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ينها في التصميم  لستيادةلسمايية   يييية اازخارف اإلالقيم الجمالية لل
 الداخلي للعمارة الليبية
 أ. زيريا الشيباني يحمد الشرع

 المعهد العالي للعلوم و التقنية بالزاوية _ ليبيا
zakareyashara@yahoo.com 

 
 يلخص 

أساليب ن نستنتج سنحاول أ ،يم الجمالية الموجودة في الفن اإلسالميمن خالل الق
يم التشكيلية للفن الفني والق فهم البناء ي يقوم علىجديدة للفن الحديث ،و الذ

ي سنتناول الذ ا البحث وساسية التي قام عليها هذه هي الفكرة األو هذ ،اإلسالمي
ات التي يجب هم الخطو لرئيسية للزخرفة والتي تعتبر من أ افي موضوعه القواعد 

ن يتعلق بموضوع و تنفيد تصميم معيمراعاتها عند تصميم أي عمل فني أ
المية وهي الموضوع سصائص الزخرفية السيما الزخرفة اإلالخ و مراعاة ،الزخرفة

مارة ا العأهم وأشهر المعالم التي تميزت به البحث ،وسنتعرف على الرئيسي لخطة
نواع الخامات المعتمد ومعرفة أبرز األساليب المستخدمة في الزخرفة وأ ،اإلسالمية

مية مثل الزخرفة الهندسية والتي سالوسنتكلم عن أنواع الزخارف اإل ،هاعلي
في جمال الزخرفة سالمية وكما أبدعت الحضارة اإل اعتمادًا كبيراً عليها  اعتمدت

لنباتية الزخرفة ا جاءتثم  ،سالمياإللفن وشخصية ا الخطية التي زادت من قوة
سالمي ينفرد بداته والتي جعلت الفن اإل ورعةً  جماالً  ا الفن فزادتهالتي ميزت هذ

ي المثيل له والتي بعنصر التكرار الذ تعن باقي الفنون التي سبقته وكما تميز 
 .ا البحثهذ توضيح أكثر في جعلت له فلسفة خاصة به ،وفيما يلي سنقوم ب
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Abstract 

Through the aesthetic values found in Islamic art, we will try to 

deduce new methods of modern art, and my father is based on 

understanding the artistic construction and the creative values of 

Islamic art, and this is the basic idea on which this research was 

based. Our father will discuss the main rules of decoration, Which 

must be observed when designing any work or the implementation 

of a specific design related to the subject of decoration, and taking 

into account the decorative characteristics, especially the Islamic 

decoration, which is the main subject of the research plan, and we 

will learn about the most important and famous features 

characterized by Islamic architecture and knowledge of the most 

prominent methods used in The decoration and the types of raw 

materials relied on, and we will talk about the types of Islamic 

decorations, such as the decoration of engineering, which relied 

heavily on the Islamic civilization and as created in the beauty of 

the decoration of the line, which increased the strength and 

personality of Islamic art, and then came the vegetal decoration 

that characterized this art and his beauty and splendor, Islamic art 

is distinguished from the rest of the arts that preceded it and as 

distinguished by the element of repetition which is not like it and 

which has made it a philosophy of its own, and below we will 

clarify more in the subject of this research. 
 يقدية البحث

نباتية وكلمات الهندسية و الشكال ألخطوط واالالزخرفة هي مجموعة من النقاط و 
وتستعمل لتزيين  ومتناسقة فيما بينها ،لتعطي شكاًل جميالً  ،وتكون متداخلة

عالم الدول والعمالت أ ساجد والقصور وبعض مواني والمالبس والالمباني واأل
نسان مند أقدم وقد عرفها اإل ،كس طبيعة الحضاراتتع فهينية والورقية دالمع
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خرفة وسيلة الز  أعتبرتب وعاداتهم وتقاليدهم ،وكما العصور وهي تعبر عن الشعو 
 ،تحضرهم ومدىمم السابقة وتعمقهم الديني فكر األب وسائل التعريف من 

في فلسفة  علم من العلوم والفنون التي تبحث والمتعارف عليه عن الزخرفة فهي
وهي إما وحدات  ،والخطالتجريد والنسب والتناسب والتكوين والفراغ والكتلة واللون 

ت المجال ،وترك أشكالها التجريدي إلىهندسية أو وحدات طبيعية ،فتحورت 
ا المبدأ هذ واألصول ومنوضع لها القواعد  حتىبداعه لخيال الفنان وإحساسه و إ

فابتعد عن رسم األشخاص وعن محاكاة  ،إتجه الفن اإلسالمي إلى أشياء جديدة
ا المرهف ودوقها تها وعمل خيالها وحسهيعبقر  الطبيعة وهنا ظهر إبداعها وبرزت

الجمال الفني  ي صنعهذسالمي اله العوالم علم الزخرفة اإلان من هذفك ،لصياأل
وحدة  ي يكون ن الوسيلة المناسبة لصنع هذا الجمال هي المضمون الذفإ ،للزخرفة

. اال نجده في كل الفنون االخرى م امتماسكة يشكل تحفة فنية وهذ
                                                               {2002،15السرحان،}

 يشكلة البحث 
ن البيت يم الجمالية الموجودة في الفن اإلسالمي ،يالحظ الباحث أمن خالل الق

سالمية ،ويضع مشكلة البحث في تقر إلي الزخارف اإلالليبي المعاصر يف
 نقاط االتية :ـــ ال ها في وجز وسيمجموعة من المحاور والتساؤالت 

 .قلة اإلهتمام بالزخارف اإلسالمية داخل البيوت المعاصرةـــ 1
 .عدم ترابط العناصر الزخرفية إن وجدت داخل البيت الليبيـــ 2
إهمال الجانب الوظيفي والجمالي للزخارف اإلسالمية داخل الفراغات الداخلية ـــ 3

 . للمسكن الليبي
 .الطبيعية و المحلية داخل البيت الليبيفقدان الخامات ـــ 4
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ع ي نو داخلية للعمارة في ليبيا لم يجد أللتفاصيل ال الباحثـــ من خالل مالحظة 5
رضيات إال في من الزخارف اإلسالمية وخاصة على الجدران واألسقف واأل

  .المساجد فقط
  ينهج البحث 

 لك بتتبع المراحل التيدراسته علي )المنهج التاريخي( وذ اعتمد الباحث في مجال
التسلسل  مراعاةمع  ،عنصر الزخارف مرت بها الفنون االسالمية وخاصة

 .ه الدراسةذا المنهج من خصائص تضمن نجاح هذي يتميز به هالتاريخي الذ
 البحث تساؤات 

 .؟سالمية بشكل عام المسلم رؤية فنية عن الزخارف اإل ـــ هل كان للفنان1
 .؟سالمية والتجريد كان من سمات الفنون اإل التبسيطـــ هل عنصر 2
 .؟عماله الفنية عنصر الخط واللون في أ  ـــ هل اعتمد الفن االسالمي على3
 .؟ خاصة تميزه عن باقي الفنون األخرى سالمية فلسفة ـــ هل كانت للفنون اإل4

  حد د البحث
ود الموضوعية وهي التي تتمحور حول القيم الحد على تتحدد دائرة البحث

للعمارة ستفادة منها في التصميم الداخلي زخارف اإلسالمية وكيفية اإلالجمالية لل
ما الحدود المكانية فتنحصر في الفراغات الداخلية للمسكن الليبي .وأما وأ .الليبية

 .الحدود الزمنية سيحددها موضوع البحث
 أهداف البحث

سالمية والتي نعتبرها يهدف البحث الي دراسة األعمال الفنية للزخارف اإلــــ 1
إستنباط بعض القواعد  لك بهدفحضاري يعبر عن بيئتنا وهويتنا وذ تراث

 .غات المعماريةا منها في تجميل الفر  ستفادةواألسس الفنية و اإل
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الية التي أنفرد الجمساسية والقيم مات األمحاولة إبراز الس إلىيهدف البحث  ـــ2
 .سالميبها الفن اإل

 .سالميةوالجمالية والتعبيرية للزخارف اإلـــ الكشف عن القيم الفنية 3
شكال الزخرفية المناسبة والمتميزة لتوظيفها داخل العناصر واألـــ حصر بعض 4

 .الفراغات المعمارية
والتصاميم القديمة ل شكاأشكال وتصاميم جديدة والتي تعود إلى األ استنباطـــ 5

 .لها وتعتبر تطوراً 
  أهمية البحث 

الفنون ه بأهمية هذفراد ونشر الوعي ى االـ تنمية الدوق الحسي والجمالي لذــ1
 .ا المجالليات والمعاهد الفنية التي تخص هذدراستها في الك لك بالتأكيد علىوذ
غيره من الفنون ن وما يميزه عن ا النوع من الفخصائص هذ تعرف علىـــ ال2
 دراك قيمته  الفنية باعتباره جزء من التراث الليبي .وإ
 .  ه الفنون لجانب الجمالي المتميز لهذظهار األفاق للمصممين لإلبداع وإلـــ فتح ا3
الظروف البيئية وعداتنا  ـــ مواكبة التقنية الحديثة واإلستفادة منها مع مراعاة4

 . ليدنااوتق
يفيد البحث الحالي في التعرف على القيمة الجمالية للزخارف اإلسالمية  ـــ قد5

 .حات الزخرفية بأنواعها الهندسية والخطية والنباتيةابعاد الفنية للو واأل
 يوضوع البحث 

 أ ا:ـــ القواعد الرئيسية للزخارف .
ومات المتعلقة ساسية يتبعها لكي يتمكن من وضع الرسلكل عمل فني  قواعد أ

لفنية والعلمية ،وقبل البدء في أى سس سليمة من الناحية ابالزخرفة وتكون على أ
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الخامات المستعملة في  مامه دائماً ه أن يضع أو تصميم ما يجب عليعمل أ
 العمل الفني ومعرفة المساحات واألبعاد ومراعاة النسب والتناسب الفني مع مراعاة

زخرفي المناسب يار التصميم الختهر الجمالي وكما يعتمد المصمم على إالمظ
والتكوينات مثل التكوين بالنقطة أو بإستخدام رات اظه،هناك مجموعة من األ

 و بأسلوب الفسيفساء ...إلخ. أالتزجيج  بأسلوب و الزخارفاأللوان أ
سس المتبعة في الزخرفة مثل التناظر النصفي وهناك العديد من القواعد واأل
تشعب من نقطة و التشعب من الخط والتناسب والتناظر الكلي والتشعب و ال

وعلى المصمم ،والتكرار و التكرار العادي و التكرار المتعاكس و التكرار المتبادل 
 {1988،98لسدرة،}ي عمل فني .القواعد واألسس عند تصميم أه كل هذ مراعاة

 .ثانيا :ـــ الخصائص التي تميزت بها الزخارف االسمايية
نباتي هو دو خصائص سالمي بقسمه الهندسي والخطي والإلن فن الزخرفة اإ

ما يلي نجمل ي،وف خالصاً  إسالمياً  ياه الفنان المسلم فكان بهذا فناً متميزة منحها إ
  تية :ـــالخصائص في النقاط االً ه بعض هذ

 .التطور المباشر دون النقل ـــ العناية بالتجديد واإلبتكار و اإلعتماد على1
عمال الزخرفية المختلفة في العمارة التقليد والتصنع في العديد من األـــ البعد عن 2

 . والمجاالت األخرى 
الرسام و  عمال الفطرية لدىعمال ،وهي تعتبر من األـــ األصالة في أغلب األ3

 . الفنان المسلم
في بعض الحاالت  الـــ المبالغة في إستعمال األلوان الفطرية دون الدمج بينها إ4

  .ةالقليل
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الحظ عدم وجود الرسم الزخرفي سالمية حيث نـــ التأثير الواضح بالعقيدة اإل5
في الرسوم التي بداخل  وخاصةً  ،رواح وعموم الكائنات الحيةدوات األشمل ي يالذ

 .المساجد
لث االبعد الث حيث ال تستهدف الزخارف اإلسالمية وخاصةً  ،تجسيمـــ البعد عن ال6

ولكنها تركزت علي بعد  ،لزخارف في الفنون األخرى كما هو الحال في بعض ا
في زخرفة  ي نشاهده بصفة دائمة تقريباً و العمق الوجداني والذوهو البعد أ ،أخر

يضا الحديثة ير من المساجد والقصور القديمة وأسالمية المنتشرة في كثاالبواب اإل
 {1994،44الباشا،}منها .

 .لسماييةاإل التي تميزت بها الحضارةشهر المعالم ثالثا :ـــ بعض ألسماء أ
 }إضافة ين الباحث{)طرابلس _ليبيا( . ليانـــ جامع احمد باشا القرم1
 .ـــ جامع المتوكل2
 .ـــ جامع الزيتونة3
 ـــ محراب الجامع الكبير )قرطبة( .4
 .ـــ المئذنة الحدباء5
 .ـــ مئذنة المنصورة6
 .ـــ مئذنة الحالوية )تلمسان(7
 .صورة )مكناس(نباب الم ـــ8
 .ـــ مدرسة القرويين9

 .ـــ قصر الحيرة الشرقي و الغربي في )سوريا(10
 {2002،114السرحان،}ـــ قصر إشبيلية .11
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 .رابعا :ـــ أبرز العمليات   المواد المستخدية في عمل الزخارف
 لساليب المستخدية :ـــأ ـــ األ

ضارة مثل أسلوب الترصيع حه البها هذساليب التي تميزت هناك العديد من األ
والتلبيس والتعشيق والتطعيم والتجصيص والقرنصة والتزويق والتصفيح والتوشيم 

 ....إلخ
 ب ـــ أنواع الخايات المعتمد عليها :ـــ 

سالمية في تزيين الزخارف اإل من الخامات الطبيعية التي استعملتهناك العديد 
الخزف  ،القشاني ،فسيفساءال ،االجر ،المعادن ،الخشب ،الجص ،مثل الرخام

  ....إلخ،الزجاج
 {1982،82حميد،}

 لسمايية أنواع الزخارف اإل
لك لكراهيته للفراغ فلجا وذ ،عنصر التكرار إن الفنان المسلم كان حريصا على

ة سواء كانت الزخارف في العمارة أو في الفراغ بتكرار الوحدات الزخرفي ءلملي
ن ه الظاهرة في الفنون اإلسالمية بأيون عن هذعبر الغربا وكم ،التحفو األواني أ

 بالنسبة للفنان المسلم فالتكرار ليس إال سعياً  ولكن ،يفزع من الفراغلفنان المسلم ا
الزخرفة  وكما تميزت ،طاء التكوين الزخرفي جمالية بديعه يختص بهامنه ال ع

شهرها الزخرفة المتعددة ومن أوالعناصر الزخرفية شكال اإلسالمية بتنوع األ
ه نشرح كل واحدة من هذما يلي سيف ،الهندسية والزخرفة الخطية والزخرفة النباتية

 .  ىدالزخارف على ح
 ـــ الزخرفة الهندلسية :ـــ 1
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الهندسية  هاشكالبدع المسلمون في أوهي من الزخارف اإلسالمية التي أ
ت استعملالمضلعات المختلفة و  وصياغتها لتكون أشكال فنية رائعة فظهرت

زخارف المباني ودخلت في ه الالمتداخلة وقد زينت هذشكال النجمية والدوائر األ
بواب و السقوف مما يدل علي النهضة العلمية في جانب الهندسة عند صناعة األ
 نداك ...أالمسلمين 

ن شكال هندسية متنوعة من الدائرة كالمسدس والمثمالمسلمون أ استخرجوقد 
ه األشكال مع بعضها لمربع والمخمس ،ومن تداخل هذوالمعشر وبالتالي المثلث وا

 التي تستوقف العين ،لتنتقل بها رويداً  ،الفراغ بالزخارف البديعة البعض وملئ
 كبر ...من الجزء إلى الكل ومن كل جزئي إلى كل أ رويدا  

تولد من مزاوجة بتكار تكوينات جديدة تإكثر ما يهم الفنان المسلم وقد كان أ
قيق المزيد من الجمال والروعة على ، لتحشتباكات قواطع الزواياإ ول أشكااأل

 {1989،39حسنين،}و الزخرفة الفنية .العمل الفني أ
 ـــ الزخرفة الخطية :ـــ2

ف العربية كعنصر رئيسي من عناصر دخال الحرو تمكن الفنان المسلم من إ
المنتجات الفنية كوسيلة من  في أول األمر علىرفة فقد كان استعمال الكتابة الزخ

ه العناصر هذ أستغللفنان ا نر عن هيبة الحضارة اإلسالمية إال أوسائل التعبي
كما أدخل  ،المبتكرةو نواع الخطوط المختلفة لك باستخدام أوذ رائعاً  جمالياً  الً استغال

وأدخل بعض الخطوط الزخرفية مثل الخط الكوفي . النباتية على وريقاتالت
ه الزخارف دليل كانت هذف ،بجمالية رائعة الزخرفة الخطية على الزخرفة النباتية

علم متقدم بالهندسة  ى الفنان المسلم ودليل علىالموهبة الفنية العظيمة لذ على
 .{1980،25الجبوري،}العملية .
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 ـــ الزخرفة النباتية :ـــ 3

وقد  ،المختلفة والزهور المتنوعةوراق النباتات تقوم على زخارف مشكلة من أ
إفراد ومزاوجة وتقابل وتعانق األشكال مع بعضها  برزت بأساليب متعددة من

ه الزخرفة مؤلفة من حيان تكون الوحدات في هذالبعض ،وفي كتير من األ
تتكرر بصورة و متناظرة المجموعة من العناصر النباتية المتداخلة والمتشابكة و 

شكال الطبيعية كال نباتية مختلفة خرج بها عن األشأ ابتكرتحيث  منتظمة ..
لتجريد والتحوير والبعد عن محاكاة الطبيعة ،فمن نظرة الفنان كمادة مألوفة في ا

بدع بالتجريد اتها ،فأن يبتعد بفنه عن محاكبخياله أ استطاعوتأمله في الطبيعة 
عن  التجريد والبعد  ق للعناصر النباتية المختلفة ،حتى ساد مبدأوالتحوير والتوري

   {1989،40حسنين،}سالمي .في الفن اإل المحاكاة
 فلسية الجمال عند المسلمين 

لمسلمين بشكل مختصر كانت تأكد على وظيفة الفن فلسفة الجمال الفني عند ا
مثيلية مثل تالدينية عبر رسم األشكال الغير  وظائفها في العمارة الزخرفي وخاصة

ا الفن يستبعد هذنماط النباتية ،وكان واألنماط الخطية واألاألنماط الهندسية 
د خرى وهي عناصر التجرييستبدلها بعناصر أنسان والحيوانات فتصوير اإل

تميزت بها رات السابقة فاالمثيل لها في الحضوعناصر التكرار المتشابه والتي 
  {1984،147نصر،}.خرى ن باقي الفنون األع

بالدراسة جمعت ما توصلت إليه في النتائج و توصيات بعد أن تناولت البحث 
 اوجزها فيما يأتي :ـــ



 

 Volume  2العدد 

www.stc-rs.com.ly 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 2017 لمجلة دراسات االنسان والمجتمع

 

Copyright © HCSJ  2017 11 

 

 
 

 نتائج البحث 
تحقيق الجوانب الجمالية  ـــ الفلسفة الزخرفية في الفن اإلسالمي قامت على1

 .المجردة التي تتفق مع طبيعة المكان
 :ـــا ساسيين همعلي امرين أ اشتملتـــ رؤية الفنان المسلم لمفهوم الزخرفة 2

أ ـــ العناصر المستخدمة في البناء التشكيلي مأخوذة من العناصر الطبيعية 
 .مجردةال

 .ا الفنلجانب الزخرفي كانت سمة مميزة لهذب ـــ الرؤية الهندسية في ا
حاول بكل  ىأمام الفنان المسلم والذ ـــ التبسيط والتجريد والتحوير كان واضحاً 3

 .عمالهأ بها في  بشكل حرفي للعناصر التي أستعان ن يكون عمله مشابهاً جهد أ
 .سالميالعمل الفني اإل ساسيين فيـــ الخط واللون كانا عنصرين أ4
 المختلفة لحرصه الشديد علىو تجاهات المنظورية من اإلالفنان المسلم  ـــ استفاد5

 .توضيح الموضوع ومعايشة العمل الفني مع طبيعة المكان
يتناسب تصميمه مع  ىسالمي حتأهمية المصمم الدارس للفن اإلأتي ـــ من هنا ت6

 .العمارة وطبيعة المكان
 توصيات الباحث 

سالمي واالستفادة ـــ يحتاج المجتمع العربي اإلسالمي االن إلعادة دراسة الفن اإل1
 .بيئتنا و هويتنا ىللحفاض عل ،منه
لتي تناولت أعمالها فلسفة الفن هج الفنية الحديثة واستفادة من المناـــ نستطيع اإل2

 .سالميوثنا اإلفن حديث مترابط بمور  مي حتى نصل الىسالاإل
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 .فضل النتائجالمعماري والمصور الفني لنحصل على أـــ ضرورة التعاون مع 3
سالمي من الفنون التي سبقته وحافظ علي شكله وتميزه الفن اإل أستفادكما ـ ــ4
 ع الحفاظ علىكل الفنون الحديثة م جداد ونستفيد منن نفعل كما فعل األعلينا أ،

 .تراثنا الفني والحضاري 
حث بمداومة البحث والتجريب في األشكال الزخرفية وخاصة البا ىـــ يوص5

 .سالميةاإل
بتكارات إستفادة منه في الباحث بضرورة تفهم روح الفن اإلسالمي واإل ـــ يوصي6

 .  فنية حديثة
 المراجع 

ن في الحضارة العلوم والفنو  ،م(2002) أحمد حران السر تاج [1]
 .الرياض ،كلية التربية للبنات ،أشبيليه، دار اإلسالمية

دار  ،سالميةار والفنون اإلموسوعة العم ،م(1994الباشا ) حسن [2]
 .القاهرة ،المصرية اللبنانية

 .القاهرة ،سالميةأسس الزخرفة الهندسية اإل ،م(1988رفيق سليم سدرة ) [3]
 عكاظ ،الفلسفة واالدب والفنون الجميلة ،م(1984سعيد حسين نصر ) [4]

 .للنشر
 .بغداد ،الفنون الزخرفية ،م(1982عبد العزيز حميد ) [5]
العناصر الزخرفية اإلسالمية واثارها  ،م(1989) ،فاروق ناجي حسنين [6]

 .القاهرة ،فن التصوير المعاصر على
الخط والزخرفة  جماليات ،م(1980) ،محمود الجبوري  محمود شكر [7]

      .بغداد ،العدد الثاني ،مجلة المورد ،العربية
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