حبوث اخلط والزخرفة
تنوع تصاممي القلوب الزخرفية يف العتبة الاكظمية املقدسة
سؤدد مشعان حواس
ملخص البحث:
تعد الفنون الزخرفية النباتية حق ًال حاف ًال ابلتنوعات الزخرفية من تنوع يف البنية التصمميية للمفردات والوحدات سو ًاء
اكنت كأس ية أأم زهرية أأم غصنيه أأم خطية ،وهذه ما حفلت به القلوب الزخرفية يف العتبة الاكظمية املقدسة من تنوع يف
ا ألشاكل والقياسات وا ألجحام.
ومن أأثناء الزايرة امليدانية للباحثة وجدت أأن هناك تنوعات يف املظهر العام ،واحلشو ادلاخيل ،ومن هذا صاغت الباحثة
مشلكة حبهثا ابلتساؤل الآيت:
(ماهو تنوع تصاممي القلوب الزخرفية يف العتبة الاكظمية املقدسة؟)
وتتجىل أأمهية البحث يف انه:
يسهم البحث يف فتح أآفاق معرفية للباحثني وادلارسني اذلين يعنون بتدريس الفنون الزخرفية ،فض ًال عن تعزيز ا ألرث
احلضاري الزخريف وتوثيقه يف واهجات العتبة الاكظمية املقدسة.
وهيدف البحث اىل:
الكشف عن تنوع تصاممي القلوب الزخرفية يف العتبة الاكظمية املقدسة .ويتحدد البحث ابلواهجات ادلاخلية واخلارجية
بوصفها احلايل 1433هـ 2012 -م.
ومشل الطار النظري املوضوعات الآتية :حملة اترخيية يف العتبة الاكظمية املقدسة ،والتنظمي الشلكي للقلوب الزخرفية يف
الفن الساليم من حيث تنوع املظهر العام ،وتنوع احلشو ادلاخيل ،واملعاجلات اللونية.
وقد اتبعت الباحثة يف اجراءهتا املهنج الوصفي للتوصل اىل نتاجئ حتقق أأهدافها ،وحتل مشلكهتا .ومت اختيار العينة بطريقة
القصدية اذا بلغ عددها (ثالث عينات) من مجموع (مخسة ومثانون) منوذج ًا وتصممي ا ألداة (الاس امترة) وعرضها عىل اخلرباء
للتأأكد من صالحيهتا  ،وحتقيق ا ألهداف وتوصل البحث اىل نتاجئ مهنا :
اعامتد التقس اميت املساحية املتناظرة ،وظهور القلوب الزخرفية هبيأأة شلكية ذات وظيفة مزدوجة قرائية  ،تزيينية  ،فض ًال
عن الانشاء الزخريف عىل وفق أأسلوبني ( أأحادي أأو مزدوج) وتنوعت احلراكت الغصنية  ،مهنا :احللزونية  ،واحلركة
ادلورانية املعكوسة  ،و أأظهرت الزخارف املعاجلة اللونية تضاد َا للقلوب الزخرفية بني الشلك وا ألرضية .
مشلكة البحث:
تعد العتبات املقدسة السالمية حافةل ابلتنوعات التصمميية للقلوب الزخرفية ملا ابتدعته أأانمل املزخرف املسمل من
أأشاكل و أأجحام ،وقياسات متباينة  ،مهنا :احملورة  ،ومهنا :قريبة اىل الواقع عىل واهجات العتبة الاكظمية املقدسة من هجة ،
واضفاء قمية جاملية مبا تمتتع ابلتنوعات املظهرية  ،والتنظمي املاكين والخراج اللوين .
ذلا فقد عدت هذه التنوعات القلوب الزخرفية أأمه املنجزات الزخرفية اليت تالمئ الوظيفة الاعتبارية لتكل العتبة  ،وعن
طريق ادلراسة امليدانية اليت قامت هبا الباحثة للقلوب الزخرفية معوم ًا يف واهجات العتبة الاكظمية املقدسة  ،صاغت
الباحثة مشلكة حبهثا ابلتساؤل ال آيت:
ماهو تنوع تصاممي القلوب الزخرفية يف العتبة الاكظمية املقدسة ؟.
أأمهية البحث:
تمكن أأمهية البحث احلايل يف انه :
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 .1ميكن أأن يسهم يف فتح أآفاق معرفية للباحثني وادلارسني اذلين يعنون بتدريس فنون اخلط العريب  ،والزخرفة يف اللكيات
واملعاهد الفنية  ،وا ألقسام املس تفيدة مهنا ،فض َال عن اماكنية الفادة مهنا يف املؤسسات ذات العالقة.
 .2يسهم هذا البحث يف تعزيز الرث احلضاري الزخريف وتوثيقه يف واهجات العتبة الاكظمية املقدسة.
أأهداف البحث :
هيدف البحث اىل الكشف عن (تنوع تصاممي القلوب الزخرفية يف العتبة الاكظمية املقدسة) .
حدود البحث :
احلد املوضوعي :تصاممي القلوب الزخرفية النباتية هبيأ آهتا اخملتلفة.
احلد املاكين :الواهجات اخلارجية وادلاخلية للعتبة الاكظمية املقدسة.
احلد الزماين  :بوضعها احلايل للعتبة عام 1433هـ 2012 -م.
مصطلحات البحث:
التنوع:
يعرفه النوري ابنه (معلية التباين الشلكي واملظهري بني العنارص البنائية للتكوينات الزخرفية مما ينطوي عىل اظهار
صفات خمتلفة من حيث هيأ آهتا الشلكية) ، 17 (.ص )3
وتعرف الباحثة التنوع اجرائيا مبا يالمئ توهجات البحث احلايل بأأنه (معلية تباين وفق معاين احلركة والتغري والتجدد عن
طريق التنظمي الشلكي للتكوين الزخريف يف واهجات العتبة الاكظمية املقدسة).
وتعرف الباحثة التصممي اجرائيا مبا يالمئ توهجات البحث احلايل بأأنه (تنظمي فكرة معينة عىل وفق مفهوم التناسب والتناسق
اذ يمت توزيع العنارص النباتية داخل الشلك لحداث بنية تصمميية مامتسكة ذات أأبعاد وظيفية وجاملية يف العامرة السالمية).
القلوب الزخرفية:
عرفه (داود) ابنه (عبارة عن مساحة زخرفية خيتلف شلكها وقياساهتا من تصممي اىل أ آخر ولكهنا تتوسط املساحة اللكية
أأو تكون مركز الس يادة الواحضة يف النشاء الزخريف)( ،7ص.)8
وتتبىن الباحثة تعريف داود كونه ا ألنسب والامشل ملتطلبات البحث احلايل.
الفصل الثاين (الطارالنظري)
حملة اترخيية يف العتبة الاكظمية املقدسة:
تقع العتبة الاكظمية املقدسة يف اجلانب الغريب من بغداد  ،وتضم اجلسدين الطاهرين لالمام موىس بن جعفر الاكظم
) ،)*( )وحفيده المام محمد اجلواد) .)وتوالت أأعامل التجديد والعامر منذ أأن دفن المامان (علهيام السالم) اىل
يومنا هذا يف تقدّم وازدهار وتواصل  ،اذ يف س نة336ه أأمر معز ادلوةل البوهييي ابعادة تشييد املرقد وجدده  ،وتعد هذه
أأول عامرة كبرية تش يد حول القربين بعد دفن المامني(علهيم السالم)  ،ويف س نة 490ه أأمر جمد املكل بتعمري العتبة  ،فعمر
ورفعت فيه مئذنتان  ،وس نة 575ه أآلت اخلالفة اىل النارص دلين هللا فوسع  ،و أأضيف الهيا الكثري ،فاكنت خامتة العامرات
العرص العبايس ( ،2ص ،)43وبدخول الشاه اسامعيل الصفوي س نة914ه وبعد مرور مدة من الزمن عىل بقائه يف العراق
زين احلرم و أأطرافه اخلارجية ابلطابوق الاكشاين ذي الكتاابت القرأآنية والكتاابت التأأرخيية  ،و أأمر بأأن تكون املأآذن أأربع ًا بعد
(*) المام موىس بن جعفر بن محمد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أأيب طالب أأمري املؤمنني (علهيم السالم أأمجعني) وهو سابع ا ألمئة الثىن عرش  ،لالسزتادة
ينظر (ال ايسني  ،المامان موىس الاكظم ومحمد اجلواد (سرية واترخي)  ،2009،ص( ، )13واترخي املشهد الاكظمي ،1967 ،ص. )17
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أأن اكنت اثنتني  ،وبتشييد مسجد كبري يف اجلهة الشاميل للحرم متصل به ( ،2ص .)51بد أأ العهد الرتيك الثاين س نة 1027ه
واكامل مابد أأه الصفويون يف هذه العتبة  ،وشهدت س نة 1211ه فتح عيل شاه أأعامل أأخرى نقش ابطن القبتني  ،وسقف
الروضتني  ،وتزيني جدران الروضة لكها من الطابوق الاكشاين الصفوي ( ،2ص ، )92واس مترت أأعامل الصيانة اىل س نة
1321ه اذ زينت ابطن السقوف ابلنقوش والزخرفة الرائعة ومازالت أأعامل التجديد والعامر مس مترة اىل يومنا هذا.
وتوالت أأعامل التجديد والعامر منذ أأن دفن المامان (علهيام السالم) اىل يومنا هذا يف تقدّم وازدهار وتواصل .ويدور
العامرة السالمية اليت بناها املسلمني فرصة للتعبري عن اس تقالهلم الثقايف) ، )18, p3ويدور حول حصن المام الاكظم
) )مجموعة من ا ألواوين يبلغ عددها ( )*( )73ايون يف الصحن القدمي ذات العقود املدببة  ،محموةل عىل أأكتاف خضمة
 ،مؤلفة سلسةل مرتابطة من أأواوين املداخل للمرقد وموقعها بني السور اخلاريج للجدار  ،وا ألواوين املطةل عىل الصحن
املتأألف من طابقني بنيت فيه الغرف وا ألواوين  ،والطابق الثاين كسور خال من البناء تقريبا  ،وهو مقسم اىل فتحات
و أأضالع مقوسه عىل شلك ا ألواوين متاما  ،وا ألواوين يه ش به فضاء مفتوح ومغلق(*) وزينت اجلدران الواهجات ادلاخلية
واخلارجية للك جدار بزخارف نباتية  ،وانيات زهرية وقلوب زخرفية خمتلفة ا ألشاكل وا ألجحام  ،و أأطرت بزخارف نباتية
متكررة اس تعملت ببواطن العقود  ،فهيي أأش به بتحفة فنية مؤلفة ابلزخارف النباتية  ،فض ًال عن الزخارف املرااي "عينه
اكري" تأألفت بتشكيالت خمتلفة مكونة زخارف يف غاية ادلقة.
وبد أأت ا ألعامل العمرانية يف العتبة ابلصحن التوسعة الشاميل اجلديد املتالف من ( )88ايوا ًان  ،اجملموع اللكي للطابقني
وهو ملحق بصحن قدمي متأألف من رسداب (املصىل) لالسرتاحة  ،وبرج الساعة اجلديد وهو مازال بطور البناء  ،اذ
زخرف بزخارف نباتية متناظرة ومتكررة  ،وبأأشاكل قلوب زخرفية خمتلفة .
التنظمي الشلكي للقلوب الزخرفية يف الفن الساليم :
تتأأسس القلوب الزخرفية من حيث تصمميها واخراهجا التصمميي مكركز ًا س ياد ًاي لتنظمي العنارص واملفردات الزخرفية ،
مبوجب س يطرة املصمم املزخرف اليت ختضع ملس تلزمات عديدة  ،وجتربة مرتامكة ( ،11ص )139من خربة املزخرف وذقه
 ،ويمت حتديد موقع املفردات والعنارص مضن الفضاء بشلك مدروس  ،لتحقيق النظام وفق ًا للفضاء املتاح  ،اذ حيوي التصممي
أأكرث من نظام برصي ألجل حتقيق وظيفته (،14ص.)101
فالتنظمي الشلكي الزخريف يف العتبة الاكظمية املقدسة خيضع لنظام التناظر املنتظم يف الواهجات ادلاخلية واخلارجية ،
فاملصمم قد ل يعمتد عىل نظام واحد بل عدة أأنظمة  ،أأي ان للتصممي الواحد عدة أأوجه خمتلفة حيقق لك مهنا تكوين ًا يف حد
ذاته (،11ص  ، )141فاملفردات الزخرفية تبىن بعالقات تصمميية قد تكون معودية أأو أأفقية أأو مائةل لس تقطاب نقطة
مركزية.

(*) بدأأت تتناقص ا ألواوين نس بة اىل تزايد ا ألبواب .
(*)الغرف اخلدمية
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وابجلدير ابذلكر أأن ادلور اذلي تضطلع به أأنواع القلوب الزخرفية يف واهجات العتبة الاكظمية املقدسة دو ٌر هم ٌم عرب اخملطط
اليت قامت به الباحثة يف أأدانه:
تناظر
شلك
املظهر العام
ثنايئ رابعي شعاعي
جنايح لوزي بيضوي مس تقمي القاع
النشاء الزخريف
نوع الزخارف
احلشو ادلاخيل
ثنايئ
احادي
خطي
نبايت
أ أ  .تنوع املظهر العام :
ت متتع القلوب الزخرفية مبظهر زخريف يتبعها املصمم املزخرف يف بناهئا بني الشلك واملساحة من
مراعاة كيفية تقس مي اخلطوط الهندس ية لتحديد الشلك ،بتوزيع الزخارف بصورة متناسقة وموزونة
 ،خبطوط فاصةل مصمتة هبيئة مفردات ك أس يه وتوريقات سعفية مسننة  ،وي متثل ابلثقل والوزن
ال أ كرب للرؤية الب رصية للمتلقي فيقسم الفضاء عىل أ أ قسام  ،منه :التقس مي الثنايئ أ أ و الرابعي أ أ و
الشعاعي حسب رغبة املصمم مضن الفضاء املتاح  ،وع ن طريق التباين ميكن ا دراك ا ل هيئة اخلارجية
(  ، 11ص . ) 15
وميكن تصنيف القلوب الزخرفية من حيث تنوع املظهر العام اىل:
 .1قلوب زخرفية متثل كأس الزهرة ثاليث الفلق ،أأو متضمنة عنارص جناحية لكأس الزهرة ،كام يف الشلك (.)1
 .2قلوب زخرفية ذات شلك لوزي من حيث املظهر اخلاريج منظمة بصورة معودية ثنائية التناظر ،كام يف الشلك (.)2
 .3قلوب زخرفية ذات أأشاكل هندس ية (بيضوية أأو دائرية) مفصصه ،أأو منظمة بصورة معودية أأو أأفقية ثنائية التناظر أأو
رابعية التناظر  ،كام يف الشلك (.)3
 .4قلوب زخرفية ذات طابع أأفقي مس تقمي القاع يعلوه تكوين كأيس ،كام يف الشلك (.)4
وعرب تنظمي املظهر العام  ،ميكن أأن تنشأأ العالقات التصمميية حبسب رغبة املزخرف لتقس مي الفضاء  ،ومن أأكرث
ا ألنظمة البرصية اس تعام ًل للعالقات التصمميية لتقس مي الفضاء مهنا:
 .1النظام الثنايئ :يقسم حول حمور واحد  ،وفهيا يمت التقس مي عىل قسمني مامتثلني حول حمور واحد بشلك معودي أأو أأفقي
 ،كام يف الشلك (.)5
 .2النظام الرابعي :يقسم حول حمورين متقاطعني  ،ويف شلك اتم الامتثل  ،تظهر العنارص مامتثةل عىل جوانب احملور( ،11
ص ، )54كام يف الشلك (.)6
.3النظام الشعاعي  :يعمد املصمم املزخرف اىل تقس مي املساحة التصمميية عىل أأساس خطوط شعاعية تودلها املسارات
البرصية  ،لتجعل من اخلطوط الشعاعية تتجه ابجتاه املركز أأو تنطلق منه ( ،11ص )102خبطوط أأفقية ومعودية ومائةل ،
وتنشأأ بشلك هيئة دائرية  ،كام يف الشلك (.)7
 .2تنوع احلشو ادلاخيل للقلوب الزخرفية :
ميكن اشغال القلوب الزخرفية ابلتفرعات الغصنية  ،وا ألزهار البس يطة واملركبة  ،وا ألوراق  ،فض ًال عن اشغال زخرفية
خطية  ،وعامرية  ،وهندس ية  ،تظهر لنا متنفس ًا جاملي ًا يضمن لنا تنوع ًا حيو ًاي (،5ص )33ألشغال الفضاء املتاح  ،ومن
هذا التنوع ميكن تصنيف احلشو ادلاخيل اىل ما يأأيت. 1 :حشو الزخارف الكأس ية  . 2 .حشو الزخارف الزهرية. 3 .
حشو الزخارف الغصنية  .4حشو الزخارف اخلطية .
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 .1حشو الزخارف الكأس ية:
أأ .وتتأألف من حتوير أكس الزهرة الواقعي البس يط بأأنواعه اخملتلفة ،ان قوام هذه الزخرفة ل يعدو أأن يكون سوى أأغصا ًان
متحركة ابس تدارات حلزونية  ،وعنرص كأس الزهرة البس يط بتنوعاته اخملتلفة  ،و أأن أأي مفردات أأخرى ليست سوى
اش تقاقات مس تخلصة من بنية كأس الزهرة البس يط (  ،8ص ، )9وتتأألف الزخارف الكأس ية من عنارص اكس ية اكمةل ،
و أأنصاف أكس ية  ،كام يف الشلك ( 8أأ)8( ،ب).
ب .أأوراق جناحية :يه عبارة عن أأوراق كأس ية مفردة أأو ثنائية ،أأو قد تكون ثالثية ( ،8ص )10مت أل الفراغات بني تكل
ا ألغصان احللزونية واملمتوجة ،و أأن تتناسب يف جحمها و أأوضاعها من حيث الامتثل والتقابل ( ،1ص )138مما حققت ثر ًاء
فني ًا ومتزي ًا نوعي ًا للجذب البرصي وامجلايل عىل واهجات العتبة الاكظمية املقدسة ،كام يف الشلك (.)9
ج .احللقات والعقد الرابطة :ومتثل وظيفة جاملية لربط غصنني نباتيني حبركتني متعاكس تني ،فض ًال عن تفرعهام والتقاهئام حمققة
بؤرة اس تقطاب تنطلق من احللقة الرابطة اليت تشلك (منابع نشوء ا ألغصان مهنا)( ، 5ص ، )89فض ًال عن أأشاكلها
اخملتلفة  ،كام يف الشلك (.)10
د .الربامع وا ألشواك  :ويتخلل الفروع النباتية أأشاكل تش به الربامع ( ،13ص ، )318واليت تلحق ابلغصن النبايت كنتوءات
مدببة  ،ومس تديرة  ،وبيضوية  ،كام يف الشلك (.)11
هـ .الهناايت الغصنية امللتفة  :توظف عند هناية الغصن النبايت  ،وتكون مدجمة معه هبيئة نتوءات مس تديرة  ،أأو مدببة
الشلك  ،ذات التفاف مغلق حول نفسها  ،ترد يف بعض التصاممي عىل شلك هناية غصنية كأس ية أأحادية أأو ثنائية الفلق
 ،فض ًال عن ورودها بشلك أأوراق جناحية ( ،17ص  ، )23كام يف الشلك (.)12
 .2حشو الزخارف الزهرية وتشمل :
أأ .ا ألزهار وا ألوراد :ويه أأقرب مصدر للطبيعة من حيث حتويرها برزت بعدة أأنواع و أأشاكل من حيث التنوع املظهري
للزخارف الزهرية اليت زينت هبا خمتلف واهجات العتبة الاكظمية املقدسة .وعوجلت تصماميً وتقني ًا لتليب ا ألهداف امجلالية
واذلوقية  ،وذكل انطالق ًا من اعتبارين :التنوع اللوين  ،والتنوع الشلكي (،7ص .)3وميكن تصنيفها اىل أأزهار(بس يطة ،
ومركبة  ،ومضاعفة)  ،كام يف الشلك (، )13
ب.ا ألغصان  :وتتجسد ابلثقل أالكرب يف البناء املظهري للزخارف الغصنية  ،ومبسارات حلزونية  ،وممتوجة  ،أأو انشاء
حر مضن الفضاء املتاح  ،و أأمه ما ميزي ا ألغصان الزهرية عن ا ألغصان الكأس ية صفة النحافة  ،بيامن تكون ا ألغصان الكأس ية
أأمسك  ،وتتوزع عىل ا ألغصان ا ألوراق النباتية  ،وا ألزهار  ،والورود ،ومتثل مركز الس يادة يف النشاء الزخريف  ،ملا حتوهيا
من عامل جذب برصي وجاميل  ،كام يف الشلك (.)14
ج.احللقات والعقد الرابطة:
عبارة عن حلقة ربط تنبثق مهنا ا ألغصان وا ألزهار ،مما حققت ثر ًاء زخرفي ًا يف اشغال هيئة مظهرية خمتلفة تباينت يف
أأشاكلها عن نظائرها يف الزخارف الكأس ية( ،16ص .)53مفهنا املس تديرة  ،واملس تطيةل.
.3حشو الزخارف الغصنية :
تشلك ا ألغصان املنبع الرئيس للزخارف النباتية اذلي يبىن عليه التصممي الزخريف العام
بشلك تأأخذ ا ألغصان الس يادة املظهرية للتوزيع داخل الفضاءات  ،وتعمتد يف أأغلب أأنظمة التوزيع الغصين عىل احلركة
احللزونية  ،اذ تشلك الهيئات البنائية اليت تتحرك فهيا ا ألغصان عىل (درجة كبرية من التعقيد  ،والرتكيب  ،والتشابك ،
151

تنوع تصاممي القلوب الزخرفية يف العتبة الاكظمية املقدسة ......................................................................................................سؤدد مشعان حواس

ويه عىل اختالفها تعرب عن حاةل الاس تقرار)(  ،16ص )38وتتبع ا ألغصان عدة حراكت  ،مهنا :احلركة احللزونية  ،واحلركة
املمتوجة  ،واحلركة املفصصة  ،واحلركة ادلورانية .
.4حشو الزخارف اخلطية :
شلكت الزخرفة عنرص ًا تزيني ًا همامً ،وحضور ًا واحض ًا قبل ولدة اخلط العريب وتطوره  ،اذ يؤدي غرضني(:ا ألول :
معريف ينظم فيه معارفه العلمية  ،والثقافية بشلك عام  ،وعرب صورة ما يقر أأ عن الكتابة ويطلع هبا  ،والثاين هو ما يعطي
احساس ًا ابلفن اذ يكون اخلط محمول عىل صورة زخرفية ليسدي بذكل للمعرفة والفن يف وظيفة ابعاد ًا خالقة يف التعمل
والتأأمل)( ، 3ص )109ويمتثل يف القلوب الزخرفية يف العتبة الاكظمية املقدسة اليت محلت أأسامء الامئة الطاهرين كام يف
العينة (.)3
أ
وترى الباحثة أأن أكرث زخارف احلشو املس تعمل يف العتبة الاكظمية املقدسة الزخارف (الزهرية والكأس ية) وقد وظفها
املصمم املزخرف عىل وفق أأسلوبني انشائيني هام:
أأ .انشاء لنوع زخريف واحد :ويعمتد انشاء زخريف واحد كأيس أأو زهري أأو غصين .
ب .انشاء لنوعني زخرفيني  :ويعمتد عىل انشائيني زخرفيني كأيس وزهري عن طريق حركة التشابك  ،والالتفافات
الغصنية
املعاجلات اللونية للقلوب الزخرفية:
تسهم ا أللوان يف الرتكزي عىل عنرص همم من عنارص البانية وتأأكيد عىل خصوصيهتا  ،فقد انتقى الفنان املسمل ا أللوان
بشلك فعال يف تزيني العامرة السالمية  ،وبقدر وعي املصمم بتكل القدرات الدراكية  ،يكون جناحه يف اس تعامل أأسس
التصممي وعنارصه  ،ويف التحمك يف اماكنية ربط العنارص البرصية  ،وحتقيق أأكرب قدر من الاتساق بني الهيئات وا ألشاكل
يف معهل التصمميي (،12ص ، )51اذ تسهم ابضفاء التنوع لتقليل الراتبة النامجة عن اس تعامل لون واحد حفسب  ،فان
ا أللوان مسأأةل كغريها من التكوينات  ،تعمتد عىل التنوع يف الوحدة  ،ويصبح لزام ًا علينا أأن نعرف طريقة ابتاكر الوحدة
بني عدة أألوان ،مث طريقة احملافظة عىل بقاء هذه الوحدة يف حيوية وامتاع يف ظل التنوع( ،11ص ، )104وميكن تقس مي
املعاجلات اللونية عىل أألوان متقاربة (متوافقة) مع الوان الفضاءات  ،ويمت احداث الس يادة ولس امي يف القلوب الزخرفية ،
ألهنا بؤرة اس تقطاب برصي  ،وهناك تعادل وترتيب مضن الانسجام اللوين املتوافق عرب مالمئة ا ألجزاء عن طريق التدرج
 ،أأو التطابق اللوين  ،وقد يعمد املصمم غىل املغايرة اللونية للقلوب الزخرفية عن طريق التضاد  ،او تباين اللون اذلي
يؤدي اىل تعزيز أأو جذب برصي للتكوينات .
الفــصل الثــــالث
(اجراءات البحث)
مهنجية البحث:
اعمتدت الباحثة املهنج الوصفي لتحقيق أأهداف حبهثا عرب حتليل العينات املمثةل خلصائص اجملمتع ا ألصيل من تنوع تصاممي
القلوب الزخرفية.
جممتع البحث:
مشل جممتع البحث الزخارف النباتية بأأنواعها اكفة الكأس ية والزهرية والغصنية  ،واخلطية املنفذة عىل البالط املزجج
للواهجات ادلاخلية واخلارجية للعتبات املقدسة يف العراق  ،واملمتثةل
(ابلعتبة الاكظمية املقدسة) يف بغداد وقد بلغ جممتع البحث (  )85تصماميً متثل اجملمتع اللكي للبحث
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عينة البحث:
مت انتقاء عينة البحث عىل وفق أأسلوب العينة القصدية غري الاحامتلية بواقع ثالث عينات خمتلفة  ،واستبعاد
املتشاهبة يف مفرداهتا وتنظميها  ،واخراهجا اللوين مع نظائرها من اجملمتع اللكي .
طرائق مجع املعلومات :
اطالع الباحثة عىل أأدبيات التخصص ،والزايرة امليدانية للعتبة الاكظمية املقدسة .
أأداة البحث:
من أأجل حتقيق أأهداف البحث اذلي يتضمن الكشف عن تنوع تصاممي القلوب الزخرفية يف واهجات العتبة
الاكظمية املقدسة  ،قامت الباحثة بتصممي أأداة حبهثا(اس امترة التحليل) اليت مشلت مامتخض عنه الطار النظري ،
وأآراء اخلرباء اخملتصني*  ،عىل وفق حماور متعددة بغية حتقيق أأهداف البحث  .ينظر ملحق (.)1
صدق ا ألداة :
وعرضت الباحثة ا ألداة ( اس امترة التحليل ) عىل اخلرباء*  ،لبيان مدى صالحية ا ألداة ومشولها  ،لتحقيق أأهداف البحث
عرب مالحظاهتم العلمية السديدة .
الثبات :
حتقق الثبات** اذلي ميثل موضوعية البحث لغرض الوصول اىل النتاجئ املرجوة عن طريق اعامتد
حمللني***  ،واكنت نس بة التفاق كام يأأيت:
.1نس بة اتفاق احمللل ا ألول مع الباحثة %95
.2نس بة اتفاق احمللل الثاين مع الباحثة %95

* اخلرباء مه:ـ
أأ  .د.عبد الرضا هبية داود ،تصممي طباعي ،جامعة بغداد ،لكية الفنون امجليةل.
أأ .د .عبد املنعم خريي حسني  /تدرييس يف لكية الفنون امجليةل /جامعة بغداد.
ا .م  .د.هشام عبد الس تار حلمي ،أآاثر  ،جامعة بغداد ،لكية الفنون امجليةل.
*اخلرباء أأنفسهم
** مت احتساب النس بة املئوية ابس تعامل معادةل كوبر = عدد مرات ا ألنفاق  +عدد مرات عدم ا ألنفاق ×100
عدد مرات ا ألنفاق
*** احملللون مه :
ا .م  .أأمني عبد الزهرة النوري  ،تدرييس يف قسم اخلط العريب والزخرفة  ،لكية الفنون امجليةل  ،جامعة بغداد .
ا .م  .مىن اكظم عبد دواس  ،تدريس ية يف قسم اخلط العريب والزخرفة  ،لكية الفنون امجليةل ،جامعة بغداد .
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الفصل الرابع
حتليل العينات
العينة (: )1
املوقع  :واهجة الرضحي اخلارجية (العتبة الاكظمية).
الزخارف املوظفة  :نباتية ( زهرية).
الهيأأة  :لوزية معودية.
التنوع يف التقس مي املسايح للتصممي :
ارتكز تصممي القلب الزخريف ذو الشلك املنتظم ابلهيأأة اللوزية
العمودية عىل التقس مي  ،وفق ًا للتناظر الثنايئ عرب احملور العمودي  ،مما
حقق توزيع ًا متاكفئ ًا للتكوينات داخل التصممي ،أأسهمت يف احداث
املوازنة املامثةل للمحور العمودي للفضاء ا ألسايس  .كام يف العينة (.)1
تصوير الباحثة
الهيئة العامة لالشغال الزخرفية للقلوب الزخرفية:
مشل تصممي القلب الزخريف ذو الهيئة البيضوية عىل الزخارف القريبة من مظهرها الواقعي لنشاء نوع واحد
(زهري،غصين)  ،وعىل حشو زخريف يشغلها ابلاكمل ،عىل وفق توزيع حريك ل ألغصان النباتية بصورة متناظرة  ،تبد أأ
احلركة من ا ألسفل اىل ا ألعىل عىل وفق انبات الطبيعي ل ألزهار الواقعية  ،مع اظهار الس يادة املاكنية للمفردتني ذات
الشلك ش به ادلائري الزهرية  ،فض ًال عن ا ألوراق النباتية الواقعية  ،وملحقة ابلغصن النبايت  ،واشغال الفضاءات ا ألخرى
اب ألزهار البس يطة مع مراعاة تنظميها مضن التصممي العام املعول عىل النشاء ال آحادي الواقعي وحققت تكوينات القلوب
الزخرفية شد ًا فضائي ًا ذا جذب برصي  ،عىل وفق تدرج مسايح  ،عرب تعددية شلكية ذات ترابط متاكئف بقمية لونية
موحدة .
التنظمي املاكين للتكوينات الزخرفية
اعمتد التصممي عىل التنظمي املتناظر عرب تنظمي املفردات وا ألغصان النباتية حبركة متناظرة  ،مع اعامتدها عىل نقطة
انبثاق واحدة من أأسفل ا ألغصان  ،و أأسهم تنظميها املتاكئف يف تعزيز الرتكزي عىل التفعيل العمودي  ،واذلي أأاتح تتابع ًا
برص ًاي للقلب أألزخريف  ،أأعطى تنوع ًا ابلنس بة للتنظمي املاكين  ،وانسجام ًا بني التنظمي وا ألزهار وا ألغصان ،وان القلوب
الزخرفية شغلت بزخارف زهرية بأأشاكلها و أألواهنا الواقعية  ،أأما الطار الزخريف فتوزيعه الغصين يرتكز عىل احلركة املمتوجة
ذات الوضع ا ألفقي  ،عىل وفق تكرار متعاكس ملكوانهتا الزخرفية.
املعاجلات اللونية للتصممي
اس تعملت الصبغة البيضاء يف الفضاء ا ألسايس املطابق لوني ًا مع لون الزخارف الزهرية الواقعية ابللون الوردي  ،و أأدى
اىل انسجام وتنوع مظهري ،وترجيح الس يادة املظهرية للقلب الزخريف  .اذ شلكت تكل التنوعات اللونية للفضاءات
ا ألساس ية احداث تنوع مظهري للتصممي يف حني متثلت املعاجلات اللونية للزخارف الزهرية البس يطة ابللون ا ألزرق املغاير
للفضاء ا ألسايس ولون ا ألغصان ا ألخرض اذلي شغل مساحات واسعة مضن الفضاء واملتقارب مع لون الفضاء ا ألسايس
واملغايرة اللونية أأدت اىل الوضوح والس يادة للزخارف الزهرية البس يطة عن بقية املكوانت ا ألخرى داخل التصممي  ،فض ًال
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عن اس تعامل اللون البنفسجي للزهرة املركبة املغاير للفضاء ا ألسايس واملتقارب مع فضاء القلب الزخريف  ،واس تعاملها
وتوظيفها بصورة منسجمة أأدى اىل انتاج تصممي زخريف متوازن شلكيا ولونيا  ،حقق أأبعادا وظيفية وجاملية .
العينة ()2
املوقع  :املدخل اخلاريج لصحن
المام عيل بن أأيب طالب )( )اسرتاحةالزوار).
الزخارف املوظفة  :نباتية
مزدوجة(زهرية ــ اكس ية)
الهيأأة  :معينية.
التنوع يف التقس مي املسايح للتصممي :
يتأألف القلب الزخريف ذو الهيئة املعينية املفصصة من حمورين حمور معودي
و أأفقي يف أآن واحد مفرداته من الزهار البس يطة واملركبة
تصوير الباحثة
انشاء ًا  ،اعمتد التصممي عىل التناظر الرابعي عرب احملور العمودي املنصف للتكوينات ادلاخةل فيه مضن النظام العام جململ
التصممي واشغالها الزخريف املتناظر الرابعي  ،معلت التقس اميت عىل احداث التوازن املامتثل عىل وفق احملورين العمودي
للتصممي وا ألفقي للقلوب الزخرفية
الهيئة العامة لالشغال الزخرفية للقلوب الزخرفية:
من أأجل حتقيق أأكرب قدر من التنوع املظهري  ،معد املصمم اىل احداث يف املفردات الكأس ية أأحادية وثنائية وثالثية
الفلق  ،نظمت عىل وفق احلركة احللزونية الغصنية  ،أأما املفردات البس يطة ثالثية الفصوص ذات القاع ال أكيس  ،فض ًال
عن ا ألوراق النباتية املسننة احلواف فوظفت عىل وفق احلركة الغصنية احللزونية امللتفة حنو ادلاخل  ،تضمن التكوين
الزخريف مضنا عن القلوب الزخرفية عىل وفق هيئة عنرص أكيس ثاليث الفلق ذي القاع املفصص وأ آخر جموف  ،يف حني
احتوت تكل القلوب مضنا قلو ًاب زخرفية ثالثية الفلق  ،أأحدث الشغال الزخريف للقلب تنوع ًا مظهر ًاي مضن ًا مع التصممي عن
طريق الزخارف الزهرية أأكرث من نوع واحد لعموم التصممي بشلك متناسب أأعطى لك تكوين حقه داخل املساحة ا ألساس ية
 ،حمقق ًا الوظيفة امجلالية من توزيع التكوينات  ،والشغال الزخريف املتعدد مضن اجلزء واللك للقلب الزخريف .
التنظمي املاكين للتكوينات الزخرفية :
استند التنظمي املاكين للزخارف الزهرية اىل التناظر احملوري املامتثل رابعي ًا  ،بصورة تنسجم مع الهيئة اخلارجية للتكوين
اللكي رابعي التناظر  ،عىل وفق التكرار املنتظم بتوازن بني الزخارف الزهرية املعوةل يف تنظميها عىل اعامتد مبد أأ الس يادة
ل ألزهار املركبة  ،وشغلت الفضاءات الرابعية ابملفردات الزهرية البس يطة  ،وا ألغصان اليت تنبثق من ا ألزهار  ،ومما أأدى
اىل التوزيع بشلك متناظر ومتوازن مضن املساحة ا ألساس ية للتصممي .
املعاجلات اللونية للتصممي :
ارتكز التكوين الزخريف النبايت عىل مفردات زهرية قواهما ا ألزهار املركبة والبس يطة املتناظرة عىل وفق حلقة رابطة
ل ألزهار بشلك تناظري  ،وعنارص غصنيه ملتفة تنبثق من املفردات الزهرية  ،ومدجمة مع حركة ا ألغصان املعوةل عىل
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التنظمي  ،عىل وفق مقتضيات الشلك العام  ،وبرزت ا ألرضية ابللون ا ألزرق داخل التصممي  ،ساعد عىل اظهار التكوين
منطقة اس تقطاب برصي أأوىل ل ألغصان املتضادة واملتباينة ابلصبغة البيضاء  ،وظهرت ا ألزهار ثالثية الفصوص ابللون
ا ألخرض  ،وبداخهل مفردة بس يطة ابللون ا ألمحر املغايرة ل ألرضية  ،مما أأعطت جذ ًاب برص ًاي لتصممي القلب الزخريف .
العينة (: )3
املوقع  :املدخل اخلاريج لصحن
المام عيل بن أأيب طالب ). )
الزخارف املوظفة  :نباتية ( اكس ية ) خطية .
الهيأأة  :لوزية افقية .
التنوع يف التقس مي املسايح للتصممي :
حتدد هذا النوع بتقس مي مسايح معودي و أأفقي  ،حقق
تنظاميً شلكي ًا متواز ًان  ،اعمتد نظامه العام عىل قلب زخريف
مفصص ذي توظيف ثنايئ زخريف خطي عرب حموري
التنظمي ،مما أأعطى توزيع ًا متاكفئ ًا لتكويناته الشاغةل لفضائه ا ألساس ابلنس بة للمساحة اللكية ،يف حني متثل منتصف الفضاء
ا ألساس تكوين ًا كتابي ًا لعبارة (اي موىس بن جعفر)  ،وقد اختذ هذا التكوين اخلطي هيئة بيضوية توافق ًا مع شلك املساحة اليت
تضمنته كام يف العينة (.)3
الهيئة العامة لالشغال الزخرفية للقلوب الزخرفية:
شغل فضاء الطار الزخريف بزخارف غصنية  ،تتخللها الزخارف الكأس ية  ،وزعت عىل احلركة ادلورانية املعكوسة
املشابه حلرف ( )Sالالتيين  ،تعاضدت املفردات الزخرفية الكأس ية مع الغصنية يف أأشغالها للفضاء ا ألسايس  ،مما أأحدث
نشاء مزدوج ًا من نوعني  ،ترحجت فيه الس يادة املظهرية للزخارف الكأس ية بفعل كرب قياسها ،أأعمتد عىل انشاء مزدوج من
ا ً
نوعني زخرفيني ذي مفردات كأس ية  ،و أأشغال الفضاء املتبقي مبفردات مفصصة  ،عىل وفق متوجات غصنية تتقاطع مع
املفردات الكأس ية يف أأشغالها الفضايئ .
التنظمي املاكين للتكوينات الزخرفية :
اعمتد التنظمي املاكين عىل اضفاء التنوع املظهري لتنظمي ا ألغصان مضن النشاء املزدوج من نوعني خمتلفني يف توزيعهام
املاكين  ،فالغصن الكأيس يعمتد عىل احلركة ادلورانية املعكوسة اليت تش به حرف ( )Sالالتيين بصورة معودية يف ضوء
تقابل متكرر.
املعاجلات اللونية للتصممي :
ارتكزت التكوينات املغايرة اللونية للفضاء ا ألسايس ابللون ا ألخرض مع النص الكتايب الاوكر  ،وا ألغصان ابلصبغة
البيضاء  ،والزخارف الاكس ية ابللون ا ألمحر  ،وا ألرضية ابللون ا ألخرض ،وتسهم املعاجلات اللونية للقلوب الزخرفية يف عدها
مراكز اس تقطاب برصي أأخرى تعزز ادلور الس يادي للوحدة املهمينة وتكفل الانسجام.
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النتاجئ :
توصلت الباحثة عرب اجراءات حتليل العينات توصلت الباحثة اىل النتاجئ ال آتية -:
.1اعامتد التقس اميت املساحية عىل التقس مي احملوري ذات التناظر الثنايئ  ،كام يف العينة ( )1والتناظر الرابعي كام يف العينة
(.)3،2
 .2مشل تصممي املظهر العام للقلوب الزخرفية أأشاك ًل متباينة ،مهنا :شلك بيضوي كام يف العينة ( ، )1وشلك مفصص كام
يف العينة (.)2
 .3متثلت القلوب الزخرفية هبيأأة شلكية ذات وظيفة مزدوجة (قرائية  ،وتزيينية ) عىل وفق نظام مرتاكب مؤلف من
مس تويني  ،ومع مساحات هبيئة لوزية كام يف العينة (.)3
كام يف العينة (.)3
 .4انشاء زخريف وفق أأسلوبني ( أأحادي) كام يف الشلك ( ، )1،2و(مزدوج) ،بنوع ( زهري  ،وزهري كأيس ) كام يف
العينة (. )3
 .5مت التنظمي املاكين وفق ًا حلراكت متنوعة  ،مهنا :احلركة احللزونية كام يف العينة ( ، )2وادلورانية املعكوسة يش به حرف
( )Sالالتيين  ،و أأخذ وضعه ا ألفقي يف تنظميه املاكين  ،كام يف العينة ( )3وحركة ا ألغصان املفصصة كام يف العينة ()1
.
 .6أأظهرت الزخارف القلوب الزخرفية تنوع ًا للمغايرة اللونية بني الشلك وا ألرضية  ،واستندت املعاجلة اللونية للمساحة
ا ألساس ية اىل املقاربة اللونية بتوظيف لون واحد  ،اذ حققت الس يادة املظهرية للقلوب الزخرفية.
الاس تنتاجات:
 .1ان اعامتد تنوع القلوب الزخرفية بتقس اميت حمورية متناظرة .
 .2اس تعمل النشاء ا ألحادي لنوع زخريف واحد أأو املزدوج لنوعني زخرفيني موظف معهام وحدات زخرفية ذات انشاء
ومكوانت زخرفية خمتلفة عن انشاء زخارف الفضاء ا ألسايس فض ًال عن اختالف املعاجلة اللونية القصد منه اضفاء
التغيري والتنوع واحلركة الضمنية للقلوب الزخرفية يف مضن التصمميي اللكي.
 .3أأاتح التنوع احلريك ل ألغصان النباتية ( تنظميها ) خيارات تصمميية يف نرش احلراكت مهنا (املمتوجة  ،وادلورانية املعكوسة
،احللزونية ) حبيث توامئ مواصفات الفضاء والتقس مي احملوري والوحدة ا ألساس ية للتكرار ونوع النشاء الزخريف اخملتار.
ا ألشغال املسايح للتكوينات أأو
 .4احداث الس يادة املظهرية مضن القلب الزخريف حتقق بفعل الاستناد اىل كرب
اللونية والتقنية التنفيذية فض ًال عن الاس تحواذ عىل ا ألمهية
كرب قياسات أأغصاهنا أأو عرب املغايرة يف املعاجلات
املوقعية لس امي لتكوينات القلوب الزخرفية .
التوصيات :
يف ضوء نتاجئ البحث والاس تنتاجات تويص الباحثة مبا يأأيت
 1رفد املقررات ادلراس ية ل ألقسام املعنية حبقل الفنون الزخرفية ولس امي قسم اخلط العريب والزخرفة  ،ولكية الآداب
(قسم الآاثر) وقسم الهندسة املعامرية  ،فض ًال عن ادلوائر واملؤسسات املعنية ابدارة شؤون العتبات املقدسة يف العراق
 . 2تويص الباحثة ابلعناية بتنظمي التتابع القرايئ والعناية ابجلانب اخلطي  ،من حيث ضبط اخلط العريب عىل وفق قواعده
 ،وحراكته العرابية مضن القلوب الزخرفية.
املقرتحات :
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توخي ًا لالفادة املمكنة من النتاجئ تقرتح الباحثة :
 -1دراسة املتغريات الشلكية للقلوب الزخرفية يف بقية العتبات املقدسة يف العراق.
 -2دراسة الخراج الفين للقلوب الزخرفية يف العتبات املقدسة يف العراق.
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Diversity of designs decorative hearts in the holy threshold Kadhimiya
Su dad Mashaan Hawas
Summary:
The plant decorative arts field full of decorative Baltnoat from diversity in the design
structure of vocabulary and whether units sepals, vase Aogsnah or written and what
their catalog decorative hearts in Kadhimiya holy threshold of diversity in shapes and
measurements and sizes.
It is during the field visit of the researcher found that there are variations in the overall
appearance and internal padding and this researcher has formulated the discussion by
asking the following problem:
(What is the diversity of designs decorative hearts in Kadhimiya holy threshold?)
The importance of research in it:
Research contributes to open the horizons of knowledge for researchers and scholars
concerned with the teaching of the decorative arts, as well as promote closer cultural
heritage and decorative facades Kadhimiya holy threshold.
The research aims to:
Reveal the diversity of designs decorative hearts in Kadhimiya holy threshold.
As determined search internal and external interfaces as the current 1433 e 2012.
This included the theoretical framework on the following topics:
History sacred threshold of Kadhimiya, and the formal organization of the decorative
hearts in Islamic art in terms of the diversity of the general appearance and internal
padding diversity and color treatments.
The researcher followed in their procedures descriptive approach to reach the results
achieved its goals and solve the problem. The sample was selected in a way that Alvsidih
if numbered (3) of the total sample (85) model and design tool (Form) and presented to
the experts to make sure their validity, and the achievement of the Millennium.
The search found results including:
Accrediting divisions cadastral asymmetric and the emergence of hearts decorative
Bhaoh formality with a dual function literacy, ornamental, as well as construction
decorative according two methods (omnidirectional Omzdug) and varied movements
including spiral and Lhalrkh rotational flipped, and showed finishes processing color
antagonism hearts decorative between form and ground.
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