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مجلة األستاذ

تساوق األبعاد الفنية في زخارف العتبة العموية المقدسة
أ.م د .هاشم خضير حسن الحسيني
جامعة بغداد /كمية الفنون الجميمة
قسم الخط العربي والزخرف
الممخص:

عنيت الدراسة بػتساكؽ األبعاد الفنية في زخارؼ العتبة العمكية المقدسة ،حيث تضمنت الدراسة أربعة فصكؿ،

عني الفصؿ األكؿ منها ،بمشكمة الدراسة التي تحددت بالتساؤؿ اآلتي( :ما هي األبعاد الفنية في تساكؽ زخارؼ
العتبة العمكية المقدسة ؟) ،كمف ثـ أهمية الدراسة كالحاجة اليها ،كجاء هدؼ البحث تعرؼ تساكؽ األبعاد الفنية في
زخارؼ العتبة العمكية المقدسة ،ثـ تحددت الدراسة بحدكدها المكضكعية كالزمانية كالمكانية ،فضالن عف تعريؼ
المصطمحات التي لها عالقة بالدراسة.

أما الفصؿ الثاني الذم مثؿ اإلطار النظرم فضـ ثالثة مباحث ،عني األكؿ بالتمثؿ الكظيفي في التككينات
الزخرفية ،أما المبحث الثاني فقد عني بالتمثؿ الجمالي في التككينات الزخرفية ،في حيف جاء المبحث الثالث
متضمنان التمثؿ التعبيرم في التككينات الزخرفية ،ثـ ختـ الباحث الفصؿ الثاني بأهـ مؤشرات اإلطار النظرم.

أما الفصؿ الثالث (إجراءات البحث)؛ فقد اعتمد الباحث فيه عمى المنهج الكصفي التحميمي لنماذج العينة

المتمثمة لممجتمع ،كما حدد الباحث مجتمع بحثه ب ػ (ٖٓٔ) نماذج كالذم انتقى منه عينة دراسته لتشكؿ
نسبة(ٕٓ ،)%كعف اختيار قصدم فيككف عددها (٘) نماذج عمى كفؽ مسكغات بحثية مالئمة.
وبعد تحميل نماذج العينة توصل الباحث الى جممة من النتائج أهمها-:

ٔ -اعتماد الفناف المسمـ عمى مادة الخزؼ العمارم باعتبارها ذات كظيفة إنشائية ،فضالن عف بعدها الجمالي

كمحاكلة إللغاء التحجيـ كالبحث عف التسطيح الذم يقكد في النهاية الى محطات الالتمثيؿ المتضمنة بالرحاب
المطمؽ كما في العينة(ٔ).

ٕ -أدل التضاد كالتبايف في المفردات الزخرفية كفؽ تقنياتها المتعددة الى تحقيؽ كظائؼ جمالية لتؤسس إثارة
بصرية معبرة عف تبايف كتضاد الميؿ كالنهار كتعاقب أياـ االسبكع ....الخ(عينة الدراسة).
عبر الفناف المسمـ مف خالؿ تعدد الخامات في زخارؼ العتبة العمكية عف حقيقة فكرية مف خالؿ البعد
ّٖ -
األعتبارم ،القائـ عمى السمات الجمالية كالفنية مع التأكيد عمى العالقات الركحية كالكجدانية ما بيف الفناف
كخالقه(عينة الدراسة).
ومن ثم فرز الباحث استنتاجات دراسته والتي جاء أهمها-:

َٔ -يتّعزز البعد الكظيفي في زخارؼ العتبة العمكية عبر ألية بنائية دقيقة ،يعتمد مف خاللها الصياغة األسمكبية
لمعناصر كاألسس التنظيمية التي تحقؽ غاية جمالية أك بنائية ،أك تجمع بيف الجانبيف الجمالي كالكظيفي معان.

ٕ -حقؽ الفناف المسمـ عف طريؽ تككيناته الزخرفية القائمة عمى كفؽ معايير كقيـ أنسانية تتمثؿ بالسمات المبتكرة
لمفف االسالمي كالتي تجمع بيف الفف الزخرفي شكالن كالعقيدة االسالمية مضمكنان.

ٖ -تأكيد الفناف المسمـ عمى الدقة المهارية في التنفيذ لمكصكؿ بها لمستكل يرتقى إلى قيمة المكاف كأهميته الرمزية
في نفكس المسمميف.
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الفصل األول /التعريف بالبحث:
مشكمة البحث:

إف الفنكف االسالمية بكافة مظاهرهػا كانػت كالتػزاؿ ثمػرة التأمػؿ كالرؤيػا الركحيػة كحقػائؽ مػا بعػد

الكجكد ،حيث سارت عمى كفؽ مقتضيات العقيػدة االسػالمية كاالسػس الفكريػة التػي تسػتمد مقكماتهػا
منها ،فقد تأثرت بركح االسالـ ،كصارت تمؾ االنجازات الفنية باعثا دينيا ،متجسدا عبر تراث ثقافي

كفنػػي متمػػثال بابعػػادي الكظيفيػػة كالجماليػػة كالتعبيريػػة فاصػػبح كحػػدة شػػاممة متصػػمة االج ػزاء بعضػػها
ببعض ،كالعتبة العمكية المقدسة مكضكعة البحث نالػت أهميػة عنػد المسػمميف كعػدكها مركػز إشػعاع

ركح ػػي كفك ػػرم كعقائ ػػدم ،فضػ ػالن ع ػػف ككنه ػػا م ػػف اه ػػـ الشػ ػكاهد الحض ػػارية كالعمراني ػػة الت ػػي ش ػػيدها
المسممكف معبريف بذلؾ عف عمؽ ايمانهـ كصفاء عقيدتهـ كقكة االسالـ كعظمته ،مف خالؿ تساكؽ

االبعػ ػػاد الزخرفيػ ػػة المتمثمػ ػػة بطرازهػ ػػا الخػ ػػاص ،كالتػ ػػي جػ ػػاءت لتككػ ػػد اسػ ػػتجابتها لمتطمبػ ػػات العصػ ػػر

بخاماتهػػا المعتمػػدة عمػػى أسػػس كمبػػادئ تػػأثرت بػػالكاقع السػػائد مػػف البيئػػة المحيطػػة بهػػا ،فض ػالن عػػف

أحكػاـ التػػأريخ كالتقاليػػد كالشػكاخص العماريػة التػػي عكسػػت جانبػان مػف المهػػارات اإلبداعيػػة لمػػا افرزهػػا
عقؿ اإلنساف المسمـ ضمف حدكد مكانية كزمانية ترتبط بركح األمة اإلسالمية.

كمػػف خػػالؿ تمػػؾ المهػػارات االبداعيػػة أظهػػرت التككينػػات الزخرفيػػة المنفػػذة عمػػى جميػػع خاماتهػػا

المختمفة الى تساكؽ األبعاد الفنية ضػمف منظكمػة إيقاعيػة تمثػؿ رؤيػة جماليػة كفمسػفية تقػؼ ك ارءهػا
نظرة اإلسالـ لإلنساف كالمجتمع كالكجكد ككنها سمة مميزة لفف جميؿ معبر عف ثقافة فنية لممجتمػع

اإلسالمي .كمف هنا نشأت مشكمة البحث الحالي مف خالؿ محاكلة اإلجابة عف التساؤؿ اآلتي:
 -ما هي األبعاد الفنية في تساكؽ زخارؼ العتبة العمكية المقدسة ؟

أهمية البحث:

تتجمى أهمية البحث الحالي فيما يأتي -:
ٔ -يمكػػف أف تشػػكؿ هػػذي الد ارسػػة تكثيق ػان لتمػػؾ اإلنجػػازات الفنيػػة كبمػػا يعػػيف المزخ ػرفيف كالخطػػاطيف
عمى االستعانة بنتائجها مستقبالن ،كفتح افاؽ معرفية لمباحثيف فػي التصػميـ الزخرفػي لالسػتفادة منهػا

سيما في تحقيؽ مفاهيـ جديدة عبر عالقتها بالمرجعيات الفكرية كالفمسفية في األسالـ.

ٕ -قد يسهـ في تنمية الجانب الفكرم كالتطبيقي لطمبة كمية الفنكف الجميمة سيما قسـ الخط العربي
كالزخرفة كطمبة قسـ التصميـ ،فضالَ عف إمكانية االفادة منها لممؤسسات ذات العالقة.

ٖ -يمكف اف يمثؿ مسعى لفهـ آليات تساكؽ االبعاد الفنية في زخارؼ العتبة العمكيػة المقدسػة بمػا
تتناسب كقدسية المكاف.

هدف البحث:

يهدؼ البحث الحالي الى :تعرؼ تساكؽ األبعاد الفنية في زخارؼ العتبة العمكية المقدسة.
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حدود البحث:

الحددالالضوعددو  :تسػػاكؽ األبعػػاد الفنيػػة فػػي زخػػارؼ العتبػػة العمكيػػة المقدسػػة كالمنفػػذة عمػػى الجػػدراف

الخارجية كالداخمية المطمة عمى فناء الصحف الشريؼ.

الحدالالمادي  :الكضػػع الحػالي (ٖٔٗٙقٕٓٔ٘ /ـ) ،النهػػا تمثػؿ تكثيقػان لػػالرث الحضػارم الزخرفػػي

المنفذ في العتبة العمكية المقدسة.

الحالالضكي  :العراؽ _ مدينة النجؼ األشرؼ ،ككف العتبة لـ تط أر عمى زخارفها أم تجديػد أال مػا

نػػدر الغ ػراض الصػػيانة كالتػػرميـ* ممػػا جعػػؿ لهػػا مي ػزة كخصكصػػية انفػػردت بهػػا عػػف بػػاقي العتبػػات
المقدسة.

تحديد المصطمحات
تساوق

context

ػاكَدت
كردت لفظػػة سػػكؽ لغكي ػان بمعنػػى( انسػػاقت كتَسػػاكقَت االبػػؿ تَسػػاكقا إذا تتابعػػت ،ككػػذلؾ تقػ َ
ػاكدة كمتَس ػ ُ
فه ػػي متقَ ػ ُ
بعض ػػها يس ػػكؽ بعضػ ػان ،كاألص ػػؿ ف ػػي تَس ػػاكؽ
ػأف
ػاكقة ،كالمس ػػاكقَة  :المتابع ػػة ك ػ ّ
َ
لضعفها كفَ ُ
ُ
رط هزُالها تتخا َذؿ كيتخمؼ بعضها عف بعض)( 2مج :11ص.)166
تَتساكؽ كأنها
كعرؼ سياؽ الكالـ بأنه ( أسمكبه كمجراي ،كلمتقيد بسػياؽ الكػالـ فػي تفسػير النصػكص كتأكيمهػا

فائػ ػػدة منهجيػ ػػة ،الف معنػ ػػى العبػ ػػارة يختمػ ػػؼ بػ ػػأختالؼ مجػ ػػرل الكػ ػػالـ ،كسػ ػػياؽ الح ػ ػكادث مج ارهػ ػػا،
كتسمسمها ،كأرتباطها بعضها ببعض)( 8ج : 1ص.)681

كبناء عمى ما تقدـ يعرؼ الباحث مصطمح التساكؽ بما يتناسب مع هدؼ بحثه بمثابػة المفهػكـ
ن
الذم يقصدي بأنه " تسمسؿ تتابعي مترابط لنظـ العالقات القائمة بيف عناصر الكحدات الزخرفية مف
حيػػث فاعميتػػه كشػػمكليته (الكظيفيػػة كالجماليػػة كالتعبيريػػة) ،كمػػا ينػػتج عنػػه مػػف خاصػػية بنائيػػة قائمػػة

بذاتها عمى العتبة العمكية المقدسة ".

البعد

Dimension

جػػاءت لفظػػة البعػػد لغكيػان بأنهػػا (خػػالؼ القػػرب ،كبعػػد بالضػػـ بعػػدا فهػػك ( بعيػػد) أم (متَ ُ
باعػػد) ك
َ
(أبعدي) غيري ك(باعدي) ك(بعَّدي) تبعيدان )( :12ص.)57
َ
كهناؾ مف يعػد البعػد" اتسػاع المػدل كيقكلػكف فػي الػدعاء عميػه  :بعػدا لػه هالكػان ،كقػالكا انػه لػذك

بعد  :فهك رأم عميؽ كحزـ" ( :1ص.)63

ف ػػي ح ػػيف ع ػػرؼ الب ْع ػػد (بكص ػػفه مص ػػطمحان يطم ػػؽ عم ػػى المعرف ػػة الت ػػي تتك ػػكف بع ػػدما تطب ػػع ب ػػه
الحػكاس مػف معطيػات ،كتكػكف القضػػية ( بعديػة ) ،إذا كػاف المعمػكؿ فػػي صػدقها عمػى خبػرة بػػالكاقع

*

مقابمة مع كادر كحدة أعالـ العتبة العمكية المقدسة ،قسـ التصكير ،يكـ الثالثاء  ،ٕٓٔ٘/ٙ/ ٔٛالساعة ٘ٗ ٕ,ظه اَر.
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المحس ػػكس ،كيقاب ػػؿ ذل ػػؾ القض ػػية (القبمي ػػة)التي ت ػػتحكـ بمج ػػرد النظ ػػر إل ػػى طريق ػػة تركيبه ػػا) (:31

ص.)382

كما كرد البعد بأنه (اقصر امتداد بيف الشيئيف ،فقد جعؿ المتكممكف امتدادان مفركضا في الجسـ أك

في نفسه ،صالحا ألف يشغمه الجسـ)( 8ج :1ص.)213

مف جانب أخر عػرؼ البعػد بأنػه( مصػطمح تصػكيرم فضػائي اقتػبس مػف الهندسػة كمسػتعمؿ فػي
جميع المفاهيـ اإلجرائية المستعممة في الداللة ،كهك أيضا في الجماليػة يميػز بػيف الحقيقػي كالػكهمي

كيتحدد هذا البعد بمعايير العصر)( :16ص.)51

كما ذكر البعػد بأنػه( الحكػـ الػذم يصػدر عػف العمػـ بػالمعمكـ ،مػف حيػث إف المعمػكـ متػأخر بػالطبع

عف عمته في مقابمة "قبمي")( :32ص.)71

ػاء عمػػى مػػا تقػػدـ يعػػرؼ الباحػػث مصػػطمح األبعػػاد الفنيػػة أجرائيػان بمثابػػة المفهػػكـ الػػذم يقصػػدي
كبنػ ن
بأنه " المعرفة التي تتسـ باتساع مدياتها (الكظيفيػة كالجماليػة كالتعبيريػة) فػي زخػارؼ العتبػة العمكيػة

المقدسة ".
الزخرفة

Decoration

كردت لفظػػة الزخػػرؼ لغكي ػان بأنهػػا ( الزينػػة ككمػػاؿ حسػػف الشػػيء ،كزخػػرؼ البيػػت زخرف ػةن  :زينػػه
كأكممه ككؿ مػا زكؽ كزيػف  ،فقػد زخػرؼ  ،كالتزخػرؼ  :التػزيف كالزخ ُ
ػارؼ  ،مػا زيػف مػف السػفف) (2

مج : 9ص.)133-132

في حيف عرفة بأنها (عممية إضافة مفردات معينة الى التككيف األصمى (الهيكؿ العمارل ) ،األ

أف هػػذي المفػػردات اليشػػترط اف تكػػكف مضػػافة إذ يمكػػف اف تكػػكف هيكميػػة  ،فالحالػػة األكلػػى نحصػػؿ
عميه ػػا م ػػف إض ػػافة المككن ػػات الزخرفي ػػة الهندس ػػية كالنباتي ػػة كالنص ػػية الخطي ػػة كغيره ػػا ال ػػى التك ػػكيف
المعمارل ،أمػا الحالػة الثانيػة فتكػكف مػف خػالؿ مايكلػدي الشػكؿ االصػمى مػف تػاثيرات زخرفيػة ،نتيجػة

العناصر المككنة له كالعالقات بينها )) .(38: p 30

كمػػا جػػاءت بأنهػػا " فػػف الت ػزييف كالحميػػة كه ػدفها تكػػكيف عناصػػر فنيػػة تعبيريػػة كتجريديػػة "(:25

ص.) 161

كهنػػاؾ مػػف يعػػدها بانهػػا( ليسػػت مككن ػان إنشػػائيا كال كظيفيػػا  ،بػػؿ هػػى ش ػيء يضػػاؼ الػػى مػػاهك

إنشائى أك كظيفي  ،قد يككف غير مفيػد تقنيػا لكنػه مػع ذلػؾ لػه غػرض جعػؿ األشػياء جميمػة)(p 9-
. )36: 13

كما كردت بأنها " كحػدات زخرفيػة تبنػى عناصػرها مػف األشػكاؿ النباتيػة كتحكيراتهػا بمػا يتناسػب

كجمالية المكاف كالكظيفة " (  : 9ص.) 118
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في حػيف يػراي الػبعض بأنهػا " تجريػدات  ،كأشػكاؿ نباتيػة  ،اكانسػانية  ،ككتابيػة  ،كحيكانيػة  ،كقػد

تككف مركبة مف شكميػف ،أك أكثر يػراعى فيها التكػرار كالتقابؿ كالتناظػر كالتماثػؿ قػد تكػكف منفصػمة

أك متداخمة بعضها بالبعض اآلخػر تعبػرعف مضػاميف فكريػة عقائديػة ،أك تحيػؿ الػذائؽ اليهػا"( :19

ص.) 31

كمػػف خػػالؿ مػػا تقػػدـ يعػػرؼ الباحػػث الزخرفػػة اجرائي ػا بمثابػػة المفهػػكـ الػػذم يقصػػدي بأنهػػا " نػػاتج

تصػػميمي متكػػكف م ػػف تفاعػػؿ المككن ػػات الزخرفيػػة عم ػػى كفػػؽ تنكعاته ػػا (الهندسػػية،النباتية ،النص ػػية
الخطية،المقرنصػػات) عبػػر أسػػس بنائيػػة تنطػػكم عمػػى نظػػـ يبتكرهػػا المصػػمـ الحػػداث تكليفػػة بصػرية

منسجمة سكاء مف خالؿ مظهرها التركيبي المضاؼ أك المنبثؽ مف منهجية البناء كالمتظمنػة أبعػادان
كظيفية كجمالية كتعبيرية عمى العتبة العمكية المقدسة ".

العتبة

threshold

كردت لفظة العتبة لغكيان بأنها " (العتػب) الػدرج ككػؿ مرقػاة (عتبػةّ) كيجمػع عمػى عتبػات" (:12

ص.)411

كمػػا كرد تعريػػؼ العتبػػة بأنهػػا ( خشػػبة البػػاب ،كتطمػػؽ مجػػا انز عمػػى بدايػػة كػػؿ شػػيء)( 8ج: 2

ص.)54

كهناؾ مف يعد العتبة بأنها(إس َكفَّة البػاب أم الخشػبة التػي يكطػأ عميهػا عنػد الػدخكؿ مػف البػاب،
الد َرج فالتسمية عمى هذا مف باب تسمية الشػيء باسػـ جزئػه ألنػه
كتطمؽ أيضان عمى كؿ مرقات مف َ

أكؿ جػػزء تط ػؤي قػػدما الكافػػد القاصػػد لمتبػػرؾ بزيػػارة تمػػؾ الم ارقػػد المش ػرفة ،كتشػػمؿ قبػػة االمػػاـ كأركقػػة
تحؼ به كمسجدان كمنائر مذهبة في الغالب كالن أك بعضان ،تحكطها باحػة كاسػعة ،يطيػؼ بهػا غػرؼ
اليػ ػكاء المج ػػاكريف كال ازئػ ػريف ،كجمي ػػع ابنيته ػػا ش ػػامخة فخم ػػة مزين ػػة بالقاش ػػاف الثم ػػيف ،كأغم ػػب قببه ػػا

مذهبة ،كأبكابها مغمقة بصفائح الذهب أك الفضة ،كالعتبة في الحقيقة مسػجد عظػيـ فخػـ يتكسػطه –

أك في طرؼ منه -قبة عمى مرقد أحد األئمة االطهار)( :24ص.)134-133

كما جػاء تعريػؼ العتبػة بأنهػا " كػؿ مػا دار عميػه سػكر الصػحف ،مػف الركضػة المباركػة كالػركاؽ

كالصحف كجميع المنشأت المشيدة داخمها حاليان أك ما سيمحؽ بها "(  :17ص.)67
ويتفؽ الباحث مع التعريؼ أعالي لقربه مف تكجه بحثه.

الفصل الثاني /التمثل الوظيفي في التكوينات الزخرفية:

يمثؿ البعد الكظيفي ركيزة أساسية فػي الفػف االسػالمي بكجػه عػاـ كبزخػارؼ العتبػة العمكيػة عمػى
كجػه الخصػػكص ،فالكظيفػػة تبػدك لنػػا مكضػػكعا نفعيػان تحمػؿ آثػػار غائيػػة بشػرية ،تنطػػكم عمػػى ظػػاهرة

خارجي ػػة يف ػػرض عميها(أس ػػمكب عم ػػؿ) ،ل ػػذا ف ػػاف المكض ػػكع النفع ػػي كلي ػػد العق ػػؿ المح ػػض أك ال ػػذكاء
الخالص فهك ثمرة لفاعمية إنتاجيػة يمارسػها األنسػاف لتحقيػؽ أغ ارضػه أك مقاصػدي ،كالتػي تحمػؿ فػي
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طياتهػػا فك ػرة سػػبقت فػػي تصػػميمها ككانػػت سػػببان فػػي ظهكرهػػا ،لتمثػػؿ ثمػرة لنشػػاط يػػدكم خػػاص يقػػكـ
عمػػى محاكلػػة إبداعيػػة ي ػراد بهػػا لمطبيعػػة أف تحيػػؿ الػػى ركح الفنػػاف ،كهػػذا ممػػا يجعمنػػا نجػػد صػػعكبة

أكس ػػاب بع ػػض األش ػػياء الكظيفي ػػة جم ػػاالن ،األ أن ػػه م ػػف الممك ػػف أض ػػفاء ركح الجم ػػاؿ ال ػػى األش ػػياء

الكظيفيػػة بعػػد أف نتأممهػػا كنركػػز بالمالحظػػة عميهػػا لنكسػػبها طابع ػان جمالي ػان يسػػر العػػيف إضػػافة الػػى
كظيفتها كنعني اننا نضيؼ الى شكمها جمالية ألسناد الكظيفة.

لذلؾ يمكف اقتراف الكظيفػة بالجانػب الجمػالي أم ال انفصػاؿ بػيف الفػف كالحرفػة كال انفصػاؿ بػيف

الجماؿ الفني كالجماؿ النفعي ،كباختالؼ الكظيفػة تختمػؼ الخامػة كالشػكؿ ،لػذا يجػب عمػى المصػمـ
معرف ػػة المتطمب ػػات الجمالي ػػة لكظيف ػػة الش ػػيء لض ػػماف تص ػػميـ زخرف ػػي ن ػػاجح ،فض ػػال ع ػػف اختي ػػار
الخامات المناسبة كتشكيمها بحيث تفي بغرضها.

كمف هذا المنطمؽ فأف بمكغ البذخ كالترؼ في زخرفة العتبة العمكية ال يخرجنا عف الحاجػة بقػدر

مػػا يػػدخمنا اليهػػا كهػػك الكظيفػػة "،كمتػػى مػػا أكتشػػؼ االنسػػاف قيمػػة الجمػػاؿ أصػػبحت الزخرفػػة مطمكبػػة

كمقصػػكدة ثػػـ ضػػركرية ال تػػتـ االشػػياء المصػػنكعة اال بهػػا "( :23ص(، )82كمػ ػ ػػا أف هنالػػؾ كجهػػة
نظػػر مضػػادة لمزخرفػػة تقػػكؿ بأنهػػا فػػي العمػػارة يجػػب أف تنبػػع مػػف الضػػركرة) ( :3ص ،)31كيسػػتدؿ

الباحث بأف زخرفة العتبة العمكية أشبه بعمؿ فني ال يمكف لشيء اف يكجد فيها ما لػـ يكػف مقصػكدا
كداالن كذا كظيفة ،فهي تمثؿ مشركعان كظيفيان ليس جماليان مقصػكدا لذاتػه ،كأنمػا هػي جػزء مػف أهميػة
المبنى بقصد الحفاظ عميه مف التاثيرات البيئية كالمناخية كتثمينا لػه فػي نفػكس المسػمميف( ،فالهػدؼ

األساسي هك الزخرفة ،فضالن عف ما تخدـ مف أغراضان تعبدية كشعائرية) ( :22ص.)96

كالمقرنصات في العمارة االسالمية عمى سبيؿ المثاؿ تؤدم كظػائؼ انشػائية ،فضػالن عػف آثارهػا

الزخرفيػػة حيػػث تبنػػى فػػي تعقيػػد شػػكمي نػػاتج عػػف منطػػؽ كالت ػزاـ أنشػػائي غيػػر أف محصػػمتها الحسػػية
كالتعبيرية تؤهمها لتقديـ رصيد زخرفي مف خالؿ تغميب األحساس بالفضاء عمػى األحسػاس بالكتمػة،

كينشػػأ هػػذا التغميػػب الفضػػائي نتيجػػة لإليقاعػػات البص ػرية المتسػػارعة مػػف إخفػػاء الشػػكمية الهندسػػية

الصارمة ليحؿ محمها مظهر ذك انسيابية(الشكؿ ٔ).

أم بمعنػػي أف هنػػاؾ عالقػػة أساسػػية كجكهريػػة بػػيف الفضػػاء كالزخرفػػة (فتنػػكع كثػراء الزخػػارؼ مػػع

تبػػدالتها الالنهائيػػة هػػي التػػي تميػػز المبنػػى أكثػػر مػػف عناصػري االنشػػائية) ( ،)39:P162كهنػػاؾ مػػف

(يعتقد أف كظيفة الزخرفة بشكؿ أساس هك أسعاد الناس ،لذا فهي تستخدـ في فضاء الراحة) ( 36:

كبناء عمى ما تقدـ يتضح أف زخارؼ العتبة العمكية المقدسة تعطي معنى كحياة لمبنػاء كمػه
،)P12
ن
عند النظر اليها في تساكؽ أبعادها الكمية ال الجزئية باعتبارها مكضكعات كأشكاالن زخرفية.
فالمعمار المسمـ يظهر اهتمامه بالشكؿ الذم يزخرؼ أكثر مف االهتمػاـ بالمػادة البنائيػة نفسػها،

مما يؤدم الػى إخفػاء العناصػر اإلنشػائية بتمػؾ الزخػارؼ عػامال بػذلؾ الػى جعػؿ االنتقػاؿ مػف سػطح
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ػر غيػػر مػػدرؾ كبػػدكف تقسػػيمات حػػادة (،ككػػؿ هػػذا يػػؤدم الػػى إذابػػة كتمػػة المبنػػى كسػػمبها
الػػى آخػػر أمػ ان
ثقمهػػا كمادتهػػا كمنحهػػا خفػػة كأثػػارة محببػػة الػػى الػػنفس) ( :3ص،)69مػػف خػػالؿ (اسػػتخداـ التقنيػػات
المتاحة كافة ،فضال عف الثراء الزخرفي فكمها بال شؾ كاكبت النزكع المتػكارث نحػك التكػرار الػى مػا
ال نهايػػة كاالنتقػػاؿ المسػػتمر مػػف فضػاء الػػى أخػػر بػػال تحديػػد التجػػاي معػػيف اك لمركػػز معػػيف لممبنػػى)

( :7ص ،)159كمػػا أف (خطػػكط انتقػػاؿ القػػكل اإلنشػػائية بػػيف العناصػػر العماريػػة كخطػػكط االلتقػػاء
بينهػػا قػػد ذابػػت كحمػػت محمهػػا عناصػػر زخرفيػػة) ( ،)37:P23ممػػا سػػاعد ذلػػؾ عمػػى تقميػػؿ صػػالبة
الكتمة مف خالؿ أبراز عناصر معينة كالنكافذ كاالبكاب كالجدراف كعدها كعناصر زخرفية.

غير أف (استخداـ الزخرفة جاء لتأكيد العناصر الرئيسية كالثانكية كلمتفريؽ بيف األجػزاء الحاممػة

كغي ػػر الحامم ػػة عماريػ ػان ،كذل ػػؾ بزخرف ػػة الكاح ػػد دكف اآلخ ػػر ،فضػ ػالن ع ػػف أتخاذه ػػا كس ػػيمة الس ػػتدعاء
االنتباي كالتميػز بػيف جػزء كآخػر ،أذ يمكػف اسػتخداـ الزخرفػة فػي تكضػيح االسط ػ ػ ػػح كتقسػيمها الػ ػ ػ ػ ػ ػػى

مس ػ ػ ػ ػ ػػاحات متن ػ ػ ػ ػػاسبة كل ػ ػػتكػ ػ ػ ػ ػػكيف إيقاع ػػات تسه ػ ػػؿ قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراءة المػ ػ ػ ػ ػػبنى)( :11ص( ،)27ل ػػذا ع ػػدت
الزخرفػػة جػػزءان أساس ػيان فػػي العمػػارة) ( ،)34:P125كبهػػذا يمكػػف القػػكؿ أف الكظيفػػة يجػػب أف ال تقيػػد
الفنػػاف أك المعمػػار المسػػمـ لدرجػػة الخضػػكع لهػػا كنسػػياف الناحيػػة الجماليػػة ،بػػؿ يجػػب أف يكػػكف الحػػؿ

الكظيفي حالن جماليان يرضي الحاجة الجمالية.

كمػف خػالؿ ذلػػؾ تمكػف الفنػاف المسػػمـ مػف جعػؿ أرخػػص الخامػات تنػاظر كتػكازم بجمالهػا أغمػػى

كأثمػػف الخامػػات مػػف قبي ػػؿ الػػذهب كالفضػػة ،حي ػػث أضػػفى عميهػػا زخػػارؼ دقيق ػػة لتػػدؿ عمػػى قد ارت ػػه
االبتكارية كمهاراته المتعددة.

حيػػث جػػاءت بمبػػادئ فكريػػة تضػػمنت جانبػان منهػػا األبتعػػاد عػػف المغػػاالة كأعتمػػاد التقشػػؼ معتبػ انر

ذلػؾ مػا يحتاجػػه المجتمػع االسػالمي ،كلهػػذا الغػرض حػدد الفنػػاف المسػمـ العديػد مػػف خاماتػه التزيينيػػة

التػػي ينفػػذ عميهػػا أشػػكاله الزخرفيػػة المتعػػددة كيػػأتي فػػي مقػػدمتها الجػػبس الػػذم يعػػد م ػادة أساسػػية فػػي
البنػػاء العمػػارم ،كمكمػالن لممػكاد اإلنشػػائية األخػػرل ،فضػالن عػػف اسػػتخدامه جانبػان تزيينيػان ،ككنػػه يتميػػز
بسػػهكلة نحتػػه ،كأتخػػاذي كع ػػازؿ جيػػد لمح ػ اررة ،فضػ ػالن عػػف إمكانيػػة تش ػػكيمه بسػػهكلة كفق ػان ألم ش ػػكؿ

زخرفي يراد عممػه ،نتيجػة اسػتجابته لمقكالػب البالسػتيكية التػي تتمتػع بػدقتها الجماليػة داخػؿ الكحػدات
أك االشػػرطة الزخرفية(الشػػكؿٕ) ،كغالبػػا مػػا تنفػػذ تمػػؾ المػػادة فػػي االمػػاكف الداخميػػة لممبنػػى العمػػارم
بسبب تأثرها بالظركؼ الجكيػة ،كمػف مأخػذها سػريعة التػأثر بالرطكبػة ،فػي حػيف يمكػف إعػادة بنائهػا

بعد إزالة المنطقة الرطبة ثـ عممها مرة أخرل ،كيعد ذلؾ أحد أسػباب عػدـ اسػتخدامها عمػى السػطكح

الخارجية لمعمارة لتأثرها بأمطار فصؿ الشتاء.

أمػػا مػػادة اآلجػػر فمهػػا دكر فعػػاؿ فػػي مجػػاؿ التػزييف العمػػارم ،فضػػال عػػف دكرهػػا اإلنشػػائي ،فهػػي

تتصػػؼ بمطاكعته ػا النحتيػػة لمختمػػؼ الهيئػػات كسػػهكلة حفرهػػا كبػػأم دقػػة مطمكبػػة ،كسػػهكلة تركيبهػػا
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كبػػأم كضػػعية م ػرادة بهػػا" ،إذ إف هػػذي التقنيػػة تنفػػذ حف ػ ار يػػدكيا ،كأهػػـ مػػا يميزهػػا هػػك بقػػاء العناصػػر
كالتفاصػػيؿ الزخرفيػػة بػػارزة عمػػى الػػدكاـ كمػػا يحفػػر منهػػا هػػك األرضػػيات فقػػط "( :21ص ،)93ممػػا

يحدث تباينا إذ تبدك األشكاؿ الزخرفية مضاءة كأرضياتها الغائرة غامقة لتأثرها بالظؿ ،كهػذا التبػايف
الظمي يعزز األثارة البصرية لمتابعة ذلؾ التبػايف الظمي(الشػكؿٖ) ،كنظػ ار لمػا تتميػز بهػا تمػؾ المػادة

مف(صفات فيزياكية كجمالية فقد تعامؿ معها المعمار المسمـ بمنتهى االحسػاس كالفهػـ طبقػا لممنػاخ
كالظػػركؼ االقتصػػادية ،اضػػافة الػػى معرفػػة صػػفات المػػادة كمميزاتهػػا كاسػػمكب التعامػػؿ معهػػا ،حيػػث

كانػػت لػػه مػػع المػػادة عالقػػة متملفػػة كغيػػر مباش ػرة ،حيػػث اسػػبي عميهػػا مػػف مبػػادئ عقيدتػػه كالمتعمقػػة
بمسػػتكيات كجػػكد المػػادة كالتػػي يمكػػف بكاسػػطتها إظهػػار جػػكهر المػػادة كالنػػاتج مػػف الفكػػر االسػػالمي

لممادة كمكنكناتها كبفهـ عميؽ ككاضح) (.)33:P47

كم ػػا أف تن ػػاكب اس ػػتخداـ اآلج ػػر الم ػػزجج الكج ػػه م ػػع اآلج ػػر غي ػػر الم ػػزجج ل ػػه فائ ػػدة معماري ػػة

كزخرفيػػة ،كهػػذا يػػؤدم بػػدكري الػػى التنػػكع فػػي الم ػكاد كاالل ػكاف كاالشػػكاؿ ،كمػػا أف التنػػكع التك ػرارم ال

اء فنية(الشػػكؿٗ) ،اال إف اكسػػاء السػػطكح الخارجيػػة
يجمػػب الممػػؿ كأنمػػا هػػك تك ػرار بهػػيج يشػػيع أج ػك ن
كالداخميػػة لفنػػاء العتبػػة العمكيػػة بمػػادة الخػػزؼ العمػػارم كػػاف هػػدفها إنشػػائيان صػرفان هػػك المحافظػػة عمػػى

الجدراف مف أف تسرم الرطكبة إليها أثناء سقكط األمطار ،فضالن عف إمكانيتها عمى عكػس األشػعة

الشمسية السػاقطة عميػه ممػا يػؤدم إلػى تػكفير جػك معتػدؿ داخػؿ الصػحف سػيما فػي فصػؿ الصػيؼ،
إضافة الى إضفاء القيمة الجمالية لممبنى العمارم(الشكؿ٘).

وفيمااا يخااص ماااد الخشااك كااان اسااتخدامه محاادودا فااي العتبااة العمويااة ،حيااث
اقتصر عمى عمل األبواك كيرجح استخدامها لهػدؼ جمػالي ككظيفي(العينػة رقػـ ٖ) ،فاي حاين
اسااتخدم ارجاار المغمااف بماااد الااذهك بتاازيين القب اة والماانذن وواجهااة ماادخل الحاارم

لمعتبة المقدسة ،أعطى قيمة أعتبارية ألهمية المبنى في نفس المتمقي(الشكؿ.)ٙ
أما التقنيات التي اعتمدها الفناف المسمـ في زخارؼ العتبة العمكية فتمثمت بما يأتي-:

 -1الحفررر  .كه ػػذي التقني ػػة عممػ ػت بأس ػػمكبيف أح ػػدهما تمث ػػؿ بالقكال ػػب ،الخش ػػبية أك الجبس ػػية كالمنف ػػذة

بطريق ػػة الحفػ ػػر الي ػػدكم لمتصػ ػػميـ الزخرف ػػي المعػ ػػد مسػ ػػبقا كفقػ ػان لممسػ ػػاحة المطمكب ػػة زخرفتهػ ػػا( ،كمػ ػػا

أسػػتخدمت قكالػػب أخػػرل عممػػت مػػف المطػػاط بغيػػة الحصػػكؿ عمػػى اكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف القكال ػػب

المزخرفػة ،فػػي حػػيف عممػت قكالػػب مػػف السػميككف لمػػا تتصػػؼ بػه تمػػؾ القكالػػب مػف إمكانيػػة الحصػػكؿ
عمى األشكاؿ المقكسة كالغائرة كالممتكية كما أف مطاكعة القالب تسهؿ عممية إخراج العمؿ بسهكلة)

( :9ص ،)42كبع ػػد اس ػػتكماؿ عممي ػػة ص ػػب الكح ػػدات الجبس ػػية المزخرف ػػة يج ػػرل تثبيته ػػا م ػػف قب ػػؿ

126

مجلة األستاذ

العدد  -128المجلد الثاني لسنة 1026م ٖٔٗٚ -هـ

المعمػػار مكقعي ػان عمػػى المسػػاحات الم ػراد تزيينهػػا ،كتمػػكف تمػػؾ الزخػػارؼ بػػألكاف العطػػاء العمػػؽ ،فقػػد
نجدها ممكنة باأللكاف الداكنة كالقهكائي في حيف نجد األبيض في تقسيـ المساحات الباقية بينها.

أما الطريقة األخرل فأنها تجػرل بعػد اكسػاء الجػدراف الداخميػة بطبقػة مػف الجػص ثػـ تميهػا طبقػة

أخ ػػرل م ػػف الم ػػادة المخمػ ػرة الجبس ػػية (الب ػػكرؾ) ،كالمص ػػقكلة الكج ػػه ،ت ػػأتي بع ػػد ذل ػػؾ مرحم ػػة إع ػػداد
التصػػاميـ كفق ػان لممسػػاحة المطمكبػػة زخرفتهػػا ،عمػػى الػػكرؽ الشػػفاؼ أك عمػػى النػػايمكف الخشػػف كالمنفػػذ
بطريقػػة التثقيػػب ،بع ػػد ذلػػؾ تثب ػػت تمػػؾ التص ػػاميـ المعػػدة عم ػػى السػػطح المػػراد حف ػري ،ث ػػـ يػػبخ عمي ػػه
باألصػػباغ المحض ػرة أك بمػػادة األسػػمنت األسػػمر ،ثػػـ ترفػػع تمػػؾ التصػػاميـ فتظهػػر التفاصػػيؿ عمػػى
السطح المػراد تزيينػه ثػـ تػأتي المرحمػة الالحقػة كهػي الحفػر المػكقعي المباشػر بكسػاطة آالت خاصػة

كالشفرات ،كيككف سمؾ الحفر ٕ ٘-سـ ،كاخي انر تمكف المناطؽ بيف التفاصيؿ الزخرفية.

كفيم ػػا يخ ػػص اآلج ػػر (فيج ػػرل العم ػػؿ ب ػػه بع ػػد أع ػػداد التص ػػاميـ الزخرفي ػػة كالمنف ػػذة حفػ ػ انر ،عم ػػى

الكارتكف أك قالب مف المعدف الرقيؽ التكتيا  Zincأك النحاس بكاسطة منشػار رفيػع لتفريػي المنػاطؽ

مػػف العناصػػر)( :9ص ،)37ثػػـ تػػاتي عمميػػة الصػػقؿ الخفيػػؼ لمقطػػع اآلجريػػة المسػػتكية ،كبعػػد ذلػػؾ
"ترصػػؼ القطػػع االجريػػة عمػػى األرض مػػع بعضػػها بعػػض كمػػف دكف مسػػافات بينهػػا ،يكضػػع القالػػب
المفػػرغ فكقهػػا كيػػرش بطريقػػة الػػبخ بنػػكع مػػف األحبػػار الخفيفػػة المحض ػرة مػػف صػػبي األقمشػػة أك مػػا

شاكؿ ،عمى كجه القالب المفرغ ،كبعد أف تصطبي المناطؽ المفرغة بالمكف تحفر ،بعد أحداث ثقكب

بالمناطؽ المراد حفرها عف طريؽ أداة تثقيب يدكية هدفها تسهيؿ عممية الحفر"( :21ص.)95

أمػػا المرحمػػة االخي ػرة فهػػي عمميػػة تثبيػػت تمػػؾ القطػػع االجريػػة عمػػى الجػػدراف فتػػتـ بكاسػػطة المػػادة

الرابطػػة الجصػػية ،كلضػػماف سػػالمة ترتيػػب تمػػؾ القطػػع ت ػرقـ مػػف الخمػػؼ ،كهػػذا بػػدكري يسػػاعد عمػػى
سهكلة كسرعة العمؿ عند بنائها.

 -2التعشيق  .كتتمثؿ تمؾ التقنية بالمقرنصات التي تزيف بها الحنايا الركنية لمقباب كأسػفؿ حػكض

المئذنػػة كب ػكاطف االكاكيػػف كالمػػداخؿ كالش ػرفات فيجػػرم بناؤهػػا مػػف خػػالؿ "تعشػػيؽ جػػزء مػػف القطػػع
اآلجريػػة بالبنػػاء كالمؤلفػػة مػػف صػػفكؼ أك طبقػػات تت اركػػب إحػػداها عمػػى األخػػرل كتكػػكف متفاكتػػة فػػي

عمقهػػا كشػػكمها التػػدريجي آخػػذان كجههػػا الظػػاهر لمعيػػاف حنايػػا ذات عقػػكد منحكتػػه كيرتكػػز كػػؿ صػػؼ

عمػػى رؤكس الصػػؼ الػػذم بأسػػفمه"( :11ص ،)91بحيػػث يميػػؿ كػػؿ كاحػػد منهػػا قمػػيالن نحػػك الخػػارج
كيمتقػي فػػي أعػػالي بمركػػز كاحػػد عمػػى شػػكؿ قبػػة مضػػمعة أك نجمػػة ،فػػي حػػيف "المقرنصػػات المنشػػكرية

تككف مف خالؿ إبراز رؤكس اآلجر المعشؽ كالذم يأخذ أشكاالن بهيأة معينات متجاكرة كمتراكبة في

بكاطف العقكد (االركاف) مع مراعاة اختالؼ حجمه كعدد صفكفه فأكبري حجمان يعمؿ في أسػفؿ ركػف

العق ػػد كيت ػػألؼ م ػػف منش ػػكر كاح ػػد ،أم ػػا القاع ػػدة العمي ػػا فتك ػػكف أع ػػدادها ب ػػيف االثن ػػيف كاألرب ػػع "(:11

ص()91الشكؿ.)ٚ
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أما النصكص الخطية المنفذة بالخط الككفي المربع ،فضالن عف االشكاؿ الزخرفية التربيعية فيتـ

تنفيػػذها تماشػػيا مػػع م ارحػػؿ البنػػاء العمػػارم مػػف خػػالؿ تعشػػيؽ القطػػع اآلجريػػة المزججػػة الكجػػه ،كهػػذي
العمميػة تحتػػاج الػى كقػػت كجهػد كمهػػارة فنيػة لضػػماف دقػة كانسػػيابية العمػؿ التزيينػػي مػف خػػالؿ تػرقيـ

القطع اآلجرية المزججة مف الخمؼ بعد كضعها عمى األرض كرصفها يتـ تثبيتها كفقا لما مرقـ مما
يساعد ذلؾ عمى سهكلة العمؿ عند بنائها(الشكؿ.)ٛ

كما أستخدمه تقطيع اآلجر الػى أشػكاؿ هندسػية كضػعت بصػكرة متداخمػة كمترابطػة بعضػها مػع

البعض األخر عمى كفؽ أسمكب يغمب عميه التناظر كالتكرار ،كطريقة بنائها تتـ بتعشيؽ تمؾ القطع
بالبنػػاء العمػػارم مػػف خػػالؿ تثبيتهػػا بالمػػادة الجصػػية كفقػػا لمػػا تػػـ ترقيمػػه مػػف الخمػػؼ لمقطػػع مسػػبقان

لضماف سالمة العمؿ عند التثبيت المكقعي.

يتضح مف خالؿ ما تقدـ أف أدراؾ المعمار لخصائص المادة اآلجرية كاالستفادة منها في عمؿ

اشكاؿ زخرفية متنكعة سكاء مف خالؿ اختالؼ قطع اآلجر أك نحتها كتقطيعهػا الػى أشػكاؿ متنكعػة

ذات أحجػ ػ ػ ػػاـ متبايت ػ ػ ػ ػػة كف ػ ػ ػ ػػؽ خط ػ ػ ػ ػػة هندس ػ ػ ػ ػػية محكم ػ ػ ػ ػػة الص ػ ػ ػ ػػناعة تؤل ػ ػ ػ ػػؼ بمجمكعه ػ ػ ػ ػػا الش ػ ػ ػ ػػكؿ
الزخرفي(الشكؿ.)ٜ

 -3ال صر  .يشػػكؿ هػػذا االسػػمكب جانبػان مهمػان يعطػػى لمػػبالط المػػزجج طابعػان مميػ از لػػه قيمػػه جماليػػة
عم ػػى العتب ػػة العمكي ػػة المقدس ػػة ،فف ػػي تزيين ػػه يتطم ػػب دق ػػة كمه ػػارة تقني ػػة ،تعتم ػػد عم ػػى أش ػػكاؿ نباتي ػػة
كهندسية كنصية خطية تنفذ بطريقتيف ،أحػداهما ترسػـ التصػاميـ عمػى الػبالط المػزجج مباشػرة ،كهػذا
ناتج عف أمكانية النقاش أك المصمـ كيتمثؿ بالنصكص الخطية(الشريط) فقط كتككف بالقياس نفسػه

كتسمى هذي بالطريقة المباشرة ،أما الطريقة األخػرل فترسػـ التصػاميـ عمػى الػكرؽ بقيػاس مصػغر ثػـ
تكبػػر عنػػد التنفيػػذ ،كأحيانػػا تكػػكف بالقيػػاس نفسػػه سػػيما فػػي المسػػاحة المسػػتطيمة المنفػػذ عميهػػا الػػنص

الخطػػي ،كتعػػرؼ هػػذي بالطريقػػة غيػػر المباش ػرة( ،كتجػػرل تنفػػذ التصػػاميـ بعػػد أف ترصػػؼ البالطػػات

المزجج ػػة بالم ػػادة الزجاجي ػػة البيض ػػاء عم ػػى األرض ،ث ػػـ يص ػػار بع ػػد ذل ػػؾ إل ػػى ترقيمه ػػا م ػػف الخم ػػؼ

لض ػػماف ع ػػدـ اختالفه ػػا عن ػػد التنفي ػػذ عم ػػى ج ػػدراف المبن ػػى ،كم ػػف الكاض ػػح أف التص ػػميـ يهي ػػأ بش ػػكؿ

يتطػابؽ فػي قياسػاته تمامػا مػع المسػاحة المػراد تزيينهػا) ( :21ص ،)71كفيمػا يخػص عمميػة تثبيػت
تمؾ القطع المزججة المزخرفة عمى الجدراف فيتـ بناؤها بطريقػة الرصػؼ المتجػاكر لتمػؾ القطػع كمػف

جميع الجهات كالمثبتت بكاسطة المادة الجصية الرابطة( ،كيككف ذلؾ كفقا لما تـ ترقيمه سػابقان عنػد

عممية أعداد التصميـ الزخرفي ،كيساعد ذلؾ عمى ضػماف جماليػة العمػؿ كالسػرعة باالنجػاز) (:18

ص ،)58كما تحتكم كؿ قطعة آجرية مزججة مهما اختمؼ حجمها عمى ركائز أك ثقػكب دائريػة أك
أخاديد شريطية مف الجهة الخمفية لغرض أحكاـ تثبيتها عمى الجدراف.
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 -4التخر ي  .غالبػان مػػا تسػتخدـ تمػػؾ التقنيػػة بماااد الخشااك حيااث تتمثاال تمااك الماااد بتخػريـ

الزخارؼ النباتية كالهندسية طبقان لمشكؿ الزخرفي المعد تصميمه مسبقان ،كعممية التثبيت تتـ بكاسػطة
المػادة الصػػمغية الالصػقة (الغػراء) كالمسػػامير الحديديػة عمػػى لػكح خشػػبي آخػػر معشػؽ األطػراؼ فػػي

البناء العمارم.

 -5التغلير  .تتجسااد تمااك التقنيااة بتااذهيك القبااك والماانذن وعمااى وجااه الخصااوص فااي
العتبااات المقدسااة (فهنهااا عبااار عاان قطاال ةجريااة مغمفااة بالااذهك(طابوق ذهبااي) ذات

هيئاااة مساااتطيمة الشاااكل وتالباااا ماااا تتخاااذ قياساااات ثابتاااة 21سااام×21سااام) (:28

ص ،)158ويااتم بناؤهااا بطريقااة الحاال والشااد ماان خاالل رصااف تمااك القطاال بعضااها
الااابعا والمثبتااات بالمااااد الجصاااية ،أماااا المقرنصاااات التاااي تغماااف باااالقطل الخزفياااة

المزخرفااة ،فيااتم تثبياات تمااك القطاال المطابقااة لاانفس مقاسااات أوجااه العقااود المنحوتااة
لممقرنصات بماد الجص.

 -6الط ر ق .كتتمثػػؿ تمػػؾ التقنيػػة بعمػػؿ مػػادة الػػذهب كالمينػػا كالمنفػػذة بتحميػػة اب ػكاب العتبػػة العمكيػػة
المقدسػػة ،حيػػث أظهػػر الفنػػاف المسػػمـ قد ارتػػه االبداعيػػة مػػف خػػالؿ مزاكجػػة تمػػؾ المعػػادف فيمػػا بينهػػا،

حيث جاءت األشكاؿ كتفاصيمها الدقيقة لممادة الذهبية منفذة طرقان يدكيان عمى القطعة المعدنية لمادة

النحاس األحمر المطمي بالذهب(شكؿٓٔ أ -ب).

في حين مادة المينا هي االخرل نفذت بطريقة الطرؽ اليدكم لمقطعة المعدنية البراز االشكاؿ

الزخرفية (كبعد ذلؾ تنظؼ بغسمها بالماء أك بمحمكؿ االسيد ،كما تضاؼ قطػرات مػف زيػت الالكنػدا

الى المينا عند البدء بالتنظيؼ ليساعد عمى لصؽ ألكانها عم ػ ػ ػػى القطع المع ػ ػ ػػدنية) ( :15ص،)74

حرريػػة كاطئػػة
كتػػاتي المرحمػػة الالحقػػة رسػػـ الزخػػارؼ عميهػػا مباشػرة بمػػادة المينػػا بعػػد تعرضػػه لدرجػػة ا
لتجفيفها مف الرطكبة ،كيجرم العمؿ بكاسطة فرشاة ناعمة لمأل الجزء المراد تمكينه ،كأحيانان يسػتخدـ
الػػدبكس أك أم الػػة ذات رأس مػػدبب رفيػػع لتمػػكيف االج ػزاء الدقيقػػة جػػدان ،كبعػػد ذلػػؾ (تنقػػؿ الػػى الفػػرف

الكهربػ ػػائي كتتػ ػػرؾ لمػػػدة (ٕ )٘-دقػ ػػائؽ كبدرجػ ػػة ح ػ ػ اررة تت ػ ػراكح بػ ػػيف(ْٓٓ ٛـ ْ ٜٓٓ-ـ) لتاخػ ػػذ المينػ ػػا
باالنصػهار كالتميػػع ،ثػـ تبػػرد بػالهكاء ،كتنظػػؼ مػػف القشػكر السػػكداء التػي تككنػػت عميهػا ،فضػالن عػػف
غسػمها بالمػاء أك بمحمػكؿ االسػيد ،كبعػد ذلػؾ نقػكـ بطػالء سػطح القطعػة بطبقػة شػفافة بيضػاء رقيقػػة

جػػدان كنجػػرم عميهػػا العمميػػة السػػابقة نفسػػها مػػف صػػهر مػػادة المينػػا كتنظيفهػػا بعػػد أخراجهػػا مػػف الفػػرف
كتركهػا لتبػػرد ثػػـ تنظػػؼ باالسػػيد كتجفػػؼ)( :29ص ،)85-81كهنػػاؾ طريقػػة أخػػرل بعمميػػة التمػػكيف
بمادة المينا اال أنها تتطمب كضع مسحكؽ المينا بقناني زجاجية مزكدة بقطعػة قمػاش نافػذة (شػاش)

نشػػدها بأحكػػاـ ثػػـ نقػػكـ بػػرش المسػػحكؽ فػػكؽ سػػطح القطعػػة المعدنيػػة ،كبعػػد تنظيفهػػا مػػف الش ػكائب
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ننقمها الى الفرف لمػدة دقيقتػيف النصػهار مػادة المينػا ثػـ نخرجهػا كننظفهػا كباالمكػاف مػزج الػكاف عػدة

كرشػػها ممػػا تظهػػر لنػػا بعػػد عمميػػة صػػهرها بقػػع لكنيػػة جميمػػة ،كبهػػذي الحالػػة تككنػػت الطبقػػة االكلػػى
لسطح المعدف بالمكف القهكائي المائؿ لألخضرار أك االسكد أك الرصاصػي بعػد أنصػهار مػادة المينػا
بالفرف نتركها لتبرد ثـ تنظؼ كنرسـ عميها االشكاؿ الزخرفية كبالكاف المينا المختمفة.

كعمػػى ضػػكء مػػا تقػػدـ يمكػػف لمباحػػث أف يعطػػي أريػػا مفػػادة أف التقنيػػات التػػي اسػػتخدمها الفنػػاف

المسمـ في تنفيذ زخارؼ العتبة العمكية اعتمدت فػي االسػاس عمػى تسػاكؽ الرمػز الجمػالي كالػكظيفي

عمػػى حػػد س ػكاء ،حيػػث اعتمػػد المزخػػرؼ عمػػى م ػكاد قميمػػة الكمفػػة ينػػتج منهػػا عم ػالن زخرفي ػان ذا غػػرض
كظيفي مف اجؿ تحقيؽ مبادئ الديف الحنيؼ يتمثؿ بػ (االسػالـ) الػذم يعػد التقشػؼ كالزهػد أحػد أهػـ

مبادئػػه االساسػػية ،فضػػال عػػف تحقيػػؽ الجانػػب الجمػالي الػػذم يضػػيؼ آثػػارة بصػرية معػػززة لالتصػػاؿ
كمثيرة لالنتباي ،كتحمؿ في ذات الكقت دالالت تعبيرية متعددة.

التمثل الجمالي في التكوينات الزخرفية:

كاجه الفناف المسمـ قضية فكرية ترتبط ارتباطان كثيقان بعقيدته كهػي عػدـ القػدرة عمػى التعبيػر عػف

الذات اآللهية المنزهة سكاء بشكؿ مادم مممكس أك حتى بشػكؿ فنػي أبػداعي ،لػذا جػاء التعبيػر عػف
تمػؾ الحقيقػػة المنزهػػة مػػف خػػالؿ تكػرار الكحػػدات الزخرفيػػة بػػالمطمؽ الالنهػػائي كتعبيػػر جمػػالي ،ليؤكػػد
الحقيقة التي أستحكذت عمى كجدانه كشعكري الباطني ،ككأنه يستشعرها بكػؿ مػرة يتكجػه بهػا الػى ا

في الصالة أك في الدعاء فجعمته يستمهمها في فنه تسبيحا لذكر ا عبر نتاج جمالي أبداعي يمثؿ
صكرة ذهنية مرئية مممكسة مجردة ذات صيي منطقية هندسية مف خالؿ تكرارها االيقاعي كتنكعها

المتماثؿ أك غير المتماثؿ أك المتعاكس أك المركزم كالذم يتحػكؿ الػى أيقاعػات بصػرية ،كبهػذا فػاف
التكرار يجعؿ المتأمؿ يككف نظرة كمية لالشكاؿ المتكررة كأقامة العالقة بيف أجزائهػا لكػي تتكحػد فػي
كحػػدة كاحػػدة مػػف خػػالؿ عناص ػري التصػػميمية الزخرفيػػة(،فالتكرار كاالنتشػػار الػػذم صػػاحب الزخرفػػة

االسػػالمية يعتقػػد انػػه يرمػػز الػػى الديمكمػػة التػػي ال تكػػكف األ ) ( :31ص ،)93فض ػالن عػػف ذلػػؾ

فالتكرار يسمب الخامات خصائصها المادية المعركفة كيحممها خصائص مختمفة تمامان عػف حقيقتهػا
المادية فتصبح مجاالن لرؤيػة عميقػة التعبيػر غيػر محػدكدة كال مقيػدة بشػكمها المػادم المحػدكد (،فهػي
م ػػف ش ػػأنها أف تب ػػدم ك ػػؿ ثرائه ػػا الحس ػػي عم ػػى ي ػػد الفن ػػاف ،حي ػػث تتظ ػػافر س ػػائر العناص ػػر المادي ػػة

المسػػتخدمة فػػي تركيبهػػا لتتعػػاكف جميعػػا عمػػى تكػػكيف ذلػػؾ المحسػػكس الجمػػالي الػػذم يثيػػر انتباهنػػا،

فميس المادة شيئان صنع منه العمؿ الفني ،اكانما هي غاية في ذاتها بكصفها ذات كيفيات حسػية مػف
شأنها تككيف المكضكع الجمالي) ( :14ص.)33
كما يكشؼ لنا التكرار الككني عف سر التكازف كلهذا (فهك يعطي معنػى االتػزاف الف التكػرار أذا

أختؿ عػف المنظكمػة اآللهيػة الكامنػة فيػه أختػؿ كأعتػؿ ككشػؼ عػف عػدـ االسػتقرار ،كأذا أعتػدؿ نػتج
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عنه االتزاف ،أذف فالصمة كثيقة بيف االثنيف كأف لـ تكف كاضحة) ( :31ص ،)88لذا فالعالقػة بػيف
األكزاف البص ػرية فػػي التصػػميـ الزخرفػػي تعطػػي لممتمقػػي اإلحسػػاس باالسػػتقرار نتيجػػة المسػػاكاة فػػي

التعػػارض ،كمػػف أنكاعػػه التػكازف المتماثػػؿ الػػذم تظهػػر فيػػه األجػزاء المتماثمػػة عمػػى مسػػافات متسػػاكية
مف المركػز ،أمػا غيػر المتماثػؿ فهػك أقػؿ كضػكحان كغيػر صػريح كتشػترؾ فيػه األجػزاء غيػر المتماثمػة

فػػي التكزيػػع الزخرفػػي ضػػمف الكحػػدة األساسػػية ،كالت ػكازف الشػػعاعي الػػذم تتػػكزع فيػػه التشػػكيالت مػػف
مركػػز بػػؤرم مكحػػد ،كالت ػكازف الػػكهمي الػػذم ال يعتمػػد عمػػى التشػػابه بػػيف التشػػكيالت الزخرفيػػة ،كانمػػا
عمى االحساس بأكزانها النسبية ضمف الكؿ.

لػػذا فالدقػػة المتناهيػػة لػػنظـ الكػػكف تػػنعكس بشػػكؿ مبػػالي فػػي النظػػاـ الهندسػػي الزخرفػػي مػػف خػػالؿ

التنظػيـ الػدقيؽ لمعالقػات الجماليػة بػيف االجػزاء كالتناسػب بػيف الكحػدات كتكازنهػا كأسػتقامة خطكطهػػا

كزكاياها كحساب النسبة بيف أجزائها حسابان دقيقا محكما بمنطؽ رياضي هندسػي ،أذ يتػأثر التناسػب
باألشكاؿ المكجكدة كعالقاتها مع بعضها البعض في الفضاء التصميمي ،كيرتبط ذلؾ كمه بأسػاليب

التنظػػيـ الشػػكمي ،سػػيما فػػي عالقػػة الشػػكؿ بالفضػػاء( ،فالتناسػػب أحػػد مقكمػػات الجمػػاؿ ينطػػؽ بمغػػة

رياضػػية هندسػػية متضػػمنان نظام ػان كايقاعػان يجعمػػه أقػػرب الػػى المكسػػيقى المتناغمػػة كينػػتج الجمػػاؿ مػػف
انسػػجاـ الشػػكؿ (الكػػؿ) فػػي عالقتػػه مػػع األج ػزاء كانسػػجاـ األج ػزاء فػػي عالقته ػا مػػع بعضػػها ،أم أف

الجمػػاؿ يتجسػػد فػػي الكػػؿ كاألج ػزاء كتناسػػباتها كيكػػكف التناسػػب حسػػابيان أك هندسػػيان أك تناغمي ػان كهػػذي
تمثؿ األنماط الرئيسية لمتناسب)( :27ص.)82-81

كمف المعركؼ اف الشيء يبرز نقيضه كيؤكدي خاصة بيف االسمكب الزخرفػي الهندسػي كالنبػاتي

كالنصػي الخطػي فػي تكافػؽ كانسػػجاـ ككحػدة بينهمػا ،بحيػث يصػبح كػػؿ منهمػا مكمػالن لالخػر كمؤكػػدا

لكجػػكدي عػػامال عمػػى أبػراز الهػػـ جمالياتػػه فهػػك " كحػػدة خاصػػة بالعالقػػات الشػػكمية نتمقاهػػا مػػف خػػالؿ
ادراكاتنػػا الحسػػية مػػف خػػالؿ ابتكػػار أشػػكاؿ سػػارة ،كهػػذي األشػػكاؿ تقػػكـ ب شػػباع إحساسػػنا بالجمػػاؿ،

كيحػػدث هػػذا اإلشػػباع خاصػػة عنػػدما نكػػكف قػػادريف عمػػى تػػذكؽ الكحػػدة كالتػػملؼ الخػػاص بالعالقػػات
الشكمية " ) ،(40:p.16لذلؾ (فالكحػدة الفنيػة تسػتمد ركحهػا مػف الهػاـ كاحػد مهمػا تباينػت عناصػرها
كتنكعػػت أشػػكالها كاختمفػػت تقنياتهػػا)( :4ص ،)194كمػػف هنػػا يمكػػف القػػكؿ أف الكحػػدة كالتنػػكع فػػي

الفنػػكف االسػػالمية مػػا هػػي اال ترجمػػة فػػي صػػكرة صػػيي جماليػػة بميغػػة تعكػػس مضػػاميف التكحيػػد كػػأهـ
مككف مف مككنات الكحدة في الحضػارة االسػالمية عامػة كالفنػكف االسػالمية عمػى كجػه الخصػكص،
كهذا ما جعؿ(كحدة التصػميـ الزخرفػي عبػر الػزمف كمعػادؿ لكحػدة العقيػدة كتأثيرهػا عمػى فكػر الفنػاف

المسمـ)( :4ص ،)181كعمى ذلؾ فاف الكحدة داخؿ أطار التنكع عكسػت كحػدة الػنظـ الفكريػة التػي
أتسػػمت بالكميػػة كالشػػمكؿ مػػف خػػالؿ طابعهػػا الجمػػالي فتصػػبح الخامػػة أك الخامػػات بجميػػع أنكاعهػػا
بمثابة كسائط لنقؿ المضػاميف الكامنػة لالشػكاؿ الزخرفيػة كاالسػس الفكريػة كالفنيػة ،فالكحػدة ال تعنػي
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التشابه بػيف كافػة العناصػر البانيػة ،بػؿ يمكػف أف يكػكف هنػاؾ اخػتالؼ بينهػا فمتػى مػا كػاف التكػكيف
غير مربؾ أك متشتت لمنظػر كالعناصػر فيػه ذات تشػكيؿ متػرابط متماسػؾ تػكفرت فيػه الكحػدة "حيػث

تعيش كؿ عناصر العمؿ الفني في ارتبػاط داخمػي متشػابؾ ،فهػي تتضػامف جميعػان لكػي تكػكف كحػدة
يصبح لها مف القيمة ما هك افضػؿ مػف مجػرد قيمػة مجمػكع تمػؾ العناصػر"( :13ص ،)79فالكحػدة

الزخرفية تتحقؽ اما عف طريؽ عالقة الجزء بػالجزء الػذم يظهػر فيهػا كػؿ جػزء كأنػه شػكؿ قػائـ بحػد
ذاتػػه أك مػػف خػػالؿ عالقػػة الجػػزء بالكػػؿ ضػػمف أج ػزاء منفصػػمة بعضػػها عػػف الػػبعض اآلخػػر إال أنهػػا
مكحدة كمرتبطة ضمف نظاـ متملؼ في كؿ أجزائه.

أم ػػا الس ػػيادة فتمث ػػؿ (الحال ػػة الت ػػي يك ػػكف فيه ػػا العنص ػػر التص ػػميمي الفتػ ػان لمنظ ػػر كمتغمبػ ػان عم ػػى

العناصر األخرل التي تككف مكممة الظهاري ضمف التكػكيف العػاـ بحيػث يػتـ تكجيهػه كبشػكؿ يهػيمف

عمػػى بقيػػة األج ػزاء لمكصػػكؿ الػػى الكحػػدة)( :26ص )33كيتحقػػؽ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ أعط ػاء العنصػػر
المهـ تأكيدان بصريان  ،يمثؿ حجمان أك شكالن أك لكف أك قيمة ضكئية أك مممسان مغايرا.

ػاء عمػػى مػػا تقػػدـ يػػرل الباحػػث أف الفنػػاف المسػػمـ أعطػػى سػػيادة لكػػؿ جػػزء مػػف اجػزاء التكػػكيف
كبنػ ن
الزخرفي بػنفس األهميػة فػي جػذب االنتبػاي ليؤكػد االحسػاس بالالنهائيػة كسػمة جماليػة كهػذا مػا نجػدي

بزخارؼ العتبة العمكية المقدسة.

التمثل التعبيري في التكوينات الزخرفية
الزخرفػػة كحالػػة فني ػػة أرتػػبط ظهكرهػػا م ػػع حاجػػة نفس ػػية ،حيػػث كػػاف يعتق ػػد االنسػػاف الب ػػدائي أف

الزخرفة لها قكة سحرية تقيه مف المخاطر كتحميه مف االعداء كتجمب له القكة كتضمف له السالمة،

كمػػف جانػػب آخػػر " أرتبط ػت الفخامػػة بفػػيض غزيػػر مػػف الزخرفػػة "( :3ص ،)28كمػػف هػػذا المنطمػػؽ
نجد أف كفػرة الزخػارؼ سػاعدت عمػى إخفػاء المبنػى فػي بعػض األحيػاف ،ممػا عػدت ميػزة عرفػت بهػا

العمػػارة االسػػالمية ،فاألشػػياء المزخرفػػة فػػي الفػػف االسػػالمي مثمػػت شػػيئان جكهريػػا( ،كطريقػػة لرفػػع مػػف

قيمة االشياء بكاسطة زخرفتها) ( ،)35: P6حيث " صممت هذي المباني الفخمة لتبث شعكر الهيبة
كاالجػػالؿ فػػي نفػػس المشػػاهد كلػػـ يبخػػؿ عميهػػا مشػػيدكها بجهػػد اك فػػف "( :7ص ،)143كمػػا جػػاءت

لتعطػػي جمػػاالن فريػػدان مػػف نكعػػه كجػػالالن ككجاهػػة مانحػػة فػػي الكقػػت نفسػػه مناخػان مهيب ػان يغػػرم بال ارحػػة
كيكحي بالشػاعرية ،فضػالن عػف ككنها(تحػدد االهميػة الرمزيػة لممبنػى أسػمكبان كثػراء المعالجػة الزخرفيػة
فهػي جكهريػة فػي العمػارة كأف الشػػرط الػرئيس الػذم يتطمبػه الفنػاف هػػك أف تؤكػد الزخرفػة كجكدهػا فػػي
كظيفػػة عمميػػة مممكسػػة فػػال يكفػػي فقػػط أمتػػاع العػػيف ،بػػؿ أف ترمػػز كتصػػؼ كظيفػػة المبنػػى أك تػػؤدم

أغ ارض ػان مفيػػدة أخػػرل) ( :3ص ،)28فزخػػارؼ العتبػػة العمكيػػة ضػػمف هػػذا المفهػػكـ تمتمػػؾ ص ػػفات

رمزيػػة تحممهػػا بعػػض عناصػػرها الماديػػة كالفضػػائية فيهػػا ،كتمثػػؿ بمجمكعهػػا رسػػالة تفهػػـ منهػػا معػػاف
مح ػػددة له ػػا عالق ػػة بمعتق ػػدات اإلنس ػػاف المس ػػمـ سػ ػكاء كان ػػت مقص ػػكدة اك غي ػػر مقص ػػكدة(،فالمبرر
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الحقيقػػي لمزخرفػػة ،هػػك أف تؤكػػد الشػػكؿ بطريق ػة أك بػػأخرل فتمػػؾ قاعػػدتها الذهبيػػة)(،)41:P40-41

لػػذلؾ جػػاءت كاصػػفة لمشػػكؿ مػػف خػػالؿ مػػا تحمػػؿ مػػف أفكػػار (فهػػي إشػػارة غيػػر كالميػػة لتحديػػد هكيػػة
الشػػكؿ كتؤكػػد العناصػػر المعماريػػة ،فضػػال عػػف القيػػاـ بالداللػػة عمػػى األمكنػػة كالفضػػاءات كاحتمػػاالت

الحركػػة)( ،)36: P9كثمػػة حقيقػػة أخػػرل "أف المعاص ػريف كػػانكا يحػػددكف هكيػػة المبنى(أعنػػي ككنػػه

عممانيا أك دينيان) عف طريؽ الزخارؼ بقػدر مػا كػانكا يحػددكنها عػف طريػؽ األشػكاؿ المعماريػة "(:6

ص ،)364ككنهػػا تمثػػؿ معنػػى تصػػكيريان معينػان فهػػي مشػػبعة بأهميػػة إخباريػػة معينػػة تصػػكر كتتحػػدث
مصدرف لقبكؿ الزخرفػة فػي
ا
بالرمز عف ظكاهر معينة أك تعبر عف تصكرات مهمة كمعقدة (،كهناؾ

العمػػارة هػػي لجمػػاؿ أشػػكالها التجريديػػة سػكاء كانػػت بػػأداء االنسػػاف أك اآللػػة ،كالشػػعكر بقيمػػة كأهميػػة

العمؿ كالجهد االنساني المبػذكؿ فػي أدائهػا) ( ،)42: P53لػذلؾ يسػتدؿ الباحػث بػأف زخػارؼ العتبػة
العمكيػة تمػنح متعػة بصػرية ال تقػؿ شػأنان عػف شػكمها العمػارم ،فضػال عػف أنهػا تسػاعد عمػى الشػػعكر

باالسػػتم اررية الفضػػائية كالشػػمكلية الزخرفيػػة التػػي تعطػػي لمفضػػاء شػػعك انر باالنفتػػاح كالرحابػػة كالسػػعة،
كمف هذا المنطمؽ كاف الفناف المسمـ يعمؿ عمى تغطية المساحات كالسطكح كينفػر مػف تركهػا بػدكف

زينة أك زخرفة ككأنه سعى بفنه كراء جكهر هذي الزخارؼ ،فأصبحت تفرض عميه صك انر كرمك انز مػف
نكع خاص ،فبعد أف كاف الفناف ينقؿ (صكرة نفسه) الى الغير في الزخرفة أصبح يعتمػد العكػس أم

ينقؿ صكرة (نفس الغير) الى (نفسه) بعد أف فرض عميها ذاته أم (أف الفناف يبتػدع أشػكاالن ،ليسػت

بالضركرة اف يككف لها مػا يماثمهػا فػي الكجػكد ،فمػيس مػف مهمػة الفنػاف ترديػد مػا جػاءت بػه الطبيعػة

كبذلؾ فاف الشكؿ يأخذ كيفيته الجمالية) ( :5ص ،)413كبهذا تخطى الفناف المسمـ مبدأ التقميد أك

العفكية المباشرة الى التمثيػؿ غيػر المباشػر نحػك المطمػؽ عبػر فكػر شػمكلي ،متمػثالن بالشػكؿ المجػرد

هندسيا ،لذا جاء النتاج الفني االسلمي بشكل عام وزخارف العتباة العموياة عماى وجاه
الخصااوص متساامة بالطااابل التجرياادي بوصاافها مظه ا ار لمتوحيااد ،حيااث مثمااه التوزياال

االنسيابي لموحدات الزخرفية المتكرر تك ار ار انسيابيا الى ماا النهاياة كمحاولاة الثباات

اف الكجكد يرجع الى المدبر الكاحد االحد.
مؤشرات اإلطار النظري

ٔ -أقترن ػػت الكظيفػػػة عبػ ػػر التػػػاريخ بالفعػػػؿ اإلنسػ ػػاني فهػ ػػي تنط ػػكم عمػػػى ظػ ػػاهرة خارجيػػػة يفػ ػػرض
عميها(أسػػمكب عمػػؿ) ،فه ػي ثم ػرة لفاعميػػة إنتاجيػػة قائمػػة عمػػى محاكلػػة إبداعيػػة ي ػراد بهػػا لمطبيعػػة أف
تحيؿ الى ركح الفناف.

ٕ -الزخرفػػة تمثػػؿ مشػػركعان كظيفي ػان لػػيس جمالي ػان مقصػػكدا لذاتػػه ،كأنمػػا هػػي جػػزء مػػف أهميػػة المبنػػى
بقصد الحفاظ عميه مف التاثيرات البيئية كالمناخية كتثمينا له في نفكس المسمميف.
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ٖ -تػػؤدم الزخرفػػة كظػػائؼ انشػػائية ناتجػة عػػف تغميػػب األحسػػاس بالفضػػاء عمػػى األحسػػاس بالكتمػػة،
كينشأ هذا التغميػب الفضػائي عبػر إيقاعػات بصػرية تػؤدم الػى إخفػاء العناصػر اإلنشػائية مػف خػالؿ
عالقة أساسية كجكهرية بيف الفضاء كالزخرفة كمنحها خفة كأثارة محببة الى النفس.

ٗ -تعد الكظيفية مف المؤثرات المهمة في عممية االخراج العاـ ،لػذا يجػب أف يكػكف الحػؿ الػكظيفي
حالن جماليان يرضي الحاجة الجمالية.

٘ -تمكػػف الفنػػاف المسػػمـ مػػف جعػػؿ أرخػػص الخامػػات تنػػاظر كت ػكازم بجمالهػػا كبهائهػػا أغمػػى كأثمػػف
الخامات حيث أضفى عميها مف زخارؼ دقيقة لتدؿ عمى قدراته االبتكارية كمهاراته المتعددة.

 -ٙتعامػػؿ المعمػػار المسػػمـ مػػع التقنيػػات التنفيذيػػة لزخػػارؼ العتبػػة العمكيػػة بمنتهػػى االحسػػاس كالفهػػـ

حيث اسبي عميهػا مػف مبػادئ عقيدتػه ،مػف خػالؿ أظهػار جػكهر المػادة كالنػاتج مػف الفكػر االسػالمي
لممادة كمكنكناتها.

 -ٚارتكزت زخارؼ العتبة العمكية عمى أسػس تصػميمية تػؤدم غرضػها الػكظيفي كالجمػالي لػتعكس
مضاميف التكحيد كأهـ مككف مف مككنات الكحػدة فػي الحضػارة االسػالمية عامػة كالفنػكف االسػالمية

عمى كجه الخصكص.

 -ٛأعطت زخارؼ العتبة العمكية جماالن ذا جالؿ ككجاهة مانحة مناخان مهيبان يغرم بالراحة كيػكحي
بالشاعرية ،فضالن عف تحديدها لهكية المبنى الديني.

 -ٜأتسػػمت زخػػارؼ العتبػػة العمكيػػة بالمتعػػة البص ػرية التػػي ال تقػػؿ شػػأنان عػػف الشػػكؿ العمػػارم ،كمػػا

جاءت لتعبر عف الشعكر باالستم اررية الفضائية كالشمكلية التي تتمثؿ باالنفتاح كالرحابة كالسعة.

ٓٔ -أعتمػػد الفنػػاف المسػػمـ التمثيػػؿ غيػػر المباشػػر نحػػك المطمػػؽ عبػػر فكػػر شػػمكلي ،متساام بطااابل
تجريدي من خلل تكرار الوحدات الزخرفية بأعتبارها مظه ار لمتوحيد.

الفصل الثالث /إجراءات البحث:

منهجية البحث :اعتمد الباحث المنهج الكصفي لتحميؿ العينة ككنه يعد األنسب لدراسته.

مجتماال البحااث :إقتصػػر مجتمػػع البحػػث الحػػالي عمػػى د ارسػػة تسػػاكؽ األبعػػاد فػػي زخػػارؼ العتبػػة

العمكية المقدسػة ،أذ بمػي مجتمػع البحػث(ٖٓٔ) نمػاذج ،بعػد اسػتبعاد المتشػابهة مػع نظائرهػا االخػرل

مف المجتمع الكمي.

طريقاااة اختياااار عيناااة البحاااث :ت ػػـ أنتق ػػاء عين ػػة البح ػػث عم ػػى كف ػػؽ أس ػػمكب العين ػػة القص ػػدية غي ػػر

االحتمالية بكاقع(٘) نماذج كبنسبة مئكية قدرها (ٕٓ )%مف مجتمع البحػث ،كاختيػرت تمػؾ العينػات
عمى كفؽ المسكغات اآلتية:

ٔ -تكافر األسباب المكضكعية لزخارؼ العتبة العمكية ( نماذج عينة الدراسة).
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ٕ -التنكع األسمكبي كالتصميمي لزخارؼ العتبة العمكية (نماذج عينة الدراسة).

ٖ -كضكحية تساكؽ االبعاد الكظيفية كالجمالية كالتعبيرية لنماذج عينة الدراسة .
ٗ -أنها تغطي مكضكعة البحث بما ينسجـ مع تساكؽ أبعادها ضمف حدكد البحث.

مصااادر جماال المعمومااات :أرشػػيؼ الباحػػث ،أدبيػػات االختصػػاص ،الد ارسػػة الميدانيػػة االسػػتطالعية

لمعتبة العمكية المقدسة كتصكير المجتمع الخاص بالبحث ،الخبراء في حقؿ االختصاص.

أدا البحث  /أرتكز البحػث عمػى بنػاء أداتػه المتمثمػة باسػتمارة التحميػؿ( ممحػؽ رقػـ ٔ) عمػى كفػؽ هػدؼ
البحػػث كفقػرات االطػػار النظػرم كمؤشػراته عبػػر مرتكػزات أساسػػية تكفػػؿ االعانػػة عمػػى تحميػػؿ النمػػاذج،
حيث مثمت تمؾ المرتكزات االبعاد الكظيفية كالجمالية كالتعبيرية.

صاادق األدا  :لغػػرض تحقيػػؽ صػػدؽ اسػػتمارة التحميػػؿ(األداة) عػػرض الباحػػث هػػذي االسػػتمارة عمػػى
مجمكعػػة مػػف الخب ػراء(ٔ) المختصػػيف بالجانػػب العممػػي كالفن ػي فػػي ميػػداف الخػػط العربػػي ،كالػػذيف بين ػكا
صػػالحية كفاعميػػة فقػرات االسػػتمارة ،كبهػػذا حظػػي نظػػاـ التحميػػؿ المعػػد عمػػى اتفػػاؽ بنسػػبه (ٓٓٔ)%
مع الخبراء ،كبذلؾ تعد االداة صادقة كمالئمة إلجراء التحميؿ في البحث.

ثبااااات األدا  :إليج ػػاد الثب ػػات كالتأك ػػد م ػػف مكض ػػكعية التحمي ػػؿ كص ػػحته اس ػػتعاف الباح ػػث بمحممَ ػػيف

خارجييف(ٕ) ،انطالقا مف ككف الثبات إجراء ضركريان في عمميات قياس األمر المراد ثباته كذلؾ لكي
َ
تظهػر النتػائج درجػة كافيػة مػف االسػػتقرار ،لػذا قػاـ الباحػث بتحميػؿ كاحػػدة مػف عينػات البحػث ،ثػـ تػػـ

عرض ػػها عم ػػى المحممَ ػػيف ك ػػؿ عم ػػى ح ػػدة  ،فظه ػػر أف نس ػػبة األكؿ منهم ػػا( ،)% ٛٙكنس ػػبة المحم ػػؿ
عدي نسبة إتفاؽ عالية َّ
مكنت الباحث مف اسػتكماؿ تحميػؿ عينػات البحػث
الثاني( ،)%ٛٛمما يمكف ّ
األخرل ،كيكضح الجدكؿ اآلتي درجات المحمميف كمتكسط معامؿ الثبات :

(ٔ)

ت

درجات المحمميف

ٔ

المحمؿ األكؿ % ٛٙ

ٕ

المحمؿ الثاني % ٛٛ

متكسط معامؿ الثبات بيف المحمؿ األكؿ كالمحمؿ الثاني
% ٛٚ

الخبراء هـ:

أ .د .عباس جاسـ حمكد ،تصميـ طباعي ،كمية الفنكف الجميمة ،جامعة بابؿ.
أ .د .خميؿ أبراهيـ  ،تصميـ طباعي ،كمية الفنكف الجميمة ،جامعة بغداد (متقاعد).
أ .د .نصيؼ جاسـ محمد ،تصميـ طباعي ،كمية الفنكف الجميمة ،جامعة بغداد.
أ .د .جكاد عبد الكاظـ ،فنكف تشكيمية ،كمية الفنكف الجميمة ،جامعة بغداد.
أ .ـ د .نعيـ عباس حسف ،تصميـ طباعي ،كمية الفنكف الجميمة ،جامعة بغداد.

(ٕ)

المحمالف هما :

أ  .د  .نصيؼ جاسـ محمد  ،تصميـ طباعي  ،كمية الفنكف الجميمة  ،جامعة بغداد.
أ .د .جكاد عبد الكاظـ ،فنكف تشكيمية ،كمية الفنكف الجميمة ،جامعة بغداد.
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العينة رقم()1

الموقل /كاجهة لمدخؿ باب الشيخ الطكسي*.

الهيأ  /نافذة صماء يعمكها عقد مدبب بهيئة مستطيمة الشكؿ.
نوع الزخرفة /مركبة (نباتية  +هندسية  +نصية خطية).

الخامة /خزؼ عمارم.

الوصااف العااام /يتك ػكف التصػػميـ الزخرفػػي مػػف كاجهػػة خارجيػػة بهيػػأة
عنصر عمارم ممثؿ بعقد مدبب تزينها كحدات زخرفية متناظرة تضـ

عناصر نباتية كهندسػية ،فضػالن عػف تكسػط التصػميـ الزخرفػي تكػكيف

نصي خطي ،كما يمحؽ بتأطير الكاجهة شريط زخرفي نباتي.

التحميل والمناقشة  /أتسـ التصميـ الزخرفي لمنافذة الصماء بأالعتماد عمى مادة الخػزؼ العمػارم،
كالتػػي قصػػد مػػف كرائهػػا الفنػػاف المسػػمـ الػػى الغػػاء التحجػػيـ كالبحػػث عػػف مفهػػكـ جديػػد هػػك الالمكػػاف
كالالزماف ،الذم سيقكد في النهايػة الػى محطػات الالتمثيػؿ  ...الػى الرحػاب المطمػؽ كالكاسػع ،حيػث

جسػػدت هػػذي الخام ػة بأسػػمكب الرصػػؼ ،كالتػػي اعطػػت بػػدكرها بعػػدان جمالي ػان ككظيفي ػان كسػػعة فضػػائية
كتخفيػػؼ مػػف شػػدة المبنػػى ،فضػالن عػػف أنعكػػاس اشػػعة الشػػمس ،كالحفػػاظ عمػػى المبنػػى مػػف التػػأثيرات

المناخية سيما تسرم أمطار فصؿ الشتاء ،باالضافة لطبيعتها األنشائية.

بينما أسهمت التك اررات الحاصمة في تعزيز العممية التتابعيػة ،كذلػؾ عمػى كفػؽ التكػرار المتماثػؿ

كغيػػر المتماثػػؿ ،فػػالتكرار الزخرفػػي يمثػػؿ مصػػد انر جمالي ػان يػػدفع المتأمػػؿ الػػى أَبعػػاد أعمػػؽ مػػف شػػكمها
المباشػػر فهػػي بحػػد ذاتهػػا تعبػػر عػػف تأمػػؿ الالنهػػائي فػػي الكجػػكد الكػػكني االلهػػي ،كهػػذا التك ػرار يكلػػد

ايقاعػ ػان متناكبػ ػان كمس ػػتم انر باس ػػتمرار العناص ػػر الزخرفي ػػة ،كبتتابعه ػػا تعط ػػي احساسػ ػان بأنه ػػا تنش ػػأ م ػػف
االرض لتنمػػك كتتصػػاعد فػػي الفضػػاء كتتجػػاكر كتتكػػرر كتتػػابع ككأنهػػا تحمػػؿ معػػاني ركحيػػة لممتمقػػي

الػذم يتبػع تك ارراتهػا الجماليػة ،كمػا يظهػر التضػاد بفعػؿ تكظيػؼ مفػردات متعػددة األشػكاؿ كاألحجػػاـ

كاأللكاف ،مما أدل الى تككيف كحدة زخرفيػة مػع الفضػاء األسػاس لمتصػميـ ،فضػالن عػف تفػاكت القػيـ

الض ػػكئية كالمكني ػػة المتباين ػػة ،بينم ػػا حق ػػؽ التص ػػميـ تناس ػػبان ف ػػي الص ػػفات المظهري ػػة الش ػػكمية ض ػػمف

ػاظر ثنائي ػان كرباعي ػان عمػػى كفػػؽ المحػػاكر العمكديػػة
التصػػميـ العػػاـ ،فػػي حػػيف حقػػؽ التصػػميـ العػػاـ تنػ ان
كاالفقي ػػة ،كال ػػذم م ػػنح س ػػمة التػ ػكازف المتماث ػػؿ عب ػػر تكزي ػػع التككين ػػات كالمف ػػردات الزخرفي ػػة النباتي ػػة

*

الشيخ أبي جعفر محمد بف الحسف الطكسي المعركؼ بػ(شيخ الطائفة) ت ٓ ٗٙهػ بعد هجرته مف بغداد إلى النجؼ كتأسيس حكزته
األكلى عاـ  ٗٗٚهػ  ،انتقؿ النتاج الفكرم مف جميع المدف اإلسالمية الشيعية الى تمؾ المدينة لغرض التممذة عمى يدي.
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كالهندسية ،كجاء المككف النصي الخطي عمى كفػؽ تػكازف كهمػي ،بينمػا أظهػر التكافػؽ المػكني كحػدة

عمؿ مترابطة كمنسجمة ضمف األنشاء الكمي.

فػػي حػػيف أحػػدث التصػػميـ سػػيادة مظهريػػة لمشػػكؿ النبػػاتي مػػف جػ ّػراء إشػػغاله أكبػػر سػػعة فضػػائية،
مما حقؽ رؤية بصرية باتجاي كاحد مف األسفؿ الى األعمى ،كما نظـ األطار الزخرفي كالمككف مػف
زخػػارؼ نباتيػػة لمفػػردات بسػػيطة كمركبػػة عمػػى كفػػؽ تك ػرار أيقػػاعي متنػػاكبِّ ،
كيبػػرز التصػػميـ إرادة

الفنػػاف المسػػمـ بتنكيػػع المفػػردات كتفعيمهػػا أم ػالن بالحصػػكؿ عمػػى ن ػكاتج جماليػػة تصػػميمية مػػف خػػالؿ
أنتقاله مف كحدة داخؿ التصميـ الى كحدة أخػرل ،إال إنهػا جميعػا تتػألؼ مػف كحػدة كبػرل يستشػعرها
المتمقي تحكـ كؿ هذي التنكع فكأف الكحدة بداخؿ التنكع ككأف الالنهائية بداخؿ االستم اررية المتكررة،

فتمثػؿ أبعػادان جماليػة معبػرة عػػف المطمػؽ كعػف صػفة المطمػؽ الالنهائيػػة كالكحػدة التػي تنشػأ منهػا كػػؿ

تعبػػر عػف سػػمات المخمكقػػات كتنكعاتهػػا الالنهائيػة كالتػػي خمقهػػا الكاحػػد،
التنكعػات كاالختالفػػات التػػي ّ
كيعػػزك الباحػػث تنػػكع الزخػػارؼ بػػيف ال ػكاقعي كالمجػػرد الػػى كجػػكد بعػػد دينػػي داللػػي يعبػػر عػػف قدسػػية
الراقد كما يتمتع به مف مكانة دينيػة تكػكف فػي المحصػمة النهائيػة ج ازؤهػا الجنػة كمػا فػي قكلػه تعػالى

{إِنَّلِلْمُتَّقِنيَمَفَازاً*حَدَائِقَوَأَعْنَاباً}


*

كجاء ذلؾ التمثؿ ليعطي بعدان أعتباريان لهيبة كجالؿ المبنى ككنه يضـ أحد االكلياء الصػالحيف،

فضػ ػالن ع ػػف أعط ػػاء الخام ػػة س ػػعة لفن ػػاء الص ػػحف الشػ ػريؼ ،م ػػف خ ػػالؿ تأكي ػػد الفن ػػاف المس ػػمـ عم ػػى

الالتعيػ ػيف كالالتحدي ػػد ،عب ػػر الغ ػػاء ك ػػؿ مف ػػاهيـ الحجميػ ػة كالجس ػػمية كالمك ػػاف كالزم ػػاف ،كيقكدن ػػا ال ػػى
محطات الالتمثيؿ  ....الى الرحاب االلهيه المطمقة.

العينة رقم()2

الموقل /باب مدخؿ الضريح الشريؼ.

الهيأ  /لكزية مفصصة.

نوع الزخرفة /نباتية  +نصية خطية.

الخامة /المينا كالذهب.

الوصاااااف العاااااام /يت ػ ػػالؼ التص ػ ػػميـ الزخرف ػ ػػي م ػ ػػف هيئ ػ ػػة لكزي ػ ػػة
مفصصة مككنة مػف مسػتكييف أحػدهما تمثػؿ بػالتككيف الكسػطي،

حيث جاء مزينان بأرضية زخرفية نباتية منفذان عميها تككيف نصػي

خطي ،أما المستكل اآلخر المؤطر لمتككيف الكسطي فعكؿ عمػى
تزينه بزخارؼ نباتية.

*

سكرة النبأ آيةٖٔ.ٖٕ-
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التحميااال والمناقشاااة /أعتم ػػد التص ػػميـ الزخرف ػػي عم ػػى م ػػادتي ال ػػذهب كالمين ػػا ،حي ػػث ج ػػاء تنفي ػػذهما
بأسػػمكب الطػػرؽ اليػػدكم ،كالػػذم أمتػػاز بتقنيػػة مهاريػػة عاليػػة الدقػػة حيػػث تذبػػذب سػػطحها فػػي عالقػػة

متبادلة بػيف العمػؿ الزخرفػي كالخامػة تشػبه الػى حػد أبػراز الشػكؿ كتأكيػدي عػف االرضػية الغػائرة ،كمػا

أعطت المزاكجة بيف الخامات بعدان أعتباريا ناتجان عف قدسية النص الخطي{يَاأَيُّهَااالََُُّّاى ببَلْامْمَااأبوا ِ َ
إِلَيْكَمِهرَّبِّكَوَإِنلَّاََْْفََْا ْمَمَاابَلََّْاَِرَُِاالَتَهُوَاللّاهُيََِِْامُكَمِاهَالنَّاا }* كالمكقػع الفضػائي الػذم يشػغمه ،ككنػه
مقاكمػان لمظػػركؼ البيئيػػة كالمناخيػػة ،ممػػا يؤكػػد ذلػػؾ بعػػدي الػػكظيفي باالحتفػػاظ عمػػى التصػػميـ الطػػكؿ
فترة ممكنة.

كجاء التصميـ ضمف تكػرار متماثػؿ عمػى كفػؽ تطػابؽ تػاـ تميػزت بػه زخػارؼ مػادة الػذهب ،فػي

حيف أظهر التكػكيف الكسػطي تكػ ار انر غيػر متماثػؿ ،حيػث أعطػى ذلػؾ بعػدان فكريػان يػدفع بظػف المتأمػؿ
أف الالنهائيػػة تتحقػػؽ مػػف خػػالؿ التكػرار عنػػد متابعػػة الشػػكؿ الزخرفػػي ضػػمف السػػياؽ العػػاـ كاالشػػكاؿ
النابعة منه ،كالتي تأخذ أشكاال مختمفة تمغي الرتابة كتكجد ايحاء بػالتكثيؼ كالثػراء الجمػالي كالتػرابط
كالكحػػدة كالتنػػكع كااليقاعػػات المتناكبػػة الناتجػػة عػػف التك ػ اررات الالنهائيػػة المحممػػة بػػنظـ ذات طبيعػػة

دقيقة محكمة تمثؿ تكازف محكـ كاستقرار متزف ،كما حققت التباينػات الشػكمية تنكعػا بػالقيـ الضػكئية

كالظميػػة لمتككينػػات الزخرفيػػة مػػف ج ػراء ارتفػػاع الزخػػارؼ كانخفػػاض أرضػػياتها ،كهػػذا مػػا أكدتػػه رغبػػة
الفنػاف فػػي إضػػفاء الطػػابع الجمػػالي عبػػر االنسػػجاـ الشػػكمي لمكحػػدات الزخرفيػػة المجػػردة كالمعبػرة عػػف

عمميػػة رياضػػية تأمميػػة فهػػي مػزيج مػػف العقػػؿ كالحػػس معػان ،فػػي حػػيف عكػػس االنمػػكذج تناسػػبان جماليػان

عبر نزعة عقمية ذات تجميات ركحية ،في تكازف متماثؿ كمتعاكس تجعؿ المتمقي يذهب مف خاللهػا
في تأمالت عميقػة كػؿ حسػب مرتبتػه فػي نفػاذ بصػيرته ككػؿ حسػب عمػؽ الحػس الركحػي لديػه ،أمػا

السيادة فتحققت مف خالؿ هيمنػة التكػكيف الكسػطي لمػادة المينػا عمػى مػادة الػذهب المػؤطرة لػه ،ممػا
أعطى ذلؾ جذبان بصريان يكحي بالثبات عمى الرغـ مف التعددية الشكمية لممفردات الزخرفية.

كجػػاءت الصػػبغة الذهبيػػة كالمينػػا المعتمػػدة فػػي االنمػػكذج لتشػػير الػػى حالػػة مػػف التأمػػؿ الكجػػداني

ػزز لالتصػاؿ البصػرم لممتمقػي ،ككنهمػا يمػثالف
كالركحي ،لما يحمالف مف بعػد اعتبػارم كجمػالي مع ا
هكيػػة شػػكمية لمبنػػى أحػػد االكليػػاء الصػػالحيف ،فض ػالن عػػف أعطائهم ػا شػػعك ار باالنفتػػاح كالسػػعة نحػػك

الرحاب المطمؽ عبر فكر شمكلي مجرد.

*

سكرة المائدة آية .ٙٚ
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العينة رقم ()3

الموقل /باب آيكاف مجاكر لباب القبمة.

الهيأ  /مستطيمة الشكؿ.

نوع الزخرفة /مركبة (نباتية  +هندسية).

الخامة /خشب.

الوصااف العااام /أنمػػكذج جػػاء متككنػػه االسػػاس مػػف ثالثػػة مكاقػػع
فضائية تصاعدية أحتكل الجزء االعمى منه كهك عمى شػكؿ عقػد
مدبب عمى تككيف زخرفي نباتي ،في حيف شغؿ المكقع الفضػائي

الكس ػػط كالممث ػػؿ بش ػػكؿ مس ػػتطيؿ أش ػػرطة أفقي ػػة كعمكدي ػػة ممحق ػػة

بزخػػارؼ نباتيػػة أيض ػان ،أمػػا المكقػػع الفضػػائي االسػػفؿ فجػػاء عمػػى

شكؿ شبه مربع متضمنان زخارؼ نباتية كهندسية.

التحمياال والمناقشاااة  /أتصػػؼ التكػػكيف الزخرفػػي المتمثػػؿ بالخامػػة الخشػػبية تحقيػػؽ القيمػػة الجماليػػة
كالتعبيريػػة مػػف خػػالؿ تحكيػػؿ الخسػػيس الػػى نفػػيس ،كمػػا أعطػػى األسػػمكب التقنػػي المتجسػػد بتخ ػريـ

الشػػكؿ الزخرفػػي الػػى أضػػفاء بعػػد كظيفػػي لري ػكاف مػػف خػػالؿ أنػػارة فضػػائه الػػداخمي نتيجػػة االشػػعة
الضػػكئية السػػاقطة عميهػػا ،فض ػالن عػػف إعطائػه سػػعة فضػػائية ،كنظ ػ انر لمػػا تمتػػاز بػػه تمػػؾ الخام ػة مػػف

صػػالبة كقػػكة تحمػػؿ لمظػػركؼ الطبيعيػػة عمػػى الػػرغـ مػػف خفػػة كزنهػػا كسػػهكلة الػػنقش عميهػا ،كضػػعؼ

إمتصاصها لمرطكبة ،مما جعمها مادة مؤهمة لهذي األماكف المقدسة.

كمػف المعػػركؼ إف الشػػيء يبػػرز نقيضػػه كيؤكػػدي سػػيما فػػي التككينػػات الزخرفيػػة التػػي تجمػػع بػػيف

االسػػمكب الهندسػػي كالنبػػاتي ،فػػي تكافػػؽ كانسػػجاـ ككحػػدة بػػيف االسػػمكبيف ،حيػػث يصػػبح كػػؿ منهمػػا
قدـ الفناف المسمـ صيغان ابداعيػة جديػدة مػف خػالؿ
مكمالن لرخر كمؤكدا لكجكدي ،كمف هذا المنطمؽ ّ
المزاكجػػة بػػيف الزخػػارؼ الهندسػػية كالنباتيػػة لمتعبيػػر عػػف مفهػػكـ الكجػػكد المن ػزي المجػػرد المطمػػؽ الػػذم
يعجز عف تصكري ألنه فكؽ كؿ تصكر ،أما التكرار فجاء ليؤكد حقيقػة الشػكؿ عمػى العػيف المتأممػة،

كهػذا ممػػا يػػنعكس تمامػان عمػػى االشػػكاؿ الزخرفيػػة المصػػممة عمػػى كفػػؽ التكػرار المتماثػػؿ كالمتعػػاكس،

فهػػك يحقػػؽ التالحػػؽ كالتحػػكؿ مػػف شػػكؿ آلخػػر داخػػؿ الفضػػاء المقػػرر عبػػر أيقاعػػات بصػرية متناكبػػة

ػر عػف نزعػة عقميػة ممزكجػة بتجميػات ركحيػة
كمستمرة ،في حػيف عكػس االنمػكذج تناسػبان جماليػان معب ان

في تكازف متماثؿ مف خالؿ محكر ثنائي متناظر أفقيا كعمكديا يجعؿ المتمقي يذهب مػف خاللػه فػي
تأمالت عميقة مستكحاة عػف النظػاـ الكػكني بمػا فيػه مػف اتػزاف جمػالي ،بينمػا جػاءت الكحػدة كالتنػكع

لتمثؿ كؿ ما هك مكجكد في الككف مف مظاهر قكة عجيبة ال منػاص مػف الرجػكع اليهػا ،قػكة تسػيطر
عميػػه كتمػػدي بالحيكيػػة كالديمكمػػة فكجػػكدي مػػف كجكدهػػا ،كهػػذي القػػكة هػػي ا سػػبحانه كتعػػالى ،كهػػك مػػا
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تػػرجـ بالكحػػدة كآثارهػػا بػػالتنكع ،كمػػا أظهػػرت السػػيادة لمشػػكؿ الزخرفػػي النبػػاتي مػػف خػػالؿ تجريػػدات
لتجميات تشكيمية كاشراقات جمالية ،النها تستبطف في داخمها فك ار غاية في العمؽ كاالصالة.

في حيف أظهػر البعػد التعبيػرم الدقػة المتناهيػة عبػر تخػريـ الشػكؿ الزخرفػي ،حيػث أعطػى هيبػة

كجالالن لممبنى مف خالؿ احداث الظؿ كالضكء (الميػؿ كالنهػار) كالػذم يػكازم قيمتػه الجماليػة ،فضػالن

عف تػألؼ أفكػار الفنػاف المسػمـ مػع مفػاهيـ (كػالمطمؽ كالالمتعػيف كالالتمثيمػي) ليشػكؿ حقػائؽ بديمػه
عػػف الكاقػػع ،فكػػؿ شػػيء أيػػؿ الػػى زكاؿ ،أال ا سػػبحانه
كتعالى ،فهك الباقي.

العينة رقم()4

الموقل /سقؼ مدخؿ باب الشيخ الطكسي.

الهيأ  /مستطيمة الشكؿ.
نوع الزخرفة /هندسية.

الخامة /جبس.

الوصف العام /جػاء متكػكف االنمػكذج بكجػه عػاـ مػف خطػكط مسػتقيمة متقاطعػة متعػددة االتجاهػات
لتشكؿ مف خاللها أشكاالن لزخارؼ هندسية ذات طابع نجمي.

التحميل والمناقشة  /تأسػس الشػكؿ الزخرفػي الهندسػي باالعتمػاد عمػى خامػة الجػبس بمسػعى الفنػاف

المسمـ الى تحكيؿ الخسيس الى نفيس عبر أستخداـ أسمكب الحفر الغائر كالبػارز ،مػف خػالؿ أبػراز
الشػػكؿ كتأكيػػدي عػػف االرضػػية ،اال أف تمثمهػػا الػػكظيفي كمػػادة أنشػػائية منحػػت المبنػػى العمػػارم سػػعة

فضػػائية ناتج ػػة عػػف طبيعته ػػا ،فض ػالن ع ػػف عػػدها ع ػػازالن جيػػدان لمحػػ اررة ،ممػػا دف ػػع الػػى تنفي ػػذها ف ػػي
المداخؿ ككنها ال تتأثر بالظركؼ المناخية.

يظه ػػر االنم ػػكذج م ػػف خ ػػالؿ تجريداتػ ػه الزخرفي ػػة ال ػػى أيج ػػاد تب ػػايف ش ػػكمي ،متم ػػثالن بالش ػػبكيات

الهندسػػية المختمفػػة كالتػػي كػػاف ينشػػف عميهػػا الفنػػاف المسػػمـ تككيناتػػه عمػػى كفػػؽ نظػػاـ تحكم ػه الكحػػدة

الزخرفيػػة ،بمػػا يػػرتبط بينهػػا كبػػيف عناصػػرها ،كهػػذا ممػػا يجعػػؿ اسػػتقطاب النظػػر فػػي عالقػػة ممتػػدة ال
تنتهي مف خالؿ نسؽ تتابعي زخرفي ،ناتج عف تكرار متماثؿ مستكحى مف نظـ كأيقاعات متناغمة

مػػع الحيػػاة كالكػػكف بمػػا فيهػػا مػػف تنػػاكب كاسػػتمرار ،فػػي حػػيف جػػاء النظػػاـ الهندسػػي لػػيعكس العقميػػة
المتعمقػػة كالمدركػػة لمػػنظـ الرياضػػية كالنسػػب العدديػػة ،عبػػر قػػانكف (النسػػبة كالتناسػػب) ،بػػيف االجػزاء
كالكحػػدات الهندسػػية المككنػػة لمتصػػميـ كافػػة ،حيػػث نجػػدها متناسػػبة عمػػى الػػرغـ مػػف اإلختالفػػات فػػي

مقاسػػاتها ،ممػػا أدل إلػػى هيمنػػة الشػػكؿ المجسػػـ عػػف بػػاقي االج ػزاء لكبػػر حجمػػه ،أمػػا الت ػكازف فج ػاء
متماثالن ليعطي شعك انر باألستقرار كالراحة النفسػية كالثبػات عبػر مناخػه الفنػي كالركحػي ،ضػمف كحػدة
عمؿ مترابطة كمنسجمة مع األنشاء الكمي.
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كما أمتاز الشكؿ الزخرفي بدقة متناهية في التنفيذ مف خالؿ أعطاء صػفة التجسػيـ الػى أحػداث

بعػػد تعبيػػرم لهيبػػة كجػػالؿ المبنػػى عبػػر تمػػايز مػػابيف النػػكر كالظػػالـ ،كالػػذم أسػػهـ فػػي جػػذب كأثػػارة
االنتباي النها مف التقنيات النادرة في العتبػة ،كيسػكد االعتقػاد باسػتخداـ تمػؾ المػادة هػك االبتعػاد عػف

التػػرؼ كالبػػذخ ككنه ػا مػػادة رخيصػػة ،كالحصػػكؿ عميهػػا سػػهؿ لكػػف الفنػػاف جػػاء ليؤكػػد حقيقػػة السػػعي
الػدؤكب الػػى التعبيػػر عػف المطمػؽ فكػػؿ المػكاد عمػػى أختالفهػػا
كتنكعهػػا تنقػػؿ المعنػػى كالفك ػرة كتصػػبح بمثابػػة رمػػز لمحقيقػػة

الكحيدة المطمقة.
العينة رقم()5

الموقل /كاجهة خارجية ضمف السكر المحيط بالعتبة العمكية
كالمجاكرة (لباب الشيخ الطكسي).

الهيأ  /نكافذ صماء بهيئة مستطيمة الشكؿ.

نوع الزخرفة /مركبة(هندسية  +نصية خطية  +عمارية).

الخامة /آجر كخزؼ عمارم.

الوصف العام /يرتكز التصميـ العاـ لالنمكذج عمػى ثالثػة مكاقػع فضػائية مسػتطيمة الشػكؿ الجانبػاف
منهما أقؿ سعة مف الكسط تشغمهما زخارؼ هندسية كنصية خطية كعمارية منفذة بشكؿ تصاعدم،
تعمكهما مقرنصات متدلية ممحقة بسكر العتبة.

التحميل والمناقشة  /جػاء التصػميـ الزخرفػي متجسػدان بمػادتي اآلجػر كالخػزؼ العمػارم ،حيػث عمػؿ
الفناف المسمـ بتحكيؿ مظهر المادة الى قيـ كمبادئ فنية ،تؤكد الجانب الركحػي التػأممي ،مػف خػالؿ
تحكيؿ االهتماـ مف مظهر الخامة المادم أك التقميؿ مف سيادته الى ايجاد بناء جمالي يحمػؿ دائمػا

قػػيـ التجريػػد كاالسػػتم اررية كالالنهائيػػة المطمقػػة ،عبػػر ذبػػذبات بص ػرية ناتجػػة عػػف أسػػمكبي التعشػػيؽ
كالحفػػر ،كمػػا أعطػػى بعػػدهما الػػكظيفي كمػػادة أنشػػائية كجماليػػة سػػعة فضػػائية كخاصػػة المقرنصػػات،

فضالن عف تخفيؼ مف شدة كصالبة المبنى ،في حيف أتسمت تمػؾ الخامػات بتػكفير جػك معتػدؿ فػي

فصؿ الصيؼ ،مما جعمهما مف أكثر المكاد مالءمة لمظركؼ البيئية كالمناخية.

ار متعػػاكس
فػػي حػػيف أسػػتند االنمػػكذج عمػػى تكػرار مبنػػي عمػػى كفػػؽ مقػػاييس حسػػابية محققػة تكػر ان

االتجاه ػ ػػات ذات بني ػ ػػة نص ػ ػػية خطي ػ ػػة مغمقػ ػ ػة ،فضػ ػ ػالن ع ػ ػػف التكػ ػ ػرار المتماث ػ ػػؿ لمزخ ػ ػػارؼ الهندس ػ ػػية
كالعمارية(المقرنصػػات) ،كالتػػي أتسػػمت بتك ػرار تتػػابعي ال ينتهػػي ،ممػػا يؤكػػد ذلػػؾ االيقػػاع المسػػتمر
كالمتن ػػاكب ،منح ػػى النه ػػائي لسمس ػػمة م ػػف التكس ػػع االفق ػػي المعب ػػر ع ػػف الص ػػيركرة الككني ػػة المتس ػػمة
باالنتش ػػار ،كعم ػػى ال ػػرغـ م ػػف األختالف ػػات المظهري ػػة المتض ػػادة كالمتباين ػػة ف ػػي المف ػػردات الزخرفي ػػة

كتقنياتها ،فانها جاءت لتؤكد الثراء الزخرفػي ،إال أنهػا امتػازت بالعالقػة التناسػبية بػيف أجػزاء التكػكيف
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الزخرفػػي كعالقتػػه بالعنصػػر العمػػارم ،ممػػا جعػػؿ النسػػب المسػػتخدمة مالئمػػة ألهميػػة هػػذا التكػػكيف،

بينما نجد االنسجاـ متحققػان بػيف األشػكاؿ الزخرفيػة سػكاء أكانػت هندسػية أك نصػية خطيػة ،فػي حػيف

بػػرزت السػػيادة مػػف خػػالؿ لػػكف الزخػػرؼ النصػػي الخطػػي لكممػػة (ا محمػػد) كمػػا يعم ػكي مػػف زخ ػارؼ
هندسػػية ،إذ عػػدت مرك ػ انز لمجػػذب كاالنتبػػاي ،كمػػا أظهػػر الشػػكؿ الزخرفػػي تكازنػػا محكريػػا عبػػر تنػػاظر

ثنائي مف حيث الزخارؼ الهندسية كالعمارية ،بينمػا الػنص الخطػي لكممػة (محمػد كعمػي) مثػؿ تكازنػان

كهمي ػان مػػف خػػالؿ اإلحسػػاس البػػاطف بت ػكازف الػػنظـ الككنيػػة ،كنتيجػػة لمتنػػكع الحاصػػؿ فػػي الزخػػارؼ،
كتنظيمها بأساليب تقنية مختمفة جاءت متعاضدة فيما بينها عبر كحدة تصميمية مترابطة.

كجػػاء البعػػد التعبيػػرم متجسػػدا بكػػؿ مػػف خامػػة اآلجػػر كالخػػزؼ العمػػارم ،كالتػػي قصػػد مػػف كرائهػػا

الفنػػاف المسػػمـ الػػى البحػػث عػػف مفهػػكـ جديػػد يتمثػػؿ بػػالقيـ االعتباريػػة كالفخامػػة كالضػػخامة كالجمػػاؿ
كالجالؿ ،ككنهما يمثالف طابعان إسالميا ،فهي بمثابة ترصيع لسككف العمارة كمادتهػا االساسػية التػي

تكػػاد تختفػػي مػػف خػػالؿ الزخػػارؼ فتخفػػؼ مػػف ثقػػؿ المػػادة كحػػدتها كتصػػبح بمثابػػة عالقػػات ايقاعيػػة

شكمية حاممة قيمان جمالية مف خالؿ تعدد االساليب التقنية.

الفصل الرابل /عرا النتائج ومناقشتها:

أوالً /البعد الوظيفي في زخارف العتبة العموية

ٔ -اعتمػػاد الفنػػاف المسػػمـ عمػػى مػػادة الخػػزؼ العمػػارم باعتبارهػػا ذات كظيفػػة إنشػػائية ،فض ػالن عػػف
بعدها الجمالي كمحاكلة إللغػاء التحجػيـ كالبحػث عػف التسػطيح الػذم يقػكد فػي النهايػة الػى محطػات

الالتمثيؿ المتضمنة بالرحاب المطمؽ كما في العينة(ٔ).

 -2جػػاءت الخامػػات المتجسػػدة بم ػكاد الػػذهب كالمينػػا بمهػػارة غاي ػة بالدقػػة لػػتعكس مػػف خاللهػػا القػػيـ
االعتبارية كالركحية التي تتسـ بها العتبة العمكية المقدسة كما في العينة(ٕ).

ٖ -حققػػت الخامػػات المختمفة(الخشػػب كالجػػبس) قيم ػان كظيفيػػة كجماليػػة كتعبيريػػة مػػف خػػالؿ تحكيػػؿ
(الخسيس) الى (نفيس) ،كهي سمة مهمة في الفف االسالمي كما في العينة(ٖكٗ).

ٗ -اعطػػى األنػػدماج بػػيف أكثػػر مػػف تقنيػػة (التعشػػيؽ ،الحفػػر) فػػي تصػػميـ زخػػارؼ العتبػػة العمكيػػة،
أنفتاحػان نحػػك تحقيػػؽ األبعػػاد الكظيفيػػة كالجماليػػة المبتغػػاة اكاضػػفاء بيئػػة مػػف القبػػكؿ الركحػػي كمػػا فػػي

العينة(٘).

٘  -حممػػت التقنيػػات التنفيذيػػة بأنكاعهػػا المختمفػػة (الرصػػؼ ،الطػػرؽ ،التخ ػريـ ،الحفػػر ،التعشػػيؽ)،

أبعػػادان ماديػػة محسكسػػة ناتجػػة عػػف التجريػػد التػػي تعػػد أهػػـ خصائصػػها الػػى تأكيػػد دكرهػػا الػػكظيفي
كالجمالي عبر أدائها البيئي كالمناخي كالمتمثؿ بالحفاظ عمى المبنى العمارم(عينة الدراسة).
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ثانياً /البعد الجمالي في زخارف العتبة العموية

ٔ -مثؿ التضاد كالتبػايف فػي المفػردات الزخرفيػة كفػؽ تقنياتهػا المتعػددة الػى تحقيػؽ كظػائؼ جماليػة

لتؤسػػس أثػػارة بص ػرية معب ػرة عػػف تبػػايف كتضػػاد الميػػؿ كالنهػػار كتعاقػػب أيػػاـ االسػػبكع ....الخ(عينػػة
الدراسة).

ٕ -تحققت النسبة كالتناسب عبر المفردات الزخرفية القائمة عمى االنسجاـ المتكاشج لألجزاء البانية
كلمهي ػػأة الكمي ػػة عب ػػر عقمي ػػة متعمق ػػة كمدرك ػػة لألش ػػياء المحسكس ػػة نح ػػك تجمي ػػات ركحي ػػة معب ػػرة ع ػػف

المطمؽ(عينة الدراسة).

ٖ -تحقػػؽ التػكازف بأنكاعػػه المختمفػػة ليعطػػي شػػعك انر باالسػػتقرار كال ارحػػة النفسػػية كالثبػػات عبػػر مناخػػه
الفني كالركحي نحك اإلحساس الباطف بتكازف النظـ الككنية(عينة الدراسة).

ٗ -أسس انسجاـ المفردات الزخرفية المختمفة أثارة بصرية مػف خػالؿ عمميػة رياضػية تأمميػة معبػرة
عف التكافؽ بيف أجزاء الطبيعة كاالنساف(عينة الدراسة).

٘ -تحققػػت االنتشػػارية الالنهائيػػة عػػف طريػػؽ تكػرار المفػػردات الزخرفيػػة بأنكاعهػػا المختمفػػة كبتتابعهػػا

تعطي احساسان بنظـ اكايقاعات متناغمة مع الحياة كالككف ككأنها تحمؿ معاني ركحية لممتمقي(عينػة
الدراسة).
 -ٙيسػػهـ مبػػدأ السػػيادة لمكحػػدات الزخرفيػػة فػػي سػػحب البصػػر نحكهػػا كجعمهػػا اشػراقات جماليػػة تثيػػر

االنتباي ،ككنها تستبطف في داخمها فك ار غاية في العمؽ كاالصالة(عينة الدراسة).

 -ٚاسػ ػػتند التنػ ػػكع التصػ ػػميمي الزخرفػ ػػي إلػ ػػى تنػ ػػكع خمػ ػػؽ ا الالنهػ ػػائي لعناصػ ػػر الطبيعػ ػػة كالكػ ػػكف
كالخاضػػعة لمكحػػدة الكاحػػدة فػػي الفػػف االسػػالمي عبػػر ظػػاهرة طبيعػػة تمػػدنا بالحيكيػػة كالديمكمة(عينػػة

الدراسة).

ثالثاً /البعد التعبيري في زخارف العتبة العموية:

ٔ -تأكيػػد الفنػػاف المسػػمـ الالتعي ػيف كالالتحديػػد ،عبػػر الغػػاء كػػؿ مفػػاهيـ الحجمي ػة كالجسػػمية كالمكػػاف
كالزماف ،كيقكدنا الى محطات الالتمثيؿ  ....الى الرحاب االلهية المطمقة كما في العينة(ٔ).

عبػػر الفنػػاف المسػػمـ مػػف خػػالؿ تعػػدد الخامػػات فػػي زخػػارؼ العتبػػة العمكيػػة عػػف حقيقػػة فكريػػة مػػف
ّٕ -
خػػالؿ البعػػد االعتبػػارم ،القػػائـ عمػػى السػػمات الجماليػػة كالفنيػػة مػػع التأكيػػد عمػػى العالقػػات الركحيػػة
كالكجدانية ما بيف الفناف كخالقه(عينة الدراسة).

ٖ -أعطػػى البعػػد االعتبػػارم فػػي زخػػارؼ العتبػػة العمكيػػة هيبػػة كجػػالالن كفخامػػة عبػػر تعزيػػز االتصػػاؿ
البصرم لممتمقي ككنه يمثؿ هكية شكمية لمبنى أحد االكلياء الصالحيف(عينة الدراسة).
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ٗ -أمتػػاز الشػػكؿ الزخرفػػي بالدقػػة المتناهيػػة مػػف خػػالؿ تعػػدد االسػػاليب التقنيػػة الحاممػػة لقػػيـ جماليػػة

في أثارة كجذب االنتباي عبػر فكػر شػمكلي مجػرد يتسػـ باالنفتػاح كالسػعة نحػك الرحػاب المطمؽ(عينػة
الدراسة).

٘ -تنكع ػ ػػت زخ ػ ػػارؼ العتب ػ ػػة العمكي ػ ػػة م ػ ػػا ب ػ ػػيف الهندس ػ ػػية كالنباتي ػ ػػة كالنص ػ ػػية الخطي ػ ػػة كالعماري ػ ػػة

(المقرنصػػات) ،ممػػا يؤكػػد ذلػػؾ الث ػراء الزخرفػػي ،فض ػالن عػػف تعزيػػز الػػنهج االسػػالمي المتضػػمف فػػي
أكلكياته لمتقرب الى ا سبحانه كتعالى.

االستنتاجات:

فػي ضػػكء النتػائج التػػي تكصػؿ اليهػػا البحػػث يسػتنتج الباحػػث جممػة مػػف االسػتنتاجات كهػػي كمػػا
يأتي:

َٔ -يتّعػػزز البعػػد الػػكظيفي فػػي زخػػارؼ العتبػػة العمكيػػة عبػػر أليػػة بنائيػػة دقيقػػة ،يعتمػػد مػػف خاللهػػا
الصيا غة األسػمكبية لمعناصػر كاألسػس التنظيميػة التػي تحقػؽ غايػة جماليػة أك بنائيػة ،أك تجمػع بػيف
الجانبيف الجمالي كالكظيفي معان.

ٕ -اسػػتخدـ خامػػات متعػػددة فػػي تنفيػػذ الزخػػارؼ العتبػػة العمكيػػة أسػػهمت فػػي تحقيػػؽ مبػػدأ الج ػػذب

البصرم ،عبر تساكؽ أبعادها الكظيفية كالتعبيرية.

ٖ -عكست الدقػة المتناهيػة لمنظػاـ الكػكني االنظمػة التصػميمية فػي زخػارؼ العتبػة العمكيػة المقدسػة
بأنكاعها المختمفة عمى تأسيس ناتج جمالي معز انز لإلثارة البصرية.

ٗ -تستمهـ زخارؼ العتبة العمكية مف الشريعة االسالمية ككحيها الجمالي الداخمي الذم تحتػاج الػى

التامؿ كالتأكيؿ.

٘ -حقؽ الفناف المسمـ عف طريػؽ تككيناتػه الزخرفيػة القائمػة عمػى كفػؽ معػايير كقػيـ أنسػانية تتمثػؿ
بالسمات المبتكرة لمفف االسالمي كالتي تجمع بيف الفف الزخرفي شكالن كالعقيدة االسالمية مضمكنان.

 -ٙغالبان مايككف التعكيؿ عمى الجانب الجمالي لمتككينات الزخرفية أكثر مف ككنها كظيفية أنشائية
النها تضفي بعدان أعتباريان عمى المساجد كالعتبات المقدسة مما يسهؿ عممية التذكؽ الجمالي لجميع

طبقات المجتمع اإلسالمي.

 -ٚتأكيد الفناف المسمـ عمى الدقة المهارية في التنفيذ لمكصكؿ بها لمستكل يرتقى إلى قيمة المكاف
كأهميته الرمزية في نفكس المسمميف.

التوصيات:

في ضكء نتائج البحث كاالستنتاجات يكصي الباحث بما يأتي:

ٔ -تفيد نتائج البحث المالؾ المتخصص كالمالؾ المهنػي المحتػرؼ فػي اختيػار الزخػارؼ كتنفيػذها
عمى جدراف العتبات المقدسة كالجكامع كالحسينيات كدكر العبادة كغيرها.
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ٕ -تنبيه المصمـ لاللتزاـ بتساكؽ االبعاد الزخرفية كبخاصة األضرحة لقدسيتها ركحيان كعقائديان.

ٖ -هػػذي الد ارسػػة مفيػػدة فػػي الب ػرامج التعميميػػة كالتدريبيػػة فػػي المسػػاقات الد ارسػػية لقسػػـ الخػػط العربػػي
كالزخرفة.

ٗ -ضركرة تكثيؽ النتاج الزخرفي االسالمي في الم ازرات لما له مف أرث حضارم كفني.
٘ -إجراء عمميات صيانة متكاصمة لزخارؼ العتبة العمكية مػف قبػؿ كػكادر متخصصػة فػي عمميػات
الصيانة الفنية ،كذلؾ لضماف ديمكمتها كالمحافظة عميها مف األضػرار التػي قػد تسػبب تمفهػا ،ككنهػا

تمثؿ آرثان حضاريان.

المقترحات:

استكماالن لمفائدة المتكخاة مف تكجه البحث كاستثمار نتائجه يقترح الباحث ما يأتي:

ٔ -دراسة بنائية النظاـ التصميمي لمزخارؼ االسالمية في العتبات المقدسة.

ٕ -أعداد دراسة مقارنة لتساكؽ االبعاد الفنية بيف العناصر الزخرفية كالعمارية لمعتبات المقدسة.
ٖ -دراسة العالقات الجمالية في زخارؼ العتبات المقدسة.

ٗ -دراسة تساكؽ االبعاد الفنية في عناصر العمارة االسالمية.

المصادر:
القرةن الكريم

ٔ -إبراهيـ مصطفى كآخركف .المعجم الوسيط ،طٗ ،مجمع المغة العربية ،مكتبة الشركؽ الدكلية ،جمهكرية مصر
العربية. ٕٓٓٗ ،

ٕ -أبف منظكر ،أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ .لسان العرك،مجٜكٓٔ ،دار صادر بيركتٜٔ٘ٙ. ،

ٖ -االسدم ،أسعد غالب حسيف .الزخرفة في العػػمارة االسالمية رياضيات بناء الشكؿ الزخرفي ،رسالة ماجستير
غير منشكرة  ،كمية
الهندسة  ،جامعة بغػداد.ٜٜٔٓ،
ٗ -أنصار محمد عكض ا رفاعي .األصكؿ الجمالية كالفمسفية لمفف األسالمي ،أطركحة دكتكراي غير منشكرة ،
كمية التربية الفنية  ،جامعة حمكاف ٕٕٓٓ. ،

٘ -برتميمي ،جاف .بحث في عمم الجمال ،ت :د .أنكرعبد العزيز ،مؤسسة فرانكميف لمطباعة كالنشر ،القاهرة،
ٓ.ٜٔٚ

 -ٙبكزكرث ،شاخت .تااراث االسلم  ،جٔ،طٕ ،ت :محمد زهيػر السمهكرم كاخريف ،سمسمة عالـ المعرفة ،ع،ٛ
المجمس الكطني

لمثقافة كالفنكف كاآلداب ،الككيت. ٜٔٛٛ ،

 -ٚثركت عكاشة .القيمة الجمالية في العاامار االسلمية ،دار الشركؽ ،القاهرةٜٜٔٗ. ،
 -ٛجميؿ صميبا .المعجم الفمسفي ،جٔ ، ٕ-دار الكتاب المبناني ،بيركت.ٜٕٔٛ ،
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 -ٜحسيف محمد عمي ساقي .الكحدات الزخرفية ف ػ ػ ػ ػ ػي جكامع مدينة بغ ػػداد كامكانية استخدامها في منهج األشغاؿ
اليدكية ،رسػ ػ ػ ػ ػالة
ماجستير غير منشكرة ،كمية الفنكف الجميمة ،جامعة بغداد . ٜٜٔٛ،

ٓٔ -الحسيني ،هاشـ خضير حسف .كاقع االسس الفنية ل ػريازة قباب جكامع بغداد ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،
كمية الفنكف
الجميمة ،جامعة بغدادٕٕٓٓ. ،
ٔٔ -الدجيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػمي ،نداء صباح عبد المطمب .التقييـ الج ػمالي لمزخرفة ف ػ ػ ػ ػي العمارة  ،رسالة ماجستير غيػ ػر
منشكرة ،كمية اله ػندسة،

الجامعة التكنكلكجية.ٜٜٜٔ ،
ٕٔ -الرازم ،محمد ابف أبي بكر ابف عبد القادر .مختار الصحاح ،دار الرسالة ،الككيت.ٜٖٔٛ ،

ٖٔ -ريد،هربرت .معنى الفن ،ت :سامي خشبة ،دار الشؤكف الثقافية العامة ك ازرة الثقافة كاألعالـ ،طٕ  ،بغداد ،
ٜٔٛٙ.

ٗٔ -زكريا أبراهيـ .مشكمة الفن ،دار مصر لمطباعة  ،القاهرة ٜٔٚٙ. ،

٘ٔ -زينا رحيـ نعمه .التككينات الزخرفية البكاب المػ ػ ػ ػ ػراقد المقدسة في العراؽ ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية
الفنكف الجميمة،
جامعة بغدادٕٓٓٗ. ،
 -ٔٙسعيد عمكش .معجم المصطمحات األدبية المعاصر  ،طٔ ،دار الكتاب المبناني ،بيركت.ٜٔٛ٘ ،

 -ٔٚالسهالني ،حيدر محمد عمي محمد جكاد .فقه العتبات المقدسة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية الػ ػفقه،
جامعة الك ػ ػ ػكفة ،
ٕٓٓٚ.
 -ٔٛشاكر هادم غضب .الفن المعااماري والهندسة التشكاايمية ،ممحؽ التراث الشعبي ،ع ،ٛدار الحرية ،بغداد،
.ٜٔٚٚ

 -ٜٔالعامرم ،ضارم مظهر صالح .الجمال وجلل الجاااامال في القرةن الكريم وانعاااكاسهما في الزخااااااااارفة
اإلسلمية ،طٔ  ،دار

الضياء لمطباعة كالتصميـ ،بغداد . ٕٓٔٔ ،

ٕٓ -عبد الرضا بهية داكد.األسس الفنية لمزخارؼ الجدارية في المدرسة المستنصرية (دراسة تحميمية) ،رسالة
ماجستير غير منشكرة،

كمية الفنكف الجميمة ،جامعة بغدادٜٜٔٛ. ،
ٕٔ -عبد الرضا بهية داكد .أسس تصميـ الزخارؼ النباتية المحمية المعاصرة عمػػى اآلجر المزجج ،مجمة
األكاديمي ،عٗٔ  ،ك ازرة

التعميـ العالي كالبحث العممي ،كمية الفنكف الجميمة ،جامعة بغداد ٜٜٔٙ.،

ٕٕ -عبد العزيز حميد كصالح حسيف .الفانون الزخرفية االسلمية ،ك ازرة التعميـ العػ ػ ػ ػ ػ ػالي كالبحث العممي ،دار
الحرية لمطباعة،

بغدادٜٜٔٚ. ،
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Conetext of Artistic Dimensions in the Ornaments of Imam
Ali Holy Shrine
Asst. Prof. Dr. Hashim Kudheir Hasan Al-Husaini
University of Baghdad - College of Fine Arts
Dept. of Arabic Calligraphy and Ornament Art
Abstract:
The paper is aimed to study the Conetext of artistic dimensions in the ornaments of
Imam Ali Holy Shrine; the study included four chapters, the first chapter about the
problem statement identified by the following questioning: What are the artistic
dimensions in Conetext of Imam Ali Holy Shrines? Then the significance of the study
and the need for it, and the goal came to find out the Conetext of artistic dimensions in
the ornaments of Imam Ali Holy Shrines, and then the study identified the substantive,
temporal and spatial boundaries, as well as the definition of terms that are related to the
study. The literature review Chapter 2 included the ornaments functions and its
aesthetic as well as the expression in these ornaments, the Chapter concluded of some
benchmarks. As for the Third Chapter, the researcher has applied a descriptive
analytical method. The population was 103 models; while sampling was %20 according
to appropriate research justifications. The most outstanding search results: The Muslim
artist adopted on porcelain material as it has a construction function, as well as its
aesthetic dimension in order to remove the sizing and search for flatness which leads
eventually to abstract. Also, the most important conclusion was: The functional
dimension in the ornaments of Imam Ali Holy Shrines is supported by accurate
structural machine which depends on stylistic shaping of the elements and principles
that achieve aesthetic or structural purpose. The researcher offered some important
recommendations and proposals such as: Studying of structural design system of
Islamic ornaments in the Holy Shrines.
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