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 شناخت و تحلیل عنصر تزیینی کنگره در
معماری بومی مراکش*

دانش طاهرآبادی **
کارشناس ارشد معماری

مقدمه
وجود سواحل طوالنی در کشور مراکش، شهرهای آن را در 
داده  قرار  تاریخ  مهاجمین در طول  متعدد  معرض حمالت 
اسالم، ملت هایی چون  از ظهور  تا پیش  نحوی که  به  است 
فینیقیها، کارتاژها، رمی ها، واندالها، ویزیگوتها و بیزانتن های 
یونان بر مراکش استیال داشتند )رزم آرا، 1386(. موقعیت 
خاص جغرافیایی مراکش در نزدیک ترین نقطۀ مجاور به قاره 
اروپا و شکوفایی و قدرت تمدن مراکش در دوره اسالم که 
با ایجاد شهرهایی با بنیان و ساختاری نظامی تبلور یافت، 

که  آورد  به وجود  مراکش  اسالم  از  دوران پس  در  را  جامعه ای 
شهرهایی با دژهایی نظامی، معروف به قصبه، ایجاد شد و کشوری 
را مشتمل بر شهرهایی با ساختاری دفاعی به وجود آورد. مراکش 
با تکیه بر امنیت داخلی و با بهره برداری از روح جدیدی که در 
جامعه بعد از اسالم، در خود ایجاد کرده بود به چنان قابلیت هایی 
دست یافت که توانست ضمن شکست استعمارگران مستقر در 
مراکش، بر آندلس در فراسوی اقیانوس هم فایق آید و تا سال ها 
در لوای قدرت نظامی و برتری های دیگر خود بر آنجا حکمرانی 
از مراکز مهم علمی و  و به تدریج مراکش و اسپانیا را به یکی 
دفاعی  و  نظامی  بنیه  )همان(.  کند  تبدیل  روز  آن  دنیای  ادبی 
شهرهای مراکش دستاورد مهم جامعه بعد از اسالم مراکش بوده  danesh taher@gmail.com 09123461986 .**

چکیده
استفاده از عنصر کنگره به صورت تزیینی، در هنر بعد از اسالم مراکش، به اندازه ای وسیع است که همراه با جایگاهی 
شبیه کاربرد عملی آن )قرارگیری در ردیف باالیی یک ریتم از تزیینات(، در همۀ تزیینات کشور مراکش مشاهده 

می شود.
هرچند کنگره در معماری نقاط دیگر جهان نیز به صورت عملکردی و گاه، تزیینی مشاهده می شود اما فراوانی و 
فراگیربودن کاربرد کنگره در تزیینات و هنر بعد از اسالم مراکش موضوعی است که اهمیت خاص این نقش را در هنر 
مراکش نشان می دهد. این مقاله با استناد به بازدیدهای میدانی و مطالعۀ هنر بعد از اسالم در کشور مراکش، در پی 
آن است که اثبات کند اوالً کنگره یکی از مؤلفه های تزیینی و پرکاربرد در کشور مراکش است و ثانیاً با بررسی های 
میدانی و کتابخانه ای در زمینه تاریخ، معماری و شهرسازی اسالم، به فضای حاکم برجامعۀ مراکش در بعد از اسالم 
دست یابد و به اثبات برساند که شکوفایی تمدن مراکش و برتری آن بر آندلس به دلیل دستیابی به توانایی دفاع از 
خود و تأمین امنیت شهرها بوده است. به بیانی دیگر توانایی نظامی و دفاعی، یکی از دستاوردهای مهم و مورد توجه 
جامعه مراکش است که باعث جلب توجه هنرمندان مراکش به عنصر کنگره و به کارگیری آن تزیینات شده است.

واژگان کلیدی
مراکش، تزیینات، کنگره، مؤلفه تزیینی، نقش مایه.
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است که شرایط الزم برای شکل گیری و شکوفایی تمدنی جدید 
را در مراکش مهیا نمود. توان نظامی مراکش بعد از اسالم در 
کالبدهای مشخصی از جامعه تبلور یافته و تکرار شده که نقش 

کنگره یکی از نمودهای این تبلور است.

فرضیه
وجود کنگره به عنوان یکی از عناصر پرتکرار در هنر مراکش، 
به ویژه در بناهای تاریخی و معاصر که در جای جای ساختمان 
و  فرهنگ  در  آن  بودن  ریشه دار  بیانگر  شده،  گرفته  کار  به 
جامعه این کشور است. . نقش کنگره پس از قدرت یافتن این 
کشور و ایجاد مراکز نظامی در آن، ابتدا در برج و استحکامات 
نظامی به کار گرفته و با گذشت زمان در هنرهای بومی منطقه 
تداوم یافته است. به کارگیری آن در دیگر ساختمان های شهر 
همچون مسجد و مدرسه در طول زمان، آن را تبدیل به یک 

نقش مایه پرکاربرد کرده است. 
 

نقش کنگره در معماری دفاعی- نظامی مراکش
 انواع کاربرد کنگره در معماری مراکش به اشکال ذیل است:
• استفاده از کنگره به صورت عملکردی در استحکامات دفاعی 

کشور مراکش )خاستگاه کنگره(
استحکامات دفاعی مورد بازدید در مراکش را به سه دسته 

عمده می توان تقسیم نمود :
-  قلعه ها یا قصبه ها

-   دیوارهای دفاعی مدینه ها
-  دیوارهای ساحلی 

با  در همه موارد ذکر شده، کنگره ها به صورت عملکردی،  
اشکال گوناگونی به کار رفته اند. موقعیت کنگره ها در نقطه 
و  آسمان  بین  مرز  دندانه ای  با شکل  آسمان  و  دیوار  تالقی 
نمای ساختمان یا دیوار است که پس زمینه را از متن جدا 
کنگره  پنج شکل  در  کاربرد،  نوع  این  در  کنگره ها  می کند. 
با  و  دندانه ای  مثلثی،  تیز،  فوقانی  قسمت  با  ساده  ساده، 
قسمت  با  ساده  کنگره  که  است،  رفته  کار  به  گرد  اشکال 
مشاهده  سردرب ها  در  بیشتر  مثلثی،  کنگره  و  تیز  فوقانی 

می شود )تصاویر1و 2(.
• استفاده از کنگره در خط آسمان بناهای غیر نظامی )مساجد، 

مدرسه ها و مناره ها(
در خط آسمان و نقاط عطف در معماری بناهای غیر نظامی 
نیز کنگره ها مورد استفاده فراوانی دارند. در این بناها همانند 

کنگره  از  استفاده  با  آسمان  خط  مدرسه  و  مقبره  مسجد، 
تعریف شده است. نکته قابل توجه در این مورد، به کارگیری 
کنگره در تزیینات به عنوان نظم خرد و پرتکرار همانند خط 
آسمان و نظم های کالن و بزرگ تر همانند ترکیب سردرب ها 
و طاق  است. در سردرب  به لحاظ شکل به کار گرفته شده تا 
تمام کننده یک سطح عمودی باشد و هم به صورت نقشی دو 

بعدی، داخل سطح مشاهده می شود )تصاویر 3و4(.

مفهوم و شیوۀ دفاع در نزد شهرنشینان و بادیه نشینان
ناز و  بر بستر آسایش و آرامش آرمیده و غرق  شهرنشینان 
نعمت و تجمل پرستی شده و امر دفاع از جان و مال خویش 
را به فرمان روا و حاکمی واگذار کرده اند که تدبیر و سیاست 
لشکریان  و  نگهبانان  به  و  است  گرفته  عهده  بر  را  ایشان 
حمایت  دستبردی  هرگونه  از  را  ایشان  که  کرده اند  اتکاء 
می کنند. و درباره  هایی که گرداگرد شهر آنان را احاطه کرده 
برابر هجوم  در  مانعی  و  و دژهای تسخیرناپذیری که حایل 
دیگران است غنوده اند و از این رو هیچ گونه بانگ و خروش 
سهمناکی آنان را برنمی انگیزد و هیچ کس شکار ایشان را هم 
نمی رماند به همین سبب در نهایت غرور و آسودگی سالح 
تربیت  وضع  این  بر  ایشان  نسل های  و  افکنده اند  دور  به  را 
رسوخ  آنان  در  کودکان  و  زنان  خوی  نتیجه  در  و  شده اند 
یافته که باید خداوند خانه متکفل امور آنان باشد و به خود 
در  چنان  رفته رفته  خوی  این  و  ندارند  اعتمادی  هیچ گونه 
آنان جای گیر گردیده که به مثابه سرشت و طبیعت ایشان 
شده است. ولی بادیه نشینان به سبب دوری از اجتماعات و 
تنها به سربردن در نواحی دورافتاده و دوربودن از نیروهای 
محافظ و نداشتن بارو ها و دروازه ها، به خودی خود عهده دار 
دفاع از جان و مال خویش اند و آن را به کس دیگری منتقل 

نمی کنند )بورکهارت، 1389: 41(. 
تیتوس بورکهارت یکی از تفاوت های مهم شهرنشینی و بادیه نشینی 

را در برخورداری از بارو و دروازه می داند.

تجلی دیوارها و دروازه ها در منظر شهری مراکش
قدیمی  )بافت های  مدینه ها  فضایی  ادراک  عمومی  فرآیند 
با  مواجهه  اولین  در  ا  ست که  به گونه ای   مراکش(  شهرهای 
نفوذ  ناپذیر  طولی  و  بلند  ارتفاع  با  شهر  دفاعی  دیوار  آنان، 
مشاهده می شود. با توجه به نقش دیوارهای دفاعی مدینه های 
دفاعی  کارکرد  با  کنگره هایی  را  آنان  آسمان  خط  مراکش، 
تشکیل می دهد. ورود به مدینه ها همواره با عبور از دیوارهای 
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تصاویر 1و2. استفاده  از کنگره در استحکامات دفاعی کشور مراکش )خاستگاه کنگره(، عکس : دانش طاهرآبادی، 1395.

تصاویر3و4. استفاده از کنگره در خط آسمان بناهای غیرنظامی )مساجد، مدرسه ها و مناره ها(، عکس : دانش طاهرآبادی، 1395.

ستبر و کنگره دار و تبدیل فضاها و افق های دید گسترده به 
فضاهای تنگ و پیچ در پیچ همراه است.

است  دیواری   بیرون  از  مراکش  شهرهای  تاریخی  بافت  منظر 
نفوذناپذیر که خط آسمان آن کنگره های باالی دیوارهاست. فردی 
که از داخل بافت بسته و متراکم شهر به دیوار امنیت بخش و حایل 
تالقی  در  همانا  می نگرد  شهر  از  خارج  آزاد  دنیای  و  خود  میان 
آسمان بی انتها و دیوار ستبر، کنگره هایی را مشاهده می نماید که 

ترکیبی از افق دید طوالنی و حجم ستبر دیوارهاست.
جمله  از  خاص  شرایطی  تابع  دیوار،  خارج  در  ساکن  افراد  حضور 
محدودیت زمانی بوده است و شب ها باید از شهر خارج می شده اند و 

دروازه های شهر بسته می شده است )جعیط، 1372: 378(.
بنابراین شاید بتوان گفت در منظر عینی و ذهنی مردمان مدینه های 
تغییراتی  با  بوده که  دید عنصری  افق های  تغییر  در  مراکش همانا 
اندک در همۀ نقاط مذکور حضور داشته اشت و آن فرمی است به نام 
کنگره که به صورت پرتکرار، با ضرب آهنگی ثابت در طولی قابل 

پذیرتر آن جدا  دنیای آسیب  از  را  امن داخل مدینه ها  توجه، حریم 
می کرده است.

به  داشته اند،  ویژه ای  جایگاه  تاریخی  و  احساسی  نظر  از  ها  کنگره 
طوری با قرارگرفتن کنگره بین مهاجمان و مردم ظاهراً  تأثیر عمیقی 

بر ذهن مردمان آن سرزمین برجای نهاده است.
الف-دیوارههایدفاعیدرطبقهبندیشهرها)مدینهها(

روند شکل گیری شهر های اسالمی کشور مراکش، عمدتًا به این نحو 
بوده است که ابتدا یک قلعه نظامی به نام قصبه توسط مسلمانان 
مدینه ها  عادی،  مردم  و  نظامیان  اسکان  برای  سپس  و  ساخته 
دارای دیوار دفاعی در  می شد. مدینه ها  تشکیل  قصبه ها  اطراف  در 
پیرامون خود هستند و کنگره ها هم به عنوان یک عنصر عملکردی و 
نظامی خط آسمان این دیوارها را تشکیل داده است. در خصوص واژه 
»مدینه« واژگان قرآنی آن را به صورت جمع »مدائن«  به کار برده و 
آنجاکه به صورت مفرد آمده مراد شهر یثرب است. اما به صورت عام 
نیز وجود دارد؛  با مراجعه به فرهنگ های لغات کالسیک شاهد هستیم 
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به معنای  بلکه  نیست  به هیچ وجه معادل شهر  که واژه »مدینه« 
قلعه  »حصن« است )جعیط، 1372: 228(. بنابراین تفاوت »قریه« و 
»مدینه« در بزرگی و کوچکی آنها نبوده بلکه به سبب وظیفه ای  است 
که داشته و نحوۀ شهرسازی آنها بوده است. مدینه وظیفه ای دفاعی 
شهری  »قریه«  به عکس  آن،  نقش  و  ویژگی  است  این  و  داشته 
بازرگانی، مذهبی  با ساختاری  معمولی بوده و به ویژه غیر نظامی، 
با جمعیتی متراکم )همان: 229(. مدینه به معنای قلعه بوده یا بهتر 
بگوییم یک قلعه- شهر یا شهری که دارای قلعه و استحکامات است 

)همان : 228(.
ب- درب ها و دروازه ها

در پایان قرن دوم و اوایل سوم است که مفهوم »مدینه« در 
مشخص  را  مرکز شهری  که  واژه ای  عنوان  به  کوفه  و  بغداد 
فراسوی  »ارباض« محالت و حومه  دارای حصارها  و  می کند 

دیوارها است، به وضوح پدیدار می شود )همان(.
و  مراکش  معماری  در  توجه  مورد  و  مهم  بسیار  عناصر  از 
عضوی  دروازه ها  هستند.  دروازه ها  و  درب ها  آن،  مدینه های 
بیرون  و  اتصال درون  نقطه  دفاعی شهر هستند که  دیوار  از 

مدینه ها به شمار می روند. 
قلب  سمت  به  هرچه  خود  فتوحات  ادامه  در  مسلمانان 
را  خود  شهرهای  کمربند  می کردند،  پیشروی  بین النهرین 
تنگ تر و برج و باروی خود را مرتفع تر می کردند. این حرکت 
به سوی جلو با حرکتی به سوی گذشته های دور همراه بوده 
و در تقلید از تمدن های گذشته متجلی می شده است )همان: 

  .)378
تفاوت امنیت و جایگاه و حقوق اجتماعی ناشی از سکونت در 
سمت داخل یا خارج دیوارهای مدینه ها و تشریفاتی که ورود و 
خروج از دروازه ها داشته است بر اهمیت دیوارها و میزان توجه 
اذهان جامعه به دیوارهای دفاعی شهر به عنوان لبه های عینی 

و ذهنی شهر افزوده است.
 

کنگره در هنرهای قبل و بعد از اسالم در مراکش
همان گونه که قباًل گفته شد با شکل گیری معماری دفاعی-

نظامی در منطقه کنگره ها بر فراز برج و بارو شکل گرفت و به 
تدریج به صورت نقش مایه و عنصری تزیینی در هنر مراکش  
راه یافت. کنگره به عنوان یک عنصر تکرارشونده و فراگیر در 
تزیینات معماری و سایر هنرهای منطقه رایج شد. نقش مایه 
کنگره ابتدا در تزیین معماری و سپس در بافته ها و فرش های 
شهری و دیگر  صنایع پس از اسالم وارد شد. با بررسی نقش های 

اصیل مراکش در خالکوبی و صنایع دستی هیچ اثری از کنگره 
دیده نشد.  در بافته های کهن و عشایری شامل گلیم و سجاده 
نقش های لوزی و خطوط افقی پیش از اسالم دیده می شود که 

مانند نقش خالکوبی از باورهای مردم سرچشمه گرفته است.
بنابراین حضور بارز کنگره را در نقوش تزیینی دوران اسالمی 
در  کنگره  نقش  یافتن  برای  یافت.  می توان  هنرها  انواع  در 
معماری  به  باید  هستند  بربرها  که  مراکش  کهن  اقوام  هنر 
آنها رجوع شود. در این خصوص نمونه هایی از شاخص ترین 
هنرهای باقی مانده در بناهای دوران بربر در غالب مستحدثات 
باقی مانده از دوران پیش از اسالم در مراکش مربوط به بناهای 
نظامی است. در باالی دیوارهای این بناها، کنگره هایی مشاهده 
می شود که از نظر فرم و جزییات اجرایی دارای اشکالی ابتدایی 
و تکامل نیافته تری نسبت به معماری بعد از اسالم  هستند. 
کنگره در معماری بربر به صورت ردیف ممتد نیست و تنها 
گوشه های لبه بام را شامل می شود و حتی در گوشه هایی که 
دیوارهای بام پالن قائمه دارند به نحوی کار شده است که ازهر 

نما تنها نیمه ای از کنگره مشاهده می شود.
و  اصیل ترین  در  ریشه  که  )خالکوبی(  تتو  رازآلود  نقوش  در 
بدوی ترین اعتقادات بربرها به عنوان ساکنان اصلی سرزمین 

مراکش دارد، نشانی از نقش و مفهوم کنگره یافت نمی شود.
در بافته ها و سایر صنایع منطقه نیز نقش کنگره وجود ندارد 
از این رو تزیین کنگره و رواج و شیوع آن  را می توان به دوران 

اسالمی نسبت داد.

کنگره در تزیین معماری دوران اسالمی
بناهای دوران  و درونی  بیرونی  تزیینات  نقش مایه کنگره در 
در  عنصر  این  حضور  است.  داشته  فراوان  کاربرد  اسالمی 
کاشی کاری  که از هنرهای رایج  دوران اسالمی است به وضوح 

دیده می شود. 
نقش مایه  صورت  به  کنگره  مراکش،  کاشی کاری های  در 
تزیینی، کاربرد فراوانی دارد، که با چهار ویژگی ظاهر می شود :

 -  کنگره تنها در سطوح عمودی )همانند دیوار( به کار می رود 
و در سطوح افقی به کار برده نمی شود. 

-  کنگره با تضاد رنگی بسیار زیاد با زمینه جلوه گرمی شود.
-کنگره در خط انتهایی سطوح کاشی کاری به صورت حاشیه 

عمل می کند.
 -  در کاشی کاری ها اشکال مختلف کنگره مورد استفاده قرار 

گرفته است )تصاویر 5 و6(. 
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تصاویر 5و6. استفاده از کنگره در کاشی کاری های مراکش، عکس : دانش طاهرآبادی، 1395.

• استفاده از کنگره در تزیینات صنایع چوبی
چوب در معماری مراکش کاربرد فراوانی دارد به نحوی که سقف 
مساجد، طاق نماهای داخل بازار و حتی بخش های مهمی از نما 
مانند پاراوان و صفحات نیمه شفاف و نرده ها از چوب خودرنگ و 
قهوه ای سوخته ساخته می شود. در کارهای چوبی نیز موقعیت 

از  قسمت،  باالترین  در  بوده  فرم  عنوان  به  هرگاه  کنگره ها 
سطح مورد نظر و هرگاه نیز به عنوان نقش مورد استفاده قرار 
گرفته اند در نقاط عطف تزیینات و جاهایی که ریتم تزیینات 
عوض شده به کار رفته است. کنگره  های چوبی به صورت نظم 
خرد، تزیینات با خط آسمان و یا نظم کالن مانند شکل کلی 

تصاویر 7و8. استفاده از کنگره در کارهای چوبی، عکس : دانش طاهرآبادی، 1395.

طاق نماها در بناها نمود پیدا کرده اند )تصاویر 7و 8(.
• استفاده از نقش کنگره درتزیینات سایر صنایع دستی مراکش

درسایر صنایع دستی مراکش نیز کنگره به صورت نقش تزیینی 
به کار رفته از جمله برای شمعدان، چراغدان، قاب آیینه، پنجره،  
در  آن  کاربرد  از  نمونه  عنوان  به  که  اشیاء  و  ظروف، سجاده 
چلچراغ مقبره موالی ادریس می توان نام برد )تصاویر 9 و10(.

• استفاده از کنگره در تزیینات محصوالت بافتنی مراکش 
به علت رواج دامپروری در مراکش، پوست، چرم و منسوجات 

و  تولیدات  از  و  یافته  افزایش  فرش  و  گلیم  پارچه،  از  اعم 
نقش های  در  می روند.  شمار  به  مراکش  مهم  صنایع دستی 
این منسوجات نیز کنگره به وفور دیده می شود که نقش آن 
مانند آنچه در تزیینات معماری به کار رفته تکرار شده است.

کنگره ها در نقاط عطف تزیینات، سایر نقوش فرش  در محل 
لبه های عوض شدن ریتم به صورت پرتکرار دیده می شوند انواع 
بر  نقوش هندسی  به دیگر  با توجه  کنگره های ریز و درشت 
سطح فرش ظاهر شده اند. گاه در حاشیۀ لچکی یا ترنج مرکزی 
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دانش   : عکس  مراکش،  صنایع دستی  در  کنگره  نقش  از  استفاده  تصاویر9و10. 
طاهرآبادی، 1395.

فرش کنگره ظاهر می شود و به منزله قاب عمل می کند. به طور 
کلی در تزیینات و معماری و صنایع دستی  حاشیه عنصری 
و  ظرف  فرش،   بر  که  است  تزیینی  از سطوح  جدایی ناپذیر 

سطوح معماری جلوه گر شده  است )تصاویر 11 و12(. 
در مراکش اصوالً فرش شهری رباط بر سایر فرش های تولیدی 

فرش  تأثیرات  جمله  از  است.  گذاشته  تأثیر  منطقه  اصیل  و 
شهری رباط بر طرح و نقش سه منطقه فرش بافی عشایری )به 

غیر از زمور( می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
الف- قرینگی  در طرح فرش

ب- اضافه شدن ترنج مرکزی در زمینه قالی
ج- اضافه شدن حاشیه به طرح فرش.

بنابراین اکثر طرح فرش ها در مراکش تحت تأثیر فرش شهری 
رباط هستند و حاشیه امری وارداتی در فرش مراکش محسوب 

می شود. 
فرش  تأثیر  از  که  مراکش  فرش های  اصیل ترین  از  گونه  دو 

شهری رباط در امان مانده اند را بررسی می کنیم :
الف- فرش عشایری اطلس وسطی )تصویر 13(

در این طرح ها، طرح الماس و زیگزاگی را ناشی از فرش شهری 
رباط می دانند.

ب- فرش عشایری زمور)تصویر 14(.
اصیل  فرش های  در  آن  ویژه  جایگاه  با  کنگره  نقش  بنابراین 
و  ندارد  جایگاهی  دارند  اسالم  از  قبل  در  ریشه  که  مراکش 
مورد استفاده قرار نمی گرفته است. در دوران اسالمی نقش مایه 
بر  کنگره در تمامی هنرها و صنایع دستی ظاهر می شود که 
حاشیه فرش، گلیم، ظروف و اشیاء و گاه در متن و زمینه فرش 

و سایر هنرها نیز جلوه گر شده است. 
بافته های مراکش )پیش از اسالم( شامل گلیم و فرش دارای 
استفاده شده است  لوزی ها  از  بیشتر  و  نقوش هندسی ساده 

)تصویر15(.

نتیجه گیری
آغاز فراگیری استفاده از عنصر کنگره درمعماری مراکش  مربوط 
به دوره ای است که مراکشی ها به توانایی تأمین امنیت شهرهای 
خود در مقابل مهاجمین تاریخی کشورشان دست یافتند که 
این امر در دوران اسالمی به اوج خود رسید. با گذشت زمان 
این عنصر به نقش مایه تزیینی بدل شد که عالوه بر استحکامات 
نظامی در سایر ساختمان ها و نیز هنرها و صنایع دستی مردم 
بومی رایج شد و هویت ویژه ای یافت.با توجه به کاربرد وسیع 
عملکردی و تزیینی عنصر کنگره  در هنر مراکش و همچنین 
استفاده از آن در تزیینات انواع مصالح از قبیل کاشی، چوب، 
منسوجات، و سنگ می توان نتیجه گرفت که نقش مایه  کنگره  
تعلق خاطر  زیبایی در هنر مراکش است.  از مؤلفه های  یکی 
به  این کشور  و هنر  تکرار عنصر در معماری و شهرسازی  و 
گونه ای است که علی رغم از بین رفتن نقش کارکردی این عنصر 
در زمینه دفاعی، شاهد استفاده از نقش تزیینی آن به صورت 

عملکردی در معماری و هنر مراکش هستیم.
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تصاویر11و12. استفاده از کنگره در نقش های محصوالت بافتنی مراکش، عکس : دانش طاهرآبادی، 1395.

تصویر 13. فرش عشایری اطلس وسطی، مأخذ : مجابی، 1388.       
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پینوشت
*. این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی گردشگری منظر بومی مراکش است که در سال 
95 و 96 در پژوهشکده نظر انجام و سفر مطالعاتی آن به مقصد 12 شهر مراکش در 

شهریور 95 برگزار شد.
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