانني  اهرة ما ،كمثل اإلنســــــــــان مع القوانني الطبيعية اليت نراها يف هذا الكون

عليها ... فالوعي َّبلرتاث هو ومن مث ال يســــتطيع توجيهها وال التحكم فيها والســــيطرة  ،يســــتطيع اكتشــــافها

 .(1)"إبراز الفائدة اليت تستطيع حياتنا املعاصرة واملستقبلة أن تكتسبها من تراثنا 

ن يتم من أمنا جيب إو  خر،اآلن فعل النهضـــة ليس اســـتعارة ســـلبية لنموذج مغاير لدى أ" كما يؤكد عصـــفور

والذي يعيد أتويله مما يؤكد التقدم ال التخلف خالل امتداد اترخيي يف احلاضــــــــــــــر الذي ينطوي على تراثه 

 .(2)" واالنفتاح ال االنغالق واالبتداع ال االتباع وحيوية التنوع واملغايرة

ب دورا كبريا علية اليت هتتم َّبلرتاث احلضـــــــــــــــاري وتتعترب الرتبية الفنية من أكثر اجملاالت التعليماملقابل  ويف   

حيث تعرب عن طاقات إبداعية من خالل ما  ،جيال املتالحقةه عرب األوفعاال يف اســــــــــــــتمرارية هذا الفن ونقل

ثقافية  ةومن خالل الرتبية الفنية ميكننا أن نكون ألنفســنا هوي ،يقدم يف املناهج الدراســية َّبملدارس والكليات

هلا تكون  امميز  اتســتمد من اتريخ الفن يف حضــارهتا العريقة، أصــالتها، وتوجهها الثقايف وترســم يف طياهتا خط

وذلك هبدف إبعاد التبعية الثقافية عنا واليت يف  ا،خمتلفة عن الباقني ال مقلدين أو تبع ةفيه ذات طابع وهوي

   . ىل طمس الشخصية الفردية والسمات املميزة هلا وحلضارهتا العريقةإأغلب األحيان تؤدي 

                                                                            

 .5، ص 1987عمارة، حممد، الرتاث والتجديد، القاهرة، دار الشروق،  )1(
 .21، ص 1996عصفور، جابر، أنوار العقل، القاهرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  )2(
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بعاد الرتبوية لتاريخ الدراســة للرتكيز على األمن خالل كل ما ســبق ذكره أتيت هذه  ل تلك املؤشــرات و  ويف 

وأتثريه  خصـــــوصـــــا، الفن الزخريف يف احلضـــــارة اإلســـــالمية عموما والفن الزخريف يف فرتة حكم العثمانيني لليبيا

وما جاء يف القرآن الكرمي وكيفية االستفادة  ،تتماشي مع العقيدة اإلسالمية ةعلى مناهج التعليم الفين بطريق

هداف العامة للمادة حبيث ترتقي هذه املناهج الفنية َّبملســتوي الذي حياذي هذه احلضــارة ة األمنه يف صــياغ

 .العريقة

 

  أسباب اختيار املوضوع

ذاتية دوافع والدراســــــــــة، اختيار املوضــــــــــوع ليكون حمال للبحث  ىلإالباحثة  دفعتاألســــــــــباب والدوافع اليت   

 فيما يلي: وموضوعية وسأوجزها

وكذلك اجملال الفين  ،َّبملواضـــيع ذات الصـــلة َّبجملال التارخيي للفن الزخريف اإلســـالمياهتمام الباحثة  -

ن الباحثة عملت ضمن مشروع تنظيم أىل إالرتبوي لكوهنما من ضمن االختصاص، هذا َّبإلضافة 

دينــة املــوالــذي عمــل على توثيق املبــاين والزخــارف املوجودة يف  ،(3)وإدارة املــدينــة القــدميــة طرابلس

كمرحلة أوىل   من الكتب صــنفت كل حســب ما حتتويه ةكامل  ةجمموعووضــعها يف طرابلس بالقدمية 

ن يتم التنفيذ للمرحلة الثانية من املشــــــروع نفســــــه وهي صــــــيانة وإعادة بناء املباين أعلى  ،للمشــــــروع

اليت هتدمت  للمباينبطرابلس بنفس الطراز ونفس الزخارف 4نة القدمية التارخيية املوجودة يف املدي

 .واليت آلت للسقوط

                                                                            

   natlaws/media/pdf/libye/libya_/http://www.unesco.org/culture، 1998مشروع تنظيم وإدارة املدينة القدمية طرابلس،  )3(
   ليها عرب إواستمر التواصل احلي هبا او انقطع مث عاد   هر للوجود يف فرتة زمنية حمددة الذياملدينة القدمية: هي الكيان املعماري املوروث

بداعية والو يفية للحياة اليومية املتجددة، وهي الكيان املعماري نشائية واإلالفرتات والعصور واحلقب التارخيية املتوالية من النواحي البنائية واإل
بشأن محاية  3للمالحق لالطالع على القانون رقم  املتميز املستقل أو املتكامل ضمن حدود متعارف عليها أو داخل أسوار حتيطها، انظر

  _http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/libye/libyaاالاثر واملتاحف واملدن القدمية واملباين التارخيية ،
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ثراء إمن العقيدة اإلسالمية من خالل الفن الزخريف يف  املستقاةوالتعليمية  بعاد الرتبويةبراز دور األإ  -

 يف ليبيا.  الفنية املناهج التعليمية

لتاريخ الفن الزخريف يف احلضــــارة  والتعليمية بعاد الرتبويةأمهية األظار املختصــــني على أنتوجيه وتركيز  -

 واخلاصــــــة هداف العامةاإلســــــالمية على مناهج التعليم الفين وكيفية االســــــتفادة منها يف صــــــياغة األ

 هلذه املادة.

م حلوال ملشــاكل تربوية وتعليمية من خالل دراســة علمية تقدإبراز معامل احلضــارة اإلســالمية املضــيئة  -

 .املختصنيتفتقرها مناهجنا التعليمية عند إعدادها من قبل 

 وتعود َّبلفائدة على اجملتمع والفرد. جدوىإثراء املكتبة اإلسالمية التعليمية بدراسات ذات  -

 أمهية الدراسة

ــــــــــــية هلا أمهية ُكربى  هيفنية ومعمارية من معامل  اوما حتتويه اثر احلضاريةآلعلى ا مسألة احلفاظِإنا   عند قضـ

الرتاث احلضاري الزخريف على اختالف أنواعه وأشكاله مبعث حيث يـَُعُد ، االهتمام هبامن  والبداملختصني 

وعراقتها ألهنا معربة عن اهلوية الثقافية، إْذ إن لكل حضـــــــــــــــارة  على أصـــــــــــــــالتهاودليال  واعتزازها،فخر لألُمم 

وأَلنا هناك العديد من  وعقائدها،وهي حمصــــــــلة حلاجاهتا وثقافاهتا  ،اخلاص الذي تتميز به يف الفن أســــــــلوهبا

ـــــــرر للمباين التارخيية أتيت أمهية هذه الدراسة  حيث،  يف طياهتا الزخارف ياليت حتو  األخطار اليت تسبب الضـ

 ،الرتبوي والفكري والفلسفي القائم عليه هذا الفنسالمية والبعد من أمهية اتريخ الفن الزخريف يف احلضارة اإل

من خالل كل ما  األمهيةومناهج التعليم الفين خاصـــــــــــة، وتتمثل  ةوما له من أتثري على املناهج التعليمية عام

لفن الزخريف فرتة حكم العثمانيني ل والتعليميةبعاد الرتبوية أتيت هذه الدراسـة للرتكيز على األحيث  سـبق ذكره

 أن نلخص أمهية الدراسة يف النقاط التالية: وميكن ،لليبيا
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ندرة األحباث يف هذا اجملال، خصـــــــوصـــــــا يف ليبيا َّبلرغم من وجود العديد من الكوادر واخلرجيني الذين  أواًل:

 هلم عالقة مباشرة هبذا التخصص مما يعطي األمهية هلذه الدراسة.

 التمدخ يفأو التطوير  ريالتغي يف التعليمية عداد املناهجاملعنية إبملؤســــــســــــات االدراســــــة تفيد هذه  قد :اثنياً 

الرتبوية تســـــــــــــعى للنهوض َّبلعملية  كوهنا دراســـــــــــــة علميةمواد التعليم الفين   بتعليم اخلاصـــــــــــــةالعملية التعليمية 

 .ةالتعليمي

  .الزخارف اإلسالمية ومكانتها ودورها يف التطور اجلمايل والفين يف ليبيا أمهية اثلثاً:

 مي إَّبن حكم العثمانيني لليبيا.احملافظة واالهتمام َّبلرتاث الزخريف للفن اإلسال: رابعاً 

يف احلضارة اإلسالمية أبعاًدا تربوية ومضامني فلسفية ما زالت حباجة إىل الكثري الزخريف الفن حيتوي  :خامساً 

الوثوق بنتائجه، واالستفادة من هذا من الدراسات واألحباث العلمية للكشف عنها وفق منهج علمي ميكن 

الفن يف إثراء املناهج الفنية للمواد اليت تعتين بتاريخ الفن يف احلضـــارة اإلســـالمية كالتصـــميم والزخرفة والتذوق 

 الفين وعلم اجلمال.

تعليمية الدارســـني والباحثني يف جمال الفنون الزخرفية اإلســـالمية واملهتمني َّبجلوانب الرتبوية وال تفيد س   ادس   اً:

 هلذا الفن.

 الدراسة مشكلة

ن احلُكم  اِكتســــــــــــت العديد من املباين الليبية مبُختلف أنواعها َّبلزخارف اإلســــــــــــالمية النباتية واهلندســــــــــــية، إَّبا

العثمايِن لليبيا كغريها من الدول اليت كانت حتت ســـــــــيطرة الدولة العثمانية يف ذلك الوقت، واليت كانت نوعا 

 الفنان املســــــــلم هاان يتبنأواســــــــتطاع  ،اإلســــــــالمية َّبلطابع العثماين أو أجربت عليهامن أنواع نقل احلضــــــــارة 

َّبلشــكل الذي يتناســب مع العادات والتقاليد اليت هي الركن األســاس يف  ن يظهرهاأوحيتضــنها بشــكل مميز و 
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يف معرفة مق األمر الذي يستدعي ضرورة معرفة أنواع هذه الزخارف وتصنيفها والتعحياة اجملتمع اللييب، 

، ومدى أتثر منطقة الدراسة َّبلطابع متعلقة ّبلدين والعقيدة اإلسالميةوتعليمية أبعاد تربوية ما حتتويه من 

الزخريف العثماين الذي كان متواجدا يف تلك األثناء، واليت انعكســــــــــــــت على كل من احلرف واألعمال الفنية 

واجهــت العــديــد من  التــدريسبــاحثــة للعمــل يف  جمــال احملليــة الليبيــة يف ذلــك الوقــت، كمــا أنــه عنــد مزاولــة ال

إدراك األبعاد حيث وقفت على العديد من املعوقات منها عدم  ،املتعلقة بتدريس املواد الفنية القضـــــــــــــــااي

الزخرفة اإلس    المية يعتمد التعليم الفين و مواد  يف ص    ياغة أهداف الرتبوية والتعليمية للفن اإلس    المي 

كما أن مناهج التعليم الفين يف ليبيا احتوت ، وتعليمية الزخارف اإلسالمية من أبعاد تربويةعلى ما حتتويه 

على العديد من املقررات الدراســــــــــــــية واخلطط املنهجية لتعليم مواد الفنون مبختلف مراحلها إال أن القائمني 

من الفنون الزخرفية  فما يستشألبعاد الرتبوية والتعليمية حقها من خالل يعطوا ا على إعداد تلك املناهج مل

وهذا ما اإلســـــــــالمية ، وهنا كان البد من بيان ذلك واخلوض يف دراســـــــــة حتاول إجياد حلول هلذه القضـــــــــية ،

يف الزخارف اإلســــــالمية،  والتعليمي وهو الرتكيز على البعد الرتبوي ،افتقدته الكثري من الدراســــــات واألحباث

إبراز معامل احلضارة اإلسالمية املضيئة ضمن صفحات اتريخ اإلنسانية، وَّبلتايل عدم إمكانية اإلفادة منها يف 

ن  :وهنا ميكننا القول أبّن مشــــــكلة الدراســــــة تتمحور حول التســــــاؤل اآليت هل الفن الزخريف اإلس     المي إّبا

عامة ميكن االس       تفادة منها يف ص       ياغة أهداف وتعليمية على أبعاد تربوية  ىاحلُكم العثماين لليبيا حيتو 

 ؟ اصة ملواد التعليم الفين يف ليبياوخ

 

 أسئلة الدراسة  

  الدراسة يف التساؤالت التالية:الباحثة أنه ميكن تلخيص مشكلة  رأتوبناء على ما سبق ذكره 

  اإلسالمي؟الفن الزخريف وأنواع وخصائص ما مفهوم . 1
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 ؟اإلسالمي للفن الزخريف الدالالت واألبعاد الرتبوية والتعليمية ما .2

 ؟ الليبيةدينة طرابلس العثمانية يف ماألساليب الزخرفية اإلسالمية ماهي . 3

 الليبية؟العثمانية يف مدينة طرابلس اإلسالمية .ما تصنيف وحتليل الزخارف 4

 أهداف الدراسة

 هذه الدراسة إىل:  هدفت

 .الفن الزخريف اإلسالميوأنواع وخصائص  توضيح مفهوم .1

 الزخريف.الدالالت واألبعاد الرتبوية والتعليمية للفن على التعرف  .2

 مدينة طرابلس الليبية. يفالعثمانية  األساليب الزخرفية اإلسالمية حصر .3

 الليبية.العثمانية يف مدينة طرابلس اإلسالمية  وحتليل الزخارف تصنيف .4

 

 حدود الدراسة

ودراســــة لليبيا الدولة العثمانية  إَّبن حكمالفن الزخريف اإلســــالمي  علىهذه الدراســــة  اقتصــــرت املوض   وعية:

التعليم الفين يف مناهج  أهدافهلذه الزخارف وكيفية االســـــــــتفادة منها يف صـــــــــياغة والتعليمية األبعاد الرتبوية 

 ليبيا. 

رتة احلكم العثمــاين يف ليبيــا لكون املــدينــة التزال تتمتع بوجود هــذا الفن يف مــدينــة طرابلس الغرب ف مكانية:

 .وح  وقتنا احلاضر العديد من املباين الدينية وبيوت احلكام واحلرمي اخلاصة هبم يف تلك الفرتة

 م.1911 ح 1551هذه الدراسة احلكم العثماين لليبيا خالل الفرتة املمتدة من عام  تناولت زمانية:
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 منهج الدراسة 

 ركزت الباحثة على نقاط رئيسة يف هذه الدراسة واعتمدت على املناهج االتية:

ســـالمية عامة يتمثل يف ســـرد التســـلســـل التارخيي للفن الزخريف يف احلضـــارة اإل :الوص   في االس   تقرا ي املنهج

 العثمانيةودراسة نشأة الدولة   لليبيا واحملصور يف احلدود الزمانية للدراسة،نيوالفن الزخريف فرتة حكم العثماني

َّبلعهود العثمانية الثالثة، مرورا  مدينة طرابلس الليبية حمل الدراســـــــــة فريقيا حتديدا يفأوفرتة تواجدها يف مشال 

  .راء املفكرينآمن خالل ما جاء يف كتب و و  ،ودراسة املفهوم اإلسالمي للفن والرتبية والتعليم عرب التاريخ

وذلك للتعرف على مفهوم الفن الزخريف وما حيتويه من أبعاد تربوية ســــــــــواء يف احلضــــــــــارة اإلســــــــــالمية أو من 

ة العثمانية، حيث ميكن اإلحاطة هبا تفصـــــــــــيلياً عن طريق اســـــــــــتقرائها خالل الفنون الزخرفية فرتة حكم الدول

 الدراسة.لتمهيد الطريق أمام استنباط النتائج العامة جلل ووصفها 

قة زخارف اليت حتتوي عليها املادة العلمية املتعللتحليل القامت الباحثة َّبتباع هذا املنهج  :التحليلياملنهج 

 Content) ىاســــــــــــــتخــدام منهج حتليــل احملتو و عمــال الفنيــة الزخرفيــة املتواجــدة يف عينــة الــدراســــــــــــــــة َّبأل

Analysis جتميعها وبيان مضموهنا وسردها وتفصيلها مث مناقشتها. وذلك بعد( حتديدا 

واملســـــــــتمد مفرداته من النهج اإلســـــــــالمي للرتبية، وأهداف  الباحثة على حتليل للمحتوى الرتبوي عملتو    

لرتبية عموماً وأهداف الرتبية الفنية خصــــــــــــوصــــــــــــا، والتصــــــــــــور اإلســــــــــــالمي للكون واحلياة واملتمثل يف النقاط ا

حسن التنسيق، االعتماد  املالحظة،، الفين قالتقدير، التذو اإلتقان،  ،النظافةالصرب، )تية األساسية اآل

جملموعة  من خالل بعض النماذجحيث ســـــــتتطرق الباحثة هلا َّبلتفصـــــــيل يف الفصـــــــل اخلامس ( على النفس

 مدينة طرابلس الليبية.داخل أبنية العثماين  كماحل املنفذة فرتة من الزخارفخمتارة 
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 صعوّبت الدراسة

ادة العلمية بطبيعة حال هذه الدراســــة كان على الباحثة الســــفر إىل أرض الوطن )ليبيا( للعمل على جتميع امل

كون فر الباحثة جلمع املادة العلمية يجعلت من ســـــالظروف  بعض نأاملتعلقة مبوضـــــوع الدراســـــة احلالية، إال 

 يت: وذلك بسبب اآلفقط  ايف فرتة وجيزة خالل مخسة عشر يوم

الدولية ســـــــــتقرة يف ليبيا ولعدم قدرة املطار احمللي على اســـــــــتقبال الرحالت مغري الاألوضـــــــــاع األمنية  .1

  بشكل دوري.

عدم وجود وســائل تواصــل بطريقة حديثة مع املؤســســات الرتبوية والتعليمية يف ليبيا املتعلقة مبوضــوع  .2

 احلالية.الدراسة 

واجهت الباحثة بعض الصـــــــــعوَّبت يف تررة بعض املراجع والكتب ذات الصـــــــــلة َّبملوضـــــــــوع كوهنا  .3

 كتبت َّبللغة الرتكية.
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 إجراءات الدراسة

 (5)حســـــن للفنون دار حســـــن الفقيهملبىن  2018-7-28بتاريخ  اســـــتطالعية الباحثة بزايرة ميدانيةقامت  

والتنســــــــــــــيق معــه  املـدن التــارخييــةأحـد العــاملني َّبلـدار ومو ف يف جهــاز إدارة  (6)ولقــاء األر رجـب الثــابـت

من مســــــــــاجد وبيوت  ،مدينة طرابلس القدمية املتاحة مباينىل إللســــــــــماح وتســــــــــهيل مهمة الباحثة َّبلدخول 

لعينــات متثــل ريع أنواع الزخــارف لتوثيق الفنون الزخرفيــة و  من أجــل التقــاط الصــــــــــــــوركــان ذلــك و  ،احلكــام

يف مدينة طرابلس، واملوجودة يف العديد من يف فرتة احلكم العثماين لليبيا وحتديدا  اندثرتاإلســــــــــــــالمية اليت 

، وختللت هذه الزايرة لقاء لتســـــتويف الدراســـــة حقهاو مع املعلومات وحتليلها وجل الواقع رضأمن  املباين الدينية

خر أكثر عمق وأكثر آومت التنســيق للقاء  (7)ســريع  مع األســتاذ خمتار ســامل دريره مؤســس املكتبة الطرابلســية 

ألعمال الصـــــــــيانة والرتميم اليت يعمل عليها اجلهاز وبعض األهايل املتطوعني من ســـــــــكان ونتيجة  معلومات،

                                                                            

وَّبلقرب من  طرابلسَّبلشمال الشرقي للمدينة القدمية  يقع املبىنلقنصلية الفرنسية هي ما يعرف سابقا َّب دار حسن الفقيه حسن للفنون (5)
 ويطل املبىن على أهم املباين املعامل التارخيية َّبملدينة القدمية آال وهو القوس الروماين املعروف بقوس ماركوس أوريليوس وَّبلقرب من القدمي.امليناء 

 .م(1911-م1551)ناء الفرتة الرتكية يف ليبيا كما يقع وسط أغلب القنصليات األوربية املعتمدة أث  قرجي،جامع مصطفى 
لسية ومن الناحية املعمارية فيمثل القنصلية الفرنسية سابقًا معمار منطقة حوض البحر األبيض املتوسط وهو مزيج من التأثريات العربية األند

لية الفرنسية سابقاً فهو رحب وإما َّبلنسبة للحجرات فتمثل واملسيحية األوربية ، فيعترب فناء املبىن  اهرة معمارية عربية أما َّبلنسبة ملدخل القنص
وقد انتهت و يفة املبىن كقنصلية حلكومة فرنسا بطرابلس عقب هناية احلرب العاملية الثانية سنة ، املعمار األندلسي خصوصا يف الطابق األرضي 

فرتات وقبل الشروع يف صيانته وترميمه كان يف بىن كسكن العزاب م ،حينها َّبع الفرنسيني املبىن ألحد السكان الوطنيني بعدها أستغل امل1943
 طرابلسمستغال كسكن للبحارة وخالل هذه الفرتات تعرض املبىن إىل الكثري من اإلمهال ويف إطار أهداف مشروع تنظيم وإدارة املدينة القدمية 

باين التارخيية قام برتميم وصيانة مبىن القنصلية الفرنسية إلعادة تو يفه خالل سابقا ، جهاز إدارة املدن التارخيية حاليا الرامية إىل إعادة أتهيل امل
م ، ليكون دارا للفنون حتت اسم )دار حسن الفقيه حسن للفنون ( هبا مكتبة للفنون ومكتبة  2001 سبتمربم ح  1993 سبتمربالفرتة من 

،  للنهوض َّبحلركة الفنية يف ليبيا التشكيلنيفنون التشكيلية ومراسم للفنانني اعية وبصرية وكذلك مكتبة مقرؤه وقاعة عرض للعروض املرئية وال
https://www.facebook.com/JhazAdartAlmdnAltarykhyt/?_  

 .281انظر: املالحق، ص  (6)
 280انظر: املالحق ، ص  )7(
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 ،ثرية للتوثيق بل اح هلا َّبالطالع السريع وعدم التصويرلب املباين األغأمن زايرة الباحثة  تمكنت مل ،املدينة

 القرمانلي  محد َّبشــــــــــــــاأمســــــــــــــجد عمال الزخرفية املوجودة يف اح للباحثة توثيق الفنون واألوهلذا الســــــــــــــبب 

حتويه  واالطالع على ما، للفنونوزايرة لفندق زميت ودار حســــــن الفقيه حســــــن قرجي  ىمصــــــطف مســــــجدو 

 سية من كتب قيمة.املكتبة الطرابل

وهو  (8)ىل دار حســـــــن الفقيه حســـــــن ولقاء األر إبراهيم شـــــــاليبإتوجهت الباحثة  2018-7-30بتاريخ 

زقة ومباين املدينة أاملعتمد واملتعاون مع الدار والدليل الســــــياحي للتجوال َّبلباحثة داخل  الفوتوغرايفاملصــــــور 

ية اليت اح للباحثة بزايرهتا، التقطت الصـــــور من داخل مســـــجد أمحد َّبشـــــا القدمية وترتيب زايرة املباين الدين

التقت بعدها العاشـــــرة صـــــباحا واســـــتمر التوثيق ح  وقت صـــــالة الظهر بقليل،  الســـــاعةالقرمانلي على متام 

ديث بينه وبني الباحثة ختلل بعض األســـــــــــئلة عن املســـــــــــجد احلودار  (9)الباحثة َّبحلاج مصـــــــــــطفى بن زكري 

التربعات واملساعدات املالية وجتار املدينة القدمية يف تقدمي  األهايلالصيانة اليت خيضع هلا املبىن ودور وأعمال 

 به.  املوجودةترميم  املسجد والزخارف على للمحافظة 

الباحثة مع   هرا اجتهت متام الســـــاعة الثانية والنصـــــف وعلى 2018-7-30املوافق  االثننينفس اليوم يف 

ىل مســـــجد مصـــــطفى قرجى بعد أخذ املفتاح اخلاص َّبملســـــجد من أحد ســـــكان املدينة إاألر ســـــامل شـــــاليب 

مت التوثيق  والرتميم،وخيضع للصيانة  الكون املسجد مغلق ومحايته،القدمية واملسؤول عن احملافظة على املسجد 

وكانت حالة املســــــــــــــجد قمة يف  عليها،فذة أنواعها واخلامات املن ومبختلفعمال الزخرفية وتصــــــــــــــوير كل األ

 العالية.الروعة واجلمالية 

جبوار مبىن بعد ترتيب هذا اللقاء وكانت اجللســة يف اهلواء الطلق و  دريرهخمتار ســامل  َّبألســتاذالباحثة  التقت  

صـــــــــوهلا ودار احلديث حول املعلومات التارخيية للفنون الزخرفية املصـــــــــاحبة للمســـــــــاجد وأ املكتبة الطرابلســـــــــية

                                                                            

 281انظر: املالحق ، ص  )8(
 279انظر: املالحق ، ص )9(
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وكانت هناك جولة كاملة  الفرتة،وأماكن صــــناعة القيشــــاين واألســــاليب وطرق الصــــناعة اليت صــــاحبت تلك 

 والتوثيق.للباحثة على خمتلف املباين املوجودة داخل نطاق املدينة القدمية لالطالع 

قتناء الكتب املتعلقة اخلارجية الكتبة الســـــرااي احلمراء وبعض املكتبات لزايرة م ويف اليوم التايل اجتهت الباحثة

ن الباحثة قامت بزايرة للعديد من املكتبات داخل أكما   واملراجع،الدراســـــة لزايدة إثرائها َّبملصـــــادر مبوضـــــوع 

مبجال الدراســـــــــــــــة كمكتبة  واألجنبية املتعلقةاجلامعات املاليزية جلمع املعلومات والكتب والدورايت العربية 

  نيالي.عة اإلسالمية العاملية ومكتبة جامعة العلوم اإلسالمية مبنطقة جامعة ماالاي ومكتبة اجلام

كل حســــــــب نوعها وأماكن اســــــــتخدامها تصــــــــنيف وحتليل وتقســــــــيم الزخارف  نه عملت الباحثة على أكما 

مقارنة و ، (10) قرجي ىي، جامع مصـــــطفمســـــجد أمحد َّبشـــــا القرمانليف عينة الدراســـــة واملتمثلة يف  وتكرارها

للمراحل التســـع األوىل  الرتبوية املعمول هبا يف مناهج التعليم الفين يف ليبياة واخلاصـــة التعليمية العاماألهداف 

بصـــــــفة عامة وربطها َّبلنتائج التحليلية ملكوانت هداف العامة للمناهج التعليمية واألمن التعليم األســـــــاســـــــي 

اخلتام  ويف .راســـــــــةهداف الدأخيدم  بتصـــــــــور عام والرتبوية للخروجالفنية عمال الزخرفية لعينات الدراســـــــــة األ

 منها.لتحقق الدراسة اهلدف املرجو  اخلروج َّبلنتائج والتوصيات

 الدراسات السابقة

من الرســائل العلمية الدكتوراة واملاجســتري  والدورايت واجملالت احملكمة لغرض بعد االطالع على العديد     

 دراســــته وهناإليه الدارســــون واملتخصــــصــــون يف هذا اجملال حول هذا املوضــــوع املراد  لاإلملام ومعرفة ما توصــــ

مع حتليل أوجه  احلالية،مبوضــوع الدراســة  أمهيتها وارتباطهاالدراســات الســابقة كل حســب  وجب البحث يف

واســـــتكمال جانب القصـــــور فيها، وكل ذلك مت تقســـــيمه حســـــب غزارة املادة منها، االختالف واالســـــتفادة 

اعتمدت على تصــــنيف الفن وجدت الباحثة أن أغلب الدراســــات الســــابقة العلمية ومشولية الطرح حيث أنه 

                                                                            

 .183انظر: الفصل ااخلامس من هذه الدراسة، ص  )10(
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اهتمت و  ،عمال الفنية يف العديد من اجملاالت كالعمارة والنســـــــــيج واخلزفســـــــــالمي من خالل األاإلالزخريف 

الدراسات  بعضو ا قبله، وبعضها اهتم َّبلتصنيف التارخيي وما مييز كل عصر عم ،التقين وخصائصه َّبجلانب

ســــــالمية وأتثريها وبعضــــــها ركزت على العقيدة اإل ،اهتمت َّبجلانب الفلســــــفي والفلســــــفي اجلمايل هلذا الفن

 اإلسالمي. على الفن 

هنا ســـرتكز على إحيث من ن كانت هذه الدراســـة احلالية ختتلف يف كثري من اجلوانب عن تلك الدراســـات إو 

 لتاريخ الفن الزخريف اإلسالمي إَّبن حكم الدولة العثمانية يف طرابلس الغربوالتعليمية بعاد الرتبوية دراسة األ

 :لنحو التايلعلى ا وستكون الدراسةحتديدا، وهذا ما تصبو إليه الباحثة يف هذه 

  .اليت حتتويها واالبعاد اإلسالمية لفن الزخرفةّبجلانب الفين  اهتمتأوال: دراسات 

ن هناك العديد من الدراســـــــــــــــات اليت اهتمت َّبجلانب الفين والرتبوي والربط بينهما من انحية املفهوم أجند 

 ومنها:وقد وجدان بعض الدراسات اليت أولت أمهية هلذا اجلانب  اجلمايل

 معاص رةواالس تفادة منها يف تص ميمات زخرفية  القرمانليس اليب الفنية ّبملس  د العناص ر واأل -1

ســـــلطت الباحثة الضـــــوء حيث  ،من أقرب الدراســـــات الفنية للدراســـــة احلالية بحثال اهذ يعترب(11)

ســـاليب الفنية واملعمارية وموادها من خالل دراســـة العناصـــر واألومكوانهتا  أبصـــنافهااملســـاجد على 

على  ت الدراســــــةاحتو فقد  معاصــــــرة،للخروج بتصــــــميمات زخرفية  حتتويها اليتالزخرفية  لألشــــــكال

وىل، ومدى ســالمية األالعصــور اإل يفســاليب الفنية واملعمارية بعمارة املســجد نبذة عن العناصــر واأل

ســــالمية والتطرق الفرتة، وتطورها عرب العهود اإل تلك يفســــاليب الفنية والزخرفية تطور العناصــــر واأل

 يفســــــاليب الفنية واملعمارية بعمارة املســــــجد العناصــــــر واأل بشــــــرحو  ،ىل مميزاهتا ومكوانهتا املعماريةإ

لبعض العينات من الزخارف احلديثة لتســـليط الضـــوء  اعرضـــوقدمت الباحثة  ،العثماين األولالعهد 

                                                                            

كلية   ،، رسالة ماجستريساليب الفنية َّبملسجد القرمانلي واالستفادة منها يف تصميمات زخرفية معاصرةالعناصر واأل، حواء علي، املصرايت (11)
 .2015اإلعالم، طرابلس، ليبيا، الفنون و 
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تصــــــــــــــميمات جديدة  يفلى مزاايها وعيوهبا بشــــــــــــــكل جديد من خالل تو يف هذه الزخارف ع

وختمت البحث َّبلنتائج ، اليبي ســــــــــــــاليب الزخرفية مورواثمســــــــــــــتحدثة َّبعتبار هذه العناصــــــــــــــر واأل

 .والتوصيات

املتواجدة يف  فورغم أمهيـة هذا البحـث إال أنه مل يتطرق إىل األبعـاد الرتبوية والتعليميـة احملتوية عليهـا الزخار 

 وهذا ما ستتكفل به الباحثة يف هذه الدراسة. املساجد عينة الدراسة احلالية،

 

املشـــــــكلة  تمتثل  (12) واملض     امني لألبعاددراس     ة حتليلية اإلس     المية العمود يف العمارة العربية   -2

العمارة  البحثية يف القصـــــــــــــور والغموض يف حتديد اإلبعاد واملضـــــــــــــامني اليت رافقت وجود العمود يف

الكشــــــــف عن اإلبعاد واملضــــــــامني  هو البحثالرئيســــــــي من هذا دف و كان اهل العربية اإلســــــــالمية

بعاد واملضامني العمارة العربية اإلسالمية وتوصل البحث اىل اال املختلفة اليت رافقت نشأة العمود يف

واجلمايل والروحي الديين واالجتماعي والفلســــــــفي والرمزي  اليت تتمثل يف البعد اإلنشــــــــائي والتارخيي

 ي .ثالرتاامليقايت فضاًل عن البعد  والتعليمي والبيئي واحلضري والشكلي والتعبريي والبعد

 

رتبوية للزخارف الفنية املتواجدة َّبملباين هذه الدراســـــــة عن الدراســـــــة احلالية كوهنا مل تتطرق لألبعاد ال اختلفت

األبعاد واملضامني يف العمود الذي يعترب أحد عناصر الفن املعماري اإلسالمي، وهذا الدينية، بل ركزت على 

اجلانب مهم جدا يف دراســـتنا احلالية حيث تصـــبو هذه الدراســـة ملعرفة األبعاد الرتبوية والتعليمية للفن الزخريف 

 اإلسالمي.
                                                                            

، جملة القادسية للعلوم اهلندسية ، اجمللد  دراسة حتليلية لالبعاد واملضامنياإلسالمية العمود يف العمارة العربية العتايب، مهدي صاحل فرج ،  )12(
 . 2014، 2، العدد7
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-1609التكوينات الزخرفية للفس   يفس   اء ايفزفية يف فن العمارة اإلس   المية املغاربية من س   نة  -3

طار اشــــــتمل الفصــــــل األول على اإل ،احتوت الرســــــالة على مخســــــة فصــــــول رئيســــــة(13)م" 2009

 ةىل ثالثإ هوقســــــم ،وخصــــــص الباحث الفصــــــل الثاين للجانب التارخيي ،النظري املنهجي للدراســــــة

مبحث يتحدث عن حقبة اترخيية، أما الفصــــــــل الثالث عرض فيه التســــــــلســــــــل مباحث اترخيية كل 

ما الفصل الرابع واخلامس أمباحث،  ةوتضمن أيضا ثالث ،التارخيي الستخدام وتطور فن الفسيفساء

حيث عرض الباحث يف الفصـــــــــــــــل الرابع  كيفية اســــــــــــــتخدام  ،هما اجلانب التطبيقي للدراســـــــــــــــةف

ملغاربية وخطوات تصـــــــنيعها من خالل بعض النماذج املختارة الفســـــــيفســـــــاء يف العمارة اإلســـــــالمية ا

وعنون الفصــــــــــــــــل اخلــامس  للعمـــارة الــدينيـــة يف دول املغرب العريب كتونس وليبيـــا واجلزائر واملغرب،

الفســـــــيفســـــــاء  ىبتحليل القيم اجلمالية والفنية للفســـــــيفســـــــاء املغربية من خالل اســـــــتمارة حتليل حمتو 

 .ليها وبعض التوصياتإختم دراسته أبهم النتائج اليت توصل ، و عيني من العالقات التكوينيةبنو 

 

ختتلف عن و  ليبيا،بدولة  من هذه الدراســـــــــــــــة يف اجلانب املتعلق بنماذج العمارة الدينية املتعلقة يســــــــــــــتفاد

بل ركزت على  ،الدراســـــــــــــــة احلالية كوهنا مل تتطرق لألبعاد الرتبوية للزخارف الفنية املتواجدة َّبملباين الدينية

 القيم اجلمالية والفنية فقط يف فن الفسيفساء.

 

                                                                            

م، رسالة ماجستري، 2009-1609املغاربية من سنة عبية، عبد الرؤوف التكوينات الزخرفية للفسيفساء اخلزفية يف فن العمارة اإلسالمية  (13)
 .2013عالم، طرابلس، ليبيا، كلية الفنون واإل
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 مزج الزخارف الوافدة والرتاث اللييب لالس           تفادة منها يف إثراء القيم التص           ميمية للكليم  -4

مرحلة احلكم  وهييقوم البحث على أمهية دراســـــة مراحل مهمة من مراحل اتريخ اجملتمع اللييب (14)

وختطيط  الزخريفمبا حتويه هذه الفرتة من عناصـــر، هلا عالقة َّبلتصـــميم  اإليطايل واالحتالل العثماين

اســــتخدمت الباحثة املنهج و  ليبيا يفاليدوية وغريها من الفنون  والصــــناعات التقليدية واحلرف املباين

الوحدات  كأســـــاس لبناء  الوافدة،التحليلي للعناصـــــر الزخرفية املتنوعة واملوجودة َّبلزخارف  الوصـــــفي

واألشكال وتو يفها من خالل التجربة الذاتية للباحثة. فهذه الزخارف تعترب إحدى أهم اهتمامات 

ـــة  البحـــث حيـــث يعكس ـــة العربي ـــة الليبي ـــة،الفن واهلوي ومزجهـــا مبفردات الرتاث اللييب  اإلســــــــــــــالمي

ضــــــــوء احلفاظ على الرتاث واالمتداد به حنو يف  للكليمإثراء القيم التصــــــــميمية  يفواالســــــــتفادة منها 

هــذا الرتاث من  على العــام وللحفــاظواالرتقــاء َّبلــذوق  الفين الوعياملعــاصــــــــــــــرة ممــا يزيــد من تنميــة 

 . االنداثر

كم العثماين لليبيا تطرقت له هذه الدراســـــــــــــــة مهمة هلذا البحث لكوهنا غطت جانب كبري لفرتة زمنية يف احل

 البحث.هذه الدراسة احلالية يف الفصل الرابع واستعانت َّبلكثري من املصادر واملراجع اليت سامهت يف إثراء 

 
تكمن  (15) يف البلدة القدمية بنابلس "دراس         ة حتليلية احلليات املعمارية يف القص         ور العثمانية -5

العثمانية يف البلدة القدمية  ية للحليات املعمارية يف القصـــورأمهية الدراســـة أبهنا دراســـة توثيقية وحتليل

ملدينة انبلس، و قد ركزت الدراسة بشكل خاص على ثالثة قصور عثمانية وهم قصر النمر وقصر 

أكرب القصور يف البلدة َّبالضافة  طوقان وقصر عبد اهلادي، والسبب يف ذلك أن هذه القصور هي

                                                                            

، رسالة ماجستري ،  مزج الزخارف الوافدة والرتاث اللييب لالستفادة منها يف إثراء القيم التصميمية للكليماخليتوين، وفاء على حممد،  )14(
 . 2011جامعة اإلسكندرية، كلية الرتبية النوعية، 

، رسالة ماجستري، جامعة  يف البلدة القدمية بنابلس "دراسة حتليلية احلليات املعمارية يف القصور العثمانيةكنعان، هنادي اري انمق،   )15(
 . 2010النجاح الوطنية ، فلسطني، 
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املدينة وكان هلا نفوذها االقتصــــــــــــادي  اىل أهنا كانت تعود اىل أقوى وأثرى عائالت ســــــــــــيطرت على

وكنتيجة لذلك متيزت هذه القصــور  والســياســي واالجتماعي و الذي انعكس َّبلتايل على قصــورها،

 ها أن الزخارف اليت اســــــــــتخدمت يفوختلص الدراســــــــــة اىل جمموعة من النتائج أمه بزخارفها الرائعة.

 القصــــور ارتبطت بشــــكل وثيق َّبلعمارة االســــالمية عامة، وكانت تعرب عن فكر اســــالمي أصــــيل مبا

أماكن  حتمله بني طياهتا من رموز تعرب عنها، ومل تكن هذه الزخارف عشـــوائية يف أشـــكاهلا وح  يف

ذات  لو يفيــة يف القصــــــــــــــورتواجــدهــا حيــث يالحظ أن بعض الزخــارف كررت يف نفس األمــاكن ا

 .العالقة

للزخارف كوهنا حتمل نفس الســـــــمات لنفس زخارف  التحليليحيث يســـــــتفاد من هذه الدراســـــــة يف اجلانب 

عنها كون الدراســـــــــــــة احلالية هتتم  اختلفتولكن  دراســـــــــــــتنااحلقبة حلكم الدولة العثمانية اليت تتطرق هلا هذه 

 الزخارف أَّبن احلكم العثماين لليبيا. َّبألبعاد الرتبوية والتعليمية اليت حتتويها

 

األشكال والعناصر الزخرفية أببواب املباين الطرابلسية ّبلعهد العثماين الثاين وإمكانية توظيفها  -6

ىل تســــــليط الضــــــوء على عنصــــــر مهم من إســــــعت الباحثة  (16) يف أبواب املعمار اللييب احلديث،

العناصـــــــــر األســـــــــاســـــــــية يف العمارة التقليدية وهو الباب، وما حيتويه من عناصـــــــــر زخرفية مت  ةجمموع

ثنـاء تواجـدهم يف ليبيـا لرصـــــــــــــــد تلـك أتنفيـذهـا يف حقبـة اترخييـة حمـددة وهي العهـد العثمـاين الثـاين 

 مث عرجت ،طار النظريإلَّبالفصــــــل األول يف شــــــكال والعناصــــــر الزخرفية، واســــــتهلت دراســــــتها األ

اترخيي لنشــــأة وتطور مدينة طرابلس عرب العصــــور املختلفة والتطور احلضــــاري الذي مرت به  بتقدمي

طور فن الزخرفة اإلســــالمية لتالباحثة يف الفصــــل الثالث  تعمقتوصــــوال لفرتة احلكم العثماين، كما 

                                                                            

 الثاين وإمكانية تو يفها يف أبواب املعمار اللييب والعناصر الزخرفية أببواب املباين الطرابلسية َّبلعهد العثماين ، األشكالماجدة عمر ،بريبش (16)
 .2010عالم، طرابلس، ليبيا، احلديث، رسالة ماجستري، كلية الفنون واإل
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كثر تركيز كونه هو موضوع الدراسة، ومشل الفصل الرابع على أوزخرفة األبواب بشكل عام بشكل 

ألبواب والزخارف املنفذة على العينة املختارة من جمموعة األبواب املوجودة يف مباين املدينة القدمية ا

بطرابلس لتحليــل تلــك الزخــارف والعمــل على دمج وتوحيــد مــا حتتويــه من عنــاصــــــــــــــر زخرفيــة يف 

تصــــميمات معاصــــرة من خالل اســــتخدام تقنيات حديثة وحماولة تطويرها وتو يفها يف تصــــميمات 

 بواب احلديثة.األ

وهو مدينة طرابلس وهو نفس املنطقة اليت ستعمل  امهم ااترخيي ايستفاد من هذه الدراسة كوهنا غطت جانب

بعاد الرتبوية والتعليمية لفن الزخرفة هنا اختلفت عنها يف كون الدراسة احلالية تركز على األأال إ ،الباحثة عليها

 حملاريب واحملددة يف عينة الدراسة احلالية.املوجود يف البالطات واللوحات اجلصية وا

 

 القرمانليالقيش           اين فن البالطات واللوحات ايفزفية  وامع مدينة طرابلس القدمية يف العهد  -7

الدراســـة واملتمثلة  ةقدمت وصـــفاً رائعاً للعناصـــر املعمارية اليت احتوهتا عيندراســـة هذه الن أجند  (17)

يف جامع أمحد َّبشــا ومصــطفى قرجي، مث اســتفاضــت َّبلشــرح الوصــفي املفصــل والتحليل الشــكلي 

بعاد الرتبوية لفن القيشـــاين املتواجد يف عينات الدراســـة، ومل تتناول موضـــوع الدراســـة احلالية وهي األ

ىل إح بداية دخول القيشـــــاين ىل نتائج توثيقية توضـــــإللفن الزخريف، كما توصـــــلت الباحثة والتعليمية 

 .ليبيا وحتديدا مدينة طرابلس

                                                                            

القيشاين فن البالطات واللوحات اخلزفية جبوامع مدينة طرابلس القدمية يف العهد القرمانلي، رسالة ماجستري، كلية  ،الياسري، صبا قيس )17(
 .2007الم، طرابلس، ليبيا، عالفنون واإل
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وخصـــوصـــا يف مدينه طرابلس  ،يف توثيق فن القيشـــاين املتواجد يف ليبيا ةوتعترب دراســـة الياســـري دراســـة مهم 

وهو من ضــــــمن عينة  منه ةبل اكتفت بدراســــــة عين ،ن الباحثة مل تســــــتوف ريع أنواع القيشــــــاينأَّبلرغم من 

  .دراستنا

ضمنت الدراسة ت  (18)دراسة أثرية فنية  البحريّبلوجه  طات ايفزفية يف العما ر العثمانيةالبال -8

، والرتكيز على العثماين ملصر خالل العصر البحرياألحوال االقتصادية واالجتماعية ملدن الوجه 

البالطات اخلزفية  والبالطات اخلزفية َّبلعمائر اجلنائزية  وكذلكالبالطات اخلزفية َّبلعمائر الدينية 

األساليب الصناعة والزخرفية ويشمل كذلك دراسة املراكز الفنية  مع التعريج علىَّبلعمائر املدنية 

نتائج ، للعديد من الالدراسة  وصلتوت العثمايناخلزف خالل العصر  إبنتاجاملختلفة اليت اشتهرت 

ود هنضة حملية يف صناعة البالطات اخلزفية مبصر خالل العصر العثماين )ق واليت منها  اثبات وج

 أ هرت الدراسة العالقة بني املدرسة احمللية املصرية وبني نظريهتا املغربية األندلسية.و م(، ۱۸ه ۱۲

 

ختتلف هذه الدراسة عن الدراسة احلالية كوهنا هتتم بوصف وسرد لألشكال والبالطات اخلزفية        

الرتبوية  واألبعادومل هتتم َّبلدالالت  ومصادرها،مصر فرتة احلكم العثماين وطرق الصناعة هلا  يف

لبالطات للسمات واخلصائص الفنية َّب فيما يتعلقمنها  االستفادةوميكن  حتتويها،والتعليمية اليت 

 العناصر.تلك اخلزفية من خالل تفصيل 

 

                                                                            

، رسالة ماجستري ، كلية األاثر ، جامعة  البالطات اخلزفية يف العمائر العثمانيةَّبلوجه البحرىدراسة أثرية فنيةمخيس ، خالد حرىف،  )18(
 .2006القاهرة، اجمللد األول، 
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الفنية التذوق اجلمايل والنقد الفين كمحتوى معريف لتنمية الس           لوك اجلمايل يف جمال الرتبية  -9

هدفت الدراســـــــــــة للتأكيد على مدى فاعلية احتواء منهج الرتبية الفنية يف التعليم العام حيث ، (19)

اعل من على النقد الفين والتذوق اجلمايل يف بناء الشــــــــــخصــــــــــية املتكاملة لدى تالميذ املدارس للتف

خالهلا يف تكوين اجتاهات رالية ترفع من مســــــــــــــتوى الذوق العام، واالرتقاء اجلمايل بســــــــــــــلوكيات 

اليت حتتويها  والتعليمية يةلألبعاد الرتبو  ا، ومل يعط اهتمامجتاه البيئة املدرســــــــــــــية وما حوهلااالتالميذ 

 الفنون الزخرفية، وهذا ما هتتم به هذه الدراسة.

 

احمل  اري  ب، اللوح  ات والبالط  ات الزخرفي  ة، الزخ  ارف اجلص           ي  ة، الزخ  ارف على امل  داخ  ل )  -10

ــــــــــــــــــــرة، وقد  تعترب هذه اجملموعة (20)( 1998( ) واالبواب والنوافذ  من أهم الدراســــــات املعاصـــــــ

يف  توضح شكل الزخارفى جمموعة كبرية من الصور أربع كتيبات كل منها احتوى علىل إ تقسم

 شراف  الدكتور على مسعود  البلوشي املباين الدينية الواقعة داخل نطاق مدينة طرابلس القدمية إب

كافية من خالل الصور جيدة و   من احلصول على معلومات سيتمكن ه الكتيبات ذواملطلع على ه

الصور  تلك بعض من على  ستناداالا ستحاول الباحثة ؛ لذوالتقدمي والشرح يف الصفحات األوىل 

هنا نقل أتيبات لدعم الدراسة احلالية من اجلانب التحليلي لتلك الزخارف خصوصا املوجودة يف الك

                                                                            

ية السلوك اجلمايل يف جمال الرتبية الفنية، مستقبل الرتبية التذوق اجلمايل والنقد الفين كمحتوى معريف لتنم ،بن رعة، جاسم عبد القادر(19)
 .2003، املكتب اجلامعي احلديث، 29،العدد 9الفنية، اجمللد 

خرون، مناذج من الفنون والعمارة اإلسالمية مبدينة طرابلس القدمية ،مشروع تنظيم وإدارة املدينة القدمية طرابلس، آعلى مسعود البلوشي و  (20)
1998. 

  سابقا د. على مسعود البلوشي، مستشار مبشروع تنظيم وإدارة املدينة القدمية طرابلس يف جمال اتريخ الفن والعمارة اإلسالمية، وأستاذ وحماضر
 اثر.جبامعة طرابلس، له العديد من املؤلفات يف التاريخ والعمارة الليبية الفنية والتارخيية يف جمال اآل
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ميكن االسـتفادة منها لتسـتويف و  ،حيث حتتوي هذه الدراسـة على العديد من الصـور حقيقي للواقع 

 الدراسة حقها. 

التص       ميمات والعناص       ر الزخرفية على العما ر اإلس       المية الليبية يف العص       ر العثماين األول  -11

العمائر اإلســــــــالمية  تهم الســــــــمات اليت ميز أعن يف حبثه  الكاتبحتدث (21) والعص      ر القرمانلي

اإلســـــــالمية يف ليبيا قبيل العصـــــــر العثماين  ن العمائرأالليبية، حيث اســـــــتهل الباحث َّبلتعريج على 

م قــد افتقــدت الفن الزخريف حيــث كــانــت تعــاين من افتقــار 1711 -1551األول وحتــديــدا من 

نه عرض يف أمر شــــــيئا فشــــــيئا، كما هذا ح  دخول العثمانيني فازداد األ ،شــــــديد يف اجلانب الفين

قســـــــــــام أىل عدة إوقســـــــــــمها  ،الليبيةهذا البحث أهم األســـــــــــاليب الزخرفية املســـــــــــتخدمة يف العمائر 

عن هذه الزخارف وتقســــــيماهتا  مفصــــــال اقدم لنا شــــــرح و ،كالزخارف الكتابية واهلندســــــية والنباتية

 .فنيا

ثناء التواجد العثماين أيستفاد من هذه الدراسة يف العديد من املوضوعات اليت ارتبطت َّبلزخارف اإلسالمية 

 الدراسة احلالية. هرتكز عليس، ومل يتطرق الباحث لألبعاد الرتبوية للزخارف وهذا ما يف ليبيا

 دراسات مرتبطة ّبجملال التارخيي للفن اإلسالمي. اثنياً:

وفيما يتعلق َّبلدراســـات اليت تناولت اجملال التارخيي للفن اإلســـالمي املتعلق َّبلدراســـة احلالية وخصـــوصـــا فرتة 

 ومنها: من البحث جند أن املادة التارخيية مهمة إلثراء هذا اجلانب احلكم العثماين لليبيا

                                                                            

لتصميمات والعناصر الزخرفية على العمائر اإلسالمية الليبية يف العصر العثماين األول والعصر القرمانلي، حبث ا ،محدأالبهنسي، صالح  (21)
 .1977وراي،سلقي ضمن فعاليات الندوة الدولية األوىل حول آفاق تنمية فنون الزخرفة يف حرف العامل اإلسالمي اليدوية، دمشق، أعلمي 
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 املفرق على درب احلاج الش      امي  و جاً  قلعة الفدين مانية يف األردنالعمارة اإلس      المية العث  .1

يهتم البحث بدراســـــــــة قلعة الفدين العثمانية كمعلم من معامل العمارة اإلســـــــــالمية العثمانية يف   (22)

قلعة العثمانية من حيث حتليل املوقع العام مث اخلصـائص اليسـلط الضـوء على مبىن و مدينة املفرق، 

يبني أهم و  املعمارية واإلنشــــــائية للقلعة ودراســــــة الفراغات املكونة هلا والوصــــــف الو يفي لكل فرا 

املراحل التارخيية والتطورات واألحداث اليت وقعت فيها، وذلك كحالة دراســــــــــــــية على القالع اليت 

أنشـــــــــــئت إَّبن احلكم العثماين يف املنطقة على امتداد درب احلاج الشـــــــــــامي اليت كان هدفها حفظ 

نها. ويستعرض األمن وكمحطات السرتاحة احلجيج وتقدمي اخلدمات الالزمة هلم يف أثناء مرورهم م

وخيلص البحــث إىل تقــدمي تصــــــــــــــور  فيهــا،البحــث األمهيــة التــارخييــة للمفرق وموقع الفــدين األثري 

للشــــــــــــــكل املعماري للقلعة كما كانت عليه قبل هتدمها من خالل مقارنتها مع مثيالهتا من القالع 

 .نفسها العثمانية اليت حتمل نفس النمط املعماري وأنشئت يف الفرتة ذاهتا ويف املنطقة

 

َّبجلانب التارخيي، ومل هذه الدراســــــة اهتمت  (23) ص    ول اجلمالية والفلس    فية للفن اإلس    المياأل .2

ســــــالمي ومدى ارتباطها ىل معرفة البعد الرتبوي الذي  يســــــتند عليها اتريخ الفن اإلإتتطرق الباحثة 

صـــــول اجلمالية وهدفت للبحث يف األ ،َّبلعقيدة اإلســـــالمية وهو احملور األســـــاســـــي للدراســـــة احلالية

ســـــاليب الفنية ســـــالمية واألوذلك من خالل التطور التارخيي للطرز اإل ،ســـــالميوالفلســـــفية للفن اإل

                                                                            

قلعة الفدين/ املفرق على درب احلاج الشامي  العمارة اإلسالمية العثمانية يف األردن، عبد القادر حممود، الرجوب، عبد اجمليد / احلصان )22(
 . 2010، 4، العدد4 ، اجمللة األردنية للتاريخ واألاثر، اجمللد منوذجاً 
كلية الرتبية الفنية، جامعة حلوان، مصر ،   ،دكتوراةصول اجلمالية والفلسفية للفن اإلسالمي، رسالة األ ،الرفاعي، أنصار حممد عوض هللا (23)

2002. 
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وذلك من خالل حتليل  ،ســـــــــــــالميةهتمت الدراســـــــــــــة بفلســـــــــــــفة اجلمال يف الفنون اإلاو  ،املواكبة هلا

هنا اهتمت بدراســـــــة أكما ،  هوم اجلمالئمة املســـــــلمني الذين اهتموا مبففلســـــــفات كبار املفكرين واأل

 مفهوم اجلمال يف القرآن الكرمي.

3. Storia Di Tripoli E Della Tripolitania Dalla Conquista Araba Al 

خليفة حممد التليســـــــــــي احتوت هذه الدراســـــــــــة  واملرترة للغة العربية من قبل الكاتب (  24) 1911

، احتوى كل قســم على عدة فصــول، حتدث صــفحة، وقســمها إىل ثالثة أقســام رئيســة 579على 

الكاتب يف القســــم األول عن التســــميات القدمية واحلديثة اخلاصــــة مبدينة طرابلس وليبيا، وعرج عن 

الفتوحات اإلســــــــــــــالمية وثورات اخلوارج يف أفريقيا، وحتديدا اإلَّبضــــــــــــــية يف طرابلس الغرب، وتطرق 

اشــــــــــــــوات ح  قيام األســــــــــــــرة القرمانلية، يعترب من للحكم العثماين لليبيا من الوالة إىل الداايت والب

 .الكتب املهمة

فيما يتعلق َّبحلكم العثماين يف العهدين األول والثاين  لدراســــــــــــــتناويســــــــــــــتفاد منها كثريا يف اجلانب النظري 

  وتفاصيل عهد األسرة القرمانلية.

 

4. 1911-Settantasel Annl Dl Dominazlone Turca In Libia 1835 (25) 

 ين عن العهداترخيي  ســـــــــــــــــــــرديتناول الكاتب فرتة مهمة يف التاريخ اللييب إَّبن احلكم العثماين هلا يف 

ودور العثمانيني يف نشـــــــــــــــأة وتطور الوقت يف ذلك ا ، وعن أحواهليف ليبياالثاين و  ني األولالعثماني

، ويعترب هذا االقتصادية والسياسية واالجتماعية ليبيا بظــــــــــــــروفها وصف حال  حيث، فيهااحلضارة 

                                                                            

(24) Ettore Rossi, "Storia Di Tripoli E Della Tripolitania Dalla Conquista Araba Al 1911", 
1991. 

(25) Francesco Kourou, "Settantasel Annl Dl Dominazlone Turca In Libia 1835-1911" 
,1971. 
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الكتاب مرجعا مهما، ألنه حتلى مبصــــــــــــــداقية املعلومة والتجرد من األهواء،  لكونه ســــــــــــــرد لنا وقائع 

اثبتة حسب ما جاء يف تقدمي الكاتب املرتجم خليفة التليسي الذي يعترب أحد أهم الكتاب  اترخيية

 . املوثقني للتاريخ اللييب

أســاســي لليبيا أثناء العهد  جانبيســتفاد من هذه الدراســة يف تدعيم بناء اإلطار النظري للدراســة احلالية يف 

احلكم العثماين لليبيا ويعترب العهدان األول والثاين من الفن الزخريف إَّبن  ىالعثماين، فقد ركزت الدراســـــــــة عل

  .مرت هبا ليبيا خالل العصر العثماينأهم الفرتات لذلك احلكم والذي 

 
 

 : دراسات عن فكر وفلسفة الفن اإلسالمي.لثاً اث

 واوالُكتاب تناول نيحثامن الب اعند البحث عن الفكر والفلســفة القائم عليها الفن اإلســالمي ف ننا جند عددو 

 :وكان البد لدراستنا أال خترج عن هذا السياق البحثي وأن هتتم هبذا الدراسات ومنها اجلانبهذا 

1. Expressional Qualities Of Ottoman Period Mosques In Anatolia Part Of Intangible 

Cultural Heritage (26)  ىل ثالث إقســــمها الباحث  ،هذه الدراســــة كمقالة علمية منشــــورةقدمت

ن الفنــانني أســــــــــــــريعــة عن بــداايت الفن كرمز وكيف  ةىل نبــذإنقــاط رئيســــــــــــــــة، مقــدمــة تطرق فيهــا 

مر يف وانعكس هذا األ ،الرموز للتعبري عن معتقداهتم وميوهلم وموروثهم الثقايف والديين ااســــــــــــــتخدمو 

 ءوهي الضــــو  ،برتكيزحتدث عنها الباحث  ،انضــــول من خالل ثالث نقاط رئيســــةبناء مســــاجد األ

                                                                            

(26) Gulsen Disli," Expressional Qualities of Ottoman Period Mosques in Anatolia Part of 
Intangible Cultural Heritage", European Journal of Science and Theology, April 2015, 

Vol.11, No.2, 85-94 
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واهلندســــــة والشــــــكل، وعنون النقطة الثانية َّبلصــــــفات الواضــــــحة يف مســــــاجد األانضــــــول يف العهد 

وما  ىخر أالعثماين واليت حتتوي معاين دينية وارتبطت َّبلعقيدة من خالل اســـــــــتنتاجات لدراســـــــــات 

اء املســـــــــــــــاجد يف ليه من معاين تراثية حتويها تلك العناصــــــــــــــر البنائية املوجودة داخل بنإ اتوصــــــــــــــلو 

، أما (27)كالقبة وما ترمز له من التوحيد كوحدانية هللا، والنوافري وربطها َّبآلايت الكرمية   ،األانضول

و ملوس وكيفيــة احملــافظــة عليــه من أتمحورت حول الرتاث الثقــايف الغري حمســــــــــــــوس فالنقطــة الثــالثــة 

وتســــــــــــــجيله يف  ،ظة على هذا الرتاثاالنداثر واجلهود املبذولة من الدولة الرتكية للســــــــــــــعي يف احملاف

 البـاحـث بني من وجهـة نظر ممزوجـةقيمـة املنظمـات العـامليـة للمحـافظـة على الرتاث العـاملي لكوهنـا 

بعض أن وقد حاول أن يشــــــــرح كيف  ،لدينية والثقافيةالرتاث الثقايف وبعض الطقوس االجتماعية وا

 حلرفيني من خالل األشــــــــــــكال،ثقافة اجملتمع واو  اإلســــــــــــالمية تكشــــــــــــف وتعكس القيم األشــــــــــــكال

  دينية. مساجد التارخيية اليت هلا قيم أعمق ومعاينللواهلندسة املعمارية  والزخارف،

قســمه الباحث  ،ورقة ســبعة وعشــرينجاء يف  احبث (28) املباين العقدية للت ريد يف الفن اإلس  المي .2

محل املبحث األول عنوان موقف األداين الســماوية من الفن، واملبحث  ،مباحث أســاســية ةىل ثالثإ

ســــــــــالمية يف بنية الفن اإلســــــــــالمي، والثالث دور العقيدة اإل ،الثاين مقومات التصــــــــــور اإلســــــــــالمي

ف ن  ،ن الفطرة اإلنســـــــانية متســـــــاوية عند البشـــــــرإىل عدة اســـــــتنتاجات منها، إوخلصـــــــت الدراســـــــة 

خذ َّبألوامر والنواهي يدعم فطرة ن األأو  ،تســــــــاير مع حقيقة الفطرةشــــــــكال مالتجريد َّبملفاهيم واأل

 .نسان واملوازنة والوسطية بني اجلانبني الروحي واملادياإل

احلديث و أســس الفن اإلســالمي القرآن الكرمي  املعنون:يســتفاد من هذا البحث يف اجلانب املتعلق َّبملطلب  

 .الشريف

                                                                            

 . 88-87، نفس الدراسة السابقة، ص Gulsenأنظر:  (27)
 . 2015، حبث منشور يف جملة انبو للدراسات والبحوث، املباين العقدية للتجريد يف الفن اإلسالمي ،حيدر عبد األمري ،رشيد (28)
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ويف الدراســــــة اليت قدمت من خالل الورقة  (29) الفنون اإلس     الميةجهود املس     تش     رقني لدراس     ة  .3

ورقته اســــــتهل الباحث  ،اإلســــــالمي(يف الفكر  )الفناليت عرضــــــت يف املؤمتر العلمي الدويل البحثية 

عن الفن عند العرب قبل اإلســــــــــــــالم وبعده وتدرج يف التســــــــــــــلســــــــــــــل الفين والتارخيي للفنون  بتقدمي

ن عن الفنون و وهي الدراســــــات اليت قدمها املســــــتشــــــرق ،املوضــــــوعىل صــــــلب إمث تطرق  ،اإلســــــالمية

 Bourgwanودراســـة  James Cavanah Murphyودراســـة  ،ن برشـــم كدراســـة ف  ،اإلســـالمية

هلذه الدراســــــــــــات وما احتوته من  اوملم اســــــــــــريع اوقدم لنا موجز  .وغريها من الدراســــــــــــات املختلفة

عن النقوش والفنون  ةمعلومــات يســــــــــــــتفــاد منهــا يف العــديــد من األحبــاث واليت تعترب مراجع جيــد

 .الرتبوية اليت حتتويها الفنون الزخرفية اإلسالمية لألبعادولكنه مل يتطرق  ،والعمارة اإلسالمية املتنوعة

 

يف دراسته إبلقاء الضوء على اإلطار الفكري اهتم الزهراين  ( 30) اإلسالميبعاد الفكرية يف الفن األ .4

وكذلك  ،ســـالميعماله الفنية اليت هلا عالقة مباشـــرة َّبلفن اإلأنتاج إالذي اعتمده الفنان املســـلم يف 

بعاد وحاول الكشـــــــــــــف عن األ ،خرىأربط بني اجلانب الفكري من جهة واملنجز العملي من جهة 

 اليت يستند عليها الفن اإلسالمي.  والتعليمية رتبويةالفكرية ومل يتطرق لألبعاد ال

 

                                                                            

اإلسالمية، املؤمتر العلمي الدويل"الفن يف الفكر اإلسالمي"،األردن، جهود املستشرقني لدراسة الفنون  ،غنيمة، عبد الفتاح مصطفى (29)
2012. 
اإلسالمي، رسالة ماجستري، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، اململكة العربية بعاد الفكرية يف الفن األ ،الزهراين، معجب عثمان معيض (30)

 .2004السعودية، 
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فلســــــــفة الباحثة تناولت ( 31) رؤية فنية جديدة لص      ور جدارية مس      توحاة من الفكر اإلس      المي .5

هنا عرجت على أثر الفلســـــــــــــفة اليواننية على إحيث  ،ســـــــــــــالمي وأثرها على القيم اجلماليةالفكر اإل

هنا تناولت التصــــوير الديين خالل العصــــور اإلســــالمية ومل أكما   ،الفلســــفة العربية والفالســــفة العرب

 هذه الدراسة. هتغطي يذال والتعليمي تركز على البعد الرتبوي

 
 ملخص العرض للدراسات السابقة 

 على الدراسات السابقة يتضح لنا ما يلي: االطالعمن خالل 

بدلوه مبا يفيد ويدعم هذه الدراســــــة بني الرود اجلديدة  دىلأ كل  ،الدراســــــات الســــــابقة الذكر  تتنوع أواًل:

الفلسفة الفنية  الدالالت واالبعاد و ىلإوالسرد التارخيي للحكم العثماين يف ليبيا واملنهجية الرتبوية اإلسالمية 

 َّبلفن الزخريف اإلسالمي واملضامني اليت حتتويها اختصتفهناك دراسات القائمة عليها احلضارة اإلسالمية، 

الفنية والرتبوية والتارخيية والفكرية  وقد أخذت مساحة أكرب من غريها  وبعض الدراسات اليت انقشت األمور

والتعليمية بعاد الرتبوية وســـتخصـــص هذه الدراســـة يف عرض خيتلف عما ســـبق كوهنا تبحث يف األ والفلســـفية

هداف أيفية االســــــــتفادة منها يف صــــــــياغة َّبن احلكم العثماين لليبيا وكإاليت حيتويها الفن الزخريف اإلســــــــالمي 

 تربوية ملناهج التعليم الفين يف ليبيا.

 
املوجودة يف املساجد القدمية لنفس  يف إبراز بعض العينات من الزخارف  املصرايتدراسة لقد متيزت  اثنيًا :

يف تصميمات جديدة مستحدثة َّبعتبار هذه العناصر واألساليب الزخرفية  هامن خالل تو يف الفرتة التارخيية

الكشف يف قدرتـه علـى   العتايبدراسة ، يف حني متيزت اكبرية على دراسته  مورواث ليبيا، وهو ما أضفى قيمـة

عن اإلبعاد واملضامني املختلفة اليت رافقت نشأة العمود يف العمارة العربية اإلسالمية وتوصل البحث اىل 

                                                                            

 .1987اإلسالمي، رسالة دكتوراة، جامعة حلوان، فنية جديدة لصور جدارية مستوحاة من الفكر  ، رؤيةبثينة يوسف ،عبد اجلواد (31)
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يف البعد اإلنشائي والتارخيي واجلمايل والروحي الديين واالجتماعي  متثلتاالبعاد واملضامني اليت العديد من 

، يف والتعبريي والبعد امليقايت فضالً عن البعد الرتاثي  والفلسفي والرمزي والتعليمي والبيئي واحلضري والشكلي

بطريقة مفردات الرتاث اللييب  ومزج،الفن واهلوية الليبية العربية اإلسالمية  برازإب  ايفيتويندراسة  حني متيزت

 املعاصرة إثراء القيم التصميمية للكليم يف ضوء احلفاظ على الرتاث واالمتداد به حنو يفمنها  لالستفادةمعاصرة 

 
حبيث فن الزخرفة اإلسالمية يف إلقاء الضوء على جوانب متعددة يف  ةلقد أفادت هذه الدراسات الباحث :اثلثاً 

 حتتوية تلك الزخارف من أبعاد خمتلفة عقائدية تربوية وتعليمية.  مامتثل نقاطا جوهرية ومهمة يف فهم 

 
الفن الزخريف اإلسالمي َّبلعموم والفن الزخريف أَّبن احلكم الدراسات أشارت إىل بعض نالحظ أن  :رابعاً 

 مية. والقدرة على الربط بني الفن الزخريف وعالقته َّبلعقيدة اإلسال لالستنباطمما فتح اجملال العثماين لليبيا 

 

 بشكل متكامل، وإن تناولتها بعضوالتعليمية ريع الدراسات تفتقد إىل احلديث عن األبعاد الرتبوية  :خامساً 

الفن الزخريف ومن املالحظ أنه على الرغم من اإلشارة إىل أمهية ويف جوانب أخرى ، الدراسات بشكل جزئي

إال أننا  توصياهتم،يف نتائجهم و من الباحثني  إليها بعضكما أشار من أبعاد خمتلفة   هوما حيتوياإلسالمي 

، اليت هلا دور أساسي يف ومعرفة األبعاد الرتبوية والتعليمية واسـتنباط نالحظ أهنا تفتقد إىل التعمق يف فهم 

احلفاظ على هذا املوروث احلضاري املرتبط  املؤمنة املؤهلة للقيام بدورها الطليعي فـيالفنية صياغة الشخصية 

 . الدراسة احلالية ه، ورمبا يكون ذلك هو اجلانب الذي تتميـز بَّبلدين والعقيدة اإلسالمية 
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 هيكل الدراسة

الفن الزخريف اإلسالمي أثناء احلكم العثماين بطرابلس، ليبيا: دراسة عن محلت هذه الدراسة عنوان )

  التايل:ومحلت هيكل عام ملا مت تناوله وكان على النحو (، يةأبعاده الرتبوية والتعليم

  الفصل األول: الفصل التمهيدي
  املقدمة -
  أسباب اختيار املوضوع -
  أمهية الدراسة -
  مشكلة الدراسة -
  أسئلة الدراسة -
  أهداف الدراسة -
  حدود الدراسة -
  منهج الدراسة -
  صعوَّبت الدراسة -
  إجراءات الدراسة -
  السابقةالدراسات  -
  ملخص العرض للدراسات السابقة -
  هيكل الدراسة -

  الفصل الثاين: مفهوم وأنواع وخصا ص الفن الزخريف األسالمي
  املبحث األول: التعريف ّبملصطلحات •
  املطلب األول: مفهوم الفن الزخريف لغة واصطالحاً: -
  املطلب الثاين: مفهوم األبعاد الرتبوية لغة واصطالحا -
  ث: مفهوم األبعاد التعليمية لغة واصطالحااملطلب الثال -
  املبحث الثاين: النشأة التارخيية للفن اإلسالمي •
  املطلب األول: أسس الفن اإلسالمي )القرآن الكرمي واحلديث الشريف( -
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  املطلب الثاين: فلسفة الفن واجلمال -
  املطلب الثالث: املفهوم اإلسالمي للفن واجلمال -
  التطور التارخيي للفن الزخريفاملبحث الثالث:  •
  املطلب األول: اخلصائص الفنية والدينية للفن الزخريف اإلسالمي -
  املطلب الثاين: القيم اجلمالية لفن الزخرفة اإلسالمية -
  املطلب الثالث: اإلحساس َّبجلمال والتذوق الفين -
  املبحث الرابع: أنواع الفن اإلسالمي •
  ةاملطلب األول: العمارة اإلسالمي -
  املطلب الثاين: الزخرفة اإلسالمية -
  املطلب الثالث: النسيج اإلسالمي -
  املطلب الرابع: اخلزف اإلسالمي -
  املبحث ايفامس: أنواع الزخارف اإلسالمية •
  املطلب األول: الزخارف النباتية -
  املطلب الثاين: الزخارف اهلندسية -
  املطلب الثالث: الزخارف الكتابية -
  الرابع: الزخارف احليوانيةاملطلب  -

  الفصل الثالث: دالالت األبعاد الرتبوية والتعليمية للفن الزخريف
  املبحث األول: األبعاد الدينية •
  املبحث الثاين: األبعاد االجتماعية والنفسية •
  املبحث الثالث: األبعاد الرتبوية والتعليمية •
  املبحث الرابع: ماهية وفلسفة الفن اإلسالمي •
  لب األول: املفهوم اإلسالمي للرتبية والتعليماملط -
  املطلب الثاين: آراء العلماء واملفكرين العرب يف الرتبية والتعليم -
  املطلب الثالث: الرتبية من خالل الفن -
  املطلب الرابع: الفنون اإلسالمية والرتبية الفنية. -
  املبحث ايفامس: املناهج التعليمية الرتبوية •
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  األول: كيفية صياغة املناهج الرتبويةاملطلب  -
  املطلب الثاين: األهداف العامة والرتبوية للمناهج التعليمية -
  املطلب الثالث: األهداف العامة واخلاصة يف مناهج التعليم الفين بليبيا -

  الفصل الرابع: الزخارف اإلسالمية العثمانية يف مدينة طرابلس الليبية.
  الدولة العثمانية يف مشال أفريقيا )ليبيا(املبحث األول:  •
  املطلب األول: نشأة الدولة العثمانية -
  املطلب الثاين: نبذه اترخيية عن ليبيا )مدينة طرابلس( -
 م(1711-1551املطلب الثالث: العهد العثماين األول ) -
  (1835-1711املطلب الرابع: العهد القرمانلي ) -
  (1911-1835لثاين )املطلب اخلامس: العهد العثماين ا -
  املبحث الثاين: أشهر املعاِل التارخيية يف مدينة طرابلس القدمية •
  املطلب األول: املساجد -
  املطلب الثاين: البيوت التارخيية )احلياش( -
  املطلب الثالث: األسواق -
  املبحث الثالث: أنواع الزخارف يف طرابلس ليبيا •
  املطلب األول: زخارف العمارة -
  املطلب الثاين: زخارف املنسوجات -
  املطلب الثالث: زخارف احللي -

 الفصل ايفامس: تصنيف وحتليل الزخارف االسالمية العثمانية يف مدينة طرابلس الليبية
  إجراءات الدراسة -
  جمتمع الدراسة -
  عينة الدراسة -
  منهج الدراسة -
  حتليل احملتوى -
  الوسائل اإلحصائية -
  ايفزفية املبحث األول: البالطات •
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  املبحث الثاين: الزخارف اجلصية •
  املبحث الثالث: زخارف األبواب ايفشبية •
  املبحث الرابع: زخارف احملاريب •

  الفصل السادس: خامتة الدراسة
  اخلامتة العامة -
  نتائج الدراسة -
  توصيات الدراسة -
  املالحق -
  املصادر واملراجع -
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 ����يالفن الزخرفي وأنواع وخصائص مفهوم : ثانيالفصل ال

 

 املبحث األول: التعريف ّبملصطلحات 

إن حتديد املصطلحات اليت تستخدم يف أي دراسة علمية تكسبها أمهية كبرية حيث تعترب مبثابة النرباس هلا، 

جراءات الدراســــة أو غريها أمرا ضــــروراي يف إ هويعترب توضــــيح معاين املصــــطلحات العلمية املســــتخدمة يف هذ

وعلى هذا األســـاس مت حتديد بعض املصـــطلحات املتعلقة مبوضـــوع الدراســـة لزايدة التوضـــيح  ،البحث العلمي

 وهي كالتايل: 

 

 واصطالحاً:املطلب األول: مفهوم الفن الزخريف لغة 

 :الزُّْخُرفُ /  تزيّنَ  :تَ َزْخَرفَ  /وغري ذلك  الّتطعيم،َفّن تزيني األشياء َّبلّنقش أو الّتطريز أو  :الزهخرفة -

 (32) الزِّينُة وكماُل حسن الشيء

 (33) األواين ُزْخُرف /زينة الشيء  (:رع)َزَخاِرف  /( )مفردزُْخُرف  -

 (34) «الثياب زخرف»زينه  حسنه، الشيء:زخرف  :زخرفة -زخرف  -

ّ أبسلوب  العربيهة:الزهخرفة  - تندمج فيه رسوم األزهار واألوراق والفواكه اليت زيان هبا  عريّب،تزيني فينِّ

  (35)العرُب حروف كتابتهم وأعمدة مبانيهم 

                                                                            

 . 391، ص 2004، مكتبة الشروق الدولية، مصر ،  4املعجم الوسيط ، الطبعة  (32)
 . 978، ص2008،عامل الكتب ، مصر، 1، الطبعة 1عمر، أمحد خمتار، معجم اللغة العربية املعاصر، اجمللد  (33)
 .1982معجم الرائد، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة األوىل،  مسعود، جربان، (34)
 .978مرجع سابق، صر، أمحد خمتار، عم (35)
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/َزخَرفة: )اســـــــــم(، مصـــــــــدر زخرَف، الزاْخَرفة: َفنق تزيني اأَلشـــــــــياء َّبلنقش أَو التطريز أَو  الفن الزخريف -

ّ أبســـــــــــــلوب عريّب، تندمج فيه رســـــــــــــوم األزهار واألوراق  التطعيم وغري ذلك، الزاخرفة العربياة: تزيني فينِّ

 .(36) والفواكه اليت زيان هبا العرُب حروف كتابتهم وأعمدة مبانيهم(

 والنســـــــــــب" هي علم من علوم الفنون اليت تبحث يف فلســـــــــــفة التجريد  :decorativeة"لزخرفا -

طبيعية إما وحدات هندســــــــــــــية أو وحدات  وهيواخلط  واللونوالكتل  والفرا والتناســـــــــــــــب والتكوين 

 (37)" حيوانية حتورت إىل أشكال جتريدية آدمية، نباتية،

 .(38) هو الفن الذي يرسم الوجود من زاوية التصور اإلسالمي هلذا الوجود الفن اإلسالمي: -

 لغة واصطالحا بعاد الرتبوية: مفهوم األثايناملطلب ال

بية أصول/  مصدر رّبا  / تَ ْربية - بية - وقواعده،علٌم و يفته البحث يف أسس التعليم  :الرته علم  :الرته

  (39) و يفته البحث يف أسس التنمية البشرية وعواملها وأهدافها الكربى

 منهاجاء مصطلح األبعاد الرتبوية على معاٍن متعددة يف الفكر الرتبوي  األبعاد الرتبوية اصطالحاً: -

(40)  

                                                                            

 .978، صمرجع سابقعمر، أمحد خمتار، معجم اللغة العربية املعاصر،  (36)
 ،جامعة النجاح الوطنية ،دراسة حتليلية  ،احلليات املعمارية يف القصور العثمانية يف البلدة القدمية انبلس ، هنادي اري انمق  ،كنعان   (37)

 . 40، ص  2010،  انبلس،هندسة العمارة 
 . 6، ص 1983الفن اإلسالمي، القاهرة: دار الشروق،  منهج ،حممد ،قطب(38)
 .852 ، ص2008، ،عامل الكتب ، مصر1، الطبعة 1عمر، أمحد خمتار، معجم اللغة العربية املعاصر، اجمللد  (39)
، ةسالمية غز اجلامعة اإل تقامة يف ضوء القرآن الكرمي والسنه النبوية، رسالة ماجستري،بعاد الرتبوية ملفهوم االساأل ،كولك، سهري عبد هللا(40)

 .9، ص 2010
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ــــــــــــــــــأثري البيئـــــــــــــــــــة  "البعد االجتماعي للرتبية يعىن البعد ِبعىن التأثري: - بصــــفة خاصــــة بدراســــة مدى تـ

 .(41)االجتماعية على الطفل النامي" 

 .(42)" اجلوانـب الرتبوية املرافقة "  األبعاد ِبعىن اجلوانب: -

أشـــــــــــــــار )فروبـل( إىل أن الرتبيــة هي عمليــة تتفتح هبـا قـابليــات املتعلم الكــامنــة، كمــا تتفتح  الرتبية: -

ة من القابليات، وما و يفة الرتبية إال العمل يف ســــــــــــــبيل تفتح هذه النبااتت واألزهار، أي أن هناك جمموع

القابليات ومنوها، والرتبية: هي كل العمليات اليت هتدف إىل تطور قابليات الفرد وميوله ومناذجه الســــــــــــــلوكية 

 .(43) يرغبهجيايب الذي َّبالجتاه اإل

 

 مفهوم األبعاد التعليمية لغة واصطالحا :ثالثاملطلب ال

  .(44) يف اللغة خالف القرب وهو عند القدماء أقصر امتداد بني الشيئني(: )الُبعد غة:البعد ل -

ما قائم جبســــم إ)البـُْعد(: "هو كل ما يكون بني هنايتني غري متالقيتني وهو امتداد البعد اص    طالحاً: -

  (45) َّبلبعد الفطور والفرا  املفطور واخلالء" ويسمى ،وهو عرض وإما بنفسه وهو جوهر جمرد

                                                                            

 .54، ص 1998مكتبة اخلاجني للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة:  أبعاد متطورة للفكر الرتبوي، ،بيه، يس (41)
، ةسالمية غز ، رسالة ماجستري، كلية الرتبية، اجلامعة اإلةالكتاب والسناألبعاد الرتبوية ألحكام الزواج والطالق يف ضوء  ،بدح ، جمدي (42)

 . 8، ص 2001
 .39-38، ص 1965فرنكلني للطباعة والنشر، : فلسفة الرتبية، القاهرة ،فيليب أنظر ، فينكس،  (43)

 .213،ص 1977صليبا، ريل، املعجم الفلسفي، القاهرة: اهليئة العامة املطابع األمريية،  (44) 
املعموري، محدية كا م روضان،  /160،ص 2000احلنفي، عبد املنعم، املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفة، القاهرة: مطبعة مدبويل،  (45)

 .1499، ص 2014َّببل، العلوم اإلنسانية، بغداد،األبعاد الرتبوية واجلمالية للفن املفاهيمي، جملة جامعة 
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من  فرع /علاَم على  :علهمَ مص      در  :املصــــــــدر( )لغريوتعليمات  املصــــــــدر( )لغريرع تعاليم  :تعليم -

بية يتعّلق بطرق تدريس الطالب أنواع املعارف والعلوم والفنون  (46) الرتا

من الفعل َعّلم، وَعّلمه الشــــــــــــــيء تعليماً فتعّلم، ومنه قوله تعاىل: )َوَعلاَم آَدَم  هو/  التعليم يف اللغة -

  (47)ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي(  هؤالءاأْلَْاَاَء ُكلاَها مُثا َعَرَضُهْم َعَلى اْلَماَلِئَكِة فـََقاَل أَنِبُئوين أبَِْاَاِء 

التشــــديد هنا للتكثري بل للتعدية ويقال أيضــــا الشــــيء تعليما فتعلم وليس  علمه /يقال  :لغةالتعلم  -

  (48)تعلم مبعىن أعلم 

 
 من خالل التعريفات السابقة ملصطلح البعد والرتبية :والتعليمي  التعريف اإلجرا ي للبعد الرتبوي •

مبا يتالءم مع مشــــــــكلة الدراســــــــة إجرائياً أبنه:  والتعليمي  ، ف ن الباحثة تعرف البعد الرتبويوالتعليم

الدينية واالجتماعية والنفســــــــــــــية، املرتبطة الرتبوية والتعليمية و )جمموعة األبعاد واملفاهيم واملدلوالت 

َّبلفن الزخريف اإلســــالمي، واليت حتمل يف ثناايها قيماً تربوية خمتلفة، واآلاثر النارة عن جتســــيد هذا 

تعليمية الفنية كمحاولة لصــــــياغة أهداف عامة هلا، وذلك من خالل ما يهدُف الفن على املناهج ال

إليه الفن الزخريف اإلســــــــــــــالمي، َّبلربِط بني اجلانب الرتبوي من جهة، وبني املنجز العملي من جهة 

 أخرى، واليت بدورها سيكون هلا األثر الواضح على الفرد واجملتمع(.

 

 

 

                                                                            

 .1542عمر، أمحد خمتار، معجم اللغة العربية املعاصر ، مرجع سابق، ص  (46)
 .31سورة البقرة ، األية  )47(
 .454، ص  1980الصحاح ، دار الكتاب العريب ،  ، خمتارالرازي، عبد القادر  )48(
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 التارخيية للفن اإلسالميالنشأة : ثاينالاملبحث 

ن البداية احلقيقية لنشـــــــأة الفن اإلســـــــالمي منذ بناء املســـــــجد النبوي يف أاعترب العديد من املؤرخني والكتاب 

يف الثامن  ،ســجداملفضــل الصــالة والســالم وأمر ببناء أليها الرســول عليه إاملدينة املنورة )يثرب( عندما هاجر 

ن مل يكن حيتوي إاملســــــــجد حتت فنون العمارة ح  و  يندرجمن ربيع األول للســــــــنة األوىل من اهلجرة، حيث 

صــــلى  ثناء وجود الرســــولأعلى هبرجة وزخارف وتصــــميم خمتلف عن غريه من املســــاجد اليت بنيت فيما بعد 

ىل هللا عز وجل ومكان إبادة والتقرب ويف فرتة اخللفاء الراشـــــــــــدين، بل كان الغرض منه الع هللا عليه وســـــــــــلم،

صحابه َّبملسلمني والصحابة للتشاور يف أمور الدين ونشر الدعوة أو  صلى هللا عليه وسلم يلتقي فيه الرسول

وقد يعود  ، (49) فال يوجد به أي مظهر من مظاهر الفنون الزخرفية عليه وبقي احلال على ما هو ،اإلسالمية

هنا تصب يف فلسفة العقيدة اإلسالمية وطبيعة احلياة اليت أاليت ترى الباحثة  النقاط األساسية بعضىل إذلك 

 صحابه وكافة املسلمني يف تلك الفرتة ومنها.أكان يعيشها الرسول صلى هللا عليه وسلم و 

 واملسلمني بنشر الدعوة اإلسالمية والفتوحات. صلى هللا عليه وسلم اهتمام الرسول -

ىل اإلجناز الفين بصــــــــــفة إن اغلب مناطق اجلزيرة العربية كانت تفتقر إطبيعة املكان يف ذلك الوقت حيث - 

 عامة.

 حياة الرسول عليه أفضل الصالة والسالم وحياة الصحابة كانت تتسم َّبلزهد والبعد عن ترف الدنيا.- 

هللا عليه وســــلم ح  عهد ســــيدان عثمان بن  ىبوي على حاله كما يف عصــــر النيب صــــل ل املســــجد النو     

ســــــتبدل جذوع النخيل َّبحلجارة والنقوش الصــــــغر املكان وزايدة عدد املصــــــلني ف ةعفان فأحدث فيه توســــــع

ثـَنَ  ".واآلجر ثـََنا يـَْعُقوُب ْبُن ِإبـْرَاِهيَم بْ  اَحدا اِلِح ْبِن َعِليق ْبُن َعْبِد اَّللِا قَاَل: َحدا َثيِن َأيب َعْن صـــَ ْعٍد قَاَل: َحدا ِن ســـَ

ثـََنا اَنِفٌع أَنا َعْبَد اَّللِا َأْخرَبَُه أَنا اْلَمْسِجَد َكاَن َعَلى َعْهِد َرُسوِل اَّللِا  ُ َعَلْيِه َوَسلامَ -َكْيَساَن قَاَل: َحدا  -َصلاى اَّللا

                                                                            

 .90-85وي َّبملدينة املنورة ورسومه يف الفن اإلسالمي، ص املسجد النب ،أمحد رجب حممد ي،علأنظر:  (49)
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َيانِِه َمْبِنيًّا َِّبللاِِبِ َوَسْقُفُه اجْلَرِيُد وَ  ًئا، َوزَاَد ِفيِه ُعَمُر َوبـََناُه َعَلى بـُنـْ ُعُمُدُه َخَشُب الناْخِل، فـََلْم يَزِْد ِفيِه أَبُو َبْكٍر َشيـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلامَ -يف َعْهِد َرُسوِل اَّللِا  َُه ُعْثمَ  َِّبللاِِبِ َواجْلَرِيِد َوأََعاَد ُعُمَدهُ  -َصلاى اَّللا اُن فـَزَاَد ِفيِه زاَِيَدًة َخَشًبا. مُثا َغريا

ُقوَشٍة، َوَسقَ  ُقوَشِة َواْلَقصاِة، َوَجَعَل ُعُمَدُه ِمْن ِحَجارٍَة َمنـْ  .(50) "َفُه َِّبلسااجِ َكِثريًَة، َوَبىَن ِجَدارَُه َِّبحلَِْجارَِة اْلَمنـْ

 
طارها اإلســـــــــالمي وطابعها إولكنها مل خترج عن  ،واكتســـــــــت املســـــــــاجد من ذلك الوقت َّبلنقوش والزخارف

ن الفنان املســــلم اجته يف هذا أاملميز، خالفا لبقية الزخارف املصــــاحبة للحضــــارات املختلفة، وبذلك نالحظ 

ومعاكســـة ما جاء به القرآن الكرمي  ،االجتاه حرصـــا منه يف عدم الدخول يف دائرة احلظر يف املنهج اإلســـالمي

 ومباحات.من تعاليم وحمرمات 

ومع توســــع رقعة الدولة اإلســــالمية وانتشــــارها يف العديد من الدول اجملاورة كأرض الشــــام ومصــــر وغريها من 

املناطق واحتكاكها أبغلب احلضــــارات الســــابقة ح  بدأت تتداخل وتســــتنبط منها ما يتماشــــى مع العقيدة 

عن غريه من احلضـــــــــارات  وإنتاج فن احتوى على خصـــــــــوصـــــــــية وشـــــــــكل وطابع خاص ميزه ،والفكر والدين

موي مث أخــذ منحىن الطراز ومتيز الفن اإلســــــــــــــالمي يف القرون األوىل الثالثــة بطــابع الطراز األ، (51) األخرى

واستمر على ما هو عليه ح  ضعفت الدولة العباسية يف  ،م 750موية سنة العباسي بعد سقوط الدولة األ

د من األســـــــــاليب الفنية احمللية اليت من الســـــــــهل التمييز ومن هنا  هرت العدي، (52) امليالديالقرن التاســـــــــع 

                                                                            

 /120ص ، 2002 ،1دار ابن كثري، دمشق/بريوت، الطبعة  ،446صحيح البخاري، كتاب الصالة، َّبب بنيان املسجد، رقم احلديث (50)
ه 1379، اجلزء األول،املكتبة السلفية، 450رقم احلديث من بىن مسجداً، فتح الباري، كتاب الصالة،َّبب/  131ابن زَّبلة، أخبار املدينة، ص

 .544ص،
عامل املعرفة، اجلزء األول، ، الطرازي، عبد هللا مبشر، موسوعة التاريخ االسالمي واحلضارة االسالمية لبالد السند يف عهد العرب، أنظر:  (51)

 .20-8ص ، 1983
(52) Blair, SheilaHk/ ،Blum, Jonathan 1250بد اللطيف، الفن والعمارة اإلسالمية )، تررة: زين العابدين، وفاء ع-

 . 18-15، ص 2012(،دار الكتب الوطنية، هيئة أبو  يب للسياحة والثقافة،1800
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بينهما وخصــــــــوصــــــــا يف جمال العمارة و هرت العديد من الطرز الفنية اليت التزال شــــــــواهدها َّبقية ح  وقتنا 

والطراز املصــــــري الســــــوري الذي  ندلس،واألفريقيا أســــــباين املغريب الذي قام يف مشال ومنها الطراز اإل ،احلايل

 (53) العثمانيةوأخريا الطراز العثماين عند قيام الدولة  إيرانوالطراز الفارســـــي يف  وســـــورية،أقيم يف وادي النيل 

 كالتايل:على ما سبق البد من التنويه والتعريف بتلك الطرز ولو بعجالة وهي   ءوبنا .(54)

ن اخلالفة وحبكم و مويتوىل األ عندما موي:األالطراز 

تواجدهم يف بالد الشـــــــــــــام وحتديدا دمشـــــــــــــق انتقلت 

ىل دمشق إعاصمة الدولة اإلسالمية من املدينة املنورة 

الوقــت ) ذلــكومن هنــا بــدأت فكرة تراود احلكــام يف 

تتصف يف شكلها  ك نشاء وتعمري مساجدإبتشييد و 

احلال يف كما هو   العام بصــــــــــــــفة القوة واهليبة والثبات

 (55)يف دمشــــــــق  متواجدةكانت   غلب الكنائس اليتأ

فنية تزدهر وتتمتع َّبألشــــــكال الفنية األكثر  اوجعلوا منها قطع يحيون يرتددون عليها ويهتمون هباوكان املســــــ

على عمــــال وفنــــانني بيزنطيني  مري والبنــــاء اعتمــــدوامويني يف بــــدايتهم يف التعن األأويــــذكر التــــاريخ  روعــــة.

ومن بعد انتقل هذا الطراز  ،تتلمذ على أيديهم العديد من العرب (56)هل دمشـــــق نفســـــها أومســـــيحيني من 

انظر: إىل وتعترب قبة الصـــــــخرة . موي آن ذاككم األحغلب األقاليم واألراضـــــــي اإلســـــــالمية اخلاضـــــــعة للأىل إ

                                                                            

 م.1988شليب، أمحد، موسوعة التاريخ اإلسالمي، القاهرة: مكتبة النهضة، أنظر:  (53)
(54) Sheila ،Blair 146-111(،مرجع سابق،  ص 1800-1250)، الفن والعمارة اإلسالمية. 
 .11. ، ص 2013حسن، زكي حممد، يف الفنون اإلسالمية، مؤسسه هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة: رهورية مصر العربية،  أنظر:  (55)
(56)  joseph, Hell ،71-70، ص 1956، احلضارة العربية، تررة: إبراهيم أمحد العدوي، القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية . 
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موي ومن سواء يف العمارة أو الزخارف حتسب للطراز األ(58)من أشهر وأهم املعامل الفنية  (1،57الشكل رقم 

ومن مث العديد من القصـــور اليت بنيت يف َّبدية الشـــام كقصـــر املشـــ  وقصـــر  ،موي بدمشـــقبعدها اجلامع األ

   عمري.

: تولت الدولة العباســـــــية احلُكم العباس      يالطراز 

م وهنــا انتقلــت مقــاليــد احلُكم من 750ســــــــــــــنــة 

ىل تغيري يف أســــــاليب إىل العراق مما أدى إالشــــــام 

العمارة والزخرفة وبقية الفنون كوهنا اســــــــــتخدمت 

ودجمتها بروح جديدة  األســـــاليب الفنية الفارســـــية

على الفنون اإلســـــالمية فاســـــتبدل البناؤون اآلجر 

انظر الشـــــــــــكل رقم  ،احلجارة يف بناء القوائمبدل 

كمـا أن احليـاة األدبيـة واالجتمـاعيـة تطبعـت َّبلطـابع الفـارســــــــــــــي كون بالد ،  (61( )60)بدل األعمـدة ( 59) 2

الذي انتشـــــر  Ceramiclusterىل العراق ومتيز الطراز العباســـــي َّبلفن الزخريف والربيق املعدين إأقرب  فارس

 .(62)ندلس فيما بعد يف إيران ومصر ومشال أفريقيا واأل

                                                                            

(57) http://www.3d2ddesign.com/more_architecture.php?id=48&design=9 ،28-2-2016. 
 .11حممد حسن ، مرجع سابق، ص،زكي أنظر:  (58)
(59) https://civilizationlovers.wordpress.com/2011/10/22/  ،28-2-2018. 
(60) joseph, Hell 91-90، احلضارة العربية، مرجع سابق، ص. 
 .13زكي ، مرجع سابق،ص  (61)
 .92مرجع سابق،ص  ،joseph, Hell أنظر:  (62)
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ازدهر الفن اإلسالمي يف الطراز املصري السوري: 

( 905 – 868الطولوين )مصــر مع  هور العصــر 

الـــذي اختـــذ من الطراز العبـــاســــــــــــــي هنجـــا لـــه لكون 

مؤســــــــســــــــها أمحد بن طولون كان قد عاش وترّب يف 

ل منها الطراز واألســـــــــــاليب الفنية قوبذلك ن ،العراق

املتبعة يف ذلك  (63) 3الشكل رقم  :انظر ،العباسية

برية من بالد الشام نشأ بذلك الطراز وسيطروا على أجزاء ك 969سنة  وعندما فتح الفاطميون مصر. احلني

هل هو طراز  ا الطرازذه املصــــــــــــــري الســــــــــــــوري وتطور هذا الطراز على يد املماليك مما جعل الفصـــــــــــــــل بني

اختص الطراز املصــري الســوري بطابع ميزه عن  (64)عترب طرازا واحدا. االفاطميني أم املماليك مهمة صــعبة ف

 ُقورن واقتصــــاداً عن ســــائر الطرز اإلســــالمية لوأكثرها اعتداالً بل  ،نه كان أقل زخارفإحيث  ،ســــائر الطرز

نســــــــان واحليوان على التحف الفاطمية والســــــــبب قد يعود لتأثر ســــــــباين املغريب، نالحظ رســــــــم اإلَّبلطراز اإل

 املختلفة.الفاطميني َّبألساليب الفنية الفارسية وهذه الرسوم ال جندها يف غريها من الطرز 

( فامتاز َّبلعمارة احلربية خصــــــوصــــــا القالع وتشــــــييد 1250 – 1171يوبية )يف عصــــــر الدولة األ اأم     

وهنا نالحظ انصـراف  ،و هور واضـح للقباب احملالة بزواايها َّبملقرنصـات ،املدارس لتدريس املذاهب األربعة

متاز اا أن الطراز كم  ،وأبدعوا يف الزخارف اهلندســــــــــــــية والنباتية ،ســـــــــــــــاننيوبيني عن رســــــــــــــوم احليوان واإلاأل

 َّبملشكوات املصنوعة من الزجاج املموه َّبملينا.

                                                                            

(63) https://www.batuta.com/4201    ،25-3-2018. 
(64) joseph, Hell 77-70ص  ،سابق، مرجع. 
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ازدهر هذا الطراز يف  املغريب:س         باين الطراز اإل 

ندلس والذي أقيم على يد بالد املغرب العريب واأل

 ،ميالديدولــة املوحــدين يف القرن الثــاين عشــــــــــــــر 

فنجـــده ريال وواضــــــــــــــحـــا يف غرانطـــة ح  وقتنـــا 

احلايل اليت كان حيكمها بنو نصـــــر واليت ســـــقطت 

 نيوبســـــقوطها انتهى حكم املســـــلم 1492ســـــنة 

هيئة اليت على   (65) 4كما هو احلال يف الشـــــــــــــكل رقم    العقودالطراز َّبســـــــــــــتخدامه  هذا متيز ،ندلساأليف 

كمــا متيز . (66) وقوة وعظمــة املبنيــة من اآلجر ممــا أعطى األبنيــة هيبــةواســــــــــــــتخــدام الــدعــائم  ،الفرس حــدوة

وهذا ما نالحظه ح  اآلن  ،َّبســـــتخدام الفســـــيفســـــاء واملصـــــنوعة من اخلزف وكثرة الزخارف اجلصـــــية احملفورة

كما أن هذا الطراز عرف   ،ويعطي املشاهد للوهلة األوىل أن هذه الزخارف اجلصية هي فن من املغرب العريب

                          رة بنائه للمدارس.بكث

                                                                            

)65( granada -miss-http://www.spain.info/gcc/ar/images/dont/  ،25-3-2018. 
(66) joseph, Hell ،131-130ص ، مرجع سابق. 
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هو مــا متيزت بــه بالد إيران واختــذ  :الطراز الف ارس           ي

جــدا يف الفن  از ممي او اإليراين طــابعــأالطراز الفــارســــــــــــــي 

ـــــة الطرز  .اإلســــــــــــــالمي يســــــــــــــتطيع الفرد متييزه عن بقي

إذا "زكي  ليقو  .(67) 5الشــــــــــــــكــل رقم  :انظر، األخرى

إيران يف الفن اإلســـــالمي، ف ن أول ما ينصـــــرف ذكرت 

لفنانون الفرس اها االيت ر  الصور البديعةهو  ليه الفكرإ

 الشــــــرقينيإعجاب الذي اليزال حمط والســــــجاد اجلميل 

وكذلك رســــــــــوم  ،ســــــــــراف يف رســــــــــم الزهور والزخارف النباتيةاإلطابع  الفارســــــــــي الطراز محل. (68) "والغربيني

ومتتاز العمارة يف هذا الطراز بكســــوهتا َّبلقيشــــاين كما اختذت الواجهة املســــتطيلة  ،نســــان واحليوان والطيوراإل

 .مبانيهعمارية اختص هبا يف تشييد سطوانية الشكل  اهرة مأذنة أاحملاطة مب

                                                                            

(67) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Masjed-e_Sheikh_Loftolla  ،28-2-2018. 
 .21زكي حممد حسن، مرجع سابق ص  (68)
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الطراز العثمـــــــاين هو  :الطراز العثم      اين الرتكي

 مافعند ،من الطرز واألســــــاليب الفنية خليط لعدد

ســــــــقوط الســــــــالجقة وتقلد العثمانيون احلكم أتثر 

العثمــانيون َّبألســــــــــــــــاليــب املعمــاريــة البيزنطيــة من 

ليب وَّبلطراز الفارسي من جهة أخرى وأسا ،جهة

وأهم ما ميز هذا .(69) الفن للســــــــــــــالجقة أيضــــــــــــــا

  (70) والبالطات الطراز القيشـــاين يف التحف اخلزفية

وكثرة  الزاهية َّبأللوانمتيز  أنهكما ،  (71) 6ىل الشكل رقم إ :انظر ،كما هو احلال يف مسجد السلطان أمحد

قمشة للصالة وبتذهيب املصاحف واألوبصناعة السجاد الصغري الذي كان يستعمل  زهارالنبااتت واألرسم 

كما متيزت العمارة يف الطراز العثماين مبآذهنا ،(72)حتتوي على تطريز ألشـــــكال نباتية قمة يف الروعة  ،احلريرية

 اجلميلة.شكال الزخرفية املمشوقة والعديدة واملكسوة َّبلقيشاين الذي حيمل يف طياته األ

 

ن الفن اإلســـالمي له اتريخ عريق وأســـس قوية بدأها من نقطة أب القولوهبذا العرض الســـريع نســـتطيع        

ال إ ،خرىأوأثبت مكانته وضــــعف يف جوانب  ،الصــــفر وانتقل عرب نقاط وحمطات عديدة ازدهر يف معظمها

أنه من الفنون اليت ال تزال حتتوي يف طياهتا الكثري من الغموض والدهشــــــة والفضــــــول ملعرفة املزيد عنها واليت 

                                                                            

(69) Disli, Gulsen," Expressional Qualities of Ottoman Period Mosques in Anatolia Part of 
Intangible Cultural Heritage", European Journal of Science and Theology, April 2015, 

Vol.11, No.2, p 86. 
(70) https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8  . 27-3-2018. 
(71) https://en.wikipedia.org/wiki/File:Inside_Blue_Mosque_3.jpg  ,28-2-2018 . 

 . 26-16، ص 2000، النسيج املطرز يف العصر العثماين، القاهرة: عامل الكتب، نصر، ثرايأنظر:  (72) 
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ولكن يف نوع من اخليال  ،كون هذا الفن ارتبط َّبلدين والعقيدة اإلســــــــــــــالمية  ،نَّبقية ح  اآل رهاآاث التزال

 . ةىل النظر له بعمق ورويإالالمتناهي والالحمدود الذي حيتاج 

 

 احلديث الشريف(و  ن الكرميآأسس الفن اإلسالمي )القر : ولألااملطلب 

عند البحث عن و يفة الفن ف ننا جندها مرتبطة ارتباطا وثيقا َّبجلمال لكون الفن هو من يصــــــــــــــنع اجلمال 

يف املقاصد الشرعية حيث  تاالتحسيناجلمال حتت قسم  ةولقد صنف العديد من علماء الدين صفأحياان، 

ىل حفظ إة ترجع تكاليف الشــــــــــــريع" نإه حيث قال 790 ةمام الشــــــــــــاطيب املتوىف ســــــــــــنيؤكد هذا الرأي اإل

ن تكون أن تكون ضــــــــرورية، والثانية أمقاصــــــــدها يف اخللق، وهذه املقاصــــــــد ال تعدو ثالثة أقســــــــام إحداها: 

خذ هو األ تاالتحســيندراج اجلمال حتت إوهنا كان القصــد من  ، (73) "ن تكون حتســينيةأ، والثالث هحاجي

وقدرها، ومن هنا حثنا الدين اإلســــــالمي من خالل مبحاســــــن العادات واالبتعاد عن كل ما حيط من شــــــأهنا 

عمال صــورة وســلوكاً لك حاديث النبوية الشــريفة َّبإلتقان واإلحســان والتحســني يف أداء األالقرآن الكرمي واأل

مام األمم األخرى حيث ارتبط أقوم املناهج أفضـــــــــل الصـــــــــور و أمة اإلســـــــــالمية و هورها يف تزيد من روعة األ

كما هو احلال يف طهارة الثوب وحســـن راله والبدن واملكان   تاالتحســـينعية يف  ل اجلمال َّبملقاصـــد الشـــر 

ىل احلســــــــــــــن إن الكرمي جاء َّبلعديد من اآلايت الكرمية اليت تدعو آن القر إوغريها من املعامالت والعبادات، 

َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطهيِاَباِت ِمَن الرِاْزِق  ُقْل َمْن َحرهَم زِيَنَة اَّللِه الهيِت   :واجلمال وتدبر األمور احلسنة كقوله تعاىل

ُل اآْلاَيِت ِلَقْوم  يَ عْ  ًة يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ل كذلُ نُ َفص    ِا نْ َيا َخاِلص    َ  . (74) َلُمونَ ُقْل ِهَي لِلهِذيَن آَمُنوا يف احْلََياِة الدُّ

                                                                            

 .  3، ص .1968، 1قلم الشيخ عبدهللا دراز ، املوافقات يف أصول الشريعة، مطبعة املكتبة التجارية،اجلزء /  أبو إسحاق يب،لشاطا (73) 
 .  32 آيةسورة األعراف،  (74)

 

Univ
ers

iti 
Mala

ya



 

47 

 

حسان اليت نه ركز على صفة اإلإل ب ،معني ىللجمال اإلنساين عند مستو  هومل يقف القرآن الكرمي يف وصف

َخَلَق السهَماَواِت َواأْلَْرَض   :فنالحظ ذلك جليا عند قول هللا تعاىل ،أكرب وأعمق من اجلمال تعترب مدلوال

ريُ  َورَُكْم َوِإلَْيِه اْلَمص   ِ َن ص   ُ وهرَُكْم فََأْحس   َ   ِّبحْلَقِا َوص   َ
ِن َلَقْد َخَلْقَنا  :، وقوله تعاىل(75) اَن يف َأْحس   َ نس   َ اإْلِ

التعــديــل واالســــــــــــــتقــامــة يف معنــاهــا  ن كلمــة التقومي يف اآليــة الكرميــة جــاءت مبعىنأوهنــا جنــد ،   (76) تَ ْقِومي  

خالق وهي صـــــــــــــورة من صـــــــــــــور اجلمال املرتبط َّبلفن يف األ ،(77) وكذلك يف التفســـــــــــــريات القرآنية ،اللغوي

يد من اآلايت الكرمية قد نصـــت على حســـن اجلمال والتقومي خل، حيث جند العداوالســـلوك واملظهر العام ...

"  أن كذلك يف خلق الكون حيث خيربان الســــــيد قطب  ،والتصــــــوير ســــــواء كان لإلنســــــان يف  اهره أو َّبطنه

ن صـــنعه أن اجلمال عنصـــر مقصـــود يف بناء هذا الكون، و أدراك ىل الســـماء كافية لرؤية هذه الزينة واإلإنظرة 

 . (78)" ن اجلمال فيه فطرة عميقه ال عرض سطحيألتكوين ريلة التنسيق و ا ةالصانع فبه بديع

ن القرآن الكرمي يعد قاعدة للحضــــارة اإلســــالمية كونه املصــــدر األســــاســــي للدين اإلســــالمي والركيزة اليت إ   

كما   ،وحثنا القرآن الكرمي على طلب العلوم سواء كانت دينية أو دنيوية ،يعتمد عليها يف الشريعة اإلسالمية

َُ الهِذي َخَلقَ  :يف قوله تعاىل ِم رَبِا طُُرونَ واآلية  (79) اقْ َرْأ ِّبس  ْ ن ۚ َواْلَقَلِم َوَما َيس  ْ
 :تعاىل لهوقو ،  (80)

                                                                            

 .3سورة التغابن، آية  (75)
 .4 آيةسورة التني،  (76)
،  1 بن عبد احملسن الرتكي ، مؤسسة الرسالة ،الطبعةالقرطيب، أبوعبد هللا حممد بن أمحد ، اجلامع ألحكام القرآن، احملقق: عبد هللاأنظر: (77)

 .369-368، ص 2006،اجلزء الثاين والعشرون
   .1972دار الشروق ، القاهرة ،اجمللد األول،يف  الل القرآن،  ،قطب، سيد (78)
 .1سورة العلق، آية  (79)
 .1سورة القلم، آية  (80)
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َوُقل رهبِا زِْدين ِعْلًما (81)  ، العلوم كافة جبميع أنواعها واليت يندرج الفن من حيث أدرك اإلســـــــــالم قيمة

ن الفن بصــــفة عامة والفن اإلســــالمي خاصــــة مرتبط َّبجلمال حتت   وكما ســــبق الذكر ف ،ضــــمن تلك العلوم

املنطلق من التصور العقائدي حيث ال يوجد تفسري للمنهجية اليت اتبعها الفنان املسلم يف  تاالتحسينقسم 

ن مل يكن انبعا إ ،ر املختلفة يف ابتعادها عن تقليد الطبيعة ورســـــم األشـــــخاصكل بقاع األرض وعرب العصـــــو 

من عقيدة وتوجه ديين صــــــــــرف حيث على التأمل يف خلق هللا وانفراد رب العاملني  بصــــــــــفة الكمال يف خلق 

 ىل درجة الكمال.إنه ال يصـــل أال إنســـان على التقليد والصـــنع حيث مهما كانت قدرة اإل ،وصـــنع األشـــياء

(82). 

ال تطبيق عملي ملا جاء يف القرآن الكرمي أخذت عن الرســـــــــــول إهي  حاديث النبوية الشـــــــــــريفة مان األإ     

على بعض املســلمني يف  ةصــلى هللا عليه وســلم للتوضــيح والشــرح املفصــل لبعض األشــياء اليت كانت غامضــ

حاديث ذلك الوقت واليت الزلنا نســـــــــتشـــــــــهد هبا يف العديد من األمور الدينية والدنيوية خصـــــــــوصـــــــــا تلك األ

فضــــل الصــــالة والســــالم قد حثنا على حب اخلري والصــــدق يف املعاملة أن الرســــول عليه إالصــــحيحة، حيث 

اليت يندرج  تاالتحسيناليت اعتربت من  ةنواإلخالص يف العمل والتسامح وغريها من الصفات احلميدة احلس

 ،حاديث الرســــــــول الكرمي مطابقة ملا جاء َّبلقرآن الكرمي شــــــــارحة لعديد األمورأالفن واجلمال حتتها، جاءتنا 

يٌل حيُِبُّ )) حيث تناقل عن النيب  حممد صــــــــــــــلى هللا عليه وســــــــــــــلم  ،التوجيهات اجلمالية :ومنها ِإنه هللَا مجَِ

 .(83) ((رْبُ: َبَطُر احْلَقِا َوَغْمُط النهاسِ اجْلََماَل، اْلكِ 

                                                                            

 .114سورة طه ، آية  (81)
 .20مرجع سابق، ص ، الشاميأنظر:  (82)
ميَاِن  ، ِكَتاب1996 السالم،دار ، القاهرة: صحيح مسلم ،شرف الدين، النووي (83)  ،ما ورد الشرع إبطالقه يف أااء هللا تعاىل وصفاته -اإْلِ
 .268ص 
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جاء احلديث النبوي  ،ون يف حترمي التصــــاوير من عدمهاثحاخر اليزال العلماء واملشــــايخ يتبآويف جانب      

ىل االبتعاد إالشـــــريف الذي يتحدث عن هذا اجلانب والذي يعترب أحد األســـــباب اليت دعت الفنان املســـــلم 

كنت   ،جاء فيه النيباحلسـن حديثاً عن  أيب عنعن سـعيد اخلدري  .على الفن الزخريف عن التصـاوير والرتكيز

ي منا أعيش من صـــــــــنعة يدإبن عباس إين إنســـــــــان اإذا أاته رجل فقال اي  ،هللا عنهما يبن عباس رضـــــــــاعند 

لاَم يـَُقوُل  ،وإنين أصـنع هذه التصـاوير ُ َعَلْيِه َوسـَ لاى اَّللا وَل اَّللِا صـَ فـََقاَل اْبُن َعبااٍس ال أَُحدُِّثَك ِإال َما اَِْعُت َرسـُ

ْعُتُه يـَُقوُل "  من صــــــور صــــــورة ف ن هللا معذبه ح  ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبداً فرَّب الرجل ربوة "اَِ

 .(84)" ن تصنع فعليك هبذا الشجر وكل شيء ليس فيه روحفقال وحيك أن أبيت إال أ ،وأصفر وجهه

 

 واجلمال الفن  : فلسفةينالثااملطلب 

وفلسفة للفن خيتلف متام االختالف عن الفالسفة الغربيني يف فلسفة الفن  سلمنيإن منظور الفالسفة امل

يف تقييم   أغلب األحيانيفالغربية  املعايريو  الشخصية الفالسفة الغربيني استخدموا معايريهماجلمال، لكون 

 وحتديد مفهوم الفن واجلمال. الفن اإلسالمي

ل أن اجلمال مصدر اجلميل، والفعل رَل أي حسن، أي اجلمـا "اللغة هومال يف اجل أن ن نعرفأوالبد 

ليس كل فن ريال، وال كل اجلمال ارتبط َّبلفن، فال يوجد مقياس  وبناء على ذلك .(85) هو احلسن

حقيقي أو معادلة يعتمد عليها يف وصف وتعريف اجلمال والفن، ولكن مفهوم الفن ارتبط َّبجلمال عند 

                                                                            

رقم َّبب بيع التصاوير اليت ليس فيها روح وما يكره من ذلك، 104البخاري، كتاب البيوع،  ، صحيحااعيلإحممد بن  ،البخاري (84) 
 .530ص ، 2225احلديث: 

 .503، ص1988ابن منظور، لسان العرب ، بريوت، اجلزء األول، أنظر:  (85)
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العديد من الكتاب، حيث نالحظ أن أغلب الكتب اليت تتحدث عن الفن تربطه َّبجلمال، وال نكاد 

جمال، فيقول الشامي" ولكن الفن ليس هو اجلمال، إذ قد يوجد الفن وال يوجد نستشعر تعريفا دقيقا لل

اجلمال فيه، أما لطبيعة ذلك العمل الفين الذي رمبا كان تصويرا للقبح، وإما ألن الفنان غلب عليه اجلانب 

 .(86)الفين.. فلم أيبه ملراعاة اجلمال 

واملكوانت الفنية الفن عىن موهذا يعين أن  عليه. ما يشكل الفن وما هوكل لسفة الفن تشري إىل  إن ف     

َّبلدين  مالفلسفة الفن واجل لقد أتثرت، و وجهات نظر األفراد أو الفالسفة فًا كبريًا بناًء علىقد ختتلف اختال

 املسلمنيإن الفلسفة الفنية بني الفالسفة  ،(87) الفنمن خالل املعتقدات الدينية اليت تؤثر على مكوانت 

جيب أن يهتم الفن  املسلمني،من وجهة نظر الفالسفة ف ،ل إىل إ هار الروحانية اإلسالميةمتيل يف املقام األو 

من التجربة املكانية أو له معىن أكرب وأعمق  أن الفنسلمون يرى الفالسفة املو  وسلمية،بتكوين بيئة أتملية 

  .(88)للوجود واخللق ميثل التصور الرمزي ألنه  ،اجلمالية

ومن الرؤى الداعية هلذا التوجه أبو حامد الغزايل "ويتضح لنا موقف الغزايل من اجلمال وتفسريه، فهو      

أوال ربط بني سائر أنواع اجلمال َّبجلمال اإلهلي، وكأن اجلماالت اجلزئية سواء كانت عقلية أم حسية إمنا 

                                                                            

 .24، ص 1986الشامي، صاحل أمحد، الظاهرة اجلمالية يف اإلسالم، بريوت: املكتب اإلسالمي، الطبعة األوىل ، أنظر:  (86)
(87) seyyed hossein nasr, (2006).  Islamic philosophy from its origin to the present, 

Philosophy in the Land of Prophecy, State University of New York Press, p. 31. 
(88) Bakar, O. (1999). The history and philosophy of science. Cambridge, UK: The Islamic Texts Society, 

.. science/-islamic-of-philosophy-and-history-http://its.org.uk/catalogue/the

Rahbaripour, Kasra. (2013). Analysis of philosophy of art from islamic philosophers’ 
perspective, European Review of Artistic Studies, vol.4, p.88. 
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إىل  دعيواقعيا "فكان  ، أما ابن حزم األندلسي(89)ي وترتبط به ألهنا أثر من آاثره " تشارك يف اجلمال اإلهل

اب النـواهـي، فبـدا زاهدا رغم واقعيته، متدينا فقيها رغم تن وذلك َّبلبعد عن الفواحش واجهللا العفة، وخشية

حقيقة يف الواقع االجتماعي عرب على أنه  جرأتـه، حتدث عن اجلمال احلسي والشوق إليه، وعالقته َّبلوجدان،

فكان يف حتليله لظاهرة احلب وتذوق اجلمال أقرب إىل ، نه اة َّبرزة من اات هذا الوجودكما أ  ،العصور

 نوعـان اجلمـال نايأن اجلمال عند ابـن سـ تضحيويف ذات السياق "   (90)"  املدرسة النفسية منه إىل التصوف

هو انعكاس للحق، واحلـق مـن  السامي املطلق واجلمال األاى، إلهلـي وهـوواجلمـال ا األدىن، وهو ،الدنيوي

بـه  جـعري اجلمـال ل لـلحي ـاهرة اجلمـال، و  لتفسري احتليلي ارشـد فـاتبع مـنهج ابـنأمـا  ، (92) (91)"  أسـماء هللا

 . (93)والنظام  الرتتيب مبفهومني، اجلميلربط  هللا، وقد خلقها التـي الطبيعةإلـى 

أن حمتوى الفن آخر فهيجل يرى "  منحياويف املقابل جند أن فلسفة الفن واجلمال عند الغربيني أخذت      

وَّبلتايل فاجلميل  (94) "جمرد. أما صيغتــها يف التجسيد احملسوس يف صورة وهذه الفكرة ليسـت شيئا الفكرة،هو 

ومنــــه فالواقـع املصو  ، الواقع، واليت هي معه يف وحدة مباشرةهي تلك الفكــرة التــي تشكلت يف  يف الفن

 موضوعية، اهرة وكما ذكر أفالطون أن اجلمال "عبارة عن   (95)بشكل يتنــاسب مع تصوره هو املثل األعلى 

وبناء  .(96)" اشرتاكه يف مثال اجلمال اخلالد حبسب مدى يشعر فهونسان أم مل هلا وجودها سواء شعر هبا اإل
                                                                            

 .23،ص 1989أبوراين، حممد علي، فلسفة اجلمال ونشأة الفنون اجلميلة، اإلسكندرية: دار املعارف اجلامعية ، الطبعة الثامنة،  (89)
حامد الغزايل من خالل طوق احلمامة وإحياء علوم الدين، رسالة ماجستري، مباركة، حاجي، الظاهرة اجلمالية بني ابن حزم األندلسي وأيب  (90)

 .81،ص 2005
غياث الدين حممد رشيد إبراهيم، أتثري الفن العريب اإلسالمي على فن التصوير األورويب راليا، جملة جامعة َّببل، العلوم اإلنسانية،  (91)
 .127، ص 2014، 1، العدد 22اجمللد

العريب للنشر والتوزيع، عمان، اجملتمع ، مكتبة الطبعة األوىلدراسات يف علم اجلمال،  ،اياني نزيه أبو شيخة، ي حممد عديل عبد اهلاد (92)
 .66، ص2009األردن، 

 .127مرجع سابق ، ص  غياث إبراهيم ،أنظر:  (93)
 .78، ص 2012حممد، بوروينه، اجلمايل والفين عند هيجل، رسالة ماجستري، جامعة وهران، كلية العلوم االجتماعية قسم الفلسفة،  (94)
 .27- 28ص ،1996دار الشروق، الطبعة األوىل،  هيجل،فلسفة اجلمال والفن عند  ،عبد الرمحن ،بدوي أنظر:  (95)
 .57اجلرانزي، مرجع سابق، ص  (96)
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هلا قاعدة  ياإلسالمالدين  يفعلى كل تلك املعطيات السالفة الذكر ترى الباحثة أن فلسفة الفن واجلمال 

وأساس متني لكوهنا ارتبطت مبا جاء يف القرآن الكرمي والعقيدة اإلسالمية اليت اتبعها الفالسفة املسلمون أثناء 

شريطة وذهبوا إىل جواز الفن وربطه َّبجلمال خوضهم لتفسري وإبداء آرائهم يف عامل فلسفة الفن واجلمال، 

وهذا األمر انعكس إجياَّب  والعلوم،وتنمية العديد من الفنون  لغرسألدوات املنطقية والعقالنية الالزمة االلتزام َّب

 .األخرىمن لقاء واستيعاب الثقافات ومكنهم املسلمني على 

 واجلمال سالمي للفناإل : املفهومالثالثاملطلب 

أردان أن نتعمق يف املفهوم اإلسالمي للفن واجلمال لبيان مدى فاعليته وكيفية االستفادة منه يف إعداد إذا 

مناهج فنية تتسم َّبالتزان واالعتدال وتتماشى مع الدين احلنيف فال بد لنا من معرفة ما املقصود بكلمة الفن 

ي عن أصل كلمة الفن، فكتب الشامي " واجلمال يف املنظور اإلسالمي، وهذا ما دعاان إىل البحث والتقص

يف العربية استعملت كلمة فن حديثا عوضا عن كلمة صناعة املتعارف عليها قدميا، فكل ما اقرتن بكلمة فن، 

يقولون صناعة األدب وصناعة  اوخباصة الفنون اجلميلة عرفها املسلمون حتت عنوان الصناعة حيث كانو 

ستعمال حينما حتدث عن الصنائع وعد من رلته صناعة الغناء الشعر....وقد أكد ابن خلدون هذا اال

يذكر ابن خلدون يف مقدمته و .  (97)إليه من التزيني واألشكال اجملسمة من اجلص  عوالبناء، وكذلك ما يرج

" ملا كان اإلنسان متميزا عن سائر احليواانت خبواص اختص هبا، فمنها العلوم والصنائع وهي نتيجة الفكر 

 .(98)ز به عن احليواانت وشرف بوصفه عن املخلوقات "الذي متي

                                                                            

 .15الشامي، الفن اإلسالمي التزام وابتداع، مرجع سابق، ص : أنظر (97)
 .131ص  ،2004املقدمة، حتقيق: عبد هللا حممد الدرويش، الطبعة األوىل، اجلزء الثاين،  ،ابن خلدون، عبد الرمحن (98)
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الفن اإلسالمي: هو الفن أبن  املبحث األولمن هذه الدراسة يف  الثاينوكما سلف الذكر يف الفصل      

التطبيق العملي للنظرايت العلمية  ووالفن "ه، (99) الذي يرسم الوجود من زاوية التصور اإلسالمي هلذا الوجود

اليت حتققها ويكتسب َّبلدراسة واملرانة ورلة القواعد اخلاصة حبرفة أو صناعة ورلة الوسائل اليت يستعملها 

 .(100)اإلنسان إلاثرة املشاعر والعواطف خباصة عاطفة اجلمال 

هذه الكلمة َّبملعىن الصحيح مبا أما عن كلمة اجلمال فهنا البد أن نتوقف وحندد القصد من استخدام      

يتماشى مع سياق هذه الدراسة، فالباحثة هنا تعين اجلمال الفين أو املفهوم اإلسالمي لعلم اجلمال الفين، أن 

مفهوم اجلمال " قريب ومتداول يفهمه اجلميع ويتعاملون معه ولكن التعريف به بعيد املنال... وقال أبو راين: 

يف جمال الوجدان والشعور ال يف  ايل أمام  اهرة تستعصي على التعريف ما دمنأننا يف جمال البحث اجلما

  .(101)جمال العقل والقضااي املنطقية" 

أشارت الباحثة ّبستفاضة عن ارتباط اجلمال ّبإلسالم يف املطلب األول يف املبحث الثاين من وقد      

كره أن املفهوم اإلسالمي للفن واجلمال   ق ، وتستنتج الباحثة مما سب(102)يف هذه الدراسة  الثاينالفصل 

كبري وعميق ومشويل ال جتد له حدودا إال إ ا كانت خارج نطاق التعاليم الدينية اليت حرمها هللا سبحانه 

 .وتعاَل وأمران ّبتباعها يف حمكم كتابه الكرمي

 

 

                                                                            

 .46انظر: مصطلحات الدراسة ، ص  (99)
 .703، ص 2004ية، الطبعة الرابعة، وأخرون، املعجم الوسيط ، جممع اللغة العرب إبراهيم أنيس (100)
 .24،ص  1986الشامي، صاحل أمحد، الظاهرة اجلمالية يف اإلسالم ، بريوت: املكتب اإلسالمي، الطبعة األوىل،  (101)
  .60-57انظر: أسس الفن اإلسالمي القرآن الكرمي واحلديث الشريف، الدراسة نفسها، ص  (102)
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 التطور التارخيي للفن الزخريف: لثالثااملبحث 

مناط شـــــكال واألنســـــان األمنها اإل ىاســـــتوح اليت الزخرفيةاعتربت الطبيعة هي املصـــــدر األســـــاســـــي للعناصـــــر 

شــــــــــــــكال جمردة من أىل إســــــــــــــواء كانت نباتية أو حيوانية أو ح  هندســــــــــــــية حيث حورها وطوعها  الزخرفية

الزخرفة كان مع بداايت  لفن األوىل ن النشأةأويعتقد  ،فرتة من الزمنال بعد مرور إوهذا مل حيدث  .التفاصيل

ومل يعرف ح  وقتنا احلاضـــــــــــر هل كان الغرض من الرســـــــــــوم والنقوش اليت وجدت على  ،نســـــــــــان الكهوفإ

( 104) 7، انظر: الشـكل رقم (103)جدران الكهوف لغرض تزيين أو لسـرد قصـة كان يعيشـها يف ذلك الوقت

ىل إمتيزت هبا كل حضــــارة عن احلضــــارة اليت ســــبقتها  امناطأو  شــــكاالأعصــــور وأخذت تطورت الزخرفة عرب ال

جاءت الزخرفة لتعطي الفن "حيث  والقاراتالبلدان حني  هور الدين اإلســــــــــــــالمي وانتشـــــــــــــــاره يف خمتلف 

ن و يفة الفن أومبا ، (105) "ووحدته العامة ولتوضــــــــــــــح أيضــــــــــــــا التنوع بني خمتلف املناطق هاإلســــــــــــــالمي متيز 

                                                                            

 .171ص مرجع سابق،الشامي،  أنظر:  (103)
،  2017-10-11، 22دول عربية؟،مقالة مبوقع رصيف  6التاريخ يف  عصور ما قبل ماذا ختربان كهوف، سالمالكحلي، إ(104)

https://raseef22.com/culture/2017/06/17/ /  
 .  61ص مرجع سابق، اإلسالمية،  ، احلضارةجوزيف (105)

 

 رسوم الكهوف 7شكل رقم 
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ال إحدى الوســائل والطرق اليت متكننا من صــنع اجلمال إف ن الزخرفة ما هي  ،اإلســالمي هي صــناعة اجلمال

 .(106) مع بعضهما البعض وحدة متماسكة وهي اجملال الذي يربط بني الشكل العام واملضمون ليكوان

املســـــــلك الذي ال يقع يف دائرة  ن الفن الزخريف اإلســـــــالمي هوىل القول أبإذهب املتخصـــــــصـــــــون واملؤرخون 

يدي املســــلمني خالفا لغريهم ممن ســــبقوهم يف احلضــــارات اليت أوبذلك ازدهر هذا الفن على  ،احلالل واحلرام

ذلك أنه ال يكاد خيلو أثر إســـالمي من  ،ن الفن اإلســـالمي فن زخريفإح  قيل "، ســـبقت  هور اإلســـالم 

الذي حتلى به اليد، وانتهاء َّبلبناء الضخم الواسع الذي جيمع  من اخلامت أو نقش مهما كان شأنه بدأ ةزخرف

 .(107) "الف من الناساآل

فنون تلك البالد اليت دخلوها ما بني الزخارف  اعندما قام املســــــــــــــلمون َّبلفتوحات اإلســــــــــــــالمية وجدو     

ســــــــــــالمي منها ما يتماشــــــــــــى مع تعاليم ومبادد الدين اإل افأخذو  ،والنحت والعمارة واخلزف والنســــــــــــيجيات

ولكنهم اســــــــــتخدموا األســــــــــاليب وليس  ،ومن بينها الفن الزخريف ،يف احملظور او ال يقعوطوعوا بعضــــــــــها ح  

 ابوضــعها يف نســق جديد وشــكل جديد أعطاها انفراد اوقامو  ،شــكال وح  األســاليب خضــعت للتجديداأل

كون الفن الزخريف يعتمد َّبلدرجة األوىل على عناصــــــــر مأخوذة من الطبيعة من   ،عن غريها مما ســــــــبقها اومتيز 

ولكنه وضــــــعها يف دائرة التجريد والتكرار  ،وليس من أشــــــياء هو من قام بصــــــنعها ،خلق هللا ســــــبحانه وتعاىل

 .(108)نسيابية والتوازن والتناسقواال

                                                                            

 .86-85، ص مرجع سابققطب، أنظر:  (106)
 .  170ع سايف، صمرجالشامي،  (107)

(108)Zin, A. A. M., Ladjal, T., Hamid, F. A. F. A., Fauzi, N., & Grine, F. (2013). Al-
Attas’s Works and Contributions to the Islamic Architecture in Malaysia. Middle-East 
Journal of Scientific Research, 14(12), 1685-1690. 
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وكان  ،أوائل من اهتموا َّبلزخرفة اإلســـالمية ن اخلليفة عبد امللك بن مروان هو منأىل إوتشـــري الكتاَّبت     

شـــــكال زخرفية أهنا حتتوي على إه( حيث 72يف بناء قبة الصـــــخرة اليت بنيت يف عهده عام ) اذلك واضـــــح

ن الفنان املســــلم ابتعد قدر املســــتطاع عن تصــــوير الكائنات احلية أ واملالحظ ،بداع والدقةقمة يف الروعة واإل

 .(109) زهار واألوراقكالسيقان واأل  النباتية وما حتتويه من عناصرشكال األزخرفة ىل إوانصرف 

                                                       

  للفن الزخريف اإلسالمي والدينية ايفصا ص الفنية: ولاألاملطلب 

وذلك من خالل ما قدمه  ،يتمتع الفن اإلســالمي خبصــائصــه اليت ميزته عن غريه من الفنون الزخرفية األخرى

 اشــــــكال والعناصــــــر الزخرفية أعطاها طابعها املميز وأنتج هبا فنبداع يف األإتقاان وجتديد و إالفنان املســــــلم من 

 ا هار وبروز احلضـــارة اإلســـالمية موازاي للفنون والعلوم األخرى ســـائر إكان له كبري األثر يف   خاصـــا،إســـالميا 

صــــــاميم وموضــــــوعات وأســــــاليب خمتلفة ومتنوعة واســــــتخدم تقنيات خرجها يف تأمعها يف نفس اخلط حيث 

  لنقش وزخرفة اخلطوط مبظاهر وتكوينات قمة يف الروعة.

وليس هذا  ،حيث وضـــــــع املســـــــلمون فن الزخرفة يف مناذج تتســـــــم َّبلالهنائية والتجدد والتشـــــــابك والتكرار   

والتداخالت بني الشـــــــــــكل النبايت شـــــــــــكال الورقية للوريقات فحســـــــــــب بل اخرتعوا املضـــــــــــلعات النجمية واأل

و أوهو إحدى أنواع الفنون الزخرفية  Arabesqueوربيون فن االرابيســـــــك واهلندســـــــي والذي أطلق عليه األ

جنبية أو أ ةوالذي اليزال حيظى َّبهتمام شــــــــــديد يف العديد من البلدان ســــــــــواء عربي ،ن صــــــــــح التعبريإالطرز 

زهر يف يف عصــــــــــــــر الدولة الفاطمية وحتديدا يف مســــــــــــــجد األول  هور له أن هذا الفن كان أحيث يعتقد 

 .(110) منتصف القرن الرابع اهلجري

                                                                            

 .172-170، مرجع سابق، صالشامي أنظر:  (109)
 .  44العلمي اإلسالمي، ص ، الرتاثمحد فؤادأ ،َّبشاأنظر:  (110)
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شكال الزخرفية اهلندسية هي أساس الفن الزخريف والقاعدة األساسية شكال الزخرفية النباتية واألوتعد األ    

تنفرد  ىخر أرة اتو  ،لحيث تتداخل مع بعضـــــــــــها البعض لتنتج لنا لوحات فنية يف قمة الروعة واجلما ،لقيامه

ىل إحيث نستطيع تقسيم خصائص الفن الزخريف اإلسالمي ، كل منها لوحدها وتتميز أبشكاهلا وتداخالهتا

، خصــــــائص متعلقة َّبلتعاليم اليت جاء هبا (111)ة مهمقســــــمني أســــــاســــــيني يندرج حتت كل منهم عدة نقاط 

 الدين وخصائص فنية وهي على النحو التايل:

 

 اإلسالمي  جاء هبا الدينصا ص اليت ايف

 ،ن هذا الفن ليس َّبحلديث أو اجلديدأمما سبق ذكره فيما يتعلق أبصول الفن الزخريف عرفنا : إسالمين ف

وقام  ،ن جاء اإلسالمأىل إزل وتدرج شيئا فشيئا عرب العصور املختلفة ن فن الزخرفة عرف منذ قدمي األإبل 

صيل ملتصق أفهو فن  ،العديد من األشياء اجلديدة اليت ميزته عن غريه ةضافإاملسلمون بتطويره وحتويره و 

ومن خالله يصور لنا الفنان املسلم هذا الدين وفكره  اإلسالمي،ومرتبط َّبلعقيدة والفلسفة اليت جاء هبا الدين 

 (.112) يف أرل الصور وابداعها

عمل الفنان املســــــــلم جاهدا على أن يبتعد عن الرتف كونه من األشــــــــياء اليت هناان حيث  :الرتفالبعد عن 

ىل النفيس يف معادلة تعترب من أصــعب املعادالت إىل حتويل اخلســيس إفلجأ  ،عنها الدين اإلســالمي الســمح

لرتف وحتويل امن خصـــــــائص الفن اإلســـــــالمي البعد عن " فيقول القاضـــــــي ،ح  ال يقع يف حمظورات الدين

ولذلك نشــــأت حلول ابتكارية رائعة حتقق املبادد اليت نســــتشــــعرها يف جوهر العقيدة  ،ىل النفيسإخلســــيس ا

 .(113) "مراء والتجارللموائمة بني هذه املبادد وبني الداء الذي يعيش فيه األ

                                                                            

 .40، ص 2004الفكرية يف الفن اإلسالمي، رسالة ماجستري،  األبعاد ،معجب عثمان معيض، الزهراينأنظر :  (111)
 .180-170 ، صالشامي، مرجع سابقأنظر:  (112)
 .26ني احلضارة اإلسالمية واحلضارات األخرى، ص مفهوم الفن بي، عل ،القاضي (113)
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فهذا الشـــــيء دفع  ،مبا أن التجســـــيم من األشـــــياء اليت حرمها الدين اإلســـــالمي :الت س    يماالنص    راف عن 

شــــــــكال احليوانية اليت كان يســــــــتخدم ىل أن يقوم بنوع من االبتكار أبن يغطي الصــــــــور واألإفنان املســــــــلم َّبل

ىل وحدات إشـــكال زخرفية اليت عملت على تغطية هذه العناصـــر وحولتها أعناصـــر منها يف زخرفته خبطوط و 

يف زخرفته للطيور حيث ونالحظ هذا  ،زخرفية وأ هرهتا يف شــكل بعيد كل البعد عن الطبيعة اليت هي عليها

 .(114) ربطها من ذيوهلا خبيوط متصلة بفروع أشجار وكأهنا جزء منها

حيث ال تلبث العني عن احلركة يف  ا،حركي امن ميزات وخصــــــائص الفن الزخريف اإلســــــالمي كونه فن: احلركة

ن احلركة ال تتوقف وال توجد بداية أو هناية أ هار إشــــــــــــــكال املتداخلة يف متابعة مســــــــــــــتمرة للعناصــــــــــــــر واأل

ســـوة عن غريه من الفنون أوتعترب خاصـــية احلركة من األشـــياء اليت ميزت الفن اإلســـالمي  ،لألشـــكال الزخرفية

ن وجود احلركة يف الفن اإلســالمي ســواء يف الزخرفة أو يف " إالفاروقي فيقول ،الزخرفية يف احلضــارات الســابقة

ىل إىل التصميم أو الشكل ومن الشكل إهنا احلركة من الوحدة الصغرية إالنقش مسألة ال جمال للشك فيها، 

 .(115) "أشكال أخرى تشكل يف جمموعها جماال متصال للرؤية

ألشــياء كما يتخيلها يف خياله ومل يعتمد على نقل املشــهد صــور الفنان املســلم ا :البعد عن جتسيد الطبيعة

 هوبعدهم عن ذلك التصــــــــــــــوير كان منبعه كراهية تقليد صــــــــــــــنع هللا عّز وجّل يف خلق ،كما هيأو الصــــــــــــــورة  

وكما جاء يف احلديث النبوي الشريف عن حترمي التصوير يف صحيح البخاري  ،وليبعدوها عن التقليد والذبول

ُهَما ِإْذ أاََتُه َرُجٌل فـََقاَل ايَ  ،ومسلم ُ َعنـْ أَََّب َعبااٍس  َعْن َسِعيِد ْبِن َأيب احلََْسِن قَاَل ُكْنُت ِعْنَد اْبِن َعبااٍس َرِضَي اَّللا

                                                                            

 .26القاضي، مرجع سابق، ص أنظر :  (114)
 .155 - 154 ، صوالفن، حبث منشور يف جملة املسلم املعاصر ، التوحيدإااعيل الفاروقي (115)
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يِت ِمنْ  َا َمِعيشــَ اٌن ِإمنا اِويَر فـََقاَل اْبُن َعبااٍس ال أَُحدُِّثَك ِإال َما اَِْعُت  ِإيّنِ ِإْنســَ َنُع َهِذِه التاصــَ َعِة يَِدي َوِإيّنِ َأصــْ نـْ صــَ

ورًَة فَِ نا اَّللاَ ُمَعذِّبُ  واَر صـــُ ْعُتُه يـَُقوُل " َمْن صـــَ لاَم يـَُقوُل اَِ ُ َعَلْيِه َوســـَ لاى اَّللا وَل اَّللِا صـــَ ُفَخ فِ َرســـُ يَها الرقوَح ُه َح ا يـَنـْ

َوحْيََك ِإْن أَبـَْيَت ِإال  -أي ابن عباس  -َولَْيَس بَِناِفٍخ ِفيَها أَبًَدا " فـََرََّب الراُجُل َربـَْوًة َشِديَدًة َواْصَفرا َوْجُهُه فـََقاَل 

ْيٍء لَْيَس ِفيِه ُروحٌ  َجِر ُكلِّ شــــَ َنَع فـََعَلْيَك هِبََذا الشــــا َة ويف صــــحيح البخا، " (116) أَْن َتصــــْ ري ومســــلم َعْن َعاِئشــــَ

لاَم :  ُ َعَلْيِه َوســـَ لاى اَّللا وُل اَّللِا صـــَ لاَم قالت :َ قَاَل َرســـُ ُ َعَلْيِه َوســـَ لاى اَّللا َوِر " َزْوِج النايبِّ صـــَ َحاَب َهِذِه الصـــق ِإنا َأصـــْ

بُوَن يـَْوَم اْلِقَياَمِة َويـَُقاُل هَلُْم َأْحُيوا َما َخَلْقُتْم َوقَا  .(117)"َل ِإنا اْلبَـْيَت الاِذي ِفيِه الصقَوُر ال َتْدُخُلُه اْلَمالِئَكةيـَُعذا

للتكرار أمهية ووسيلة للفنان املسلم لسّد الفرا  يف النقش ولذلك استخدم التكرار بكثرة تلفت  : كانالتكرار

ويف  اأو نســــيج ســــالمية املختلفة ســــواء خشــــبية أو معدنيةوهذا ما نشــــاهده على التحف والعمائر اإل ،النظر

 .(119) (118)املساجد واملصاحف والسجاد وغريها 

 حيث يدفع، ةالزخرفي عمالتنفيذ األ خاصية االتساع يف استطاع الفنان املسلم أن حيقق :االتساع واالمتداد

املنفذ انتهاء العمل الفين أو اللوحة  فعنداالجتاهات،  ريعطوط يف اخلىل متابعة إ البصر ةفن الزخرفة اإلسالمي

ملتابعة املشهد عرب  تلقائيا مدفوعا هنفساملشاهد  َّبملكان لوجدارتبطت  عليها الزخارف عند حدودها اليت

                                                                            

خرجه يف صحيحه، كتاب م، واحلديث أ2002ه /1423دار ابن كثري، الطبعة األوىل،  :نظر: البخاري، صحيح البخاري، دمشقا (116)
 .530ص  ،2225 ، رقم احلديثالبيوع، َّبب بيع التصاوير اليت ليس فيها روح وما يكره من ذلك

 .1320ص  ،5181 ، رقم احلديث:نظر: البخاري، كتاب النكاح، َّبب هل يرجع إذا رأى منكرا يف الدعوةا (117)
 .36مرجع سابق، ص  الفكرية يف الفن اإلسالمي، األبعاد،  الزهراينأنظر:  (118)
 .46مرجع سابق، ص أنظر: الزهراين،   (119)

 

Univ
ers

iti 
Mala

ya



 

60 

 

 فالقاعدة الفنية اليت يستند عليها هذا الفن تكمن يف االستمرارية واملتابعة لكل من اخليال الواسع وتكملته،

 .(121( )120) يشاهده

 اجلمالية لفن الزخرفة اإلسالميةالقيم : ينالثاملطلب ا

العناصـــــر الزخرفية اليت احتوهتا الزخارف اإلســـــالمية مل تكن عبارة عن أشـــــكال فنية اختذها الفنان املســـــلم ن إ

الزخرفة بل كان الغرض منها متثيل القيم اجلمالية خللق هللا ســــــــــــــبحانه وتعاىل من خالل  فقط، تزينيالرد جمل

 .(122)بداع ة فضال عن تعبريها عن اإلالعباد تعبري عـنو  سالمية،اإل

أنه  ىحيث عرف مصــــــــــــــطلح اجلمال عل ،ن نعرف ما معىن اجلمالأوقبل اخلوض يف هذا اجلانب البد      

كثر "صــفة تلحظ يف األشــياء تبعث يف النفس ســـــــــــــــــــرورا ورضــا "، "اجلُّمال: البال  يف اجلمال"، "اجلُّمال: األ

اال: حســـــــن خلقه، فهو ريل "، "ّرالُء: وهي ريلة رعها رائل" بل  من اجلمال "،"ّرُل: رأراال وهو 

َوَلُكْم ِفيَها مَجَاٌل ِحنَي  :. واجلمال احلســـــــن يكون يف اخللق واخلُلق، قال تعاىل(123)" هوزين ه"رّلُه: حســـــــن

َرُحونَ  فنجد أن كلمة اجلمال يف اآلية الكرمية جاءت مبعىن الزينة حســـب ما جاء   (124.)تُِرحُيوَن َوِحنَي َتس   ْ

ال جزء من العقيدة اإلســـــالمية ويتناغم مع العادات الســـــليمة إ وما هيف تفســـــري القرطيب وابن كثري، فاجلمال 

                                                                            

 .28مرجع سابق، ص  القاضي،أنظر:  (120)
 .16-15، ص 1987قدومي، غادة حجاوي، التنوع يف الوحدة، الكويت: دار اآلاثر اإلسالمية، أنظر:  (121)
 .9ص، 1979واآلداب،  يت اجمللس الوطين للثقافة والفنونرالية الفن العريب، الكو  ،عفيف، هبنسيأنظر:  (122)
 .136، ص1972ول، مطابع دار املعارف، اجلزء األ :املعجم الوسيط، القاهرة (123)
 .6سورة النحل، آية  (124)
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هلل وســـع أفقه واتصـــل َّبألن احلواجز النفســـية زالت من نفســـه حني  ،مســـلماً صـــاحلاً  الفرد فيصـــبح ،والتقاليد

 .(125)ويعيش يف سعادة وراحة 

َماَواِت َواأْلَْرَض :وقد وردت يف القرآن الكرمي آايت كثرية ارتبطت َّبجلمال منها قوله تعاىل    َخَلَق الس           ه

ريُ  َورَُكْم ۖ َوِإلَْيِه اْلَمص     ِ َن ص     ُ وهرَُكْم فََأْحس     َ نْ َيا ِبزِيَنة   :وقوله تعاىل ،  (126)ِّبحْلَقِا َوص     َ َماَء الدُّ ِإانه زَي هنها الس     ه

هللا تعاىل اإلنســـــــــــان  والتجميل "ويدعوَزيـاناا من التزيني مبعىن التحســـــــــــني  فجاءت كلمة ، (127  )اْلَكَواِكِب 

ََل َأفَ َلْم يَنظُُروا إِ   : (128)للتذوق اجلمايل ليتمتع يف هذه احلياة الدنيا ويعيش ســــــــــــــعيداً فيها فخاطبه قائاًل"

َا ِمن فُ ُروج   ََ َناَها َوزَي هنهاَها َوَما  َماِء فَ ْوقَ ُهْم َكْيَف بَ نَ ي ْ َي (129)،  الس  ه َنا ِفيَها َرَواس  ِ واأْلَْرَض َمَدْداَنَها َوَأْلَقي ْ

َنا ِفيَها ِمن ُكلِا َزْوج  هَبِيج   اجلمال وهبذا ختربان أنصـــــار الرفاعي "وعلى ذلك ف ن التمتع َّبلزينة و  ،(130) َوَأنبَ ت ْ

. ف ن هللا ...حســــــــــن الصــــــــــاحل عند ىل العمل األإ وديف الدنيا ليس هدفا أو غاية يف ذاته مامل يوصــــــــــل أو يق

عمال احلسنة اليت توجب ثواب هللا ورضاه والنهاية هدف اجلمال يف اإلسالم كل ما هو اثبت وَّبق وهو األ

 .(131)بل ملا وراءه وما يقود له من رضوان هللا " ،فاجلمال يف اإلسالم ليس راال لذاته ،احلسنة عند هللا

هي إال حماكاة جلمال الطبيعة اليت  ومما ســـــبق ف ن القيم اجلمالية املوجودة يف الفن الزخريف اإلســـــالمي ما     

التناسق العام والتوازن القائم سالمي بصورة عامة، وهي الفن اإلوهناك قيم ميزت  ،خلقها هللا سبحانه وتعاىل

                                                                            

 .96، ص 1979، 1ط ، دار األنصار: أضواء على الرتبية يف اإلسالم، القاهرة، علي ،القاضيأنظر:  (125)
 . 3سورة التغابن ، آية  (126)
 .6سورة الصافات، آية  (127)
 . 22، ص 2011، دراسة مقارنة قيم الرتبية اجلمالية يف الفكر اإلسالمي والفكر الغريب ، معايريزايد علي ،اجلرجاوي (128)
 .6سورة ق ، آية  (129)
 .7سورة ق ، آية  (130)
 .323ع سابق، ص مرج صول اجلمالية والفلسفية للفن اإلسالمي،الرفاعي، األ (131)
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الغزايل طبيعة هذه امليزات يف كتابـة كيمياء أبو حامد جـزاء وكمال التكوين الفين كله، ويف هذا يصف بني اال

ـــــــــان ريــــــــــع كماالتــــــــــه  الالئق به املمكن له، ف هن حيضر كمالأالسعادة " كل شيء، فجماله وحسنه يف  ذا كـ

ن العمل الفين الذي ميتلك اجلمال أوبذلك ميكن االســتنتاج،  ،(132)مال" املمكنة حاضــرة، فهو يف غاية اجل

و عن صــــلة اجلمال َّبخلري أنســــاين، الفين ينطوي على قيم رالية، تكشــــف لنا عن حقائق الوجود والواقع اإل

 ." (133)واحلق 

يقـــاع ميثـــل التتـــابع احلركي إن القيم اجلمـــاليـــة أتيت من خالل مؤثرات ُتكمـــل األداء الفين، من  ومن هنـــا فـــ

ــــــــــــــر للخطوط ومتاوجها، ارتفاعا واخنفاضا، والتناسق يف نسب األ ــــــــــــــني العناصـ جزاء وتفاصيلها، واالنسجام بـ

ــــــه، أي األىل طريقة تناول املوضوع و إضافة إالزخرفية، والتوازن يف توزيع الكتل واملساحات،  ــــــسري فيـ سلوب الـ

ــــــــ هساسأالذي تعرض فيه التجربة، الشعورية، وتنسق على  ن للرمز الفين  عناصر التكوين واألليف، وبذلك فـ

ىل إو  ،يضــــــا من الصــــــورة اليت تنتظم هبا هذه املادة وتتشــــــكلأقيمة رالية متعددة اجلوانب، فجماله مســــــتمد 

و أو جمموعة األفكار أو الفكرة أىل املضـــــــــمون إرجع خر رايل، يآجانب هذين العنصـــــــــرين، يوجد عنصـــــــــر 

، وتكمن رالية الزخارف اإلســالمية يف كوهنا امتزجت بعناصــر (134)حاســيس اليت يعرب عنها ذلك الرمز" األ

 :ومن أهم هذه العناصر (135)معمارية فزادت اجلمالية والرونق فيها

                                                                            

، القيم اجلمالية للزخرفة اإلسالمية يف جامع الكوفة الكبري، جملة جامعة َّببل، العلوم اإلنسانية، العدد عبد الكرمي جاسم حممد ،الدليمي (132)
 .497، ص 2009، 17،اجمللد 2

 .497، مرجع سابق، ص الدليمي  (133)
 .47، ص 1962 ،املؤسسة املصرية العامة للتأليف والرترة :فلسفة اجلمال، القـاهرة ،مريه حلميأ ،مطرأنظر:   (134)
 .498-497، ص الدليمي، مرجع سابق أنظر:  (135)
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عبارة عن نتوءات َّبرزة نفذت بعدة خامات، منها اجلص واخلشب، أتخذ  :(stalactites)صات املقرن

 يف واجهات العمائر املختلفة، ويفبعضها فوق بعض  يتدىل (136) 8انظر: الشكل رقم  ،النحلخالاي  شكل

املقرنصات تلك املوجودة يف قصر احلمراء إبسبانيا كما هو موضح يف الشكل  وأرل قواساألوعلى  األسقف

                                                          .(137) 8رقم 

 

 ،بصـــليةالبيضـــوية و والنصـــف كروية معماري أخذ عدة أشـــكال خمتلفة عرب العصـــور، منها ال عنصـــر :القباب

 " أما القباب احلجرية فقد مت كما هو احلال يف قباب إيران  َّبلقيشاين اخلارجية سطوحها ـزينتُ ت بعضها وكان

وتعترب قبة  (139)معا" (138)نباتية أو االثنني الندسية أو اهلزخارف من التغطية بسطحها اخلارجي تشكيل 

 9الشكل رقم أنظر  ( 140)م 691-ه72الصخرة أول قبة بنيت يف العمارة اإلسالمية يف العصر األموي 

(141) 

                                                                            

)136( ،https://www.pinterest.com/pin/572872015086723247/  ،12-4-2018 . 
(137) https://www.pinterest.com/pin/415879346812536303/  ،12-1-2018 . 
 ولوحات.دار النهضة العربية، ب ت ، صور  :القباب يف العمارة اإلسالمية، بريوت ،مصطفى، صاحل ملعي (138)
 .15، ص مرجع سابق ،، صاحل ملعيمصطفى(139)
 .19مرجع السابق ، ص أنظر: مصطفى،  (140)
(141) https://www.pinterest.com/pin/500744052289483787/  ،12-2-2018 . 

 املقرنصات ا ج من  8شكل رقم 
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عنصر معماري أيخذ شكال طوليا ارتبط مع القبة وكوان مع بعضهما رمزا دينيا مرتبطا َّبملسجد  هي :مآ ن

 احللزوين وعمارته، والغرض منها هو النداء للصالة واإلعالم بدخول الوقت وأخذت أشكاال عدة منها 

وكل شكل متيزت به منطقة إسالمية خالفاً لألخرى كما هو موضح يف سطوانية األو املضلعة و  تويةامللو 

 .(142) 10الشكل رقم 

 
ـــــــة أنواع:وهي على  العربية،استعملت يف املباين : األقواس ـــــــى هيئـ وكانوا  الفرس،حدوة  القوس املستدير وعلـ

  سامراء القرنقصر العاشق يف  وقد استعملت يف األقواس،متعددة  الفصوص أييستعملون األقواس ذات 

                                                                            

(142)  https://www.pinterest.com/pin/611715561861088152/  ،13-2-2018. 

  ا ج من املآ ن 10شكل رقم 

  ا ج من القباب 9شكل رقم 
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.(143) 11طبة، كما هو موضــــــــــــــح يف الشــــــــــــــكل رقم قر  واملتعددة األقواس اســــــــــــــتعملت يف اهلجري، الثالث

 
 

وبناء مشربيات البيوت تكون خمرمة أو  ،وتعد من مظاهر الفن املعماري اإلسالمي الظاهرة املشربيات:

مزخرفة، وتسَمى )قمرية( إذا كانت مستديرة، أو )مشسية( إذا كانت غري مستديرة. وهي من خشب كستائر 

للنوافذ، من فوائدها أهنا ختفف حدة الضوء، ومتنح فرصة لربودة اجلو داخل البيت ومتكن من مشاهدة َمن 

 كما هو موضح يف الشكل رقم ،أصبح ذلك طابع البيوت اإلسالمية الساكنني، وقدَّبخلارج دون أن يرى 

12 (144). 

                                                                            

(143)  https://www.pinterest.com/pin/490681321891231291/  ،12-2-2018. 
(144)  https://www.pinterest.com/pin/263319909433917876/  ،13-2-2018. 

  ا ج من االقواس والعقود 11شكل رقم 

  ا ج من املشربيات 12شكل رقم 
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 : اإلحساس ّبجلمال والتذوق الفين ثالثالاملطلب 

املتكــاملــة يتم تو يف قــدرات الرتبيــة الفنيــة يف إثراء املفــاهيم اجلمــاليــة وأتطري  ســــــــــــــليمــةيف ميــدان الرتبيــة ال   

 ،(145) اخلريطة املفاهيمية للســــلوك اإلجيايب يف اجملتمع كأحد العوامل للتنشــــئة الســــليمة الســــوية ألفراد اجملتمع

ظافة ويؤمنون َّبجلمال كقيمة ن على اإلنتاج يف جمتمعاهتم بطريقة إجيابية رالية يشـعرون َّبلنياألفراد القادر  إن

 ارجيوَّبلتـايل ف نا اجلمـال اخلـ ،فنيـة حتميـة، ذلك اجلمـال املنعكس من رال األمكنـة اليت يعيشــــــــــــــون فيهـا

 غرس وصـــقل اإلحســـاس َّبجلمال اجتاه إنا ،  (146)األماكن منعكس من اجلمال الداخلي املســـتمد من هذه 

ا  شـــــــــكاًل من  اإلنتاج الفين لكونهلقوانني تفرضـــــــــها طبيعة خاضـــــــــع  ونمو َّبلتدريج، وهيكل ما هو ريل إمنا

أشــكال التعبري الفين، ولتهذيب هذه املوهبة ينبغي إيقاظ امليول اليت تالئم وتســتند إىل املمارســة الشــخصــية، 

وأصــــــوله ليتخري املتلقي أســــــلوَّبً يُذعن فيه مشــــــاهداته  الفين والتذوق الفين وهذا يقتضــــــي اإلملام مبناهج النقد

، فيعيد تركيب فكرة النتاج الفين، فضـــــاًل عن ما يضـــــيف إليها من أفكار (147)ة األثر الفين املاثل أمامهحلقيق

أتتلف مع مشاعره وحاجاته، ولذلك عادة ما يقال إنا املتلقي حيل حمل الفنان ويشاركه بقدرته التخيلية على 

يعمل خالهلا على إبعاد القيم  انطباعات مؤهالت متكِّنه من مواجهة النتاج بناًء على ما اســــتقبله من امتالك

                                                                            

، 2010، العدد الثالث، 26اجمللد،جملة جامعة دمشق جيدوري، صابر، اخلربة اجلمالية وأبعادها الرتبوية يف فلسفة جون ديوي، أنظر:  (145)
 .115ص 

ستولينيتز، جريوم، النقد الفين دراسة رالية وفلسفية، تررة: فؤاد زكراي، اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الطبعة أنظر:  (146)
 .92. / املرجع السابق، ص 110، ص2007األوىل،  
حممد مصطفى بدوي ، سلسلة مرياث الرترة، سانيتاان، جورج، اإلحساس َّبجلمال ختطيط لنظرية يف علم اجلمال، تررة: أنظر:  (147)
 .80-79، ص 2011
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.إذن فالعالقة هنا تبادلية، الفن يغذي الفرد َّبلقيم اجلمالية، والفرد (148)عن املوضـــــوع الفين  االرتباطالبعيدة 

به بدوره يعكســـــــها رالياً يف حياته اليومية يف ســـــــلوكه يف حياته اليومية، يف ملبســـــــه ويف بيئته، وكل ما حييط 

(149). 

اإلحساس َّبجلمال هو نوع من السلوك لدى الناس ينمو ويكرب ويُكتَسب من خالل  املقابل ف ن ويف       

ه، ومن البديهي أن يكون السعي تعيالتعلقم، وهذا السلوك أداة من أدوات التمدن اليت يسعى هلا اإلنسان بطب

النفســي والتكامل  ســتقراراالاإلنســان الســوي الباحث دائماً عن  اهتماماتمن  اوراء الشــعور َّبجلمال واحد

وهنا كانت الدعوة للتذوق اجلمايل ترتفع يوماً بعد يوم، فظهر )علم  (150)الشــــــــــــــعوري بني الروح واجلســــــــــــــد،

اجلمال( وعلم تذوق الفنون احمليطة َّبإلنســــــــــــــان مبختلف صــــــــــــــورها، بل تعدى كل ذلك حماولة رؤية اجلمال 

ال على أن النظر إىل طائر الغراب قد  اثنان فال خيتل واســـــــــــتنباطه من خالل األشـــــــــــياء املنفِّرة أحياانً، فمثالً 

ممتعاً مقارنًة َّبلنظر إىل الطيور األخرى، لكن النظرة اجلمالية للعناصـــر واخلطوط اليت تكوِّن هذا الطائر  نيكو 

به واليت كانت كاحلاجز الذي مينع املتذوق من إعادة رؤيته بشـــــــكٍل  ارتبطتقد تبعد الفكرة التشـــــــاؤمية اليت 

 اإلنتاج الفينلعوامل املؤثرة يف تذوق لالتمييز  ة املتلقي علىئكان البد من هتي  . ووفقا لتلك الرؤية (151)آخر 

تتمثل العالقة الوثيقة بني  اوهن الفين،َّبجلمال وتشكل أساساً مقبواًل للتذوق  إلحساسناواليت تكون مصدراً 

دور الرتبية الفنية يف وتذوقه للفن، وَّبإلمكان تلخيص  و يفة الفن والرتبية الفنية يف تشــكيل ســلوك اإلنســان

 اآليت:تذوق الفين على النحو إثراء ال

 والفن.تنمية أساليب التذوق والنقد ودراسته علمياً وأكادميياً وممارسته يف احلياة 1-

                                                                            

الشامي، صاحل بن أمحد، اإلحساس َّبجلمال والتذوق الفين، أنظر:  (148)
2015.https://www.alukah.net/sharia/0/83499/ . 
 .82-81سانيتاان، مرجع سابق ، ص أنظر:  (149)
القيم اجلمالية االسالمية يف جامع الكوفة الكبري، جملة جامعة َّببل ، العلوم االنسانية، اجمللد  ،عبد الكرمي جاسم حممد ،الدليميأنظر:  (150)

 .511ص ، 2009، سنة 2، العدد 17
 الشامي، اإلحساس َّبجلمال، مرجع سابق.أنظر:  (151)
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حبث التقنيات الفنية املختلفة املتصلة أبنظمة الفنون البصرية يف األشكال والرموز كطريقة إلكساب الفرد 2-

 رالية.معايري متكنه من إصدار أحكام 

 احلضارات.اإلبداع واملبدعني عرب التطور البشري ومن خالل أشكال  وسيكولوجيةدراسة طبيعة 3-

وســـــلوكيات وحبث  واجتاهاتية الفلســـــفية املتعمقة لدى املتلقي من قيم تســـــعى الرتبية الفنية إىل إثراء الرؤ 4-

 اجلمايل.املتغريات املؤثرة يف التذوق الفين والنقد 

تســـــــــــعى الرتبية الفنية إىل فهم املمارســـــــــــات اجلمالية هبدف تنمية القدرات اإلبداعية وما يتصـــــــــــل هبا من 5-

 والتقييم.عمليات النقد والتحليل 

 واحلياة.الفنية عمليات اإلدراك للقيم اجلمالية يف الطبيعة والفن  تُنمِّي الرتبية6-

للحكم واملفاضـــــــــــلة اجلمالية اليت يكون أســـــــــــاســـــــــــها النقد من خالل تنمية وإثراء  اإكســـــــــــاب الفرد معيار 7-

 التفكري.العمليات العقلية املسامهة يف 

وتنمية الســــــــــــــلوك اجلمايل القائم على  واالجتماعي االنفعايل االتزانُتعد الرتبية الفنية وســــــــــــــيلة لتحقيق 8-

   .(152) "املفاضلة، أو املقارنة بني املفاهيم اجملردة للرموز واألشكال

 : أنواع الفن اإلسالمي رابعاملبحث ال

 العمارة اإلسالميةاألول: املطلب 

نســــــــــــــان زل، حيث تعترب من الفنون اليت ارتبطت مع وجود اإلعمارية منذ قدمي األو الفنون املأعرفت العمارة 

ســـــــاســـــــية ســـــــالمية هي القاعدة األوتطورت تدرجييا مع تطور وســـــــائل احلياة عرب العصـــــــور، وتعترب العمارة اإل

                                                                            

، 2017، كلية الفنون اجلميلة، شبكة جامعة َّببل، النقد الفين يف الرتبية الفنيةتعريف ، طالب سلطان محزة راشد ،احلمريي (152)
http://finearts.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=13&lcid=67464 . 
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ســــــــــــــالمية اليت كما أن بعض الكتاب واملؤرخني اعتربوها مهد ألغلب الفنون اإل  ،ســــــــــــــالميوىل للفن اإلواأل

 .(153) عطتها رالية كفن الزخرفةأ

من قبل أو حيدث  امل يكن موجود ســـــــالمي عند  هوره وانتشـــــــاره مل يدخل على فن العمارة مان الدين اإلإ  

ا يتماشـــــــــى مع مبرات الســـــــــابقة له قتبس من فنون العمارة يف احلضـــــــــاابل طور هذا الفن و  ،أشـــــــــياء من عدم

عترب فن اهبا و  اخاصــــ اوأضــــاف عليها مدخالت جديدة أعطتها طابع ،ســــالميةالعقيدة والفكر والفلســــفة اإل

ىل التحســــينات واجلماليات إوانتقلت  ،ســــالمية له و يفة يؤديها ارتبطت َّبحلاجيات والضــــرورايتالعمارة اإل

 .(154)هبا 

يف املدينة املنورة  مسجد قباءسالم أال وهو بدايتها مع إنشاء أول مسجد يف اإلسالمية كانت ن العمارة اإلإ

ىل هللا ســــبحانه وتعاىل، وإصــــدار للتعاليم اإلســــالمية والتشــــاور يف أمور إكمكان للعبادة والتقرب واخلشــــوع ،

اي َبين :ل تعاىلالدين واحلياة، ولقد وجدت يف القرآن الكرمي آايت كثرية تبني مكانة املســـاجد يف الدين، قا

 ويف قوله،  (155)آَدَم ُخُذوا زِينَ َتُكم ِعنَد ُكِل مس    ِ د  وَُكُلوا َواش    َربُوا وال ُتس    رُِفوا ِإنهُه ال حيُِبُّ املُس    رِِفنيَ 

َنُة َأَشدُّ ِمَن ا تعاىل: ْلَقْتِل َواَل تُ َقاتُِلوُهْم َواقْ تُ ُلوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهْم َوَأْخرُِجوُهم مِاْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفت ْ

َُ َجَزاُء اْلَكاِفرِينَ  ِل ، ومدح هللا  (156)ِعنَد اْلَمْسِ ِد احْلََراِم َحَّتهٰ يُ َقاتُِلوُكْم ِفيِه فَِإن قَاتَ ُلوُكْم فَاقْ تُ ُلوُهْم َكذَٰ

ها أو الذاكرين فيها ووعدهم حبســــــــــن اجلزاء، كما امتدح الذين حيرصــــــــــون على عمراهنا ســــــــــواء عن طريق بنائ

                                                                            

 .20،ص م1988مكتبة النهضة،  :اإلسالمي، القاهرة موسوعة التاريخ، أمحد ،شليبأنظر: (153)
بنية اهلندسية يف ضوء القرآن الكرمي والسنة النبوية، إيهاب رايض قرضااي، جنم عبد الرمحن خلف، الضوابط اإلسالمية يف تصميم األأنظر:  (154)

 .135-154، ص 2017، 4، العدد 3سالمية والفكر للبحوث التخصصية، اجمللد جملة الدراسات اإل
 .31سورة األعراف، اآلية  (155)
 .191سورة البقرة، اآلية  (156)
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اِجَد اَّللِه َمْن آَمَن ِّبَّللِه   :تنظيفها، أو صــــــيانتها، أو الرتدد عليها لعبادة هللا فيها، قال تعاىل َا يَ ْعُمُر َمس     َ ِإ ه

َُ َأن َيُكونُوا مِ  اَلَة َوآَتى الزهَكاَة َوَِلْ خَيَْش ِإاله اَّللهَ فَ َعَسٰى ُأولَِٰئ   (157)َن اْلُمْهَتِدينَ َواْليَ ْوِم اآْلِخِر َوَأقَاَم الصه

ويف املقابل توعد هللا تعاىل الذين يســــــــــــــعون يف خراب املســــــــــــــاجد ومينعون ذكر هللا فيها َّبخلزي واهلوان يف ، 

اِجَد اَّللِه َأن يُْذَكَر ِفيَها  :الدنيا، وأبشـــــد ألوان العذاب يف اآلخرة، فقال ســـــبحانه َوَمْن َأْظَلُم ممهن مهَنَع َمس    َ

عَ  ُْم يف اآْل اْْسُُه َوس           َ نْ َيا ِخْزٌي َوََ ُْم يف الدُّ ََ ُْم َأن َيْدُخُلوَها ِإاله َخا ِِفنَي  ََ َُ َما َكاَن  ِئ ِخَرِة ٰى يف َخَراهِبَا ُأولَٰ

 .  (158)َعَذاٌب َعِظيمٌ 

ومل يقم ذلك البناء على أســــــس فنية أو  ،ويعترب ح  وقتنا احلايل هو املثال والنموذج احملتذى به يف املســــــاجد

يف أمور الدين بني املســـــــــلمني والرســـــــــول الكرمي عليه أفضـــــــــل  والتجمع والتشـــــــــاوررالية بل ألغراض العبادة 

نه املكان الطاهر للتعبد إحيث  ،ال متثيل لقيمة عالية يف حياة املســـلمنيإواملســـجد ما هو  .الصـــالة والســـالم

كعبة من بعد ال ة والذي له قدســــــــــــــية عن أي مكان آخر أو عمارة أخرىوالتقرب هلل وحده وإقامة الصــــــــــــــال

 الشريفة.

ســــــالمية دخل الفنان املســــــلم يف ســــــالم خارج حدود اجلزيرة العربية من خالل الفتوحات اإلوبعد انتشــــــار اإل

وأّب  روالكنائس والقصــو خرى للحضــارات الســابقة اليت متثلت يف املعابد خط املنافســة والتميز مع العمائر األ

مر بعمارة املساجد هتموا يف َّبدد األاعما سبقه ف (159)ن يتفوق عليها وأن يظهر لنا فنا معماراي متميزا أإال 

                                                                            

 .18سورة التوبة، اآلية  (157)
 .114سورة البقرة، اآلية  (158)
الطرازي، عبد هللا مبشر، موسوعة التاريخ االسالمي واحلضارة االسالمية لبالد السند يف عهد العرب، عامل املعرفة، اجلزء األول، أنظر:  (159)

 .20-8، ص 1983، 

 

Univ
ers

iti 
Mala

ya



 

71 

 

ســــاســــي الذي إىل جانب الدور األ (160)ســــالمي وانتشــــاره ونشــــر عقيدته وفلســــفته كوهنا مرتبطة َّبلدين اإل

 :سالمية من خالل قسمني رئيسني مهاالعمارة اإلعرفت  ، ولقدالصلواتمن أجله أال وهو إقامة  ئأنش

ســــاس ســــالمية اليت تقوم يف األوتتمثل يف بناء املســــاجد اليت تعترب أســــاس احلضــــارة اإل الدينية:العمارة  -

 سالمي.على ما جاء به الدين اإل

 .واحلماماتسواق واخلاانت واألودور املعرفة والعلم يف بناء القصور  متثلت املدنية:العمارة  -

 ،ميزها عن غريها من العمارة اخاصـــــــ اســـــــالمية َّبلعديد من املميزات اليت أعطتها طابعمتيزت العمارة اإل

 منها على النحو التايل. انسرد بعض

املنارات ح  أواخر القرن الســــــابع و على املآذن  ســــــالم حتتوياإلمل تكن املســــــاجد يف بداية  هور : املآ ن 

ســـالمية فبعضـــها أخذ الشـــكل املســـتدير تنوعت أشـــكال املآذن يف عمارة املســـاجد اإل حيث (161) امليالدي،

 ،كما هو احلال يف الطراز العثماين والذي نالحظه بشـــــدة يف مآذن مســـــاجد وجوامع إســـــطنبول  ،واملمشـــــوق

 وانتشـــر هذا الطراز يف دول املغرب العريب .والبعض اآلخر أخذ شـــكل برج مربع ،وجامع حممد علي َّبلقاهرة

 .يف مراكش َّبملغرب ةندلس كما هو احلال يف جامع القريوان بتونس ومنارة الكتبيومشال أفريقيا واأل

                                                                            

(160)   Syaimak Ismail, Nurulwahidah Mohd Fauzi, Abdullah Yusof, Ahmad Faisal Abdul 
Hamid. 2013." Sumbangan Pertukangan Cina Pada Abad ke-7 dalam Binaan Masjid di 
Nusantara amnya dan Melaka Khususnya". (prosiding Persidangan Serantau kearifan 

Tempatan 2013). 
بن عبد هللا، األخضر، املئذنة بني املاضي واحلاضر قراءة يف الضرورة والضرار، ندوة عمارة املساجد، كلية العمارة والتخطيط، أنظر:  (161)

 .121-120، ص 1999جامعة امللك سعود،
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ومآذن أخذت الشــكل  ،أما املآذن يف بالد اهلند فأخذت الشــكل املســتدير الذي يضــيق كلما ارتفع لألعلى

ول أخذ األ ،م الثالثة أدوارمآذن مصــــر وســــوراي بنظا قد متيزتاحللزوين كما هو احلال يف جامع ابن طولون و 

واملآذن يف بالد إيران ليسـت بنفس أانقة ورالية  ،سـطواينأأما الثالث  ،والثاين الشـكل املثمن ،الشـكل املربع

 (.163) (162)خرى يف العامل االسالمي حيث شبهت َّبلفنارات املآذن األ

فقد وجدت يف عمارهتم، اختلفت  ،من الســـــاســـــانيني والبيزنطيني ذخأُ  معماراي ااعتربت القباب فن: القباب

القباب يف أشــــــكاهلا كل حســــــب مكان تواجدها حيث عرفت بشــــــكلها النصــــــف دائري يف أفريقيا كما هو 

واليت متيزت َّبلطراز العثماين الذي ابتعد عن زخرفة  ،احلال يف بعض املســـــــــــــــاجد املوجودة يف طرابلس الغرب

أما يف مصـــر فقد متيزت القباب َّبرتفاعها ا نالحظه يف مســـجد أمحد َّبشـــا القرمانلي، وهذالقباب اخلارجية، 

والتناســـــــق يف أبعادها ووجود الزخارف اليت زينت ســـــــطحها اخلارجي، أما شـــــــكل القباب يف بالد إيران فقد 

 .(164) طيها مربعات من القيشاين الرباقكانت بصلية الشكل مستندة على املقرنصات وتغ

بني العمارة والزخرفة تشبه يف شكلها خلية النحل متدلية يف طبقات  ااملقرنصات خليط تعترباملقرنصات: 

ســـقف اخلشـــبية كما أهنا اســـتخدمت لزخرفة األ  ،وجدت يف واجهات املســـاجد واملآذن ،فوق بعضـــها البعض

 .(165) سالمية يف أسبانيا ح  وقتنا احلاضروجندها بكثرة يف العمارة اإل

                                                                            

 .50يف الفنون اإلسالمية، مرجع سابق، ص ،حسن حممد كىأنظر: ز  (162)
 ،2،العدد 18اجمللد ، العلوم اإلنسانية، جملة جامعة َّببل ،اجلمالية للمئذنة يف العمارة اإلسالمية األبعاد ،صفا ،األمريعبد  لطفيأنظر:  (163)
 .551-550، ص 2010
 .50كي حممد حسن ،مرجع سابق، ص أنظر: ز  (164)
 .51-50مرجع سابق، ص أنظر: زكي،  (165)
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 اإلسالمية رفةلزخا الثاين:املطلب 

 اأو نســيج اقســام ســواء كانت عمارة أو خزفســالمي بصــفة عامة مبا حيتويه على العديد من األاعترب الفن اإل

وال  ،منها إال والزخرفة متداخلة يف ثناايه هي فنون مرتبطة َّبلفن الزخريف َّبلدرجة األوىل، فال نكاد نرى أاي

 (166)شــــــــخاص الذين مل يهدروا اجلهد يف حشــــــــوخيلو جزء منها من الزخارف، فالفنان املســــــــلم اعترب من األ

 بداايتالىل إويعود بنا التاريخ ، (167) الفراغات واملســاحات اخلالية َّبلزخارف ســواء كانت نباتية أو هندســية

الفرس واهلند وغريها من البلدان اليت ســـــــالمية ودخلوا بالد قام املســـــــلمون َّبلفتوحات اإل اعندم ،ســـــــالميةاإل

جزاء البسيطة من تلك الزخارف اليت كانت ساليب واألفاستخدموا بعض األ ة،كانت تتمتع حبضارات سابق

ســـــــــالمي والعقيدة ووضـــــــــعوها يف إطار موجودة وأخرجوها بشـــــــــكل جديد وفريد حياكي ما جاء به الدين اإل

 .(168) الزخرفيةخمتلف عن سابقتها من الفنون 

إن الفنان املســـــــــــلم يف جمال الزخرفة اســـــــــــتعمل ما وجده بني يديه من خملفات الفنون اليت "يكتب لنا مرزوق 

هنا مل تقف مقِدرته على رســــــــــــــم هذه الوحدات الزخرفية وتوزيعها والتأليف بينها أســــــــــــــالم، إال ســــــــــــــبقت اإل

ها يف بوثقه، ومزجها بفلسفته وأطلق عليها فتبدو وكأهنا اخرتعت ألول مرة، ولكنه استطاع صهر  ،وتنسيقها

الزخــارف  أشــــــــــــــعــة عبقريتــه، فخرجــت من بني يــديــه تكوينــا زخرفيــا جــديــدا بعثــت فيــه روح جــديــدة فظهرت

                                                                            

 .61.ص 2001، 1، اجمللد 1اإلسالمية، دار الكتاب العريب للنشر والتوزيع، الطبعة جوزيف بورلو، احلضارة أنظر: (166)
  .22مكتبة مدبويل، ب ت ، لوحة رقم  القاهرة:تررة: بدر الرفاعي،  أودزيل ، و. ج ، الزخرفة عرب التاريخ،أنظر:  (167)
 .61، ص مرجع سابق بورلو،جوزيف أنظر:  (168)
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وطرز جديدة اختلفت عن فنون البالد  ،ســــــــــــالماهلندســــــــــــية يف ثوب من اجلمال الفين مل يكن هلا من قبل اإل

 .(169) "صليةاأل

فنجد الزخارف ذات الطابع اليوانين  اإلســــــــــالمية هر فن الزخرفة يف احلضــــــــــارات الســــــــــابقة للحضــــــــــارة لقد 

ســــــــــــــالم والتزال اإل  هوروكل هذه الزخارف موجودة قبل  وغريها،غريقي وزخارف بالد ما بني النهرين واإل

ــــــــــا الزخارف اإلذأخاليت  املكانة (170) ولكن مل أتخذ ،وقتنا احلاضر وكانت متنوعةح  َّبقية آاثرها  سالمية هتـ

ـــــــــــزت به عرفت  سالم،اإلأن الكثري من احلضارات اليت سبقت  "حيث يؤكد مانويل مورينو ،والتميز الذي متيـ

ولكن مل يكن لتلك الزخارف هذا الشـــــــــــــأن واالمتداد والنوع الذي متيزت به يف  الزخارف،أنواعا متعددة من 

بة مرحلة جديدة يف اتريخ احلضارة خمتلفة عن كل املراحل اليت سالمي مبثالقد جاء الفن اإل .سالميالفن اإل

ســـــالمية وكان البد من وضـــــع أطر جديدة ومبادد جديدة تعتمد العقيدة اإل الســـــابقة،مرت هبا احلضـــــارات 

 .(171) "فكرا وتطبيقا 

َّبملســــــــاجد حيث تعترب ســــــــالمية وانتشــــــــارها فيما بعد ف ننا جندها ارتبطت لو تتبعنا بداية  هور الزخارف اإل

دم الزخارف النباتية ققصــــــــــــــى من أالزخارف املوجودة يف جامع عمرو بن العاص يف القاهرة واملســــــــــــــجد األ

اإلســـــــالمية متيزت الزخرفة ، (172)  ســـــــالمية وكذلك الزخارف اهلندســـــــية اليت وجدت يف جامع ابن طولوناإل

 كذلك  والنهاايتوالتداخل بني البداايت  وحانياتوالر  حيويتها والتعمق يف الالحمدودَّبلتجديد غري اجملرد يف 

التناســق العام لكل وحداهتا والتوازن بني أجزائها، وأبدع الفنان املســلم أبن أعطى للزخرفة طابع الرمزية لكون 

                                                                            

 .30فن اإلسالمي اترخيه وخصائصه، صال ،عبد العزيز ، حممدمرزوق (169)
 . 53، ص  (ت )د.املشهور يف فنون الزخرفة عرب العصور،  ،طالو، حمى الدينأنظر:  (170)
 . 20-12، ص سبانيا، تررة لطفي عبد البديع والسيد حممودأمانويل جوميث مورينو، الفن اإلسالمي يف أنظر:  (171)
 .361ىل أايم ابن خلدون، صاتريخ الفكر العريب ا ،فرور، عمرأنظر:  (172)
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رالية تتعمق يف املادة اليت يتكون منها  اكون الرمزية حتتوي قيمو  ،الرموز هلا أتثري أقوى على النفس البشـــــــــرية

                                                . (173) ز الفين سواء كان لوان أو لفضا أو ح  حلناالرم

هنم عدوه بســــــــبب قوته إســــــــالمي مل يكن مبثابة املرآة للمســــــــلمني فحســــــــب بل أن الدين اإل" ويؤكد شــــــــوبلر

الدينية املوحدة انعكســـــــت على الفنان و تقبلوه مقياســـــــا ألنفســـــــهم وأن هذه القوة أالعقائدية منوذجا موحدا 

حداث مسائل إىل إمما أدى  ،التوحيد هبوثقفحاول أن يصهر العناصر احلضارية السابقة لإلسالم يف  ،املسلم

ىل أربعة إســــالمية انقســــمت عناصــــر الزخرفة اإل، (174) "ســــس الضــــيقة حنو املطلقوحلول جديدة جتاوزت األ

 أقسام أساسية كالتايل: 

   النباتية.الزخارف  -

 الزخارف اهلندسية. -

 الزخارف الكتابية. -

 الزخارف احليوانية. -

مبحثا كامال للتعمق تخصـص الباحثة وسـ ،متيز كل نوع منها بطابعها وفلسـفتها وتداخالهتا الالحمدودة      

 يف شرح ووصف وحتليل كل أنواع الزخارف.

 

                                                                            

(173) Disli, Gulsen," Expressional Qualities of Ottoman Period Mosques in Anatolia Part 
of Intangible Cultural Heritage", European Journal of Science and Theology, April 2015, 

Vol.11, No.2, p p 91-92. 
 .62كروبناوم واخرون، الوحدة والتنوع يف احلضارة اإلسالمية، ص   (174)

 

Univ
ers

iti 
Mala

ya



 

76 

 

 النسيج اإلسالمي الثالث:املطلب 

ات اليدوية ح  أواخر القرن الثامن ومع بداية القرن التاسع عشر حدث تطور عرف النسيج كأحد الصناع 

وعرف النســــيج املصــــري منذ زمن قدمي وقبل  ،يدي العاملةيف هذه الصــــناعة َّبســــتخدام اآلالت بدال من األ

العرب  استخدموا ،(175) مصرسالم وفتح املسلمني العديد من البلدان ومنها سالم وبعد انتشار اإل هور اإل

اخلاصــة َّبلنســيج إن صــح التعبري املصــانع ج آنذاك فأنشــأوا يقباط يف صــناعة النســيج لكوهنم مهرة يف النســاأل

طلقت على الشــــريط أكلمة طراز "  د. عزه ابراهيم أن ســــامية و فذكرت د.  الطراز،واليت كانت تســــمى بدور 

  .(176) "مشة املزخرفة بنفس الطريقة قطلقت على األأاحملتوي على كتابة منسوجة أو مطرزة كما 

ســـــالمي، تقان يف العصـــــر اإلىل درجة عالية من الدقة واإلإعرف نســـــيج الكتان منذ زمن بعيد ولكنه وصـــــل 

ولقد قيدت هذه اخلامة يف صــــــــــناعتها على  ،كذلك كثر اســــــــــتخدام خامة احلرير يف صــــــــــناعة املنســــــــــوجات

، (177)خر اقتصـادي كانت ختضـع لقيود كثرية بعضـها ديين واآللكوهنا   ،شـرطة الكتابية املطرزة مبادة احلريراأل

واهتم احلكام الفاطميون هبذه الصناعة وازدهرت يف عصرهم خصوصا يف صقلية اليت كانت تتبع يف حكمها 

يوبيني واملماليك خصوصا يف صناعة املالبس والكتان واليت كما أن هذه الصناعة زاد رونقها يف عهد األ  ،هلم

حتتوي على عبارات وكتاَّبت حتمل أدعية السالطني والعديد من الزخارف اهلندسية والنباتية واحليوانية كانت 

سالمي إبضافة الكتاَّبت سالمي يف العصر العباسي خصوصا يف املشرق اإلمتيز النسيج اإل . (178) كالطيور

ونيســــــابور  ت مدن أصــــــفهانواعترب ، شــــــتهر به الســــــالجقة واملغولا ماوهذا  ،الكوفية وصــــــور الفيلة والطيور

                                                                            

 .23ص ، 2000النسيج املطرز يف العصر العثماين، القاهرة: عامل الكتب،  ثراي، نصر،أنظر:  (175)
 .81.82ص ،1998، 1، اجمللد 1اتريخ تطور املالبس عرب العصور، منشأة املعارف، الطبعة ،  سامية إبراهيم لطفي ،السمان(176)
 .64،ص 1986ة ، اهليئة املصرية العامة للكتاب، اإلسالمي، الفنون سعاد ،ماهر حممدأنظر:  (177)
 .16-12، ص 1980رشدي، صبيحة رشيد، املالبس العربية وتطورها يف العهود اإلسالمية،أنظر:  (178)
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ســــالمي عند احلديث عن الســــجاد اإل وشــــرياز واملوصــــل وبغداد وغريها من أشــــهر املدن يف صــــناعة النســــيج

  .ف ننا نتحدث عن سجاد الصالة والسجاد املستخدم يف املنازل ،الذي يعترب أحد فروع النسيج

بداع النســـــيجي وأشـــــهر زخارف قيمة يف اإلقد تنوعت خاماته بني الصـــــوف والقطن واحلرير وما حيتويه من ل

وأكثرها متيزا وإبداعا الســـــــجاد  البالد،ســـــــالمي هو ســـــــجاد فارس وتركيا لوفرة اخلامات يف تلك الســـــــجاد اإل

،  (179) شـــــــكال النباتية واحليوانيةيراين حيث يتميز خبيوطه ونقوشـــــــه املتعددة األلوان ودقة زخارفه ذات األاإل

ســـالمي كونه ينســـج من الصـــوف املتوفر بكثرة يف تركيا اإل أجود أنواع الســـجاد رتكي يعترب منأما الســـجاد ال

ومتيز الســجاد الرتكي  ،متتلك العديد من املراعي وتوفر املياه اليت تســاعد على صــباغة الصــوف وغســله كوهنا

 . (180) شكاللوان واألشكال اهلندسية املتناسقة األَّبحتوائه على األ

العديد من صــناع النســيج من دمشــق وبالد فارس وبغداد  رحلو الســجاد، بصــناعة  نياوعرفت مدن أزمري وقو 

وبذلك  ،واأللوانشـــــــكال الرســـــــومات واأليف  الشـــــــرقي َّبلنمط واليت متيز فيها النســـــــيج ندلساألىل إوالقاهرة 

وحيدثنا  املنســــــــــــوجات،يف نقش الزخارف على  اخلاص اســــــــــــلوهبأ هلا املســــــــــــلمني بالد من بالدنالحظ أن كل 

ىل ذروهتا يف القرن العاشـــــــر إيف هذه الصـــــــناعة، اليت وصـــــــلت  ىجيار ال إيران  لت البلد الذي "أنشـــــــامي ال

      .(181) "نتجت أمناطا ال تضاهيها أمناط أخرى يف راهلا وسحرهاأ حيث ،اهلجري

                             
 ايفزف اإلسالمي الرابع:املطلب 

ندلس قام هبا املســــلمون يف الكثري من الدول كالشــــام والعراق وبالد اهلند واألســــالمية اليت بعد الفتوحات اإل

عترب فن اخلزف إحــداهــا الــذي كــان قــد أخــذ او  ،دبيــات يف تلــك البالدحيــث وجــدوا العــديــد من الفنون واأل

                                                                            

 .350-349ص ، 1990دار القلم،  :الفن اإلسالمي التزام وابتداع، دمشق ،محدأصاحل  ،الشاميأنظر:  (179)
 .171مرجع سابق ، ص الفنون اإلسالمية،  ،ماهر، سعادأنظر:  (180)
 .350، مرجع سابق، ص الشامي (181)
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 فتميز َّبلنقش على ،مكانة جيدة يف بالد الشـــــــــام اليت اعتربت آنذاك عاصـــــــــمة للدولة الرومانية يف املشـــــــــرق

اخلزف يف بالد مـــا بني النهرين وفـــارس وحوض البحر اختلف  كـــذلـــك  ،التقليـــديـــةالفخـــار مغـــايرا للطريقـــة 

حتفها أفضـــل  جعلهاو وهبذا التفتح والتنقل عرب البلدان  .(182) فكل له شـــكله املميز وطابعه اخلاص ،املتوســـط

 .تتمتع بطابع خاصخراج حتف فنية إأبدع الفنان املسلم يف  ،وطرق صناعتها للخزفيات

ىل الشـــــام وكذلك إطرافها انتقلت التحف الفنية الصـــــينية أوَّبنفتاح ما بني البالد على تباعد "يقول آرثر لني 

بداع والظهور بتحف مصـــنوعة صـــناعة جيدة ىل اإلإما دفع اخلزافني املســـلمني  وهذا ....العراقىل إالشـــامية 

فصـــهرته ببوتقتها وأ هرته فنا جديدا بفرتة وجيزة مما أدهش خرى جديدة مســـتفيدة مما ورثته من الشـــعوب اآل

بل  ،ســــــالمي مل يقتصــــــر على الفخارايت فقطكما أن اخلزف اإل (183) "عجابالناس وأاثر عندهم احلرية واإل

 .(184) احلــايلعمــال القرميــديــة اليت كــانــت تســــــــــــــتخــدم يف البنــاء واليت التزال َّبقيــة ح  وقتنــا أبــدعوا يف األ

فون املســــلمون الطالء اخلارجي للفخار الذي يســــتعمل قبل عملية احلرق وبعده وجعلوه بعدة اســــتخدم اخلزاف

 .(185) ولقد جنحوا يف هذا اجملال جناحا َّبهرا ،ألوان ومبواد خمتلفة

مراء كون األ  ،نتــاجــا عن غريه من اخلزفيــاتإالفرتات موي من أرــل وأكثر اعترب اخلزف يف العصــــــــــــــر األ   

 (186)يف فلسطني ودمشق إبدخاهلا يف تزيني القصور واملساجد الصناعة وطالبوامويني اهتموا هبذه واخللفاء األ

                                                                            

 .348-346 ، صالشامي، مرجع سابقأنظر:  (182)
 .64أرثر لني، اخلزف اإلسالمي القدمي، مرجع سابق، ص (183)
 .348الشامي، مرجع سابق، ص أنظر:  (184)
 .157-156، ص 1977، 2دار الفكر، الطبعة  دمشق: اتريخ الفن عند العرب واملسلمني، ،الرفاعي، أنورأنظر:  (185)
 .311، ص 1994، 2مكتبة اخلاجني، الطبعة  :على حسىن اخلربوطلى، احلضارة العربية اإلسالمية، القاهرةأنظر:  (186)
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زيني ت مبا أن اســـتخدام الذهب والفضـــة يف ،(187) املثىن وقصـــري عمرهقصـــر و قبة الصـــخرة  وخري دليل عليها ،

ف ن الفنان املســـلم أو اخلزاف  ،احلنيفســـالمي وال يتماشـــى مع ما جاء به الدين اإل واين اخلزفية يعترب ترفااأل

وما  ،بداع يف الصناعةإوفطرته من  ،ليه يداهإىل معادلة يرضي هبا ما توصلت إاملسلم حاول جاهدا الوصول 

من تفاعالت كيميائية خبلط العديد من  ىل صـــــــناعة بريق معدينإفتوصـــــــل  ،من زهد وبســـــــاطة الدين به لأيم

 ،اخلزافون املســــــــــــــلمون هم أول من اخرتع الربيق املعــدين يف زخرفــة اخلزف نا"وكــ املعــدين.املواد لتنتج الربيق 

 .(188) "ويعتقد أن ابتكاره مت يف العراق، ولكنه نضج وأصبح لونه ذهبيا منذ القرن الثالث اهلجري

 
 
 

 أنواع الزخارف اإلسالمية: امسايفاملبحث 

، أخذ كل قســــم منها مكانته وبرز بشــــكل ملفت ومل أقســــام رئيســــة ةىل ثالثإانقســــمت الزخارف اإلســــالمية 

خالفا للنوع اآلخر إال أننا جند أن الزخارف احليوانية كان هلا وجود  على نظر املشاهد نوع منها يستحوذ أي

 (.189) يف فرتات حمددة وستتطرق الباحثة لكل منها َّبلتفصيل

 الزخارف النباتيةاألول: املطلب 

نبااتت اللتشكيالت النباتية، من أزهار وفروع الزخارف النباتية من أكثر الزخارف اإلسالمية استخداما لتعد 

ن إ" العناصــــــــــــر املســــــــــــتخدمة من صــــــــــــورهتا الطبيعية تلك ويروحت جتريد ىإذ عمل الفنان عل مارالثوراق و واأل

حماكاة الطبيعة ونقلها نقال حرفياً. اليت توضــــح ابتعاد الفنان املســــلم عن  الزخارف النباتية من أوضــــح املظاهر

                                                                            

 .14حممد ، يف الفنون اإلسالمية، مرجع سابق، ص ،زكيأنظر:  (187)
 .157صمرجع سابق، اتريخ الفن عند العرب واملسلمني،  أنور،الرفاعي، (188) 

 . 80ويلسون، الزخارف والرسوم االسالمية تررة: أمال مريود ، دار قابس ب ت، ص  ايفاأنظر:  (189)
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ال إفال نكــاد نتبني من الفروع واألوراق  ،(190) التجريــد لكــ  ةجمردفهي يف أكثر األحيــان عنــاصــــــــــــــر زخرفيــة 

نتجات الفنية امليف جتميل  زخرفةال كما أنه و فت( 191) يتصــــــــــل بعضــــــــــها ببعض" ةخطوطا منحنية أو ملتف

املســلم الفنان "لقد رع  ،(192) والعمارة والزجاج والنحاســيات ويف الكتب واجللداملختلفة ويف تزيني التحف 

شــــــــــغل العناصــــــــــر والوحدات وصــــــــــهرها مع بعضــــــــــها البعض ومزجها بفلســــــــــفته الدينية واعتماده على  تلك

 .(193) "امليالدي سابعاستخدام تلك الزخارف منذ القرن ال كثرالفرا ، ولقد   ومالءاملساحات 

عندما  (194) القرنني الثاين عشـــر والثالث عشـــر امليالدي يفمتها يف االســـتخدام والتو يف الزخرفة قوبلغت  

نه يف أإال "( 195) مســــــبوقةخارفه بصــــــورة غري يف ز  أبدعوولع به و  اخلزف الصــــــيين اطلع الفنان املســــــلم على

إىل الطبيعة من خالل زخرفة األواين اخلزفية، أبشــــــــــــــجار الســــــــــــــرو، وأزهار  ىعودة أخر  ىاحلقبة العثمانية نر 

غريها مثل الزيتوين، والفريوزي، واألرجواين،  علىالقرنفل واليااني وزهرة الالال، ولونوا األواين أبلوان فضــلوها 

    .(197)(196) " واألمحر

       

                                                                            

 .20طالو، املشهور يف فنون الزخرفة عرب العصور، مرجع سابق ، ص ابن  أنظر:  (190)
 . 112-111، ص 3دار املعارف، الطبعة  :الفن اإلسالمي أصوله فلسفته مدارسة، القاهرة ،األلفي، أبو صاحل (191)
 . 171، ص مرجع سابقبداع، إالشامي، الفن اإلسالمي التزام و أنظر:  (192)

(193) Bobrowicz, Ania and Choudhrey, Sara, "Shifting Boundaries How to Make Sense of 
Islamic Art". ,The Arts Society Conference, 2014,25-27, Italy 
https://kar.kent.ac.uk/view/divisions/12300=2F4.html#group_B  

 .190، ص بعاد الفكرية يف الفن اإلسالمي، مرجع سابقالزهراين، األأنظر:  (194)
 .124طالو، مرجع سابق ،ص بن  (195)
 .http://www.lonaard.com/ar/f2.pdf  ,8-7-2016رحلة الزخرفة من الكهوف اىل احملاكاة،  ،عزب، خالد حممد (196)
 .122طالو، مرجع سابق ،ص بن  (197)
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 الزخارف اَندسيةالثاين: املطلب 

زخارف اخلطوط املتداخلة مع بعضها البعض بزوااي حادة وإ هارها يف شكل تخدام اسيف الفنان املسلم  برع

ســاســية انبعة األ عناصــرهاَّبلرغم من أن  الســابقة، اتضــار احل يف أي نشــاهده أبدع فيها بشــكل مل، فهندســية

شــــكال واأل نفصــــلةوامل املتالمســــة واملثلثاتمة املســــتقيواألشــــكال الدوائر واملربعات كشــــكال البســــيطة  من األ

ألشكال اهلندسية اتلك  تكانو  ، وتداخل الدوائر واألشكال النجمية املختلفة األحجام،السداسيةالثمانية و 

الزخرفية  لألشــــكال اأصــــبحت أســــاســــحيث  (198) العربية  يف الزخرفة امهم ادور تنوعة واملختلفة قد لعبت امل

لنا من خالل  يتجلىاإلســـالمي بطابع هندســـي قوي،  وتتميز الزخارف اهلندســـية يف الفن، العربية اإلســـالمية

، (199)اســتخدام الفن املســلم لتكوينات األطباق النجمية اليت ازدانت هبا ســطوح العمائر واملصــنوعات الفنية

يف العصــر اململوكي، ويف عهد الســالجقة  حتديدامصــر و و حيث شــاعت الزخرفة َّبألطباق النجمية يف الشــام 

للمغرب واألندلس، كما انتقلت  الزخريف للطراز الفين  بذلك النمط  ثراأل، وامتد يف العراقأثناء تواجدهم 

الفن أن زخرفة  والفنون اإليرانية واهلندية. ويري مؤرخ علىتركيا وامتدت لتطبع بصماهتا  إىلالنماذج النجمية 

من القرآن الكرمي  املســــــــــــلم اناألطباق النجمية، تعكس جمموعة من املعارف واملواهب، اليت اســــــــــــتلهمها الفن

وإعجابه  الكوناهلندســـي يف خارف تصـــوره للنظام يعكس عرب تلك الز حياول أن الفنان املســـلم  وآايته، وكأن

 بدقة خلقه ورال صنعه.

 

                                                                            

 .172اإلسالمي، مرجع سابق، صالشامي،الفن أنظر:  (198)
(199)Islamic Art and Geometric Design " Activities for Learning", Copyright ©2004 by The 
Metropolitan Museum of Art, New York, Published by The Metropolitan Museum of Art, 

New York, p 10.  
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 الزخارف الكتابيةالثالث: املطلب 

 ،اجلمالمن مظاهر  ااملســـــلمون كعنصـــــر زخريف، مث أصـــــبح مظهر  هاســـــتخدمو كان اخلط العريب وســـــيلة للعلم 

وقد اســـــــتخدمت الكتاَّبت يف التكوينات الزخرفية كاآلايت  ،ويعترب من أرل العناصـــــــر الزخرفية اإلســـــــالمية

وقـــد كثر  .برز أنواع اخلطوط اخلط الكويف الـــذي ميتـــاز بزواايه القـــائمـــةأومن  ،حـــاديـــث النبويـــةالقرآنيـــة واأل

وبلغت أنواعه هبذه "ينمو ويتنوع ويتعدد و يتحسن  ومازال،  (201)  (200)واخر القرن الثاين عشر استخدامه أ

التقنيات الكمالية يف العهد العباســــــــــي عن الســــــــــالجقة واألاتبكة واملغول والرتكســــــــــتانيني حنو  انني نوعا أو 

 ،من اخلطوطعديدة  أبنواع و خلط الكويفَّبالعمائر والفنون اإلســــــــــــالمية اكتســــــــــــت العديد من ، (202)"تزيد

 والكويف ،أزهارمن حروفه فروع نباتية هبا  حيث تتفرع الكويف املزهر  :منها ،عديدة ااخلط الكويف صور خذ أو 

كويف أرضــــــــــية هبا زخارف نباتية، وال علىأي و املورق أَّبألوراق والكويف املنقوش "رف فيه، االبســــــــــيط ال زخ

ن برز خط النســــخ يف العصــــر أىل إ (203)" هيئة ضــــفرية. علىأي الذي تشــــتبك فيه األلف مع الالم  املظفر

 ح كالنســـخ والثلث فقد أبدع فيها اخلطاط   األخرىأما أنواع اخلطوط  ،العباســـي وأصـــبحت له ســـيادة فنية

وعلنا نســــــــــــتطيع التوقف عند اخلط "َّبألشــــــــــــكال النباتية واحليوانية،  صــــــــــــارت متتزج كما يف املعادن اململوكية

 علىالغباري، وهو صــورة مصــغرة من خط النســخ ولكنها يف احلقيقة صــورة غاية يف الدقة والصــغر كما يدل 

ي لتصــــــوره أن نعرف أن ، ويكفDust Scriptااها، فهو كما يفهم من هذا االســــــم صــــــغري كأنه الغبار 

حبة من األرز، وبعضــــــــــهم  على يةالقرآن اآلايتبعض من بعض اخلطاطني الذين أجادوا كتابته، قد نقشــــــــــوا 
                                                                            

رف اإلسالمية كمصدر لتصميم وحدات أاثث معاصرة، رسالة ماجستري، جامعة امللك الزخا ،ابوراس، رحاب بنت عبد هللاأنظر:  (200)
 .14، ص 2008سعود، اململكة العربية السعودية، 

 .398ص  ،د.ت( سامي رزق بشاي، فاروق وجدي إبراهيم، اتريخ الزخرفة للصناعات الزخرفية والنسيجية، )أنظر:  (201)
 .17، صعزب، مرجع سابق (202)
 16سابق، ص عزب، مرجع(203)
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طردا وعكســــا، فهو  أاملثنية أو الكتابة املنعكســــة أي اليت تقر  وطوأما اخلط  (204)" بيضــــة دجاج علىنقشــــه 

العبارة الواحدة مرتني حبيث ميكن قراءهتا  اخلطاط إذ هو يكتب ةنوع من اخلط يكشــــــــــــــف عن مهارة وعبقري

ن هذا املزج شكال زخرفًيا من اليمني إىل اليسار ومن اليسار إىل اليمني، وهو ميزج بني حروفها حبيث خيرج م

 .(205) ريالً 

  الزخارف احليوانيةالرابع: املطلب 

نسان بسبب ذوات الروح مبا فيها اإلن عن رسم احليواانت والكائنات احلية أي و لقد ابتعد الفنانون املسلم

تبلورت شخصية  وهبذا ،ويرجع ذلك إىل الرغبة يف البعد عن املظاهر الوثنية احلية ،متثيل الكائنات كراهية

ال إ ،األشخاصو  مثلة يف عبادة األصنامتاملليقضي على الوثنية الدين اإلسالمي فقد جاء  اإلسالمية،الفن 

و هرت اإلسالمية، لعقيدة َّب واالرتباطمع زايدة الوعي  شيئا فشيئا َّبلتدريج هذه الكراهية أخذت تتالشىن أ

غصان واألوراق شكال احليواانت والطيور متداخلة مع العناصر النباتية متشكلة ضمن األأاليت حتمل الرسوم 

 طيور يف املدرسةدون الوضوح وإبراز ملعاملها وبعيدة عن تقليد الطبيعة "، وقد كثرت رسوم اإلنسان واحليوان وال

كثري من األعمال   وكان ذلك يف ، (206) " وقد أثرت بعد ذلك يف املدارس الفنية اإلسالمية األخرى ،لفارسيةا

وقد ازدهرت الرسوم اآلدمية وآثرت يف تزيني "، من العناصر اآلدمية واحليوانية املصاحف واملساجد خالية 

 يا، ومصر، كاإلسالمي، وخاصة يف فارس إيران، واهلند، وتر  املخطوطات، وأصبحت بعد ذلك من اات الفن

 . اإلسالمية (207) املنمنماتوقد عرفت بعد ذلك َّبسم 

                                                                            

 ، نفس الصفحة.مرجع سابق (204)
 .14أبوراس، مرجع سابق، ص أنظر:  (205)
 .12أبوراس ، مرجع سابق ، ص  (206)

هو فن توشيح النصوص َّبلرسوم التوضيحية املصغرة، وكلمة منمنمة يف املعجم الوجيز تعين الشيء املزركش واملزخرف ومننم : فن املنمنمات  )207(
وزخرفه، ومتتاز املنمنمة َّبلدقة يف التصوير وتنميق املخطوطات والنصوص َّبأللوان والرسوم اليت على الرغم من صغرها تتميز الشيء أي زركشه 

، َّبلدقة وكثرة التفاصيل والعناصر الفنية والتشكيلية مثل الرسوم احليوانية والنباتية واألاثث والعمائر والتحف
https://www.noonpost.com/content/27261  ،13-12-2019. 
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واملالحم واألمثال  تب القصصكالشعر، و وقد استخدمت هذه املنمنمات بكثرة يف خمطوطات السري، ودواوين 

 األمويني والعباسيني واألندلسيني والفاطميني واملغول، وانتشرت رسوم الكائنات احلية يف عصر "(208)" وغريها

لتحفظ  ونتيجة .(209)املواد صور الفنانون املسلمون األشخاص على خمتلف  والعثمانيني. حيثوالفرس 

الزخرفية للصورة الفنية  السمة :أمهها ،وص متيزت رسومهم بعدة مظاهرالفنانني املسلمني يف تصوير الشخ

ال تدل على أصحاهبا بل  نة، ووجوهها اصطالحيةكانت مسطحة وغري جمسمة وتبدو هادئة وسا كحيث  

 .(210)" تعرب عن اإلنسان عامة

 

 

 

 

 

                                                                            

 .12أبوراس، املرجع السابق، ص  (208)
-http://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=object;ISL;eg;Mus01;38;ar  ،29-10متحف بال حدود،  (209)
2018. 
 .13املرجع نفسه، ص  (210)

 طبق خزيف يف العصر الفاطمي القرن ايفامس اَ ري 13شكل رقم 
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 للفن الزخرفي : د��ت ا���د التربوية والتعليميةلثالثالفصل ا

كما هو معروف أن األشكال والعناصر الزخرفية اهلندسية والنباتية حتتوي على أبعاد أساسية تتمثل يف الطول 

أهنا عندما و فت لتحاكي الفن الزخريف اإلسالمي  الطبيعة، إالمن أساسا املستمدة و  واالرتفاعوالعرض 

ونفسية  واجتماعيةدينية الالت دجتردت من تلك اإلبعاد احلقيقية ومحلت يف مضموهنا أبعاد أخرى ذات 

، تقول هنادي أبدع الفنان املسلم يف مزجها مع تلك العناصر واألشكال املختلفة  جدا،وتعليمية وتربوية عالية 

اىل رموز معينة،  لإلشارةجمموعة من الوحدات الزخرفية املتكررة واليت مت استخدامها  يالحظ استخدام"  

طريق  ى شيء غريه، وهو يستخدم كوسيلة من وسائل التعبري، وذلك عنهو عبارة عن شكل يدل عل والرمز

الرمز مطابق للشكل احلقيقي  االحياء َّبملعىن املراد التعبري عنه، دون أن يفصح عنه، ويف بعض األحيان قد أييت

واملنظور الطبيعي تكون دالالت مطابقة للواقع  للمرموز أليه، أو قد أييت مبثابة اشارات أو رموز موحية دون أن

 تلك االبعاد واملدلوالت املرتبطة َّبلفن الزخريف اإلسالمي  سنتناول قما سبوبناء على   (211)"  لألشياء اخلارجية

 بشكل مفصل على النحو التايل: 

 األبعاد الدينيةاملبحث األول: 

لفن اإلسالمي يف مسرية ايشكل منعطفا هاما الفنون الزخرفية  الدينية اليت حتتويها إن احلديث عن األبعاد

 َّبلعموم ، لكون الفن الزخريف يلعب دور هام يف شق الطريق للتعريف َّبلدين اإلسالمي والدعوة اىل هللا

األفراد يعيش قد  األبعادلتلك ، فبدون الوعي الكامل سبحانه وتعايل كأحد طرق الدعوة للدين اإلسالمي 

الدالالت واألبعاد اليت حتتويها تلك العناصر من  االستفادة حني يفقدون القدرة على حالة من التخبط واخللل

لدينية يف تنفيذ االعمال الزخرفية اإلسالمية التفاعل اإلجيايب مع األبعاد ا إن،  كمنهج تربوي رَّبينوالفنون  

                                                                            

كنعان، هنادي اري انمق، احلليات املعمارية يف القصور العثمانية يف البلدة القدمية بنابلس "دراسة حتليلية ، رسالة ماجستري، جامعة   )211(
 .176، ص 2010النجاح الوطنية ، فلسطني، 
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مل جيال من حتألكن اوميُ يق العبودية هلل بتنفيذ أوامره ونواهيه، قويدفعهم حنو االرتقاء وحت املؤمنني حق حيـصن

العقائدية واالجتماعية والنفسية  عبء الدعوة اإلسالمية ، ويكون هذا اجليل مؤهال على ريع املـستوايت

 . ليقوم َّبلدور املنوط بهوالتعليمية 

والشاريعة، واملؤساسة  اإلهلي،أو الوحي الناص  سالمي هيالدين اإل يرتكز عليهاالعناصر األساسية اليت إن 

أماا املعتقدات واملمارسات الدِّينية اليت تتمق ممارسُتها َّبستقالٍل نسيٍب عن املؤساسة ، واملساجد، والعلماء الدِّينية،

اجملتمع وهو شديد التنوع حبسب البيئات ونظُم األجيال  تتوارثهفهي عبارة عن موروث ثقايف  الدِّينية الراية

ويعكس أبعاد دينية مستشفة عرب املنافذ املختلفة اليت يتشرب منها ، واألحوال االقتصادية واألمناط املعيشية

 .(212)الفرد املعلومات الدينية والعقائدية 

 هي:وفق ثالثة حماور رئيسة  ومعرفة األبعاد الدينية دراسةذكره ميكننا القول انه َّبإلمكان  مما سبق

ين الفرديق )املْعتَـَقد/ قاُع الظااهرة الدِّينية(؛ أو ما ميكن أن نُطلق عليه ُمسماى احِلسق الدِّيين أو اخِلربُة الدِّ "  أوال:

 الفردِّية للدِّين.

 الدِّين اجلْمِعيق )الطاْقس/ وَسُط الظااهرة الدِّينية(؛ وهو الذي يُعدق نتاًجا للخربات الدِّينية الفردية، ومكوِّانً  اثنيا:

 للمعتقد الدِّيين اجتماعيا، أي أنه الذي حييُل الدِّين إىل  اهرة اجتماعّية.

الدِّين املؤساسي )اأُلْسطورة/ ُذروة الظااهرة الدِّينية(؛ وهو الذي تتحوال فيه اخِلرْبة الدِّينية إىل ُمؤساسة  اثلثا:

حُكم. وهو الذي مُياَرس فيه الدِّين أيًضا بوصفه بنية أو ديٍن رعٍي حبيث ُيْسَتْخَدُم كأداٍة للضاْغط والتا  سياسية

اجتماعية تشاكلْت مع بروز شكل الداولة يف اجملتمعات اإلنسانية؛ خاصاة يف املراحل االنتقالية ما بني اجملتمعات 

 ".األوىل القروية ونظريهتا املدنية

 هي:ويرتتاب على هذه األنواع مخسة أبعاٌد أو أمناط للتاديُن؛ 

                                                                            

يف حتوالت اجملتمعات والسياسات والتوازانت العربية ، مركز احلضارة للدراسات بعاد الدينية والثقافية األ أنظر: مصطفى، اندية حممود، )212(
 . 7-1، ص 2018اإلسالمية ، 
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 بـُْعٌد جترييبٌّ للحياة، أو اخِلرْبة الدِّينية. -

 وبـُْعٌد شعائِريٌّ يتمثال يف ُرلة املمارسات والطققوس التاعبقدياة. -

 وبـُْعٌد إيديولوجيٌّ يْستنُد إىل العقيدة أكثر مما يتاِكُئ على الشقعور الدِّيين. -

 يتجاوز النقصوص والعقائد.وبـُْعٌد ثقايفٌّ فكريٌّ يْرتبط بصورٍة أوسَع مبا  -

وأخريًا بـُْعٌد نتاِئِجيٌّ؛ أي حُمصالة الناتائج املختلفة اليت تنتُج عن احلياة التاجريبية، واملمارسات والعقائد  -

  يف:الفنون الزخرفية تتمثل اليت حتتويها دينية البعاد األن إ، (213)"  الدِّينية

تتناغم األغصان واألوراق، وتتكرر  حيث املورقات النباتية من خالل :خلقهوحدانية هللا والتأمل يف  -

غارقة يف التسبيح،  العناصر يف انسجام كلي، وتبدو النبااتت أبشكاهلا وأوضاعها املختلفة وكأهنا

األمر نفسه يف األشكال اهلندسية والنجمية  التفكر،اجلمال ولذة  ةاللذلذتني:  متأملوهي توفر لل

، متنح سعادة التفكر وتقود بقوة إىل املطلق واحلركة يف كل من الهنائيةو فاخلطوط املتداخلة تبد

 املورقات واألشكال اهلندسية جتعلك حتس بشكل غامض َّبحلركة الكلية للكون يف دورانه وتسبيحه

(214). 

آخر، نشاط نشاط على حساب  أييت الحيث  :املمارسات واالنشطةمراعاة التوازن يف كافة  -

وَّبلتايل يصـبح قـادراً  ،حياتهبذلك منظمًا يف سائر أمور  فيكـون حقه،فيعطي كل عمل أو نشاط 

 املوازنة بني األعمال الدنيوية والعبادات. علـى

                                                                            

عبد الوهاب ، حممد حلمي، األبعاد اخلمسة للتادين. الدِّين من منظور سوسيولوجي، موقع اسالم اوالين  )213(
https://islamonline.net/21090 ،2017، 

الزهراين، معجب عثمان معيض، األبعاد الفكرية يف الفن اإلسالمي، رسالة ماجستري، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، اململكة أنظر:  )214(
 .213-204، ص 2004العربية السعودية، 
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َّبجتاه خري اإلنسانية، وعمـارة اإلنسان  تسخرييتم  حبيث: النافعتوجيه املسلم لتحصيل العلم  -

مما يقود إىل إحالل السالم  وخشـيته، وتقواهاهلل ره وجود الستشعا والفساد،الشر  األرض ال إلـى

 . هلدم والتدمريكما هو يؤذي اىل ايصلح للبناء والتعمري  العلم سالح ذو حدين  والرخاء، ألن

اليت يعمل تكون األعمال الظاهرة  أبنأن جيهد نفسه  املؤمنفعلى : عملالاإلخالص واإلحسان يف  -

 أحد.يكون عمله خالصا من أي رايء أو مّنة على وأن  هالشوائب قدر استطاعتخالصة من عليها 

إىل شكر نعمه اليت  ااندع الذيهللا تعاىل ستجابة ألمر إن اال :عرفان النعمة وإظهارها والثناء هبا -

الشكر ف الناس،ال يشكر اهلل من ال يشكر  الشكر، ألنهال تعد وال حتصى يدفع املسلم للتحلي خبلق 

فهو بذلك مرادف للمفهوم الرتبوي املعاصر املعروف  واإلطراء،معاين الثناء واملدح  يف تعريفه حيمـل

الفنية الزخرفية املستمدة من الطبيعة بشكر  وكل هذا ينعكس على االعمال ،املعنوياإلجيايب  بـالتعزيز

 فنية.هللا على هذه النعم يف صورة لوحات 

 

 والنفسية املبحث الثاين: األبعاد االجتماعية

 حيدث من تغريات اجتماعية بسبب مامظاهرها ، يف للتغيرياألحيان يف كثري من تتعرض طبيعة اجملتمع إن 

اخلاصة مبا يتماشى  تتجه اجملتمعات وفقاً لرؤيتهاحيث العلوم، و  التقنيةتطور يف و ونفسية يف سلوك األفراد 

 عمليبشكل معطياهتا و  جيب أن تكون عليه العملية الرتبوية بكل أبعادها وما، مع طبيعة اجملتمع واألفراد 

طرق تفكري  فاستكشاإبجراء العديد من الدراسات اليت حتمل يف طياهتا  ، عن طريق البحث العلميوعلمي

لتنمية  بشكل جيد استخدامها، من أجل  واهتماماهتماملتعلمني وميوهلم وحاجاهتم وقدراهتم العقلية والبدنية 

  . (215) البيئة اليت يعيش هباو  واجملتمعوتطوير العمل الرتبوي التعليمي لصاحل املتعلم 

                                                                            

 .7، ص  1991،  ،القاهرةفكر العريبالالتكافل االجتماعي يف اإلسالم ، الدار ، أبو زهرة ، حممدأنظر:  )215(
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وَّبرز على عملية بناء  ثر بشكل واضحهي أبعاد هامة تؤ  هجمتمعة أو منفردسواء كانت األبعاد النفسية إن 

التدريس املناسبة، و  طرق وتصميم املنهج الدراسي، وعلى بناء األهداف الرتبوية التعليمية، وعلى اختيار

التعليمية، اختيار الوسائل املساعدة للعمل الرتبوي التعليمي وغري ذلك مبا هو ذا ارتباط َّبلعملية الرتبوية 

تتأثر املناهج الرتبوية، والبحثية بطبيعة اجملتمع يف فلسفته العامة، حيث ،  اليت تسعى إىل حتقيقها وأهدافها

ياة احلتقاليد، وأسلوب العادات و السلوكية، و المناط األات، وأساليب تفكري، و جتاهالقيم، واللورؤيته، وتصوره 

يرضوهنا ألنفسهم، وغري ذلك من القيم املعنوية األخرى، مث ربطها مبا يستخدمه،  ويو فها اجملتمع يف اليت 

الطموحات كوهنا عنصر توجيه وارشاد ألفراده؛ تساعدهم على التكيف مع َّبقي أفراد اجملتمع تربط بينهم 

التغريات، األبعاد و والبد لبناة املنهج من مواكبة هذه ،  واآلمال، وتوحد مواقفهم من اجملتمعات األخرى

، وبناء والتطورات، واالستفادة منها، وتو يفها ملا حيقق طموحات، ومصاحل اجملتمع، وسعادة، وحرية أفراده

على اليت حتتويها الفنون الزخرفية والنفسية  جتماعيةاالذكره فان الباحثة ميكنها تلخيص األبعاد  قما سبعلى 

 النحو التايل: 

َّبلصرب، ميده بقوة العزمية واإلرادة ؛ ألن الصرب من الفنان تسلح إن : خبلق الصرب الفناناتصاف  -

وآايته  اهلل لظواهر الكونية، واستنباط حكمةيف االتدبر و  البحث والتمعناملثابرة يف  وعزم األمور 

 لهالصرب وطول األانة لبلوغها، فيغدو إنسااًن طموحًا نشيطًا  إىل فيها، وهذه األمور كلها حتتـاج

العملية ، وتسهم يف إعداد جيل قوي قادر على محل  احلياة مستقبل واعد، فتعده ملواجهة معرتك

األمة، وليكونوا قادرين  عند أبناء هذه أمانة أعباء الدعوة ، ونشر هذا الدين الـذي اسـتودعه اهلل

 واملسلمني الدين االسالمياليت حتاك ضد  لكل املؤامرات متصدينيو على مواجهة أعـداء الـدين 

 . من خالل فن ريل راقي أرتبط َّبلدين والعقيدة ومل خيرج عن القواعد والضوابط
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فضيلة األمانة مبيناً عن  يف أكثر من موضعالكرمي القرآن ذكر يف : األمانة خبلقالفنان  اتصاف -

ِإنه اَّللاَ َيَُْمرُُكْم َأن تُؤدُّواْ  :﴿شأهنا العظيم ، وحااًث على رعايتها وصيانتها ومن ذلك قوله تعـاىل

نه اَّللاَ ِه إِ اأَلَمااَنِت ِإََل َأْهِلَها َوِإَ ا َحَكْمُتم َبنْيَ النهاِس َأن حَتُْكُموْا ِّبْلَعْدِل ِإنه اَّللاَ نِِعمها يَِعُظُكم بِ 

يًعا َبِصريًا املستقيم البد أن يكون أميناً يف كل ما يصدر الفنان يتضح مما سبق أن  (216) ﴾َكاَن ْسَِ

على الفرد  اجتماعيةوأبعاد احلياتية ، ملا لألمانة من آاثر  عنه من قول أو عمل يف ريع مواقفه

للفرد حقوقه يف احلصول علـى  العمل إىل من هم أهل له ، وهو مبدأ هام حيفظ يسند وأن واجملتمع

  .متساوية فـرص

 
حيقق متاسك  رعاية حقوق الفئات الضعيفة يف اجملتمعإن  :اإلسالميحتقيق وحدة ومتاسُ اجملتمع  -

اليت فقدت معيلها  اجملتمع،رعاية تلك الفئات املختلفة يف  اجملتمع أبقوى الروابط، فمن الواجب

ألن هذه  ألرامل،ا الفقراء واملساكني املعوزين وشرحيةو األيتام ك  والقائم على رعاية شؤوهنا وكفالتهـا،

 .اجملتمع ويتوىل أمرهم ويوجه سلوكهم، َّبتوا عرضة للجنوح واالحنـراف الفئات إن مل حيتضـنهم

 

بني  العدل إن حتقـق اجملتمـع،األوىل يف النواة هي األسرة ان  :اإلسالميإقامة العدل يف اجملتمع  -

أن يعدل يف ريع معاملته وعالقاته  الفنانعند الصواب إنه ملن و  كافة،أفرادها شاع العدل يف اجملتمع  

يتضح و  ،واالفرادمؤسسات الدولة االجتماعي أو على صعيد  الصعيد علـى تسواء كان االجتماعية،

ويف ش  جماالت احلياة  واألخالق،األحكام واألفعال و املسلمني مأمورون َّبلعدل يف األقـوال  لنا أن

 ةالرتبوي لهـا آاثرهـافوكذلك على صعيد العالقة بني املعلم واملتعلم  االجتماعية،

 

                                                                            

 .58سورة النساء، اآلية رقم  )216(
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نبذها عمل على ي ملسو هيلع هللا ىلصإن من أكثر األمور اليت كان الرسول : القضاء على العصبيات اجلاهلية  -

جلاهلية ، ملا هلا من خماطر على اجملتمـع والدعوى َّبالعصبية  والقضاء عليها يف اجملتمع اإلسالمي ،هـي

اَي َأي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ِإن  ﴿ كما يف قوله تعاىل اإلهلي خبطورة ذلك األمر ، وقد جاء التنبيهاإلسالمي

"  فيقول احلرايب (217) ﴾ يَ ُردُّوُكم بَ ْعَد ِإميَاِنُكْم َكاِفرِينَ ُتِطيُعوا َفرِيًقا مِاَن الهِذيَن ُأوتُوا اْلِكَتاَب 

احلق ويبطل الباطل، ويف إحقاق  اإلسالم مل أيت ليهدم كل ما كان قائماً من قبل؛ إمنا جاء ليحق

يكون يف التقوى والعمل  لنبذ العصبية املقيتة، وأن التفاضل بني الناس ملسو هيلع هللا ىلصاحلق تكمن دعوة الرسول 

اإلسالم، واستمر  ت العصبية للدين، وحتول بذلك اجملتمع القبلي إىل جمتمع تظله مظلةالصاحل، وبرز 

 .(218)" ملسو هيلع هللا ىلص هذا احلال قائما طوال حياة الرسول

 

 التعليمية  الرتبوية و املبحث الثالث: األبعاد 

واعي قادر على اإلنتاج انسان مثقف  تكوينوالواسع واالساس لالنطالق حنو  اجملال الرحبيعّد التعليم 

 ونفسية،أبعاد تربوية ودينية واجتماعية  علىيف صياغة اهدفها والتأثري خصوصا اذا كان حماط مبناهج تعتمد 

اختالف املرجعيات يف وضع بسبب تتلخص خبربات احلياة وجتارهبا خاصًة يف جمتمعاتنا العربية االسالمية 

إن التعليم هو مصدر الثقافة ،  والربامج السياسية السائدة مناهج التعليم وأتثرها بشكل مباشر َّبلضغوط

 كربىالمانة األ ان احلياتية ،ومنبعها وهو الذي يبين الفرد تربوايً وعلمياً ومعرفيًا إضافة اىل املصادر االخرى 

                                                                            

 .100سورة آل عمران ، اآلية رقم  )217(
،  واالجتماعي يف صدر اإلسالم  اهرة العصبية يف اجلزيرة العربية: دراسة اترخيية عن دورها السياسياحلرايب ، على بلقاسم راشد ،  )218(

 .3، ص 2019رسالة دكتوراه ، أكادميية الدراسات اإلسالمية ، جامعة ماالاي ، ماليزاي ، 
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اإلسـالمي ،والتصدي بتنقيح املناهج وغربلتها مما يتناىف مع قيم ومبادد الـدين ان يهتم  هي املعلمعلى عاتق 

املناهج الرتبوية هي وليدة الفكر السائد يف "ان ،  لسموم الفكر الدخيل الذي يبثه الغرب يف ثقافة الناشئة

ف ن الفكر الرتبوي الذي يصلح جملتمع ........ اجملتمع، مبا فيه الفكر السياسي واالقتصادي واالجتماعي، 

ال  لفرد املتعلم الواعيعملية البناء السليم ل ، إن(219)" آخر من اجملتمعات قد ال يصلح بعموميته جملتمع

واألبعاد الرتبوية والتعليمية منظومة من القيم  ودمج بل عن طريق ترسيخ إبعداد مناهج تربوية فحسبتكتمل 

العناصر جمموعة القيم اليت حتملها  ،ان إدامة وجوده االجتماعي واحلضاري على الفرد تساعديف تلك املناهج ل

ف هنا بكل اجتماعية أو نفسية تربوية أو تعليمية أو سواء كانت أبعاد  الزخرفية يف الفن الزخريف االسالمي

 .(220)تتأثر بشكل واضح بقيم اجملتمع وعاداته وتقاليده االجتماعية والثقافية أتكيد 

املدرسية ذات أتثري مهم يف تكوينهم،  املناهجاملواد الدراسية اليت يتلقاها الناشئة يف املطالعة اخلاصة أو عرب "ان 

وهي ال تتطابق َّبلضرورة مع ريع املبادد واآلداب اليت تلقنها األسرة ألبنائها، وقل مثل هذا يف وسائل 

 (.221)" اإلعالم واألعراف االجتماعية السائدة

للتعليم والرتبية احمليطة َّبلفرد دور مهم وفعال وأتثري واضح على حياته وانتاجه  إنره ميكننا القول ومما سبق ذك

اليت تقدمها أي أمة االبعاد الرتبوية والتعليمية هناك الكثري من العناصر اليت تتحكم يف ماهية  املستقبلي وان

هبذا السرد املسبق طبيعة اإلنسان، و مع هذا فستظل هناك مبادد وأفكار عامة تتصل ب ولكن، ألبنائها

اليت حتوم الشائكة والتعليمي والقضااي  َّبلشأن الرتبوي مباله من صلهسنحاول أن نسوق هنا بعضا من ذلك، 

 على النحو اآليت:وذلك حوهلما 

                                                                            

 . 4، ص 2018،  كلية الرتبية،   اجلامعة اإلسالمية غزة ،دراسات نقدية يف الفكر الرتبوي املعاصر، عليان عبد هللا  ،احلويل )219(
االطفال ،جملة مركز َّببل للدراسات  حممـد ابـراهيم ،االبعـاد الرتبويـة لشخصـية البطـل فـي رسـومعبـداهلل ، فاطمـة لطيـف ، بشـائر أنظر: )220(

 . 52 -50،ص2017،  3العدد ،7االنسانية،اجمللد
 .46، ص 2011بكار، عبد الكرمي، حول الرتبية والتعليم ، دار القلم، دمشق،الطبعة الثالثة ،  )221(
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 .اجليدة تثري املزيد من الرتبية وية والتعليميةالرتباالبعاد  -

 حتتاج اىل الصرب.االبعاد الرتبوية والتعليمية  -

 التالؤم مع التغري. -

 العمل أوال. -

 احرتام اخلصوصيات. -

 الرتبوية  لألبعادالبيئة احمليطة هي البناء األول  -

 

  اإلسالميالفن وفلسفة  ماهيةاملبحث الرابع: 

يعترب الفن وسيلة وليس غاية والدين اإلسالمي حرص على أن يكون الفن أحد عوامل إبراز احلق واالستقامة 

االعتدال، فرتى الباحثة أن أي عمل مسموع أو مقروء أو مكتوب أو مشاهد يقدم كالم هللا سبحانه وتعاىل و 

كما جاء يف كتابه الكرمي، ويلتزم َّبلضوابط الشرعية قد ميكننا القول عنه إنه فن إسالمي، "إن أمهية العمل 

لها وتدافع عنها، والفن من وجهة نظر اإلسالم الفين وإمنا ترتكز يف املضمون والروح واهلدف ويف القيم اليت حتم

ليس مستقال وال كامال بذاته، ولكنه اتبع حلياة البشر وليس للفن معىن إذ مل يرتبط َّبحلياة واإلنسان واجملتمع" 

، إذا العمل الفين البد أن يكون مرتبطا عند الفنان َّبلعقيدة وملتزما هبا، وهبذا وجد املسلمون ضالتهم (222)

يف فن الزخرفة، فهدف الفن يف الدين اإلسالمي هو نقل ونشر األفكار  ارة والنقش عليها، وأبدعو يف العما

والقيم واملبادد أبسلوب ريل وحمبب ومشوق يبعث على اإلاثرة والتأمل والتمعن يف ملكوت هللا وخلقه 

 وهتذب السلوك البشري.

                                                                            

 .75ص ،سلمون َّبلذاتية األسالمية يف مواجهة أخطار األمم، دار العلوم للطباعة، القاهرة، )د.ت( اجلندي، أنور، كيف حيتفظ امل (222)
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حممد قطب من  جاء يف كتابلفن اإِلسالمي قليلة جًدا، ويعدق ما َّب ات اخلاصةريفف ن التعويف املقابل      

، وهو على اإِلسالمي ليس َّبلضرورة هو الفن الذي يتحدث عن اإِلسالم ن"والفاألمر أهم ما قيل يف هذا 

ية هو الفن الذي يرسم صورة الوجود من زاو  إمناوجه اليقني ليس الوعظ املباشر واحلث على اتباع الفضائل، 

 .(223)" ور اإِلسالمي هلذا الوجودالتص

 
 سالمي للرتبية والتعليماملفهوم اإل: ولاأل طلبامل

ميان أبمهية التعلم كهدف أساسي للرقي َّبلفرد واجملتمع كان أحد األولوايت اليت حثنا عليها الدين ن اإلإ

نسان عظم مظاهر قوة اإلأوأمران رسولنا الكرمي حممد صلى هللا عليه وسلم على طلبه، "والتعليم من  ،اإلسالمي

 فيقول هللا تعاىل، (224)ليها القرآن الكرمي يف وصفه املوجز للمراحل الكربى يف النمو اإلنساين " إاليت أشار 

نَساَن َما ِلَْ يَ ْعَلمْ  ﴿ :يف حمكم كتابه َُ اأْلَْكَرُم ۞ الهِذي َعلهَم ِّبْلَقَلِم ۞َعلهَم اإْلِ من  نإ،(225) ﴾ اقْ َرْأ َورَبُّ

كرمه تعاىل أن علم اإلنسان ما مل يعلم، فشرفه وكرمه َّبلعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو الربية آدم على 

والعلم اترة يكون يف األذهان، واترة يكون يف اللسان، واترة يكون يف الكتابة َّبلبنان، ذهين ولفظي  ،املالئكة

" من عمل مبا علم  أيضا:ا العلم َّبلكتابة. وفيه يستلزمهما من غري عكس، ويف األثر: قيدو وراي، والراي 

ذات السياق جند أن الدين اإلسالمي ركز على االهتمام َّبلرتبية مبختلف ويف  يعلم.رزقه هللا علم ما مل يكن 

يعتمد  متكامال امنهججماالهتا األخالقية واجلسدية والفكرية وغريها، ومنهج الرتبية يف القرآن الكرمي يعترب 

                                                                            

 . 6قطب، منهج الفن اإلسالمي، مرجع سابق، ص  (223)
 .17،ص1991على، سعيد إااعيل، اجتاهات الفكر الرتبوي اإلسالمي، القاهرة: دار الفكر العريب،  (224)
 ،  5-4-3سورة العلق ، �يات  (225)
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 القدوة احلسنة (226)النقاط األساسية، منها   وذات قيمة تربوية عالية وحيوي العديد من كيمةأساليب ح

وذلك من خالل اختاذ األنبياء كقدوة تربوية اصطفاهم هللا سبحانه وتعاىل عن َّبقي البشر وميزهم َّبلرتبية 

قدوه لغريهم، واألمر األخر الذي جنده يف املنهج الرتبوي اإلسالمي هو  ااحلسنة واألخالقيات العالية ليكونو 

لكرمي حتاكي هذا األمر، كقوله تعاىل أسلوب الرتغيب والرتهيب، حيث جاءت مواضع عديده يف القرآن ا

اَي ُبيَنه َأِقِم الصهاَلَة َوْأُمْر   ﴿ (227) والرتهيبأسلوب الرتغيب  وهو يصف نصيحة لقمان البنه مستخدما

َُ ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر  علىِّبْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمنَكِر َواْصرِبْ  ِل ۖ  ِإنه  َٰ َُ ْر َخدهَك ِللنهاِس َواَل ُتَصعاِ ۞َما َأَصاَب

َُ ۚ  ۞َواَل متَِْش يف اأْلَْرِض َمَرًحاۖ  ِإنه اَّللهَ اَل حيُِبُّ ُكله ُُمَْتال  َفُخور   َُ َواْغُضْض ِمن َصْوِت َواْقِصْد يف َمْشِي

ن العرب واملواعظ ، وأسلوب القصة اليت حتمل يف ثناايها الكثري م(228) ﴾ِإنه َأنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوُت احْلَِمرِي 

 واألساليب الرتبوية وتغرس يف النفس البشرية.

والتوعية الرتبية للدعوة و  ميالقرآن الكر هبا استعان  األساليب الرتبوية اهلامة اليتالقصص من  تولقد كان"     

، والقصة يف القرآن الكرمي جاءت بعدة صور وحتاكي مواقف تربوية (229)وجتديد املعاين لتكون عظه دائمة " 

وتعليمية، فمنها القصص الغيبية اليت تتعلق َّبلغيب وتصف مشاهد ليوم احلساب واجلنة والنار، ومشاهد 

قال تعاىل:  ،(230)غيبية بني هللا سبحانه وتعاىل وأنبيائه املرسلني كقصة حماكمة سيدان عيسي عليه السالم 

                                                                            

رسالة دكتوراه، جامعة حممد خيضر، كلية العلوم  ،حممد الغزايل منوذجا()دمحان، زيرق، الرتبية يف الفكر اإلسالمي املعاصر أنظر:  (226)
 .167، ص 2016االجتماعية واإلنسانية،اجلزائر،

يته يف الدعوة اىل هللا ،جملة كلية العلوم اإلسالمية،اجمللد السابع، العدد حيدر، كيالن خليل، الرتغيب والرتهيب يف القرآن الكرمي وأمه (227)
 .15،ص 2013، 13

 .19-18-17سورة لقمان، اآلايت  (228)
. 2نياز، حياة عبد العزيز حممد، أسلوب الرتبية َّبلقصة يف القرآن الكرمي، ص  (229)

ile:///C:/Users/User/Downloads/story.pdff. 
 .1مرجع سابق ،ص أنظر: نياز،  (230)
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نَْيِ ِمن ُدوِن اَّللِه ۖ  ﴿ ََٰ ُذوين َوأُمِاَي ِإ ُ اَي ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ َأَأنَت قُ ْلَت ِللنهاِس اَّتِه َُ َما َوِإْ  قَاَل اَّلله  َقاَل ُسْبَحاَن

َُ ۚ َيُكوُن يل َأْن َأُقوَل َما لَْيَس يل حبَقا  ۚ ِإن ُكنُت قُ ْلُتُه فَ َقْد َعِلْمَتُه ۚ تَ عْ  َلُم َما يف نَ ْفِسي َواَل َأْعَلُم َما يف نَ ْفِس

ُم اْلغُُيوِب  َُ َأنَت َعاله َ َريبِا َورَبهُكْمۚ  وَُكنُت َعَلْيِهْم َشِهيًدا  ۞ِإنه ُْم ِإاله َما َأَمْرَتيِن ِبِه َأِن اْعُبُدوا اَّلله ََ َما قُ ْلُت 

َتيِن كُ  ُْم  ۞نَت َأنَت الرهِقيَب َعَلْيِهْم ۚ َوَأنَت َعَلٰى ُكلِا َشْيء  َشِهيٌد مها ُدْمُت ِفيِهْم ۖ فَ َلمها تَ َوف هي ْ هْبُْم فَِإَّنه ِإن تُ َعذِا

َُ َأنَت اْلَعزِيُز احْلَِكيُم  ُْم فَِإنه ََ ُْم َجنهاٌت  ۞ِعَباُدَك ۖ َوِإن تَ ْغِفْر  ََ َذا يَ ْوُم يَنَفُع الصهاِدِقنَي ِصْدقُ ُهْم ۚ  ُ هَٰ قَاَل اَّلله

َُ اْلَفْوُز ا ِل ُهْم َوَرُضوا َعْنُه ۚ  َٰ  .(231) ﴾ ْلَعِظيمُ جَتِْري ِمن حَتِْتَها اأْلََّْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأبًَدا ۚ رهِضَي اَّللهُ َعن ْ

وقصص واقعية حتاكي أحدااث صارت يف عهد الرسول حممد عليه أفضل الصالة والسالم كقصص احلروب 

للقصص اليت جاءت يف القرآن الكرمي قصص األنبياء واليت محلت السور  والغزوات، ومن املشاهد األخرى

 القرآنية أااءهم لتحاكي قصصهم لتكون موعظة وهنجا تربواي لالقتداء هبهم.

ُ املعطيات فإن الباحثة تستطيع القول       ن املفهوم اإلسالمي للرتبية والتعليم جاء لتحقيق  أب ويف ظل تل

خاصة واجملتمعات األخرى عامة ولغرس  الرّتبية يف اجملتمعات اإلسالمّية جماليف حسني والتطوير والت التجديد

من تعاليم يف القرآن الكرمي الذي هو املصدر الوحيد والتشريعي  ءثقافة تربوية تعتمد كل االعتماد على ما جا

ورها يف اجملتمع، قادرة على اجملتمعات لتكون مؤدية لد تلكتوجيه العملية الرتبوية يف لو "، لكل مسالك احلياة

-ديناً ومنهج حياة-إحياء القيم اإلسالمّية فيه، بعيدة عن أتثري القيم املتعارضة مع اإلسالم، ليكون اإلسالم 

هو العامل األساس يف بناء هذه اجملتمعات وحركتها، وليتحقق يف هذه اجملتمعات انتماؤها لإلسالم، وتنتهي 

 .اهتا وقيمهحالة اغرتاهبا عن دينها وحضار 

                                                                            

 .19-18-17-16سورة املائدة ، اآلايت  (231)
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 الرتبية والتعليم واملفكرين العرب يف ءراء العلماآ: ثاينالاملطلب 

تطلق كلمة الرتبية على كل إجراء عملي اهلدف منه إحداث تغيري يف السلوك وتوجيهه حنو طريق صحيح 

واختلفت اآلراء يف إجياد تعريف موحد لكلمة الرتبية، فهناك العديد من اآلراء واالجتاهات بعضها ، (232)

ربطها بنظرايت فلسفية وآخرون ربطوها بنظرايت سلوكية وبعضهم أبمور دينية، وهي ما يعرف َّبلرتبية 

ئق منظمة قائمة على التجارب تعد الرتبية علما لكوهنا حقااإلسالمية، وقد أشار إىل ذلك إبراهيم عبد العزيز" 

 عضوا صاحلا يف اجملتمع، وأن هدف العملية الرتبوية هو تغري الفرد ح  ينمو ويتغري املتعددة ليصبح اإلنسان

وح  تتضح الرؤية ف ن الباحثة ، (233)" ومن مث يستطيع أن يسهم يف تغيري وتطوير جمتمعه ،ويتطور سلوكه

بية مبا يتماشى مع هذه الدراسة، والذي ذكر يف مصطلحات الدراسة ستستخدم التعريف املناسب لكلمة الرت 

 .(234)يف الفصل التمهيدي 

حسب ما استشفته من أقوال العديد  منهاحتاول الباحثة أن تشري لبعض  ،من اخلصائص َّبلعديدمتتاز الرتبية 

 من الكتاب والباحثني وهي كالتايل:

األمناط السلوكية عرب دراية  فيتم خالهلا نقل ،رف الثاين اجملتمعالرتبية عملية تفاعل أحد طرفيها الفرد والط"-

 .(235) "اجملتمعبثقافة 

                                                                            

 .9،ص 1988الشامي، صاحل أمحد، الرتبية اجلمالية يف اإلسالم، بريوت: املكتب اإلسالمي، الطبعة األوىل،  أنظر: (232)
 .31، ص 2007 األوىل، بعةطال دار القاهرة،: إبراهيم عبد العزيز الدعيلج، الرتبية، مصر (233)
 .للمزيد من املعلومات، انظر: الفصل التمهيدي من هذه الدراسة (234)
، دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة األوىل، شركةالتنشئة االجتماعية والسلوك اإلحنرايف لتلميذ املدرسة الثانوية،  ،عامر مصباح، (235)
 .39، ص 2003
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مقصود إليها، حتصل نتيجة  هي عملية هادفة، عموما مبعىن أنه وإن كان صحيحا وجود تربية عفوية، وغري"-

 .(236) "سلوكي الحقخالصة، ويتجلى ذلك يف تغيري  أو اخلوض جتربة ما، ترتك يف النظام النفسي أثر 

ح  وفاته، فهي  فالفرد خيضع هلا منذ والدته وتستمر معه ،الرتبية عملية ال تقتصر فقط على الطفولة"-

 .(237) "مير هبا الفرد عملية ال ميكن جتاوزها أو إنكارها يف أي مرحلة من املراحل اليت

 املدرسة، ولكنداخل  حديثا عن الرتبية هاإهنا عملية ال نستطيع أخذها مبعىن ضيق حمدود، قد يكون أكثر "-

 .(238)" البيت أيضا يقوم بدوره يف الرتبية واجملتمع أيضا

يتحقق من خالهلا  ةلكوهنا مرتبطة َّبلفرد واجملتمع، وكذلك و ائف اجتماعي وللرتبية أهداف اجتماعية    

الرتبية ال تنقل الرؤى نالحظ أن " ووفق تلك منو الفرد السليم وتزويده َّبملعرفة واملهارات والقيم الوجدانية،

وإمنا حتاول أن ختتار وتنتقي من  ،هي إىل اجليل الناشئ ريع ما حصلته األجيال السالفة من العلوم كما

اجلسمي والعقلي، وتعمل يف نفس الوقت على إصالح  تلك العلوم ما يالئم حاجات املتعلم، وفق منوه

 .(239)" اجملتمع الذي يعيش فيه 

 كابنوترى الباحثة أنه من املناسب أن نشري إَل آراء بعض املفكرين يف العملية الرتبوية والتعليمية        

 .خلدون والغزايل واإلمام النووي

 مها:  قسمني تنقسم إىل العلومحيث ذكر ابن خلدون يف كتابه املشهور املقدمة أن 

وضعها، وكلها مستندة إىل اخلرب من مصدره الشرعي  : وهي العلوم اليت ينقلها اإلنسان عمنالعلوم النقلية

وال جمال للعقل فيها، إال إحلاق الفروع َّبألصول، ومن هذه العلوم، علم التفسري، علم القراءات، علوم 

 احلديث، علم أصول الفقه، علم التوحيد، علم البيان، علم األدب.

                                                                            

 .13، ص 2008علم النفس الرتبوي للكبار، دار العلوم للنشر والتوزيع،عنابة ،اجلزائر،  ،شرور، صالح الدين (236)
 24ص  ،1999 ،للنشر والتوزيع، عمان، األردن قدار الشرو علم اجتماع الرتبية،  ،رشدان، عبد هللا (237)
 .26مرجع سابق، ص  (238)
 .46، مرجع سابق، ص زيرق دمحان (239)
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ي تشمل علم املنطق والعلم الطبيعي، والعلم اإلهلي وه ،وهي اليت يهتدي إليها اإلنسان بعقله العلوم العقلية:

 وعلم النظر يف املقادير )الرايضيات والفلك واهلندسة(. الطبيعة(وراء  )ما

 على النحو التايل: من وجهة نظره ابن خلدون حبسب أمهيتها للمتعلم هاوقد رتب

 ث الشريف.العلوم الدينية وهي العلوم املقصودة َّبلذات مثل القرآن الكرمي واحلدي .1

 العلوم العقلية وهذه أيضاً علوم مقصودة مثل العلم الطبيعي. .2

 العلوم اآللية املساعدة للعلوم الشرعية مثل اللغة والنحو والبالغة. .3

 .(240)"  العلوم اآللية املساعدة للعلوم العقلية مثل علم املنطق .4

تعليمية والرتبوية، حيث استهلها أبن وكانت آراؤه متعددة وركز على نقاط مهمة للنهوض َّبلعملية ال        

شغال املتعلم عدم إو  ،للمتعلمنيتدريس العلوم  يف، والتدرج التحصيلكثرة التأليف يف العلوم عائقة على 

، َّبلتعليمكثرة االختصارات املؤلفة يف العلوم ختل ، وأن  املتعلمنيعدم الشدة على و  واحد،بعلمني يف وقت 

 .(241) طرق التدريسو 

الغزايل فكانت أفكاره وآراؤه مبنية على تقسيمات ارتبطت َّبلعلم. وقد أشار إىل أن للعلم فضيلة أما       

ُ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبريٌ  يـَْرَفعِ كقوله تعاىل: ﴿ ُ الهِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالهِذيَن ُأوتُوا اْلِعْلَم َدرََجات  ۚ َواَّلله        .(242) ﴾اَّلله

والتعلم فضيلة، فاستند على األحاديث النبوية اليت حتدث على فضل التعلم وأمهيته، فكتب يف َّبب فضل 

ّبب )الصالة والسالم يقول:  أفضلالرسول عليه  حديثل والعقل، العلم والتعلم والتعليم وشواهده من النق

                                                                            

 . /https://www.alukah.net/library/0/96785، 10، آراء ابن خلدون الرتبوية، ص هيا تركي معدي ،احلريب (240)
-346-137،ص 2004املقدمة ، حتقيق: عبد هللا حممد الدرويش، الطبعة األوىل، اجلزء الثاين،  ،ابن خلدون، عبد الرمحن أنظر: (241)
348. 

 .11سورة اجملادلة ، اآلية  (242)
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أخرجه ابن حبان يف روضة العقالء وابن عبد الرب موقوفا على  ،(من العلم يتعلمه الرجل خري له من الدنيا

احلسن البصري ومل أره مرفوعا إال بلفظ )خري له من مائة ركعة( رواه الطرباين يف األوسط بسند ضعيف من 

قَ ْوَمُهْم  َولُِينِذُرواوالتعليم فضيلة، فيقول يف كتابه: " أما اآلايت، فقوله عز وجل: ﴿ . (243) حديث أيب ذر

َأَخَذ اَّللهُ ِميثَاَق  ، واملراد هو التعليم واإلرشاد. وقوله تعاىل: ﴿َوِإذْ (244) حَيَْذُروَن﴾ِإَ ا رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلهُهْم 

َفرِيًقا  ﴿َوِإنه  :وقوله تعاىل. وهو إجياد للتعليم، (245) ﴾َتْكُتُمونَهُ َتاَب لَتُ بَ يِانُ نهُه ِللنهاِس َواَل الهِذيَن ُأوتُوا اْلكِ 

ُهْم لََيْكُتُموَن احْلَقه َوُهْم يَ ْعَلُمونَ   .(247) وهو حترمي للكتمان (246) ﴾مِان ْ

 حممد يتساءلومن زاوية أخرى يرى الغزايل أن الرتبية ما هي إال ثقافة استهالك وحسن تدبري، حيث "      

لألمم فيقول: أبذرعه عليه  نقاذ اقتصادان من أخطبوط الغرب اجلامثا، عن كيفية ر"احلق امل "الغزايل يف كتابه

ذلك منها فيأمرون  املستعمرون  ويعرفالكثرياملتخلفة أمناط من الرتف تقبل عليها بنهم، وتنفق فيها 

والواقع أن املسلمني عامة، والعرب ، مصانعهم أن تزيد يف إنتاجها ح  يشتد اإلقبال ويتضاعف الكسب

وكانوا معها مستهلكني ال منتجني ...حنن نظن أن العظمة  خاصة أخذوا من املدنية احلديثة جانبها الرباق

 .(248) السلع! " واالرتقاء يف اقتناء هذه

                                                                            

دار ابن حزم،  بريوت:حياء علوم الدين، َّبب العلم ، فضل العلم والتعلم والتعليم وشواهده من النقل والعقل،إ ،حامد والغزايل، أبأنظر:  (243)
 .16، ص 2005األوىل،  الطبعة

 .122سورة التوبة، اآلية  (244)
 .187سورة أل عمران، اآلية  (245)
 .146سورة البقرة، اآلية  (246)
 .17الغزايل، مرجع سابق، ص أنظر:  (247)
 .264مرجع سابق، ص  ،منوذجا( الغزايل  حممد)املعاصر الرتبية يف الفكر اإلسالمي  ،دمحان، زيرق (248)
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تعين التزكية والتسامي َّبلنفس " كلمة الرتبية عند الغزايلإال يف مدرسة احلياة، ف دالرتبية ال تتجدن أو       

 نظرة شاملة يف سياقها الثقايف العام، فهي قوة عظيمة لتوجيه للرتبية،الغزايل قد نظر  وامتالك اهلوى )...( جند

 ل فكري  فينان ذاتاجلماهري للتطوير والنبو ، وللتحذير واخلنوع، الرتبية الصحيحة نواة شجرة ثقافية 

واجلهل، مفهوم الرتبية يف هذا  لتربر اخلمو وال  اإلجيابية،وريف، ينتفع الناس منها ألهنا حتث على احلركة 

 .(249)"  األمية والتغريب عن كاهلها غبار طار يصبح حمركا لألمة كلها لنفض،اإل

عند  ءأما عن اإلمام النووي ف ن أفكاره وكتاَّبته عن التعلم والتعليم مل تكون ذات اختالف عن ما جا       

ض الصاحلني الغزايل وابن خلدون، بل جنده استشهد ورع اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية يف كتابه راي

وعن أيب الدرداء َرِضَي للتأكيد على فضل العلم سواء كان تعلما أو تعليما، ففي احلديث النبوي الشريف 

)من سلك طريقًا يبتغي فيه علمًا سهل اَّللا له طريقًا إىل اجلنة، يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصاَّللاُ َعنُه قال اعت َرُسول اَّللِا 

اً مبا يصنع، وإن العامل ليستغفر له من يف السماوات ومن يف وإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رض

وفضل العامل على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة  املاء،األرض ح  احليتان يف 

أبُو َداُوَد  األنبياء، وإن األنبياء مل يورّثوا دينارًا وال درمهًا إمنا ورّثوا العلم، فمن أخذه أخذ حبظ وافر( َرَواهُ 

ِمِذيق   .(250) َوالرتِّ

لنا العلماء  هذكره أن مفهوم الرتبية والتعليم أو التعلم حسب ما أورد قالباحثة من كل ما سبوتستنتج        

إال صقل وتنشئة منذ الصغر وغرس لألخالق احلميدة يف النفس البشرية متماشية مع ما  واألجالء ما ه

يف القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف، وإن صالح اجملتمعات وأفرادها أتتى أوال من خالل الرتبية  ءجا

 والتنشئة احلسنة، واجلميع مرتبط ببعض الفرد واألسرة واجملتمع واملؤسسات.

 

                                                                            

 .272مرجع سابق ، ص  (249)
انصر الدين األلباين، إشراف: زهري الشاويش،بريوت: املكتب  دالنووي، رايض الصاحلني، حتقيق: راعة من العلماء، ختريج: حمم (250)

 .479،ص 1992،الطبعة األوىل، 1396، َّبب فضل العلم تعلما وتعليما هلل، رقم احلديث : 241اإلسالمي، كتاب العلم 
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 من خالل الفن  : الرتبيةلثثاالاملطلب 

يف أغلب األوقات تكون السبب الرئيسي حلضارات، بل هي ا قاعدة أساسية يف بناء وتكوينتعترب الرتبية 

وم  كانت الرتبية "، املعيشة والتميز واهلويةمنط يضمن اجملتمع والفرد  فبواسطتها ،ستمرارية وتطور اجملتمعاتال

األثر واالزدهار َّبرز املعامل، فعليها وهبا تتطور  الواحد، كان االستقرار واضحانجعة بني األجيال يف اجملتمع 

إن  ،(251)" حول اجملتمعات واألفراد، وتزداد التنمية ويتحقق األمن والرفاه خمتلف مناحي احلياة وتتغري إجياَّب

تستهدف األفراد،  فكار اليترتبط ارتباطا كليا بطبيعة األالبد من أن ت تفعيل عملية الرتبية بني أفراد اجملتمعل

عن سابقه من العصر،  ، وينطلقون بني أقراهنم مشكلني واقعا جديداً خيتلفبكل أتكيد يتأثرون هبالكوهنم س

وكلما كانت عملية الرتبية موجهة ومراقبة ، وعلى اختيار هذه األفكار ومدى التأثر هبا، يقع مستقبل اجليل

 .(252)يسري بطريق سريع وحمسوب  لومدروسة، كلما كان التغيري حنو األفض

كما و"يتمثل دور الرتبية الصحيح يف العمل على استقراء املتغريات الثقافية على أساس كفاءة و يفتها        

وانسجامها مع النمط الثقايف للمجتمع، ويكون ذلك عن طريق مسايرة االجتاهات الرتبوية واحملتوايت التعليمية 

 .(253) العلمي والتكنولوجي"لروح العصر وتقدمه 

من خالل مواقف " ة مهارات املتعلمانطالقاً من كوهنا تعمل على تنمي الرتبية،تلعب الفنون دوراً مهماً يف و     

تعليمية وطرائق وأساليب تستخدم اإلطار الفين وهتدف إىل إحداث تغيري مرغوب فيه يف أمناط املتعلم السلوكية 

واالجتماعية، وذلك من أجل حتقيق غاايت حمددة ضمن األهداف الرتبوية  واجلسدية والفكرية والنفسية

                                                                            

 .46لفكر االسالمي، مرجع سابق، ص الرتبية يف ا زيرق دمحان، (251)
 .37-46دمحان ، مرجع سابق، ص أنظر:  (252)
 .144، ص 1981دار النهضة العربية،  :يف اجتماعيات الرتبية، بريوت املرسي،سرحان، منري  (253)
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من "، (254) العامة. فالفنون يف الرتبية هي وسيلة تسهم يف حتقيق األهداف، الرتبوية أواًل، والفنية اجلمالية اثنياً 

اف الرتبوية يف هنا ضرورة إدخاهلا يف املنهج وليس االكتفاء بوضعها على هامش املمارسة الرتبوية، فاألهد

مؤسسة املدرسة ليست تعليمية فقط، بل تتخطى ذلك إىل اجلوانب النفسية واخللقية واجلسدية والروحية 

 .(255)والعصبية للتلميذ، أي بناء شخصيته بشكل متكامل ومتوازن"

أهداف الفن الرتبوية، فالفن يلعب دورا مهما يف تربية األفراد وتطوير قدراهتم ىل أمهية إوهنا البد أن نشري      

واستعداداهتم وتوجيههم الوجهة األخالقية السليمة، لريتقي سلوكهم، وميكننا أن نصنف أهداف الرتبية الفنية 

 لنوعني أساسني مها: 

ة على تنشيط الوعي واإلحساس منها: تقدمي املفاهيم القادر  ،تتلخص يف عدة أمور :أهداف أساسية1-

بقيمة اجملاالت األخرى مبفاهيم خاصة دون اجملاالت األخرى، وقد أكد العديد من الباحثني والدارسني أن 

داخل حجرة مادة الرتبية الفنية تقدم العديد من املفاهيم اللفظية والغري اللفظية مما تساعد على منو احلس 

من أهداف الرتبية الفنية األساسية املساعدة على التعبري عن األحاسيس  كالفين والتذوق الفين للدارس. كذل

واملشاعر، إن الدارس للفن ميكنه أن يستشعر وحيس َّبملؤثرات اخلارجية واأللوان يف الطبيعة، عكس الفرد 

العادي الذي مل يدرس للفن، وعلى مر العصور قام الفن بدور فعال يف جتسيد األحاسيس إىل قيم بصرية 

كيلية، والفن قادر على تناول أكثر املشاعر خصوصية يف اإلنسان كاألمل واخلوف واألحالم، حيوهلا إىل تش

استعارات مرئية، عندما يستطيع التالميذ استخدام الفن كأداة للتعبري ف نه يصبح مصدرا من مصادر اإلشباع 

 . (257) (256)خنلق تلك األشغال أمهية عن تعلم كيف  لالذايت، فتعلم كيف ندرك األشغال املعربة ال يق
                                                                            

https://www.crdp.org/mag-، املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء، الفنون يف الرتبية دراسة يف الواقع واجلدوى والتطلعات )254(
description?id=9412  ، 

 .4ص ، 1993 اهليئة املصرية العامة للكتاب،  :املسرح التعليمي لألطفال، القاهرة ،عبد النيب، حسن رزق (255)
 .39، ص 2000شوقي، إااعيل، مدخل اىل الرتبية الفنية، الرايض:  دار امللك فهد الوطنية،  (256)
أوحيدة، إميان عثمان علي، واقع مادة الرتبية الفنية وأساليب تدريسها لتالميذ الصم وضعاف السمع مبراكز األمل َّبجلماهريية أنظر:  (257)

 .69-61، ص 2009الفنون واالعالم ، طرابلس، ليبيا، العظمى وإمكانية تطويرها، رسالة ماجستري، كلية 
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وأساسيتني ميثل كل منهما نشاط ابتكاري دراك وإنتاج العناصر التشكيلة ميثالن عمليتني متفاعلتني إن اإل

قائما بذاته. واهلدف الثالث هو اإلدراك الشامل للعامل احمليط، إن الرتبية الفنية هي مدخل لإلدراك الشامل 

أسلوب لتقدمي العامل كله اىل التلميذ "فتمكنه من إدراك هذا العامل وحتديده، من للعامل احمليط، وهي أفضل 

خالل ما ميكن أن نطلق عليه العني الفنية، إن النظرة السائدة بني الناس للعامل ترتبط بو يفة الشئ ونوع 

و يبحث االهتمام به، فالشجرة مثال هامة عند الشخص الذي يعاين من لفحة الشمس وشدة احلرارة، فه

عليها ليستظل هبا، وعندئذ تكتسب هذه الشجرة هذا املعىن ألنه اعتاد عليها يف حياة، وهكذا فالنظرة 

القيمة اجلمالية اليت تدخل يف نطاق احلاسة العينية، فالنظرة  يالسائدة مرتبطة َّبلو يفة والنفع املباشر ال بوع

امل اخلارجي وينصح هربت ريد بتو يف التخيل الذي يعترب الفنية للعامل من حولنا تؤكد التوافق بني احلواس والع

فردي لدى اإلنسان دون إغفال ارتباطه جبماعته، وجتنب  وشكال من أشكال التخيل الرئيسية، وتشجيع ما ه

 (258)التوتر يف ريع جوانب اإلحساس واإلدراك والتعبري عن األحاسيس واألفكار بدل من كبثها" 

ية الرتبية الفنية على تنمية اجتاهات خاصة يعمل التلميذ على ممارستها يف أوقات : ترتكز أمهاثنويةأهداف 2-

الفرا  لكون الرتبية الفنية وسيلة لشغل أوقات الفرا ، حيث تبعث يف الراحة النفسية بني فرتات الدراسة 

يعود للمنزل جيد الشاقة سواء كانت يف املدرسة أو يف البيت، فالتلميذ عادة بعد أن ينتهي يومه الدراسي و 

أوقاات يريد أن ميارس فيها أنواع اهلوايت النافعة اليت جتعل هذه األوقات مسلية ومثمرة، وتعترب الرتبية الفنية 

حيث يستخدم الفن كوسيلة لتنمية املهارات العضلية، ويعىن ذلك التأزر  ،وسيلة لتنمية املهارات العضلية

أجزاء اجلسم اليت يستخدمها الدارس يف إنتاج الفن والسيطرة على  احلركي والتوافق بني العني واليد، وبقية

 . (259)األداة 

                                                                            

 .62أوحيدة، املرجع السابق، ص  (258)
 .42-39إااعيل شوقي، مرجع سابق، ص أنظر:  (259)
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وبناء على تلك املعطيات ف ن الباحثة ترى أن الفن يلعب دورا كبريا يف صقل وغرس أهداف وقيم تربوية       

 بطرق حمببة وبسيطة يتقبلها أفراد اجملتمع َّبختالف األعمار لكون الفن وسيلة وليس غاية.

 

 والرتبية الفنية.سالمية الفنون اإل الرابع:املطلب 

ن يظهر لنا فنا راقيا بعيدا كل أمبا أن الفنون اإلسالمية ارتبطت َّبلدين والعقيدة وحاول الفنان املسلم جاهدا 

البعد عن املهاترات والتشكيك والتحرمي، فالبد أن يكون له األثر الواضح والعميق على العملية التعليمية 

، لكون الفنون اإلسالمية نبعت (260)بوية الفنية اليت ترتبط َّبلفنون اإلسالمية وتستمد منها موضوعاهتا الرت 

فيها، هي القرآن الكرمي واألحاديث النبوية الشريفة مع ارتباطها بعدة نقاط أساسية  لمن مصادر اثبتة ال جدا

والرتاث والدين، والفرد واحتياجاته املادية  منبعها اجملتمع وفلسفته اليت هي نتاج عدة معطيات، منها التاريخ

والعقلية والنفسية، وكذلك متطلبات العصر املختلفة والكثرية، حيث االحتكاك الثقايف يزداد حدة وسلبا 

 مث نوم اإلسالمي.يف تطوير املدن التارخيية يف العامل مهما لعب دوراً  اإلسالميالفن  إن ، وحيث(261)واجياَّب

 .(262) استجابة لالحتياجات االجتماعية واالقتصادية والثقافية للمجتمع تطويرها عرب الزمن

فمن الضروري ملعلم ومعلمة الرتبية الفنية أن يفقه جيدا أصول الرتبية وطرق التدريس العامة واخلاصة كي 

جيه سلوك الفرد إن للرتبية الفنية دورا كبريا يف تو يتمكن من مزاولة مهنته وتوصيل األفكار الرتبوية بطريقة فنية، 

وأتثريها الواضح على العادات املكتسبة بصقلها وهتذيبها بصورة فنية على أن ترتبط َّبجملتمع والعقيدة 

                                                                            

 .47-46، ص 2005الكندي، لطيفة حسني، تعليقة أصول الرتبية، الكويت: مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، أنظر:  (260)
 .47 صاملرجع السابق، أنظر:  (261)
(262) Djamel Dilmi, islamic arts museum, malaysia: Educational tool for reviving 

architectural heritage, Journal of Islamic Architecture Volume 2, 4 December 2013. 
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"، وألن الفنون اإلسالمية ختتلف عن سواها من الفنون، كوهنا تنادي َّبلتكامل بني القيم (263)اإلسالمية 

، ومن هذا املبدأ (264)الروحية واملادية، فلم ينشأ هناك دين للفن وآخر للدنيا بل فن واحد للحياة بشقيها" 

الزخرفية واخلط العريب  ف نه البد من أن حتتوي مناهج الرتبية الفنية على جماالت الفن اإلسالمي كالفنون

والنسيج واخلزف، وكذلك أشغال اجللود وفن طباعة املنسوجات على أن تدرس يف املدارس والكليات 

املتخصصة لتكون هوية وشخصية وجماال فنيا يستفيد منه اجملتمع والدولة ويعمل على النهضة االقتصادية وال 

لى تطويرها وحتسينها واحملافظة عليها من االنداثر يكون حبيس الرفوف واملعارض واملسابقات "بل العمل ع

 . (265)والضياع مع الزمن " 

ذكره من أن الفنون اإلسالمية تسهم يف تكوين منهاج سليم  قوتود الباحثة أن تلخص من كل ما سب    

ية وجيد جدا يساعد على تقومي وغرس مفاهيم تربوية وأخالقية يف األفراد ويكون ذلك من خالل مادة الرتب

الفنية، بشرط أن تعد أهدافها ومواضيعها بشكل مقنن ومدروس مبا يتماشى مع العقيدة والدين أوال والثقافة 

السائدة يف اجملتمع والعادات والتقاليد املتوارثة يف اجملتمع وطبيعة الفرد نفسه وتكوينه الفسيولوجي واجلسماين 

 ليتحقق الغرض املنشود منها.

 

                                                                            

جامعة امللك سعود، العلوم الرتبوية  الضوحيي، حممد بن حسني، دور الفن والرتبية الفنية يف تشكيل ثقافة الطفل العريب، جملةأنظر:  (263)
 .921-919، 2006، 18والدراسات اإلسالمية، اجمللد 

انرميان حممد عصام عطيه، منعم عبد الكرمي السعايدة، دراسة حتليلية جملاالت الفن اإلسالمي املتضمنة يف كتب الرتبية الفنية للمرحلة  (264)
، 2015ه املعلمني يف تنفيذ املنهاج، كلية العلوم الرتبوية، اجلامعة األردنية، عمان، األساسية العليا يف األردن واملشكالت اليت تواج

https://platform.almanhal.com/Files/2/92427 . 
 املرجع السابق. (265)
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 املناهج التعليمية الرتبوية: امسايفاملبحث 

إن املناهج التعليمية الرتبوية بصفة عامة ال تعد من الفرا ، بل أساسها البد أن تكون مستمدة من النظام 

الديين واالجتماعي والسياسي والثقايف احمليط َّبلفرد واجملتمع، فبتلك النظم تبىن املناهج، وقبل اخلوض يف أي 

ملنهج، فيعرفه ابن منظور أبنه: الطريق البني الواضح "ومنهج الطريق وضحه" مسألة البد أوال من التعريف َّب

املناهج وطرق التدريس على أنه "جمموعة اخلربات واألنشطة  عدادإالعديد من املتخصصني يف  ويرى .(266)

. ويري مدكور أنه " (267)اليت تقدمها املدرسة للتالميذ بقصد تعديل سلوكهم وحتقيق األهداف املنشودة" 

نظام متكامل من احلقائق واملعايري والقيم الثابتة، واخلربات واملعارف واملهارات اإلنسانية املتغرية اليت تقدمها 

مرتبة الكمال اليت هيأها هللا هلم، وحتقيق األهداف  إىلمؤسسة تربوية إىل املتعلمني فيها بقصد إيصاهلم 

عند الكثريين، فاملقرر  للمنهج واملقرري لكن هناك خلط بني املعىن واملفهوم احلقيق .(268)املنشودة فيهم " 

، وقد أوضح الدكتور صاحل (269)التعليمية " عرف على أنه" نظام يتفاعل فيه كل من املعلم واملتعلم واملواد 

املنهج خيتلف متامًا عن املقرر، وما يدرس يف املدارس هو املقرر وليس املنهج،  ن"إفيقول: هذا التداخل 

وحينما نتحداث عن املنهج ف ننا نتحدث عن شيء أكرب بكثري عن املقرر؛ ذلك أن املنهج هو ما حيدث 

يقوم به املعلمون، ويشري هذا التعريف إىل أن املنهج هو عملية التعليم اليت يقوم للتالميذ يف املدارس نتيجة ما 

هبا املعلمون من أجل تعديل سلوك التالميذ مبا يقومون به من عمليات التعليم يف املدارس بشكل رئيسي، 

املفهوم؛ وهلذا ف ن ويفهم من هذا أن الدور الرئيس هو دور املعلم، أما دور املَتعلم فلم يعّول عليه ضمن هذا 
                                                                            

 .4554ابن منظور، لسان العرب، اجلزء اخلامس، ص  (266)
 .11،ص 1981حممد عزت عبد املوجود وآخرون، أساسيات املنهج و تطبيقاته، القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشر، (267)
 .14، ص 2001مدكور، علي أمحد، مناهج الرتبية وأسس تطبيقاهتا، القاهرة: دار الفكر العريب،  (268)
اجلهين، نورة بنت خالد حممد، توصيف مقرر مقرتح بعنوان )الرتبية الفنية للفئات اخلاصة( لتضمينه برانمج قسم الرتبية الفنية، رسالة  (269)

 .12، ص 2015ماجستري، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، 

 

Univ
ers

iti 
Mala

ya



 

108 

 

هذا املفهوم للمنهج يقع ضمن املفهوم التقليدي للمنهج الذي يعترب املنهج املقررات الدراسية، وأن دور املعلم 

ن حفظهم هلذه املعارف هو تزويد التالميذ مبضمون هذه املقررات من معارف ومعلومات، والتأكد م

 .(270)" واملعلومات

ارتبطت ببعضها البعض لتخرج لنا  تاملناهج الرتبوية على أسس ونظرايت وسيكولوجياولقد بنيت        

 منهجا تعليميا تربواي قيما، كما أن املناهج التعليمية الرتبوية حتديدا تتميز خبصائص حمددة هي:

 الرتبوي نظام متكامل  التعليمي املنهج .1

 الرتبوي رَّبين يف مصدره وغايتهالتعليمي املنهج  .2

 التعليمي الرتبوي يعتمد على اخلربةاملنهج  .3

 املنهج التعليمي الرتبوي إجيايب وواقعي .4

 التعليمي الرتبوي يتمتع َّبلشمولية والتكاملاملنهج  .5

 .(271)املنهج التعليمي الرتبوي منهج إنساين  .6

وهنا البد من التفصيل والتدقيق يف كل خاصية من اخلواص السابقة الذكر، فعند القول أن املنهج التعليمي 

الرتبوي هو نظام متكامل لكون أسس بنائه ومفاهيمه واخلصائص اليت يتمتع هبا والعناصر اليت حيتويها البد 

آلخر ويرتبط به، فالكل يؤثر يف اجلزء جزء منها يكمل ا الواحد كلأن تكون مرتبطة ببعضها البعض كالبناء 

واجلزء يؤثر يف الكل، ويف املقابل إن املنهج يعتمد يف مصادره والغاايت اليت يرغب يف حتقيقها على العقيدة 

والشريعة اإلسالمية وكالم هللا سبحانه وتعاىل، فهو التشريع األول واألخري لضبط تلك املناهج وما حتويها من 

                                                                            

، مقالة منشورة يف موقع اجلزيرة للصحافة والطباعة والنشر، نشر بتاريخ املنهج ليَس هو املقرر أيها الرتبويون، صاحل بن عبدهللا ،احلمد (270)
  http://www.al-jazirah.com/2009/20090111/rv7.htm، 2016-4-4، االقتباس كان بتاريخ  11-1-2009

 .22-14مدكور، مرجع سابق، ص أنظر:  (271)

 

Univ
ers

iti 
Mala

ya

http://www.al-jazirah.com/2009/20090111/rv7.htm


 

109 

 

يم وأخالقيات اثبتة "إن من الضروري أن يفهم املتعلم احلقائق الثابتة كحقيقة األلوهية، حقائق ومعلومات وق

وحقيقة الكون، وحقيقة اإلنسان، وحقيقة احلياة، فبدون هذه احلقائق ال يستطيع اإلنسان فهم حقيقة وجوده، 

ج التعليمية الرتبوية ومبا أن املناه. (272)وال دوره يف هذا الوجود فضال عن مصدر وجوده وغاية وجوده " 

تعتمد كما أسلفنا الذكر على العقيدة والشريعة اإلسالمية، هنا يرى الشيخ القرضاوي أن اإلسالم البد أن 

وتعاىل، تكون وجهته وغايته رَّبنية "إن اإلسالم جيعل غايته األخرية وهدفه البعيد، هو حسن الصلة َّبهلل تبارك 

 .(273)" ان، ووجهة االنسان، ومنتهى سعيه وكدحه يف احلياةعلى مرضاته، فهذه غاية االنس واحلصول

والبد من االعتماد على اخلربة يف املناهج الرتبوية وال يقتصر على األسلوب التلقيين، بل التفاعل        

وممارسة العمل بطرق حديثة تواكب التقدم والتطور واعتماد أساليب حديثة يف العملية التعليمية، فاإلنسان 

فحة بيضاء متأل َّبملعلومات وبدورها تنتقل هذه املعلومات لتصبح له خربة بعد املمارسة والتفاعل مع يولد ص

أن لإلجيابية والواقعية دورا مهما، وتعترب خاصية ذات مكانة يف املناهج الرتبوية إلعداد الفرد كما اآلخرين،  

وواقعية ليعايش اجملتمع ويعكس خربته على القادر على القيام بواجباته عن طريق التدبر والتفاعل إبجيابية 

املتعلمني إلكساهبم أخالقيات وسلوكا حسنا، وهنا البد أن نستوضح أنه ليس َّبلضرورة أن تنعكس َّبإلجياب 

على كل األفراد، فالنسب هنا تتفاوت وإحداث األثر له معادالت ومقاييس أخرى ترتبط َّبلفرد، منها األسرة 

دات والتقاليد والرفقة وغريها، ولكن كل ذلك البد أن ينعكس إجياَّب على العملية واجملتمع احمليط به والعا

التعليمية لكون التعلم أو العملية التعليمية ال نستطيع حتقيق أهدافها وفق تصور وضوابط منهج الرتبية 

 وهي: ،اإلسالمية إال من خالل مخس نقاط مرتبة ترتيبا سببيا، كما ذكرها لنا مدكور

 افع فطري، أو حاجة من حاجات النفس الغريزية أو املكتسبة.وجود د1-

 أن حيس اإلنسان أو املتعلم حباجته إىل االستعانة هبدي هللا وهذه هي اخلطوة الثانية.2-

                                                                            

 .14املرجع نفسه، ص  (272)
 .7، ص 1981القرضاوي، يوسف، اخلصائص العامة لإلسالم،القاهرة: مكتبة وهبة، الطبعة الثانية،  (273)
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هذا النشاط وإىل التفاعل واألخذ بكل األسباب  يلإف ذا كان لديه هذا االجتاه وهذا الشعور ف نه يدفع 3-

 صيل ما يريد أن يعرفه، وهذه هي اخلطوة الثالثة.من أجل التعرف على تفا

 ونتيجة لالستعانة هبدي هللا، واألخذ َّبألسباب املمكنة، حيدث الفهم ويتم التحصيل ...4-

 .(274)ف ذا جاء السلوك بعد ذلك موافقا للفهم واإلدراك والتحصيل ... ف ن التعليم يكون قد مت" -5

أما ما خيص الشمولية والتكامل فالقصد منها مشولية الشخصية اإلنسانية اليت أتيت من خالل اخلربة والتعلم 

سليما  بال جسم سليم، وال والتنمية والتدبر والتفكر، فجسم اإلنسان مشويل يكمل بعضه البعض فال عقل 

يستقل اجلسم عن الروح فبها حيي، فاإلنسان وحدة شاملة متكاملة" وألن الناس جزء من الكون متعاون 

متناسق مع سائر أجزائه، وألن أفراد اإلنسان خالاي متعاونة متناسقة فيما بينها، لذلك كان تصور اإلسالم 

تلف لتتسق وتذهب ش  املذاهب لتتعاون يف النهاية بعضها أن اإلنسانية وحدة تفرتق أجزاؤها لتجتمع، وخت

 . (275)مع بعض كي تصبح صاحلة للتعاون مع الوجود املوحد" 

وهنا البد من بيان أمهية اخلاصية األخرية وهي أن يكون املنهج التعليمي الرتبوي منهجا إنسانيا يهتم      

صنع منه إنساان صاحلا يستطيع أن يتعايش مع كل َّبإلنسان واإلنسانية يغرس يف الفرد سلوكيات محيدة ي

الظروف ويف كل األماكن انفع لدينه ولوطنه وأفراد جمتمعه وللعامل كافة، ال تكون أفكاره حمصورة يف نطاق 

 ضيق داخل حدود جغرافية أو إقليمية أو توجهات سياسية فكم حنن حباجة لتلك املناهج اإلنسانية.

إذا كان اهلدف من إعداد منهج تعليمي تربوي يتمتع بكافة اخلصائص السابقة الذكر البد أن يتحقق      

بوجود عناصر أخرى ليظهر للنور وحيقق األهداف املرجوة منه، من أمهها بناء اإلنسان اخللوق الصاحل اإلجيايب 

من وجود حمتوى علمي مدروس بعناية، لكون  املساهم يف رفع اجملتمع لدرجات الرقي واالحرتام واملعرفة، فالبد

احملتوى اخلاص َّبملقررات الدراسية هو مبثابة الدعامة األساسية لبناء املناهج التعليمية الرتبوية، واملقررات 
                                                                            

 .17مدكور، مرجع سابق، ص  )274(
 . 23، ص 1983قطب، سيد، العدالة االجتماعية يف اإلسالم،القاهرة: دار الشروق،  (275)
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، وهنا ننوه إىل أنه   (276)الدراسية البد أن تكون مبنية على أسس اجتماعية ونفسية وفلسفية وأسس معرفية 

أساليب وطرق  األهداف، احملتوى،" :البد من التعريج على املقرر وما حيتويه من مكوانت أساسية لبنائه وهي

 . (277) 14شكل رقم التدريس، الوسائل التعليمية، أساليب التقومي" كما هو موضح يف ال

وستخصص الباحثة املطلب القادم لعرض تفصيلي عن كل هذه النقاط من خالل كيفية صياغة وإعداد 

 منهج تعليمي تربوي.

 كيفية صياغة املناهج الرتبويةاألول:  املطلب 

على أســـــــــــس وقواعد علمية، تتخذ مســـــــــــارها  اســـــــــــليم البد من أن يكون قائمتربوي لبناء أي نظام تعليمي 

ومنهجهـــا من خالل النظرايت الســـــــــــــــــابقـــة واخلربات امليـــدانيـــة للعـــاملني يف تلـــك اجملـــاالت املعرفيـــة املختلفـــة 

ن النظرايت العلمية واخلربات املعرفية خاضــــــعات للتغيري والتطوير املســــــتمر من خالل التفكري أومبا  ،واملتنوعة

                                                                            

 .19-18دكور، مرجع سابق ، ص م أنظر:  (276)
 .15اجلهين، مرجع سابق، ص أنظر:  (277)

 

 مكوانت املقرر 14شكل رقم 
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ن يعاد النظر يف أي نظام تعليمي ألي مرحلة عمرية حســــــــــــــب التطور ألطبيعي نه من ا ف العلمي الســــــــــــــليم،

ينقسم التطور يف النظم و املستمر لألفضل، فهو أيضا خاضع للتغيري والتطوير ح  يواكب متطلبات العصر، 

 ،اهليكل العام للمؤســـــــــــســـــــــــة الرتبوية :مها .(278)،ىل مرحلتني مهمتني مرتبطتني ببعضـــــــــــهما البعضإالتعليمية 

يعترب اهليكل العام للمؤســـــــســـــــة الرتبوية يف مثابة الركيزة (279) هداف الرتبوية والتعليمية للمناهج الدراســـــــيةألوا

فمن خالل الكوادر  مؤســــــــــســــــــــاته،األوىل لتحقيق اهلدف املنشــــــــــود لبناء جيل خالق مبدع قادر على قيادة 

ا إعداد وصــــــــــــياغة مناهج تعليمية املؤهلة يف هذا القطاع احلســــــــــــاس واملهم يف إحدى ركائز قيام الدولة ميكنه

ن حيافظ على موروثه الثقايف أتربوية رصــــــــــــــينة حتقق اهلدف املنشــــــــــــــود لقيام جمتمع متعلم ومثقف قادر على 

 .(280) واحلضاري والتارخيي ويعرب عنه أبحدث الطرق التعليمية احلديثة

ية اليت من خالهلا يتم توجيه فكر وأخطر املراحل التعليم ىتعترب مرحلة صــــــــياغة املناهج الرتبوية من أقو       

شــخاص تربطهم صــلة أوعقل املتعلم وحتديد توجهاته الدينية والوطنية والتعليمية والســياســية وذلك من خالل 

خر ينادي وثيقة َّبلعملية الرتبوية والتعليمية، فهناك من ينادي بصــــــــــــــياغة تربوبة تعليمية للمناهج والبعض اآل

ن يوجه توجيها تربواي من أن الفرد البد أحيث يرى القســــــــم األول  ةتربويَّبلعكس يطالب بصــــــــياغة تعليمية 

خالقيات ومبادد حتث عليها العقيدة والشـــريعة اإلســـالمية أيرتّب فيها الفرد على ســـلوكيات و  ،خالل التعليم

ن التعليم أوال ومن مث الرتبية، فالفرد أخر يرى فيكون اهلدف األول هو الرتبية ومن مث أييت التعليم، والقسم اآل

 ن خيضع لضوابط تربوية وأخالقية وسلوكية.أن يتحصل على العلم واملعلومة قبل أحمتاج 

                                                                            

: دار الفكر العريب، شوقي، حممود أمحد، االجتاهات احلديثة يف ختطيط املناهج الدراسية يف ضوء التوجيهات اإلسالمية، القاهرةأنظر:  (278)
 .25-24-23، ص 2001
 .209-208مدكور ، مرجع سابق ، ص أنظر:  (279)
 .47-46املرجع السابق ، ص أنظر:  (280)
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عند صــــياغة مناهج تربوية البد من أن نركز على بعض النقاط األســــاســــية ح  تكون هذه الصــــياغة ســــليمة 

 النقاط مايلي: هم هذهأن تكون قابلة للتطوير والتجديد ومن أوجيدة و 

 اخللفية التارخيية  -

  (281) الرتبويةأمهية األهداف  -

 طبيعة العصر الذي نتواجد فيه -

 مطالب املتعلمني وخصائصهم  -

 االجتاهات الرتبوية احلديثة واملعاصرة -

 اهلدف العام للرتبية  -

 .(282) األهدافتصنيف  -

ذكران فيما ســـــــــبق أن املقررات الدراســـــــــية هي اخلطوة الثانية بعد املناهج الرتبوية، حبيث عند جتهيز املقرر     

 التدريس، وطرقوأســـــــــــــاليب ، واحملتوىاألهداف، الدراســـــــــــــي البد من مراعاة النقاط الســـــــــــــالفة الذكر وهي 

احلديث عن احملتوي وأســــاليب  ، ويف هذا املطلب ســــتخصــــص الباحثةالتقوميوأســــاليب ، التعليميةوالوســــائل 

التدريس والوســـائل التعليمية وأســـاليب التقومي بينما جتعل لألهداف مطلبا خمصـــصـــا للخوض فيها ومتهيدا ملا 

 سيأيت بعدها.

و املفاهيم والتعميمات والقوانني والنظرايت  اخلربات التعليمية واألنشطة واحلقائق " جمموعة وه :أوال: احملتوى

من أجل حتقيق أهداف املقرر الدراسي اليت مت حتديدها  واملهارات والوجدانيات اليت يتم اختيارها وتنظيمها

، وال بد أن يراعى يف اختيار احملتوي أن يكون قد اشتمل على املهارات واملعرفة والقيم اليت (283)" من قبل

                                                                            

 .22-20شوقي، مرجع سابق، ص أنظر:  (281)
-261، ص 1985ة، الكيالين، ماجد عرسالن، تطور مفهوم النظرية الرتبوية اإلسالمية، بريوت: دار ابن كثري، الطبعة الثانيأنظر:  (282)
262-263. 

 .153، ص 2007، الطبعة الثانية، مكتبة الرشد :الرايض، إىل املناهج وطرق التدريس ، مدخلحسن جعفر ،اخلليفة (283)
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والتعلم، ومن الضروري مراعاة املعايري اخلاصة يراد أن يتعلمها التلميذ لكون احملتوى هو جوهر عملية التعليم 

بنقاط تفصيلية بل هي عملية  عملية اختيار احملتوى ليست عملية حمددةَّبختيار موضوعات احملتوى لكون 

العامة للمنهج مع األهداف  البد أن تتماشى هإال أنومدروسة وإن كانت هلا أهداف حمددة  ،ذات أبعاد كثرية

املناهج  يمن أصعب العمليات اليت تواجه واضع املنهج التعليمي الرتبوي ىو عملية اختيار حمت دالدراسي. تع

ولكل املوضوعات، جمال يتضمن رلة من  جماالت، وكلوذلك ألنه حيتوي على عدة واملقررات الدراسية "، 

م واجتاهات عديدة وخربات وقي وهذه احملاور حتتوي على معارف ومفاهيم ،موضوع حماور رئيسة وأخر فرعية

. 15الشكل رقم  رانظ(284)"  أمرا صعًبا ومتنوعة جتعل من عملية اختيار املناسب منها لتحقيق األهداف

(285(. 

                                                                            

 .23، مرجع سابق، ص الفنية للفئات اخلاصة( لتضمينه برانمج قسم الرتبية الفنية )الرتبيةاجلهين، توصيف مقرر مقرتح بعنوان  (284)
 .206، مرجع سابق،ص مدكور، مناهج الرتبية وأسس تطبيقاهتاانظر:  (285)

 ُمطط تفصيلي حملتوى املناهج 15شكل رقم 
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 والختيار احملتوى البد من مراعاة بعض األسس والقواعد وهي:

 َّبألهداف امرتبط ىاحملتو ن يكون أ .1

 ةدالل ان يكون صادقا وذأ .2

 من حيث الشمول والعمق  ىن يكون هناك توازن يف احملتو أ .3

 حاجات وقدرات التالميذ ىيراعى احملتو ن أ .4

 َّبجملتمع احمليط َّبلتلميذ ان يكون مرتبطأ .5

 حيقق أن" وتلخص اجلهين تلك املعايري واألســـــــــس حســـــــــب وجهة نظرها بناء على التســـــــــلســـــــــل التايل      

أن ، ة والعقلية واملعرفية للمتعلمنييناســب اخلصــائص اجلســمية والنفســي الدراســي، أناألهداف العامة للمقرر 

حا من الناحية أن يكون صــــــحي اجملتمع،يتالءم مع طبيعة العصــــــر ومســــــتجداته مبا ال يتناىف مع قيم وعادات 

  .(286)"  يكون متوازاًن يف مشوله وعمقهأن ، منيالعلمية وصادقًا وذا أمهية َّبلنسبة للمتعل

بل  ،ما يقوم به املعلم داخل نطاق الفصل تقف على ريس الدن عملية التإ :التدريسوطرق أساليب  :اثنيا

هي عملية أتثر وأتثري تفاعل بني التلميذ واملعلم، ويتخلل هذا التفاعل أنشطة كثرية يكون هلا جتهيز وإعداد 

ثناء الدرس، فالتخطيط قبل الدرس هو مرحلة النشاط الذهين الذى يتخذه املعلم قبل الدرس وبعده، وكذلك أ

والذي يهدف إىل حتقيق األهداف العامة واخلاصة للمنهج واملقرر، ومن بعده أتتى عملية التفاعل بني املعلم 

ومن مث أتتى  والتالميذ أثناء شرح الدروس، وهي مرحلة ال ميكن التنبؤ مبا حيدث داخلها مليئة َّبملفاجأة،

املرحلة األخرية أال وهي مرحلة ما بعد الدرس اليت يراجع فيها املعلم مدى قوة التأثري الذى أحدثه يف التالميذ، 

واإلجراءات اليت يقوم هبا  وعة من األنشطةم"جم ميكن تعريف طريقة التدريس أبهناوبناء على تلك املعطيات 

                                                                            

 .25اجلهين، مرجع سابق، ص  (286)
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تتضمن األنشطة واخلربات اليت سيقوم هبا  كما  املتعلمونذي حيققه وتظهر آاثرها على نتاج التعلم ال ،املعلم

، ويرى مدكور أن " التدريس سلوك ميكن مالحظته وقياسه، وَّبلتايل (288) (287)"  املتعلمون إلحداث التعلم

ميكن ضبطه وتقوميه وحتسينه، ومن هنا ف ننا منيل إىل اعتبار أن التدريس علم وفن وأن املدرس الكفء يصنع 

. 16كما هو موضح يف الشكل رقم لطرق التدريس وأساليبه   ةخريطة مفصلولقد وضع .  (289)وال يولد " 

(290).  

 

                                                                            

 .25نفس املرجع ، ص  (287)
 .167اخلليفة، مرجع سابق، ص  (288)
 .223مدكور، مرجع سابق، ص  (289)
 224ملرجع السابق ، ص ا (290)

 خريطة طرق وأساليب التدريس 16شكل رقم 
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 معرفتهمن خالل املعلم تكون على عاتق الطرق واالسرتاتيجيات التدريسية  ف ن اختيار أنسب ويف ضوء ذلك

عملية هتيئة الظروف املناسبة إلحداث  والعمل على ه،املقرر الذي يقوم بتدريسي كوانتمب املسبقة وإملامه

لتحقيق  اعياسو  خيتارهاوبني طرق التدريس واالسرتاتيجيات اليت  كا لطبيعة العالقات املتداخلة بينهامدر  ،التعلم

، والبد أن ترتبط طرق التدريس َّبألهداف التعليمية للمقرر واملنهج بصفة عامة فيهاقدر اإلمكان التكامل 

وفًقا ألسلوب ولتحقيق األهداف املرجوة، كما أن طرق التدريس البد أن تكون ذات صلة َّبحملتوى التعليمي 

، فلكل لتدريسطرق اوطيده بوسائل وتقنيات التعليم عالقة احملتوى، كما أن لل واملواضيع اليت يشملهاتنظيمه 

طريقة تدريس الوسائل والتقنيات املناسبة هلا واليت من خالهلا تعاجل املشكالت وتعمل على توصيل املعلومة 

 للتالميذ مبا يتناسب مع قدراهتم العقلية واملعرفية والفكرية.

 مي، وأدواتهالتقو أبساليب ترتبط طرق التدريس وأدواته، و أبساليب التقومي التدريس عالقة  لطرق"كما أن  

 .(291)" التطوير والتحسني وخباصة إذا كان اهلدف وثيقاً،طا ارتب

هي الغرض املنشود من عملية التعليم، ويكون ذلك  توصيل املعرفة إىل املتعلم  نإ: الوسا ل التعليمية :اثلثا

املناسبة يعمل  من خالل إحدى الوسائل أو التقنيات العلمية املستخدمة أثناء شرح الدروس، واختيار الوسيلة

لذلك ال خيفى على املمارس لعملية  تقصي ملعرفة املعلومة،"للبحث وال التلميذ  دفعتلوصول إىل املعرفة و على ا

التعليمية من أمهية كربى يف توفري اخلربات احلسية اليت يصعب حتقيقها  التعليم والتعلم ما تنطوي عليه الوسائل

اخلاصة األهداف  أمهية الوسيلة التعليمية من طبيعة كمنوت ،(293) (292)" التعليميةللخربة  يف الظروف الطبيعية

فالوسائل  من الطالب تعلمه،اليت يراد  املقرر التعليمي الرتبوياليت يتم اختيار الوسيلة لتحقيقها من َّبحملتوى و 

يتم اختيارها  عن الوسائل اليت  نيف بعض األحياختتلف االبتدائية التعليمية  التعليمية اليت يتم اختيارها للمراحل

 .كاملرحلة املتوسطة والثانويةواستخدامها للمراحل العليا واملتقدمة من التعليم  

                                                                            

 .26اجلهين، مرجع سابق، ص  (291)
 .28املرجع السابق، ص  (292)
 .404شوق، مرجع سابق،ص  (293)
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وترى اجلهين أن دور الوسائل التعليمية يف عملية التعلم والتعليم وأمهيتها ميكن اختصارها يف جمموعه نقاط 

 أساسية وهي كالتايل:

 واملعلم.واختصار الوقت من املتعلم  اجلهد،تقليل  .1

 حلن.او تعاجل ما قد يصيب املنطق اللفظي من خطأ  .2

 اإلدراك.وتثبيت عملية  املبهمة،وتوضيح اجلوانب  املعرفة،تساعد يف نقل  .3

 املالحظة.وتنمي فيهم دقة  الدارسني،تثري اهتمام وانتباه  .4

 استيعابه.وتضاعف  الطالب،وتزيد حفظ  املعلومات،تثبت  .5

 الطالب.مي االستمرارية الفكرية لدى تن .6

 الدرس.وتقيس مدى ما استوعبه من  الطالب،وم معلومات تق .7

 الطالب.والتعلم على  املدرس،تسهل عملية التعليم على  .8

 واملتاحف ... والرحالت،، ميكن أن تكون وسيلة تعليم منفردة ومستقلة بذاهتا كـ: التلفاز .9

 .أن تكون عصية يف التلقني الشفاهي كنواليت ميفاهيم املعينة للتعليم توضيح بعض امل .10

يف جمال التعبري  وخباصة املختلفة،تساعد على إبراز الفروق الفردية بني الطالب يف اجملاالت اللغوية  .11

 الشفوي.

 وأبلفاظ احلضارة احلديثة الدالة عليها. العلمية،تساعد الطالب على التزود َّبملعلومات  .12

 الذات.وحتقيق  التعلم،ة توفر للمتعلمني اإلحساس مبتع .13

 التالميذ.تساعد على إبقاء اخلربة التعليمية حية ألطول فرتة ممكنة مع  .14

 السلوك.وتعدل  َّبلذوق،وترتقي  االجتاهات،وتنمي  املهارات،تعلم  .15

 .(294)"  تستخدم يف معايري اختيار الوسائل التعليمية .16

                                                                            

 .409شوق، مرجع سابق،ص  (294)
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ونستنتج من ذلك أن الختيار الوسيلة دورا فعاال يف إيصال الفكرة واحملتوى التعليمي الرتبوي للتالميذ كما    

 أن الوسيلة هلا أمهية كربى ال يستهان هبا.

أن يتم البحث فيما إذا كان املنهج الذي مت إعداده  و"ه التقومين نعرف أبداية البد  :التقوميأساليب  :رابعا

تشخيص وعالج ملوقف التعلم أو أحد جوانبه  ةهو "عملي، والتقومي (295)هداف املطلوبة منه" قد حقق األ

ءا ال يتجزأ من العملية جز  كما أن عملية التقومي متثل  (296)أو للمنهج كله يف ضوء األهداف الرتبوية املنشودة" 

فالتقومي يواكب العمليتني التعليمية والرتبوية يف مراحلهما  ،ما أساسًيا من مقومتهاومقو  ،الرتبوية أبكملها

 . (297) املختلفة

واالستفادة من نتائج التقومي يف  التقومي هي حتديد جدوى أو قيمة الشيء الذي يتم تقوميهإن عملية      

أو املنهج  ملقررتقومي ا واألغراض لعملية ائف الو  جمموعة منرتبت وقد  تطويره واختاذ القرار املناسب بشأنه.

 التايل:الدراسي بصفة عامة على النحو 

تساعدهم على  األمر الذي ميد العاملني يف اجملال َّبملؤشرات اليت أهداف،معرفة ما مت حتقيقه من  .1

 التخطيط.

 عام.تسوي  ما بذل من جهد ووقت ومال َّبلنسبة للرتبويني بشكل  .2

 التعرف على آاثر املقرر الدراسي لدى املتعلمني يف ضوء األهداف الرتبوية. .3

 التعرف على السلبيات يف حال التنفيذ وتشخيصها. .4

                                                                            

 .159حممد عزت عبد املوجود، مرجع سابق، ص  (295)
 .30اجلهين، مرجع سابق، ص  (296)
 .30نفس املرجع، ص أنظر: اجلهين،  (297)
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االستمرار أو  أو رع البياانت اليت تساعد متخذ القرار يف اختاذ القرار املناسب جتاه املقرر َّبلتطوير .5

 اإللغاء.

 .(298)" اجملاالت املختلفةإعطاء صورة للمتعلم عن إجنازه وتقدمه يف  .6

تسهم يف حتسني  غاايت بعيدة املدى،لتحقيق وسيلة  ما هو إال أن التقومي مما سبق ذكره الباحثةستنتج وت

لتطوير  املناسبة اختاذ القرارات واملعاونة على ذاته،حد غاية يف  وليس ،جوانبهاوتطوير العملية الرتبوية بكافة 

 املناهج التعليمية لألفضل والرقي هبا. 

 

 التعليميةمناهج العامة والرتبوية للهداف األالثاين: املطلب 

حكام أن تكون خاضـــــعة لضـــــوابط و أهداف الرتبوية للمناهج التعليمية البد إن صـــــياغة األهداف العامة واأل

تســــــــــتمدها من عدة جوانب مهمة هلا عالقة َّبلنســــــــــيج  ةوترتكز على قاعدة اثبت ،بنقاط أســــــــــاســــــــــية ةموزون

 هبوثقاالجتماعي واملوروث الثقايف والتارخيي واحلضــــــــــــاري للدولة، والبد من حصــــــــــــر األهداف العامة داخل 

ن ياألهداف اخلاصــة احملددة لكل مرحلة دراســية وعمرية تتمثل يف وصــف الســلوك واخلربة اللذ يضــيقة تســم

 .(299) املتعلمن يكتسبهما أد من خالهلما يرا

ـــــــــــــــــة لتغري         إن من خصـــائص األهداف الرتبوية أهنا ليســـت مطلقة، وإمنا نســـبية ومتغرية َّبســـتمرار نتيجـ

أطراف العالقة املتمثلة يف الواقع من جانب، ويف القصــــد أو التوقعات من جانب آخر، وهذه النســــبية جتعل 

ــــــى ــــــتوايت من املمكن تقسيم األهداف إلـ ــــــمون ،مسـ ــــــب املضـ ــــــا حبسـ أهداف بعيدة "حبسب الزمن  اوإم ،إمـ

حبســــــــب األحوال النفســــــــية واالجتماعية واليت تتمثل يف ترتيب  ا، وإم«املدى ومتوســــــــطة املدى وقريبة املدى

األهداف حسـب سلم الرغبات واألفضليات، وهو ما يتعارف عليه َّبسم األولوايت يف األهداف، وكـل هـذا 

                                                                            

 .31 املرجع نفسه ، ص (298)
 .24،ص 1991علي، سعيد إااعيل، اجتاهات الفكر الرتبوي اإلسالمي، القاهرة: دار الفكر العريب، أنظر:  (299)
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ــــــــــــال الرتبية غالباً ما يعين أن  ــــــــــــي جمـ األهداف دائماً توجد ضمن أطر معينة تكسبها املعاين واحلدود، وهي فـ

األهداف اليت يزعم أهنا عامة أو  ديوي من وقد حذر" .(300) تتمثل يف السياسات واالسرتاتيجيات واخلطط

ــــــــــــــردة واملنعزلة عن الواقع املع ــــــــــــــي ش، ودعا إىل األخذ َّبيهنائية، أي األهداف اجملـ ألهداف العامة الواقعية التـ

ومن هنا دعت الرباراتيــــــــة إىل ضرورة إعادة صو  أهداف . (301)"توســــــــع مدارك الطالب وجتعله أكثر حرية

ــــة الثقافية احلالية، على أن تكون األهداف اجلديدة ذات طابع  ــــات األزمـ ــــة متطلبـ الرتبية صوغاً كاماًل ملواجهـ

أنه من أجل  "، ويرى الدكتور حامد عمار(302) واملطالب امللحة للمجتمععملــــــــي، ومرتبطــــــــة حبيــــــــاة الناس 

ري جيب أن يكون من بني أهداف التعليم بعامة والتعليم اجلامعي خباصـــــــــــــــة، أن ينمي من مواجهة تيار التغي

مع   املروانت واحلســاســيات يف الفكر والفعل ما ميكن املواطن من االســتجابة والتعامل اإلجيايب انفعااًل وفعالً 

ـــــي العقلية القادرة على  ما يستجد من الظروف، وأكثر من ذلك ف ن على التعليم العايل والتخصصي أن ينمـ

التعامل مع تلك اجملاهيل املباغتة أبســــاليب خالقة، حتقق الفاعليــــــــــــــــــة على أرض الواقع، وميثل تكوين القدرة 

 . (303)" خالهلا عرب األقمار الصناعية الناقدة أمهية َّبلغة يف تعدد مصادر اإلعـالم األجنيب، وما يبث

أن ننظر نظرة جديدة إىل الطريقة اليت تصــــــــــا  فيها  "ومن هذا املنطلق يؤكد الدكتور عبد الفتاح جالل      

أهدافنا الرتبوية وختطط هبا مناهجنا، واملواد التــــي تشــــملها، وإلــــى الوسائل الرتبوية املستخدمة، وإىل التكوين 

اليت جيري هبـا تـدريـب املعلمني، وإىل األخـذ مببـدأ االختيـار يف منـاهج التعليم، وإىل األخـذ  اإلداري والطرائق

وجتدر اإلشــــــــــــــارة إىل أن ، (304)" االهتمام بتعليم اللغات األجنبيةمببدأ تقليل الكم يف الكتب املدرســــــــــــــية، و 

                                                                            

 .20-18، ص 1982حلمي، شكري عباس، األهداف ومستقبل الرتبية، القاهرة: دار التأليف، أنظر:  (300)
(301) Richard. L. H Freedom and Education: The Philosophy of summer hill, J. 

Educational Theory. Vol.26, No.2. 1976  
 .280-125، ص 1985نوفل، حممد نبيل، دراسات يف الفكر الرتبوي املعاصر، القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية، أنظر:  (302)
،ص 1996ار العربية للكتاب، ( يف التو يف االجتماعي للتعليم، القاهرة: مكتبة الد3)عمار، حامد، دراسات يف الرتبية والثقافة  (303)

31. 
جالل، عبد الفتاح، تطوير التعليم اإلعدادي وحتدايت القرن احلادي والعشرين، معهد الدراسات الرتبوية، جامعه القاهرة، جملة العلوم  (304)

 .45، ص1995، 3.4، العدد 1الرتبوية، اجمللد 
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ـــــــــــــــــر عميق، أو مفهوم وا ـــــــــــــــــى تفكيـ ضـــح لالحتياجات مناهجنا احلالية وتقســـيماهتا الضـــيقة ليســـت مبنية علـ

اإلنســـانية املعاصـــرة وهي أقل ارتكازاً علــــــــــــــــــى أي فهم للمســـتقبل، أو تفهم للمهارات اليت ســـيحتاج هلا الفرد 

ـــــــــــــــــر ونظرة بســـيطة إىل خمرجات التعليم تدل على ذلك، والســـيما إذا ما ُقورنت  ليعيش وســـط إعصـــار التغييـ

ــات التعليم يف الدول املتقدمة، وبناء على ما سبق مي كن القول: إن دعاة التغيري يؤكـــدون أنه من أجل مبخرجـ

االرتقاء َّبلتعليم ينبغي أبي حال من األحوال أالّ نشـــــرع نضـــــع أهدافاً اثبتة وموحدة، بل على العكس جيب 

أن تُبتكر جمموعة من األهداف املؤقتة واملصـــــــــــــــــــــحوبة َّبإلجراءات الكفيلة إبعادة تقوميها وجتديدها مع مرور 

ـــــــــاك طريقة جتعل املناهج تتغري دون حاجة إىل تفجري صراعات مريرة يف كل مرة.الوقت، والبد أن   تكون هنـ

فراد على النمو األفضــل تعترب األهداف الرتبوية تررة وصــياغة دقيقة للهدف العام للرتبية ملســاعدة األ .(305)

للتطوير والتجديد حبســــب تطور  ةال عملية قابلإهي  هداف الرتبوية مامشل فكراي واجتماعيا وخلقيا، واألواأل

احلياة وروح العصــر مبا يتماشــى مع أصــالتنا وثقافتنا اإلســالمية والعربية حبيث ال تتناقض معها، وعند صــياغة 

ن أوالبد  ،ن تتماشـــــــــي مع خصـــــــــائص املتعلم يف ريع املراحل الدراســـــــــيةأاألهداف الرتبوية البد من مراعاة 

ن أنه البد أالعقلي واجلســــــــــمي واالجتماعي والنفســــــــــي للمتعلم، كما  تكون مرتبطة َّبألهداف الفرعية للنمو

تضـــــبطها معايري للحكم على ســـــالمة األهداف، كالوضـــــوح يف صـــــياغتها وســـــالمة اللغة، مشولية األهداف، 

  . (306) هداف سلوكيةأىل إالتوازن بني جماالهتا، وإمكانية حتويلها 

 بع مستوايت، قسمت على النحو التايل:إن صياغة األهداف الرتبوية البد أن تكون ضمن أر 

 من أكثر مفاهيم األهداف الرتبوية، وتعتربمتثل النتائج املرغوب فيها من الناحية  : وهيالرتبويةاألغراض 

 معني.وتستخدم بعامة كي تشري إىل السبب يف وجود برانمج يومي ما أو عمل تربوي  ،مشوالً 

                                                                            

ة للرتبية الفكري األنساقتحول يف فلسفة الرتبية )دراسة حتليلية مقارنة يف األبعاد الرتبوية جلدل الثابت واملجيدوري، صابر،  أنظر: (305)
 124، ص 25اجمللد  –جملة جامعة دمشق ،العربية(

 .16، ص 2009 ،جامعة امللك سعود ،كلية الرتبية ،  رسالة ماجستري ،عناصر املنهج املدرسي ،مرمي أمحد ،اجلاسرأنظر:  (306)
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 على خمطط قيمي مشتق من الفلسفة متوقعة، ومبنيةعبارات تصف نتاجات حياتية  : وهيالرتبويةالغاايت 

بلوغها فرتة زمنية  أي أيخذ ،والغاايت هي أهداف عريضة وعامة وبعيدة املدى ،الرتبوية السائدة يف اجملتمع

 اجملتمع.طويلة وتندرج حتتها أهداف 

  

وهي متثل عبارات جتمع بني الغاايت الرتبوية واألهداف التعليمية وفق درجة  :الرتبوية العامةاألهداف 

 حمدد. ومتثل األهداف العامة جمموعة األهداف املطروحة ملادة دراسية أو برانمج مدرسي تربويعموميتها، 

ن، فيما خيص وتنقسم األهداف الرتبوية إىل قسمني أهداف من حيث الشكل وأهداف من حيث املضمو 

األهداف من حيث الشكل، فتنقسم إىل أهداف عامة وأهداف خاصة، أما ما خيص املضمون فتنقسم إىل 

 .(307) 17وجدانية، وأهداف مهارية، كما هو موضح يف الشكل رقم  وأهدافثالثة أقسام، أهداف معرفية، 

 أييت:وتشتق األهداف الرتبوية من مصادر متعددة ميكن أن نوجزها فيما 

                                                                            

 .131سابق،ص مدكور، مرجع  أنظر:  (307)

 خريطة تقسيم األهداف 17شكل رقم 
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هنا جمموعة املعايري والقيم واملبادد السائدة يف جمتمع أبميكن اعتبار الفلسفة  :الفلسفة الرتبوية واالجتماعية

تشق  ذا جيب أنل ،بل منشقة منه اجملتمع،لذلك ف ن فلسفة الرتبية تعترب انعكاسا لفلسفة  ،فرتة معينة ما يف

 .واالجتماعيةاألهداف من الفلسفة الرتبوية 

ومستوى  إن اشتقاق األهداف يرتبط بطبيعة املتعلمني من حيث قدراهتم وميوهلم واهتماماهتم: املتعلمنيطبيعة 

األفراد وقدراهتم وميوهلم  شى مع مستوى النمو ونوعيةافال يعقل أن توضع أهداف ال تتم ونضجهم،منوهم 

 .(308) االجتماعيةوقيمهم 

هناك نظرايت يف عملية التعلم هتتم بكيفية حدوث عملية التعلم عند مستوايت خمتلفة : التعلمطبيعة عملية 

على طبيعة  لذلك عند اشتقاق األهداف البد من االعتماد خمتلفة،املتعلمني ويف بيئات خمتلفة وجمتمعات  من

 .(309)التعلم عملية 

 إذ إن لكل علم أهدافه وجماالت حبثه األخرى،إن لكل علم طبيعة متيزه عن العلوم : الدراسيةطبيعة املواد 

األمور عند  لذلك البد أن تراعى هذه األخرى،وتركيبه البنائي الذي خيتلف عن العلوم  فيه،وطرق البحث 

 .هداف العامة للرتبيةَّبأل وأن يعملوا على ربط أهداف املواد الدراسية املختصني،اشتقاق األهداف من قبل 

ال تتصف للمجتمع:  اجتاهات العصر ومقتضياته وخصائصه حاضرا مستقبال مبا يتفق مع األصول الثقافية

 يثالثة حماور رئيسة وهي ماض ما مل تكن قائمة على واملعاصرة،الرتبية يف أي جمتمع َّبلشمولية واألصالة 

هذه احملاور أو بعضها دون رعها يفقد العملية  م أبحديعلفاهتمام الرتبية والت ومستقبله، حاضره، املتجمع،

ولذلك كان من املهم رصد اجتاهات العصر وخصائصه  اجملتمع، الرتبوية والتعليمية القدرة على مواجهة مطالب

 .(310)" الشتقاق األهداف الرتبوية مبا ال يتعارض مع األصول الثقافية للمجتمع واالعتماد عليها مصًدرا

                                                                            

 .132-131-130مدكور، مرجع سابق، ص أنظر:  (308)
 .20اجلهين، مرجع سابق،ص أنظر:  (309)
 .21-20-19اجلهين ، مرجع سابق، ص  (310)
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العبارات  ومتثل يف الوقت نفسه الرتبوية،متثل املستوى الرابع من مستوايت األهداف  : وهيالتعليميةاألهداف 

التطبيق الفعلي  وتعمل هذه األهداف على الدراسية،اليت حياول املعلم وتالميذه حتقيقها داخل احلجرة 

" حتقيقها داخل احلصة الدراسية بسط ميكنوتررة األهداف إىل أهداف أ بتنفيذه،القيام  أو للمجتمع املدرسي

(311) (312). 

 

أنه وجب التنويه والتوضيح إىل أن األهداف الرتبوية البد أن تكون واقعية وواضحة  وهنا ترى الباحثة       

بدقة، أي ترتجم بطريقة صحيحة السلوك املطلوب اكتسابه، وأن تكون منظمة وشاملة ريع جوانب العملية 

كن القول إن التعليمية، وخصوصا فيما يتعلق هبذه الدراسة، وهي األهداف العامة ملادة الرتبية الفنية، ومي

هناك العديد من النقاط الرئيسية اليت ميكن من خالهلا صياغة أهداف عامة وخاصة تربوية وفنية ختدم مواد 

 التعليم الفين أو مايعرف مبادة )الرتبية الفنية( ومن هذه األهداف التايل:  

 ة وأهنا لغة يفهمها اجلميع.ملختلفبيان دور الرتبية الفنية يف تقوية أواصر الصداقة واحملبة بني الشعوب ا .1

 توجيه التالميذ إىل استخدام الرتبية الفنية ألغراض ختدم اجملتمع واإلنسانية. .2

تقدير التالميذ لألعمال الفنية اليدوية واليت تسهم بدور كبري يف الرفع من االقتصاد احمللي وزايدة  .3

 ال ارتبط َّبلدين والعقيدة واجملتمع.نسب اإلنتاج الفين الذي حيمل يف طياته عادات وتقاليد وترااث ري

تنمية إحساس التذوق الفين واجلمايل يف كل خملوقات هللا سبحانه وتعاىل من نبااتت وطبيعة وحيوان  .4

 وحمدده املهم أهنا ال ختالف الشريعة والدين. وإنسان فال خيضع اجلمال ملقاييس معينة

يرتبط بتعاليم الدين وال خيالف ما جاء يف القرآن تعليم التالميذ أبن الفن احلقيقي هو الفن الذي  .5

 الكرمي واألحاديث النبوية الشريفة وأن يكون فنا هادفا ينفع األفراد واجملتمعات.

                                                                            

 .28، ص 2004، الطبعة الرابعة، األردن،عمان،املنهج املدرسي املعاصر،عبد هللا حممد ابراهيم  ،جودت سعادةأنظر:  (311)
 .18-17، ص اجلهين، مرجع سابق  (312)
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تعليم التالميذ كيفية تو يف اخلامات البيئية وخملفات الطبيعة يف إنتاج أعمال فنية ذات قيم تربوية  .6

 عالية وكيفية احملافظة على البيئة.

ر الرتاث الفين اإلسالمي جبميع جماالته ومعرفة مدى أمهيته يف إثراء املكتبات العلمية يف داخل تقدي .7

 املدارس واجلامعات واملؤسسات العلمية املختلفة.

 تعريف التالميذ َّبلدور الذي تلعبه مادة الرتبية الفنية يف حياة الفرد واجملتمع. .8

 بش  أنواعها.تعريف التالميذ أبسس وقواعد الفنون الزخرفية  .9

إدراك التالميذ ألمهية األلوان وكيفية استخدامها يف العديد من جماالت الرتبية الفنية ومن خالل  .10

 اخلامات املختلفة.

تنمية التذوق الفين والقدرة على النقد الفين لألعمال الفنية عند التالميذ مبا يتماشى مع قواعد علم  .11

 متقبال لفكر الغري واآلراء املعاكسة وحماور لبقة. اجلمال والنقد الفين ليصبح إنساان متزان

 تنمية احلواس املختلفة عند التالميذ من خالل مادة الرتبية الفنية. .12

توجيه وتعليم وغرس ثقافة االستفادة من أوقات الفرا  يف إعمال ينتفع هبا التالميذ وتعود َّبلنفع  .13

 على اجملتمع.

 أعمال فنية تعرض يف معارض ومسابقات وحمافل النهوض َّبملورث احلضاري من خالل جتسيده يف .14

 دولية للتعريف هبذا املوروث.

 دعم األنشطة الفنية الفردية واجلماعية وغرس روح اجلماعة يف التالميذ. .15

تشجيع التالميذ على زايرة املعارض واملتاحف الفنية واألماكن األثرية وهذا ينعكس إجياَّب يف احملافظة  .16

 لوك للدولة.مكتسب ومم وعلى كل ما ه

تنمية املواهب واكتشافها وصقلها والدفع هبا للنهوض َّبلعملية التعليمية والرتبوية وخلق القدوة احلسنة  .17

 لتكون مثال لبقية التالميذ وحماولة تقليدها.
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تزويد التالميذ بكافة املعلومات والتقنيات واألساليب الفنية اليت تتماشي مع كل مرحلة عمرية  .18

 إنتاج أعمال تتسم َّبلدقة واالتزان واجلمالية. وتعليمية يف سبيل

تنمية احلواس الرتبوية لدى التالميذ من خالل تعليمة نظافة العمل والصرب يف تنفيذ املطلوب منه  .19

 ليظهر بصورة متقنه.

 

 بليبيا مناهج التعليم الفينيف  وايفاصة هداف العامةاأل الثالث:املطلب 

ليبيا على العديد من املقررات الدراسية واخلطط املنهجية لتعليم مواد الفنون احتوت مناهج التعليم الفين يف 

 فلألبعاد الرتبوية من خالل ما يستش امبختلف مراحلها، إال أن القائمني على إعداد هذه املناهج مل يعطو 

هلذه من الفنون اإلسالمية حقها، وهنا كان البد من تبيان ذلك واخلوض يف دراسة حتاول إجياد حلول 

القضية، ولعل من املناسب أن نستعرض بعض املقررات الدراسية اليت هلا صلة مباشرة مبواد التعليم الفين، وما 

هي األهداف العامة واخلاصة اليت قامت عليها تلك الدروس أو املقررات، وهل كانت مناسبة للمراحل اليت 

 الفين، وهي كالتايل:صنفت هلا وذلك من خالل مناقشتها وحتليل حمتواها الرتبوي و 

 احللقة الدراسية األوَل )األول، الثاين، الثالث ابتدا ي( أوال:

من خالل الصور والتلوين وأن تنمي لديه  يكتسب التلميذ املهارات الفنية واللغوية نأ اَدف العام للمادة:

الطبيعة والصناعة، وأن ينمي التذوق الفين ويكتسب اخلربة املباشرة اليت متكنه من االستمتاع َّبجلمال يف صورة 

 تذوقه له يف املدرسة وخارجها. 

 : جيب أن يكون التلميذ قادرا على: األهداف اجلز ية

 تنمية روح حب الوطن والتضحية يف سبيله وغرس هذا املبدأ يف نفوس التالميذ. .1

 تنمية الشعور َّبالطمئنان والثقة َّبلنفس. .2
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 نمية اجلانب اخليايل له.إكساب التلميذ القدرة على التذوق الفين وت .3

 تدريب حواس التلميذ على استخدام غري احملدود واملالحظة العلمية الدقيقة. .4

 أمهية العمل اليدوي ومن يقومون به. ىأكيد علتالرقي حبس التلميذ املهين وال .5

 إكساب التلميذ اخلربة املباشرة اليت متكنه من االستمتاع َّبجلمال وتنمية الذوق. .6

 عمال الفنية.التلميذ على االندماج يف حياة اجلماعة عن طريق األمساعدة  .7

 تنمية روح املناقشة عند التلميذ من خالل األنشطة املختلفة. .8

 مساعدة التلميذ على التكيف مع البيئة اليت يعيش فيها واحملافظة على سالمها. .9

 نية خمتلفة.اإلملام َّبلرتاث احلضاري اإلنساين ودراسة مراحل تطوره خالل مراحل زم .10

 ىل مراحل متقدمة.إخذ أبيديهم كشف مواهب وميول التالميذ وصقلها واأل .11

 ربط مادة الرتبية الفنية ببقية املواد الدراسية األخرى عن طريق املوضوعات الفنية. .12

 إتقان استخدام األلوان الشمعية وألوان الباستيل وألوان القواش َّبلفرشة. .13

 .إدراك مفهوم الزخرفة عند التلميذ .14

 القدرة على رسم زخرفة بسيطة بعنصر واحد عن طريق التكرار.  .15

كـانـت تلــك األهـداف العــامـة لتالميــذ احللقــة األوىل من مـادة التعليم الفين، وتســــــــــــــتعرض البــاحثــة جـدوال 

يوضــــح بعض عناوين املواضــــيع الدراســــية لكل مرحلة من احللقة األوىل، وهي على النحو املبني يف اجلدول 

 التايل:
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 جدول دروس احللقة األوَل من التعليم األساسي18شكل رقم 
 عن          اوين ال                      دروس

 
 ولالصف األ

التعرف على اخلطوط، عالقة اخلطوط َّبلشكل، القطارات يف العامل، تكوينات 
األقنعة، البالوانت اجلميلة، أزهار من الصلصال، تكوين زخرفة من احلروف، 

 احلديقة.

 
 الصف الثاين

شغال الصلصال، أزهريت، زهرايت، زهور احلديقة، زهور من الورق، زهور من 
 أااك الزينة، احللوى، الشرائط امللونة، 

 
 الصف الثالث

مربعات ملونة، طائريت اجلميلة، عصافري ملونة، سلة املهندس الصغري، 
 األشجار، تصميم وزخرفة، هدية ألمي، الرسم الرقمي.

 

 اثنيا: احللقة الدراسية الثانية )الرابع، ايفامس، السادس( 

 تنمية قدرات التلميذ فنيا من خالل مواضيع الرسم التعبريية.: اَدف العام للمادة

  :على ان يكون التلميذ قادر أ بجي األهداف اجلز ية:

على إضفاء القيم اجلمالية يف نفسه  االتلميذ والتذوق الفين اهلادف مبا جيعله قادر أن ننمي إحساس  .1

 وبيئته.

 بداع واالبتكار واملبادرة لديه.للتلميذ فرص الكشف عن مواهبه مبا ينمي اإل أن تتاح .2

تذوقه أن يكتسب التلميذ اخلربة املباشرة اليت متكنه من االستمتاع َّبجلمال يف ش  صوره وأن ينمو  .3

 يف املدرسة وخارجها.

 لدى التلميذ االنتماء ألمته قوميا ودينيا. يينمأن  .4

 أن يبث يف نفسه روح التعاون والتكامل والشعور بقيمة العمل اجلماعي. .5

 أن يدرك دوره يف اجلماعة وأن يعي أمهية اجلماعة َّبلنسبة له. .6

 ية املختارة ومعرفة أساسها وقواعدها.أن يشغل وقته بصقل مواهبه وتنميتها يف ممارسة األنشطة الرتبو  .7
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بداع لديه وأن يتمكن من التعبري الفين تعبريا صحيحا عن أن يقوم التلميذ بتنمية روح االبتكار واإل .8

 طريق تو يف قدراته يف خمتلف اجملاالت.

أن يكتسب التلميذ القدرة املهنية اليت يوفرها له االستخدام الصحيح لألدوات واخلامات مبا حيقق  .9

 تكامل شخصيته الثقافية واملهنية.

كانت تلك األهداف العامة واجلزئية لتالميذ احللقة الثانية من مادة التعليم الفين وتســــــــــــــتعرض الباحثة        

جدوال يوضــــــــح بعض عناوين املواضــــــــيع الدراســــــــية لكل مرحلة من احللقة الثانية، وهي على النحو املبني يف 

 اجلدول التايل:

 جدول دروس احللقة الثانية من التعليم األساسي19شكل رقم 
 عن          اوين ال                      دروس

سباق اجلري بني األطفال، الفرشات، املواشي يف البيئة الليبية، أعمدة وأسالك  الصف الرابع
الزهور، ألعاب العيد، الكهرَّبء، أطفال يلعبون، تشكيل فرشات َّبلورق، َّبئع 

 نسيج العنكبوت.
النمل، حضرية الدواجن، أغنام يف املراعي، مشاعل املولد، املبىن املدرسي،  الصف ايفامس

حمطة وقوف السيارات، الطرقات، شرطي املرور، االحتفاالت بتحرير ليبيا، 
 زخارف هندسية مبسطة، فالح جيىن حمصوله. 

جهاد عمر املختار، أطفال يسبحون ويلعبون على شاطئ البحر، الفواكه،  الصف السادس
اخلضراء،  جين ورسم اخلضروات حجر البناء، زخارف هندسية املرو تكو 

 سجادة الصالة.
 

 التاسع( الثامن، السابع،)الدراسية الثالثة  ةاثلثا: احللق

 .مادة الرتبية الفنيةتنمية قدرات التلميذ من خالل مواضيع اَدف العام للمادة: 

 األهداف اجلز ية:

 واإلحساس مبسؤوليته على أمته وعزته والتضحية من أجله.تنمية حب التلميذ لوطنه وأمته  .1
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 غرس مبادد الدين اإلسالمي احلنيف عقيدة وسلوكا وجتسيد ذلك يف تعبرياته الفنية. .2

ممارسة العمل الفين حبرية إلشباع حاجات التلميذ النفسية والوجدانية مبا حيقق تكامال يف شخصيته  .3

 .ويبعث فيه الشعور َّبلرضا والثقة َّبلذات

بداع من خالل اكتساب االجتاهات السلوكية الصحيحة كالنظام والنظافة والتعاون والتألف واإل .4

 تكوين الذوق العام.

 اكتساب املهارات ومعرفة أصول التعامل مع اخلامات واألدوات. .5

 التأكيد على بعض املعارف والعلوم املوجودة ببعض مناهج املواد الدراسية األخرى. .6

كانت تلك األهداف العامة لتالميذ احللقة الثالثة من مادة التعليم الفين، وتســــــــــــــتعرض الباحثة جدوال     

يوضـــــــــح بعض عناوين املواضـــــــــيع الدراســـــــــية لكل مرحلة من احللقة الثالثة وهي على النحو املبني يف اجلدول 

 التايل:

 ة من التعليم األساسيجدول دروس احللقة الثالث 20شكل رقم 
 عن          اوين ال                      دروس

رشادي، األطفال إالظل والضوء وأثرمها الفين، الواحة، دالية الكروم، ملصق  الصف السابع
ليفة، من معارك اجلهاد العريب اللييب، تنفيذ علبة هدااي، مشهد األ تواحليواان

 من موضوعات دروس القراءة. 
ىل إمفهوم اجلمال وحملة عن الفنون العربية، ساعة جدارية مؤطرة زخرفيا، رحلة  الصف الثامن

الصحراء الليبية، من فنون الرقص الشعيب، السيدة وحبل الغسيل، ملصق 
 عالين. إ

تعريف التذوق اجلمايل وحملة عن الفنون العاملية، قافلة الصحراء، ارتداء الزي  الصف التاسع
بطال، دراسة لعناصر حد األالوطين، طيور الزينة، الفروسية، حنت متثال أل

 الطبيعة الساكنة.
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وهنا البد من اخلوض يف تفاصيل صياغة تلك األهداف اليت وضعت لتلك الدروس مع األهداف العامة ملادة 

الرتبية الفنية، وهل صيغت األهداف أبن مشلت أبعادا تربوية تسعى لتحقيقها وغرسها يف نفس التالميذ عرب 

ف ن الباحثة تستنتج من الدروس املنتقاة تلك املناهج وتتماشى مع املرحلة العمرية للتالميذ، وح  تتضح الرؤية 

لتالميذ احللقة األوىل )األول، الثاين، الثالث( عدم توافق الدروس مع األهداف اليت تسعى املادة لتحقيقها، 

مع وجود خلل يف صياغة األهداف مبا يتوافق مع املرحلة العمرية للتالميذ ويف انتقاء الدروس اهلادفة اليت 

ة واألخالقية، َّبلرغم أن الرتاث اإلسالمي غين َّبملفردات والعناصر الفنية اليت َّبإلمكان تغرس القيم الرتبوي

 تو يفها يف دروس تتماشى مع املرحلة العمرية للحلقة األوىل من التعليم األساسي. 

ة تربوية أهداف املادة لتالميذ احللقة الثانية ) الرابع، اخلامس، السادس ( ف هنا صيغت بطريق صأما ما خي     

وتنمية ومحلت يف بعض فقراهتا أهدافا تربوية غاية يف األمهية، كغرس روح العمل اجلماعي والتذوق الفين 

، إال أن أغلب الدروس املنتقاة ال تتماشى مع حتقيق تلك األهداف َّبلرغم أن املرحلة االنتماء للوطن والدين

ابقة هلا حيث َّبإلمكان وضع خطط لدروس أكثر العمرية لتلك املرحلة أكثر وعيا ونضجا من املراحل الس

تعمق َّبلرتاث احمللي والثقافة اجملتمعية مبا يتناسب مع غرس أبعاد تربوية وفنية حتقق احملافظة على ذاك الرتاث 

مبا يتماشى مع الدين والعقيدة. ويف املقابل جند أن صياغة األهداف اخلاصة َّبحللقة الثالثة من التعليم 

بع، الثامن، التاسع( أكثر نضجا وارتكازا، فحملت يف ثناايها الكثري من القيم واملبادد الدينية األساسي )السا

واألخالقية والرتبوية والفنية، كاهلدف األول والثاين والرابع، إال أن حتديد الدروس مل يكن موفق َّبلدرجة الكبرية 

 مبا يتماشى مع األهداف اليت صيغت هلا.

، تستنتج الباحثة أن صياغة األهداف العامة ملواد التعليم الفين حتتاج ملزيد عطياتوبناء على تلُ امل     

من الدراسة والتعمق والصياغة، َّبلرغم من أن البيئة احمللية غنية َّبملفردات الفنية اليت حتاكي عصورا خمتلفة 

إلسالمية بش  أنواعها املوجودة وأحدااث كثرية وإنتاجا فنيا غزيرا ملراحل مرت هبا البالد، كالفنون الزخرفية ا
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ح  اآلن يف مباين املدينة القدمية بطرابلس عاصمة الدولة الليبية، حيث َّبإلمكان دراسة تلك الفنون بتعمق 

أكثر وصياغة أهداف تتماشى مع العقيدة والفكر الذي نفذت به تلك الفنون والزخارف وتو يفها يف إعداد 

وفنية مستشفة منها تعكس احلضارة اإلسالمية والرتاث املوروث وحتقق هوية دروس حتمل قيما تربوية وتعليمية 

 فنية مستقلة.
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 مدينة طرابلس الليبية.في  ةالعثماني الزخارف ����ة: رابعالفصل ال

 

 )ليبيا(فريقيا أالدولة العثمانية يف مشال األول:  بحثامل

 للدين ومحاة إسالمية، خالفة ميثلون أهنم على لألتراك ينظرون سكاهنا كان  ليبيا اىل العثمانيني دخل أن بعد

 وثقافية وإدارية وعسكرية سياسية أتثريات حتت دخوهلا ذلك عن فنتج (313) فيه هم مبا راضني والوطن

 والنفوذ ح  سقوط اإلدارة إليها األتراك جميئ منذ استمر جديد اترخيي إطار يف أدخلتها وفنية ومعمارية

 العثمانية الدولة من جزءا م1551 عام يف ليبيا أصبحت ،( 314)العشرين  القرن بداية يف العثماين والتأثري

 الدولة قسمت حيث وسياسيا، واقتصاداي اجتماعيا ونظمها العثمانية الدولة بقوانني وإجياَّب سلبا وأتثرت

 (315)" طوائف أو أصنافا العثمانيني الكتاب عند وتسمى" طبقات أو فئات على اللييب اجملتمع العثمانية

 رئيسية فرتات ثالث إىل العثمانية الفرتة تقسيم وميكن عاما وستني ثال ائة" لليبيا العثماين حيث استمر احلكم

 :  هي(316)

 م1711-1551 األوىل: العثمانية العهد فرتة

 م1835-1711القرمانلية:  العـــهد فرتة

 م1911-1835 الثانية: العثمانية العهد فرتة

                                                                            

منشورات مركز جهاد ،م(1927م اىل مارس1924الفرتة من بداية سنة ) يفاجلهاد العريب اللييب  ، حركةحممد على ،الرتكيأنظر:  (313)
 .17، ص2000، 37الليبيني للدراسات التارخيية، سلسلة رقم 

مناط أ( نشأة ومنو وتطور 1551-1911)العهدين العثماين والقرمانلى  يفليبيا  يفاتريخ معمار املسجد  ،البلوشي، على مسعودأنظر:  (314)
 . 9، ص 2007سالمية العاملية، املساجد الليبية، منشورات رعية الدعوة اإل

 .7م، ص ELGA ،1996منشورات اتريخ ليبيا احلديث ، يفدراسات  عقيل حممد الربَّبر، (315)
 .39-37ص مرجع سابق، اخليتوين، أنظر:  (316)
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ن الباحثة ستتطرق ّبلتفصيل لكل هذه الفرتات من خالل َّتصيص مطلب مفصل لكل فرتة أَل إوننوه 

 يف هذا الفصل.

 األول: نشأة الدولة العثمانية  طلبامل

بلغتهم  يتكلمونرحل دولة أنشأها قوم  هيفلدولة العثمانية َّب نستهل القول َّبلتعريف إنلعل من املناسب 

ولقد كان مركزها األصلي آسيا  الرتكية،للغة اخلاصة واملعروفة منذ العهود اإلسالمية وح  وقتنا احلاضر َّب

 ةاجلمهورية الرتكيَّبسم ن واملعروفة اآل، الركن الشمايل الغريب من العامل اإلسالمي ىأقصيف  الصغرى

Türkiye Cumhuriyeti))  ،وحيدها من الشمال البحر األسود حيث تقع يف الشرق األوسط

وهلا حدود حبرية  ،املتوسط بيضاأل والبحر العراقسوراي و ومن اجلنوب  ،وجورجيا ومن الشرق أرمينيا وإيران

 هي آسيا ،إىل ثالث قاراتقدميا امتدات فتوحاهتا وقد  وبلغاراي، حبر إجيةاليوانن و ومن الغرب  ،مع قربص

وتركت بصمات قوية يف اتريخ العامل عامة واإلسالم خاصة، فكيف مت لألتراك العثمانيني  ا،وأورَّب وإفريقي

 . (317) هم؟ نوم ذلك؟ ومن أين جاءوا؟

"ترجع أصول العثمانيني إىل عشائر الغز اليت كانت تسكن مناطق ما وراء النهر واليت تعرف اليوم َّبسم 

يعتقد الكثريون أن أصلهم و  ،بائل الرتكية إىل أذربيجانتركستان، فبعد هجوم املغول على تركستان هاجرت الق

امليالدي َّبلقرب من  يف القرن السادس، و استقروا ح  من أواسط آسيا، وقد هاجروا يف راعات حنو الغرب

  (318) "منطقة حبر قزوين واجلهات الواقعة مشال وشرق بالد فارس

                                                                            

 .13-11ص ، 1986دار الشروق، الطبعة الثانية، : أصول التاريخ العثماين، القاهرة، مصطفى، أمحد عبد الرحيمأنظر:  (317)
جملة الوعي  /87-83 ، ص1988مؤسسة فيصل للتمويل ، اجمللد األول، ،يلماز أوزتوان، اتريخ الدولة العثمانية، تركيا، إسطنبول  (318)

 /14ص  سابق،مرجع  مصطفى، أمحد عبد الرحيم،. / 2007اإلسالمية قطاع الشؤون الثقافية، الكويت،  اإلسالمي، وزارة األوقاف والشؤون
،   http://www.wata.cc/forums/showthread.php?37983 ،أشرف صاحل، الدولة العثمانية من النشأة اىل السقوط

22-5-2015. 
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الغرب يف اجتاه الدولة  بقيادة جنكيز خان تتقدم إىلم كانت جيوش التتار 1224هـ/622حوايل سنة  يفو 

ومن بني الذين فروا أمام الزحف الترتي جمموعة من الرتك كانت تسكن منطقة ُخوارزم، فتحركوا ، العباسية

م تقريًبا. وهناك اتصل قائدهم 1250َّبلقرب من دولة سالجقة الروم سنة  الصغرىآسيا  وصلوا إىل غرًَّب ح 

طان عالء الدين زعيم دولة سالجقة الروم وهم فرع آخر من نفس اجلنس الرتكي، فوافق َّبلسل 319أرطغرل

 البيزنطينياحلدود بني دولته ودولة  علىوجودهم، ومنحهم منطقة حول أنقرة ليستقروا فيها  ىعالء الدين عل

جانب عالء الدين، حيث متكنا من  إىلوقف أرطغرل  فلما وصلت جيوش املغول إىل دولة السالجقة ،(320)

 هزمية املغول وإنقاذ دولة السالجقة.

خلًفا له، فلما مات عالء الدين كثرت املؤامرات، وضعفت  م، ُعنّي ابنه عثمان1281بعد وفاة أرطغرل سنة 

السالجقة، وأخذ يضيف بعض أجزاء دولتهم إىل سلطانه، وهكذا الدولة، فاغتنم عثمان الفرصة، واستقل عن 

 (.321) م1300هـ/ 700أتسست الدولة العثمانية، وكان ذلك يف سنة 

 

                                                                            

 ه سأنه كان يضع على ر أ ىتراك العثمانيني اثناء جتواهلم واملعروف بقوته وجربوته وحيكأرطغرل: هو ابن الزعيم الرتكي "سليمان شاه " زعيم األ
 .14نظر: مصطفى، أمحد عبد الرحيم، أصول التاريخ العثماين، مرجع سابق، ص اغرب رمزا للقسوة والوحشية. لذئب األا

 .86يلماز، اتريخ الدولة العثمانية ، مرجع سابق، ص أنظر:  (320)
 .92يلماز، مرجع سابق ، ص أنظر:  (321)
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 نبذه اترخيية عن ليبيا )مدينة طرابلس(  الثاين:ملطلب ا

 ،(322) 21الشــكل رقم  :انظر ،وتونس مصــر دوليت بني الواقع اإلقليم داخل حدود أفريقيا مشال يف ليبيا تقع

حتتل ليبيا اجلزء "و  ،الســــــنني فاآل قبل قدميا اســــــكنته اليت الليبو قبائل ىلإ نســــــبة عليها هذا االســــــم وأطلق

  أي مربع،كيلومرت 1.800 .000 حبوايلومتتد فوق مساحة تقدر  اجلنويباألوسط لساحل البحر املتوسط 

مرتني، أو أكرب من  حوايلمســـاحة مصـــر  لما يعادأو  ،أفريقيا يف العريبمن مســـاحة الوطن 18أكثر من %

 مســـاحة الوالايت املتحدة األمريكية1/3 حوايل لما يعادمســـاحة كل من فرنســـا وأملانيا وإســـبانيا جمتمعة أو 

واملرتبة الرابعة على قارة أفريقيا،  ،امل من حيث املســـــاحةحتتل دولة ليبيا املرتبة الســـــابعة عشـــــر يف العو ، (323)"

كيلومرتاً، حيث يعد أطول شريط ساحلي من بني الدول   1.955ويبل  طول الشريط الساحلي فيها حوايل 

 .(324) "املطلة على البحر األبيض املتوسط

                                                                            

(322)  http://thenewkhalij.news/ar/node/68807  ،5-5-2018 . 
 .9، ص 1998، 3جغرافية ليبيا البشرية، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط  ،، حممد املربوكياملهد (323)
 .12-9املهدي، مرجع سابق، ص أنظر:  (324)

 خريطة وموقع ليبيا 21شكل رقم 
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 ثالثة عن يزيد مبا أي القدمي احلجري العصــر ما قبل فرتة إىل يعود لليبيا البشــرى االســتيطان أصــول أما    

 الفنون من واخلصــــبة العارمة الثروة وهو الأ الفرتة تلك يف لليبيا البشــــرى الوجود على دليلالو  ،ســــنة مليون

 الفنون وهذه ،لليبيا اجلنويب اجلزء يف واملوجودة املنحوتة واجلبال الكهوف يف والنقوش الصـــــــخرية والرســـــــوم

 اخلضــراء األراضــي حتول ســبقت اليت احلية والكائنات احليواانت تشــكيلة من يف احلياة طريقة وجتســد تصــور

 وميكن ةمهم واترخيية ســياســية مبحطات القرون عرب ليبيا مرت .(326) (325)" صــحراوية أراضــي إىل اخلصــبة

 :إىل احملطات تلك تقسيم

 .والرومان اإلغريق قبل الواقفة اللوبية الفرتة -

 .اللييب َّبلشمال والرومان اإلغريق تواجد فرتة -

 .اإلسالمية الدولة وقيام الفتوحات فرتة -

 .الرتكي العثماين احلكم فرتة -

 .اإليطايل االحتالل فرتة -

 .الربيطانية اإلدارة فرتة -

 .الليبية الدولة قيام فرتة -

                                                                            

، ليبيا،  بنغازيدار الكتب الوطنية،  املوحد للكتاب، الدويلالوكالة الليبية للرتقيم  عالمية: دليل ليبيا الشامل،وكالة الشارقة للخدمات اإل (325)
 م.2116
 .14اخليتوين، مرجع سابق ، ص   (326)
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 مهما اترخييا حداث تشــــــــكل مل ولكنها ،واألحداث التارخيية املواقف بعض تتخللها الفرتات هذه نإ      

 والوالايت مانلية ةالقر  الدولة بني قامت اليت ســــنوات ربعةاأل وحرب يوحنا فرســــان القديس فرتة مثل وَّبرزا

 .(327)"  م.ق التاسع القرن يف وغريها األمريكية املتحدة

 عديدلَّب الدول من كغريها  ليبيا مرت كما ،األوربية الدول قبل من الغزوات من لعديدل ليبيا تعرضـــت       

 نفوذها فرضت اليت الدول من عدد سيطرة ىلإ القدمي اترخيها عرب خضعت وقد ،السياسية الصـــــــــــــراعات من

 على اجلغرايف وقعهام ويعود ذلك بســـــبب" ،(328) "يوحنا قديس فرســـــان "واملالطيني نيوالصـــــقلي اإلســـــبانك

ــــــــــــــــــرق يف وحتكمها ،املتوســــط البحر ســــاحل ومركز  أســــاســــي دور هلا كان  وأفريقيا حيث أورَّب بني التجارة طـ

 .(329) "وغربه سالمياإل العامل شرق بني وصل حلقة فهي مهم، واقتصادي سياسي

وأتثرت  ،الوضع السياسي واالقتصادي واالجتماعي علىكثرية كان هلا األثر البال    حداثأبليبيا  مرت     

 طريق عن ذلك وكان العثمانية، االمرباطورية ســيطرة حتتوطها ســقخصــوصــا عند  وخمتلفة،واســعة  بثقافات

 وكانت .م 1835- 1711 الفرتة خالل ليبيا حكمت اليت مانلية ةالقر  األســــــرةك  احلكام من ســــــلســــــلة

الغرب تعد مدينة طرابلس و  .م1911هلا عام  اإليطايل الغزو بداية ح  نسبيا ومستقرة هادئة ليبيا يف احلياة

 اآلف ثالثة منذ نالفينيقيو  أســــــســــــها وقد اللييب، الســــــاحل من الغريب اجلزء يف تقع عاصــــــمة ليبيا حيث هي

                                                                            

 . 17-16 ، صاخليتوين ،مرجع سابقأنظر:  (327)
 . 13املهدوي، جغرافية ليبيا البشرية، الطبعة الثالثة ،مرجع سابق، ص  (328)
ليبيا دراسة رالية اترخيية، رسالة ماجستري، جامعة -عمارة املساجد العثمانية وترميمها يف مدينة طـرابلس  ،راجلرانزي، حنان الطاه (329)

 . 32، ص 2012ماليزاي،  ماالاي، أكادميية الدراسات اإلسالمية،
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 وتتمتع ،(330) تقريبا هكتار44 مســـــــاحتها وتبل  أوروَّب، ودول أفريقيا بني وصـــــــل حلقة متثل واملدينة ســـــــنة،

املهم  اجلغرايف االســـرتاتيجي هاملوقعونظرا  ،والربية واالقتصـــادية التجارية املراكز فيها وتكثر ،مهم جغرايف مبوقع

 يرجع"  ،(331) لليبيا ســياســية كعاصــمة  اختاذها وكذلك ،هلا اجملاورة للمناطق احلكم مركز املســتعمرون اختاذها

 عهد منها ،عهود ةعد دينةامل على مرتو ، م.ق700-800 مابني الفرتة ىلإ طرابلس مدينة أتســــيس اتريخ

 حضــــــــارات فيها املدينة عاصــــــــرت عهود ةثالث ومنها والبيزنطيني، الوندالو  الرومانينيو  دينيانالنومو  الفينيقيني

 اترخيية مبراحل مرت فاملدينة ،وعمرانيا اجتماعيا البشـــرية تطور يف أثرت راســـخة حضـــارات وهى ،األمم هذه

مت .(333) (332)"الزمن من طويلة فرتات مدى على امتدت واليت فيها، والفنية املعمارية َّبآلاثر تزخر متعددة

االســـــــــتيالء على مدينة طرابلس من قبل العثمانيني وحتديدا عندما طرد فرســـــــــان القديس يوحنا من قبل مراد 

 مبســـــاعدة" َّبشـــــا درغوث" قبل من البحر منمت االســـــتيالء عليها  بينما الرب، طريق عنم 1551َّبشـــــا عام 

 صــــيفة هلا أضــــاف الذى العثماين الرتكي للحكم خاضــــعة الغرب طرابلس أصــــبحت وبذلك ،"َّبشــــا ســــنان"

 ســـــــــنة360) ( ملدة الغرب طرابلس ملدينة العثماين احلكم واســـــــــتمر الشـــــــــام، طرابلس عن متيزها يلك الغرب

 (م1711-1835 مــانليالقر  العهــد) (  م1551-1711 ولاأل العثمــاين العهــد: )التــاليــة العهود خالل

 عــام اإليطــايل االســــــــــــــتعمــار قبــل من طرابلس مــدينــة احتلــتمث  (م1835-1911 الثــاين العثمــاين العهــد)

 احلكومة تولت مث.  م1944 ســنة الفاشــي نظامها ســقوط ح  ســنة33 حواىل حكمها واســتمر م،1911
                                                                            

، ص 2004، دينة القدمية طرابلسدارة التوثيق والدراسات االنسانية، طرابلس القدمية اتريخ وحضارة، مشروع تنظيم وادارة املأنظر:  (330)
6. 

دارة التوثيق إمفيدة حممد جربان وآخرون، دليل معامل مدينة طرابلس القدمية، مشروع تنظيم وادارة املدينة القدمية طرابلس، أنظر:  (331)
 .8-6، ص 2002والدراسات االنسانية ،مراجعة: على مسعود البلوشي ،

 .23-22اخليتوين، مرجع سابق، ص أنظر:  (332)
م،ص 1993القاهرة دار الفرجاين للنشر والتوزيع، طرابلس،  على امليلودي ، طرابلس املدينة العربية ومعمارها اإلسالمي،، عمورة أنظر:  (333)

42-46. 
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 عام للمدينة الســـــــــنوســـــــــية لألســـــــــرة امللكي احلكم ح  العاصـــــــــمة طرابلس ومدينة ليبيا حكم إدارة الربيطانية

عيد أومن بعد  م،1969 عام الليبية العربية اجلمهورية وقيادة الليبية اململكة بســــــــــــــقوط انتهى مت م،1953

 مدينة أصــــــــبحت حيث م،1977 ســــــــنة العظمى االشــــــــرتاكية الشــــــــعبية الليبية العربية جلماهرييةَّب تســــــــميتها

 .(334) احلاضر وقتنا ح  الليبية للدولة السياسية العاصمة طرابلس

 ةختلفاملباين امل من لعديدَّب يهاعل مرت اليت املتعددة احلضـــــــــــــــاراتمن قبل  طرابلس مدينة اغتنتلقد     

َّبلرغم من التطور العمراين الـــذي  احلـــايل، وقتنـــا ح  اثرهـــاآ من لكثريتتمتع َّب والزالـــت اجملـــاالت واملتعـــددة

شــــــــــــهدته املدينة وتداخل املباين القدمية مع احلديثة كما هو احلال يف مدينة طرابلس القدمية واملعروفة َّبســــــــــــم 

واليت ســتتطرق وغريها من املباين  ســواقوالبيوت التارخيية واألاملســاجد  يف متمثلة اثراآل وهذه ،(335)( )احلارة

 .ل الثاين املبحث الثاين من الفصهلا الباحثة َّبلتفصيل يف

 م(1711-1551)العهد العثماين األول الثالث: املطلب 

بدعوة من أهايل املدينة للخالص من حكم  من مدينة طرابلس فرسان القديس يوحناعندما طرد سنان َّبشا 

م 1551وذلك مبعونة مراد آغا والذي عني فيما بعد كأول وايل تركي على طرابلس يف أغسطس  ،القديسني

هـ/ 958شعبان  6أمرا يف  337فقد "أصدر السلطان سليمان القانوين " ،(336)وكان يتحدث اللغة العربية 

                                                                            

 .11-9 مرجع سابق، ص جربان وآخرون، دليل معامل مدينة طرابلس القدمية،أنظر:  (334)
 .25-24مرجع سابق، ص ،اخليتوين أنظر:  (335)
 .19م،ص 2004دار األوقاف العربية ، :طرابلس الغرب دراسات يف الرتاث املعماري والفين ، مصر ،البهنسـي، صالحأنظر:  (336)

  :بلغت يف عهده ( 1520) 1( خلف أَّبه سليم 66-1520سلطان عثماين ) 1566-1494سليمان األول أو القانوين سليمان القانوين
رودس، ستبارية من وطرد فرسان اال1511سنة بلغراد يف  علىستحوذ اف البلقان،فتوح أبيه يف  حيث واصلوج سطوهتا اإلمرباطورية العثمانية أ

  .1881صحرف السني،  ،2010، جمموعة من العلماء والباحثني، املكتبة العصرية، بريوت، الطبعة األوىل ،املوسوعة العربية امليسرة انظر:
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ذا عاد وهب  س،وقد مت تعيني مراد أغا على  والية طــــرابل (338) م َّبهلجوم على طــــرابلس"1551أغسطس 9

عاما والذي تاله اســــــــتعمار القســــــــس  40ســــــــباين الذي دام احلكم اإلســــــــالمي للمدينة بعد زوال احلكم اإل

)فرســـــــــــان القديس يوحنا( واســـــــــــتمرت احلروب يف اجلانب الشـــــــــــرقي واجلنويب للمدينة واليت تركزت يف منطقة 

فيها العهد اإلســالمي أ وبد ،املســيحي فيهاس انتهي احلكم وخبروج فرســان القديس يوحنا من طرابل ،اتجوراء

 العثمانية العاصــــــــــــــمة من عينوا ســــــــــــــنة160 ملدة تركيا دااي45 يف هذه الفرتة  تعاقبت حيث(339) العثماين

 (340) .هلا الكامل َّبلوالء وخضعوا" األستانة"

ـــــــــــــــرهتا على الساحل اجلنويب  ما كانت ن هذاأالبعض  ىوير  تسعى إليه الدولة العثمانية من أجل بسط سيطـ

ـــــــــــــــر و م 1516 اجلزائر سنةللبحر املتوسط، وذلك بعد أَْن استولوا على  م، غري أن البعض 1517سنة مصـ

 بيض املتوسط.طرابلس كان نتيجًة للصراع الذي كان يسود البحر األ إىلأن جميء العثمانيني  ىير 

أصــــــــــــــبحت ليبيا والية عثمانية تدار من قبل الدولة العثمانية، وقد مشل احلكم العثماين كافة أقاليم وبذلك 

مرباطورية العثمانية مرتكزا يف يد أعلى سلطة وكان النظام اإلداري يف اإل ،ليبيا، طـرابلس الغرب، وبرقة، وفزان

ن واألبراج، وبدأت تشــــــهد تلك الفرتة حيث قام مراد أغا بتأمني املدينة وبناء احلصــــــو "، (341)وهو الســــــلطان

واســـــــتطاع مراد أغا أَْن يظل يف احلكم ح  احلرب العثمانية ضـــــــد فرســـــــان  ،االنتعاش االقتصـــــــادي والعمراين

حيث استشهد يف أثناء حماصــــــــــــــرته مالطا، وقد  ،مالطا، واشرتك مع القوات الُعثمانية يف حصار جزيرة مالطا

                                                                            

 .33اجلرانزي، مرجع سابق، ص  (338)
 .153ص  ،الرتكي(ىل هناية العهد إوالة طرابلس )من بداية الفتح العريب  ،الزاوي، الطاهر أمحدأنظر:  (339)
 .76الرحالة العرب واألجانب، ص  ىطرابلس لد –حكاية مدينة  ،التليسي، خليفة حممدأنظر:  (340)
(341) Stanford jay. Shaw. (1976) history of the ottoman and modern turkey, London, p 
.184. 
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 زال حيمل ااه ح  وقتنا هذا، وقد دفن مراد أغا يف املبىن اء مســــجد مااســــتطاع أَْن خيلد ااه من خالل بن

 .(342) "حكم البالد توىل درغوث َّبشا 1553ويف سنة  ،الصغري امللحق َّبجلامع

 يف إدارة  البالد، ومتكن  خالل تلك الفرتة من االنتصــــار على املنهاجدرغوث َّبشــــا على نفس  اســــتمر     

اليت اســـــــتولت على البالد بعد وفاة مراد أغا، حيث  قاموا َّبلســـــــلب والنهب وفرض ( 343) االنكشـــــــارية فرقة

ــرائب، واهتم تلك الفرتة أَْن يربط ااه َّبلنشاطات البحرية يف  استطاعَّبألسطول واجليش و َّبشا  درغوث الضـ

واســـــتطاع أَْن يكون من الشـــــخصـــــيات املهمة يف تلك  ،خصـــــوصـــــا يف وســـــط حوض البحر املتوســـــطالرتكية 

تحصــــــــــــــني مدينة ك، وقد قام درغوث َّبشـــــــــــــــا َّبلعديد من األعمال  (344) من الزمن  املنطقة ألكثر من عقد

ـــرابلس  بىن ولقد  ،لألهايلمن اهلجمات البحرية املسيحية، ومتكن من توفري العديد من املساكن  دفعا عنهاطـ

ـــــــــــــــــرحياً درغوث َّبشـــا جامع وكان النشـــاط البحري خالل الفرتة العثمانية "، (345)ملقر حكمه مالصـــقا  اً وضــــ

ــــــــــــراعات اليت كانت حتدث بني  ال وايل )الباشا( األوىل متزايدا، وخالل تلك الفرتة كان هناك العديد من الصـ

الــذي يرأس جملس الــديوان والبــاي الــذي يرأس احلــاميــة   (346) املعنَي من قبــل الســــــــــــــلطــان العثمــاين، والــداي

                                                                            

  درغوث َّبشا: كان مصارعا قوي البنية ويتمتع بذكاء مفرط وشجاعة كبرية، وقد اختار لنفسه مند الصغر أَْن يركب البحر فعمل رَّبان
تررة عبد  ،ريقيا الشماليةسامح عزيز، األتراك العثمانيون يف أف :ُعِرَف عنه القيادة والدهاء احلريب والبحري، انظر السفن وقدوامتلك العديد من 

 .80،53-52،24صم، 1969،والنشردار لبنان للطباعة  :، بريوتأدهمالسالم 
 .34 اجلرانزي ، مرجع سابق ، ص (342)
النكشارية: فرقة خاصة من اجليش العثماين، قامت الدولة العثمانية بتبين أفراد هذه الفرقة مند صغرهم و تربيتهم تربية عسكرية  (343)

ا صارمة، وقد خضعوا لقرارات خاصة حترم عليهم االشتغال َّبألعمال املدنية و الزواج ولكن االنكشارية يف والية طرابلس الغرب رفع منهم هذ
م، راجع حممود انجي، طرابلس الغرب،  1826احلظر وجعلت هلم مميزات خاصة، وبقي هذا النظام معموال يف الدولة العثمانية ح  سنة 

 .228م ،ص1970كلية اآلداب ليبيا-منشورات اجلامعة الليبية ،السالم أدهم وحممد األسطيتررة عبد 
 .33ص (،مرجع سابق،1911-1551) البلوشي، اتريخ معمار املسجد يف ليبيا يف العهدين العثماين والقرمانليأنظر:  (344)
 .34البلوشي، مرجع سابق، ص أنظر:  (345)
( ويطلق على احلاكم الفعلي لإلايلة ،وقد اختذه حكام إايالت طرابلس و تونس اجلزائر لقباً هلم، وأول الداي: لقب يعين َّبلرتكية )معايل (346)

خليفة حممد التليسي، :.تعريب1850 -1510كوستا نزيو برنيا،طرابلس من سنة :،انظر1611داي يف طرابلس هو صفر داي يف سنة 
 .  110طرابلس، ص
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ـــــــــــر العثماين األول ثالثة وأربعني والي االنكشارية ـــــــــــرابلس خالل العصـ حيث حرص  ،اً ، فقد بل  عدد والة طـ

العهد أصـــــبحت  االنكشـــــارية  تتســـــلط على الســـــالطني على تقصـــــري مدة الوالة يف احلكم، ويف أواخر هذا 

وقد  هر الفساد يف الوالية بعد سنوات قليلة من  .فساد اإلدارة إىل االنكشاريةفساد  ىأموال البالد وقد أد

البالد دون االهتمام  األموال، وأمهلوا شــــــــــــــؤونويف ذات الوقت انشــــــــــــــغل الوالة جبمع  ،بداية احلكم العثماين

وقد  ،(347) وأصــــبح احلكم العثماين يســــري حنو الضــــعف واالهنيار البالد، نت هتددكاَّبألخطار اخلارجية اليت  

ـــــــــروف اليتأدت  ـــــــــراَّبت السياسيةمرْت هبا البالد من  الظـ ـــــــــر العثماين  خالل الفرتة االضطـ األخرية من العصـ

ـــــــرة القرمانلية من الوصول إىل احلكم سنة  تاألول إىل متكن ـــــــ/1123اأُلسـ م، وبذلك دخلت ليبيا 1711هـ

 .(348) وهي الفرتة القرمانليةيف مرحلة جديدة من احلكم 

 
 

 (1835-1711)العهد القرمانلي الرابع: املطلب 

َّبستقاللية السلطة انفردت " اليتالقرمانلية،  املناطق األخرى حلكم األسرة َّبقيمع طرابلس دينة مخضعت 

َّبشوات ست تعاقب على حكمها وراثيا  سنة،124عن الدولة العثمانية مع الوالء هلا فقط، وذلك طيلة  

 أمري األمراء يعين يالذ منحوه لقب "البكلربك يالذ ينلوهلم الباشا أمحد القرما، أ(349)" من هذه األسرة 

منها البالد واالضطـراَّبت السياسية يف الفرتة لظـروف اليت كانت تعاين اوبسبب  ،(350)" سيد السادة وأ

وكان الشعب حياول َأْن خيرج من هذه  ،(351) فأصبحت هدفا للمؤامرات ،األخرية من العصـر العثماين األول
                                                                            

 . 35اجلرانزي ، مرجع سابق، ص أنظر:  (347)
 .29 م ، ص1971ليبيا قبيل االيطايل أو طـرابلس الغرب يف أواخر العهد العثماين،القاهرة،، الدجاين، أمحد صدقيأنظر:  (348)
 .38اخليتوين، مرجع سابق ،  (349)
 27الدجاين ، مرجع سابق ، ص  (350)
 .37اجلرانزي، مرجع سابق،ص أنظر:  (351)
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فكان  ،(352) م1711من الوصول إىل احلكم سنة    متكن اأُلسـرة القرمانليةاألوضاع السيئة، مما أدى إىل 

متر هبا البالد تستدعي كانت الظـروف اليت  ن أومبا "رتكي من ضمن ضباط اجليش ال يالقرمانلأمحد َّبشا 

 هور شخص قوي يستطيع َأْن يقضـي على هذه الفوضى نتيجة الظـروف السياسية الداخلية واألخطار 

 َّبلوايلبثورة شعبية أطاحت القيام  يأمحد َّبشا القرمانلقرر  الذ (353)اخلارجية اليت كانت حتدق َّبلبالد، 

ُرحب ع يف ذلك الوقت قد أصبح سيئا فأَلنا الوض ،اليت كانت تعم البالد وضع حد للفوضىل آنذاكاحلاكم 

 ،وعد الشعب بتحسني األوضاع من خالل حكم أفضل، رغم معارضة العثمانيني لهو  ،البالد أهايلبه من 

أصدر السلطان ف (354) حاكمة ةمحد َّبشا مؤسس أول أسر أوكان ، وأربعة وعشرين سنة ةودام هذا العهد مائ

 ،(355)م بتعيني أمحد القرمانلي واليا على طـرابلس،1722هـ /1134مرسوما يف سنة أمحد الثالث العثماين 

ح  أصبح هلا شأن يذكر يف األعمال يف فرض السيطرة ونشر الطمأنينة يف البالد  يَّبشا القرمانلوجنح أمحد 

وأكد سيطـرته على فزان وبرقة " لعسكرية قوة البالدحيت زادت حتسيناته البحرية وا ،(356)التجارية والبحرية 

إىل جانب طـرابلس وحارب الثورات اليت كانت هتدد البالد، كما اهتم َّبألسطول وأعاد له شهرته أايم درغوث 

                                                                            

  من أصول عثمانية موطنها األصلي مدينة قرمان يف بالد األانضول وقد جاء جدهم األكرب املدعو مصطفى ِإىل طرابلس  القرمانلية: أسرةاألسرة
متد وكان حبارا وامتلك املزارع يف املنشية واندمج أبناؤه وأحفاده مع السكان وصاهروهم ومؤسس األسرة وهو يوسف ووصل ايل مرتبة َّبش أغا وا

رود ،  23و17صم، 1966 الفرجان،مكتبة  القرمانلية، بريوت:اهنيار حكم األسرة  إااعيل،علي عمر بن  :انظر عاما،( 124حكمه قرابة )
 .2صم، 1961،العالية، راسات العربية دمعهد ال القاهرة: طه فوزي، :سرة القرمانلية، تعريبالغرب حتث حكم األ كي، طرابلسولفو ميكا  

 .29الدجاين مرجع سابق ، ص أنظر:  (352)
يطايل أو طـرابلس الغرب يف أواخر العهد ليبيا قبيل اإل، وملزيد من املعلومات، انظر: الدجاىن ، 37اجلرانزي، مرجع سابق، ص أنظر:  (353)

 م.1971العثماين،القاهرة،
 .29مرجع سابق ، ص  الدجاين، أنظر:  (354)
 .23جع سابق ،صمر البهنسي، أنظر:   (355)
رسالة ،1911-1835دور املؤسسات الثقافية يف جمتمع والية طرابلس الغرب، خالل العصـر العثماين الثاين ، سامية ،أبو عجيلةأنظر:   (356)

 .11ص ،2007 ليبيا، ،طرابلس ،السرااي احلمراء ةمكتب ،ماجستري غري منشورة
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 ىومن األعمال اليت قام هبا إعالنه اجلهاد على السفن األوروبية اليت من خالهلا استطاع احلصول عل ،َّبشا

حيث انتهت  ،عاما 34القرمانلي لطـرابلس  َّبشا وقد "دامت فرتة حكم أمحد،  (358) (357)" نائماألموال والغ

 Domingo)اإلسباين ذكر الكاتب  "فقد .بصـرهانتحر بعدما فقد  م، عندما1745هـ /1158سنة 

bediay leblick)  م "لقد انقضت عشـر سنوات 1806م ح 1805الذي أقام يف طـرابلس مند سنة

وقسمت ليبيا أثناء العهد القرمانلي إىل (359)"وهو مرتبع على العرش والشعب راض عنه كل الرضاونصف 

وقد كان أمحد َّبشا القرمانلي يف تلك الفرتة صارما يف  ،هي طـرابلس ومصـراته وبرقة ،ثالث مقاطعات كبرية

 (360) حكمه،

ن يفرض أحيث استطاع  ،سرة القرمانلية  لليبيامن أفضل فرتات حكم األ يتعترب فرتة حكم أمحد َّبشا القرمانل

 لليبياما أدى إىل انعكاس األحوال االقتصادية والسياسية وحيقق وحدهتا  ،نفوذه على ريع األراضي الليبية

إقليم وقد استطاع فتح طـرق التجارة اليت تربط بني طـرابلس واملدن األفريقية، وذلك بعد ضم " (361) لألفضل

واستطاع حتسني األحوال املعيشية من خالل اهتمامه َّبألسطول البحري الذي زاد من املوارد، وهذا ما  ،فزان

وقام أمحد َّبشا بوضع بعض القوانني وإشـراك  ،جعل الدول األوربية تسعى إىل كسب ود أمحد َّبشا القرمانلي

لبالد، واهتم َّبللغة العربية فجعلها اللغة الراية بعض املواطنني فيها، وأدجمهم َّبجليش واالشرتاك يف إدارة ا

جامع ك  ،ه للعديد من املباين ذات القيمة الفنية واملعماريةؤ ومن انعكاسات تلك الفرتة  بنا،  (362)" للدولة

                                                                            

 38اجلرانزي، مرجع سابق، ص  (357)
 .11صة، مرجع سابق ، بوعجيلأساميه  (358)

 .26ع سابق، صمرج ( البهنسي، 359)
 .38. /اجلرانزي، مرجع سابق، 23مرجع سابق، ص  البهنسي، أنظر:   (360)
 21البهنسي ، مرجع سابق، ص أنظر:   (361)

 .11ص مرجع سابق،سامية أبو عجيلة، ./ 39-38اجلرانزي ، مرجع سابق، ص  ( 362)
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وأثناء تلك الفرتة أصبح نظام احلكم "،( 363)القرآن الكرمي  حلقه مبدرسة لتعليم وحتفيظأو  أمحد َّبشا القرمانلي

، واستطاع ( 364) "ز والة هذه اأُلسـرة القرمانلية وكان يوسف َّبشا أبر  فيها وراثيا بعد أتسيس اأُلسـرة احلاكمة،

أَْن ينشـر التسامح بني خمتلف األداين والقضاء على الفساد مما جعل عددا كبريا من يهود تونس واجلزائر 

طرابلس عمال للنهوض مبدينة من األلكثري محد َّبشا قد قام َّبأن أجند  ،(365)يتجهون للهجرة إىل ليبيا

   ،1745يف عام حيث تويف  ،االقتصاديأساس متني متثل يف االستقرار السياسي واالنتعاش  ىعل ها ضعو و 

طموحا واستطاع  وكان ،م1832 -1795احلكم  يوسف َّبشا ن توىلأىل إعليه  وما هعلى واستمر احلال 

 ياهاملومتكن من فرض سيطـرته على "، خالل فرتة حكمه األمن واالستقرارعم م البالد مدة طويلة، و َأْن حيك

طالب الدول اليت متر سفنها  عرب تلك املياه برسوم املرور، وقام بزايدة وضع بعض القوانني حيث بة، اإلقليمي

عن ، وعند امتناع إحدى سفنها (366)"وذلك أتمينًا لسالمتها عند مرورها ،الرسوم على السفن األمريكية

قبول دفع الرسوم، طلب االستيالء عليها، وهلذا قامت احلرب بني الطـرفني مما دفع األمريكيني إىل فرض 

م، 1805عام وانتهى بعقد معاهدة بني الطـرفني يف  ،حصار على طـرابلس واستمر النزاع ملدة أربع سنوات

حيث عرفت حبرب السنوات  . (367) دفعت مبقتضاها أمريكا مبلغا من املال يف مقابل إطالق سـراح األسـرى

حبارهتا  وأسـر ممن املال بعد احتجاز إحدى سفنه امبلغمريكان ن دفع األأبتلك احلرب  كانت هنايةو  األربعة

                                                                            

 https://www.youtube.com/watch?v=9BOrozkF4rk/  .11، ص مرجع سابقسامية أبو عجيلة، أنظر:   )363(
 ،15-9-2018. 

 .39اجلرانزي، مرجع سابق ، ص   (364)
 .26سامية أبو عجيلة، مرجع سابق، ص أنظر:   (365)

 .40اجلرانزي، مرجع سابق، ص  (366)
طرابلس الغرب دراسات يف البهنسي ،  /.189ص ،1962سنة القاهرة،، واحلاضرليبيا بني املاضي  ،حسن سليمان حممود،أنظر:  (  367)

 .27، مرجع سابق، ص الرتاث املعماري والفين
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ولكن سـرعان ما ساءت األحوال خالل الفرتة األخرية  ،(368) فيالدلفيا حيث كانت تعرف َّبسم ،الثال ائة

 ،شؤون البالد، وكانت الدولة العثمانية تراقب تلك األحداث تور ودخلت البالد يف فوضى وتده ،مهمن حك

انغماس يوسف َّبشا يف امللذات، مما أَدى إىل زايدة االهنيار االقتصادي وزايدة الديون  ،ومما زاد األمر سوءا

، وقيام الثورات الداخلية من قبل األهايل بسبب (369)الفرنسية واإلجنليزية اليت تراكمت أثناء تلك الفرتة 

ليأيت ابنه علي َّبشا  ، وقد أرغم يوسف َّبشا على االستقالة(370)الصـراع بني أبناء يوسف َّبشا على السلطة،

 .(371)ويتوىل زمام األمور ولكن الوضع كان سيئا ال ميكن إصالحه

حيث اعتربوا برقة جزءا من  م،1711حاكمة على ليبيا سنة سرةأمانلية كقد  هرت األسرة القر ل

حاكما على برقة  يمانلابن أمحد القر  َّبيمقرا هلم، وكان حممود  بنغازيقلعة  واختذوا من ،(372)مملكتهم،

، البحريوبعيدة عن الغزو  بنغازيمدينة  يفحيث كانت احلياة مستقرة نوعا ما  ،(373) بنغازيومقره مدينة 

جتارة الزراعة وجتارة امللح وتربية احليواانت وجتارة االسترياد  ،جماالت ثالث يفوتركز نشاطها على التجارة 

أما العملة  (374)امللح"  كاوهسم "ايت املدينة َّب س حيثالرئيالعامل  هيوالتصدير، وكانت جتارة امللح 

                                                                            

 .27،ص، مرجع سابق البهنسي أنظر:   (368)
 .47،ص ،مرجع سابقالبلوشي أنظر:   (369)
 .47، ص مرجع سابقأنظر:   (370)
 .41زي، مرجع سابق، ص اجلران أنظر:  (371)
 .38اخليتوين ، مرجع سابق، أنظر:   (372)
منشورات جامعة : ، ليبيابنغازي ،م(1939-1949برقة ) يفدارة العسكرية الربيطانية سنوات احلرب واإل ،القالل، أمحد حممدأنظر:   (373)

 .389-388، ص 2003الطبعة األوىل، قاريونس، 
 .389القالل، مرجع سابق ، ص (374)
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 ريع أحناء يفاملستعملة  (375) للبالد فلقد كانت العملة الرتكية "العثمانية". الرتكيليبيا فرتة احلكم  يفالسائدة 

 ل"وخال للبالد. اإليطايلخالل االحتالل  وميكن معادلتها َّبللرية اإليطالية ،العامل يفمرباطورية العثمانية اإل

وجدت أنواع خمتلفة من العمالت األجنبية من الذهب والفضة، وكانت اللرية الذهبية  الثاين العثماينالعهد 

 .(376)السوق اللييب" يفواإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية نقدا متداوال بني الناس  الرتكية

ـــــــــــــــــرابلس  وخالل تلك الفرتة كانت الدولة العثمانية تتابع ما جيري "فأرســـلت طاهر َّبشـــا الذي وصـــل ِإىل طـ

، وعني (377)وقبض على علّي َّبشا القرمانلي"  َّبشا،حتت إمرة جنيب  اإلنكشاريةومعه حنو ستة آالف من 

وفر حممد نفســـه  ليبيا، وقتلاألســـرة القرمانلية وبقي يوســـف يف  وإهناء حكمجنيب َّبشـــا حاكما على الوالية 

ليبيا إىل  توعاد ،(379) وربع قرنبذلك حكم األســـرة املســـتقل الذي دام قرانً  ىوانته ،(378)مالطا  ىلإ أمحد

 .(380) القرمانلياحلكم املباشـر من قبل السالطني كما كانت قبل العهد 

يف حيث أصــــبحت فيها ليبيا  ،هارادز اأكثر كانت   ياحلكم القرمانل أَنا فرتةوتســــتنتج الباحثة من ذلك       

َّبشــــــا خصــــــوصــــــا يف فرتة أمحد  ،العثماين األول عهدحالة ســــــياســــــية واقتصــــــادية أفضــــــل مما كانت عليه يف ال

ـــــــرابلس  بتحصنيواهتم  .مدين وديينمباين وعمران من  ه، وما قدمالقرمانلي  جماليهمل ومل القدمية، مدينة طـ

                                                                            

م 1984عالن، ، طرابلس، املنشأة العامة للنشر والتوزيع واإلالتليسي، تررة: خليفة الثاين العثماينثناء العهد أكورو فرانشيسكو، ليبيا    (375)
 .2ص  ،

، مجملس الثقافة العاول من القرن العشرين، النصف األ يف بنغازيجمتمع . نقل عن: وهيب أمحد البوري، 38اخليتوين، مرجع سابق، ص   (376)
 .28 ص
 .41ص مرجع سابق، ( اجلرانزي،377)

 .41مرجع سابق، ص أنظر:   (378)
 .276ص،م1997سنة ،مكتبة طرابلس العلمية العاملية ،اتريخ الدولة العثمانية ، عليّ  ،سلطانأنظر:   (379)

 .191ص مرجع سابق،حسن سليمان حممود، أنظر:  (  380)
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وقد استمرت التجارة  ،كما شجع علي َّبشا التجارة"   ،هعهدت األخرى أثناء اجملاالو الثقافة والفن والعمارة 

والنشــاطات البحرية وبناء املســاجد يف الفرتة اأُلوىل من ُحكم يوســف َّبشــا، وأهم هذه املســاجد هو مســجد 

أمحد القرمانلي ومســــجد مصــــطفى قرجي وملحقاته، فقد ســــاهم فن العمارة العثمانية يف إنعاش روح اجملتمع 

اســــــــــــــتطاعوا أَْن حيافظوا على الفن والعمارة، وبذلك تنتهي هذه  القرمانينياللييب، وبذلك ميكننا القول: إن 

 .(381)"ليبيا يف احلكم العثماين الثاين الفرتة القرمانلية لتدخل

 
  (1911-1835العثماين الثاين ) هدالع ايفامس:املطلب 

 أعد ، حيثعاما124م والذي اســــــــتمر أكثر من1835وذلك يف ســــــــنة  القرمانينيمت القضــــــــاء على حكم 

الوصول ِإىل َّبقي  خالل االستيالء عليها إبمكاهنم  ومن ،طـــــــــــــــرابلس على خطة َّبرعة لالستيالءالعثمانيون 

ومت اختيار رئيف َّبشــــــــا ليكون  ،أصــــــــبح تعيني الوالة يتم من قبل إســــــــطنبولبذلك و  ،(382)املناطق األخرى 

يف يوســــف َّبشــــا  وبقي، (383)حيث قام برتحيل أُســـــــــــــــــــــــرة القرمانلي ِإىل إســــطنبول  ،حاكما عاما على ليبيا

 ولكن يف ذلك الوقت مل يهتم األهايل َّبحلكم اجلديد ،بعض أفراد أُســـــــــــــــــــــــــرتهمع  طرابلس بســـــبب كرب الســـــن

ور والزاوية َّبلقوة يف الوقت الذي كانت الدولة ولكن رئيف َّبشـــــــــــا قام إبخضـــــــــــاع أهل اتجوراء وجنز  ،(384)

 .(385) العثمانية حتاول كسب ثقة األهايل

                                                                            

 41اجلرانزي، مرجع سابق، ص أنظر:   (381)
 .14ص  عجيلة، مرجع سابق، أبوأنظر:  ( 382)

 .42جلرانزي، مرجع سابق، ص اأنظر:    (383)
 .192السابق، ص حممود، املرجعحسن سليمان  أنظر:   ( 384)
 .29مرجع سابق، صالبهنسي, أنظر:   (385)
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وشـــــــــهدت ليبيا خالل هذه الفرتة العديد من اإلصـــــــــالحات اليت انعكســـــــــت على جوانب احلياة العامة      

حيث  ،قتصـاديةللشـعب، وقد مشلت التعليم والرعاية الطبية وغريها، وانطلق الوالة من أجل انتعاش احلياة اال

بـدأت تعتمـد فيهـا على مواردهـا اخلـاصـــــــــــــــة بتحريـك التجـارة يف داخـل البالد، ممـا أَدى ِإىل انتعـاش التجـارة 

لقد مرت ليبيا خالل هذه الفرتة و" ، (386) البحرية من موانئ طـــــــــــــرابلس واخلمس ومصـــــــــــــراته وبنغازي ودرنة

وكان من بني الوالة القوي  ،الوالة من فرتة ِإىل أخرىَّبلعديد من التغريات حيث كان الباشـــــــــــــــا يقوم بتغيري 

 " أمور الواليةكما كان من بينهم الضــــعيف العاجز الذي مل يســــتطع ضــــبط ،  صــــالحاملقتدر الذي حاول اإل

حيث كانت تعمر ليبيا َّبملســــاجد  ،، ولقد شــــهدت تلك الفرتة األمن والســــالم وازدهار العمارة الدينية(387)

ــــــــرابلس. و هر يف تلك الفرتة ما يعرف )بشيخ البلداليت مت بناء أغلبها  يتوىل هذه املهمة أحد  (،يف مدينة طـ

أبناء الليبيني الذين كان هلم مكانة، حيث يقوم شـــــــيخ البلد مبســـــــاعدة الوالة بشـــــــؤون املدينة، واســـــــتمر هذا 

 بوالايهتم استقالهلم الدولة العثمانية للحد من سلطة الوايل وخلوفها من ة، لرغب1869النظام متبعا ح  سنة 

 .(389) البلدايتِإىل أَْن أصدر السلطان أمرا إبلغاء مهمة شيخ البلد وأمر بتأسيس نظام  ،(388)

 وأهم إصــــــــــداراهتاوكانت بقلعة طـــــــــــــــــــــــــرابلس  ،أول مطبعة الفرتة أتســــــــــيسومن أهم ما أجنز خالل تلك "    

 جريدة شــعبيةمت إصــدار أول  .م1897)طـــــــــــــــــرابلس الغرب( وكانت أول صــحيفة تصــدر يف ليبيا، ويف ســنة 

أما َّبلنســـــــــبة ِإىل األحوال االقتصـــــــــادية فقد شـــــــــهدت تلك الفرتة نشـــــــــاطا اقتصـــــــــاداي  (،وهي )جريدة الرتقي

 .(390) "ح والزيتون والنخيل وزراعة التب ملحو ا، ومنها زراعة الشعري والقم

                                                                            

 .30، صمرجع سابقالدجاين،  / .52البلوشي، مرجع سابق، ص أنظر:   (386)
 .43سابق، ص اجلرانزي، مرجع  أنظر:  (387)
 .56م، ص1966دار املعارف، سنة  القاهرة: جالل حيي، املدخل ايل اتريخ العامل العريب احلديث،أنظر:   (388)
 .30، صمرجع سابقالبهنسي، أنظر:   (389)
 44اجلرانزي، مرجع سابق، ص  (390)
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وقد حاول بعض الوالة ومنهم الوايل عزت َّبشــــــــا وعلي رضــــــــا َّبشــــــــا يف أواخر احلكم العثماين النهوض      

مبجال الصــــــناعة، تعددت الصــــــناعات واحلرف، ونتيجة هلذا االنتعاش التجاري وتوفر املواد اخلام، وقام انمق 

ات صناعة النسيج، واحلصـــــر، ومن أهم هذه الصناع ،َّبشا بتدريب بعض التالميذ على الصناعات التقليدية

ــــــــــــــــرابلس ســوق احلرير   واحللفاء، والدَّبغة وَّبإلضــافة ِإىل مهنة صــياغة الذهب والفضــة، حيث كان يوجد بطـ

ـــــــــــــــــــرابلس بصـــــناعة احلصـــــري الذي كان يصـــــدر ِإىل تركيا واإلســـــكندرية وتونس فظهرت ، (391) واشـــــتهرت طـ

ـــــــــــرابلس ودواخلها ألول مرة يف معرض أورويب بلند حيث كانت جتمع العروض ، 1851ن سنة منتوجات طـ

ــــــــــــــــــرابلســــية ومن فزان وبنغازي وتشــــحن ِإىل األســــتانة إلرســــاهلا للمعرض الصــــناعي بلندن  من املنتوجات الطـ

 . (392)للمشاركة هبا من خالل هذا املعرض 

املشــــــــــاكالت من بعض  فقد كانت هذه الفرتة حماولة إلجراء بعض اإلصــــــــــالحات رغم أَنا هذه الفرتة مل ختل

صـــــــلت ليبيا ِإىل مرحلة من الضـــــــعف وتدهور األوضـــــــاع الداخلية، وأصـــــــبح و وقد  ،الداخلية للدولة العثمانية

ــــــــــــرية ملعاهدة لوزان  ممااخلارجية العثمانيون ال يستطيعون محايتها من األطماع  أجرب تركيا ِإىل تنفيذ البنود السـ

ت على منح ليبيا االســــــــــــــتقالل التام عن الدولة م واليت نصــــــــــــــ1912اليت عقدت بني تركيا وإيطاليا ســــــــــــــنة 

ـــــروع  يرمي ِإىل استعمار إيطاليا، وقد استغلت إيطاليا هذه املشاكالت (393) العثمانية ، حيث كان هذا املشـ

ــــــــــــــــــرا جديدا ســــيكون على الليبيني الوقوف  الداخلية يف الدولة العثمانية نفســــها، وأصــــبحت ليبيا تواجه خطـ

ــــــــــــــــــــــر خارجي، و  ســــــــبتمرب ســــــــنة  29عليهم أَْن يتولوا أبنفســــــــهم املقاومة  أُعلنت احلرب يف ملواجهة أي خطـ

                                                                            

 .32، صمرجع سابقالبهنسي، أنظر:   (391)
 .59القدمية، املرجع السابق، صمشروع تنظيم وإدارة املدينة أنظر:   (392)
 .34، صمرجع سابقلبهنسي، اأنظر:    (393)
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ــــــــــــــــــرابلس واملوانئ احمليطة هبا حتت  (394)م1911 ومل متض مخســــة أايم من اإلعالن، ح  أصــــبحت مدينة طـ

ــــــراع مع 1911، وبذلك انتهي احلكم العثماين يف ليبيا يف سنة (395)االحتالل اإليطايل م لتدخل ليبيا يف صـ

 د. يني، وبداية صـراع جدياإليطال

 
 مدينة طرابلس القدمية أشهر املعاِل التارخيية يف الثاين: املبحث 

 من املدينة الشــــــــــــرقي الشــــــــــــمال الطرف يفيقع الذي من أهم معامل مدينة طرابلس القدمية ذلك البناء العتيق 

على  الســرااي احلمراء بنيت  .2م 1300مســاحتها حيث تبل    (396) احلمراء َّبســم الســرااييعرف و  ،القدمية

وكلمة الســـرااي كلمة فارســـية اســـتعملها ، بقااي مبىن روماين ضـــخم، رمبا كان أحد املعابد أو احلمامات الكبرية

                                                                            

 .34، ص املرجع السابق  أنظر:  (394)
 198، صمرجع سابقحسن سليمان حممود، أنظر:   (395)
 إبشرافر، نشر مانة التعليم والرتبية، مصلحة االاثأمبدينة طرابلس،  اإلسالميسالمية َّبملتحف املعامل اإل ،سعيد على، حامدأنظر:   (396)

 .23، ص 1978ثرية واحملفو ات التارخيية دارة العامة للبحوث األاإل
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ما ألهنا إ ،محراأل هو لون جدراهنا ،االســـم، وســـبب تســـميتها هبذا الوايلو أاألتراك لداللة على قصـــر احلاكم 

 هنــا بنيــت َّبلرتبــة الرمليــةأل ،محر أو ألهنــا كــانــت ترتك بــدون طالء فيظهر لوهنــا أمحركــانــت تطلى َّبللون األ

كمــا هو   ، (397)م 1711 -م 1551األول  العثمــاين وهــذه التســــــــــــــميــة  هرت مع بــدايــة العهــد ،احلمراء

 السرااي احلمراء وتعد ،محايتها يفك حتصينات للمدينة أسهمت كما أن هنا،  (398)22موضح يف الشكل رقم

وكانت أمواج البحر  للمدينةلكوهنا تطل على امليناء البحري  مركزا للدفاع ضـــــــــــــــد اهلجمات البحرية عليها

 ن مت ردم املسطحات اجلانبية يف فرتة السبعينات.أىل إتضرب على جدراهنا لسنوات عدة 

 
 املساجد  األول:املطلب 

يقع املســـــــــجد يف املنطقة اجلنوبية الشـــــــــرقية للمدينة القدمية يف مدينة طرابلس  جامع أمحد ّبش       ا القرمانلي:

حيث يعرف عند الليبيني َّبســــــم حومة البلدية ويف بداية الســــــوق الشــــــعيب  املنشــــــية،َّبلقرب من َّبب  الليبية،

ه مؤسس م، 1737، بين املسجد عام (399)23أنظر للصورة املرفقة َّبلشكل رقم  املعروف َّبسم سوق الرتك

                                                                            

 7- 8ص م، 1977اثر طرابلسواثئق السرااي احلمراء مبدينة طرابلس، منشورات مصلحة اآلالطاهر، محد  عرييب،أنظر:   (397)
(398) https://www.218tv.net/% /  ،12-1-2018   . 
(399)   https://www.pinterest.fr/pin/437764026255511608/ ، 23-4-2016. 

 مس د أمحد ّبشا القرمانلي 23شكل رقم 
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حيث هاجرت عائلته من مدينة كرامان الواقعة يف هضــــبة األانضــــول، وكان  ، يالقرمانلأمحد يوســــف حممود 

م، يف عهده 1711حركة إصــــــالحية نصــــــب من بعدها وايل على مدينة طرابلس عام  ئدســــــان وقاللفر  اقائد

ملا ســـبق حيث كانت اللغة الســـائدة يف كتابة الدواوين اللغة  اً خالف  ت الدواوين تكتب َّبللغة العربية أصـــبح

وي تبل  مســاحة اخلالويضــم املســجد مدرســة قرآنية، ومبيت للطالب، كان يعرف َّبســم )العثمانية(، الرتكية 

عمود  16مرت مربع، وحيتوي على  400مســــاحة بيت الصــــالة  مرت مربع، وتبل  2500املســــجد َّبلكامل 

قبة، وهو حتفة معمارية اكتســـــــــــت جدرانه َّبلقيشـــــــــــاين املزخرف ويغلب عليها اللون األزرق والزخارف  25و

 .(401) (400) الفقهية اجلصية. وكان له دور كبري يف نشر العلوم الدينية والرتبية اإلسالمية

ويذكر الفرنســــــــي فريو يف حولياته، أّن أمحد َّبشــــــــا القرمانلي اســــــــتقدم بناة من تونس واجلزائر لتشــــــــييد       

املدرســــــة  يطل علىأحدها رئيســــــي  جهات،صــــــالة بثالث صــــــحون من ثالث البيت وحياط ، (402) جامعه

من مستطيل أبعاده املسجد يتكّون حيث وامليضأة واآلخران حيّفان ببيت الّصالة من اجلهة الّشرقّية والغربّية. 

وقد قّسمت بواسطة شبكة من  الّشكل،م ويشتمل يف اجلانب القبلي على قاعة للّصالة مربّعة 45م يف 50

 ،(403) اجلداربلة تقابلها مخس أخرى موازية لنفس األعمدة الّرخامّية إىل مخس بالطات تتعامد مع جدار الق

كامل القاعة قباب على عدد املربّعات اليت تكّوهنا شــــــــبكة األعمدة، على غرار الكثري من املســــــــاجد   وتغّطي

 .ىفهي أكثر ارتفاعا من األخر  ،قبيت احملراب والبهو ااحملّلية. وجاءت هذه القباب متســــــــــاوية االرتفاع ما عد

                                                                            

(400) https://www.youtube.com/watch?v=9BOrozkF4rk   ،15-9-2018.   
أكتوبر، الطبعة األوىل، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة،  7الوقف يف والية طرابلس، منشورات جامعة  ،، مفتاحاهلمايلأنظر:   (401)

 .156ص 
(402) Ch. Féraud, 1927, p. 179. 

جوامع عثمانية يف بالد املغارب: دراسة يف صلة املركز َّبألطراف يف جمايل العمارة والفنون، جملة الّتاريخ واآلاثر  ،السعداوي، أمحدأنظر:   (403)
  http://www.al-sabil.tn/?p=2758،  2017، سنة 3والعمارة املغاربية، العدد 
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ية حتمل رســوما نباتّية وهندســّية. وتنتصــب هذه القباب على القبان أونالحظ  ب ريعا تكســوها نقوش جصــّ

اجمللوب الذي أيخذ شـــكل العمود التوســـكاين عقود نصـــف دائرية متجاوزة حتملها أعمدة منحوتة يف الّرخام 

  .(404) من مقاطع الرخام اإليطالية الّشهرية بكراره

ية َّب احملرابيكتســـــي ومن انحية أخرى       لبالطات اخلزفية، ما عدا نصـــــف القبة اليت تغطّيها نقوش جصـــــّ

املئذنة من اخلارج أبرز عناصــــــر هذا املســــــجد،  ومتثل ،الّرخامن من ين صــــــغري يعلى جانيب احملراب عمود وجند

 وتبدو واضحة أكثر من انحية سوق ،منطقة األسواق احمليطة هبا َّبلكاملعلى طل وتأتخذ الشكل املثمن و

حماطة بشـــــريط بســـــيط من  كتبت عليها آية قرآنية  ،جوانبها لوحة من الرخام ىوحتمل املئذنة يف أحل املشـــــري،

  الزخارف القيشانية، وبعض احلليات البسيطة اليت حتاط أبعلى جدران املئذنة.  

 ،الفرتة العثمانيةوميثل جامع أمحد َّبشــــا القرمانلي أحســــن متثيل اجلوامع الراية اليت شــــّيدت بليبيا خالل "   

ورغم أتثره بعمارة مســــجد الصــــباغني يف تونس، فهو حيمل عناصــــر عّدة مرتبطة َّبلّتأثريات الشــــرقية العثمانية 

أو الّتأثريات األوروبية مع تواصـــــــل التقاليد احمللّية اليت تظهر من خالل اســـــــتخدام القباب عوضـــــــا عن األقبية 

الة. لقد مثل هذا املعلم  يف عصــره منوذجا يتبع يف بناء املســاجد، من ذلك جامع مصــطفى لتغطية قاعة الصــّ

ه وزخرفته جبامع أمحد َّبشا ئ( وأتثّر يف خمّططه وبنا1833قرجي الذي شّيد يف أواخر الفرتة القرمانلية )سنة 

تنوعت الزخارف املنفذة على جدران مســجد أمحد َّبشــا القرماين ســواء كانت يف الداخل  ،(405)" القرمانلي

كل مبا يتناسب مع الشكل العام، وأبدع الفنان املسلم يف وضع الزخارف يف أماكن مناسبة حبيث   ،جو اخلار أ

 ختدم الشكل اجلمايل والروحاين للمكان وكانت مقسمة على النحو التايل:

                                                                            

(404) https://www.youtube.com/watch?v=9BOrozkF4rkK     2018-9-15بتاريخ،   

ة السعداوي، جوامع عثمانية يف بالد املغارب: دراسة يف صلة املركز َّبألطراف يف جمايل العمارة والفنون، جملة الّتاريخ واآلاثر والعمار  (405)
 .املغاربية، مرجع سابق
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و أغلب بالطات القيشـاين املكسـوة هبا جدران املسـجد سـواء يف الصـحن اخلارجي أاحتوت  زخارف نباتية:

متنوعة  يف بيت الصــــــــــــــالة الداخلي على العديد من الزخارف النباتية اليت بدورها حتمل يف طياهتا أشــــــــــــــكاال

والسيقان املتداخلة  (406)25-24شكال رقم كما هو موضح يف األ وراقكزهرة القرنفل واأل  ،لعناصر نباتية

املسـجد بناء على تصـميمها ونوع زخرفتها  هتكسـيبعضـها يف بعض، وتقسـم اللوحات اخلزفية املسـتخدمة يف 

خزفية يشـــــتمل تصـــــميمها األســـــاســـــي على عنصـــــر الفازة أو احملبس واليت منها خيرج توريق ملتو  تىل "لوحاإ

لوحات خزفية رســــم عليها  (407)خلفية اللوحة َّبلكامل "  أو عناصــــر نباتية أخرى متأل اومنعرج، حيمل أزهار 

  :ويشمل كتابة نسخية ويف قسمها األعلى رات قبة ونص كتايب ،عقد من نوع حدوة الفرس

 " بسم هللا الرمحن الرحيم

 هذه الدار أضاءت هبجة

 وجتلت فرحا للنا رين

                                                                            

  .2018-7-30لوحات خزفية تكسو جدران صحن املسجد من الداخل مت تصويرها من قبل الباحثة يوم االثنني املوافق  (406)

س، اللوحات والبالطات اخلزفية، مناذج من الفنون والعمارة اإلسالمية مبدينة طرابلس القدمية، مشروع تنظيم وإدارة املدينة القدمية طرابل (407)
 . 5ـــــ 4، ص 1998الكتيب الثالث، 
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 أبواهبا ىالسعد علكتب 

 مننيآادخلوها بسالم 

 (408) " 1228من عمل اسطى يوسف اخلمريي 

احتوت على لون  ،فمنها رَّبعية الزخرفة ونصـــــفية الزخرفة ،شـــــكالبالطات القيشـــــاين املختلفة التصـــــاميم واأل

ربعة امتار يعلوها شريط من الزخارف اجلصية أ و عدة ألوان كسيت جدران املسجد هبا َّبرتفاع حوايلأواحد 

للمســـــجد  امميز  وشـــــكال او الكتابية على كامل جدران بيت الصـــــالة من اخلارج والداخل، مما أعطت انفرادأ

حبيث يعد حتفة معمارية ومتحفا للخزف، الذي جلب من خمتلف األماكن  ،خرىألخالفا للمســـــــــــــــاجد ا

واملراكز احلرفية "خصــــــوصــــــا تلك اليت كانت تعمل يف تركيا وَّبلتحديد من تيكفور ســــــراي املركز اخلزيف الذي 

 .(409)افرجني" 1727عام  نتاجه يف حوايلإ أبد

عطاها رصانة وقيمة معمارية عالية أمحد َّبشا و أاجلدران الداخلية ملسجد اخلط الكويف  ىأثر  كتابية:زخارف  

حيث ، (410) 26هو موضـــــح يف الشـــــكل رقم كما خصـــــوصـــــا عندما نفذ على اجلص ذو الصـــــالبة والقوة  

                                                                            

 .4قدمية، ص مرجع سابق، اللوحات والبالطات اخلزفية، مناذج من الفنون والعمارة اإلسالمية مبدينة طرابلس ال (408)
 .5مرجع سابق، اللوحات والبالطات اخلزفية، مناذج من الفنون والعمارة اإلسالمية مبدينة طرابلس القدمية، ص  (409)

 .2018-7-30مآذنه املسجد مت تصويرها من قبل الباحثة يوم االثنني املوافق  الداخل تتوسطلوحات رخامية موجوده يف املسجد من  (410)

 قرآنية جامع أمحد ّبشا القرمانليآية  26شكل رقم 
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حاطة ريلة يف إالصـــحن مع اجلص والقيشـــاين وأعطته رونق و مزجت الزخارف الكتابية يف بيت الصـــالة ويف 

 وعبارات دينية حتمل يف طياهتا الكثري من املعاين والتدبر والروحانيات. ةقرآنيشرطة زخرفية وآايت أشكل 

 
اتريخ هذا النمط من  د"يعو  حيثاليت تكســــو جدران املســــجد  يف تنفيذ الزخارفســــتخدم القيشــــاين ا      

نة قيشـان اليت أنشـأهتا امللكة رشـيدة زوجة هارون الرشـيد، وهي من أهم مراكز صـناعة اخلزف البالط إىل مدي

هنا كانت تصـــدر اخلزف القيشـــاين بكميات أواســـم قيشـــان يعين اخلزف. كما  ،يف إيران يف العصـــور الوســـطى

ها إىل الطالء ومل يقتصــر تطور الصــناعة يف تلك العصــور على العجينة بل تعدا ،كبرية إىل كل مناطق الشــرق

نتاج اخلزف يف العامل إوقد كان  .والدهان الذي يكســــــبها امللمس الناعم واجلمال ومينحها أيضــــــا القوة والعزلة

يف  ابرعو  كما  صـــــناعتهشـــــكاله وطرق زخرفته وأســـــاليب أســـــالمي عظيما جدا وميتاز بتنوع منتجاته وتعدد اإل

طالء اخلزف َّبأللوان املختلفة يف صـــــناعة بالطات القيشـــــاين، اليت جندها رات بتفاصـــــيل رالية ثرية وغنية 

َّبلقيمة الرتاثية اليت جتلت من خالل نقوشــــــــــــها وزخارفها اليت اســــــــــــتلهمت من الكتاَّبت العربية اإلســــــــــــالمية 

ريل تزين بالط القيشـــــاين الذي جنده  وتشـــــكيالت خمتلفة من الزخارف النباتية وزهور الزنبق وتداخل زخريف

 .(411)حتفة رالية "

ــاتح      ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروزي واألخضر الغامق واألزرق الفـ ـ ـ ــة كالفيـ ـ ـ ــوان خمتلفـ ـ ـ ـتعمال ألـ ـ ـ ــي متميزا َّبسـ ـ ـ ـــزف الرتكـ ـ وكان اخلـ

ــيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزف حتـ ،واألزرق الداكن واألبـ ـة اخلـ ـ ــي زخرفـ ـتخدامها فـ ـ ـناعياً ال واسـ ـ ـلوَّبً صـ ـ ــق أسـ ــالء، خلـ ــت الطـ

ومعظــــم التصــــميمات تتكــــون مــــن األزهــــار الطبيعيــــة كاخلـزامى والقرنفــــل إلــــى  (412)نظيـــر لــــه فــــي العــــامل. 

                                                                            

 .51، ص 2005سرة، مكتبة األ القاهرة:نون اإلسالمية،الف ،ماهر، سعاد (411)
يب بكر بلقايد، أاخلزف الفين املعاصر يف اجلزائر الفنان جاب هللا سعيد أمنوذجا، رسالة ماجستري، جامعة  ،عبد امللك، صاميأنظر:   (412)
 .46، ص 2017اجلزائر، 

Univ
ers

iti 
Mala

ya



 

160 

 

ـ ـ ــي بـــني األزهـ ــافات التـ ــلئت املسـ ـ ـ ــرز.ُ  ومـ ــراعم الكـ ــن بـ ــاص ومـ ــن شـــجر اإلجـ ــة مـ ـ ــرع اينعـ ـ ـــب أفـ ار جانـ

ــكال األزهـــــار بـــــأوراق كبيـــــرة خضـــــراء ومـــــع النصـــــف اآلخـــــر مـــــن القـــــرن الســــــادس عشـــــر ســـــادت أشـــ

  (413)الطبيعيـــــة فـــــي ريـــــع أعمـــــال الفنون الزخرفية الرتكية. 

 

ويف  ،بعض اجلدران داخل املســــــجد ويف الصــــــحن اخلارجي أســــــقف ةكســــــو يف   اخلشــــــبنه اســــــتخدم أكما 

كما أنه   تفظ هباحتتص الرطوبة و متمادة عضــوية مســامية هو عبارة عن األبواب الرئيســية والفرعية له واخلشــب 

األشــجار، ويؤتى به من  اخلارجية،أي يتخذ أوضــاعاً خمتلفة يف منوه اســتجابة للمؤثرات  ،مادة قابلة للتشــكل

قوة التحمل منها  ،للخشب صفات ومميزاتستخدم اخلشب يف صناعة كل ما حيتاج إليه اإلنسان، و ولقد ا

يف صناعة املنابر  واستخدم ،تشكيله القطع وسهولةوسهولة  حلصول عليه من األشجارا وسهولة ،والصالبة

اخلارجي  نوكذلك يف الســـــدة وتكســـــيه أســـــقف املمرات احملاطة َّبلصـــــح ،بواب والنوافذداخل املســـــاجد واأل

  (414)27كما هو موضح يف الشكل رقم   كما هو احلال يف مسجد أمحد َّبشا القرمانلي،للمساجد 

 

                                                                            

 .91، ص2007وزارة الثقافة، اجلزائر،  الزخرفة املعمارية يف العهد العثماين، ،عقاب، الطيبأنظر:   (413)
مناذج متنوعة للزخارف املنفذة على خامة اخلشب داخل أبواب وسدة مسجد أمحد َّبشا القرمانلي مبدينة طرابلس الليبية مت تصويرها  (414)

 .2018-7-30من قبل الباحثة يوم االثنني املوافق 

 رمانليالزخارف ايفشبية مس د أمحد ّبشا الق 27شكل رقم 
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اكتســـي أبنواع خمتلفة من النقوش والزخارف امللونة على أســـطح اخلشـــب املمتدة يف ســـقف الصـــحن، حيث 

 ورالية  كما نشاهد األبواب املنحوتة بعناصر زخرفية نباتية وهندسية أعطت لتلك األبواب رصانة وثقال

 دة صلبة مكونة هو مايف زخرفة جدران املسجد الداخلية و  سَّبجلبمايعرف أو كما استخدم اجلص عالية.  

من اخلامات املتوفرة بكثرة و  ،يف الطبيعة امنتشـــــــر  اكربيتي  معدانويعترب من ثنائي هيدرات كربيتات الكالســـــــيوم 

، " ولقد شــاع اســتخدامه يف يف بعض األحيان االمحرارمييل إىل  رمادي أوو أبيض أيف األرض وهو ذو لون 

عريب، وازدهر فن الزخرفة اجلصـــــية يف الفن اإلســـــالمي منذ قطار املغرب الأزخرفة العمارة اإلســـــالمية الســـــيما 

اسـتخدم اجلص يف زخرفة مسـجد أمحد َّبشـا القرمانلي على .(415)أتسـيس مدينة سـامراء يف بالد الرافدين " 

على جدران الصـــــحن أنباتية وهندســـــية داخل بيت الصـــــالة ويف  شـــــكاالأشـــــرطة زخرفية وكتابية حتمل أهيئة 

املوجودة داخل بيت الصــــــــالة أبشــــــــكال زاخرة  قبة 25ال  اخلارجي كما كســــــــت الزخارف اجلصــــــــية القباب

 (416)  .28كما هو موضح يف الشكل رقم   له لورال ال مثي ةظهرها يف روعَّبلعناصر اهلندسية والنباتية لت

                                                                            

ية مبدينة طرابلس القدمية، مشروع تنظيم وإدارة املدينة القدمية طرابلس، الكتيب الزخارف اجلصية، مناذج من الفنون والعمارة اإلسالم (415)
 . 4، ص 1998السادس، 

مناذج متنوعة للزخارف املنفذة على خامة اجلبس داخل مسجد أمحد َّبشا القرمانلي مبدينة طرابلس الليبية مت تصويرها من قبل الباحثة  (416)
 .2018-7-30يوم االثنني املوافق 

 

 زخارف جصية مس د أمحد ّبشا القرامانلي 28شكل رقم 
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( ماركوس أوريليوس)قوس  وارجبيقع و  طرابلس، مدينةحد أقدم املســـــــاجد يف يعد أقرجي: مص     طفى جامع 

 املدينة  ســــوارأداخل  الواقعةالقدمية واألثرية  املباين جمموع من امهم جزءيعد و (417)يف وســــط املدينة القدمية

من قبل مصـــــطفى قرجي والذي كان يشـــــغل منصـــــب رئيس  1834مت إنشـــــاء هذا اجلامع يف العام  .القدمية

 نالحظ .إليهالذي كان من املقربني و  القرمانليايل طرابلس يوســـف َّبشـــا املرســـى البحري، كما كان صـــهرا لو 

خمتلفة لوان أ يبرخام ذ م املطعماســـتخدام الرخاحيث من َّبلفن املعماري األورويب  تأتثر ن عمارة املســـجد أ

أمحد َّبشـــــــا تشـــــــابه البالطات املوجودة يف مســـــــجد  البالطات اليت تغطي جدرانه من اخلارج والداخل عوأنوا 

والثاين  (418)(االكواششــــــــارع )ولكل واجهة َّبب رئيســــــــي يقابل الباب األول  ،للجامع واجهتان القرمانلي،

اجلامع على أرض مربعة  مت بناء ،(419) 29كما هو موضــــــح يف الشــــــكل رقم قوس ماركوس أوريليوس  يقابل 

 البارزة على شــكلاملطعم و مزينة َّبلرخام  ذات شــكل مقوس ثالثة أبواب رئيســيةببيت الصــالة حياط الشــكل 

تتوســـطها وحتيطها  بطابعها الفين املعماريمتيزت  ذنة اجلامعأم أغصـــان وأوراق متداخلة ومتســـلقة وورود، أما

                                                                            

  قوس ماركوس أوريليوس يف مدينة طرابلس عاصمة ليبيا. هو قوس لتخليد ذكرى اإلمرباطور الروماين ماركوس أوريليوس، والذي حكم يف
جيذب القوس أعدادا من السياح، ويعد األثر الروماين الوحيد املتبقي يف مدينة طرابلس. ويقع القوس يف  (180 - 161الفرتة بني عامي )

رومانية َّبب البحر الواقع يف مشال املدينة القدمية ويقابل شارع الفرنسيس يف املدينة القدمية وجياوره جامع قرجي القدمي. ويعد أحد اآلاثر ال حي
أنقاض . ويرى الباحثون أن اجتاهات أبواب قوس اإلمرباطور الروماين ماركوس أوريليوس متثل 163املنتشرة يف ليبيا. مت تشييد القوس يف سنة 

 .  https://ar.wikipedia.org/wiki، املدينة الفينيقية القدمية واليت بنيت على أنقاضها املدينة الرومانية
-JOURNAL AL، مسجد مصطفي قرجي، حنان الطاهر اجلرانزي، أمحد فيصل عبد احلميد  (417)
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شارع األكواش: أحد الشوارع املهمة يف املدينة القدمية عرف هبذا االسم نسبة للمخابز اليت كانت موجودة به كون كلمة كوشة أنظر:   (418)
يف اللهجة الليبية العامية تعين خمبز للمزيد من املعلومات عرب هذا الرابط 

https://www.facebook.com/TarykhTrablsBalswr/photos/a.   ،8-7-2017                      . 
 .2018-7-30ليبية مت تصويرها من قبل الباحثة يوم االثنني املوافق مبدينة طرابلس ال ألبواب مسجد مصطفى قرجيمناذج  (419)
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 بالطات خضــراء اللون نقشــت بزخارف نباتية َّبرزة أعطتها رالية عالية ومميزه ،كما هو موضــح يف الشــكل

كسيت جدران املسجد اخلارجية واحمليطة ببيت الصالة َّبلقيشاين واللوحات القيشانية ذات    (420) 30رقم 

 ى زخارف نباتية وهندســــــــــــــية وألوان زاهية غلبطابع مميز ويف غاية الروعة واجلمال، واحتوت البالطات عل

يف حني زينت جدران املســـجد أبشـــكال هندســـية ونبااتت وأزهار " خضـــر،زرق واألون األصـــفر واأللعليها ال

                                                                            

 .2018-7-30مصطفى قرجي مبدينة طرابلس الليبية مت تصويرها من قبل الباحثة يوم االثنني املوافق  مأذنة مسجد (420)

 ابواب حماطة ّبلرخام والبالطات مس د مصطفى قرجي 29شكل رقم 

 مآ نة مس د مصطفى قرجي 30شكل رقم 
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املصــــلني، إضــــافة للمقربة اليت  وضــــوءخمتلفة. يوجد يف صــــحن املســــجد مرافق البناء من دورات مياه وأماكن 

ن املسـجد تزين َّبلزخارف اجلصـية واخلشـبية يف بيت الصـالة واليت تعترب أكما   (421)"دفن هبا مصـطفى قرجي

 ة من نوعها ويف غاية الروعة واجلمال.لوحات فنية فريد

يقع بشــارع ســوق الرتك، شــيده وايل طرابلس "حممد َّبشــا" امللقب بشــائب العني ســنة  جامع ش  ا ب العني:

 م.1699

الفنيدقة، وميتاز َّبلطراز اللييب القدمي، ويعد من أقدم اجلوامع مبدينة طرابلس بناه  حي يفيقع  جامع الناقة:

م، عنــد احتالهلم 1510ســــــــــــــبــان عــام ، ودمره اإلامليالديخالل القرن العــاشــــــــــــــر  الفــاطمي دين هللالــ املعز

  م.1610لطرابلس، ومت إعادة بنائه عام 

هم جوامع املدينة ويقع مبنطقة َّبب البحر، وقد عرف هبذه التسمية نسبة إىل وايل أيعد من  جامع درغوث:

 م.1556حكم طرابلس سنة  الذيطرابلس درغوث َّبشا 

قبل االحتالل  يقع حبومة البلدية َّبلقرب من جامع الناقة، يرجع إنشــــــــــــــاء اجلزء القدمي إىل ما جامع ايفروبة:

 .(422)" الدياملي حنو القرن اخلامس عشر يف العثماين

 

                                                                            

(421)https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D9%82%D8
%B1%D8%AC%D9%8A , 5-11-2018.  

مزج الزخارف الوافدة والرتاث اللييب لالستفادة منها يف إثراء القيم التصميمية للكليم، رسالة ماجستري، جامعة  ،اخليتوين، وفاء على (422)
 .28ص  ،2011ة النوعية ، اإلسكندرية، كلية الرتبي
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  )احلياش(التارخيية  الثاين: البيوتاملطلب 

حيث كانت  عالية، ثناايها راليةاليت حتمل يف  د من البيوت التارخييةيعدلتزخر مدينة طرابلس القدمية َّب

 َّبألعيان،املناصـــــب والنفوذ املعروفني  وألصـــــحابســـــكن مرفه لطبقة معينة من رجال الدولة يف ذلك الوقت 

تزال قائمة ح  وقتنا احلاضــــر  ومن أهم تلك البيوت واليت ال 423نذاك يعرف َّبســــم )احلوش(آوكان البيت 

  تارخيية.جهاز إدارة املدن الثناء للصيانة من قبل وبعضها خيضع يف هذه األ

الذي  يمانللثامن عشر يف عهد علي َّبشا القر احلوش يف النصف الثاين من القرن ا بناء متالقرمانلي: حوش 

واســـــــتخدم يف  ،من أرل املنازل َّبملدينة القدمية طرابلس م ويعترب1795و 1754امتدت واليته بني عامي 

 وقـد ،الليبيـةفرتات كقنصــــــــــــــليـة لبعض الـدول، وقـد مت حتويلـه إىل معرض اترخيي خيتص َّبملقتنيـات التقليـديـة 

ويف العهد العثماين الثاين  ،(424) 31انظر: الشــــــــــــــكل رقم  .احلرميعرف يف العهد القرمانلي َّبســــــــــــــم حوش 

                                                                            

 .احلوش: كلمة تستخدم يف اللهجة الليبية العامية تطلق على ما يعرف َّبلبيت أو املنزل 
)424( -yusuf-do-piso-primeiro-do-vista-libia-tripoli-imagem-https://www.alamy.pt/foto

47467361.html-arcadas-por-rodeada-central-fonte-tem-que-acas-karamanli  6-24.بتاريخ-
2017, 

 

 حوش ) منزل( القرمانلي 31شكل رقم 
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متت صــــيانته وجتهيزه من قبل  ،أقرب إىل قصــــر احلوش حاليا منزال ويعتربمقرا لقنصــــلية توســــكاان... اســــتعمل

. واآلن هو (425) 32م كما هو موضــــــــح يف الشــــــــكل رقم 1987مشــــــــروع تنظيم وإدارة املدينة القدمية عام 

حيــث يقــدم عرضــــــــــــــــا حملتوايتـه  ومفتوح للزوار، (426)حتــت رعــايــة واهتمــام جهــاز إدارة املــدن التــارخييــة بليبيــا 

  يف ذلك الزمن من قبل ساكنيه. ان يتبعوألسلوب احلياة الذي ك

  

                                                                            

 .2018-7-30مت تصويرها من قبل الباحثة يوم االثنني املوافق  لوحة رخامية من أمام حوش القرمانلي (425)
(426) https://www.facebook.com/JhazAdartAlmdnAltarykhyt/  
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 لوحة رخامية للتعرف حبوش ) منزل( القرمانلى 32شكل رقم 
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، شــــــيده يالقرمانل ويعود اتريخ بنائه إىل عهد يوســــــف َّبشــــــا عرصــــــات،يقع بشــــــارع األربع " :قرجىحوش 

 مدنية.كمحكمة   اإليطايلفرتة االحتالل  يفرجى، واستعمل مصطفى ق

راق وريل وبه ثالث  معماريشـــــــــــيده على منط  يمانلعهد يوســـــــــــف َّبشـــــــــــا القر  يف بين حوش بيت املال:

هبا كتاَّبت زخرفية ريلة، واستعمله الشيخ حمسن شيخ البلد سكن له، ويقع بشارع الدروج  ،لوحات خزفية

 عرصات. إىل األربع ياملؤد

 .(427) ريل إسالمييقع بزنقة بن حممود املتفرع من شارع جامع الدروج، وميتاز بطراز  حوش بن حممود:

رجع اتريخ بنائه إىل العهد وي ع العرصــــــــات وهو شــــــــارع جامع الدروجيقع بشــــــــارع األربحوش الباش       وات: 

 امركز  اإليطايلفرتة االحتالل  يفم، حيث اســــــــــتعمل بيتا للضــــــــــيافة مث اســــــــــتعمل 1711-1835 يمانلالقر 

 .(428) للراشداتة سومن مث مدر  ،القاضيلذا عرف بدار  ،حمكمة شرعية وبعد ذلك أصبح ،للشرطة

  الثالث: األسواقاملطلب 

 هنا عامرةأال إ رغم ضــــــــــــــيق مســـــــــــــــاحتها فهيســــــــــــــالمية طرابلس منوذجا حيا للمدن اإلبالقدمية دينة املتعترب 

البضائع ونوع حلرف َّباألسواق  ارتبطت أااء... و العامة املساجد والفنادق واحلمامات و  املدارسو  َّبألسواق

                                                                            

مرجع سابق، ص  مزج الزخارف الوافدة والرتاث اللييب لالستفادة منها يف إثراء القيم التصميمية للكليم، ،اخليتوين، وفاء علىأنظر:   (427)
29. 

د / على مسعود  مراجعة:ة القدمية، طرابلس، ، حوش الباشوات، مشروع تنظيم وادارة املدينالقاضيزبيده، دار  حالم الطاهر أبوأأنظر:   (428)
 .35 ،ص2002،  بنغازيدار الكتب الوطنية،  خرون،آو  البلوشي

 القزدارة(سوق النحاسني )  33شكل رقم 
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ردية املصــــــنوعة من خيوط األ فيهالذي تباع "اللفة"، يعرف بســــــوق الربع  و ماأ احلرير تباع فيها كســــــوق اليت

ما يف الوقت احلايل ارتبط هذا أ .وقاتتلبســـــــــــه النســـــــــــاء قدميا يف كل األ اليبي تقليداي ويعترب الرداء زاي ،احلرير

ظري من قبل منقطع الن قباالإتزال تلقى  ن هذه احلرفة والتجارة الأال إ .فراح فقطاللباس َّبملناســــــــــــــبات واأل

عشاب العطرية والعالجية الشعبية الذي تباع فيه ريع مشتقات التوابل واأل العطارةوجند سوق  ،املستهلكني

يعرف بســــوق الربع  و ماأالدَّبغة وســــوق الصــــياغة  وســــوق احلدادين وســــوق ،وهو حياذي شــــارع َّبب احلرية

وفيه  ،و النحاســــةأ وســــوق القزدارةكذلك ســــوق املشــــري،  ،(429). . ." تباع فيه املصــــوغات الذهبية والفضــــة

َّبريق كواب واألتصـــنع كل حمتاجات املســـاجد من آهله ومقابض األبواب النحاســـية والقدور والصـــحون واأل

التقليدية الصــناعات ســوق وكذلك ، (431) (430)  33رقم الشــكل  :انظر ،كلها تصــنع من النحاس اخلالص

 وغريها.الرشيد  يف شارع سوق اخلضارو الرتك،  وسوق

 
  أنواع الزخارف يف طرابلس ليبياالثالث: املبحث 

 ،(432)حضارة غنية ثقافيا وعلميا ودينيا وأقاموا  ،امتدادا لبالد السالجقة يف العراق وكردستانكان العثمانيون 

امرباطورية يف شرقها ومشال  اأسسو  ،سيا الشماليةآيف غرب  ا هرو سيا آ" واألتراك هم قوم من أقوام مشال 

ىل إ او اءجلىل تركستان الشرقية مث إىل اجلنوب األوسط، إم  840، مث نقلو مركزها منها يف األقصىشرقها 

                                                                            

دارة اإل إبشرافنشر  اثر،اآلمانة التعليم والرتبية، مصلحة أمبدينة طرابلس،  اإلسالمياملعامل االسالمية َّبملتحف  ،سعيد على حامد، (429)
 .32م. ص 1978واحملفو ات التارخيية ثرية العامة للبحوث األ

)430( https://www.pinterest.com/pin/564498134522790737/  2017-7-20،بتاريخ. 
)431(  .tumblr.com/post/85239437973https://emhemed12  2017-7-20، بتاريخ. 

 .29اخليتوين، مرجع سابق،ص أنظر:   (432)

 

Univ
ers

iti 
Mala

ya

https://www.pinterest.com/pin/564498134522790737/
https://www.pinterest.com/pin/564498134522790737/
https://www.pinterest.com/pin/564498134522790737/
https://emhemed12.tumblr.com/post/85239437973


 

170 

 

وكانت حلركة  (433)" 1074عام  الرتكيةالدولة  اوأسسو  ،الشرق األوسط عن طريق تركستان الغربية وخراسان

 او ستمر ا احلكام األتراكلكون ، العثماينالعهد  يف ملحوظ  نشطالتعمري وبناء املباين الدينية خصوصا املساجد 

األول تتميز َّبألسلوب  :محلت طرازين وأىل قسمني إوانقسمت العمارة الرتكية ، تشيد العمارة الدينية يف

ويظهر به التأثريات  ،القسطنطينية وهو بعد فتح لثايناقبل فتح القسطنطينية، أما القسم وكان  السلجوقي

تطابق القباب واملنارات يف  لدرجة عمارة السالجقةالعمارة العثمانية ب رأتث ولكن البد من .(434) البيزنطية

كان العثمانيون يتوغلون يف مناطق أوروَّب الغنية ويف تلك األثناء تبنوا حيث   ،قيو الطرازين العثماين والسلج

الفنون فن زخرفة األسقف والقباب من الداخل يف املساجد  فنون املسيحية املختلفة وكان أهم هذهبعض ال

املسيحية والكاتدرائيات يف أوروَّب  ح  أنه ميكننا رؤية التشابه الواضح بني مساجد العثمانيني والكنائس

املصادر. كان االختالف يف الشكل الداخلي العثمانية كانت أكثر سحرا وثراء لتنوع  ولكن العمارة"، (435)

 .(436)" للمساجد

 
  العمارةزخارف األول: املطلب 

ىل إلنظر وعند ا ،العثمانيني يف ليبيا وجود كرب املظاهر اليت تعرب عنأن هندســــــــــــــة العمارة العثمانية هي من إ

عمارة  أيز العمارة العثمانية عن ييف نطاق مدينة طرابلس الليبية ميكننا مالحظة ومتي الداخلةاملباين القدمية 

وتعترب وطابعها املميز، لكوهنا متيزت بعناصــــــــــــــرها البنائية والزخرفية  ،و بعد ذلك العهدأجاءت قبل  ىخر أ

                                                                            

 .517،ص 1990يلماز أوزتوان ،اتريخ الدولة العثمانية: تررة، عدانن حممود سليمان، مؤسسة فيصل للتمويل، تركيا، اجمللد الثاين،  (433)
 226ص. ،تد.، 2ط ،دار املعارف: القاهرة ،سالميةالعصور اإل يفوسط فنون الشرق األ ،ااعيلإعمت عالم، نأنظر:   (434)
 2830م، ص 1980دار الثقافة للطباعة والنشر :الفنون والعمارة العربية،، القاهرة يفدراسات  ي،حممد، حممود وصفأنظر:   (435)

 https://islamstory.com/ar/author/1481اإلسالمية عرب العصور، سس ومبادد العمارة ، أالنعسان، هشام حممد)436(
،26-7-2017. 
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َّبلكتابة عنها  وقد عين ،كثر املدن الليبية اليت شــــــــــــــيدت فيها العديد من املباين العثمانيةأمدينة طرابلس من 

وذكروها يف كتبهم " يذكر الطاهر أمحد الزاوي يف كتابه )  ،عرب واملســـتشـــرقنين الكتاب والرحال المالعديد 

يعترب املنزل و ، (437)ن مــدينــة طرابلس يف العهــد الرتكي ايــت ) طرابلس الغرب( " معجم البلــدان الليبيــة( أب

ذلك تلك  والشــاهد على ،نشــاء والزخرفةخذ الطابع العثماين من حيث اإلأالطرابلســي يف املدينة القدمية قد 

كحوش احلرمي الذي بناه يوســــــــف َّبشــــــــا   ،ن واليت عرفت َّبســــــــم ) احلوش(البيوت اليت التزال قائمة ح  اآل

واحتوائه  مســـــــــــــاحتهتكون املنزل من طابقني وكرب حيث م،  1895-1832القرمانلي فرتة واليته لطرابلس 

، وحوش حمســـن وهو أيضـــا من طابقني (438) ةعلى العديد من الزخارف والنقوش اليت نفذت خبامات عديد

، والعديد مخريياالها اســم اخلزاف يوســف احدإكتب على   قيشــاينووجدت يف الطابق األول ثالث لوحات 

 .من احليشان اليت شيدت يف تلك الفرتة

من هذه الدراسة، كذلك عرفت  الثايناملطلب يف املبحث الثاين من  وقد أشارت هلا الباحثة يف الفصل الثاين

من خالل تشـــــــــيد احلمامات العامة واليت كانت مقصـــــــــد أهل املدينة والرحال لالســـــــــتجمام  العثمانيةعمارة ال

نه أال إمحاما صـــغري الســـاحة  فرأيت ودخلت محام البلد وهو جماور للقصـــبةفيقول التيجاين يف كتابه" والراحة 

ما من رلة  القصـــــــــبة فبيعمنافع قد بل  من احلســـــــــن غايته، وجتاوز من الظرف هنايته، وكان هذا احلمام من 

 ، (439)هنما يف احلســن دونه " أال إخران، آن حمبس على بعض املســاجد، وَّبلبلد محامان منها، وهو اآل عبي

 ومنها:ن قائمة شهر تلك احلمامات واليت التزال ح  اآلأومن 

                                                                            

لطبعة حامد، سعيد على، اتريخ ومعامل احلضارة والعمران يف ليبيا، اللجنة الوطنية الليبية للرتبية والثقافة والعلوم، دار الكتب الوطنية، ا (437)
 .143،ص 2008األوىل، 
 150املرجع السابق، ص أنظر:   (438)
،ص 1981تونس، -التيجاين، أبو حممد، رحلة التيجاين، قدمها: حسن حسىن عبد الوهاب، الدار العربية للكتاب، ليبياأنظر:   (439)
237-238. 
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نظرا جملاورته جامع  درغوثنه اشــــتهر حبمام أال إ 1604 ةشــــيده إســــكندر َّبشــــا ســــن : وقددرغوثمحام -

 والزال يؤدي و يفته كحمام. الرتكية،وهو على طراز احلمامات  درغوث

 ق احلرارة وميتاز بقبته الكبرية.( ويقع بسو 1672-1649)َّبشا : بناه الوايل عثمان احلمام الكبري-

 ،ىل العهد العثماين الثاينإمن طريق احللقة وهو يعود  املتفرعة( )النســــــــــــاء النســــــــــــي: يقع بزنقة محام احللقة-

مام احلعرف َّبســم شــيخ البلد و  النســاء، كما( ةحذيأ)لوقوعه يف ســوق صــبابيط  النســيواشــتهر َّبســم محام 

 .(440)والزال يؤدي و يفته كحمام" َّبقي 

لفارســــــية واليت كانت يعرف َّبســــــم اخلان يف اللغة الرتكية وَّبحلانوت يف اللغة ا و ماأفنادق كذلك شــــــيدت ال

احمللى  الت لصنع املنتجات واملصوغات والرتاثتعرف أبماكن للتجارة ونزل للتجار، ويف وقتنا احلايل هي حم

 من الذهب والفضة واألقمشة احلريرية واللباس التقليدي، ومن أشهر تلك الفنادق التايل:

 الرتك.ويقع بسوق  1654عثمان َّبشا سنة  شيده (:الفندق الكبري )الباشا-

 ألنه ،يقع يف شــــارع ســــوق املشــــري بناه مصــــطفى قرجي واشــــتهر َّبســــم فندق الزهر :)قرجي(فندق الزهر -

 ىل تركيا... إواحلناء والعطر وتصدر  كان خمزان جتمع فيه أزهار الربتقال والليمون

لكوس ماركوس وجماور ملســــــــجد مصــــــــطفى مبنطقة َّبب البحر، مقابل  ويقع)الض       فايري(: فندق زميت -

 .(441)عمال صيانة وو ف ليكون فندقا سياحيا" أقرجي أجريت عليه 

                                                                            

 .154املرجع نفسه، ص  (440)
 .155املرجع نفسه، ص  (441) 
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مهمة يف العمارة العثمانية اليت  ةالقدمية مكانؤدية لداخل املدينة امل ةيواملداخل الرئيســــــــــــــ لألبوابن أكما 

و املداخل املعروفة يف ذلك الوقت وح  وقتنا احلايل أومن أهم األبواب  ،شــــــــــيدت يف مدينة طرابلس القدمية

 املنشية. احلرية، وَّبب اجلديد، وَّبب البحر، وَّببَّبب 

يف البناء  افأبدعو  ،ثمانيةيف العمارة الع ةمكانة مميز  واملدارسن لعمارة املســـــــــــــــاجد والكتاتيب والتكااي أكما 

ولقد ســـامهت تلك  واحلديد،وجتميله َّبلكســـاء الزخريف املتعدد اخلامات كالقيشـــاين واجلص واخلشـــب  الديين

، وهنا البد من بيان الدور الذي لعبته (442) اإلســــــالميســــــس الدين أاملباين الدينة يف تطوير التعليم وقواعد و 

غلب املناطق يف ليبيا وفيما خيص مدينة أاملدارس النظامية يف العهد العثماين يف النهوض َّبلتعليم الديين يف 

 املدارس:ومن هذه  يف طرابلس عدة مدارس والقرمانلى طرابلس أتسست يف العهد العثماين

م والذي 1654 ةالوالية عثمان الســاقزيل يف ســن يدي وايل: أتســســت على مدرس ة عثمان ّبش ا الس اقزيل"

الزاوية من أكرب  . تعترب هذه1672 ةىل ســنإو  1649توىل حكم هذه اإلايلة العثمانية يف الفرتة مابني ســنة 

، بقيبمسجد صغري مسقوف  خلوة، وهبا 16وحتتوي على حنو  ة وأشهرها،ة طرابلس القدمياملدارس يف مدين

 ازالت هذه املدرسة تقوم بدورها يف حتفيظ القرآن والتعليم الديين.وم املؤسس،وروضة 

اليت تتكون من بيت الصـــــالة والرتبة  املعمارية،من ضـــــمن جمموعته  : شـــــيدهاالقرمانليأمحد ّبش    ا مدرس    ة 

واملدرسة اليت تقع يف الركن الشمايل الغريب من  واملراحيض،ذنة وامليضأة أواملقربة املفتوحة وامل بقبتني،املسقوفة 

ومحامات. خلوة، ومصـــــــلى، وميضـــــــأة  35هذه اجملموعة املعمارية.... وتتكون املدرســـــــة من دورين وهبا حنو 

 واملشايخوخرجت املئات من العلماء  ،هذه املدرسة واجلامع بدور َّبرز ومؤثر يف اتريخ التعليم الديين توقام

ىل جوار هذه إو  هذا.ىل يومنا إهر العلماء الذين تولوا القضــــــاء واإلفتاء منذ أتســــــيســــــها وأبرز وأشــــــ األكفاء،

 اجملموعة املعمارية أتسست يف اخلمسينيات من القرن املاضي كلية ومعهد أمحد َّبشا الديين.

                                                                            

 .258-257احلضارية اإلسالمية يف ليبيا، مرجع سابق، ص جمموعة من الباحثني، معامل أنظر:   (442)
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م، 1760ســكرتري على َّبشــا القرمانلي ســنة  الكاتب،على يد مصــطفى املصــري  ت: شــيدالكتابمدرس ة 

وهبا مســــــــجد صــــــــغري مســــــــقوف بقبة ومكتبة صــــــــغرية  ،وهي مدرســــــــة صــــــــغرية تتكون من عدد من اخلالوي

 .(443)34الشكل رقم  :انظر  ومراحيض ومحام وميضأة وكتاب.

الذي كان  قرجي،ية املتميزة بزخارفها مصـــــــطفى وقد شـــــــيد هذه اجملموعة املعمار  :مدرس     ة مص     طفى قرجي

 ،م وهي نســـخة مصـــغرة من جمموعة أمحد َّبشـــا القرمانلي1834مشـــرفا على اخلزانة وإدارة اجلمارك يف ســـنة 

" والقرمانلىخر يف العهد العثماين آديين  وهي الصــــــــــــــيحة اليت مل تتكرر يف أي مبىن اغىن زخرفي أكثرهنا أال إ

(444). 

عند  رفيعة ةمبكان ظىن العمارة العثمانية هلا أثر واضــــح يف العمارة الليبية القدمية وحتأمن ذلك ونســــتنج      

مام تلك الصـــــروح املعمارية ويعايش تلك الفرتة أويســـــتشـــــعر املرء بعظمة تلك الفرتة عند الوقوف  ،املعماريني

 .حلكام والباشواتوبيوت ا الدينيةاملباين وخصوصا  إحدىاملزدهرة مبجرد الدخول يف 

 

                                                                            

 .2018-7-30مت تصويرها من قبل الباحثة يوم االثنني املوافق  لوحة رخامية كتبت عليها مسجد وكتاب حورية من العهد القرمانلي (443)
-257ة اإلسالمية يف ليبيا(،مرجع سابق،ص البلوشي، نظرة على العمارة الدينية وتطورها يف ليبيا، ضمن كتاب )معامل احلضار أنظر:   (444)
258. 

 لوحة رخامية  انب مس د وكتاب حورية 34شكل رقم 
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  املنسوجاتزخارف الثاين: املطلب 

و الســــجاد حتمل يف طياهتا زخارف أقمشــــة مل تكن للمنســــوجات العثمانية جبميع أنواعها ســــواء كانت يف األ

يف  أبدعواغلبها احتوت على زخارف بعناصــــــــــــــر نباتية وهندســــــــــــــية أبل  ،و تنايف العقيدة والدينأ مقبولةغري 

 صما خيأما  .(445) قمشــــــــة املخمليةبصــــــــناعة األ اواشــــــــتهرو والســــــــجاد مبختلف أنواعه  املطرزةالتصــــــــميمات 

لكوهنا تتماشـــي مع العادات  ،نذاكآاملنســـوجات العثمانية يف ليبيا مل يكن هلا أتثري كبري على املوروث الثقايف 

عن العهود اليت ســــــــــــــبقت  امميز  ان للمنســــــــــــــوجات الليبية مبختلف أنواعها طابعأفال نكاد نالحظ  ،والتقاليد

، (446)فأغلب الزخارف تكاد تكون هي نفسها اليت استخدمت يف اخلزف والقيشاين ،وتلت العهد العثماين

"أما الناس الذين هم أقل أمهية  :فتقول ،بعض من املنسوجات واملالبس الليبية تولليولقد وصف لنا الرحالة 

 ،و األار األقل اتســاعاأو من القماش الغليظ اخلشــن األزرق أفريتدون الســراويل من القطن األبيض  اواعتبار 

السروال اجلميل سبع ايردات ويتناسب حجم العمامة مع او مكانة الشخص الذي يلبسها  ةوقد تبل  سع

الصـــوف األار الســـميك الداكن اللون، املصـــنوع من اجلرد يلبس ي الرجل البدو وكان  ،(447)ورفعة اعتباره" 

الليــل،  خر يفاألَّبجلزء  ويتغطىويفرتش جزء منــه  يوم،يرتــديــه كــل طولــه مخس ايردات وعرضــــــــــــــــه ايرداتن، 

ويوضــــــــع فوق الكتف األيســــــــر، ومن مث  أو احلجارةبربط الزاويتني العلويتني معاً، مبتكأ من اخلشــــــــب  يلبس"

أما أولئك الذين مل أيلفوا ارتداء هذه املالبس  ،ل اجلسم يلبسها البعض بصورة رشيقة و ريفةالبقية حو  لفت

طيات جرده اليت ختتلف عن  الغريب، منفليس من األمور السـهلة عليهم لبسـها، ومن اليسـري الكشـف عن 

                                                                            

 .28-27، ص 2000نصر، ثراي، النسيج املطرز يف العصر العثماين، عامل الكتاب، الطبعة األوىل، أنظر:   (445)
 .32املرجع السابق، ص أنظر:   (446) 
 .69-68،ص 1967توللي، مس، عشر أعوام يف طرابلس ،تررة: عبد اجلليل الطاهر،  (447)
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ائية يف ذلك وصــــــــفها للمالبس النســــــــ تولليوتتابع ، (448)" ويها املعتاد على لبســــــــها َّبســــــــتمرارتلك اليت يط

 تلبس املرأة نفس النوع من اجلرد الذي يقوم بصورة عامة بو يفة غطاء، ويلبس البعض " :الوقت حيث تقول

ولكن َّبلنســــــبة للســــــيدات يف طرابلس  ،من النســــــاء قميصــــــاً حتت اجلرد. يؤلف اجلرد جزءاً من مالبس الرببر

لقطن واحلرير، بو يفة العباءة اخلارجية فقط. يلبســـــــنها من احلرير الشـــــــفاف الرقيق يف املنزل، ومن مزيج من ا

من أكثر أنواع البياض رااًل، ليخرجن من املنزل وفوق ذلك كسـاء من الصـوف األبيض الرقيق. تضـاف إىل 

جوار الفاخرة اليت جعل الرتف والرخاء أمراً ضــــــــــــــرورايً وواجباً للمرأة الطرابلســــــــــــــية، بينما ذلك األردية من األ

الوجهاء وأصحاب  صما خيأما  .(449)" وات األربعتغطي املرأة البدوية نفسها بكساء واحد من هذه الكس

ففي وصف لقائها مع  ،يرتدون مالبس ومنسوجات تدل على غناهم ورفعة مقامهم افكانو املناصب والوزراء 

...اكتفى بلبس برنص قرمزي اللون ة" كان يرتدي لباســــــــــا خمتلفا كل االختالف من البقي اخلوجةالوزير أمحد 

" َّبهضـــــهبوصـــــات على األقل ... وتكاليف هذا الربنص  ســـــتخبيط من ذهب عرضـــــه  امطرز  اموشـــــي ريال

ينتشر  احلويل هو اللباس التقليدي يف وسط مشال أفريقيا. ويبدو أنه الويصف لنا إفالد َّبنزه اللباس "، (450)

بيض إنه قطعة قماش كبرية تنســـــــــــــج من صـــــــــــــوف الغنم، وغالباً ما يكون احلويل أ ،كثرياً خارج حدود اإلايلة

                                                                            

  92توللي، مرجع سابق، ص مس (448)
  .93-92املرجع السابق، ص  (449)
 .70نفس املرجع ، ص أنظر:   (450)

 الزي الرتاثى اللييب للرجال والنساء 35شكل رقم 
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اللون، أما البين فنادر. وبعض النســـــاء تتخذه مقصـــــباً َّبألســـــود أو البين وتتأرجح اجلودة والســـــعر بني ما هو 

اجلنســــــني ثخني احلويل لباس  ،صــــــوف ثخنيمصــــــنوع من خيوط بنعومة اخليش وبني النماذج املصــــــنوعة من 

 .(452) 35كما هو موضح يف الشكل رقم   (451)" ولكنه خيتلف يف التصميم

توقفنا أمام بعض  ا.... عندمعند الدخول عرب البوابة اخلالية من أية زخرفة إىل ضــــــــــوء الســــــــــوق الضــــــــــعيف"

املعروضــات كان إىل يســاران  ة أقمشــة محراء وبيضــاء مكدســة، وهي أقمشــة تلف هبا النســاء أجســادها. ويف 

لفوفة َّبلورق. وعلى الرفوف اخللف توجد اللفافة وزينة الرأس النســـــــائية، وبعض قطع احلرير وطرابيش محراء م

علقت حبال ثخينة من الصـــــوف امللون حســـــب طلب احلائك إلنتاج البســـــط والقماش وإىل اليســـــار يســـــند 

 ، هره على كومة عالية من ســــجاد جربة الذي يلون أبلوان غري أصــــلية ويزين بنماذج هندســــية خمتلفة التاجر

مارك(. وهناك كومة من احلويل األبيض  20م( وســـــــــــــعرها حوايل ) 2×  1ويكون قياس الســـــــــــــجاد عادة )

وهو أغطية صـــــــوفية ايكة جداً ذات  ،اجلريدي أرخص األنواع ســـــــعرا ويســـــــد مؤخرة الفتحة محل من املرقوم

 25)منها لتنام حتته أســــــــــرة كاملة. ويرتاوح ســــــــــعر الغطاء الواحد ما بني  األوان مقصــــــــــبة يكفي غطاء واحد

 .(453)" ( ماركاً حسب طريقة الصنع70و

 

                                                                            

،ص 1997الدين غامن، منشورات مركز اجلهاد اللييب للدراسات التارخيية،  دَّبنزه، إفالد، طرابلس مطلع القرن العشرين، تررة: عما (451)
13. 

 .79صورة مأخوذة من كتاب طرابلس مطلع القرن العشرين ، ص أنظر:   (452)
 .90-89َّبنزه، مرجع سابق، ص  (453)
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 احلليزخارف  الثالث:طلب امل

، حيث املصنوعة من الذهب والفضة تشكيل املصوغات يفأثر يف ليبيا كانت للمعتقدات، والعادات احمللية 

ليبيا هذه  يف، وشجعت السلطات احلاكمة بليبياالطلب وثقافة كل منطقة  حسب ياصبح الصاي  ينتج حلأ

فضل مقارنة أفاق آعلى توجيه هذه الصناعة حنو  وساعدت ،الثاين العثماينالعهد  يفالصناعات اخلاصة 

وحتلت احللى يف ذلك الوقت بنقوش وزخارف ريلة عكست  (454)ل عثمان لليبيا آَّبلعهود األوىل من حكم 

شكال اهلندسية كما املصوغات الذهبية والفضيات َّبلنقوش النباتية وبعض األ تفامتزج ،ثقافة تلك الفرتة

 . (455)( 73-63)  :التاليةشكال األ هو موضح يف

                                                                            

 .132اخليتوين ، مرجع سابق، ص أنظر:   (454)
 .135-133، ص الصورة مأخوذة من اخليتوين، مرجع سابق  أنظر:  (455) 
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 أساور وحزام من الذهب 37شكل رقم 

 قطع من حلى الفضة 36شكل رقم 
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العثمانية في مدينة طرابلس ����ة : تصنيف وتحليل الزخارف خامسالفصل ال

 الليبية

 إجراءات الدراسة

 دراسةجمتمع ال 

طرابلس  أبنية مدينةالزخرفية املتواجدة داخل  لألعمال الفين نتاجاإلوكثرة  كرب حجم جمتمع الدراســـــــــــــــةنظراً ل

أنواعهــا واملتواجــدة يف  الزخرفيــة جبميععمــال الفنيــة األ أغلــبعلى ع طالاالالبــاحثــة حــاولــت فقــد  ،القــدميــة

لإلفادة منها مبا يغطي  واليت كان َّبإلمكان الوصــــــــــــــول هلا ،املباين الداخلة يف نطاق مدينة طرابلس القدمية

 دراســـة، ويضـــمن للباحثة رصـــد أكرب قدر من العينة اليت تشـــتغل مع موضـــوع الاوحيقق هدفهالدراســـة حدود 

 ومسجد مصطفى قرجي. يجد أمحد َّبشا القرمانلمس يف املوجودةعمال الزخرفية األ وهي ة،احلالي

 دراسةعينة ال

بصـــــورة  ممت اختياره ازخرفي افني عمال ســـــت وعشـــــرين بل  عددها واليتالدراســـــة الباحثة َّبختيار عينة  قامت

هلا وبســـــبب  لدخولللباحثة َّبالوصـــــول واح واليت كان من الســـــهل لتواجدهم داخل املباين الدينية  ةقصـــــدي

خضـــــــــــوع العديد من املباين الواقعة داخل نطاق املدينة القدمية للصـــــــــــيانة واليت تقع حتت محاية ورعاية جهاز 

( أعمال من البالطات الزخرفية 7لألنواع التالية:)انتمائها صــــــــــــــنفتها الباحثة وفق ولقد إدارة املدن التارخيية، 

زخارف ( أعمال من 2األبواب اخلشــــــــــــــبية )ف زخار ( أعمال من 6( أعمال من الزخارف اجلصــــــــــــــية )6)

 اآلتية:وفقاً للمربرات  دراسةمت اختيار عينة ال وقد ، احملاريب

العثماين مبدينة  لفن الزخريف اإلســــــــــــــالمي أثناء احلكملافياً تكون األعمال املختارة ممثلة متثياًل و  نأ .1

  طرابلس الليبية.
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التزال قــائمــة ح  وقتنــا واليت  املختــارةالزخرفيــة األعمــال شــــــــــــــهرة املبــاين الــدينيــة اليت احتوت هــذه  .2

 املالحق.للصور يف  :نظرا املباشرة،واليت قامت الباحثة بتوثيقها َّبلصور  احلاضر

 تنفيذها.مت استبعاد األعمال الفنية اليت تكررت موضوعاهتا وطرق  .3

 منهج الدراسة

وهو" أحد املناهج ( (content analysis)) لدراســة مت اســتخدام منهج حتليل احملتوىلتحقيق أهداف ا 

أو املســـموعة بوضـــع خطة أو املرئية وســـائل االتصـــال املكتوبة  حمتوى ومضـــمونحتليل املســـتخدمة يف دراســـة 

 .(456)منظمة تبدأ َّبختيار عينة من املادة حمل التحليل وتصنيفها وحتليلها كمياً وكيفياً " 

 حتليل احملتوى

بياانت من واثئق مكتوبة أو مســـــــــجلة اليعرف اخلالدي حتليل احملتوى أبنه "طريقة حبث وصـــــــــفية هتتم جبمع  

نها حمتوى الوثيقة بقصــــد التوصــــل إىل تفســــريات واســــتنتاجات صــــوتياً أو مرئية وحتليل املعلومات اليت يتضــــم

مرسومة عينة الدراسة( َّبعتبارها وثيقة )الزخرفية عمال األويقصد به يف هذه الدراسة حتليل  (،457)موضوعية "

التوصل بقصد جتماعية الرتبوية واالفنية و الو تارخيية الالعديد من املفاهيم والقيم  حتويخبامات متنوعة  ةومنفذ

 إىل تفسريات واستنتاجات موضوعية.

عمال اليت حتتويها األ والتعليمية بعاد الرتبويةمبا أن اهلدف األســــــاســــــي من هذه الدراســــــة احلالية هو معرفة األ

 ةالعثماين، تطلب األمر بناء أداة موضوعي كماحلفرتة سالمية املتواجد مبدينة طرابلس الليبية الفنية الزخرفية اإل

تتســـم َّبلصـــدق والثبات تفي هبذا الغرض، بعد أن أتكدت الباحثة من عدم وجودها يف الدراســـات الســـابقة 

لذا فقد عملت على بناء أداة  حتقق هدف الدراســــــــــــة، ومن خالل اســــــــــــتمارة حتليل  ،اليت حصــــــــــــلت عليها

املســــــــتمدة مفرداهتا من أدبيات النهج اإلســــــــالمي للرتبية، وأهداف  احملتوى لألبعاد الرتبوية لعينات الدراســــــــة

                                                                            

 .23،ص1995، سوراي، شعر األطفال يف سورية دراسة يف حتليل املضمون الرتبوي، احتاد كتاب العرب، دمشق ،كنعان، أمحد علي  (456)
 .102-83ص  ،1986، 3،ع 13حتليل احملتوى طريقة حبث علمي لتحليل الواثئق، جملة اإلدارة العامة،م  ،عماد حممد ،اخلالدي  (457)
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بعد حتديد املفردات  الرتبية عموماً وأهداف الرتبية الفنية خصــــــــوصــــــــا، والتصــــــــور اإلســــــــالمي للكون واحلياة،

، لغرض اســتطالع آراءهم واالســتفادة نيووضــعها يف هيئة اســتمارة وبعد عرضــها على الســادة اخلرباء املختصــ

 :صالحيتها فكانت على النحو التايلظاهتم يف مدى من مالح

املالحظة، اإلتقان، حســــــــــــــن  ،النظافة االعتماد على النفس، الصــــــــــــــرب، )التقدير،: بعاد الرتبويةمفردات األ

ومن  عرضــت اســتمارات حتمل هذه املفردات على عدد من الســادة اخلرباء الفين( التنســيق، التذوق

 فكانت  اخلرباء َّبســــــتخدام معادلة كوبربعد مت تفريغها يف اســــــتمارة واحدة واســــــتخرجت نســــــبة االتفاق بني

 اد عليها يف حســـــــاب صـــــــدق األداة( وهي نســـــــبة اتفاق ممتازة وميكن االعتم89.051نســـــــبة االتفاق )%

عمل على أداة حتيل احملتوى الفين لعناصــــــــــــــر التكوينات والتصــــــــــــــاميم الزخرفية املكون منها لوحات وال. (458)

، كون هذه األدوات مت (460) ودراســـــــــــــة ذرب (459) عبيهالبالطات الزخرفية واليت اســـــــــــــتخدمت يف دراســـــــــــــة 

                                                                            

  ة منصور، مستشار تربوي، وزارة التعليم الليبية. حممد خليف 
  .انفع اخلطيب، أستاذ حماضر يف جامعة جيهان، أربيل، العراق 
 .اسالم خليفة املنصوري، أستاذ حماضر، جامعة عمر املختار ليبيا 
 .رميا سعيد يونس، معلمة الرتبية الفنية، مدرسة حسان بن اثبت، ليبيا 
 .امباركة حممد خليفة، معلمة الرتبية الفنية، وزارة التعليم الليبية 
 .رمي العباين، معلمة تربية فنية. أمريكا 
 .سهام حممد خمرم، معلمة تربية فنية، وزارة التعليم الليبية 

لطيف عبدهللا،تصميم أداة لتحليل الوحدات البصرية يف اللوحة التشكيلية. جملة جامعة َّببل العلوم  ةشد ، فاطمكا م مر ،ذرب أنظر:   (458)
 .2010، 2، العدد 18نسانية، صفحة اجمللد اإل

-1609 ةالتكوينات الزخرفية للفسيفساء اخلزفية يف فن العمارة اإلسالمية املغاربية من سن، عبيه ،عبد الرؤوف حممدأنظر:   (459)
 . 185، ص 2013، عالم،كلية الفنون واإلةليبيا: رسالة ماجستري غري منشور  طرابلس، ،حتليلية( )دراسة وصفية 2009
 ، مرجع سابق.كا م مرشد،  ذربأنظر:   (460)
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واعتمدت  مباشــــــــــــرة هبذا اجملال ةحتكيمها من قبل خرباء يف الفن التشــــــــــــكيلي واألكادميي، والذين هلم صــــــــــــل

 الدراسة يف اجلانب الوصفي واجلانب التحليلي على نقاط رئيسية هي:

 النوع، املكان، وصف العمل.على  ويشمل: الوصفياجلانب 

، اخلط، (461) اللونرضــــــية، الشــــــكل واأل: للعناص     ر التكوينية والتص     ميمية للعينة الفين اجلانب التحليلي

 .(463)والتوريق  النسجام والتضاد، الوحدة والتنوعحلركة، ا(462)، التكرار، اإليقاع، والتقابل التوازن

هنا البد من بيان مفهوم  )اللون(عنصـــــــــــــر  والتصـــــــــــــميمية هي التكونيةالعناصـــــــــــــر الفنية  إحدىن من أومبا  

 التايل:وهي على النحو  ،فنيا وتربواي ودالالت األلوان

 االستقرار، النجاح، املهنية واالنتماء إىل العمل، املوثوقية، واهلدوء. يدل اللون األزرق على الثقة، األمان،-

 عصاب ومعىن النعيم.اللون األخضر يرمز للطبيعة والصداقة والصحة والنمو والتجديد وهدوء األ-

 اللون األصفر يدل على البهجة، السعادة، املرح، التفاؤل، اإلبداع، والفضول.-

 النقاء، الصفاء، النظافة، الوضوح، الرباءة، والبساطة.اللون األبيض يدل على -

 .رتبط َّبملوتايدل اللون األسود على الوقار واخلوف واحلزن وفقد البصر أحياان -

 ،النظافة ،الصــــــــــــــرب ،املالحظة ،التقدير ،التذوق والتعليمية:اجلانب التحليلي للدالالت واألبعاد الرتبوية 

 .النفسلى االعتماد ع ،اإلتقان حسن التنسيق

                                                                            

 .167، ص 2000، مكتبة زهراء الشرق ،مصر،مدخل اىل الرتبة الفنية ،شوقي إااعيل ، أنظر:   (461)
 .187-185مرجع سابق،ص ، عبيهأنظر:    (462)
 ، مرجع سابق. ذربأنظر:    (463)

Univ
ers

iti 
Mala

ya



 

184 

 

 اإلحصا يةالوسا ل 

نســــــبة االتفاق   :كالتايلوهي   (464) داءاأل يف حســــــاب صــــــدق(Cooperالباحثة معادلة ) تاســــــتخدم 

 100× عدد مرات االتفاق/ عدد مرات االتفاق + عدد مرات عدم االتفاق 

Ag 
 p2 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×  100

Ag+Dg 
وينات التصـــاميم ألداة حتليل عناصـــر وتك (465)( يف حســـاب الثبات scotteاســـتخدمت الباحثة معادلة )و 

يف االتفاق/  أجمموع اخلطبني املالحظتني _ ياالتفاق الكل جمموع  وهي كالتايل: معامل الثبات  الزخرفية

 يف االتفاق. أ_ جمموع اخلط1

Po-Pe 
 Tiـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

1-Po 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                            

(464) Cooper, John D. Measurement and Analysis of Behavioural Tecnniques, Columbus, 
onio chates, E, Merrill, 1974. p 39 

(465) Oder, Richar.L and al. Systatic observeational of Teeching, Anitroduction Analysis 
Cliffs, N.J. Prenti CO-Hall, 1971 
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 مفردات حتليل حمتوى

واملســتمدة من أهداف الرتبية عموما والنهج  الفين،حتليل حمتوى للمفردات الرتبوية املكتســبة من خالل مواد التعليم  اســتمارة

   .رتبية وأهداف الرتبية الفنيةاإلسالمي لل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبة االتفاق بني ايفرباء على مفردات حتليل احملتوى 38شكل رقم 
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 املبحث األول: البالطات ايفزفية

 

 (1رقم ) الوصفي: اللوحةاجلانب 
 بالطات خزفيةالنوع: 
  شارع االكواش()قرجي  ىجامع مصطف املكان:

 تكسو جدران صحن املس د من الداخل مت تصويرها من قبل الباحثة بالطات خزفية بناء قبة 39شكل رقم 
 2018-7-30يوم االثنني املوافق 
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لوحة فنية تعبريية رات عليها  ،جبوار بعضـــــها البعض ةخزفية مصـــــفوف ةبالط 50عبارة عن  :العمل وص    ف

حتاكي نظام احلكم العثماين يف تلك الفرتة، وكأهنا قســمت لنصــفني منفصــلني مرتبطني مع بعضــهما البعض، 

 والسوسناحتوى النصف السفلي على رسوم ألعمدة وأقواس تظهر يف داخلها زخارف نباتية لزهرة القرنفل 

وعنصــر زهرة الالله ذات األوراق املضــمومة ، بشــكلها التجريدي وبعص األغصــان واألوراق الرحمية الشــكل ،

أما النصـــــــف العلوي فيحتوي على مبىن لقلعة احلكم حماطة أبعمدة وأعالم يتوســـــــطها رســـــــم لشـــــــكل اهلالل 

وأشـــــــجار  ف نباتية مكونة من أوراق وأزهار وســـــــيقانزخار حماط بعصـــــــفورين، وتشـــــــكلت حول هذه اللوحة 

  واألسود واألبيض. األخضرو األزرق و  صفراللون األ وغلب عليها، السرو

 والتعليمية: األبعاد الرتبويةو  للدالالتاجلانب التحليلي  •

شــــــكل الفنان املســــــلم برســــــومه اإلبداعية وحدة رالية مميزة معربة عن عظمة اخلالق الواحد األحد، 

ية، فاســـتخدم رموزاً نباتية وهندســـية يف زخرفته من دون أن ميس القداســـة اإلهلية بكل معانيها التعبري 

أببعـــاد دينيـــة  ارتبطـــتفجـــاءت الرموز اإلســــــــــــــالميـــة معربة عمـــا يعكس مـــدلوالت تربويـــة وتعليميـــة 

واجتماعية ونفســــــية وكان أهم تلك الرموز اليت اســــــتخدمت يف تشــــــكيالت الفنان املســــــلم بشــــــكل 

 مكثف هي:

 : األيتومتثلت يف  الدينية: .1

سلطة أعلى  خلق هللا تعاىل ووحدانيته والالتوازن يف كافة املمارسات الدينية والتأمل يف ان 

من  ماهي اال دالالت دينية متثلت من ســــــــــلطة الواحد األحد وأن الدين فوق كل شــــــــــيء

ويرمز العلم يف اجلزء العلوي من العمل اىل الدولة  والقبة،خالل رموز فنية كعنصـــــــــر اهلالل 

إن اسـتخدام عنصر اهلالل لـه دالالته الـسياسـية حـيث ،العليا  هاأبوامر  واالمتثالالعثمانية 

ـــــــية وأتكيد سيادهتا َّبعتبار أن  يعرب أيضا ـــــــعثمانـ ـــــــدائم للدولة الـ ـــــــحضور السياسي الـ عن الـ
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ارا لإلسالم وللعامل اإلسالمي، ومما يدل على قوة شع اخُتذوقد  الـــــــهالل شـــــــعارها الرســـــــمي

 .التأثري العثماين 

 
 ومتثلت يف األيت:  :االجتماعية .2

اللوحة غنية َّبملشـــــــاهد واملراقبة الدقيقة للعناصـــــــر الفنية اليت حتتويها مما تســـــــتوجب التفكري 

تشـــــــــــابك االغصـــــــــــان واالزهار عرب  ةأو رســـــــــــائل موجه ةالتحليلي لتشـــــــــــخيص فكرة معين

واألمانة كبعد تقان اإلإن ، خلها مع بعضــــــــــــــها البعض مما حيقق وحدة التماســـــــــــــــك وتدا

ن يعطي للوحة حقها من أيف تنفيذ اللوحة يف حماولة من الفنان اجتماعي جنده معرب عنه 

حيث أن  جزائهاأحدى إيف  جند خلالنكاد  هارها َّبلصــــورة الالئقة واملتقنة فال إالتنفيذ و 

حتلى هبا منفذ العمل من خالل التفاصـــيل الدقيقة يف أجزاء العناصـــر الصـــرب والتحمل اليت 

شــــــــــــــكـال احتوت اللوحـة على تنســــــــــــــيق عـال بني األكمـا ، ،  الزخرفيـة والـدقـة يف تنفيـذهـا

واملفردات الزخرفية، وتنســـيقها اكتمل َّبختيار األلوان املناســـبة إل هار العمل الفين بصـــورة 

والبيئة  واجملتمع اجتماعيا يعود َّبلنفع على الفرد مما يعكس بكل أتكيد بعداً  منسقة وريلة

 احمليطة به.

 : ومتثلت يف األيت: النفسية .3

هو يرى نفســـه مســـؤوالً عن أعماله، فيقوم بواجباته خري  هعلى نفســـكل فرد عتمد  عندما ي

قيام، ويعلم أن مثابرته وجهده، ومواصــلته واســتمراريته هي أســاس جناحه وتقدمه، وهذا ما 

يســـــــتشـــــــعر املشـــــــاهد هلذه اللوحة حيث  ،واضـــــــحيف هذا اللوحة كبعد تربوي نســـــــتشـــــــعره 

إحســاســا نظراي مكتســبا جتوده عني البصــر وعني اخليال، حبيث جييد تقدير مواطن اجلمال 
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الفين ويتــذوقهــا، وحتتوي اللوحــة على قيمــة عــاليــة من التفــاصــــــــــــــيــل الــدقيقــة وحكم فكراي 

 .وأخالقيا ورسالة ذات مغزى سياسي

 : عناصر التكوينية والتصميميةلتحليلي الفين للاجلانب ا •

نالحظ بروز الشـــكل على اخللفية حيث احتوى الشـــكل على عدة عناصـــر زخرفية و هرت اخللفية 

احتوت اللوحة على األلوان األزرق واألصـــــــــــفر ، َّبللون األبيض يف اجلزء العلوي من الرســـــــــــم للعمل

هذه اجملموعة اللونية عالقات لونية من احليادية واألخضـــر الفاتح واألســـود واألبيض حيث شـــكلت 

احتوى العمل على اخلطوط املنحنية كعامل بنائي للهيكل العام للتصــــميم، مع ، و واالنســــجام اللوين

 فال نكاد نالحظ فيها خلال ،حتقق يف اللوحة االتزان العام لكامل اللوحةو  وجود اخلطوط املستقيمة

 للعمل. هنا حتاكي عناصر خمتلفة مما يعطي توازانأرغم من يف التوزيع للعناصر املختلفة َّبل

نصـــفيا يف اجلزء الســـفلي فقط من اللوحة، حبيث توحي  اتكررت العناصـــر والوحدات الزخرفية تكرار 

هنا أاحتوت اللوحة على اإليقاع اللوين َّبلرغم من كما   نه عمل واحد كامل التفاصـــــــــيلأللمشـــــــــاهد 

احلركة واضحة وحمسوسة يف اجلزء العلوي من اللوحة ويف أن  ابقةلألعمال الس ةنفذت بطريقة مغاير 

وراق يف أبعض العناصـــــــر وأجزاء من اللوحة، وتظهر بقوة يف تداخل العناصـــــــر النباتية من ســـــــيقان و 

حتقق االنســــــــــــــجــام من خالل األلوان رغم . لقــد للتكوين العــام للزخرفــة حركــة خجولــة تعطي ثقال

ن الفئات الفنية املختلفة، و هر التضــــــاد واضــــــحا وجليا من اختالف مســــــاحاهتا وتصــــــنيفاهتا ضــــــم

هنا عكست صوره رائعة من االنسجام أال إحجامها أشكال والعناصر الزخرفية َّبختالف خالل األ

شــــــــكال النباتية املكونة للوحدات الزخرفية، غنية َّبلعناصــــــــر واأل ةالشــــــــكلي. اللوحاللوين والتضــــــــاد 

شــــــــــكال املختلفة للعنصــــــــــر تنوع يف األلوان والتكوينات واألحيث يكمن ال ،كاهلالل والعصــــــــــفورين

 النبايت فيحقق وحدة العمل وترابط مفرداته التصميمية.
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 (2)اللوحة رقم  اجلانب الوصفي:

  .خزفية اتبالط النوع: -
  ماميالصحن األ القرمانليأمحد ّبشا جامع  :املكان -

 لوحة خزفية تكسو جدران صحن املس د من الداخل مث التصوير من قبل الباحثة يوم االثنني  40شكل رقم 
 2018-7-30 قاملواف

Univ
ers

iti 
Mala

ya



 

194 

 

جبوار بعضــــــــها البعض، رات عليها الزخارف عبارة عن جمموعة بالطات خزفية مصــــــــفوفة  :العمل وص      ف

 الرحمية الشكل غصان مع األوراقتداخلت األ الزخرفية، النباتية َّبلعناصر النباتية وهي خارجة من آنية حماطة

لتظهر لوحـــة متكـــاملـــة نصــــــــــــــفيـــة ، زهرة الرمـــان و زهرة االقحوان  عناملتنوعـــة االحجـــام واليت تعرب  زهـــارواأل

مع  َّبتزانصــــــــــــــفر تواجدا ن اللون األخضــــــــــــــر واألأغري  ،عليها اللون األزرق للوهلة األوىل، يغلب الزخارف

حيطت بشــريط من بالطات القيشــاين املطلية َّبللون األســود وتصــطف حوهلا جمموعة من أ ،بعضــهما البعض

شــــــــــــكال لتكون وحدة زخرفية هندســــــــــــية الشــــــــــــكل بنفس األلوان املنفذة يف البالطة البالطات النصــــــــــــفية األ

 .فغلب عليها اللون األصفر ةاللونيولكن بتعاكس يف استخدام كمية الدرجات  ،الداخلية

  والتعليمية: األبعاد الرتبويةو  للدالالتاجلانب التحليلي  •
شــــــكل الفنان املســــــلم برســــــومه اإلبداعية وحدة رالية مميزة معربة عن عظمة اخلالق الواحد األحد، 

 التعبريية،يف زخرفته من دون أن ميس القداســـة اإلهلية بكل معانيها  وهندســـية فاســـتخدم رموزاً نباتية

أببعـــاد دينيـــة  ارتبطـــتيعكس مـــدلوالت تربويـــة وتعليميـــة فجـــاءت الرموز اإلســــــــــــــالميـــة معربة عمـــا 

اســــــتخدمت يف تشــــــكيالت الفنان املســــــلم بشــــــكل اليت رموز ال تلك وكان أهم واجتماعية ونفســــــية

 مكثف هي:

 لت يف األيت:ومتثالدينية:  .1

من خالل شـــكل اآلنية اليت تتوســـط العمل وتتفرع منها بقية العناصـــر  وحدانية هللا والتأمل يف خلقة

حيث ترمز اىل وحدانية هللا الواحد األحد، كما هو احلال مع شـــــــكل املصـــــــباح الذي اســـــــتخدم يف 

للنور الساطع يف قلوب املؤمنني ، وله داللة رمزية لنور هللا يف قوله تعاىل والذي يرمز بعض احملاريب 

َماَواِت َواأْلَْرِض ۚ َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاة  ِفيَها ِمْصَباٌح ۖ اْلِمْصَباُح يف زَُجاَجة  ۖ الزَُّجا﴿ ُ نُوُر السه َجُة اَّلله

ْرِقيهة  َواَل َغْربِيهة  َيَكاُد زَيْ تُ هَ  َ َرة  مَُّبارََكة  زَيْ ُتونَة  اله ش   َ َا َكوَْكٌب ُدرِايٌّ يُوَقُد ِمن ش   َ يُء َوَلْو َِلْ َكَأَّنه ا ُيض   ِ
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ُ اأْلَْمثَاَل لِلنهاِس ل  ِرُب اَّلله اُء ۚ َوَيض  ْ ُ لُِنورِِه َمن َيش  َ ُه اَنٌر ۚ نُّوٌر َعَلٰى نُور  ل يَ ْهِدي اَّلله س  ْ ُ ِبُكلِا متَْس  َ َواَّلله

 .(466) ﴾َشْيء  َعِليٌم 

والعرفان ة هللا، يدل تشـــكل وريقاهتا حســـب رؤية الفنان املســـلم على كلم هزهرة الاللكذلك شـــكل 

يف توزيع العناصـــــــر الزخرفية من أوراق وأغصـــــــان وأزهار  والتوازنَّبلنعم اليت انعم هللا تعاىل علينا هبا، 

مشـــكلة وحدة زخرفية متجد اســـم اخلالق جل متنوعة االشـــكال واملعاين وَّبلتســـاوي يف كامل العمل 

 النافع.وتوجه املسلم لإلخالص واإلحسان يف العمل وحتصيل العلم  وعال

 يف األيت: ثلتومت االجتماعية: .2

نســــــــتشــــــــعر قوة الصــــــــرب والتحمل اليت حتلى هبا منفذ العمل من خالل التفاصــــــــيل الدقيقة يف أجزاء 

عنصر النظافة واضح وجلي يف اللوحة من خالل نظافة اللون و العناصر الزخرفية والدقة يف تنفيذها، 

كما احتوت اللوحة على تنســــــــــيق عال بني األشــــــــــكال واألشــــــــــكال الزخرفية والرتتيب العام للوحة،  

واملفردات الزخرفية، وتنســـــيقها اكتمل َّبختيار األلوان املناســـــبة إل هار العمل الفين بصـــــورة منســـــقة 

 .وريلة

ن اإلتقان نالحظه جيدا يف حماولة من الفنان أن يعطي للوحة حقها من التنفيذ وإ هارها َّبلصورة إ

مما حيقق وحدة التماســــــــك والعدل يف التوزيع  د جند خلال يف إحدى أجزائهاالالئقة واملتقنة فال نكا

والقضـــــــــاء على املركزية والتفرد وهي مدلوالت اجتماعية حترص اجملتمعات واالفراد على غرســـــــــها يف 

، واالعتماد على النفس هو أن يرى كل فرد نفســـــــه مســـــــؤواًل عن أعماله، شـــــــرائح اجملتمع املختلفة 

ري قيام، ويعلم أن مثابرته وجهده، ومواصـــــــــــــلته واســـــــــــــتمراريته هي أســـــــــــــاس جناحه فيقوم بواجباته خ

واضـــــــح من خالل األســـــــلوب  اجتماعي وتربويكبعد العمل  وتقدمه، وهذا ما نســـــــتشـــــــعره يف هذا 

 الواحد املستخدم يف التنفيذ.

                                                                            

 .35سورة النور، اآلية  (466)
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 ومتثلت يف األيت: النفسية: .3

جتوده عني البصر وعني اخليال حبيث  مكتسباً  نظرايً نفسياً و يستشعر املشاهد هلذه اللوحة إحساسا 

جييــد تقــدير مواطن اجلمــال الفين ويتــذوقهــا، كمــا أن اللوحــة حتتوي على تقــدير وقيمــة عــاليــة من 

التفاصيل الدقيقة وحكم فكراي وأخالقيا، واللوحة غنية َّبملشاهد واملراقبة الدقيقة للعناصر الفنية اليت 

صــــــول على معلومات دقيقة لتشــــــخيص فكرة معينة أو حتتويها مما تســــــتوجب التفكري التحليلي للح

     .عرب هذا العملوتعليمية  أبعاد تربوية

  :عناصر التكوينية والتصميميةلل الفين اجلانب التحليلي •

ة يف تنفيذ االعمال والتصـــــميمي ةلعنصـــــر التكوينيوهو أحد اشـــــكل للعنصـــــر ا ا واضـــــحابروز  نالحظ

أشــــــــــــــكال التحوير وهو مايعرف على عدة عناصــــــــــــــر زخرفية أخذت  احتوىحيث  الزخرفية والفنية

 الزخرفية.َّبحملور يف الفنون 

 
حيث أدت األلوان والزخارف ، اك اجلزء البســــــــــيط الذي توســــــــــط العملال ذإرضــــــــــية مل تكن األأما 

 ســــــــــيطر على قد األزرق رائع اجلمال. كان اللون عمل فين زخريفوالرتاكيب املســــــــــتخدمة إىل إنتاج 

عنصـــر أســـاســـي للشـــكل املفضـــل مت اســـتخدام هذا اللون بشـــكل أســـاســـي كاللوحة بشـــكل ملفت 

األســـود، التأطري للون و  أخذ دور األرضـــية األبيضواللون خضـــر األصـــفر واأل اللونمن وقليل  العام،

 منفردة.يف صورة  اجملموعة عالقات لونية من احليادية واالنسجام اللوينحيث شكلت هذه 

حظ احتواء العمـل على اخلطوط املنحنيـة واملتـداخلـة واملتشـــــــــــــــابكـة كعـامـل بنـائي مهم للهيكـل نالو 

 يوالذ واتزاان اليت أعطت للعمل ثقال وللتصـــــميم، مع وجود نســـــبة بســـــيطة من اخلطوط املســـــتقيمة

 يسر مما نصف األفينطبق النصف األمين مع ال االتزان املتماثل النصفي من خالل حتقق يف اللوحة
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نه أشاهد نصفيا، حبيث توحي للم اتكررت العناصر والوحدات الزخرفية تكرار و  .للعمل يعطي توازان

هنا نفذت بطريقة التكرار أاحتوت اللوحة على اإليقاع اللوين َّبلرغم من ، و عمل واحد كامل التفاصيل

 .فيهازرق وسيادة اللون األ النصفي

 (467) الرحمية(وزهرة السوسن واألوراق  القرنفل)عناصر نباتية حمورة لزهرة  

أجزاء من اللوحة، وتظهر يف و  ،احلركة تكاد تكون معدومة يف بعض العناصـــــــــروفيما خيص عنصـــــــــر 

للتكوين العام  تعطي ثقال وراق يف حركة خجولةأبقوة يف تداخل العناصــــــــــــــر النباتية من ســــــــــــــيقان و 

حتقق االنســـــــجام من خالل األلوان رغم اختالف مســـــــاحاهتا وتصـــــــنيفاهتا ضـــــــمن الفئات و  للزخرفة

 .الفنية املختلفة

هنا أال إحجامها أشــــكال والعناصــــر الزخرفية َّبختالف ظهر التضــــاد واضــــحا وجليا من خالل األيو 

اللوحة ن أللعمل يالحظ  ، واملشـــاهداالنســـجام اللوين والتضـــاد الشـــكلي عكســـت صـــوره رائعة من

شـــــــــكال اهلندســـــــــية والنباتية املكونة للوحدات الزخرفية، حيث يكمن التنوع يف غنية َّبلعناصـــــــــر واأل

شــــــــــــكال املختلفة للعنصــــــــــــر اهلندســــــــــــي عموما فيحقق وحدة العمل وترابط األلوان والتكوينات واأل

 مفرداته التصميمية.

                                                                            

 .76-70-69، ص 1977حممد ، سعاد ماهر، اخلزف الرتكي،اجلهاز املركزي للكتب اجلامعية واملدرسية والوسائل التعليمية، )467(
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      (3اللوحة رقم ) اجلانب الوصفي:
  .خزفية اتبالط النوع:
 الصحن اجلانيب  يجامع أمحد ّبشا القرمانل املكان:

 2018-7-30لوحة خزفية مت تصويرها من قبل الباحثة يوم األثنني املوافق  41شكل رقم 
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كونت كل بالطه واحدة   مصــــــــفوفة جبوار بعضــــــــها البعض،مربعة الشــــــــكل بالطات خزفية : العمل وص       ف

خزفية  ات( بالط4) يليكون جمموعها الكل ىخر أزخرفية متكاملة العناصــــــــــــــر متجاورة مع ثالثة بالطات 

وزهرة الورد املركبة وبداخلها بتالت يف زهرة القرنفل ذات البتالت املسننة،  دعناصر نباتية جتس عليها  رات

يغلب  واملزخرفة،اللون  ةحاديأت من األشــــــــــــــرطة اخلزفية طاراإلتشــــــــــــــكل زخرفة رَّبعية حماطة بثالث  أزهار ،

كذلك  هور   واألســـــود،زرق ونالحظ توهج اللون األصـــــفر مع الســـــمائي اخلفيف عليها اللون األخضـــــر واأل

 املوضع.خجول للون األبيض يف خلفية البالطات املتوسطة 

 اجلانب التحليلي للدالالت واألبعاد الرتبوية والتعليمية: •

مثل  رفيةالزخالعناصـــــر عن طريق املخططات احلادة واألمناط الزخرفية حول  التامواالنســـــجام  تناغمان ال

يتم تقــدميهــا بشــــــــــــــكــل طبيعي وميكن حيــث القرنفــل والزانبق والورود وأزهــار الرمــان وأزهــار الربيع زهرة 

لوالت كانت وتعكس أبعاد متنوعة هلا مد مما خيلق تركيبة حيوية وجذابة للغاية بوضــــــــوح،التعرف عليها 

 : التايلعلى النحو 

 
  ومتثلت يف األيت:الدينية:  .1

عن التوازن يف املمارســـــات العملية والدينية  وأخالقياحكم فكراي  العمل يكتســـــباملشـــــاهد هلذه  إن

واملشــــــاهد من خالل تكرار وحجم العنصــــــر الزخريف لزهرة  العبادة،حيث البد أن حيدث االتزان يف 

 سما يعكوهو واملعرفة واحلكمة وســـــــــــــط العمل يف انعكاس للوحدانية والتفرد القرنفل احملورة واليت تت

 سواه.الوحدانية هلل تعاىل 

اليت  القرنفــلاال مــدلول ديين يعكس من خالل زهرة  ومــا هان العرفــان بنعم هللا وإ هــار الثنــاء هبــا 

كذلك احلال لزهرة الســـوســـن حيث تعكس رالية ونعم اخلالق   واملتنوعةاملختلفة  أبحجامهاتكررت 

 العطااي.على عبادة وتقدير هذه 
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 ومتثلت يف األيت:  االجتماعية: .2

 ذيال القضــــاء على العصــــبيةللعمل تعكس ُخلق  حتقيق وحدة التماســــك بني العناصــــر الزخرفيةان 

جزاء العناصــــر الزخرفية والدقة يف من خالل التفاصــــيل الدقيقة يف أ العملتنفيذ الفنان عند حتلى به 

ما وجلي من خالل  واضــــــــــــــحللوحة شــــــــــــــكال الزخرفية والرتتيب العام نظافة اللون واأل، إن تنفيذها

َّبلعدل يف التوزيع شكال واملفردات الزخرفية، وتنسيقها اكتمل تنسيق عال بني األ عليه مناحتوت 

 هارها إتقان و اإل، و  بصـــــورة منســـــقة وريلةَّبختيار األلوان املناســـــبة إل هار العمل الفينللعناصـــــر و 

 . جزائهاأحدى إيف  جند خلالنكاد َّبلصورة الالئقة واملتقنة فال 

 ومتثلت يف األيت:  النفسية: .3

بواجبــاتــه خري قيــام، الفرد يقوم  وانعلى النفس  واالعتمــادالفين والتــذوق تقــدير مواطن اجلمــال ان 

للنجاح والتقدم وتنعكس نفســــيا هي أســــاس  واملواصــــلة واالســــتمرارية االجتهادو  ثابرةامل ويعمل على

العصـــبيات والتوجهات الغري ســـوية واليت تضـــر َّبجملتمع والفرد  ميقتعليه ليصـــبح فرد صـــاحل نفســـياً 

يف عنصـــــر زهرة  جتود عني البصـــــرحبيث  ،وتعليمي تربوي وهذا ما نســـــتشـــــعره يف هذا اللوحة كبعد 

تقدير على حتتوي اللوحة  نفســـــي حيث ان كانعكاس  اخليال يســـــرح فيهافالقرنفل وزهرة الســـــوســـــن 

غنية َّبملشــــــاهد واملراقبة الدقيقة للعناصــــــر الفنية اليت حتتويها مما و عالية من التفاصــــــيل الدقيقة وقيمة 

أو  ةالتحليل للحصــــــول على معلومات دقيقة لتشــــــخيص فكرة معينواألمانة يف تســــــتوجب التفكري 

 . هذا العمل عرب ةرسائل موجهعن 

 :عناصر التكوينية والتصميميةلل الفين اجلانب التحليلي •

و هرت  ،رضـــــية حيث احتوى الشـــــكل على عدة عناصـــــر زخرفيةنالحظ الرتابط بني الشـــــكل واأل 

احتوت اللوحة على األلوان األزرق واألصـــــــــفر واألخضـــــــــر ، و فية َّبللون األبيض يف كامل العملاخلل

واالنســجام اللوين والراحة  وعة اللونية عالقات لونية من احلياديةحيث شــكلت هذه اجملم ،واألبيض
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نالحظ احتواء العمــل على اخلطوط املنحنيــة كعــامـل بنــائي للهيكــل العــام للتصــــــــــــــميم، أمـا ، و للعني

حتقق يف اللوحة االتزان املتماثل ، و ال يف األشــرطة القيشــانية فقطإها اخلطوط املســتقيمة فال نكاد نرا

تكررت العناصـــــر ، و للعمل نصـــــف الســـــفلي مما يعطي توازانفينطبق النصـــــف العلوي مع الالنصـــــفي 

احتوت ، و نه عمل واحد كامل التفاصيلأشاهد نصفيا، حبيث توحي للم اوالوحدات الزخرفية تكرار 

احلركة موجودة يف بعض ، هنا نفذت بطريقة التكرار النصــــــــفيأاللوحة على اإليقاع اللوين َّبلرغم من 

وراق يف حركة أوأجزاء من اللوحة، وتظهر بقوة يف تداخل العناصـــــــر النباتية من ســـــــيقان و  العناصـــــــر

حتقق االنســــــــــــــجـــام من خالل األلوان رغم اختالف ، للتكوين العـــام للزخرفـــة خجولـــة تعطي ثقال

مســــــــاحاهتا وتصــــــــنيفاهتا ضــــــــمن الفئات الفنية املختلفة، و هر التضــــــــاد واضــــــــحا وجليا من خالل 

االنســجام اللوين  هنا عكســت صــوره رائعة منأال إحجامها أالزخرفية َّبختالف  شــكال والعناصــراأل

شكال النباتية املكونة للوحدات الزخرفية، حيث يكمن َّبلعناصر واأل ، العمل غينوالتضاد الشكلي

شــــــــــــــكال املختلفة للعنصــــــــــــــر النبايت فيحقق وحدة العمل وترابط التنوع يف األلوان والتكوينات واأل

 ميمية.مفرداته التص
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 (4اجلانب الوصفي: اللوحة رقم )
  .خزفية اتبالط النوع:
 جامع أمحد ّبشا القرمانلي الصحن اجلانيب  املكان:
مصـــــفوفة جبوار بعضـــــها البعض، رات عليها مربعة الشـــــكل بالطات خزفية  أربععن  : عبارةالعمل وص    ف

من األوراق الرحمية املتداخلة واملتقابلة مع بعضــها البعض لتشــكل زخرفة رَّبعية حماطة نباتية زخارف عناصــر ل

إبطار من اللون األسود من القيشاين نفسه، كونت زخرفة رَّبعية متصلة ببعضها البعض من الزاوية الداخلية 

تكسو جدران صحن املس د من الداخل مت تصويرها من  شريط لوحات بالطية رّبعية الزخرفة 42شكل رقم  
 2018-7-30قبل الباحثة يوم االثنني املوافق 
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 ،من الرتكوازيللبالطة نفســـــــــــها لتصـــــــــــنع لوحة زخرفية متكاملة العناصـــــــــــر، يغلب عليها اللون األزرق وقليل 

 ونالحظ توهج اللون األصفر مع خلفية بيضاء انصعة لتظهر لنا شكال وخلفية متزنة.

 اجلانب التحليلي للدالالت واألبعاد الرتبوية والتعليمية: •

 : األيتومتثلت يف الدينية:  .1

 اإلخالص واإلحســـــــــــــــان يف العمل يظهر جليا يف دقة تكرار العناصــــــــــــــر الزخرفية النباتية املتمثلة يف

 يفالســــــــوســــــــن واليت حتتضــــــــن يف داخلها أزهار  للداخل واملرتاصــــــــة املرتابطةو األوراق احملورة املتنا رة 

يعكس القيم الدينية للتوازن يف كافة املمارســــــــــــات اليت يتوجه هبا الفرد للخالق فرمزية  فينتشــــــــــــكيل 

الزهرة يف وسط العمل هي انعكاس للمركزية والوحدانية منها تتفرع البقية وتنتشر عرب الفضاء احملدد 

   تعاىل.هللا، مما تعكس بعد ديين وتربوي وترسل رسائل للفرد واجملتمع عن وحدانية اجملاورةللعناصر 

 : ومتثلت يف األتىاالجتماعية:  .2

إقامة العدل داخل اجملتمعات اإلســــــــالمية هو مطلب كل أفراد اجملتمع وانعكاس العدل يف العنصــــــــر 

اال جتســــيد هلذا املطلب فلكل ذي حق حقه ســــواء من خالل  وما هاحملور األوراق الرحمية املقوســــة 

 شكالواألأ اللون سواء كان يف عنصر النظافة شروع ولالعنصر أو اللون فالعدالة يف التوزيع مطلب م

شـــــكال واملفردات على تنســـــيق عال بني األومما عكس يف اللوحة  يالزخرفية واضـــــح وجل والعناصـــــر

 الزخرفية، وتنسيقها اكتمل َّبختيار األلوان املناسبة إل هار العمل الفين بصورة منسقة وريلة.

  : ومتثلت يف األيت النفسية: .3

قوة الصــــــرب والتحمل اليت حتلى هبا منفذ العمل من خالل التفاصــــــيل الدقيقة يف أجزاء العناصــــــر  ان

جتوده عني البصر  امكتسب نظراي ايستشعر املشاهد هلذه اللوحة إحساسالزخرفية والدقة يف تنفيذها 

لى تقدير حتتوي اللوحة ع، كما أهنا دير مواطن اجلمال الفين ويتذوقهاوعني اخليال حبيث جييد تق

اللوحة غنية َّبملشـــاهد واملراقبة الدقيقة ، إن صـــيل الدقيقة وحكم فكراي وأخالقياوقيمة عالية من التفا
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للعناصــــــــــــــر الفنية اليت حتتويها مما تســــــــــــــتوجب التفكري التحليلي للحصــــــــــــــول على معلومات دقيقة 

وحة نالحظه جيدا تقان يف تنفيذ اللاإلان ، عرب هذا العمل ةأو رسائل موجه ةنلتشخيص فكرة معي

فال جند  ،قنة هارها َّبلصـــــــــورة الالئقة واملتإن يعطي للوحة حقها من التنفيذ و أيف حماولة من الفنان 

ن يرى كل فرد نفســــــــــــه مســــــــــــؤوالً عن أعماله، أالنفس هو  علىواالعتماد  جزائهاأحدى إيف  خلال

ريته هي أســـــــــــــاس جناحه فيقوم بواجباته خري قيام، ويعلم أن مثابرته وجهده، ومواصـــــــــــــلته واســـــــــــــتمرا

 اللوحة كبعد تربوي واضح. هوتقدمه، وهذا ما نستشعره يف هذ

  :والتصميميةعناصر التكوينية لل الفين اجلانب التحليلي •

و هرت اخللفية  ،رضـية حيث احتوى الشـكل على عدة عناصـر زخرفيةنالحظ التوازن بني الشـكل واأل

 ،احتوت اللوحة على األلوان األزرق واألصــــــــــــــفر والرتكوازي واألبيضو  ،َّبللون األبيض يف كامل العمل

، كما حيث شــــــــكلت هذه اجملموعة اللونية عالقات لونية من احليادية واالنســــــــجام اللوين والراحة للعني

حتقق يف ، ولقــد عــام للتصــــــــــــــميمنالحظ احتواء العمــل على اخلطوط املنحنيــة كعــامــل بنــائي للهيكــل ال

 ةخر ليكونوا ريعا وحدة زخرفية كاملاللوحة االتزان املتماثل الرَّبعي فينطبق كل ربع منها مع الربع األ

نه أرَّبعيا، حبيث توحي للمشــــــــاهد  اتكررت العناصــــــــر والوحدات الزخرفية تكرار و  ،للعمل وتعطي توازان

هنا نفذت بطريقة التكرار أإليقاع اللوين َّبلرغم من احتوت اللوحة على او  عمل واحد كامل التفاصـــــــــــيل

احلركة موجودة يف بعض العناصر وأجزاء من اللوحة، وتظهر بقوة يف تداخل العناصر النباتية ن أ الرَّبعي

حتقق االنســــــــــــجام من خالل و  للتكوين العام للزخرفة وراق يف حركة خجولة تعطي ثقالأمن ســــــــــــيقان و 

وتصــنيفاهتا ضــمن الفئات الفنية املختلفة، و هر التضــاد واضــحا وجليا  األلوان رغم اختالف مســاحاهتا

رائعة من االنسجام  ةهنا عكست صور أال إحجامها أشكال والعناصر الزخرفية َّبختالف من خالل األ

شـــــكال النباتية املكونة للوحدات الزخرفية، حيث اللوحة غنية َّبلعناصـــــر واأل ،اللوين والتضـــــاد الشـــــكلي
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شـــــــــكال املختلفة للعنصـــــــــر النبايت فيحقق وحدة العمل وترابط  األلوان والتكوينات واأليكمن التنوع يف

 مفرداته التصميمية.
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 (5اللوحة رقم )اجلانب الوصفي: 

  .خزفية اتبالط النوع:

 الصحن اجلانيب  يجامع أمحد ّبشا القرمانل املكان:

مصفوفة جبوار بعضها البعض، مربعة الشكل زفية اخلبالطات أشرطة من العن جمموعة  : عبارةالعمل وصف

الرمان، وزهرة  الرحمية،واألوراق  التجريدي،زهرة القرنفل بشــــــــــــــكلها  لعنصــــــــــــــرالنباتية رات عليها الزخارف 

 2018-7-30مت تصويرها من قبل الباحثة يوم االثنني املوافق  بالطات خزفية أحادية الزخارف 43شكل رقم  
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يغلب  واملزخرفة،اللون  ةحاديأمن األشــــــــــــرطة اخلزفية  تبثالثة إطاراحماطة  ،ةومنفرد متنوعةزخرفة  لتشــــــــــــكل

من القيشــاين  رفيعةشــرطة أ البعضويفصــلها عن بعضــها  زرقواألخضــر واألتوهج للون األصــفر  عليها اللون

 .وثقال ةرزان األسود ليعطيهاال وهو أاملطلي بلون واحد 

 جلانب التحليلي للدالالت واألبعاد الرتبوية والتعليمية:ا •

  ومتثلت يف األيت:الدينية:  .1

 ) الشــــهاداتن، ترمز وتدل على أركان الدين اإلســــالمي اخلمسحيث اخلمس  ازهرة القرنفل وأوراقه

للشــــــمس  يرمزكشــــــكل هندســــــي   الطبق النجميو ، زكاة، الصــــــيام ، احلج (إقامة الصــــــالة، إيتاء ال

ْمُس جَتِْري  ﴿كواكب اليت تدور يف الفلك وكأهنا تســــــبح للواحد االحد كما يف قوله تعاىلوال َوالش     ه

َُ تَ ْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم  ِل َا ۚ  َٰ ََ تَ َقرا   ُ ُد َلُه َمن يف  ﴿ وقوله تعاىل  (468) ﴾ِلُمس    ْ َ َيس    ْ َأَِلْ تَ َر َأنه اَّلله

َ ُر َوالدهوَ  ْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّ وُم َواجْلَِباُل َوالش      ه َماَواِت َوَمن يف اأْلَْرِض َوالش      ه ابُّ وََكِثرٌي مِاَن الس      ه

ُ َفَما َلُه ِمن مُّْكرِم  ۚ ِإنه اَّللهَ يَ ْفَعُل َما يَ   (469)﴾ َشاءُ النهاِس ۖ وََكِثرٌي َحقه َعَلْيِه اْلَعَذاُب ل َوَمن يُِهِن اَّلله

ُ  ملسو هيلع هللا ىلصوكما جاء يف حديث صـــحيح للرســـول  َي اَّللا لاى هللاُ  قَاَل: َعْنُه،َعْن َأيب َذرٍّ َرضـــِ " قَاَل النايبق صـــَ

لاَم أِلَيب َذرٍّ ِحنَي َغَرَبِت  ْمُس:َعَلْيِه َوســـــــَ ولُُه  قـُْلُت: َتْذَهُب(؟أَْيَن  )أََتْدرِي الشـــــــا ُ َوَرســـــــُ  قَاَل: أَْعَلُم،اَّللا

َا ُجَد حَتَْت  )فَِ هنا َتْأِذَن فـَيـُْؤَذُن  الَعْرِش،َتْذَهُب َح ا َتســـْ ُجَد َفالَ يـُْقَبَل َويُ  هَلَا،فـََتســـْ ُك أَْن َتســـْ َها،وشـــِ  ِمنـْ

 .(470)" فـََتْطُلُع ِمْن َمْغرهِِبَا ِجْئِت،اْرِجِعي ِمْن َحْيُث  هَلَا:يـَُقاُل  هَلَا،َوَتْسَتْأِذَن َفالَ يـُْؤَذَن 

  :األيتومتثلت يف االجتماعية:  .2
                                                                            

 .38سورة يس ، اآلية  )468(
 .18سورة احلج ، اآلية  )469(
(، وأبوداود الطيالسي يف " 159(، ومسلم يف " صحيحه " )رقم/7424، 4802، 3199)رقم/أخرجه البخاري يف " صحيحه "  )470(

( وقال : " حسن صحيح 3227، 2186(، والرتمذي يف " السنن " )رقم/429، 35/282(، وأمحد يف " املسند " )1/368املسند " )
(، 9/409(، والبزار يف " البحر الزخار " )20/516)(، والطربي يف " جامع البيان " 10/229"، والنسائي يف " السنن الكربى " )

(، 14/24(، وابن حبان يف " صحيحه " )1/254(، والطحاوي يف " شرح مشكل اآلاثر " )101، 1/100وأبوعوانة يف "املستخرج " )
 .(1/222وأبونعيم يف " املسند املستخرج على صحيح مسلم " )
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ان حتقيق التماســــــك والوحدة والرتابط بني العناصــــــر الزخرفية بنوعيها النباتية واهلندســــــية واملتمثلة يف 

تعكس بعد اجتماعي يعود َّبلنفع على االفراد  اجتماعيةزهرة القرنفل واالطباق النجمية هلا دالله 

 االفراد كان فكلما كان هناك ترابط ومتاســــــك ووحدة بني لألســــــرةصــــــعيد الصــــــغري الواجملتمع وعلى 

وهذا كله ترمز له تلك االطباق النجمية أبضالعها  العامة،اجملتمع أفضل وأصلح ويعمل للمصلحة 

 املتناسقة.وذات األلوان  املرتاصة

  :األيتومتثلت يف النفسية:  .3

اللوحة غنية َّبملشــــــاهد واملراقبة الدقيقة للعناصــــــر الفنية اليت حتتويها مما تســــــتوجب التفكري التحليلي 

العمل، كما أن عرب هذا  ةأو رســــائل موجه ةللحصــــول على معلومات دقيقة لتشــــخيص فكرة معين

شــــــــــــكال واملفردات الزخرفية، وتنســــــــــــيقها اكتمل َّبختيار اللوحة احتوت على تنســــــــــــيق عال بني األ

 .األلوان املناسبة إل هار العمل الفين بصورة منسقة وريلة

 والتصميمية:عناصر التكوينية لل الفين اجلانب التحليلي •

رضـــــــية حيث احتوى الشـــــــكل على عدة عناصـــــــر زخرفية و هرت الرتابط بني الشـــــــكل واأل ظنالح

صـــــورة ال ولني بينما الشـــــريط الثالث من الناحية اخلارجية للاخللفية َّبللون األبيض يف الشـــــريطني األ

واألصــــــــفر بدرجتني واألخضــــــــر احتوت اللوحة على األلوان األزرق ، كما نكاد نشــــــــاهد فيه اخللفية

واالنســـــجام اللوين والراحة  واألبيض حيث شـــــكلت هذه اجملموعة اللونية عالقات لونية من احليادية

نالحظ احتواء العمل على اخلطوط املنحنية كعامل بنائي للهيكل العام للتصــــــــــــــميم، مع ، و  للعني

ن املتماثل النصــــــــــفي فينطبق حتقق يف اللوحة االتزا، نســــــــــبة بســــــــــيطة من اخلطوط املســــــــــتقيمة وجود

 اخلي للوحة مما يعطي توازانيســــر يف األشــــرطة األوىل من جانب الدالنصــــف األمين مع النصــــف األ

أي منفرد  ،هاســــــــــللوحدة نف انصــــــــــفيا وتكرار  اتكررت العناصــــــــــر والوحدات الزخرفية تكرار ، و للعمل

قاع اللوين واحلركي ى اإلياحتوت اللوحة علو  ،نه عمل واحد كامل التفاصيلأشاهد حبيث توحي للم
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احلركة موجودة يف بعض العناصـــر وأجزاء من اللوحة، وتظهر بقوة يف تداخل العناصـــر ن أ، للعناصـــر

ــةأالنبــاتيــة من ســــــــــــــيقــان و  خيص  مــا مــاأ، للتكوين العــام للزخرفــة تعطي ثقال وراق يف حركــة خجول

اختالف مســـــاحاهتا وتصـــــنيفاهتا حتقق االنســـــجام من خالل األلوان رغم فقد  االنســـــجام والتضـــــاد

شــكال والعناصــر الزخرفية ضــمن الفئات الفنية املختلفة، و هر التضــاد واضــحا وجليا من خالل األ

اللوحة و  ،االنســجام اللوين والتضــاد الشــكلي هنا عكســت صــوره رائعة منأال إ ،حجامهاأَّبختالف 

حيث يكمن التنوع يف األلوان شــــــــــــــكال النباتية املكونة للوحدات الزخرفية، غنية َّبلعناصــــــــــــــر واأل

 شكال املختلفة للعنصر النبايت فيحقق وحدة العمل وترابط مفرداته التصميمية.والتكوينات واأل
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 (6رقم ) ةاجلانب الوصفي: لوح
 .خزفية النوع: بالطات
 مصطفى قرجي الصحن اجلانيب من املبىن  املكان: جامع

-30مت تصويرها من قبل الباحثة يوم االثنني املوافق  بالطه خزفية رّبعية نباتى وهندسي متداخل 44شكل رقم  
7-2018 
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خزفية مصـــفوفة جبوار بعضـــها البعض، رات عليها الزخارف النباتية  أربع بالطات عن : عبارةالعملوص  فه 

بشــــــــــكل زخرفة رَّبعية تتالقى عند الزاوية الداخلية للبالطات لتكون لوحة زخرفية متكاملة العناصــــــــــر، غلب 

  عليها اللون األصفر القامت واألزرق مع تداخل خجول لبعض األشكال اهلندسية البسيطة.        

 والتعليمية:  األبعاد الرتبويةو  للدالالتلي اجلانب التحلي •
 : األيتومتثلت يف الدينية:  .1

إن وجود زهرة السوسن واألوراق الرحمية املتقابلة تشكل مع بعضها البعض توليفة رائعة ورمزيه دينية 

للنقطة املركزية اليت تشــع عالية وكأهنا العني اليت تنظر اىل داخل األمور وأعظمها من خالل توجهها 

منها وريقات يف دالله دينية على الوحدانية والتوجه اىل هللا الواحد األحد يف الدعاء والطلب داخل 

دائرة من الفلك احملشــــــوة َّبلعناصــــــر النباتية واهلندســــــية تتقابل اترة وتتنافر اترة أخرى هلو بعد تربوي 

 وتعليمي له دالالت دينية عالية حتتاج النظر والتأمل والتوازن. 

  ومتثلت يف األيت: عية:االجتما .2
حتلى هبا منفذ العمل من خالل التفاصـــــــــــــيل الدقيقة يف أجزاء العناصـــــــــــــر  نلذااللصـــــــــــــرب والتحمل ل

 هور جلى وواضــــح رغم اإلمكاانت واألدوات البســــيطة اليت كان يعمل  الزخرفية والدقة يف تنفيذها

يف اللوحــة من خالل نظــافــة اللون  يعنصــــــــــــــر النظــافــة واضــــــــــــــح وجلوان  ،عليهــا يف ذلــك الوقــت

 شكال الزخرفية والرتتيب العام للوحة.واأل

ار األلوان شكال والعناصر الزخرفية، وتنسيقها اكتمل َّبختياحتوت اللوحة على تنسيق عال بني األ

تقان يف تنفيذ اللوحة نالحظه جيدا يف اإل، و املناســـــــــبة إل هار العمل الفين بصـــــــــورة منســـــــــقة وريلة

فال جند  ، هارها َّبلصــــــــــــــورة الالئقة واملتقنةإن يعطي للوحة حقها من التنفيذ و أحماولة من الفنان 

اًل عن أعماله، ن يرى كل فرد نفســــــــــــه مســــــــــــؤو أاالعتماد على النفس هو ، جزائهاأحدى إيف  خلال

فيقوم بواجباته خري قيام، ويعلم أن مثابرته وجهده، ومواصـــــــــــــلته واســـــــــــــتمراريته هي أســـــــــــــاس جناحه 

حتتوي اللوحة على و  ،تربوي واضــــــحاجتماعي و وتقدمه، وهذا ما نســــــتشــــــعره يف هذا اللوحة كبعد 
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شــــــــــــــاهد واملراقبة اللوحة غنية َّبمل، تقدمي وقيمة عالية من التفاصــــــــــــــيل الدقيقة وحكم فكراي وأخالقيا

الدقيقة للعناصـــر الفنية اليت حتتويها مما تســـتوجب التفكري التحليلي للحصـــول على معلومات دقيقة 

تجوده عني البصـــــــــر واخليال يف مواطن ل عرب هذا العمل ةأو رســـــــــائل موجه ةلتشـــــــــخيص فكرة معين

 .اجلمال الفين ويتذوقها يف راحة وطمأنينة

 والتصميمية: عناصر التكوينية اجلانب التحليلي الفين لل •

رضــية حبيث احتوى الشــكل على جمموعة عناصــر زخرفية نباتية وقليل نالحظ بروز الشــكل على األ

زرق غلب اللون األصــــفر ويليه األ شــــكال اهلندســــية البســــيطة و هرت اخللفية َّبللون األبيضمن األ

اجملموعة اللونية عالقات لونية من يف اللوحة على بقية األلوان املصـــــــــــــــاحبة حيث شــــــــــــــكلت هذه 

احتواء العمل على اخلطوط املنحنية وبعض اخلطوط احلادة كعامل بنائي للهيكل و  االنســـــجام اللوين

يسر حتقق يف اللوحة االتزان املتماثل النصفي فينطبق النصف األمين مع النصف األ، العام للتصميم

رَّبعيا، حبيث توحي للمشـــــاهد  االزخرفية تكرار  تكررت العناصـــــر والوحدات، للعمل مما يعطي توازان

هنا نفذت أاحتوت اللوحة على اإليقاع اللوين واحلركي َّبلرغم من ، و نه عمل واحد كامل التفاصـــيلأ

نالحظ احلركة يف اللوحة خصــــوصــــا األجزاء والعناصــــر النباتية، وتظهر بقوة ، بطريقة التكرار الرَّبعي

، للتكوين العام للزخرفة وراق يف حركة خجولة تعطي ثقالأن و يف تداخل العناصــــر النباتية من ســــيقا

حتقق االنســــــــــجام من خالل األلوان رغم اختالف مســــــــــاحاهتا وتصــــــــــنيفاهتا ضــــــــــمن الفئات الفنية 

اللوحة غنية َّبلعناصـــــــر ، رائعة من االنســـــــجام اللوين والشـــــــكلي ةهنا عكســـــــت صـــــــور أال إاملختلفة، 

شكال خرفية، حيث يكمن التنوع يف األلوان والتكوينات واألشكال النباتية املكونة للوحدات الز واأل

 املختلفة للعنصر النبايت فيحقق وحدة العمل وترابط مفرداته التصميمية.
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 (7رقم ) ةاجلانب الوصفي: لوح

 .خزفية اتبالط :النوع
 املكان: جامع مصطفى قرجي واجهة الباب الر يسي للمبىن املقابل للبحر 

تكون وحدة زخرفية  عن جمموعة بالطات خزفية مصـــــــــــــفوفة جبوار بعضـــــــــــــها البعض : عبارةالعمل وص          ف

اخلطوط املنحنية احنناء  وبعضلعنصـر األوراق الرحمية الصـغرية احلجم  رات عليها الزخارف النباتية متكاملة،

                                                خفيفا، غلب عليها اللون األسود واألبيض وبعض من األصفر والسمائي.

تكسو جدران صحن املس د من الداخل مت تصويرها من قبل الباحثة  شريط من البالطات ايفزفيه 45شكل رقم  
 2018-7-30يوم االثنني املوافق 
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 والتعليمية: األبعاد الرتبويةو  للدالالتاجلانب التحليلي  •

الفن  حيث ميثل ،للفنان َّبملعتقدات والعبادات الدينية  الفنيةترتبط التجربة  يف أغلب االحيان

فان هدف الفنان من الفن ليس غرضا ، له عالقة َّبلطبيعة وخلق هللا تعاىل اإلسالمي كل ماالزخريف 

وبذلك يعرب عن اجلمال الالمتناهي  التعبري عن الغموض والكشف عن املخفي واهنا فقط نفعية ماداي 

 والعناصر الزخرفية  ترتقي فيها االشكال حيث ومصدرها  ةاملوجودالعناصر واملطلق ، الذي هو أصل 

فالفنان املسلم يسعى إىل املعاين الكامنة  وع واحلركةفوق ما هو حسي من خالل التكرار والتتابع والتن

من أبعاد تربوية وتعليمة ميكن الكشف عن دالالت  هوما حتوي، وراء األشياء حيث املعىن اإلهلي 

 حتتويها على النحو التايل :

 ومتثلت يف األيت:  الدينية: .1

فيه األســـــــــــاليب والتقنيات املنفذة لتعرب عن اإلســـــــــــالمي تعددت الزخريف مما ال شـــــــــــك فيه أن الفن 

 مع املعروض واملقبول من قبل املشاهد. يتماشىرمزايت دينية بشكل 

اال أتكيد لوجود الدولة اإلســـالمية وقدرهتا  وما هان وجود وتكرار عنصـــر اهلالل داخل هذا العمل 

ن خالل عنصــر نصــل الرمح على االحتواء والتوازن يف كافة املمارســات وقدرهتا على جماهبة العدو م

الذي يتجه للخارج وحياط َّبهلالل من كل اجلوانب فهي رســــــــــــــالة دينية ودليل على قوة وصــــــــــــــالبة 

 الدولة وقدرهتا على الدفاع واحملاربة لكل مرتبص هلا.

 : االيتومتثلت يف  االجتماعية: .2

يت تعرب عن الدولة يرتكز على قمة القبة ال يالذداخل العمل الفين كاهلالل  احملورةان العناصــــــــــــــر 

نصـــــــــــــــل الرمح للدفاع عنها وعن العقيدة ماهي اال دالالت اجتماعية تعكس أبعاد و ورأس احلكم 

على متاســــك ووحدة اجملتمع اإلســــالمي وإقامة العدل  للداللةتربوية وتعليمية حتتويها تلك العناصــــر 

احدة للقضـــــــــــــــاء على والتوازن بني افراده من خالل قبة احلكم الذي يســــــــــــــري وفق مبادد وعقيدة و 

Univ
ers

iti 
Mala

ya



 

215 

 

يســــتشــــعر املشــــاهد مواطن اجلمال ويتذوقها حبيث جييد تقدير هذا العمل حيث  واملركزية.العصــــبية 

 .حتتوي اللوحة على تقدير وقيمة عالية من التفاصيل الدقيقة وحكم فكراي وأخالقياو  ويشعره هبيبته

 والتصميمية: عناصر التكوينية اجلانب التحليلي الفين لل •

ن األرضية أَّبلرغم من  ،تتوازن األرضية مع الشكل حيث احتوى الشكل على عدة عناصر زخرفية

كان للون األســــــود نصــــــيب   هنا برزت وكان هلا موقعها ومكانتها داخل العمل.أال إذات لون واحد 

يث شكلت ح ،صفر والسمائي واألبيضكبري وواضح يف تنفيذ اللوحة كما احتوت على األلوان األ

 هذه اجملموعة اللونية عالقات لونية من احليادية واالنسجام اللوين.

نالحظ احتواء العمل على اخلطوط املنحنية كعامل بنائي للهيكل العام للتصـــــميم، مع وجود نســـــبة 

يف اللوحة االتزان املتماثل الرَّبعي فينطبق كل جزء رَّبعي  املســـــــــــتقيمة. حتققبســـــــــــيطة من اخلطوط 

تكررت العناصــــــــــــــر والوحدات الزخرفية  للعمل. ية األجزاء األخرى مما يعطي توازانالشــــــــــــــكل مع بق

احتوت اللوحة على اإليقاع  نه عمل واحد كامل التفاصـــيل.أ، حبيث توحي للمشـــاهد ارَّبعي اتكرار 

احلركة تكاد تكون معدومة يف بعض العناصـــــــر  هنا نفذت بطريقة التكرار الرَّبعي.أاللوين َّبلرغم من 

وراق يف حركة خجولة أمن اللوحة، وتظهر بقوة يف تداخل العناصــــــــــــر النباتية من ســــــــــــيقان و وأجزاء 

حتقق االنســــــــــــجام من خالل األلوان رغم اختالف مســــــــــــاحاهتا  للتكوين العام للزخرفة. تعطي ثقال

شـــــــــكال وتصـــــــــنيفاهتا ضـــــــــمن الفئات الفنية املختلفة، و هر التضـــــــــاد واضـــــــــحا وجليا من خالل األ

هنا عكســـت صـــوره رائعة من االنســـجام اللوين والتضـــاد أال إحجامها أة َّبختالف والعناصـــر الزخرفي

شـــكال النباتية املكونة للوحدات الزخرفية، حيث يكمن التنوع غنية َّبلعناصـــر واأل ةالشـــكلي. اللوح

شــــــــــــــكال املختلفة للعنصــــــــــــــر النبايت فيحقق وحدة العمل وترابط مفرداته يف األلوان والتكوينات واأل

 .التصميمية
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 املبحث الثاين: الزخارف اجلصية 

 (8رقم ) ةالوصفي: لوحاجلانب 
 زخارف جصية :النوع

  بيت الصالة يجامع أمحد ّبشا القرمانل املكان:
نفذت على  قواس،واألألشــــكال يغلب عليها الشــــكل الدائري زخارف هندســــية اعن  : عبارةالعمل وص   ف

     مزخرف.غري  جبسي إطاريفصلها  واألبيض،َّبللون الذهيب  ، وطعمتاجلبسخامة 

 

                                                    

تكسو جدران املس د من الداخل مت تصويرها من قبل الباحثة يوم االثنني  زخارف جصية هندسية 46شكل رقم  
 2018-7-30املوافق 
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 اجلانب التحليلي للدالالت واألبعاد الرتبوية والتعليمية: •

ميثل الفن الزخريف اإلســـــــــالمي كل ماله عالقة َّبلطبيعة وخلق هللا تعاىل، فان هدف الفنان من الفن 

من أبعاد  هوما حتوياملخفي، التعبري عن الغموض والكشـــف عن  وأهناليس غرضـــا نفعية ماداي فقط 

 تربوية وتعليمة ميكن الكشف عن دالالت حتتويها على النحو التايل:

 : األيتومتثلت يف  الدينية: .1

احملورة األقرب اال الطابع  ةالنباتياالطباق النجمية أبشكاهلا املتنوعة وتداخلها مع االشكال إن وجود 

توليفة رائعة ورمزيه دينية عالية وكأهنا العني  تشكل مع بعضها البعضاهلندسي من أزهار وسيقان 

احللقات اليت تنظر اىل داخل األمور وأعظمها من خالل توجهها للنقطة املركزية اليت تشع منها 

يف دالله دينية على الوحدانية والتوجه اىل هللا الواحد األحد يف الدعاء والطلب داخل دائرة النجمية 

هلو بعد تربوي وتعليمي له  واصطفافتقابل يف نباتية واهلندسية من الفلك احملشوة َّبلعناصر ال

 دالالت دينية عالية حتتاج النظر والتأمل والتوازن . 

 : األيتومتثلت يف  االجتماعية: .2
حتلى هبا منفذ العمل من خالل التفاصيل الدقيقة يف أجزاء العناصر الزخرفية  ناللذاللصرب والتحمل 

والدقة يف تنفيذها  هور جلى وواضح رغم اإلمكاانت واألدوات البسيطة اليت كان يعمل عليها يف 

وان عنصر النظافة واضح وجلي يف اللوحة من خالل نظافة اللون واألشكال الزخرفية  الوقت،ذلك 

 عام للوحة.والرتتيب ال

احتوت اللوحة على تنسيق عال بني األشكال والعناصر الزخرفية، وتنسيقها اكتمل َّبختيار األلوان 

املناســـــــــبة إل هار العمل الفين بصـــــــــورة منســـــــــقة وريلة، واإلتقان يف تنفيذ اللوحة نالحظه جيدا يف 

ئقة واملتقنة، فال جند حماولة من الفنان أن يعطي للوحة حقها من التنفيذ وإ هارها َّبلصــــــــــــــورة الال

خلال يف إحدى أجزائها، االعتماد على النفس هو أن يرى كل فرد نفســــــــــــه مســــــــــــؤواًل عن أعماله، 
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فيقوم بواجباته خري قيام، ويعلم أن مثابرته وجهده، ومواصـــــــــــــلته واســـــــــــــتمراريته هي أســـــــــــــاس جناحه 

توي اللوحة على وتقدمه، وهذا ما نســــــتشــــــعره يف هذا اللوحة كبعد اجتماعي و تربوي واضــــــح، وحت

تقدمي وقيمة عالية من التفاصــــــــــــــيل الدقيقة وحكم فكراي وأخالقيا، اللوحة غنية َّبملشــــــــــــــاهد واملراقبة 

الدقيقة للعناصـــر الفنية اليت حتتويها مما تســـتوجب التفكري التحليلي للحصـــول على معلومات دقيقة 

ر واخليال يف مواطن لتشـــــــــخيص فكرة معينة أو رســـــــــائل موجهة عرب هذا العمل لتجوده عني البصـــــــــ

 اجلمال الفين ويتذوقها يف راحة وطمأنينة.

 ومتثلت يف األيت:  النفسية: .3

 يتو وحيهبيبته. يســــتشــــعر املشــــاهد مواطن اجلمال ويتذوقها حبيث جييد تقدير هذا العمل ويشــــعره 

صـــــــــر َّبملشـــــــــاهد واملراقبة الدقيقة للعنا غينو على تقدمي وقيمة عالية من التفاصـــــــــيل الدقيقة  العمل

الفنية اليت حتتويه مما تســـتوجب التفكري التحليلي للحصـــول على معلومات دقيقة لتشـــخيص فكرة 

 وكأهنا حتاكي مكان السلطة والنفوذ.  ،عرب هذا العمل ةأو رسائل موجه ةمعين

 والتصميمية:عناصر التكوينية لل اجلانب التحليلي الفين •

تتخللها فتحات هندســـية.  ،فقط ةمســـطح شـــكاالأال نكاد نســـتشـــعر اخللفية يف هذا العمل بل  

حيث شـــــكلت هذه اجملموعة  ،كان للون الذهيب واألبيض نصـــــيب كبري وواضـــــح يف تنفيذ اللوحة

نالحظ احتواء العمـــل على اخلطوط و  ،يـــة من احليـــاديـــة واالنســــــــــــــجـــام اللويناللونيـــة عالقـــات لون

حتقق يف اللوحة االتزان املتماثل النصــفي فينطبق ، و نائي للهيكل العام للتصــميمباملســتقيمة كعامل 

تكررت العناصــــر والوحدات الزخرفية ، للعمل يســــر مما يعطي توازاننصــــف األالنصــــف األمين مع ال

احتوت اللوحة على ، و نه عمل واحد كامل التفاصــــــــــيلأشــــــــــاهد تكرار نصــــــــــفيا، حبيث توحي للم

احلركة معدومة يف كل العناصــــــــــــــر و  هنا نفذت بطريقة التكرار النصــــــــــــــفيأم من اإليقاع اللوين َّبلرغ

حتقق االنســــــــــجام من خالل األلوان رغم و  للتكوين العام للزخرفة يعطي ثقال وأجزاء اللوحة، وهذا
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اختالف مســــاحاهتا وتصــــنيفاهتا ضــــمن الفئات الفنية املختلفة، و هر التضــــاد واضــــحا وجليا من 

هنا عكســــــــــــت صــــــــــــوره رائعة من أال إحجامها أالزخرفية َّبختالف  شــــــــــــكال والعناصــــــــــــرخالل األ

 االنسجام اللوين والتضاد الشكلي.

شــــــــكال اهلندســــــــية املكونة للوحدات الزخرفية، حيث يكمن التنوع يف اللوحة غنية َّبلعناصــــــــر واأل

مفرداته شــــــــــــــكال املختلفة للعنصــــــــــــــر النبايت فيحقق وحدة العمل وترابط األلوان والتكوينات واأل

 التصميمية.

 

Univ
ers

iti 
Mala

ya



 

220 

 

 
 (9رقم ) ةالوصفي: لوحاجلانب 
 زخارف جصية :النوع

  الصالةبيت  يجامع أمحد ّبشا القرمانل املكان:
 

 

لوحات جصية تكسو جدران املس د من الداخل مت  زخارف هندسية من اجلص مع الكتابة 47شكل رقم  
 2018-7-30تصويرها من قبل الباحثة يوم االثنني املوافق 
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فقيا ومائل شـــكلت وحدات هندســـية نقشـــت يف أهندســـية جملموعة خطوط متداخلة  : زخرفةالعمل وص   ف

حفرت  هندسي دائريطباق جنمية الشكل حتيط هبا كتابة مذهبة تفصل فيما بينها شكل أداخلها عناصر و 

                                                                   اجلص.يف شريط من 

 : والتعليمية بعاد الرتبويةفردات األملاجلانب التحليلي  •

  :األيتومتثلت يف  الدينية: .1
ســــــــــــلطة أعلى من  ان التوازن يف كافة املمارســــــــــــات الدينية والتأمل يف خلق هللا تعاىل ووحدانيته وال

وأن الدين فوق كل شـيء ماهي اال دالالت دينية متثلت من خالل رموز فنية سـلطة الواحد األحد 

ايت قرآنية من األعلى آخلطوط مســـــــــــتقيمة أتخذ أشـــــــــــكال هندســـــــــــية مرتابطة ومتداخلة حتيط هبا 

واألســفل يف إحاطة للدين بكل مســالك احلياة اليت يســلكها الفرد وهذا بعد تربوي وتعليمي لألفراد 

له احلياة اهلادئة الصـــــــافية يف رمزية اللون االبيض املســـــــتخدم يف كامل  فمن يســـــــلك طريق مســـــــتقيم

 العمل.

  :األيتومتثلت يف االجتماعية:  .2
ان حتقيق وحدة التماسك بني العناصر الزخرفية للعمل تعكس ُخلق القضاء على العصبية الذي 

العناصر الزخرفية والدقة يف حتلى به الفنان عند تنفيذ العمل من خالل التفاصيل الدقيقة يف أجزاء 

تنفيذها، إن نظافة اللون واألشكال الزخرفية والرتتيب العام للوحة واضح وجلي من خالل ما احتوت 

عليه من تنسيق عال بني األشكال واملفردات الزخرفية، وتنسيقها اكتمل َّبلعدل يف التوزيع للعناصر 

رة منسقة وريلة، واإلتقان وإ هارها َّبلصورة وَّبختيار األلوان املناسبة إل هار العمل الفين بصو 

 الالئقة واملتقنة فال نكاد جند خلال يف إحدى أجزائها .
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  ومتثلت يف األيت:النفسية:  .3
ان تقــدير مواطن اجلمــال والتــذوق الفين واالعتمــاد على النفس وان يقوم الفرد بواجبــاتــه خري قيــام، 

ســــتمرارية هي أســــاس للنجاح والتقدم وتنعكس نفســــيا واملواصــــلة واال واالجتهاد املثابرةويعمل على 

العصـــبيات والتوجهات الغري ســـوية واليت تضـــر َّبجملتمع والفرد  ميقتعليه ليصـــبح فرد صـــاحل نفســـياً 

وهذا ما نســـــتشـــــعره يف هذا اللوحة كبعد تربوي وتعليمي ، حبيث جتود عني البصـــــر يف عنصـــــر زهرة 

نفســـــي حيث ان اللوحة حتتوي على تقدير  كانعكاس  القرنفل وزهرة الســـــوســـــن فيســـــرح فيها اخليال

وقيمة عالية من التفاصــــــيل الدقيقة وغنية َّبملشــــــاهد واملراقبة الدقيقة للعناصــــــر الفنية اليت حتتويها مما 

تســــــتوجب التفكري واألمانة يف التحليل للحصــــــول على معلومات دقيقة لتشــــــخيص فكرة معينة أو 

 عن رسائل موجهة عرب هذا العمل .

  والتصميمية:عناصر التكوينية لل انب التحليلي الفيناجل •

كان   هندسية،تتخللها فتحات  ،فقط ةمسطح شكالأال نكاد نستشعر اخللفية يف هذا العمل بل 

حيث شــــــكلت هذه اجملموعة اللونية  ،للون األبيض والذهيب نصــــــيب كبري وواضــــــح يف تنفيذ اللوحة

نالحظ احتواء العمل على اخلطوط املســــــــــــــتقيمة.  اللوين،ية من احليادية واالنســــــــــــــجام عالقات لون

حتقق يف اللوحة  املنحنية،كعامل بنائي للهيكل العام للتصميم، مع وجود نسبة بسيطة من اخلطوط 

 للعمل، الســـــــــفلي مما يعطي توازاننصـــــــــف االتزان املتماثل النصـــــــــفي فينطبق النصـــــــــف العلوي مع ال

نه عمل واحد كامل أشــــــاهد نصــــــفيا، حبيث توحي للم اتكررت العناصــــــر والوحدات الزخرفية تكرار 

 هنا نفذت بطريقة التكرار النصفي.أاحتوت اللوحة على اإليقاع اللوين َّبلرغم من و  التفاصيل

ظهر بقوة يف تداخل العناصـــــــر معدومة يف بعض العناصـــــــر وأجزاء من اللوحة، وت احلركة تكاد تكون

حتقق االنســجام من  ،للتكوين العام للزخرفة تعطي ثقال وراق يف حركة خجولةأالنباتية من ســيقان و 

خالل األلوان رغم اختالف مســــــاحاهتا وتصــــــنيفاهتا ضــــــمن الفئات الفنية املختلفة، و هر التضــــــاد 
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هنا عكســـت صـــوره أال إامها حجأشـــكال والعناصـــر الزخرفية َّبختالف واضـــحا وجليا من خالل األ

شـــــــكال النباتية املكونة اللوحة غنية َّبلعناصـــــــر واأل ،االنســـــــجام اللوين والتضـــــــاد الشـــــــكلي رائعة من

شـــــكال املختلفة للعنصـــــر النبايت للوحدات الزخرفية، حيث يكمن التنوع يف األلوان والتكوينات واأل

 فيحقق وحدة العمل وترابط مفرداته التصميمية.
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 (10رقم ) ةالوصفي: لوحاجلانب 
  زخارف جصية :النوع

 جامع مصطفى قرجي بيت الصالة  املكان:

اشرطة من اجلص تكسو جدران صحن املس د من  (ة) نقش حديد شريط من الزخارف اجلصية 48شكل رقم  
 2018-7-30الداخل مت تصويرها من قبل الباحثة يوم االثنني املوافق 
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 ةشــريط من اجلص نقشــت عليه زخارف نباتية وهندســية يعرف َّبســم نقش حديدعن  ةعبار  :العمل وصف

كثر من رائع ودمج للنوعني بشـــــكل أمام خالفا لغريها يف تداخل ىل األإتظهر بعض العناصـــــر الزخرفية َّبرزه 

 ،ندلس واملغرب العريبقوش اجلصية املستخدمة يف األىل النإملفت للنظر قد تكون هذه النقوش هي األقرب 

 أي لأللوانمل يكن  مســـــــجد مصـــــــطفى قرجي عن ســـــــائر املســـــــاجد األخرى يف املدينة القدمية، زما ميوهذا 

خر آحياء بوجود لون إعطي أالفنان املنفذ َّبلتالعب بني الشـــــــــكل واخللفية فربوز العناصـــــــــر  ىوجود بل اكتف

                                                                   .من نفس اخلامة املنقوشةال  ل تلك العناصر إوما هو  اخللفيةيشكل 

  لتعليمية:اجلانب التحليلي للدالالت واألبعاد الرتبوية وا •

  :األيتومتثلت يف . الدينية: 1

سلطة أعلى من سلطة  ان التوازن يف كافة املمارسات الدينية والتأمل يف خلق هللا تعاىل ووحدانيته وال

لعناصر  ال دالالت دينية متثلت من خالل رموز فنيةإالواحد األحد وأن الدين فوق كل شيء ماهي 

مستقيمة أتخذ أشكال هندسية منحنية و خطوط  نباتية حمورة كاألوراق واألزهار اليت تشابكت مع

احملور احملاط َّبلقبة  لومندفعة لألعلى لشكل اهلالمرتابطة ومتداخلة  متقنونباتية حمفورة بشكل 

رد وهذا بعد تربوي يف إحاطة للدين بكل مسالك احلياة اليت يسلكها الفالبصلية اليت ترمز للدولة 

وتعليمي لألفراد فمن يسلك طريق مستقيم له احلياة اهلادئة الصافية يف رمزية اللون االبيض املستخدم 

 .يف كامل العمل

  :األيتومتثلت يف . االجتماعية: 2

ان حتقيق وحدة التماسك بني العناصر الزخرفية للعمل تعكس ُخلق القضاء على العصبية الذي 

ن عند تنفيذ العمل من خالل التفاصيل الدقيقة يف أجزاء العناصر الزخرفية والدقة يف حتلى به الفنا

والرتتيب العام النباتية يف صورهتا اهلندسية للوهلة األوىل تنفيذها، إن نظافة اللون واألشكال الزخرفية 

فية، للوحة واضح وجلي من خالل ما احتوت عليه من تنسيق عال بني األشكال واملفردات الزخر 
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املناسبة إل هار العمل الفين بصورة  اللونوتنسيقها اكتمل َّبلعدل يف التوزيع للعناصر وَّبختيار 

 منسقة وريلة، واإلتقان وإ هارها َّبلصورة الالئقة واملتقنة فال نكاد جند خلال يف إحدى أجزائها .

 

  ومتثلت يف األيت:النفسية:  .3

االعتمــاد على النفس وان يقوم الفرد بواجبــاتــه خري قيــام، ان تقــدير مواطن اجلمــال والتــذوق الفين و 

واملواصــــلة واالســــتمرارية هي أســــاس للنجاح والتقدم وتنعكس نفســــيا  واالجتهاد املثابرةويعمل على 

العصـــبيات والتوجهات الغري ســـوية واليت تضـــر َّبجملتمع والفرد  ميقتعليه ليصـــبح فرد صـــاحل نفســـياً 

حة كبعد تربوي وتعليمي ، حبيث جتود عني البصـــــر يف عنصـــــر زهرة وهذا ما نســـــتشـــــعره يف هذا اللو 

نفســـــي حيث ان اللوحة حتتوي على تقدير  كانعكاسالقرنفل وزهرة الســـــوســـــن فيســـــرح فيها اخليال  

وقيمة عالية من التفاصــــــيل الدقيقة وغنية َّبملشــــــاهد واملراقبة الدقيقة للعناصــــــر الفنية اليت حتتويها مما 

انة يف التحليل للحصــــــول على معلومات دقيقة لتشــــــخيص فكرة معينة أو تســــــتوجب التفكري واألم

 عن رسائل موجهة عرب هذا العمل .

  والتصميمية:عناصر التكوينية لل اجلانب التحليلي الفين •

للون  ناألرضـــية. كاالشـــكل على عدة عناصـــر زخرفية واختفاء  نالحظ بروز الشـــكل حيث احتوى

ون عالقة فريدة لحيث شــــكل هذه ال ،ناصــــع نصــــيب كبري وواضــــح يف تنفيذ اللوحةالاألبيض الغري 

شــكال والعناصــر الزخرفية من خالل تقدمي العنصــر نالحظ احتواء العمل مع اخلامة املنفذة ليربز األ

خلطوط على اخلطوط املنحنية كعامل بنائي للهيكل العام للتصــــــميم، مع وجود نســــــبة بســــــيطة من ا

يســـر يف يف اللوحة االتزان املتماثل النصـــفي فينطبق النصـــف األمين مع النصـــف األ قاملســـتقيمة. حتق

نصـــــفيا،  االعناصـــــر والوحدات الزخرفية تكرار  تللعمل. تكرر  شـــــريط ممتد ملســـــافات مما يعطي توازان
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وين الواحد اللوحة على اإليقاع الل تالتفاصــــيل. احتو نه عمل واحد كامل أحبيث توحي للمشــــاهد 

 هنا نفذت بطريقة التكرار النصفي.أَّبلرغم من 

احلركــة تكــاد تكون معــدومــة يف بعض العنــاصــــــــــــــر وأجزاء من اللوحــة، وتظهر بقوة يف تــداخــل إن 

 قللزخرفة. حتقللتكوين العام  وراق يف حركة خجولة تعطي ثقالأالعناصــــــــــــــر النباتية من ســــــــــــــيقان و 

االنســــــجام من خالل األلوان رغم اختالف مســــــاحاهتا وتصــــــنيفاهتا ضــــــمن الفئات الفنية املختلفة، 

هنا أال إحجامها أشـــــكال والعناصـــــر الزخرفية َّبختالف و هر التضـــــاد واضـــــحا وجليا من خالل األ

شــــكال غنية َّبلعناصــــر واأل ةالشــــكلي. اللوحعكســــت صــــوره رائعة من االنســــجام اللوين والتضــــاد 

شــــــــــــــكال املختلفة ة املكونة للوحدات الزخرفية، حيث يكمن التنوع يف اللون والتكوينات واألالنباتي

 للعنصر النبايت واهلندسية فيحقق وحدة العمل وترابط مفرداته التصميمية.
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 (11رقم ) ةالوصفي: لوحاجلانب 

 زخارف جصية :النوع

 جامع مصطفى قرجي بيت الصالة  كان:امل

الداخل مت تصويرها من شريط جصي يف بيت الصالة حتت السدة من  شريط من الزخارف جصية 49شكل رقم  
 2018-7-30قبل الباحثة يوم االثنني املوافق 
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يعرف َّبسم نقش حديده ن اجلص نقشت عليه زخارف نباتية و عبارة عن شريط م عن ةعبار  :العملوصف 

رشـــيقة  ألشـــكالكثر من رائع ودمج أمام خالفا لغريها يف تداخل ىل األإتظهر بعض العناصـــر الزخرفية َّبرزه 

( بتكرارها على )العافيةشـــــريط كتايب نقشـــــت عليه كلمة حييط هبا من األســـــفل بشـــــكل ملفت للنظر وريلة 

ىل النقوش اجلصـــية إتكون هذه النقوش هي األقرب قد طول الشـــريط احمليط جبدران بيت الصـــالة الداخلية و 

مسجد مصطفى قرجي عن سائر املساجد األخرى يف  زما ميوهذا  .ندلس واملغرب العريباملستخدمة يف األ

عدا يف الشــــــــــريط احمليط نالحظ اللون األزرق الفاتح مع الذهيب  ماوجود  أي لأللوانمل يكن  املدينة القدمية،

خر آحياء بوجود لون إعطي أان املنفذ َّبلتالعب بني الشـكل واخللفية فربوز العناصـر الفن ىبل اكتفاخلفيف، 

 .من نفس اخلامة املنقوشةال  ل تلك العناصر إوما هو  اخللفيةيشكل 

  اجلانب التحليلي للدالالت واألبعاد الرتبوية والتعليمية: •

 : األيتالدينية: ومتثلت يف 

الداللة الدينية يف هذا العمل مل ختتلف كثريا عن العمل السابق إال ان العناصر قلت عن سابقتها 

سلطة  ان التوازن يف كافة املمارسات الدينية والتأمل يف خلق هللا تعاىل ووحدانيته والوكلها تصب يف 

ثلت من خالل أعلى من سلطة الواحد األحد وأن الدين فوق كل شيء ماهي إال دالالت دينية مت

رموز فنية لعناصر نباتية حمورة كاألوراق واألزهار اليت تشابكت مع خطوط منحنية و مستقيمة أتخذ 

احملور  لمرتابطة ومتداخلة ومندفعة لألعلى لشكل اهلال متقنأشكال هندسية ونباتية حمفورة بشكل 

يت يسلكها الفرد وهذا بعد احملاط َّبلقبة اليت ترمز للدولة يف إحاطة للدين بكل مسالك احلياة ال

تربوي وتعليمي لألفراد فمن يسلك طريق مستقيم له احلياة اهلادئة الصافية يف رمزية اللون االبيض 

 املستخدم يف كامل العمل.

 

 

Univ
ers

iti 
Mala

ya



 

230 

 

  :األيتومتثلت يف . االجتماعية: 2

ي ان حتقيق وحدة التماسك بني العناصر الزخرفية للعمل تعكس ُخلق القضاء على العصبية الذ

حتلى به الفنان عند تنفيذ العمل من خالل التفاصيل الدقيقة يف أجزاء العناصر الزخرفية والدقة يف 

تنفيذها، إن نظافة اللون واألشكال الزخرفية النباتية يف صورهتا اهلندسية للوهلة األوىل والرتتيب العام 

واملفردات الزخرفية، للوحة واضح وجلي من خالل ما احتوت عليه من تنسيق عال بني األشكال 

وتنسيقها اكتمل َّبلعدل يف التوزيع للعناصر وَّبختيار اللون املناسبة إل هار العمل الفين بصورة 

 منسقة وريلة، واإلتقان وإ هارها َّبلصورة الالئقة واملتقنة فال نكاد جند خلال يف إحدى أجزائها .

  ومتثلت يف األيت:. النفسية: 3

التــذوق الفين واالعتمــاد على النفس وان يقوم الفرد بواجبــاتــه خري قيــام، ان تقــدير مواطن اجلمــال و 

واملواصــــلة واالســــتمرارية هي أســــاس للنجاح والتقدم وتنعكس نفســــيا  واالجتهاد املثابرةويعمل على 

العصـــبيات والتوجهات الغري ســـوية واليت تضـــر َّبجملتمع والفرد  ميقتعليه ليصـــبح فرد صـــاحل نفســـياً 

 وتعليمي.ره يف هذا اللوحة كبعد تربوي وهذا ما نستشع

  والتصميمية:عناصر التكوينية لل اجلانب التحليلي الفين •

للون  ناألرضـــية. كاالشـــكل على عدة عناصـــر زخرفية واختفاء  نالحظ بروز الشـــكل حيث احتوى

 ،األبيض نصـــــــــــيب كبري وواضـــــــــــح يف تنفيذ اللوحة كما احتوت على األلوان األزرق الفاتح والذهيب

احتواء  ظاللوين. نالححيث شــــــكلت هذه اجملموعة اللونية عالقات لونية من احليادية واالنســــــجام 

ن العمل على اخلطوط املنحنية كعامل بنائي للهيكل العام للتصـــــــــميم، مع وجود نســـــــــبة بســـــــــيطة م

يف اللوحة االتزان املتماثل النصــــــفي فينطبق النصــــــف األمين مع النصــــــف  قاملســــــتقيمة. حتقاخلطوط 

نصـــــــفيا، حبيث توحي  االعناصـــــــر والوحدات الزخرفية تكرار  تللعمل. تكرر  يســـــــر مما يعطي توازاناأل

نفذت  هناأاللوحة على اإليقاع اللوين َّبلرغم من  تالتفاصيل. احتو نه عمل واحد كامل أللمشاهد 
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تكاد تكون معدومة يف بعض العناصــــــــــــــر وأجزاء من اللوحة،  ةاحلركإن النصــــــــــــــفي. بطريقة التكرار 

للتكوين  وراق يف حركة خجولة تعطي ثقالأوتظهر بقوة يف تداخل العناصــــــــــر النباتية من ســــــــــيقان و 

االنسجام من خالل األلوان رغم اختالف مساحاهتا وتصنيفاهتا ضمن الفئات  قللزخرفة. حتقالعام 

شـــــــكال والعناصـــــــر الزخرفية َّبختالف الفنية املختلفة، و هر التضـــــــاد واضـــــــحا وجليا من خالل األ

غنية  ةالشـــــــــكلي. اللوحهنا عكســـــــــت صـــــــــوره رائعة من االنســـــــــجام اللوين والتضـــــــــاد أال إحجامها أ

ة املكونة للوحدات الزخرفية، حيث يكمن التنوع يف األلوان والتكوينات شـــكال النباتيَّبلعناصـــر واأل

 شكال املختلفة للعنصر النبايت فيحقق وحدة العمل وترابط مفرداته التصميمية.واأل
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 (12رقم ) ةالوصفي: لوحاجلانب 

 زخارف جصية :النوع

  الداخليالصحن  رواق جامع مصطفى قرجي املكان:

تصويرها من قبل الباحثة أعمدة املس د من الداخل حتيط ّبلرواق مت جص حمفور على االعمدة  50شكل رقم  
 2018-7-30يوم االثنني املوافق 
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للعمود عرفت  الداخليزخارف نقشــــت على ســــطح العمود وعلى ســــطح القوس عن  : عبارةالعملوص   فه 

احتوت النقوش على عنــاصــــــــــــــر زخرفيــة هنــدســــــــــــــيــة يف تكوين منفرد عن َّبقي النقوش اليت  ةبنقش حــديــد

شــــــــــــكل جنمي  اين الرؤوس مذبب  :ن األوىلاتين زخرفوحدات، اســــــــــــتخدمت يف بيت الصــــــــــــالة من الداخل

َّبلشـــــكل النجمي  ســـــفل حلية زخرفية مبســـــطة يربطهوالشـــــكل الثاين دائري تقطعه يف األعلى واأل األطراف،

                                                       .طويلخيط رفيع حفر على امتداد 

  اجلانب التحليلي للدالالت واألبعاد الرتبوية والتعليمية: •

 : األيتالدينية: ومتثلت يف 

سلطة أعلى من سلطة  الان التوازن يف كافة املمارسات الدينية والتأمل يف خلق هللا تعاىل ووحدانيته و 

الواحد األحد وأن الدين فوق كل شيء ماهي إال دالالت دينية متثلت من خالل رموز فنية لعناصر 

ورة كاألوراق واألزهار اليت تشابكت مع خطوط منحنية و احملنباتية االطباق النجمية واالشكال ال

مرتابطة ومتداخلة يف إحاطة للدين بكل  متقنمستقيمة أتخذ أشكال هندسية ونباتية حمفورة بشكل 

مسالك احلياة اليت يسلكها الفرد وهذا بعد تربوي وتعليمي لألفراد فمن يسلك طريق مستقيم له 

 .احلياة اهلادئة الصافية يف رمزية اللون االبيض املستخدم يف كامل العمل

  :األيتومتثلت يف . االجتماعية: 2

صر الزخرفية للعمل تعكس ُخلق القضاء على العصبية الذي ان حتقيق وحدة التماسك بني العنا

حتلى به الفنان عند تنفيذ العمل من خالل التفاصيل الدقيقة يف أجزاء العناصر الزخرفية والدقة يف 

تنفيذها، إن نظافة اللون واألشكال الزخرفية النباتية يف صورهتا اهلندسية للوهلة األوىل والرتتيب العام 

لي من خالل ما احتوت عليه من تنسيق عال بني األشكال واملفردات الزخرفية، للوحة واضح وج

وتنسيقها اكتمل َّبلعدل يف التوزيع للعناصر وَّبختيار اللون املناسبة إل هار العمل الفين بصورة 

 منسقة وريلة، واإلتقان وإ هارها َّبلصورة الالئقة واملتقنة فال نكاد جند خلال يف إحدى أجزائها .
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  والتصميمية:عناصر التكوينية لل انب التحليلي الفيناجل •

كان   ن الشـــــــكل احتوى على عدة عناصـــــــر زخرفية.أَّبلرغم من  ن الشـــــــكل واخللفية واحدأنالحظ 

نالحظ احتواء العمل على اخلطوط املســـتقيمة  للون األبيض نصـــيب كبري وواضـــح يف تنفيذ العمل.

حتقق يف اللوحة  وجود نسبة بسيطة من اخلطوط املنحنية.كعامل بنائي للهيكل العام للتصميم، مع 

ال يوجد  للعمل. يسر مما يعطي توازاناالتزان املتماثل النصفي فينطبق النصف األمين مع النصف األ

بل انفردت كل وحدة بوجودها داخل اإلطار املســـــــــاحي  ،تكرار للوحدة الزخرفية يف املكان نفســـــــــه

التكرار هنا نفذت بطريقة أاحتوت اللوحة على اإليقاع احلركي اخلفيف َّبلرغم من  املخصــــــــــــــص هلا.

تكاد تكون معدومة يف بعض العناصــــــــــــــر وأجزاء من اللوحة، وتظهر بقوة يف  ةاحلركإن . النصــــــــــــــفي

للزخرفة. للتكوين العام  حركة خجولة تعطي ثقال وراق يفأتداخل العناصــــــــــــر النباتية من ســــــــــــيقان و 

االنسجام من خالل النقوش والعناصر املستخدمة رغم اختالف مساحاهتا وتصنيفاهتا ضمن  قحتق

شــــــــــكال والعناصــــــــــر الزخرفية الفئات الفنية املختلفة، و هر التضــــــــــاد واضــــــــــحا وجليا من خالل األ

 ةالشــــكلي. اللوحنســــجام اللوين والتضــــاد رائعة من اال ةهنا عكســــت صــــور أال إحجامها أَّبختالف 

شــــــــــــــكال النباتية املكونة للوحدات الزخرفية، حيث يكمن التنوع يف األلوان غنية َّبلعناصــــــــــــــر واأل

 شكال املختلفة للعنصر النبايت فيحقق وحدة العمل وترابط مفرداته التصميمية.والتكوينات واأل
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 (13رقم ) ةالوصفي: لوحاجلانب 

 زخارف جصية :النوع

 جامع مصطفى قرجي بيت الصالة  املكان:

أعمدة بيت الصالة من الداخل مت تصويرها من قبل الباحثة  زخارف جصية على االعمدة الداخلية 51شكل رقم  
 2018-7-30يوم االثنني املوافق 
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 ،للعمود الداخليسطح العمود وعلى سطح القوس جوانب عبارة عن زخارف نقشت على  :العملوصفه 

احتوت النقوش على عناصـــــــر زخرفية هندســـــــية يف تكوين منفرد عن َّبقي النقوش اليت  ةعرفت بنقش حديد

  شرطة متالصقة.أوحدات زخرفية يف شكل استخدمت يف بيت الصالة من الداخل، 

  ألبعاد الرتبوية والتعليمية:اجلانب التحليلي للدالالت وا •

 : األيتومتثلت يف  الدينية: .1

إن املشـــــاهد هلذه العمل يكتســـــب حكم فكراي وأخالقيا عن التوازن يف املمارســـــات العملية والدينية 

حيث البد أن حيدث االتزان يف العبادة، واملشــــــاهد من خالل تكرار وحجم العنصــــــر الزخريف لزهرة 

اال مدلول  وما هالعمل ان العرفان بنعم هللا وإ هار الثناء هبا  حتيط بكاملاحملورة واليت  الســــــــوســــــــن

كذلك احلال لزهرة   واملتنوعةاملختلفة  أبحجامهااليت تكررت  القرنفلديين يعكس من خالل زهرة 

 السوسن حيث تعكس رالية ونعم اخلالق على عبادة وتقدير هذه العطااي.

 ومتثلت يف األيت:  االجتماعية: .2

مل ويشــــــــعره هبيبته إن اإلتقان يالحظ املشــــــــاهد مواطن اجلمال ويتذوقها حبيث جييد تقدير هذا الع

نالحظه جيدا يف حماولة من الفنان أن يعطي للوحة حقها من التنفيذ وإ هارها َّبلصــــــــــــــورة الالئقة 

واملتقنة فال نكاد جند خلال يف إحدى أجزائها مما حيقق وحدة التماسك والعدل يف التوزيع والقضاء 

تمعات واالفراد على غرســــــــــــــها يف شــــــــــــــرائح على املركزية والتفرد وهي مدلوالت اجتماعية حترص اجمل

اجملتمع املختلفة ، كما حتتوي اللوحة على تقدير وقيمة عالية من التفاصــــــــــــــيل الدقيقة وحكم فكراي 

وأخالقيا واالعتماد على النفس هو أن يرى كل فرد نفســه مســؤوالً عن أعماله، فيقوم بواجباته خري 

مراريته هي أساس جناحه وتقدمه، وهذا ما نستشعره قيام، ويعلم أن مثابرته وجهده، ومواصلته واست

 يف هذا العمل كبعد اجتماعي وتربوي واضح من خالل األسلوب الواحد املستخدم يف التنفيذ.

 ومتثلت يف األيت: النفسية:  .3
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يســتشــعر املشــاهد هلذه اللوحة إحســاســا نظراي مكتســبا جتوده عني البصــر وعني اخليال، حبيث جييد 

اجلمال الفين ويتذوقها، وحتتوي اللوحة على قيمة عالية من التفاصــــــيل الدقيقة وحكم تقدير مواطن 

 فكراي وأخالقيا ورسالة ذات مغزى سياسي.

حتتوي  يســـــــتشـــــــعر املشـــــــاهد مواطن اجلمال ويتذوقها حبيث جييد تقدير هذا العمل ويشـــــــعره هبيبته.

اللوحة غنية َّبملشـــاهد  اي وأخالقيا.وقيمة عالية من التفاصـــيل الدقيقة وحكم فكر  راللوحة على تقدي

واملراقبة الدقيقة للعناصر الفنية اليت حتتويها مما تستوجب التفكري التحليلي للحصول على معلومات 

وكأهنا حتاكي مكان الســــــــــــلطة  ،عرب هذا العمل ةأو رســــــــــــائل موجه ةدقيقة لتشــــــــــــخيص فكرة معين

ل واضــــــــحة من خالل التفاصــــــــيل الدقيقة يف والنفوذ. قوة الصــــــــرب والتحمل اليت حتلى هبا منفذ العم

يف اللوحة من خالل نظافة  يعنصـــر النظافة واضـــح وجل أجزاء العناصـــر الزخرفية والدقة يف تنفيذها

شــــــــكال احتوت اللوحة على تنســــــــيق عال بني األ شــــــــكال الزخرفية والرتتيب العام للوحة.اللون واأل

وان املناســـــبة إل هار العمل الفين بصـــــورة منســـــقة واملفردات الزخرفية، وتنســـــيقها اكتمل َّبختيار األل

ن يعطي للوحــة حقهــا من أتقــان يف تنفيــذ اللوحــة نالحظــه جيــدا يف حمــاولــة من الفنــان اإلو  وريلــة.

االعتماد على النفس و  جزائها.أحدى إيف   هارها َّبلصـــــــــورة الالئقة واملتقنة فال جند خلالإالتنفيذ و 

أعماله، فيقوم بواجباته خري قيام، ويعلم أن مثابرته وجهده، ن يرى كل فرد نفســه مســؤواًل عن أهو 

ومواصـــــلته واســـــتمراريته هي أســـــاس جناحه وتقدمه، وهذا ما نســـــتشـــــعره يف هذا اللوحة كبعد تربوي 

 .واضح

 والتصميمية: عناصر التكوينية لل اجلانب التحليلي الفين •
كان للون   بروز الشـــكل حيث احتوى الشـــكل على عدة عناصـــر زخرفية واختفاء األرضـــية. نالحظ

احملمر حيث  بيض نصـــــيب كبري وواضـــــح يف تنفيذ اللوحة كما احتوت على األلوان األزرق والبيناأل

نالحظ احتواء العمل  شــــــكلت هذه اجملموعة اللونية عالقات لونية من احليادية واالنســــــجام اللوين.
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طوط املنحنية كعامل بنائي للهيكل العام للتصــــــميم، مع وجود نســــــبة بســــــيطة من اخلطوط على اخل

يســـر مما حتقق يف اللوحة االتزان املتماثل النصـــفي فينطبق النصـــف األمين مع النصـــف األ املســـتقيمة.

نه أنصــفيا، حبيث توحي للمشــاهد  اتكررت العناصــر والوحدات الزخرفية تكرار  للعمل. يعطي توازان

هنـا نفـذت بطريقـة أاحتوت اللوحـة على اإليقـاع اللوين َّبلرغم من  واحـد كـامـل التفـاصــــــــــــــيـل. عمـل

احلركة تكاد تكون معدومة يف بعض العناصــر وأجزاء من اللوحة، وتظهر بقوة يف و  التكرار النصــفي.

 للتكوين العام للزخرفة. وراق يف حركة خجولة تعطي ثقالأتداخل العناصــــــــــــر النباتية من ســــــــــــيقان و 

قق االنســــــــــجام من خالل األلوان رغم اختالف مســــــــــاحاهتا وتصــــــــــنيفاهتا ضــــــــــمن الفئات الفنية حت

حجامها أشــكال والعناصــر الزخرفية َّبختالف املختلفة، و هر التضــاد واضــحا وجليا من خالل األ

اللوحة غنية َّبلعناصــــــــر  رائعة من االنســــــــجام اللوين والتضــــــــاد الشــــــــكلي. ةهنا عكســــــــت صــــــــور أال إ

شكال تية املكونة للوحدات الزخرفية، حيث يكمن التنوع يف األلوان والتكوينات واألشكال النباواأل

 املختلفة للعنصر النبايت فيحقق وحدة العمل وترابط مفرداته التصميمية.
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 بواب ايفشبيةاملبحث الثالث: زخارف األ

 

 (14رقم ) ةالوصفي: لوحاجلانب 
 األبواب ايفشبية زخارف :النوع

  من انحية سوق املشريبيت الصالة ل املدخل الر يسي جامع أمحد ّبشا املكان:

 .2018-7-30املشري مت تصويرها يوم االثنني املوافق املدخل الر يسي للمس د من سوق  52شكل رقم  
30-7-2018 

. 

Univ
ers

iti 
Mala

ya



 

240 

 

حفرت عليه  ا،وبعرض يصــــــل املرت ونصــــــف َّبب كبري يصــــــل ارتفاعه حلوايل املرتين عن ةعبار  :العمل وص     ف

ربع مربعات ومثلثني يف األعلى لتتماشــــي مع االحنناء العلوي أىل إقســــم  ،شــــكالزخارف نباتية العناصــــر واأل

فنجد يف املربعني  ا،لقوس الرخام الذي حييط َّبلباب، محل كل جزء من أجزاء الباب زخارف حتاكي موضوع

، أما متكررةشـــــرطة زخرفية من ورود أزهار متداخلة حتاط هبا أغصـــــان و أيف األســـــفل مزهرية خترج منها فروع و 

تتوســـطهما قبه يعلوها شـــكل هالل الذي يرمز للدين  مبأذنتنياملربعني يف الوســـط حفرت عليهما قلعة حماطة 

خترج منها  ،طويلحفرت عليهم مزهرية  ،ويف اجلزء العلوي جند املثلثني املشــــــــــــكلني لقمة الباب ،اإلســــــــــــالمي

                                                                                ختتلف يف عناصرها ونقوشها عن األوىل . ةغصان متشابكأد و ورو 

  اجلانب التحليلي للدالالت واألبعاد الرتبوية والتعليمية: •

ة حول العناصر الزخرفية ان التناغم واالنسجام التام عن طريق املخططات احلادة واألمناط الزخرفي

مثل زهرة القرنفل والزانبق والورود وأزهار الرمان وأزهار الربيع حيث يتم تقدميها بشكل طبيعي وميكن 

التعرف عليها بوضوح، مما خيلق تركيبة حيوية وجذابة للغاية وتعكس أبعاد متنوعة هلا مدلوالت 

 : التايلكانت على النحو 

  األيت:ومتثلت يف الدينية:  .1

إن املشاهد هلذه العمل يكتسب حكم فكراي وأخالقيا عن التوازن يف املمارسات العملية والدينية 

لشجرة حيث البد أن حيدث االتزان يف العبادة، واملشاهد من خالل تكرار وحجم العنصر الزخريف 

الوحدانية  سما يعكو يف انعكاس للوحدانية والتفرد واملعرفة واحلكمة وهالسرو واهلالل يف قمة العمل 

 هلل تعاىل سواه.

اليت  شجرة السرواال مدلول ديين يعكس من خالل  وما هان العرفان بنعم هللا وإ هار الثناء هبا 

حيث تعكس رالية ونعم اخلالق على عبادة وتقدير هذه  واملتنوعةاملختلفة  أبحجامهاتكررت 

 العطااي.
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  ومتثلت يف األيت:االجتماعية:  .2

حتقيق وحدة التماسك بني العناصر الزخرفية للعمل تعكس ُخلق القضاء على العصبية الذي ان 

حتلى به الفنان عند تنفيذ العمل من خالل التفاصيل الدقيقة يف أجزاء العناصر الزخرفية والدقة يف 

 األشكال الزخرفية والرتتيب العام للوحة واضح وجلي من خالل ما احتوت عليه من تنفيذها، إن

تنسيق عال بني األشكال واملفردات الزخرفية، وتنسيقها اكتمل َّبلعدل يف التوزيع للعناصر وَّبختيار 

األلوان املناسبة إل هار العمل الفين بصورة منسقة وريلة، واإلتقان وإ هارها َّبلصورة الالئقة واملتقنة 

 فال نكاد جند خلال يف إحدى أجزائها.

 النفسية: ومتثلت يف األيت:  .3

ان تقــدير مواطن اجلمــال والتــذوق الفين واالعتمــاد على النفس وان يقوم الفرد بواجبــاتــه خري قيــام، 

واملواصــــلة واالســــتمرارية هي أســــاس للنجاح والتقدم وتنعكس نفســــيا  واالجتهاد املثابرةويعمل على 

تمع والفرد العصـــبيات والتوجهات الغري ســـوية واليت تضـــر َّبجمل ميقتعليه ليصـــبح فرد صـــاحل نفســـياً 

اهلالل وهذا ما نســـتشـــعره يف هذا اللوحة كبعد تربوي وتعليمي ، حبيث جتود عني البصـــر يف عنصـــر 

نفسي حيث ان اللوحة حتتوي على تقدير وقيمة عالية  كانعكاسفيسرح فيها اخليال  وشجرة السرو 

تويها مما تســـــــتوجب من التفاصـــــــيل الدقيقة وغنية َّبملشـــــــاهد واملراقبة الدقيقة للعناصـــــــر الفنية اليت حت

التفكري واألمانة يف التحليل للحصـــــول على معلومات دقيقة لتشـــــخيص فكرة معينة أو عن رســـــائل 

 موجهة عرب هذا العمل .

  والتصميمية:عناصر التكوينية لل اجلانب التحليلي الفين •
نالحظ بروز الشـــــــكل حيث احتوى الشـــــــكل على عدة عناصـــــــر زخرفية اكتســـــــح اللون البين كامل 

نالحظ احتواء العمل على اخلطوط املنحنية كعامل بنائي للهيكل العام  .العمل ليعطيه هيبة وثقال

 للتصميم، مع وجود نسبة بسيطة من اخلطوط املستقيمة.
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 يســر مما يعطي توازانحتقق يف اللوحة االتزان املتماثل النصــفي فينطبق النصــف األمين مع النصــف األ

نه عمل واحد أات الزخرفية تكرار نصـــفيا، حبيث توحي للمشـــاهد تكررت العناصـــر والوحد للعمل.

النصفي. هنا نفذت بطريقة التكرار أاحتوت اللوحة على اإليقاع اللوين َّبلرغم من  كامل التفاصيل.

خفيفة وحمسوبة يف بعض العناصر وأجزاء من اللوحة، وتظهر بقوة يف تداخل العناصر النباتية  احلركة

حتقق االنســـجام من خالل  للتكوين العام للزخرفة. حركة خجولة تعطي ثقالوراق يف أمن ســـيقان و 

اللون مع اخلامة املنفذ هبا رغم اختالف مســاحاهتا وتصــنيفاهتا ضــمن الفئات الفنية املختلفة، و هر 

هنا عكسـت أال إحجامها أشـكال والعناصـر الزخرفية َّبختالف التضـاد واضـحا وجليا من خالل األ

شكال النباتية املكونة غنية َّبلعناصر واأل الشكلي. اللوحةنسجام اللوين والتضاد صوره رائعة من اال

شـــــكال املختلفة للعنصـــــر النبايت للوحدات الزخرفية، حيث يكمن التنوع يف األلوان والتكوينات واأل

 فيحقق وحدة العمل وترابط مفرداته التصميمية.
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 (15رقم ) ةالوصفي: لوحاجلانب 

 بواب والنوافذزخارف املداخل واأل :النوع
 بيت الصالة القرمانلي املخل الشمايل لجامع أمحد ّبشا  املكان:

لوحات خزفية تكسو جدران صحن املس د من الداخل مت  ّبب املدخل الشمايل زخارف نباتية 53شكل رقم  
 2018-7-30تصويرها من قبل الباحثة يوم االثنني املوافق 
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حفرت عليه  ا،عن َّبب كبري يصــــــل ارتفاعه حلوايل املرتين وبعرض يصــــــل املرت ونصــــــف : عبارةالعمل وص     ف

محل كل جزء من  الرخام،من  رأبخطا ةحماطمربعات ( 6ستة )ىل إقسم  ،شكالزخارف نباتية العناصر واأل

مزهرية خترج منها فروع والوســـــــــــطى  العلويةاألربع مربعات فنجد يف  ا،أجزاء الباب زخارف حتاكي موضـــــــــــوع

حفرت عليهما األســــفل أما املربعني يف  متكررة،شــــرطة زخرفية من ورود أزهار متداخلة حتاط هبا أغصــــان و أو 

                                                       .األخرىات املربعكه ختتلف يف عناصرها ونقوشها عن غصان متشابأورود و 

  اجلانب التحليلي للدالالت واألبعاد الرتبوية والتعليمية: •

 ومتثلت يف األيت:  الدينية: .1

إن املشاهد هلذه العمل يكتسب حكم فكراي وأخالقيا عن التوازن يف املمارسات العملية والدينية 

 للمزهريةاالتزان يف العبادة، واملشاهد من خالل تكرار وحجم العنصر الزخريف حيث البد أن حيدث 

الوحدانية  سما يعكاحملورة واليت تتوسط العمل يف انعكاس للوحدانية والتفرد واملعرفة واحلكمة وهو 

 هلل تعاىل سواه.

االغصان املتفرعة من اال مدلول ديين يعكس من خالل  وما هان العرفان بنعم هللا وإ هار الثناء هبا 

حيث تعكس رالية ونعم اخلالق على عبادة  واملتنوعةاملختلفة  أبحجامهاتكررت  اليتو املزهرية 

 وتقدير هذه العطااي.

 االجتماعية: ومتثلت يف األيت:  .2

ملراقبة الدقيقة للعناصر الفنية اليت حتتويها مما تستوجب التفكري التحليلي اللوحة غنية َّبملشاهد وا

لتشخيص فكرة معينة أو رسائل موجهة عرب تشابك االغصان واالزهار وتداخلها مع بعضها البعض 

مما حيقق وحدة التماسك ، إن اإلتقان واألمانة كبعد اجتماعي جنده معرب عنه يف تنفيذ اللوحة يف 

الفنان أن يعطي للوحة حقها من التنفيذ وإ هارها َّبلصورة الالئقة واملتقنة فال نكاد جند حماولة من 

خلال يف إحدى أجزائها حيث أن الصرب والتحمل اليت حتلى هبا منفذ العمل من خالل التفاصيل 
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 الدقيقة يف أجزاء العناصر الزخرفية والدقة يف تنفيذها، ، كما احتوت اللوحة على تنسيق عال بني

األشكال واملفردات الزخرفية، وتنسيقها اكتمل َّبختيار األلوان املناسبة إل هار العمل الفين بصورة 

والبيئة احمليطة  واجملتمعمنسقة وريلة مما يعكس بكل أتكيد بعدًا اجتماعيا يعود َّبلنفع على الفرد 

ضاء على العصبية الذي ان حتقيق وحدة التماسك بني العناصر الزخرفية للعمل تعكس ُخلق الق،  به

حتلى به الفنان عند تنفيذ العمل من خالل التفاصيل الدقيقة يف أجزاء العناصر الزخرفية والدقة يف 

 .تنفيذها

 ومتثلت يف األيت: النفسية:  .3

ان تقــدير مواطن اجلمــال والتــذوق الفين واالعتمــاد على النفس وان يقوم الفرد بواجبــاتــه خري قيــام، 

واملواصــــلة واالســــتمرارية هي أســــاس للنجاح والتقدم وتنعكس نفســــيا  واالجتهاد ابرةاملثويعمل على 

العصـــبيات والتوجهات الغري ســـوية واليت تضـــر َّبجملتمع والفرد  ميقتعليه ليصـــبح فرد صـــاحل نفســـياً 

وهذا ما نســـــتشـــــعره يف هذا اللوحة كبعد تربوي وتعليمي ، حبيث جتود عني البصـــــر يف عنصـــــر زهرة 

نفســـــي حيث ان اللوحة حتتوي على تقدير  كانعكاسهرة الســـــوســـــن فيســـــرح فيها اخليال  القرنفل وز 

وقيمة عالية من التفاصــــــيل الدقيقة وغنية َّبملشــــــاهد واملراقبة الدقيقة للعناصــــــر الفنية اليت حتتويها مما 

تســــــتوجب التفكري واألمانة يف التحليل للحصــــــول على معلومات دقيقة لتشــــــخيص فكرة معينة أو 

 ئل موجهة عرب هذا العمل .عن رسا

  والتصميمية:عناصر التكوينية لل اجلانب التحليلي الفين •
نالحظ بروز الشكل حيث احتوى الشكل على عدة عناصر زخرفية غلب اللون البين كامل العمل 

نالحظ احتواء العمـــل على اخلطوط املنحنيـــة كعـــامـــل بنـــائي للهيكـــل العـــام  .ليعطيـــه هيبـــة وثقال

حتقق يف اللوحة االتزان املتماثل النصــفي  للتصــميم، مع وجود نســبة بســيطة من اخلطوط املســتقيمة.

تكررت العناصـــــــر والوحدات  للعمل. يســـــــر مما يعطي توازانفينطبق النصـــــــف األمين مع النصـــــــف األ
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احتوت اللوحة على  نه عمل واحد كامل التفاصيل.أنصفيا، حبيث توحي للمشاهد  االزخرفية تكرار 

احلركة تكاد تكون معدومة يف بعض و  هنا نفذت بطريقة التكرار النصــــفي.أاإليقاع اللوين َّبلرغم من 

وراق يف حركة أالعناصـــــــر وأجزاء من اللوحة، وتظهر بقوة يف تداخل العناصـــــــر النباتية من ســـــــيقان و 

التضاد  حتقق االنسجام من خالل اللون الواحد، و هر للتكوين العام للزخرفة. خجولة تعطي ثقال

 ةهنا عكســـت صـــور أال إحجامها أشـــكال والعناصـــر الزخرفية َّبختالف واضـــحا وجليا من خالل األ

شـــــــكال النباتية املكونة اللوحة غنية َّبلعناصـــــــر واأل رائعة من االنســـــــجام اللوين والتضـــــــاد الشـــــــكلي.

ر النبايت شـــــكال املختلفة للعنصـــــللوحدات الزخرفية، حيث يكمن التنوع يف األلوان والتكوينات واأل

 فيحقق وحدة العمل وترابط مفرداته التصميمية.
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 (16رقم ) ةالوصفي: لوحاجلانب 
 بواب والنوافذزخارف املداخل واأل :النوع

 الصالة لبيت  يسراألاملدخل  يالقرمانلجامع أمحد ّبشا  املكان:

 2018-7-30مت تصويرها يوم االثنني املوافق  وحدة زخرفية متكاملة على ايفشب 54شكل رقم  
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وحدة زخرفية من عناصـــــر نباتية نفذت بطريقة النحت البارز على خلفية خشـــــبية عن  : عبارةالعملوص    فه 

غصـــــان واألوراق وتنتهي بزهرة تتفرع منها األ هاليلعبارة عن ســـــاق طويلة خترج من شـــــكل  النوع،من نفس 

اللون  الوضــــعية،يســــر نفس الزهرة من نفس النوع وبنفس وعلى اجلانبني األمين واألدوار الشــــمس يف األعلى 

                                                                          ورصانة للعمل. اعطي رونقأهو اللون املعتمد يف طالء األبواب و  البين

  اجلانب التحليلي للدالالت واألبعاد الرتبوية والتعليمية: •

 ومتثلت يف األيت: الدينية:  .1

إن املشاهد هلذه العمل يكتسب حكم فكراي وأخالقيا عن التوازن يف املمارسات العملية والدينية 

 الوحدانية هلل تعاىل سواه. سما يعكأن حيدث االتزان يف العبادة، وهو  حيث البد

املزهرية اليت تتوسط اال مدلول ديين يعكس من خالل  وما هان العرفان بنعم هللا وإ هار الثناء هبا 

حيث تعكس رالية ونعم اخلالق على  بنفس احلجم والشكلاليت تكررت  العمل وتتفرع منها االزهار

 دير هذه العطااي.عبادة وتق

 ومتثلت يف األيت: االجتماعية:  .2

ان حتقيق وحدة التماسك بني العناصر الزخرفية للعمل تعكس ُخلق القضاء على العصبية الذي 

حتلى به الفنان عند تنفيذ العمل من خالل التفاصيل الدقيقة يف أجزاء العناصر الزخرفية والدقة يف 

ل الزخرفية والرتتيب العام للوحة واضح وجلي من خالل ما احتوت تنفيذها، إن نظافة اللون واألشكا

عليه من تنسيق عال بني األشكال واملفردات الزخرفية، وتنسيقها اكتمل َّبلعدل يف التوزيع للعناصر 

وَّبختيار األلوان املناسبة إل هار العمل الفين بصورة منسقة وريلة، واإلتقان وإ هارها َّبلصورة 

 ة فال نكاد جند خلال يف إحدى أجزائها .الالئقة واملتقن
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  والتصميمية:عناصر التكوينية لل اجلانب التحليلي الفين •

نصـــيب كبري  الشـــكل على عدة عناصـــر زخرفية كان للون البين نالحظ بروز الشـــكل حيث احتوى

نالحظ احتواء العمــل على اخلطوط املنحنيــة  ،وواضــــــــــــــح يف تنفيــذ الوحــدة الزخرفيــة وكــامــل العمــل

حتقق يف  كعامل بنائي للهيكل العام للتصــــــميم، مع وجود نســــــبة بســــــيطة من اخلطوط املســــــتقيمة.

 للعمل. ســــر مما يعطي توازاناللوحة االتزان املتماثل النصــــفي فينطبق النصــــف األمين مع النصــــف األ

نه عمل واحد كامل أنصــــــفيا، حبيث توحي للمشــــــاهد  اتكررت العناصــــــر والوحدات الزخرفية تكرار 

 هنا نفذت بطريقة التكرار النصــــــــــــــفي.أاحتوت اللوحة على اإليقاع اللوين َّبلرغم من  التفاصــــــــــــــيل.

عناصــــر احلركة تكاد تكون معدومة يف بعض العناصــــر وأجزاء من اللوحة، وتظهر بقوة يف تداخل الو 

حتقق االنســجام من  للتكوين العام للزخرفة. وراق يف حركة خجولة تعطي ثقالأالنباتية من ســيقان و 

خالل الشـــــكل العام للوحدات الزخرفية رغم اختالف مســـــاحاهتا وتصـــــنيفاهتا ضـــــمن الفئات الفنية 

 ،جامهاحأشكال والعناصر الزخرفية َّبختالف املختلفة، و هر التضاد واضحا وجليا من خالل األ

اللوحة غنية َّبلعناصــــــــر  رائعة من االنســــــــجام اللوين والتضــــــــاد الشــــــــكلي. ةهنا عكســــــــت صــــــــور أال إ

شكال شكال النباتية املكونة للوحدات الزخرفية، حيث يكمن التنوع يف األلوان والتكوينات واألواأل

 املختلفة للعنصر النبايت فيحقق وحدة العمل وترابط مفرداته التصميمية.
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 (17رقم ) ةالوصفي: لوحاجلانب 
 بواب والنوافذزخارف املداخل واأل :النوع

 جامع أمحد ّبشا بيت الصالة  املكان:

قطعة خشب من احدي أبواب املس د الداخلية مت تصويرها يوم االثنني  نقوش زخرفية على ايفشب 55شكل رقم  
 2018-7-30املوافق 
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قلعة حماطة  عليه على قطعة من اخلشـــــب حفرت جمموعة زخارف نباتية وهندســـــية عن : عبارةالعملوص    فه 

وعناصــــــر متثل النخيل واألشــــــجار  يعلوها شــــــكل هالل الذي يرمز للدين اإلســــــالمي قبة توســــــطهما مبأذنتني

                                                                            الشمس.وزهرة دوار 

  اجلانب التحليلي للدالالت واألبعاد الرتبوية والتعليمية: •

 : األيتومتثلت يف  الدينية: .1
اإلخالص واإلحسان يف العمل يظهر جليا يف دقة تكرار العناصر الزخرفية النباتية املتمثلة يف األوراق 

للداخل واليت حتتضن يف داخلها أزهار السوسن يف تشكيل فين  واملرتاصة واملرتابطةاحملورة املتنا رة 

لخالق فرمزية الزهرة يف وسط يعكس القيم الدينية للتوازن يف كافة املمارسات اليت يتوجه هبا الفرد ل

، اجملاورةالعمل هي انعكاس للمركزية والوحدانية منها تتفرع البقية وتنتشر عرب الفضاء احملدد للعناصر 

  تعاىل. هللامما تعكس بعد ديين وتربوي وترسل رسائل للفرد واجملتمع عن وحدانية 

 : األيتومتثلت يف االجتماعية:  .2

عات اإلسالمية هو مطلب كل أفراد اجملتمع وانعكاس العدل يف العنصر إقامة العدل داخل اجملتم

اال جتسيد هلذا املطلب فلكل ذي حق حقه سواء من خالل  وما هاحملور األوراق الرحمية املقوسة 

العنصر أو اللون فالعدالة يف التوزيع مطلب مشروع ولعنصر النظافة سواء كان يف اللون أ واألشكال 

ية واضح وجلي يف اللوحة ومما عكس على تنسيق عال بني األشكال واملفردات والعناصر الزخرف

 الزخرفية، وتنسيقها اكتمل َّبختيار األلوان املناسبة إل هار العمل الفين بصورة منسقة وريلة.

 ومتثلت يف األيت:  النفسية:  .3

قة يف أجزاء العناصــــــر ان قوة الصــــــرب والتحمل اليت حتلى هبا منفذ العمل من خالل التفاصــــــيل الدقي

الزخرفية والدقة يف تنفيذها يستشعر املشاهد هلذه اللوحة إحساسا نظراي مكتسبا جتوده عني البصر 

وعني اخليال حبيث جييد تقدير مواطن اجلمال الفين ويتذوقها، كما أهنا حتتوي اللوحة على تقدير 
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للوحة غنية َّبملشــاهد واملراقبة الدقيقة وقيمة عالية من التفاصــيل الدقيقة وحكم فكراي وأخالقيا، إن ا

للعناصــــــــــــــر الفنية اليت حتتويها مما تســــــــــــــتوجب التفكري التحليلي للحصــــــــــــــول على معلومات دقيقة 

لتشخيص فكرة معينة أو رسائل موجهة عرب هذا العمل، ان اإلتقان يف تنفيذ اللوحة نالحظه جيدا 

وإ هارها َّبلصــــــــورة الالئقة واملتقنة، فال جند يف حماولة من الفنان أن يعطي للوحة حقها من التنفيذ 

خلال يف إحدى أجزائها واالعتماد على النفس هو أن يرى كل فرد نفســــــــــــه مســــــــــــؤوالً عن أعماله، 

فيقوم بواجباته خري قيام، ويعلم أن مثابرته وجهده، ومواصـــــــــــــلته واســـــــــــــتمراريته هي أســـــــــــــاس جناحه 

 ي واضح.وتقدمه، وهذا ما نستشعره يف هذه اللوحة كبعد تربو 

  والتصميمية:عناصر التكوينية لل اجلانب التحليلي الفين

اللون البين  نالحظ بروز الشــكل حيث احتوى الشــكل على عدة عناصــر زخرفية واختفاء األرضــية.

نالحظ احتواء العمل على اخلطوط املنحنية كعامل بنائي  ،له نصـــيب كبري وواضـــح يف تنفيذ اللوحة

حتقق يف اللوحة االتزان  للهيكل العام للتصــــــميم، مع وجود نســــــبة بســــــيطة من اخلطوط املســــــتقيمة.

تكررت  للعمل. يســــــــــر مما يعطي توازاناملتماثل النصــــــــــفي فينطبق النصــــــــــف األمين مع النصــــــــــف األ

 نه عمل واحد كامل التفاصـيل.أ، حبيث توحي للمشـاهد نصـفيا االعناصـر والوحدات الزخرفية تكرار 

احلركة تكاد و  هنا نفذت بطريقة التكرار النصــــــــــــــفي.أاحتوت اللوحة على اإليقاع اللوين َّبلرغم من 

تكون معدومة يف بعض العناصـــــــــر وأجزاء من اللوحة، وتظهر بقوة يف تداخل العناصـــــــــر النباتية من 

حتقق االنســــــــــــجام من خالل  للتكوين العام للزخرفة. وراق يف حركة خجولة تعطي ثقالأســــــــــــيقان و 

األلوان رغم اختالف مســــاحاهتا وتصــــنيفاهتا ضــــمن الفئات الفنية املختلفة، و هر التضــــاد واضــــحا 

رائعة من  ةهنا عكســت صــور أال إشــكال والعناصــر الزخرفية َّبختالف احجامها وجليا من خالل األ

شــــــكال النباتية املكونة للوحدات اللوحة غنية َّبلعناصــــــر واأل االنســــــجام اللوين والتضــــــاد الشــــــكلي.
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شـــــــــــكال املختلفة للعنصـــــــــــر النبايت فيحقق الزخرفية، حيث يكمن التنوع يف األلوان والتكوينات واأل

 وحدة العمل وترابط مفرداته التصميمية.
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 (18رقم ) ةالوصفي: لوحجلانب ا
 زخارف األبواب ايفشبية :النوع

  املدخل الشرقيجامع مصطفى قرجي الباب الر يسي  املكان:

الباب الر يسي للمس د مت تصويرها من قبل الباحثة يوم  املدخل الشرقي جامع مصطفى قرجي 56 شكل رقم
 2018-7-30االثنني املوافق 
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زخرفية حماط َّبلرخام والقيشـــــاين،  أبشـــــكالقطعتني من اخلشـــــب املنقوش واحملفور عن  : عبارةالعمل وص    ف

لعنصــــر  ،حفر يف كل مربع شــــكل لوحدة زخرفية ا،مربع 20ىل جمموعة مربعات بل  عددها إقســــم اخلشــــب 

مقابض الباب تعلوه نقوش خلطوط مســـــــــــــتقيمة  :ومها ،ن من النحاساقطعت اتتوســـــــــــــطهالنجمة  انية رؤوس 

                                                                           حجام.شكال مثلثات خمتلفة األأكونت 

  اجلانب التحليلي للدالالت واألبعاد الرتبوية والتعليمية: •

 ومتثلت يف األيت: الدينية:  .1

تسب حكم فكراي وأخالقيا عن التوازن يف املمارسات العملية والدينية إن املشاهد هلذه العمل يك

حيث البد أن حيدث االتزان يف العبادة، واملشاهد من خالل تكرار وحجم العنصر الزخريف لزهرة 

 سما يعكالقرنفل احملورة واليت تتوسط العمل يف انعكاس للوحدانية والتفرد واملعرفة واحلكمة وهو 

 عاىل سواه.الوحدانية هلل ت

اليت  القرنفلاال مدلول ديين يعكس من خالل زهرة  وما هان العرفان بنعم هللا وإ هار الثناء هبا 

كذلك احلال لزهرة السوسن حيث تعكس رالية ونعم اخلالق   واملتنوعةاملختلفة  أبحجامهاتكررت 

 على عبادة وتقدير هذه العطااي.

 ومتثلت يف األيت:  االجتماعية: .2

ان حتقيق وحدة التماسك بني العناصر الزخرفية للعمل تعكس ُخلق القضاء على العصبية الذي 

 أجزاء العناصر الزخرفية والدقة يف حتلى به الفنان عند تنفيذ العمل من خالل التفاصيل الدقيقة يف

تنفيذها، إن نظافة اللون واألشكال الزخرفية والرتتيب العام للوحة واضح وجلي من خالل ما احتوت 

عليه من تنسيق عال بني األشكال واملفردات الزخرفية، وتنسيقها اكتمل َّبلعدل يف التوزيع للعناصر 

لفين بصورة منسقة وريلة، واإلتقان وإ هارها َّبلصورة وَّبختيار األلوان املناسبة إل هار العمل ا

 الالئقة واملتقنة فال نكاد جند خلال يف إحدى أجزائها .
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 : ومتثلت يف األيت: النفسية .3

ان تقــدير مواطن اجلمــال والتــذوق الفين واالعتمــاد على النفس وان يقوم الفرد بواجبــاتــه خري قيــام، 

واصــــلة واالســــتمرارية هي أســــاس للنجاح والتقدم وتنعكس نفســــيا وامل واالجتهاد املثابرةويعمل على 

العصـــبيات والتوجهات الغري ســـوية واليت تضـــر َّبجملتمع والفرد  ميقتعليه ليصـــبح فرد صـــاحل نفســـياً 

وهذا ما نســـــتشـــــعره يف هذا اللوحة كبعد تربوي وتعليمي ، حبيث جتود عني البصـــــر يف عنصـــــر زهرة 

نفســـــي حيث ان اللوحة حتتوي على تقدير  كانعكاسيها اخليال  القرنفل وزهرة الســـــوســـــن فيســـــرح ف

وقيمة عالية من التفاصــــــيل الدقيقة وغنية َّبملشــــــاهد واملراقبة الدقيقة للعناصــــــر الفنية اليت حتتويها مما 

تســــــتوجب التفكري واألمانة يف التحليل للحصــــــول على معلومات دقيقة لتشــــــخيص فكرة معينة أو 

 لعمل .عن رسائل موجهة عرب هذا ا

  :والتصميميةعناصر التكوينية لل اجلانب التحليلي الفين •

كان للون   نالحظ بروز الشـــكل حيث احتوى الشـــكل على عدة عناصـــر زخرفية واختفاء األرضـــية.

نالحظ احتواء العمل على اخلطوط املســـــتقيمة كعامل  البين نصـــــيب كبري وواضـــــح يف تنفيذ العمل.

حتقق يف اللوحة االتزان املتماثل النصــــــفي فينطبق النصــــــف األمين مع  للتصــــــميمبنائي للهيكل العام 

نصـــفيا، حبيث  اتكررت العناصـــر والوحدات الزخرفية تكرار  للعمل. يســـر مما يعطي توازانالنصـــف األ

احتوت اللوحة على اإليقاع الزخريف احلركي َّبلرغم  نه عمل واحد كامل التفاصيل.أتوحي للمشاهد 

احلركة تكاد تكون معدومة يف بعض عناصــــــــــــــر وأجزاء و  هنا نفذت بطريقة التكرار النصــــــــــــــفي.أمن 

 وراق يف حركة خجولة تعطي ثقالأاللوحة، وتظهر بقوة يف تداخل العناصـــــــــــر النباتية من ســـــــــــيقان و 

ل األلوان رغم اختالف مســـــــــاحاهتا وتصـــــــــنيفاهتا حتقق االنســـــــــجام من خال للتكوين العام للزخرفة.

شــكال والعناصــر الزخرفية ضــمن الفئات الفنية املختلفة، و هر التضــاد واضــحا وجليا من خالل اإل

اللوحة  رائعة من االنســــجام اللوين والتضــــاد الشــــكلي. ةهنا عكســــت صــــور أال إحجامها أَّبختالف 
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ت الزخرفية، حيث يكمن التنوع يف األلوان شــــــــــــــكال النباتية املكونة للوحداغنية َّبلعناصــــــــــــــر واأل

 شكال املختلفة للعنصر النبايت فيحقق وحدة العمل وترابط مفرداته التصميمية.والتكوينات واأل
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 (19رقم ) ةالوصفي: لوحاجلانب 
 زخارف األبواب ايفشبية :النوع

  املدخل اجلانيب للمقربة اجلهة الشماليةجامع مصطفى قرجي  املكان:

 2018-7-30مت تصويرها من قبل الباحثة يوم االثنني املوافق  ّبب املقربة مس د مصطفى قرجي 57شكل رقم  
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شــكال هندســية أىل إقســمت  ،انعدمت فيها الزخارف ،فقط ةخشــبية واحد ةقطععن  : عبارةالعمل وصف

                                                              شكال.واألحجام هبا زخارف من القيشاين خمتلفة األ مستطيل، حتيط توسطهايو  تأربع مربعا

  اجلانب التحليلي للدالالت واألبعاد الرتبوية والتعليمية: •

 ومتثلت يف األيت:  :الدينية .1
اإلخالص واإلحسان يف العمل يظهر جليا يف دقة تكرار العناصر الزخرفية النباتية املتمثلة يف األوراق 

يف تشكيل  واليت حتيط َّبلباب اخلشيب املعدوم الزخارفللداخل  واملرتاصة واملرتابطةاحملورة املتنا رة 

فين يعكس القيم الدينية للتوازن يف كافة املمارسات اليت يتوجه هبا الفرد للخالقمما تعكس بعد ديين 

  تعاىل. هللاوتربوي وترسل رسائل للفرد واجملتمع عن وحدانية 

 : األيتاالجتماعية: ومتثلت يف  .2
نعكاس العدل يف العنصر إقامة العدل داخل اجملتمعات اإلسالمية هو مطلب كل أفراد اجملتمع وا

اال جتسيد هلذا املطلب فلكل ذي حق حقه سواء من خالل العنصر  وما ه احمليطة َّبلباب ،احملور 

مطلب مشروع ولعنصر النظافة سواء كان يف اللون أ واألشكال والعناصر و أو اللون فالعدالة يف التوزيع 

ني األشكال واملفردات الزخرفية، الزخرفية واضح وجلي يف اللوحة ومما عكس على تنسيق عال ب

 وتنسيقها اكتمل َّبختيار األلوان املناسبة إل هار العمل الفين بصورة منسقة وريلة.

 النفسية: ومتثلت يف األيت:   .3
ان قوة الصــــــرب والتحمل اليت حتلى هبا منفذ العمل من خالل التفاصــــــيل الدقيقة يف أجزاء العناصــــــر 

شعر املشاهد هلذه اللوحة إحساسا نظراي مكتسبا جتوده عني البصر الزخرفية والدقة يف تنفيذها يست

وعني اخليال حبيث جييد تقدير مواطن اجلمال الفين ويتذوقها، كما أهنا حتتوي اللوحة على تقدير 

وقيمة عالية من التفاصــيل الدقيقة وحكم فكراي وأخالقيا، إن اللوحة غنية َّبملشــاهد واملراقبة الدقيقة 

ية اليت حتتويها مما تســــــــــــــتوجب التفكري التحليلي للحصــــــــــــــول على معلومات دقيقة للعناصــــــــــــــر الفن

لتشخيص فكرة معينة أو رسائل موجهة عرب هذا العمل، ان اإلتقان يف تنفيذ اللوحة نالحظه جيدا 
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يف حماولة من الفنان أن يعطي للوحة حقها من التنفيذ وإ هارها َّبلصــــــــورة الالئقة واملتقنة، فال جند 

إحدى أجزائها واالعتماد على النفس هو أن يرى كل فرد نفســــــــــــه مســــــــــــؤوالً عن أعماله،  خلال يف

فيقوم بواجباته خري قيام، ويعلم أن مثابرته وجهده، ومواصـــــــــــــلته واســـــــــــــتمراريته هي أســـــــــــــاس جناحه 

 وتقدمه، وهذا ما نستشعره يف هذه اللوحة كبعد تربوي واضح.

  لتصميمية:واعناصر التكوينية لل اجلانب التحليلي الفين •

 كان للون البين نصـــــــــيب كبري وواضـــــــــح يف تنفيذ العمل.  نالحظ بروز الشـــــــــكل واختفاء األرضـــــــــية.

حتقق يف  نالحظ احتواء العمل على اخلطوط املســــــــــــــتقيمة كعامل بنائي للهيكل العام للتصــــــــــــــميم.

 للعمل. يســـر مما يعطي توازاناللوحة االتزان املتماثل النصـــفي فينطبق النصـــف األمين مع النصـــف األ

 نه عمل واحد كامل التفاصـــــيل.أنصـــــفيا، حبيث توحي للمشـــــاهد  اتكررت العناصـــــر الزخرفية تكرار 

احلركة تكاد و  هنا نفذت بطريقة التكرار النصــــــــــــــفي.أاحتوت اللوحة على اإليقاع اللوين َّبلرغم من 

ية من تكون معدومة يف بعض عناصــــــــــــر وأجزاء من اللوحة، وتظهر بقوة يف تداخل العناصــــــــــــر النبات

 للتكوين العام للزخرفة. وراق يف القيشــــــــــــاين احمليطة َّبلعمل يف حركة خجولة تعطي ثقالأســــــــــــيقان و 

حتقق االنســــــــــجام من خالل األلوان رغم اختالف مســــــــــاحاهتا وتصــــــــــنيفاهتا ضــــــــــمن الفئات الفنية 

حجامها أشــكال والعناصــر الزخرفية َّبختالف املختلفة، و هر التضــاد واضــحا وجليا من خالل األ

اللوحة غنية َّبلعناصــــــــر  رائعة من االنســــــــجام اللوين والتضــــــــاد الشــــــــكلي.ة هنا عكســــــــت صــــــــور أال إ

شكال شكال النباتية املكونة للوحدات الزخرفية، حيث يكمن التنوع يف األلوان والتكوينات واألواأل

 املختلفة للعنصر النبايت فيحقق وحدة العمل وترابط مفرداته التصميمية.
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 املبحث الرابع: زخارف احملاريب

 

 (20رقم ) ةالوصفي: لوحاجلانب 
 حمراب  :النوع

  بيت الصالة يجامع أمحد ّبشا القرمانل املكان:

 2018-7-30مت تصويرها يوم االثنني املوافق  حمراب مس د أمحد ّبشا القرمانلي 58شكل رقم  
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كاجلص   ،كســـــــيت جدرانه الداخلية خبامات خمتلفة  ،الشـــــــكل العام للمحاريبخذ أحمراب : العمل وص      ف

خطوط طوليــة َّبللون  تتخللهم ،جبــانبــه أربعــة أعمــدة من الرخــام العمودين الــداخليني ،والقيشــــــــــــــــاين والرخــام

حتمل القوس  ةحلقه دائرية مذهب ،األربعةعمدة مها من الرخام تعلو األ ،نان اخلارجياما العمودأ ،األســــــــــــــود

توجد زخارف هندســــــية  ،حملزز َّبلرخم املطعم َّبللون األســــــود واألبيض يف داخل احملراب يف اجلزء العلوي منها

ما النصــــف الســــفلي من احملراب أ .اوأتلق اشــــعاعإو  اعطته رونقأ ،نفذت خبامة اجلص وطليت َّبللون األبيض

محل كل شــريط قيشــاين  ،متتالية يف تقســيمات النباتيةكســيت جدرانه ببالطات القيشــاين املزخرفة َّبلعناصــر 

    واألصفر.غلب على احملراب اللون األبيض والسمائي  ،خمتلفة من الرسوم والعناصر واأللوان اأنواع

  اجلانب التحليلي للدالالت واألبعاد الرتبوية والتعليمية: •

ابداعية معربة عن  ت رســــومشــــكلنباتية وهندســــية يف زخرفته لعناصــــر اســــتخدم الفنان املســــلم رموزاً 

عظمة اخلالق الواحد األحد، من دون أن ميس القداســـــــــــــــة اإلهلية بكل معانيها التعبريية، فجاءت 

أببعــاد دينيــة واجتمــاعيــة  ارتبطــتالرموز اإلســــــــــــــالميــة معربة عمــا يعكس مــدلوالت تربويــة وتعليميــة 

 ستخدمت يف تشكيالت الفنان املسلم بشكل مكثف هي:ونفسية وكان أهم تلك الرموز اليت ا

 :األيتومتثلت يف الدينية:  .1
وكأهنا تربط  الداخلي القبابتلك االشــــــكال احملور النجمية اليت تعلو ســــــقف احملراب داخل االطار 

خلــالق وتتخلــل من تلــك الثقوب الــدعوات اليت يرســــــــــــــلهــا الــداعي للخــالق لعلهــا تلقى َّباملخلوق 

ابط للخطوط وتواصل غري منقطع يعكس العالقة بني العبد وربه فهي عالقة متصلة يف تر   استجابة

برتابط وحفاظ العبد على أداء عباداته اليت أمره هللا تعاىل هبا ، فكل زاوية من زوااي الطبق  مرتابطة

النجمي املخمس ماهي اال تعبري عن أوقات الصـــــالة اخلمس يف اليوم الواحد يف تعبري عن وحدانية 

 من خالل حمراب واحد يضم كل تلك الرموز والعناصر الزخرفية لرتسل من خالله دالالت دينية هللا

من البالطـــات  متنوعـــةيف اجلزء الســــــــــــــفلي للمحراب بنمـــاذج  طوتعليميـــة. حمـــاحتوي أبعـــاد تربويـــة 

Univ
ers

iti 
Mala

ya



 

263 

 

هم الزخرفية اخلزفية اليت حتمل يف طياهتا عناصــــــــر نباتية مكرره وكأهنا حتاكي حال البشــــــــر واصــــــــطفاف

فيها وكل هذه الرمزايت تعكس َّبلتأكيد أبعاد  اعوجاجللصـــــــــالة يف صـــــــــفوف مرتبه ومتســـــــــاوية ال 

 وفهم مغزاها.منها  لالستفادةتربوية وتعليمة 

 ومتثلت يف األيت:  االجتماعية: .2

إن اإلتقان نالحظه جيدا يف حماولة من الفنان أن يعطي للوحة حقها من التنفيذ وإ هارها َّبلصورة 

الالئقة واملتقنة فال نكاد جند خلال يف إحدى أجزائها مما حيقق وحدة التماســــــــك والعدل يف التوزيع 

والقضـــــــــاء على املركزية والتفرد وهي مدلوالت اجتماعية حترص اجملتمعات واالفراد على غرســـــــــها يف 

أعماله، شـــــــرائح اجملتمع املختلفة ، واالعتماد على النفس هو أن يرى كل فرد نفســـــــه مســـــــؤواًل عن 

فيقوم بواجباته خري قيام، ويعلم أن مثابرته وجهده، ومواصـــــــــــــلته واســـــــــــــتمراريته هي أســـــــــــــاس جناحه 

وتقدمه، وهذا ما نســـــــتشـــــــعره يف هذا العمل كبعد اجتماعي وتربوي واضـــــــح من خالل األســـــــلوب 

 الواحد املستخدم يف التنفيذ.

  والتصميمية:عناصر التكوينية لل اجلانب التحليلي الفين •

 كل حســـــــب نوع اخلامة املنفذة هبا.  ،شـــــــكال وعناصـــــــر زخرفية برزتأجد خلفية للعمل فقط ال يو 

كما احتوى على األلوان األصــــــــــــــفر   ،بيض نصــــــــــــــيب كبري وواضــــــــــــــح يف تنفيذ العملكان للون األ

 حيث شــــــــــكلت هذه اجملموعة اللونية عالقات لونية من احليادية واالنســــــــــجام اللوين. ،والســــــــــمائي

لى اخلطوط املنحنية كعامل بنائي للهيكل العام للتصـــــميم، مع وجود نســـــبة نالحظ احتواء العمل ع

حتقق يف اللوحة االتزان املتماثل النصــفي فينطبق النصــف األمين مع  بســيطة من اخلطوط املســتقيمة.

نصـــفيا، حبيث  اتكررت العناصـــر والوحدات الزخرفية تكرار  للعمل. يســـر مما يعطي توازانالنصـــف األ

هنا أاحتوت اللوحة على اإليقاع اللوين َّبلرغم من  نه عمل واحد كامل التفاصــيل.أتوحي للمشــاهد 

احلركة تكاد تكون معدومة يف بعض عناصــــــر وأجزاء من اللوحة، و  نفذت بطريقة التكرار النصــــــفي.

Univ
ers

iti 
Mala

ya



 

264 

 

للتكوين  وراق يف حركة خجولة تعطي ثقالأوتظهر بقوة يف تداخل العناصــــــــــر النباتية من ســــــــــيقان و 

حتقق االنسجام من خالل األلوان رغم اختالف مساحاهتا وتصنيفاهتا ضمن الفئات  العام للزخرفة.

شـــــــكال والعناصـــــــر الزخرفية َّبختالف الفنية املختلفة، و هر التضـــــــاد واضـــــــحا وجليا من خالل األ

نية اللوحة غ هنا عكســــــــت صــــــــوره رائعة من االنســــــــجام اللوين والتضــــــــاد الشــــــــكلي.أال إ ،حجامهاأ

شـــكال النباتية املكونة للوحدات الزخرفية، حيث يكمن التنوع يف األلوان والتكوينات َّبلعناصـــر واأل

 شكال املختلفة للعنصر النبايت فيحقق وحدة العمل وترابط مفرداته التصميمية.واأل
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 (21رقم ) ةالوصفي: لوحاجلانب 
  حمارب :النوع

  بيت الصالةجامع مصطفى قرجي  املكان:
كســــــيت جدرانه الداخلية خبامات خمتلفة   ،خذ الشــــــكل العام للمحاريبأحمراب عن  : عبارةالعمل وص     ف

 تيجان وقاعدة األربعةعمدة تعلو األ ،جبانبه أربعة أعمدة من الرخام ،والقيشـــــــــــــــاين والرخام امللون كاجلص

قمة يف  ،نباتية من نفس اخلامة شـــكاالأوحيوي  ،والبين املطعم َّبللون األســـود واألبيض الرخاميحتمل القوس 

-30ب املس د مت تصويرها يوم االثنني املوافق لوحات خزفية وجصية ورخامية تكسو جدران حمرا 59شكل رقم 
7-2018  
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احملراب يف اجلزء العلوي منه توجد زخارف هندســــية نفذت خبامة اجلص وطليت يف داخل  بداع والتطعيم،اإل

ما النصــــــــف الســــــــفلي من احملراب كســــــــيت أ ا.وأتلق اشــــــــعاعإو  اعطته رونقأ ،محرزرق واألواألَّبللون األبيض 

 قيشـــاينال مســـتطيل منمحل كل  ،يف تقســـيمات متتالية النباتيةجدرانه ببالطات القيشـــاين املزخرفة َّبلعناصـــر 

 واألسود. صفر واأل زرقألخمتلفة من الرسوم والعناصر واأللوان غلب على احملراب اللون األبيض وا اأنواع

 اجلانب التحليلي للدالالت واألبعاد الرتبوية والتعليمية:  •

  :األيتومتثلت يف الدينية:  .1

إن املشاهد هلذه العمل يكتسب حكم فكراي وأخالقيا عن التوازن يف املمارسات العملية والدينية 

حيث البد أن حيدث االتزان يف العبادة، واملشاهد من خالل تكرار وحجم العنصر الزخريف لزهرة 

 سما يعك القرنفل احملورة واليت تتوسط العمل يف انعكاس للوحدانية والتفرد واملعرفة واحلكمة وهو

اال مدلول ديين يعكس من  وما هان العرفان بنعم هللا وإ هار الثناء هبا  الوحدانية هلل تعاىل سواه.

كذلك احلال لزهرة السوسن حيث   واملتنوعةاملختلفة  أبحجامهااليت تكررت  القرنفلخالل زهرة 

 تعكس رالية ونعم اخلالق على عبادة وتقدير هذه العطااي.

  ثلت يف األيت:ومت االجتماعية: .2

إن اإلتقان  املشاهد مواطن اجلمال ويتذوقها حبيث جييد تقدير هذا العمل ويشعره هبيبته يالحظ

نالحظه جيدا يف حماولة من الفنان أن يعطي للوحة حقها من التنفيذ وإ هارها َّبلصورة الالئقة 

العدل يف التوزيع والقضاء واملتقنة فال نكاد جند خلال يف إحدى أجزائها مما حيقق وحدة التماسك و 

على املركزية والتفرد وهي مدلوالت اجتماعية حترص اجملتمعات واالفراد على غرسها يف شرائح اجملتمع 

حتتوي اللوحة على تقدير وقيمة عالية من التفاصيل الدقيقة وحكم فكراي وأخالقيا كما املختلفة ،  

 عن أعماله، فيقوم بواجباته خري قيام، واالعتماد على النفس هو أن يرى كل فرد نفسه مسؤوالً 
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ويعلم أن مثابرته وجهده، ومواصلته واستمراريته هي أساس جناحه وتقدمه، وهذا ما نستشعره يف هذا 

 العمل كبعد اجتماعي وتربوي واضح من خالل األسلوب الواحد املستخدم يف التنفيذ.

 ومتثلت يف األيت:  النفسية: .3

اللوحة إحساسا نظراي مكتسبا جتوده عني البصر وعني اخليال، حبيث جييد يستشعر املشاهد هلذه 

تقدير مواطن اجلمال الفين ويتذوقها، وحتتوي اللوحة على قيمة عالية من التفاصيل الدقيقة وحكم 

 فكراي وأخالقيا ورسالة ذات مغزى سياسي.

 والتصميمية:عناصر التكوينية لل اجلانب التحليلي الفين •

 كل حســــــب نوع اخلامة املنفذة هبا.  ،شــــــكال وعناصــــــر زخرفية برزتأال يوجد خلفية للعمل فقط  

كان لأللوان األصــــــــــفر واألزرق واألبيض واألســــــــــود نصــــــــــيب كبري وواضــــــــــح يف تنفيذ اللوحة حيث 

نالحظ احتواء العمل  شــــــكلت هذه اجملموعة اللونية عالقات لونية من احليادية واالنســــــجام اللوين.

وط املنحنية كعامل بنائي للهيكل العام للتصــــــميم، مع وجود نســــــبة بســــــيطة من اخلطوط على اخلط

يســـر مما حتقق يف اللوحة االتزان املتماثل النصـــفي فينطبق النصـــف األمين مع النصـــف األ املســـتقيمة.

نه إنصــفيا، حبيث توحي للمشــاهد  اتكررت العناصــر والوحدات الزخرفية تكرار  يعطي توازن للعمل.

هنـا نفـذت بطريقـة أاحتوت اللوحـة على اإليقـاع اللوين َّبلرغم من  احـد كـامـل التفـاصــــــــــــــيـل.عمـل و 

احلركة تكاد تكون معدومة يف بعض عناصــــر وأجزاء من اللوحة، وتظهر بقوة يف و  التكرار النصــــفي.

 للتكوين العام للزخرفة. وراق يف حركة خجولة تعطي ثقالأتداخل العناصــــــــــــر النباتية من ســــــــــــيقان و 

حتقق االنســــــــــجام من خالل األلوان رغم اختالف مســــــــــاحاهتا وتصــــــــــنيفاهتا ضــــــــــمن الفئات الفنية 

 ،حجامهاأشكال والعناصر الزخرفية َّبختالف املختلفة، و هر التضاد واضحا وجليا من خالل األ

نية َّبلعناصــــــــر اللوحة غ هنا عكســــــــت صــــــــوره رائعة من االنســــــــجام اللوين والتضــــــــاد الشــــــــكلي.أال إ
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شكال شكال النباتية املكونة للوحدات الزخرفية، حيث يكمن التنوع يف األلوان والتكوينات واألواأل

 املختلفة للعنصر النبايت فيحقق وحدة العمل وترابط مفرداته التصميمية.
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مة الدراسةسادسالفصل ال  : خات

 

 ايفامتة العامة

سالمي أثناء احلكم العثماين بطرابلس، ليبيا: دراسة عن )الفن الزخريف اإلمحلت هذه الدراسة عنوان 

 ومتحورت األهداف حول رلة من النقاط هي: أبعاده الرتبوية والتعليمية(،

 توضيح مفهوم وأنواع وخصائص الفن الزخريف اإلسالمي. .1

 التعرف على الدالالت واألبعاد الرتبوية والتعليمية للفن الزخريف اإلسالمي. .2

 ساليب الزخرفية اإلسالمية العثمانية يف مدينة طرابلس الليبية.حصر األ .3

 تصنيف وحتليل الزخارف اإلسالمية العثمانية يف مدينة طرابلس الليبية. .4

 ولتتحقق تلك األهداف مت تقسيم هذه الدراسة إىل ستة فصول كالتايل: 

، حيث شــرعنا يف هذا الفصــل بتقدمي عرض موجز عن الفن اإلســالمي  الفص  ل األول: الفص  ل التمهيدي

َّبلعموم مث التـــدرج يف الفن الزخريف وصــــــــــــــوال إىل احلكم العثمـــاين لليبيـــا والفنون الزخرفيـــة اليت نفـــذت أثنـــاء 

 تواجده، مرورا على الرتبية الفنية ومناهج التعليم الفين بشـــــكل عام الذي تناولته الدراســـــة، مث شـــــرحاً لســـــبب

اختيار املوضوع وأمهيته، وانقشنا املشكلة اليت انطلقت منها هذه الدراسة وأسئلتها، وقدمنا أهم املناهج اليت 

مت اعتمادها يف الكتابة واملتمثلة يف املنهج االســتقرائي الوصــفي، للتعرف على مفهوم الفن الزخريف وما حيتويه 

خالل الفنون الزخرفية فرتة حكم الدولة العثمانية، من أبعاد تربوية، ســــــــــواء يف احلضــــــــــارة اإلســــــــــالمية أو من 

حيث ميكن اإلحاطة هبا بشـــــكل تفصـــــيلي عن طريق اســـــتقرائها لتمهيد الطريق أمام اســـــتنباط النتائج العامة 

جلل الظاهرة، واملنهج التحليلي، لوصـــــــــف وحتليل الزخارف اليت حتتوي عليها املادة العلمية املتعلقة مبوضـــــــــوع 

تم جتميعها وبيان مضــــــموهنا وســــــردها وتفصــــــيلها مث مناقشــــــتها، وأوضــــــحنا حدود الدراســــــة الدراســــــة، واليت ي
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املختلفة، وانطلقنا بعد ذلك بتقدمي عرض نقدي وحتليلي للدراســـات الســـابقة اليت هلا عالقة َّبملوضـــوع، فبّينا 

تقدمي  مكامن القوة والضـــــــــــعف فيها ومدى عالقتها بدراســـــــــــتنا، وما هي حدود االســـــــــــتفادة منها، من أجل

إضــــافة ملا طرحته هذه الدراســــات عن موضــــوع الفن الزخريف اإلســــالمي واألبعاد اليت حيتويها، واختتمنا هذا 

 الفصل َّبحلديث بصورة خمتصرة عن أهم الصعوَّبت اليت واجهتنا يف كتابة الدراسة.

ملباحث اليت ، وكانت اأما الفصل الثاين فناقش موضوع مفهوم وأنواع وخصا ص الفن الزخريف اإلسالمي

تندرج حتت هذا الفصـــــل تناقش العديد من األمور فقســـــمنا هذا الفصـــــل إىل مخســـــة مباحث رئيســـــية، وكل 

 مبحث له عدة مطالب، قسمت على النحو التايل: 

)املطلب األول: مفهوم الفن الزخريف لغة واصـــــــــــطالحا،  املبحث األول: التعريف ّبملص        طلحات -

بوية لغة واصـــــطالحا، املطلب الثالث: مفهوم األبعاد التعليمية لغة املطلب الثاين: مفهوم األبعاد الرت 

 واصطالحا( 

)املطلب األول: أســـــس الفن اإلســـــالمي القرآن  املبحث الثاين: النش    أة التارخيية للفن اإلس    المي -

الكرمي واحلديث الشــريف، املطلب الثاين: فلســفة الفن واجلمال، املطلب الثالث: املفهوم اإلســالمي 

 جلمال(. للفن وا

)املطلب األول: اخلصــــــــــــــائص الفنية والدينية للفن  املبحث الثالث: التطور التارخيي للفن الزخريف -

الزخريف، املطلب الثاين: القيم اجلمالية لفن الزخرفة اإلســالمية، املطلب الثالث: اإلحســاس َّبجلمال 

 ( والتذوق الفين

)املطلب األول: العمارة اإلســـالمية، املطلب الثاين: الزخرفة  املبحث الرابع: أنواع الفن اإلس   المي -

 املطلب الثالث: النسيج اإلسالمي، املطلب الرابع: اخلزف اإلسالمي(. اإلسالمية،

)املطلب األول: الزخارف النباتية، املطلب الثاين:  املبحث ايفامس: أنواع الزخارف اإلس           المية -

 الزخارف اهلندسية، املطلب الثالث: الزخارف الكتابية، املطلب الرابع: الزخارف احليوانية( 
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حيث يعترب هذا  لث للحديث عن دالالت األبعاد الرتبوية والتعليمية للفن الزخريفالفصل الثاوخصصنا 

الفصـــــــــــــل مبثابة العمود الفقري للدراســـــــــــــة احلالية كون الدالالت واألبعاد الرتبوية والتعليمية اليت حيتويها الفن 

ضــــــارية وما حتتويها من الزخريف اإلســــــالمي آَّبن احلكم العثماين لليبيا قامت الدراســــــة تعكس أمهية اآلاثر احل

معامل فنية ومعمارية وأبعاد تربوية وفكرية وفلســــــــفية قام عليه هذا الفن، وما حتويه هذه الفرتة من عناصــــــــر هلا 

عالقة َّبلتصـــــــــميم الزخريف والفنون يف ليبيا، وَّبألخص الزخارف املوجودة يف املدينة القدمية بطرابلس ، حيث 

 سمت على النحو التايل:تكون الفصل من مخسة مباحث رئيسية، ق

 املبحث األول: األبعاد الدينية  -
 املبحث الثاين: األبعاد االجتماعية   -
 املبحث الثالث: األبعاد التعليمية   -

)املطلب األول: املفهوم اإلسالمي للرتبية والتعليم،  املبحث الرابع: ماهية وفلسفة الفن اإلسالمي -

ين يف الرتبيــة والتعليم، املطلــب الثــالــث: الرتبيــة من خالل الفن، املطلــب املطلــب الثــاين: آراء العلمــاء واملفكر 

 الرابع: الفنون اإلسالمية والرتبية الفنية(. 

)املطلــب األول: كيفيــة صــــــــــــــيــاغــة املنــاهج الرتبويــة،  املبح  ث ايف  امس: املن  اهج التعليمي  ة الرتبوي  ة -

ية، املطلب الثالث: األهداف العامة واخلاصــــــــــــــة يف املطلب الثاين: األهداف العامة والرتبوية للمناهج التعليم

 مناهج التعليم الفين بليبيا(.

، وهو يف الفص           ل الرابع للحديث عن الزخارف اإلس           المية العثمانية يف مدينة طرابلس الليبيةوأفردان 

باحث احلقيقة توطئة للجانب الفين التارخيي للدولة العثمانية، قدمنا من خالل هذا الفصـــــــــــــــل العديد من امل

 واملطالب اليت استعرضت العديد من املشاهد التارخيية والفنية وكانت على النحو التايل: 

  املبحث األول: الدولة العثمانية يف مشال أفريقيا )ليبيا(

 املطلب األول: نشأة الدولة العثمانية -
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 املطلب الثاين: نبذه اترخيية عن ليبيا )مدينة طرابلس( -

 م( 1711-1551هد العثماين األول )املطلب الثالث: الع -

  (1835-1711املطلب الرابع: العهد القرمانلي ) -

  (. 1911-1835املطلب اخلامس: العهد العثماين الثاين ) -

  املبحث الثاين: أشهر املعاِل التارخيية يف مدينة طرابلس القدمية

  املطلب األول: املساجد -

  التارخيية )احلياش(املطلب الثاين: البيوت  -

  املطلب الثالث: األسواق -

  املبحث الثالث: أنواع الزخارف يف طرابلس ليبيا

  املطلب األول: زخارف العمارة -

  املطلب الثاين: زخارف املنسوجات -

 املطلب الثالث: زخارف احللي -

اإلسالمية العثمانية يف مدينة طرابلس وقدمنا يف الفصل اخلامس شرحا مفصاًل عن تصنيف وحتليل الزخارف 

الليبية، حيث تكون من إجراءات الدراســــــــة وجمتمع الدراســــــــة واملنهج املســــــــتخدم يف حتليل عينات الدراســــــــة 

(، كما أن content analysisلتحقيق أهداف الدراســة. وقد اســتخدمت الباحثة منهج حتليل احملتوى )

ة، وكل مبحث له مطلبان متشــــــــاهبة، وكانت على النحو الفصــــــــل احتوى على أربعة مباحث رئيســــــــية متنوع

 التايل:

  املبحث األول: البالطات ايفزفية -

 املبحث الثاين: الزخارف اجلصية  -

 املبحث الثالث: زخارف األبواب ايفشبية -
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 املبحث الرابع: زخارف احملاريب -

صــطفى قرجي، فهما العينة اليت وريع املباحث أخذت عيناهتا من مســجد أمحد َّبشــا القرمانلي ومســجد م 

 مثلت جمتمع الدراسة.

حيث تناولت عرض موجز لكامل الدراسة  ،والنتا ج  الفصل السادس خصص يفامتة الدراسةوأخريا ف ن 

والنتائج اليت أسفرت عنها حبيث قسمت النتائج حسب حماور وأهداف وتساؤالت الدراسة فكانت اجملموعة 

فة مفهوم وأنواع وخصائص الفن الزخريف اإلسالمي ، واجملموعة الثانية تناولت األوىل من النتائج خمصصة ملعر 

الدالالت واألبعاد الرتبوية والتعليمية للفن الزخريف اإلســــــــــــــالمي ، بينما تطرقت اجملموعة الثالثة من النتائج 

عة الرابعة تعلقت حلصــــــــــر األســــــــــاليب الزخرفية اإلســــــــــالمية العثمانية يف مدينة طرابلس الليبية ، وأخريا اجملمو 

 بتصنيف وحتليل الزخارف اإلسالمية العثمانية يف مدينة طرابلس الليبية .

فكانت خمصـــــــــــصـــــــــــة َّبلدرجة األوىل للقائمني على إعداد املناهج التعليمية الفنية يف ليبيا،  وأما التوص        يات

ارة املدن التارخيية مبدينة وطالب الدراســـــــــــات العليا والباحثني َّبلعموم، واملســـــــــــؤولني التابعني جلهاز محاية وإد

طرابلس الليبية، وكذلك للمؤســــــســــــات اإلعالمية لالهتمام هبذا الرتاث احلضــــــاري واحملافظة عليه عرب التوعية 

 اإلعالمية والتوجيه، َّبإلضافة إىل املالحق، واملصادر واملراجع املتنوعة. 

 

تعليمية املتعلقة َّبلفن الزخريف اإلســـــــــالمي ف ن وصـــــــــف وعرض وحتليل األبعاد الرتبوية وال ويف ايفتام         

العثماين الذي بدأ من تقدمينا ملفهوم وخصـــــــــــــــائص الفن الزخريف، ومررواً بتناول الدالالت واألبعاد الرتبوية 

والتعليمية والدينية واالجتماعية والنفســـــــــــــية للدراســـــــــــــة احلالية، مث َّبلتعريج على اجلانب التارخيي للموضـــــــــــــوع 

وجودة يف عينة الدراسة ، ما هو إال جهداً مضنياً، نسأل هللا تعايل  أن نكون قد وفّقنا والتحليل للزخارف امل

يف تقدمي هذه الدراســــــــة َّبلصــــــــورة املرضــــــــية اليت مملها حنن ويتمناها كل مهتم َّبلدراســــــــات والبحوث الفنية 

 للزخارف اإلسالمية فرتة حكم العثمانيني .
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 نتا ج الدراسة  

ومسجد  يالزخرفية اليت تواجدت يف مسجد أمحد َّبشا القرمانل لألعمالوحتليله من خالل ما سبق وصفه  

احتوت على العديد من األبعاد  يف عينة الدراسة قد نالحظ أن ريع اللوحات الفنية الزخرفية ،مصطفى قرجي

، االعماليف اغلب  وجود واضح وجلي( حسن التنسيق والنظافة والتذوق)، فقد كان لبعد والتعليمية الرتبوية

 كما أن )اإلتقان( يف اإلجناز والعمل كان واضحا  ،وهذه األبعاد هي إحدى ُأسس العملية الرتبوية التعليمية

حتلى به الفنان املسلم الذي  مهم قد وتعليمي ( كعنصر تربويالصرب)، ونستشعر خصوصا يف اعمال اجلص

مهمة يف  ركيزة(واحلركة والتكرار )التوازن والتقابل واالمتداد والتوريقالفنية عناصر الأجنز هذه األعمال، ومتثل 

  النتائججلملة من ، وبناء على ما سبق طرحه ف ن الباحثة توصلت  تنفيذ االعمال الزخرفية يف تلك الفرتة

 وهي كالتايل:

الزخريف اإلسالمي ارتبط ارتباطا وثيقا مبا جاء يف القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف، واكتسى الفن  .1

بداع اإلبل هو وليد  ،لبقية الفنون الســـــــــــــابقة ا، ومل يكن نتاجئص متيزه عن َّبقي الفنون األخرىخبصـــــــــــــا

  .َّبملرونةمتيزت أن الزخارف اإلسالمية  كما  ،املسلمواالبتكار للفنان 

من خالل  والقدرة على التخيل وتكملة املفقودفكر وبصر املشاهد مبدأ حتريك على الفنان املسلم اعتمد  .2

عقل ، وذلك ملنح الدالالحمدو ىل إمتدة والعناصر املشكال األ بـاقي لمـن يكألـى إيدفعـه  خياله الذي

كما هو احلال يف فن االرابيسك ويف لوحات بالطات القيشاين الفنـي،  فرصة يف أتمل وقـراءة العمـل 

 قرجي.واالشرطة اجلصية احملفورة بطريقة نقش حديدة يف مسجد أمحد ايشا القرمانلي ومصطفى 

محلت الزخارف يف الفن العثماين طابعا مميزا يســـتطيع املشـــاهد بكّل ســـهولة أن مييزه عن َّبقي الزخارف  .3

حيث تفننوا يف اســتخدم عناصــر طبيعة خمتلفة وا هروها بشــكل ، ســالميةخرى املصــاحبة للعصــور اإلاأل

 ال حياكي الواقع بل يرمز له ومن أهم تلك العناصر االيت: حمور
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 عنصر اهلالل. -

 عنصر القبة. -

 فصيلة الزنبقيات ( . )منزهرة التوليب  -

 زهرة القرنفل ذات البتالت املسننة. -

 زهرة القرنفل بشكلها التجريدي. -

 املزهرية املتفرع منها السيقان واالزهار واألوراق.عنصر  -

 زهرة الرمان. -

 زهرة الالله ذات األوراق املضمومة. -

 زهرة الالله املسننة. -

 زهرة الالله املتفرعة من السيقان وذات شكل بيضاوي. -

 شجرة السرو. -

 زهرة االقحوان بشكلها التجريدي. -

 األوراق الرحمية. -

 البتالت.االزهار املتعددة  -

 وكل هذه العناصر وجدت يف لوحات عينة الدراسة احلالية اليت مت حتليل حمتواها.

هلـا مـدلوالت دينيـة احتوت الزخـارف اإلســــــــــــــالميــة يف عهــد احلكم العثمــاين على أبعــاد تربويـة وتعليميــة  .1

يف  الفين ملواد التعليمميكن االســــــتفادة منها يف صــــــياغة األهداف العامة واخلاصــــــة واجتماعية ونفســــــية ،

حســــــــــــــن ، النظــافــة، املالحظــة، اإلتقــان، التقــدير، الصــــــــــــــرب) يبيــة متثلــت يف املفردات التــاليــة:املنــاهج الل

  (.التنسيق
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استخدمت عـدة اساليب زخرفيـة اسـالمية أثناء احلكم العثماين لليبيا وحتديدا يف مدينة طرابلس كالتوريق  .2

وربطها خبصائص كاحلركة واملرونة والبعد عن الرتف  ،االرابيسكوالتشابك والتداخل واليت متيز هبا فن 

يشاين واخلشب واجلص وعدم التجسيم والتنوع وكان ذلك من خالل دجمها مع خامات متنوعة كالق

يف  والدين، وحتملدون املساس َّبلعقيدة الطبيعية ضـمن االبنيـة الدينية وإدخال تلك االشكال والعناصر 

 بل أتخذ أشكال جمردة. هطياهتا رالية عالية تشري اىل الواقع وال تتطـابق مع

أمهها  ،عدة مبادد علىيا لليب العثماينفرتة احلكم  اعتمدت األســــــــــــــس البنائية لفن الزخرفة اإلســــــــــــــالمية .3

يستعاض  ســـالمية التـــيهـــي عمـــاد الزخرفـــة اإلو  ،مبـــادد مركزيـــةك  التــوازن والتقابــل واالمتــداد والتوريــق

 والعقل. ختاطب الفكرجبماليات عقلية  راليـــات الواقـــع هبا عـــن

الزخارف أتخذ مكاهنا يف العمارة واملصنوعات األخرى، وجتلت يف منذ دخول العثمانيني إىل ليبيا بدأت  .4

العديد من اخلامات املختلفة من حناس ورخام وخشب ومنسوجات وجص وحلي ونالحظ اجلمالية 

 العالية مع امتزاجها َّبلبساطة واملتمثلة يف انتقاء العناصر الزخرفية واملواد املستخدمة يف الزخرفة املتنوعة.

الزخريف اإلسالمي عموما والزخارف املنفذة يف فرتة احلكم العثماين خاصا، َّبإلمكان  من خالل الفن .5

صياغة أهداف تربوية وتعليمية عامة وخاصة ملناهج التعليم الفين يف ليبيا تعمل على غرس القيم واألخالق 

س ذلك بكل اليت حثنا عليها الدين اإلسالمي، وتعمل على حتسني التذوق الفين واجلمايل للفرد ويعك

 أتكيد على االفراد واجملتمع.

وجود خلل يف صــــــــــــــياغة األهداف الرتبوية والتعليمية  يف مناهج التعليم الفين بليبيا مبا يتوافق مع املرحلة  .6

الفين العمرية للتالميذ ويف انتقاء الدروس اهلادفة اليت تغرس القيم الرتبوية واألخالقية، َّبلرغم أن الرتاث 

املوجود يف ليبيا أثناء احلكم العثماين وحتديدا يف مدينة طرابلس وح  وقتنا احلايل  الزخريف اإلســــــــــــــالمي

غين َّبملفردات والعناصــــــر الفنية  كاللون واحلركة وااليقاع والتنوع والتقابل والتكرار واالنســــــجام والتضــــــاد 

األوىل من  اليت َّبإلمكان تو يفها يف حتضــــــــــــــري دروس تتماشــــــــــــــي مع املراحل العمرية للحلقات الثالث
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التعليم األســـاســـي ومن خالل االبعاد الرتبوية والتعليمية اليت حتتويها الزخارف يف الفن العثماين يف مدينة 

 طرابلس.

ك لان اغلب الدروس املنتقاة للمراحل التعليمية والعمرية للتالميذ ال تتماشـــــــــــــي مبا حيقق احملافظة على ذ .7

تعمق َّبلرتاث احمللي والثقافة  أكثرحيتويها ووضــــــــــع خطط لدروس الرتاث واالبعاد الرتبوية والتعليمية اليت 

، وان وواقعيةاجملتمعية مبا يتماشــــى مع الدين والعقيدة حيث البد ان تكون الدروس واالهداف واضــــحة 

الفنية وان ترتجم بطريقة صحيحة السلوك و الرتبوية و تكون منظمة وشامله ريع جوانب العملية التعليمية 

 به عند التالميذ. املطلوب اكتسا

 

 توصيات الدراسة 

 اليتبعض التوصـيات  الباحثة تقدمف ن  إليه،ت توصـل ماو  ،سـفرت عنها هذه الدراسـةأالنتائج اليت  بناء على

 ما يلي:  ومنها ،الفنون والزخارف اإلسالميةللدارسني واملهتمني مبجال  وامتداداقد تكون دعما 

أتكيــد اهلويــة يف ليبيــا العمــل على عــداد املنــاهج التعليميــة الفنيــة إتوصــــــــــــــي البــاحثــة القــائمني على  .1

  األوىل.ملختلف املراحل التعليمية التسع  اإلسالمية يف مناهج التعليم الفين وخصوصا الفنون الزخرفية

 اإلسالمية َّبلفنون هتتمالعمل على دراسات حبثية توصي الباحثة طالب الدراسات العليا والباحثني  .2

 كاخلزف والســــــجاد  ،املتنوعة لفن اإلســــــالميا املســــــتخدمة يف جماالت أكثر تعمقا يف العناصــــــر الفنيةوتكون 

 وبيان عالقتها َّبلقرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف.

دارة املدن التارخيية االســـــــتعانة بقدرات ومهارات إالتابعني جلهاز محاية و  نيباحثة املســـــــؤولتوصـــــــي ال .3

املشـــاريع  تنفيذيف طلبة الدراســـات العليا يف املؤســـســـات التعليمية يف ليبيا ختصـــص الفنون وختصـــص العمارة 
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ونقل هذا النتاج القدمية واملدن األثرية، لســــــــرعة التنفيذ واكتســــــــاب اخلربة املدينة  علىاحملافظة  ىلإاليت تؤدي 

 الفين الفكري لألجيال األخرى.

عرب التوعية اإلعالمية  واحملافظة عليهتركيز املؤســــــســــــات اإلعالمية واهتمامها هبذا الرتاث احلضــــــاري  .4

 والتوجيه.

 

 ن الباحثة تقرتح بعض الدراسات التالية:إكماال للفا دة العلمية فإو 

خرى، ون الزخرفية ملختلف العصــور اإلســالمية األن هتتم َّبلفنأدراســات مشــاهبة هلذه الدراســة على  .1

 ومعرفة األبعاد الرتبوية والتعليمية اليت حتتويها.

 العناصر النباتية للزخارف اإلسالمية يف َّبقي األقطار العربية واإلسالمية.وتشابه دراسة تنوع  .2

 الدين.يف نشر  اودوره ةاإلسالمي وطفنية اترخيية لفن اخلطدراسة  .3
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 املالحق

 

 ياملسؤول عن جامع أمحد ّبشا القرمانل مصطفى بن زكريلباحثة مع احلاج ا 60شكل رقم  
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ومنشـــــئ وصـــــاحب املكتبة الطرابلســـــية  ،خمتص يف شـــــؤون املدينة القدمية بطرابلسومؤرر اترخيي  كاتب وَّبحث* األســـــتاذ خمتار ســـــامل دريره هو  
يد من له العد تشـــــيكيا،للســـــفارة الليبية بدولة تونس وكان امللحق الثقايف للســـــفارة الليبية يف  اســـــابق َّبألعمال القدمية، والقائماملوجودة يف املدينة 

 حتويها.للتعريف َّبملدينة القدمية والفنون اليت  واملشاركاتوالندوات املقاالت 

 دريره ساِل  ستاد ُمتارالباحثة مع األ 61شكل رقم  
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 للفنون،حســــن  يف مبىن دار حســــن الفقيه املدينة القدمية طرابلس،دارة جهاز إيعمالن ضــــمن رجب الثابت واألســــتاذ إبراهيم شــــاليب  األســــتاذ* 
 .ثرية يف املدينة القدمية والتقاط الصورىل األماكن األإكان هلما دور كبري وفعال يف دخول الباحثة و 

 

 .براهيم شاليب ) دار حسن الفقيه(إستا  ستا  رجب الثابت واألالباحثة مع األ 62شكل رقم  
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 ه حسن للفنون صور ملبىن دار حسن الفقي 63شكل رقم  
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 صور من مس د مصطفى قرجي  64شكل رقم  
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 بالطات القيشاين من جامع أمحد ّبشا القرمانلي 65شكل رقم 
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 صور من جامع أمحد ّبشا القرمانلي 66شكل رقم  
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 رسالة تسهيل مهمة الباحثة 67شكل رقم  
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 املصادر واملراجع

 القرآن الكرمي.

  املراجع العربية أواًل:

 .2004إبراهيم أنيس وآخرون، املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، الطبعة الرابعة،  -

 . 2007 ،دار القاهرة، الطبعة األوىل :مصر الرتبية،إبراهيم عبد العزيز الدعيلج،  -

 .1972 املعارف،مطابع دار  :املعجم الوسيط، القاهرةإبراهيم مدكور وآخرون،  -

 .1968الرتاث احلضاري يف املدينة العربية املعاصرة،  ،براهيم، عبد الباقي حممدإ -

 .2004املقدمة، حتقيق: عبد هللا حممد الدرويش، الطبعة األوىل،  ،ابن خلدون، عبد الرمحن -

 د.ت(.)، خبار املدينةأابن زَّبلة،  -

ــــــــــــــــــــــــــــرابلس ومن كان هبا من أخيار، حتقيق الطاهر أمحد الزاوي،  ،ابن غلبون - التذكار من ملك طـ

 .1967 ،مكتبة النور طـرابلس

 .1988لسان العرب، بريوت،  منظور، رال الدين،ابن  -

 .1991 الفكر العريب، القاهرة،الدار  اإلسالم،االجتماعي يف  حممد، التكافل زهرة،أبو  -

دار املعارف اجلامعية،  :فلســــــــفة اجلمال ونشــــــــأة الفنون اجلميلة، اإلســــــــكندرية ي،، حممد علابوراين -

 .1989الطبعة الثامنة، 

حوش الباشــــــــــوات، مشــــــــــروع تنظيم وادارة املدينة القدمية،  ،حالم الطاهرأ ، دار القاضــــــــــي،أبوزبيده -

 .2002طرابلس، مراجعة: على مسعود البلوشي واخرون، دار الكتب الوطنية، بنغازي، 

 :الفلســفة اإلســالمية )مفهومها وأمهيتها ونشــأهتا وأهم قضــاايها(، القاهرة ،أمحد، الصــاوي الصــاوي -

 .1998النصر للتوزيع والنشر،  دار
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 .1992مدينة طرابلس القدمية، كلية الفنون اجلميلة،  ،مال رمضانأ اإلدريسي، -

 .2000مكتبة زهراء الشرق،  :مدخل اىل الرتبة الفنية، مصر ،إااعيل، شوقي -

الليبية للرتبية والثقافة إعداد جمموعة من الباحثني، معامل احلضــارة اإلســالمية يف ليبيا، اللجنة الوطنية  -

 .2008والعلوم ،

، القاهرة، 3الفن اإلســــــالمي أصــــــوله فلســــــفته مدارســــــة، دار املعارف، الطبعة  ،األلفي، أبو صــــــاحل -

 (..تد)

 .1988اتريخ الدولة العثمانية، مؤسسة فيصل للتمويل، تركيا، إسطنبول،  ،أوزتوان، يلماز -

 .1952طـرابلس، اإلسبان وفرسان القديس يوحنا يف طـرابلس،  ،الباروين، عمر -

ول، يف العهد القرمانلي يف العهد العثماين اتريخ برقة يف العهد العثماين األ ى،َّبزامة، حممد مصـــــطف -

 .1994دار احلوار،  الثاين، قربص

دار لبنان للطباعة والنشــــــــــــــر،  :واثئق عن هناية العهد القرمانلي، بريوت ى،َّبزامة، حممد مصــــــــــــــطف -

1965. 

مكتبة الدار العربية للكتاب،  :ةاإلســالمية، القاهر اثر والفنون موســوعة العمارة واآل ،الباشــا، حســني -

 .1999سنة

ه 1423كثري، الطبعة األوىل، دار ابن   بريوت: /صحيح البخاري، دمشق أبو عبد هللا، البخاري، -

 .م2002/

دار الشــــــــــــــروق، الطبعة األوىل،  القاهرة: فلســــــــــــــفة اجلمال والفن عند هيجل، ،بدوي. عبد الرمحن -

1996. 

 .ELGA ،1996دراسات يف اتريخ ليبيا احلديث، منشورات  ،الربَّبر، عقيل حممد -

   .1981اق العربية ،دار االف :فصول يف علم اجلمال، بريوت ،برجاوي، عبد الرؤوف برجاوي -
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اتريخ ليبيا اإلســـــــــــــالمي من الفتح اإلســـــــــــــالمي ح  بداية العصـــــــــــــر  ،الربغويت، عبد اللطيف حممود -

 .1978العثماين، منشورات اجلامعة الليبية، 

 .فاروق وجدي إبراهيم، اتريخ الزخرفة للصناعات الزخرفية والنسيجية، )د.ت( ،بشاي، سامي رزق -

 .2011 الثالثة، ةدمشق، الطبعدار القلم،  والتعليم،بكار، عبد الكرمي، حول الرتبية  -

على مســــــــــعود وآخرون، مناذج من الفنون والعمارة اإلســــــــــالمية مبدينة طرابلس القدمية،  ،البلوشــــــــــي -

 .1998دينة القدمية طرابلس، مشروع تنظيم وإدارة امل

-1911) والقرمانلىاتريخ معمار املســــجد يف ليبيا يف العهدين العثماين  ،البلوشــــي، على مســــعود -

( نشــــــــأة ومنو وتطور امناط املســــــــاجد الليبية، منشــــــــورات رعية الدعوة االســــــــالمية العاملية، 1551

2007. 

 .1980 ،يا، الدار العربية للكتاباثر اإلسالمية يف ليبموسوعة اآل ،البلوشي، علّي مسعود -

موســـــــــوعة اآلاثر اإلســـــــــالمية يف ليبيا، مصـــــــــلحة اآلاثر منشـــــــــورات رعية الدعوة  ،يّ لع ،البلوشـــــــــي -

 .1989اإلسالمية، 

 .1966مكتب الفرجاين،  :اهنيار حكم األسـرة القرمانلية، بريوت ،بن إااعيل، علي عمر -

هد العثماين الثاين، الدار العربية للكتاب طرابلس اجملتمع العريب اللييب يف الع ،تيســـــــــــري موســـــــــــي،بن  -

 .1988ليبيا، 

العمارة الدينية يف طــــرابلس يف العصــــر العثماين األول، رسالة دكتوراه، كلية  ،البهنسي، صالح أمحد -

 .1994اثر جامعة القاهرة، اآل

ـــــــــي، صالح - ار األوقاف د مصر: طرابلس الغرب دراسات يف الرتاث املعماري والفين، أمحد، البهنسـ

 .2004العربية،

 .1998دار طالس للدراسات والرترة والنشر،  دمشق: سالمي،الفن اإل ،عفيف ،البهنسي -
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 .1979اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،  :رالية الفن العريب، الكويت ،هبنسي، عفيف -

 .1998مكتبة اخلاجني للطباعة والنشر والتوزيع،  :ةالرتبوي، القاهر أبعاد متطورة للفكر  ،بيه، يس -

)املركز الوطين للمأثورات الشـعبية املؤسـسـة العامة للثقافة( تصـدر من مكتب الرتاث  ،تراث الشـعب -

  .1992والفنون، 

ىل إم 1924حركــــــة اجلهــــــاد العريب اللييب يف الفرتة من بــــــدايــــــة ســــــــــــــنــــــة ) ي،الرتكي، حممــــــد عل -

 .2000، 37م(، منشورات مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخيية، سلسلة رقم 1927مارس

الطبعة الثانية،  :اواألجانب، ليبيحكاية مدينة طـرابلس لدى الرحالة العرب  ،التليسي، خليفة حممد -

1985. 

دارة املــدينــة إدليــل معــامل مــدينــة طرابلس القــدميــة، مشــــــــــــــروع تنظيم و  ،ة حممــدجربان وآخرون، مفيــد -

 2002نسانية، مراجعة: على مسعود البلوشي،القدمية طرابلس، ادارة التوثيق والدراسات اإل

مقارنة، معايري قيم الرتبية اجلمالية يف الفكر اإلســــالمي والفكر الغريب دراســــة  ،اجلرجاوي، زايد علي -

2011. 

دار  :ةاألمم، القاهر خطار أكيف حيتفظ املســــــــلمون َّبلذاتية اإلســــــــالمية يف مواجهة   ،، أنوراجلندي -

 (.العلوم للطباعة، )د.ت

 .2004 الرابعة،الطبعة  املعاصر، األردن:املدرسي  ابراهيم، املنهجعبد هللا حممد  سعادة،جودت  -

أثورات الشــــعبية )تراث مســــاجد مدينة طـــــــــــــــــــرابلس القدمية، جملة يف الرتاث وامل ،حامد، ســــعد علي -

 .1991الشعب(، مقالة منشورة يف جملة متخصصة، ليبيا، 

مانة التعليم والرتبية، أســــــــالمية َّبملتحف اإلســــــــالمي مبدينة طرابلس، املعامل اإل ي،ســــــــعيد عل ،حامد -

 .1978ثرية واحملفو ات التارخيية دارة العامة للبحوث األاثر، نشر إبشراف اإلمصلحة اآل
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رهورية مصر  :يف الفنون اإلسالمية، مؤسسه هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة ،حسن، زكي حممد -

 . 2013العربية، 

 .1998املعمار اإلسالمي يف ليبيا، دار اجلبل للطبع والنشـر والتوزيع  ،حسني، علي الصادق -

 .1982دار التأليف،  :بية، القاهرةاألهداف ومستقبل الرت  ،حلمي، شكري عباس -

  .2000مطبعة مدبويل،  :املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفة، القاهرة ،احلنفي، عبد املنعم -

 .1994، 2مكتبة اخلاجني، الطبعة  :احلضارة العربية اإلسالمية، القاهرة ،، على حسينياخلربوطل -

دار الكتب العلمية للنشـــــــر  :رية، القاهرةترميم وصـــــــيانة املباين األثرية واملعما ،خطاب، ســـــــعيد علي -

 .2008والتوزيع، 

الثانية، مكتبة الرشـــــد، الطبعة  الرايض: إىل املناهج وطرق التدريس، ، مدخلحســـــن جعفر اخلليفة، -

2007. 

                                     (..تدسالمية يف العسر العثماين، مكتبة زهراء الشرق، )الفنون اإل ،خليفة، ربيع حامد -

 .2003دراسة فن العمارة اإلسالمية، دار الكتب الوطنية بنغازي،  ،الدراجي، سعدى إبراهيم -

ــــــــــــــــــــــــــــرابلس الغرب يف أواخر العهد العثماين، ليبيا قبيل اإل ،الدجياين، أمحد صـــــــــــــــدقي - يطايل أو طـ

 .1971:القاهرة

  .1999الشروق للنشر والتوزيع،  األردن: دارعلم اجتماع الرتبية، عمان،  ،رشدان، عبد هللا -

 .1980املالبس العربية وتطورها يف العهود اإلسالمية، ،رشدي، صبيحة رشيد -

 .1977، 2اتريخ الفن عند العرب واملسلمني، دار الفكر، الطبعة  ،الرفاعي، أنور -

 .1408، 2ط ،دار النفائس ن:الفقهاء، األردرواس حممد، حامد صادق، معجم لغة  -

اثر منشـــــــــــورات املديرية العامة لآ: املباين الدينية وطرق صـــــــــــيانتها، دمشـــــــــــق ،الرحياوي، عبد القادر -

 .1972واملتاحف السورية، 
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ــــــــــــــــــــــــــــرابلس من بداية الفتح العريب إىل هناية العهد الرتكي، دار الفتح  ،الزاوي، الطاهر أمحد - والية طـ

 .1970للطباعة والنشـر، 

الزخارف اجلصية، مناذج من الفنون والعمارة اإلسالمية مبدينة طرابلس القدمية، مشروع تنظيم وإدارة  -

 .1998املدينة القدمية طرابلس، الكتيب السادس، 

 .1997مكتبة طرابلس العلمية العاملية،  الغرب،ة العثمانية طـرابلس اتريخ الدول ،عليّ  ،سلطان -

، اجمللد 1العصور، منشأة املعارف، الطبعة اتريخ تطور املالبس عرب  ،السمان، سامية إبراهيم لطفي -

1 ،1998. 

الشـــــريعة، مطبعة املكتبة املوافقات يف أصـــــول دراز،  بقلم الشـــــيخ عبد هللا ،الشـــــاطيب، أبو إســـــحاق -

 .1،1968رية، اجلزء التجا

اإلســــــــالمي، الطبعة األوىل،  بريوت: املكتبالرتبية اجلمالية يف اإلســــــــالم،  ،الشــــــــامي، صــــــــاحل أمحد -

1988. 

  .1986املكتب اإلسالمي،  :تاإلسالمي، بريو الظاهرة اجلمالية يف  ،الشامي، صاحل أمحد -

 . 1990دمشق، الطبعة األوىل،  :الفن اإلسالمي التزام وابتداع، دار القلم ،محدأالشامي، صاحل  -

- 1835التجارة البحرية يف والية طرابلس الغرب يف العهد العثماين الثاين  ،الشـــتيوي، نوري عمر -

 .2005م، دار الكتب الوطنية بنغازي، 1911

علوم للنشــــــــــر والتوزيع، عنابة، دار ال :علم النفس الرتبوي للكبار، اجلزائر ،شــــــــــرور، صــــــــــالح الدين -

2008. 

ـــــــــــــــرابلس،  ،شـاليب، سـامل - ـــــــــــــــرابلس، مطبعة املسـرية الكربى طـ عني السـايح يف عمق التاريخ مدينة طـ

2001. 

 .1988موسوعة التاريخ اإلسالمي، مكتبة النهضة، القاهرة،  ،شليب، أمحد -
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 .2000 نية،الوطدار امللك فهد  الرايض: ىل الرتبية الفنية،إمدخل  ،شوقي، إااعيل -

االجتاهات احلديثة يف ختطيط املناهج الدراســــــــــــــية يف ضــــــــــــــوء التوجيهات  ،شــــــــــــــوقي، حممود أمحد -

 .2001العريبدار الفكر  القاهرة:اإلسالمية، 

دار التوزيع  القاهرة: الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط، ،الصاليب، على حممد حممد -

 .2001والنشـر اإلسالمية، 

 .1977اهليئة العامة املطابع األمريية، : املعجم الفلسفي، القاهرة ،يلصليبا، ر -

 (..تداملشهور يف فنون الزخرفة عرب العصور، ) ،طالو، حمى الدين -

ســـــالمية لبالد الســـــند يف عهد ســـــالمي واحلضـــــارة اإلموســـــوعة التاريخ اإل ،الطرازي، عبد هللا مبشـــــر -

 .1983عامل املعرفة، اجلزء األول، العرب، 

 ،معاجلة وصــــيانة األاثر، املؤســــســــة العامة لألاثر والرتاث، بغداد ،عبد الســــتار، أمحد القيســــي َّبهرة -

1981. 

ـــــــــــــرية  ،عبد العزيز، مرزوق حممد - ـــــــــــــر العثماين، القاهرة اهليئة املصـ الفنون الزخرفية اإلسالمية يف العصـ

 .1974العامة للكتاب، 

طبيقاته، دار الثقافة للطباعة والنشـــــــــــر، وت، أســـــــــــاســـــــــــيات املنهج وآخرونحممد عزت  ،عبد املوجود -

 .1981القاهرة، 

اثر واثئق الســــــــــــــرااي احلمراء مبــــدينــــة طرابلس، منشــــــــــــــورات مصــــــــــــــلحــــة اآل ،محــــد الطــــاهرأعرييب،  -

 .1977طرابلس

 .1996اهليئة املصرية العامة للكتاب،  :أنوار العقل، القاهرة ،عصفور، جابر -

 .2003 ،دار الفجر للنشـر والتوزيع القاهرة: محاية وصيانة الرتاث األثري، ،محد إبراهيمعطية، أ -

 .2007وزارة الثقافة،  :الزخرفة املعمارية يف العهد العثماين، اجلزائر ،عقاب، الطيب -
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مانة التعليم والرتبية، أســــــــالمية َّبملتحف اإلســــــــالمي مبدينة طرابلس، املعامل اإل ،، حامد ســــــــعيديعل -

 .1978ثرية واحملفو ات التارخيية دارة العامة للبحوث األاثر، نشر إبشراف اإلحة اآلمصل

  .1991دار الفكر العريب،  القاهرة: اجتاهات الفكر الرتبوي اإلسالمي، ،ااعيلإ، سعيد يعل -

 .1982 ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشـر والتوزيع :الفن واجلمال، القاهرة ،علي، شلق -

مكتبة الدار : دراســــــــــــــات يف الرتبية والثقافة يف التو يف االجتماعي للتعليم، القاهرة ،عمار، حامد -

 .1996العربية للكتاب، 

 .1987دار الشروق، : الرتاث والتجديد، القاهرة ،عمارة، حممد -

دار الفرجاين للنشـــــــــر  :العربية ومعمارها اإلســـــــــالمي، القاهرةطرابلس املدينة  ،عمورة، على امليلودي -

 .1993والتوزيع، طرابلس، 

، دار الكتاب الوطنية، ةالعمارة اإلســــــــــــالمية اإلرث الباقي ألجيال غائب ،الغرايين، آمال فرج الطيب -

 .2011فرباير،  17بنغازي، مكتبة 

 .2005ة األوىل، حياء علوم الدين، دار ابن حزم، الطبعإ ،حامد بوالغزايل، أ -

 .1983دار العلم للماليني، :ىل أايم ابن خلدون، بريوتإاتريخ الفكر العريب  ،فرور، عمر -

 :ســــالمية ومكانته يف اتريخ العلم واحلضــــارة، القاهرةالرتاث العلمي للحضــــارة اإل ،فؤاد، أمحد َّبشــــا -

 .2002دار الفكر العريب، 

 .1974، جريدة الفجر اجلديد، جامع حممد َّبشا شائب العني ،العال عبد ،فوقية -

ــــــــــــــــــــــرابلس الغرب من املزارات، ،  الفيتوري، عبد الســــــــالم بن عثمان - كتاب اإلشــــــــارات لبعض ما بطـ

 ..ت(د)

 .1965فرنكلني للطباعة والنشر،  :فلسفة الرتبية، القاهرة ،فينكس، فيليب -

 ..ت(د) ،املكتبة العلمية بريوت: املصباح املنري، ،الفيومي، أمحد بن حممد -
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 .2013الزخارف اإلسالمية، منشورات األكادميية،  ،قاجة، رعة أمحد -

 .2001موسوعة فن العمارة اإلسالمية، دار امللتقي خلدمات الكتاب ، ،قاجة، رعة أمحد -

 .1979، 1ط دار األنصار، :أضواء على الرتبية يف اإلسالم، القاهرة ،القاضي، علي -

 د.ت()األخرى، هوم الفن بني احلضارة اإلسالمية واحلضارات مف ي،القاضي، عل -

 .1987التنوع يف الوحدة، دار اآلاثر اإلسالمية، الكويت،  ،قدومي، غادة حجاوي -

 .1981 الثانية،، الطبعة ةمكتبة وهب القاهرة: اخلصائص العامة لإلسالم، ،القرضاوي، يوسف -

كــام القرآن، احملقق: عبــد هللا بن عبــد احملســــــــــــــن اجلــامع ألح أمحــد،لقرطيب، أبوعبــد هللا حممــد بن ا -

 .2006اجلزء الثاين والعشرون، ،1الرسالة، الطبعةمؤسسة  الرتكي،

دارة مدينة بنغازي إاحملافظة على املدن القدمية، منشـــــــــــــورات جهاز تنظيم و  ،القزيري، ســـــــــــــعد خليل -

 .2004القدمية، بنغازي، 

 .1983دار الشروق،  القاهرة: العدالة االجتماعية يف اإلسالم، ،سيد قطب، -

 .1972، دار الشروق، القاهرة، اجمللد األول،يف  الل القرآن ،قطب، سيد -

 .1983دار الشروق، الطبعة السادسة،  :منهج الفن اإلسالمي، القاهرة ،قطب، حممد -

 .2005فالح للنشر والتوزيع، مكتبة ال :تعليقة أصول الرتبية، الكويت ،الكندي، لطيفة حسني -

شعر األطفال يف سورية دراسة يف حتليل املضمون الرتبوي، احتاد كتاب العرب،  ،كنعان، أمحد علي -

 .1995دمشق، سوراي، 

 .1978الدار العربية للكتاب طـرابلس،  ،مدينة طـرابلس عرب التاريخ، جنم الدين غالب ،الكيب -

 .1982الدار العربية للكتاب،  :ريخ اللييب، ليبيا تونسفصول يف التا ،الكيب، نعيم الدين غالب -

الطبعة  ،ن كثريادار  اإلســــــــــــالمية، بريوت:تطور مفهوم النظرية الرتبوية  عرســــــــــــان،الكيالين، ماجد  -

 .1985الثانية، 
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 .1917اتريخ األتراك العثمانيني، القاهرة،  ،لبيب، حسني -

اللوحات والبالطات اخلزفية، مناذج من الفنون والعمارة اإلســـــالمية مبدينة طرابلس القدمية، مشـــــروع  -

 .1998تنظيم وإدارة املدينة القدمية طرابلس، الكتيب الثالث، 

 .2005الفنون اإلسالمية، مكتبة االسرة،  ،ماهر، سعاد -

 د.ت(.)اإلسالمي، يف الفن  املسجد النبوي َّبملدينة املنورة ورسومه ،، أمحد رجبيحممد عل -

 .1977النسيج اإلسالمي،  ،حممد، سعاد ماهر -

مكتبة  ،اياني نزيه أبو شــيخة، دراســات يف علم اجلمال، عمان، األردن ،حممد، عديل عبد اهلادي -

 .2009وىل، اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، الطبعة األ

 .1962ليبيا بني املاضي واحلاضر، القاهرة،  ،حممود، حسن سليمان -

 .1991دار املنار احلديثة، : املسجد وأثره يف اجملتمع اإلسالمي، مصـر ،حممود، علي عبد احلليم -

 .2001 العريب،دار الفكر : مناهج الرتبية وأسس تطبيقاهتا، القاهرة ،أمحد يمدكور، عل -

 .1965أسعد، مطبعة :وخصائصه، بغدادالفن اإلسالمي اترخيه  ،مرزوق، حممد عبد العزيز -

لتلميذ املدرسة الثانوية، الطبعة األوىل، شركة  اإلحنرايفالتنشئة االجتماعية والسلوك  ،مصباح، عامر -

 .2003دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع، 

دار الشــــــــــــــروق، الطبعة الثانية،  القاهرة: أصــــــــــــــول التاريخ العثماين، ،مصــــــــــــــطفى، أمحد عبد الرحيم -

1986. 

 . ت(.د)العربية، دار النهضة  :القباب يف العمارة اإلسالمية، بريوت ،مصطفى، صاحل ملعي -

 .1962املؤسسة املصرية العامة للتأليف والرترة،  القاهرة: فلسفة اجلمال، ،حلمي ةمري أ مطر، -

 .1998 ،3جغرافية ليبيا البشرية، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط  ،املهدى، حممد املربوك -
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 ، بريوت:نفحات النســـــــــــــــرين والرحيان فيمن كان بطـــــــــــــــرابلس من األعيان ،النائب، أمحد األنصاري -

 .1963الطبعة األول، 

  .1961املنهل العذب يف اتريخ طـرابلس الغرب، مكتبة الفرجاين طـرابلس  ،النائب، أمحد -

 .2000عامل الكتب،  :النسيج املطرز يف العصر العثماين، القاهرة ،نصر، ثراي -

 .1985مكتبة األجنلو املصرية،  :دراسات يف الفكر الرتبوي املعاصر، القاهرة ،نوفل، حممد نبيل -

رايض الصـــــــــــاحلني، حتقيق: راعة من العلماء، ختريج: حممد انصـــــــــــر الدين األلباين،  زكراي، النووي، -

 .1992إشراف: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، الطبعة األوىل، 

ســـــــــوراي،  ،وزارة الثقافة ،وره جورج، املباين األثرية ترميمها صـــــــــيانتها واحلفاظ عليهادب ،هزاز، عمران -

1997.   

أكتوبر، اجملموعة  7منشــــــــــــــورات جامعة : الوقف يف والية طرابلس، القاهرة اهلماىل،، مفتاح اهلماىل -

 ..ت(دالطبعة األوىل، ) ،العربية للتدريب والنشر

ليل ليبيا الشـــــــــــــــامل، الوكالة الليبية للرتقيم الدويل املوحد وكالة الشـــــــــــــــارقة للخدمات االعالمية: د -

 .2116للكتاب، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، 

 .1966دار املعارف،  ، القاهرة:اتريخ العلم العريب احلديث ىلإاملدخل  ،حيي، جالل -

 

 املراجع األجنبية املرترة اً:اثني -

- Blair, Sheila ،Blum, Jonathan ( 1800-1250، الفن والعمارة اإلسالمية )

العابدين، وفاء عبد اللطيف، دار الكتب الوطنية، هيئة أبو  يب للسياحة  نتررة: زي،

 .2012والثقافة،

 .1987 اسطنبول،محد حممد عيسى، أفنون الرتك وعمائرهم، تررة:  ،صالنأ يوقطاأ ،أَّب -
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 بريوت: م، تعريب: خليفة حممد التليسي،1911ليبيا منذ الفتح العريب ح  سنة  ي،، روسأتورى -

 ..ت(د) ،دار الثقافة

سكان ليبيا، تررة خليفه حممد التليسي توزيع الدار العربية  ،اغسطيىن، هنر يكودي -

 .1974للكتاب،

 )د.ت(.مكتبة مدبويل،  القاهرة: أودزيل، و. ج، الزخرفة عرب التاريخ، تررة: بدر الرفاعي، -

اتريخ ليبيا يف العصر احلديث من منتصف القرن السادس عشر ح  مطلع القرن  ،بروشني، ن. أ. -

 ..ت(دالعشرين، تررة: عماد حامت، دار الكتاب اجلديد املتحدة، )

م، تررة: عماد حامت، 1969اتريخ ليبيا من هناية القرن التاسع عشر ح  عام  ،بروشني، ن.إ. -

 .2115رخيية ،منشورات مركز جهاد الليبيني للدراسات التا

 :زاء العرب الليبيني، تررة: عبد القادر احمليشي، طرابلسإبلتون، ليوانردو، سياسة التعليم اإليطايل  -

 .1999 ،مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخيية

، 1، اجمللد 1دار الكتاب العريب للنشر والتوزيع، الطبعة  اإلسالمية،احلضارة  ،بورلو، جوزيف -

2001. 

املنشاة الشعبية للنشر  :طرابلس، شاكر ابراهيم ، تررة:ليبيا بني املاضي واحلاضر ،يحبيب، هنر  -

 .1981عالن سنة والتوزيع واإل

دار ليبيا  :االستعمار اإليطايل يف ليبيا طرقه مشاكله، تررة: هاشم حيدر، بنغازي ،ديبوا، جان -

 .1968للنشر، 

 ..ت(د)قصة احلضارة، تررة: حممد بدران،  ،ديورانت، وول -

محد اليازوري، طرابلس أ -احلفيظ امليار اتريخ ليبيا منذ أقدم العصور، تعريب: عبد ،رايت، جون -

 .1993مكتبة الفرجاين، الطبعة الثانية،  :ليبيا
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معهد  :طـرابلس الغرب حتث حكم أسـرة القرمانلي، تررة: طه فوزي، القاهرة ،رودلف، ميكاكي -

 .1961الدراسة العربية العاملية، 

اإلحساس َّبجلمال ختطيط لنظرية يف علم اجلمال، تررة: حممد مصطفى بدوي،  ،سانيتاان، جورج -

 .2011سلسلة مرياث الرترة، 

دار الوفاء  :النقد الفين دراسة رالية وفلسفية، تررة: فؤاد زكراي، اإلسكندرية ،ستولينيتز، جريوم -

 .2007الطبعة األوىل،  والنشر،لدنيا الطباعة 

(، تررة: وفاء عبد اللطيف 1800-1250شيال بلري وجواناثن بلوم، الفن والعمارة اإلسالمية ) -

 .2012زين العابدين، دار الكتب الوطنية، 

، تعريب يوسف حسن 1911-1835ليبيا يف العهد العثماين الثاين  ،كاكيا، انتوين جوزيف -

 .1946الكتب العربية،  العسلي، طـرابلس، مطبعة دار إحياء

 ، )د.ت(.كروبناوم واخرون، الوحدة والتنوع يف احلضارة اإلسالمية -

املنشاة  :طـرابلس ليبيا ،ليبيا أ ثناء العهد العثماين الثاين، تعريب خليفة التليسي ،كورو، فرانشيسكو -

 .1984العامة للنشـر والتوزيع واإلعالن، 

 1984دل زعيرت، دار الكتب العربية، الطبعة األوىل، حضارة العرب، تررة: عا ،لوبون، غوستاف -

 (.ت د.العراق: )انفع حممد الراوي،  :اخلزف اإلسالمي القدمي، تررة ،لني، أرثر -

منشورات وزارة الثقافة والسياحة  :الفن اإلسالمي، تررة: عفيف هبنسي، دمشق ،مارسية، جورج -

 .1968رشاد القومي، واإل

سبانيا، تررة لطفي عبد البديع والسيد حممود عبد إالفن اإلسالمي يف  ،جوميثمورينو، مانويل  -

 ..ت(دالعزيز، القاهرة، دار الكتاب العريب، )

Univ
ers

iti 
Mala

ya



 

300 

 

دار اجليل  :املعمار اإلسالمي يف ليبيا، تعريب: على الصادق حسنني، بريوت ،ميساان، غاسربي -

 .1998وىل، الطبعة األ للنشر والتوزيع،

: خليفة حممد التليسي، طـرابلس، ب، تعري1850 – 1510ـرابلس من سنة ط، كوستا  نزيوبرنيا، -

    .1969منشورات الفرجاين، سنة

مكتبة االجنلو املصرية،  القاهرة: تررة: إبراهيم أمحد العدوي، العربية،احلضارة  هيل، جوزيف، -

1956. 

 .1998دار الوليد، سنة  ،سالمية، تررة: ليداي الربيديعمال املعدنية اإلوراد، راشيل، األ -

 (.. تد) ،سالمية، تررة: أمال مريود، دار قابسالزخارف والرسوم اإل ،يفاإويلسون،  -

 

 العلمية اثلثاً: الرسائل -

املؤسسات الثقافية يف جمتمع والية طرابلس الغرب، خالل العصـر العثماين  ، دورسامية عجيلة،أبو  -

مكتبة السرااي احلمراء،  :ليبيا منشورة، طرابلس،، رسالة ماجستري غري 1911-1835الثاين 

2007. 

الزخارف اإلسالمية كمصدر لتصميم وحدات أاثث معاصرة، رسالة  ،بوراس، رحاب بنت عبد هللاأ -

 .2008مللك سعود، اململكة العربية السعودية، ماجستري، جامعة ا

واقع مادة الرتبية الفنية وأساليب تدريسها لتالميذ الصم وضعاف السمع  ي،ميان عثمان علإ أوحيدة، -

عالم، طرابلس، مل َّبجلماهريية العظمى وإمكانية تطويرها، رسالة ماجستري، كلية الفنون واإلمبراكز األ

 .2009ليبيا، 

Univ
ers

iti 
Mala

ya



 

301 

 

شـــكال والعناصـــر الزخرفية أببواب املباين الطرابلســـية َّبلعهد العثماين الثاين األ ،مربريبش، ماجدة ع -

الفنون  ةليبيا: كليوإمكانية تو يفها يف أبواب املعمار اللييب احلديث، رســـــــالة ماجســـــــتري، طرابلس، 

 .2010واالعالم، 

ية العلوم االجتماعية اجلمايل والفين عند هيجل، رسالة ماجستري، جامعة وهران، كل ،بوروينه، حممد -

 .2012قسم الفلسفة، 

 سعود،امللك  الرتبية، جامعةكلية   رسالة ماجستري، املدرسي،عناصر املنهج  ،اجلاسر، مرمي أمحد -

2009. 

ليبيا دراسة رالية -عمارة املساجد العثمانية وترميمها يف مدينة طـرابلس  ،اجلرانزي، حنان الطاهر -

 .2012ماالاي، أكادميية الدراسات اإلسالمية، ماليزاي،  اترخيية، رسالة ماجستري، جامعة

الفنية للفئات اخلاصة( لتضمينه  )الرتبيةتوصيف مقرر مقرتح بعنوان  ،اجلهين، نورة بنت خالد حممد -

 .2015برانمج قسم الرتبية الفنية، رسالة ماجستري، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، 

وافدة والرتاث اللييب لالستفادة منها يف إثراء القيم التصميمية مزج الزخارف ال ي،اخليتوين، وفاء عل -

 .2011للكليم، رسالة ماجستري، جامعة اإلسكندرية، كلية الرتبية النوعية، 

 ،الرتبية يف الفكر اإلسالمي املعاصر )حممد الغزايل منوذجا(، رسالة دكتوراه، اجلزائر ،دمحان، زيرق -

 .2016جتماعية واإلنسانية،جامعة حممد خيضر، كلية العلوم اال

، كلية ةصول اجلمالية والفلسفية للفن اإلسالمي، رسالة دكتورااأل ،الرفاعي، أنصار حممد عوض هللا -

 .2002الرتبية الفنية، مصر، جامعة حلوان، 

ماجستري، سالمي وفلسفته الرتبوية، رسالة التعبريي للفن اإل ىاحملتو  ،رفاعي، أنصار حممد عوض هللاال -

 . 1996حلوان، ، ةجامع ،كلية الرتبية
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بعاد الفكرية يف الفن اإلسالمي، رسالة ماجستري، كلية الرتبية، األ ،الزهراين، معجب عثمان معيض -

 .2004جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، 

مي، رسالة سالرؤية فنية جديدة لصور جدارية مستوحاة من الفكر اإل ،عبد اجلواد، بثينة يوسف -

 . 1987حلوان، كلية الفنون التطبيقية، ة، جامعةدكتورا

اخلزف الفين املعاصر يف اجلزائر الفنان جاب هللا سعيد أمنوذجا، رسالة ماجستري،  ،عبد املليك، صامي -

 .2017 بلقايد،يب بكر أجامعة  ،اجلزائر

فن العمارة اإلسالمية املغاربية التكوينات الزخرفية للفسيفساء اخلزفية يف  ،عبيه، عبد الرؤوف حممد -

ليبيا: ، طرابلس، ةرسالة ماجستري غري منشور  )دراسة وصفية حتليلية(،2009-1609 ةمن سن

 .2013عالم، الفنون واإل كلية

رسالة  النبوية، ةبعاد الرتبوية ملفهوم االستقامة يف ضوء القرآن الكرمي والسناأل ،سهري عبد هللا كولك، -

 .2010 االسالمية،عة اجلامغزة:  ماجستري،

يب حامد الغزايل من خالل طوق احلمامة أندلسي و الظاهرة اجلمالية بني ابن حزم األ ،مباركة، حاجي -

 .2005حياء علوم الدين، رسالة ماجستري، إو 

، رســـــالة ماجســـــتري، ةجمدي بدح، األبعاد الرتبوية ألحكام الزواج والطالق يف ضـــــوء الكتاب والســـــن -

 .2001سالمية، اجلامعة اإل غزة: الرتبية،كلية 

ساليب الفنية َّبملسجد القرمانلي واالستفادة منها يف تصميمات العناصر واأل ،املصرايت، حواء علي -

 .2015زخرفية معاصرة، رسالة ماجستري، كلية الفنون واالعالم، طرابلس، ليبيا، 

ة جبوامع مدينة طرابلس القدمية يف القيشـــــــاين فن البالطات واللوحات اخلزفي ،الياســـــــري، صـــــــبا قيس -

 .2007عالم، رسالة ماجستري، كلية الفنون واإل :العهد القرمانلي، طرابلس، ليبيا
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 دورايت والصحف واملقاالت العلميةال :رابعاً  -

أتثري الفن العريب اإلسالمي على فن التصوير األورويب راليا،  ،إبراهيم، غياث الدين حممد رشيد -

 .2014، 1، العدد 22نسانية، اجمللد، العلوم اإلجملة جامعة َّببل

ليبيا اجمللة -والية طرابلس الغرب يف عهد اإلصالحات، كلية اآلداب مصراته ،البستاين، مهدي -

 .1977، 88-87العددانالتارخيية املغاربية 

املئذنة بني املاضي واحلاضر قراءة يف الضرورة والضرار، ندوة عمارة املساجد،  ،بن عبد هللا، األخضر -

 .1999كلية العمارة والتخطيط، جامعة امللك سعود،

التصميمات والعناصر الزخرفية على العمائر اإلسالمية الليبية يف العصر  ،محدأالبهنسي، صالح  -

ن فعاليات الندوة الدولية األوىل حول آفاق ضم يالعثماين األول والعصر القرمانلي، حبث علمي ألق

 .1977تنمية فنون الزخرفة يف حرف العامل اإلسالمي اليدوية، دمشق، سوراي،

 .2015جملة املقدمة ،، اجلرانزي، حنان الطاهر، أمحد فيصل عبد احلميد، مسجد مصطفي قرجي -

احلادي والعشرين، معهد الدراسات عدادي وحتدايت القرن تطوير التعليم اإل ،جالل، عبد الفتاح -

 .1995، 3.4، العدد 1القاهرة، جملة العلوم الرتبوية، اجمللد  ةالرتبوية، جامع

اخلربة اجلمالية وأبعادها الرتبوية يف فلسفة جون ديوي، جملة جامعة دمشق، اجملل  ،جيدوري، صابر -

 .2010، العدد الثالث، 26د

هو املقرر أيها الرتبويون، مقالة منشورة يف موقع اجلزيرة  املنهج ليسَ  عبد هللا،صاحل بن  احلمد، -

، 2016-4-4كان بتاريخ   االقتباس ،2009-1-11نشر بتاريخ  والنشر، للصحافة والطباعة

http://www.al-jazirah.com/2009/20090111/rv7.htm    
ىل هللا، جملة كلية العلوم إالرتغيب والرتهيب يف القرآن الكرمي وأمهيته يف الدعوة  ،الن خليلحيدر، كي -

 .2013، 13اإلسالمية، اجمللد السابع، العدد 
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حتليل احملتوى طريقة حبث علمي لتحليل الواثئق، جملة اإلدارة العامة، جملد  ،اخلالدي، عماد حممد -

 .1986، 3، عدد 13

سالمية يف جامع الكوفة الكبري، جملة جامعة القيم اجلمالية اإل ،الدليمي، عبد الكرمي جاسم حممد -

 .2009، سنة 2، العدد 17نسانية، اجمللد َّببل، العلوم اإل

طيف عبد هللا، تصــــــــــميم أداة لتحليل الوحدات البصــــــــــرية يف اللوحة فاطمة ل ،ذرب، كا م مرشــــــــــد -

 .2010، 2، العدد 18نسانية، صفحة اجمللد التشكيلية. جملة جامعة َّببل العلوم اإل

املباين العقدية للتجريد يف الفن اإلسالمي، حبث منشور يف جملة انبو  ،رشيد، حيدر عبد األمري -

 .2015للدراسات والبحوث، 

املساجد الليبية بني البساطة يف عهد األتراك والزخرفة يف العهد الفاطمي، مقالة  ،هيتم سعد الدين، -

 .2002منشورة، تقارير املراسلون من طـرابلس، 

جوامع عثمانية يف بالد املغارب: دراسة يف صلة املركز َّبألطراف يف جمايل  ،السعداوي، أمحد -

-http://www.al، 2017ة، سن3داملغاربية، العدرة العمارة والفنون، جملة الّتاريخ واآلاثر والعما

sabil.tn/?p=2758 

، 2015اإلحساس َّبجلمال والتذوق الفين،  ،الشامي، صاحل بن أمحد -

3499https://www.alukah.net/sharia/0/8/  

جيدوري، األبعاد الرتبوية جلدل الثابت واملتحول يف فلسفة الرتبية )دراسة حتليلية مقارنة يف  ،صابر -

 ، )د.ت(.25اجمللد  –نساق الفكرية للرتبية العربية(، جملة جامعة دمشق األ

نظرية الرتبية الفنية املبنية على الفن بوصفه مادة دراسية  ،الضوحيي، حممد بن حسني بن عبد هللا -

سالمية، مكاانت تطبيقها يف مدارس اململكة العربية السعودية، جملة العلوم الرتبوية والدراسات اإلإو 

 .2004، 2، العدد 16جامعة امللك سعود، اجمللد 
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ة الطفل العريب، جملة جامعة دور الفن والرتبية الفنية يف تشكيل ثقاف ،الضوحيي، حممد بن حسني -

 .2006، 18امللك سعود، العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية، اجمللد 

األبعاد اجلمالية للمئذنة يف العمارة اإلســــــالمية، جملة جامعة َّببل، العلوم  ،عبد األمري، صــــــفا لطفي -

 .2010، 2، العدد 18اإلنسانية، اجمللد 

 .1989، 272تثقيف وتوجيه، جملة دعوة احلق، العدد ،املسجد مركز  ،عبد العزيز، حممد بن -

التذوق اجلمايل والنقد الفين كمحتوى معريف لتنمية السلوك اجلمايل  ،عبد القادر بن رعة، جاسم -

، املكتب اجلامعي احلديث، 29، العدد 9يف جمال الرتبية الفنية، مستقبل الرتبية الفنية، اجمللد 

2003. 

جلمايل للموروث الشعيب يف خزفيات ماهر السامرائي، جملة انبو للدراسات عطية، أمحد مشس، البعد ا -

 .2015، 10-9والبحوث، العددان 

منعم عبد الكرمي السعايدة، دراسة حتليلية جملاالت الفن اإلسالمي  ،عطية، انرميان حممد عصام -

املتضمنة يف كتب الرتبية الفنية للمرحلة األساسية العليا يف األردن واملشكالت اليت تواجه املعلمني 

، 2015يف تنفيذ املنهاج، كلية العلوم الرتبوية، اجلامعة األردنية، عمان، 

https://platform.almanhal.com/Files/2/92427  . 
جهود املستشرقني لدراسة الفنون اإلسالمية، ورقة حبثية منشورة يف  ،غنيمة، عبد الفتاح مصطفى -

 .2012املؤمتر العلمي الدويل )الفن يف الفكر اإلسالمي(، عمان، األردن، 

سالمي، حبث منشور يف جملة املسلم التوحيد والفن نظرية الفن اإل ،الفاروقي، إااعيل -
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