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 البنية الزخرفية للعمارة االسالميةيف  الدمج الشكليمتثالت 
 م.د وسام كامل عبد األمري

 الفصل الأول

 مشلكة البحث

جرايئحيتمك التصممي الزخريف كفعل         ذات الطابع  بالأساليالصياغية جملموعة من  أأدواتههل  ا 

التحويري القامئة عىل اس تنباط عنارص من مرجعيات نباتية وحيوانية وهندس ية وخطية 

خضاعها مضن  ش تغاليتعدى الا والأمرلغاايت جاملية تزيينية ،  وال ضافةمعليايت ابحلذف  حلال وا 

 ينيرف جلنسني زخىل حال ابتاكري ته ويتخطاها امناطق اجلنس الزخريف الواحد بعنارصه ومفردا

نفتح خطوة اوىل ت  الأصلتصبح فيه معلية التحوير عىل بىن الشلك خمتلفني يف النوع والكيف 

حداثؤسس عىل ت  من جنس زخريف  لأكرثعىل معلية حتوير اثنية   دمج بنيم ارتباط تكويين ا 

يئ يستبطن يف خمرجاته املرئية تشكيل ثنا حصول عىل معطى شلكي جتميعيلل أأكرثنوعني او 

 جبزء وتس تعيض عنه الأصلمن العنرص  أأجزاء تعبري يف بنية واحدة ختزتللوظيفة وال املظهر وا

حدا أأساليب تصمميية  عرب اعامتدوهذه اخملرجات تمت ،اخر من عنرص زخريف اثن   واجت ث نتتوىخ ا 

ويف ضوء ما تقدم وبغية الوقوف عىل اش تغال هذه  تتحسب ملواصفات لك جنس زخريف ،

عامرة لل ة الزخرفيةيف البنيادلمج الشلكي  ما متثالت  -:العملية فان الباحث يطرح السؤال الآيت 

 ؟الاسالمية

 -تتجسد أأمهية البحث يف ظل ما يأأيت: -أأمهية البحث

 جديدة وتؤرش انفتاح ل ماكانت اليت تفرزها معلية ادلمج الشلكي تنطوي عىل ابتاكراتا -1

ني صمماملنجز الزخريف عىل مدايت تصمميية ذات طابع اخزتايل ميكن ال فادة مهنا من قبل امل

شب وال  الزخرفيني عند معليات الاجناز يف ميادين السجاد والعامرة واملشغولت عىل املعادن

 والزجاج بتقنيات تنفيذية متنوعة.

ملفردات لبىن ا الأويلميية متقدمة تتجاوز مرحةل التحوير لية ادلمج الشلكي خطوة تصم متثل مع  -2

 تقوم قيدا  أأكرث تع املس متدة من مرجعيات نباتية وهندس ية وحيوانية وخطية، والانتقال اىل مرحةل 

 الشلك لربطه مع جنس زخريف خيتلف يف الصفات املظهرية من حيث النوع عىل تغيري س ياق

 والكيف.
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 رصة ، وهلصاةل واملعاار احلضارة العربية وال سالمية اليت تمن عن الأ ي عد الفن الزخريف من مث  -3

فية لوظي ل يستنفد أأغراضه امجلالية وا ا  أأدوات صياغية واش تغالت متعددة جعلته فنا  متجدد

 والتعبريية. 

لعامرة لالزخرفية  بنيةال يف ادلمج الشلكي  كشف متثالت) هيدف البحث اىل  - هدف البحث

 الاسالمية(.

 حدود البحث

 .صياغهتا عىل ادلمج الشلكي املش متةل لبنية الزخرفيةا -احلدود املوضوعية -1

  . العراق وايران لك  يف ال سالمية بوضعها احلايل العامرةمناذج من  -لزمانيةاحلدود املاكنية وا -2

 .البالط املزجج  ملنفذة عىلاالزخارف  -حلدود املاديةا -3

 مصطلحات البحث

لهيا روحنا فمتثل لها برشا  سواي  قال تعاىل)) - المتث ل  .(17(() سورة مرمي : الايةفأأرسلنا ا 

 (.219،ص 1995" التصور والتش به ورضب الامثال" ) البوش يخي،  انه عرفه) اجلاحظ(

 ريئمتعمل عىل احداث نتاج انظمة  التجس يد الشلكي املستند اىل ويعرفه الباحث اجرائيا :

 والافاكر. للمفاهمي عادل الصورييعكس امل

وعني خمتلفني ن( " اسلوب قامئ عىل ترابط أأجزاء من )عبد الامري عرفه -ادلمج الشلكي

 .(175،ص 2014)عبد الامري، وصياغهتام ليعطيا ثنائية شلكية مضن تكوين واحد"

خرفية الز  ويعرفه الباحث اجرائيا  ابنه : اسلوب تصمميي يستند اىل تداخل بنايئ بني املكوانت

 لنوع او اكرث بطابع حتويري يس هتدف احداث حال  جامليا  ووظيفيا  وتعبرياي . 

* بأأهنا" عبارة عن منظومة تزيينية مؤتلفة من وحدات شكــلية 1عرفها )داود( -البنية الزخرفية

ضفاء مظهر جاميل  ذات طابع هنديس او نبايت او حروفـي مامتسكة ذاتيا  يسـهتدف من خاللــها ا 

 جذاب عىل سطح معني".

ة الهندس يويتبىن الباحث تعريف ) عبد الأمري( اذلي يعدها " مجموع املكوانت النباتية و      

دراكية وتواضعية بطابع ىل اتند حتويري تس  والطية واحليوانية املس متدة من مرجعيات واقعية وا 

حداث حال جاميل ووظيفي  وتعبريي يف ظل مشولية موحدة أأنظمة وانساق تكوينية تس هتدف ا 

 (.8ص 2014مضن العامرة ال سالمية") عبد الأمري،
                                                 

، 8تعريف ا.د عبد الرضا هبية داود/اختصاص تصممي طباعي/ لكية الفنون امجليةل/ جامعة بغداد نقال  عن ) عبد الأمري ، ص 1

2014.) 
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 ) الاطار النظري(لفصـــــــل الثاينا

 مفهوم ادلمج الشلكي

جياد معامل اشرتاك وتعالق بني ش يئ           تلفني أأوني خم يرتكز مفهوم ادلمج الشلكي عىل حماوةل ا 

 حتويلهامو بريي متساوقني يف النوع والكيف وجتنيسهام فنيا  عىل صعيد الأداء الوظيفي واملظهري والتع 

ىل بنية موحدة تضم يف طياهتا صفات لك جنس اس تنبطت منه يف جزء وخصائص الت   شلك املريئا 

ي يؤسس اذلي اجلديد اذلي ينفتح يف قراءته عىل مدايت تتخطى الفهم املبارش لصريورة البناء املظهر 

 القامئة ( اولوجود الواقعي ) النبايت و احليواينفعهل الاش تغايل عىل مجموعة اس تجالابت من عنارص ا

آلف مع غريهعىل املنطق الراييض الرصف ) الهنديس( وخيضعها اىل حال من املزاو  من  اجة والتأ

ىل يشء واح الأجناس الفنية كنوع من الاحتاد ث يكون د حبياملستند اىل " حتول الش يئني اخملتلفني ا 

ال ، تفصح عن خمرجات مظهرية تتسم حب(34 ص،1،1982بيهنام عالقة يشرتاكن فهيا" )صليبا ج 

رس رة وك من جتاوز المنط الشلكي التقليدي ادلارج يف صياغة املكوانت الزخرفية كنوع من املغاي

 الراتبة واضفاء التنوع مضن اللك العام. 

جراء تصمميي يتأألف من ال     طوات ويرى الباحث وفقا  ملا تقدم ان معلية ادلمج الشلكي ا 

 -الآتية:

 احملور. سد الشلك الأصل غريجود مرجع ي س تنبط منه جي  و  -1

قهل مظهري تتفاوت يف درجة التعقيد ابحلذف وال ضافة عىل بىن الشلك الأصل تن معلية حتوير -2

 اىل شلك حمور بطابع تزييين.

آخر خيتلف  -3 جياد معامل اشرتاك وتقارب بني الشلك احملور وشلك أ  توصيفاته من يفاو يتوافق ا 

 نوع والكيف .حيث ال 

جراء معلية -4  .ادلمج والرتابط البنايئ بني الك الشلكني يف بنية مظهرية موحدة جتمعهام ا 

منه  الأويل اذلي يتكون فيه صياغات تصمميية مغايرة للس ياق تزييين تمتثل احلصول عىل انجت -5

  الشلك الأصل.

ليات ان معلية ادلمج الشلكي يف فعلها الاش تغايل تكون خطوة تصمميية لحقة تس بقها مع     

باحث ثل ال مي  التحوير الاويل عىل بىن الشلك الاصل املس متد من مرجعيات متنوعة ، وازاء ذكل

  -معطيات هذه العملية ابملرتسم الآيت:
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 حتوير أأول                       حتوير اثين                                

 

                          

 

      

تتطلب قدرات حتليلية تأأملية لكتشاف ان خاصية ادلمج الشلكي كتقنية تصمميية ومعاجلة مظهرية 

صياغهتا لتعطي خمرجات جديدة تتجاوز النسق  بغيةاوجه التقابل والتقارب بني املكوانت الزخرفية 

عىل وفق  اىل البصرية ،والنفاذ ع ذكل لكه اىل فهمه القامئ عىل ختطي البرص اواخضاملس تنبطة منه 

الفنان املسمل ما ليس خباطر يف ابل او ما ليس ) تصوير احملال ( " مفىت صاغ بـ عرفت صياغة

حاصال  يف الوجود املعهود طوح من طريق احاجيه الفتانة حبدود النطاق البرشي " ) فارس ، 

ضافة او املزخرف ذكل فان ما قام به وب( ،13،ص  1991 من ) حتوير او جتريد  او اخزتال وا 

دراك عقيل ) تبرص( للأنظمة والعالقات القامئة بني املكوانت  مغايرة او حمااكة ( ما هو الا ا 

ويرى الباحث ان  ،لها اىل معادل شلكي جاميلوحو   ت وحيوان وجامد ،اس تخلصهاالطبيعية من نبا

 -:لعاملنيذكل يرجع يف حقيقته 

عوالتحليل  ال دراكملزخرف وقابلياته عىل خيتص اب -: ذايت -1  الرتكيب لنساق وس ياقات ادةوا 

  ريية.عان  تعبموظيفة تزيينية ختزتن  أأداءمع مراعيا  الصياغة امجلالية املتسقة  الطبيعيةاملكوانت 

س متدة من مرجعيات متنوعة امل الاس تجابة امجلالية للمكوانت الزخرفية بفعل  -:موضوعي  -2

 عىل التشكيل الفين بصيغ عدة.ومرونهتا 

حداث انجت تش تغل فيه ثالثية املزخرف من معليات ادلمج الشلكي  س هتدفي         ) امجلال      ا 

زاءانمجة  فان قمية الوحدة كعالقة تواجش فعىل صعيد اجلانب امجلايلالتعبري(،  -ة الوظيف - تداخل  ا 

، اذ " تتحقق الوحدة امجلالية حني تتالءم وتعالقها تزداد بفعل الشد الشلكي الزخرفية  الأجناس

، وهو ما يعزوه ) التوحيدي ( (99،ص 1987بنيه" )نوبلر،اجزاء اليشء الفين يف نظام ميكن ت 

ل بقوهل  امجلال وادلميومة من مصادرلفاعلية الوحدة اليت يعدها  " ل توجد الوحدة غالبة عىل يشء ا 

سن ذكل اليشء وبقائه وهبائه و  (، 133، ص1953نقائه" ) التوحيدي ، اكن ذكل دليال  عىل ح 

عىل الرمغ من معلية  ،بني املكوانت املدجمة يبقى يؤدي دورا  تزيينيا  اما وظيفيا  فالرتابط القامئ 

التكثيف البنايئ املنطوية عىل تعدد القراءة التعبريية للناجت املريئ بفعل حتول دوال املكوانت 

      الشكل األصل

 ) نوع أول(

 

 شكل زخرفي

بنية شكلية 

 مدمجة
 الشكل األصل

 ) نوع ثاني(
 

 شكل زخرفي
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ليهالزخرفية من توصيفات اجلنس الفين اذلي تنمتي  حال من الاقرتان مع نباتيا  اكن او هندس يا  اىل  ا 

 -ر ميكن متثيهل عىل النحو الآيت :نوع اخ

 بنية شلكية مشفرة دال مريئ أأول  + دال مريئ اثين 

 حال ريف اىلمرجعية الشلك الزخ منأأي ان الناجت التعبريي خيرج عن نطاق ال حاةل املبارشة       

ا يمن مب ةدجمامل يف ومك التكثيف والتعقيد يف صياغتهملصدرية املكوانت تبعا  لك  ال رجاعيصعب معه 

من  وراء الوظيفة الظاهرية للرقش يبدو نسق اكمل، اذ ان" او املتعدد عن التعبري املركب

عىل و ري ، ال شارات والطابع الرمزي الاكمل اذلي يفرض نفسه علينا، ولكنه يرتك لنا حرية التفس

ل  ة تذوقيةش قميهذا فان معاين كثرية تبقى قامئة يف الرقش العريب ابنتظار تفسريها ، مما يعطي الرق

 (. 83،ص1979هبنيس،حد لها ") 

ا مكوانته التعدد يف حقيقته لتنوع مرجعية الشلك الزخريف اليت ينتقي املزخرف مهن يرجع       

مر ،الا ويعيد تأأليف اجزاهئا ابحلذف والاضافة عىل وفق رؤى جديدة تغاير الاصول فيدمج بيهنا

  عناخل العوامل(، فالنبات جنس خيتلف نوعا  وكام  اذلي ينطوي طبقا  للباحث عىل فكرة ) تد

 الزخريف تصمميال تعالق بيهنام امر غري واقعي ،الا ان املبدأأ الاساس يف ال احليوان وحماوةل اس تحص

ىل يهل اقامئ عىل التحوير وصياغة الاشاكل بطابع تزييين يتجاوز عامل الواقع ويش تغل عىل حتو 

تمتثل  داىل حال جمر املتعددة  ومرجعياتهاملبارش التشبهييي  ترس اميت مظهرية تتخطى حدود الشلك

مل بني عاو " اليت تكون الصورة مبقتضاها يف حزي وسط بني العامل الواقعي ( فيه) جاملية الغموض

  .(19،ص 1979) ابابدوبولو ،      جمرد" هنديس 

  جعيات الشلك الزخريفمر  

عىل حنو  ارتباط اخملتلفات او املتشاهبات اىل ينهتج اسلوب ادلمج الشلكي طريقا  يستند      

 نة حمول  ملتباي ابني الاش ياء  يف الصفات املظهرية وحياول اجياد عنارص اشرتاك ل املطابقة املساوقة

يف لك  مضهاماايها اىل انجت قامئ عىل مبدأأ) التضمني( اذلي جيمع خصائص كيف ومك نوعان خمتلفان و 

ينتظم رتبط و ) الفارايب( " املوجودات مرتبة يف مراتب ان يأأتلف ويمقوةليقاربه الباحث من  مشويل

حد " ء وايشبعضها مع بعض، ائتالفا  وارتباطا  تصري هبا الاش ياء الكثرية مجةل واحدة. وحتصل ك

اته بتنوع(، وجيمل الباحث املرجعيات اليت يؤسس مهنا الشلك الزخريف 57،ص1968)الفارايب، 

 -تصرياته املظهرية يف ضوء ما يأأيت:ام خطيا   نباتيا  اكن ام هندس يا  

د هل مصاديقه الارجية يف العامل احليس ) الفزييقي( ، ومنه يس مت ا  فعلي ا  شلك مرجعي   -عــ: الواق1

التحوير الضمىن عىل بىن الشلك الاصل اخزتال  او معليات اش تغال  املزخرف مكوانته املتنوعة بعد
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عىل حنو ما جنده يف الزخارف تكثيفا  لغاايت جاملية تزيينية تتسق مع توهجات الفكر الاساليم 

او عامل احليوان لس امي الطيور اليت جند  ،النباتية املس تلهمة من عامل النبات ابوراقه واغصانه وازهاره

اها ) التوحيدي ير ،اذ متثالته حارضة مضن نتاجات الفن الزخريف اذلي يعكس صورا  من الطبيعة 

" ان الطبيعة تقول: أأان قوة من قوى البارئ مولكة هبذه الأجسام  حني يقول( مصدر الزتيني وعلته 

املسخرة حىت أأترصف فهيا بعناية ما عندي من النقش والتصوير وال صالح وال فساد الذلين لولهام 

جل املزخرف عنارصها (، وذكل بعد ان يعا143، ص1953مل يكن يل اثر يف يشء ") التوحيدي، 

ابسلوب يقارب يف ترس اميته مظهرية الطبيعة ويأأخذ مهنا خصائصها وجيسدها يف املكوانت الزخرفية 

 ة تبعا  دلرجة التحوير الشلكي.تاليت حتيل اىل املرجع الواقعي بدرجات متفاو 

طى ةل ) ميتافزييقية( تتخجيسد الانتقال العقيل من الصور احلس ية اىل مرح -ما وراء الواقع: 2

يف حبث  ش ياءملا وراء الااملبين عىل التصورات مدايت الرؤية املبارشة وتتعالق مع العامل الادرايك 

ية يف بن  ، " ومبا ان الفكر الاساليم قد اثر بشلك فاعلعن ماهية املوجودات وكهنها املستبطن 

الرصف  نطقيلفين اذلي ختطى حدود الاش ياء او حدود التحليل القامئ املبين عىل العقل امل النتاج ا

نه ار فااىل ما هو امشل وامعق مدراك  ان مثة ما ل يدرك بواسطة اساليب العقل الرصف ابس متر 

 ق ")يتجه كنتيجة اىل الاش ياء والوجود بنظرة حدس ية تتجاوز الظاهر اىل حيث الباطن والأمع

، الامر اذلي دفع املزخرف اىل انهتاج مبدأأ جتريدي لتحويل  (142، ص 2001اين ، الكن

عي عىل ملوضو اتصوراته اىل ترس اميت شلكية لها فعلها امجلايل والتعبريي بلغة مرئية تعكس املعادل 

قان وفق اشاكل ذات طابع هنديس يرتكز عىل نظم وانساق رايضية حبتة جتسد حال ادلقة والت

خارف ن الز وهو ما نتلمس متثالته مض ،ل الفن الاساليم اجياد مصاديق لها مضن نتاجاتهاليت حياو 

شيئا   اخال " ماالهندس ية خبطوطها وتشكيالهتا املضلعة والنجمية اليت يصفها احد الباحثني بقوهل 

 يةلهندس  اميكنه ان جيرد احلياة من ثوهبا الظاهر وينقلها اىل مضموهنا ادلفني مثل التشكيالت 

للزخارف الاسالمية . فليست هذه التشكيالت سوى مثرة لتفكري راييض قامئ عىل احلساب 

 نبغي الاي انه  ادلقيق ، وقد يتحول اىل نوع من الرسوم البيانية لفاكر فلسفية ومعان  روحية ، غري

ت كويناتيفوتنا انه خالل هذا الاطار التجريدي تنطلق حياة مندفعة عرب الطوط، فتؤلف بيهنا 

وبغية ( ،47-46، ص1994تتاكثر وتزتايد ، مفرتقة مرة وجممتعة مرات "              ) عاكشة،

لتعبري اب  ل احداث انجت يعكس تصورات الفرد عن ما وراء الطبيعة فانه يتخذ التجريد املظهري اسلو

  زي .معن مفاهميه بصياغات اخزتالية او تكثيفية تفرتض معامل شلكية تتعالق مع املتخيل الر 
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ليت تعد لكتابة اعلهيا عىل حنو ما جنده يف نظام ا يعكس الابتاكر لنظمة ي تفق الوضعي: الابتاكر :3

 ة عىل لقامئامن الانساق الوضعية املتداوةل مضن حاضنة ثقافية ، واحلال مساوق للزخارف الكتابية 

 لكي اليتء الشتكوينات الط العريب اجملودة بطابع تزييين زخريف تكون هل الاولوية يف معلية البنا

من خريف،و "ملرونته العالية عىل التشكيل الز تتجاوز يف بعض احلالت البعد التصايل التدويين 

لل تخخالل حروفه وتشكيالته امللحقة به،وما يتقبهل من ممكالت زخرفية نباتية اوهندس ية ت 

لس امي يف خطي  (109-108، ص 1989الفضاءات املتحققة بني حروفه وتشاباكهتا") داود ، 

 الثلث والكويف.

ن يف مبىن شلكي واحد يضم اس تعارات معرب ترابط نوعي  :ابملتخيل الرمزي الواقع :دمج4 

 واخرى غري واقعية يف صياغهتا عىل وفق س ياق مظهري جيمع يف ترس اميتهمرجعيات طبيعية 

ين عىل ا الفالاحاةل اىل الاصول الواقعية من عامل النبات واحليوان واخرى غري واقعية يف تشكيله

ات لجياد خترجيحماوةل  ،او يهحنو مغاير يتوىخ فيه املزخرف احداث حال من الالمأألوفية 

 فعلها الزتييين والتعبريي والوظيفي.ديدة لها واش تقاقات ج

وما  لواقعجتدر الاشارة اىل حماوةل املزخرف احداث حال مشويل تاكميل جيمع فيه عوامل ا       

ة ية عدورائه ابملبتكر الوضعي يف مبىن شلكي واحد جيسد معىن متعدد ينفتح عىل قراءات تعبري 

ذ غا،ويه مسة جند مصاديقها يف البنية الزخرفية  سالم " ا  ع لك انوا ية تضملبا  ما جند اعامل  فنية ا 

ظريه نالزخارف او بعضها من حيث تتشابك وتتعانق وتتقابل وتامتثل عنارصها بتناسق جعيب قل 

(، ويعكس مض هذه املكوانت الرثاء الشلكي واملقدرة عىل تكييف 4،ص2012") احلسيين، 

 .املتباينة دون خلل او تشويش برصي الصفات 

 (ثالث )اجراءات البحثالفصل ال 

 حث.حلييل كونه الانسب مع طبيعة توجه الباستند البحث اىل املهنج الوصفي الت -مهنجية البحث:

 حليوانيةالطية وارفية النباتية والهندس ية و اش متل جممتع البحث عىل التكوينات الزخ -جممتع البحث:

من  يف لكية املنفذة عىل البالط املزجج مضن العامرة الاسالم و  يف بنيهتا ا  شلكيا  دجم املتضمنة

 .( امنوذجا  54بواقع )العراق وايران 

( 12بواقع )  غري الاحامتيل القصدي عىل وفق اسلوب الانتقاء العينةمت اختيار  -:عينة البحث

 امتد عىلوالاع من اجملمتع اللكي، ومت استبعاد الامنذج املتقاربة يف صياغهتا لدلمج الشلكيامنوذج 

  ية. لزخرف التباينات التصمميية للوقوف عىل الكيف والنوع اذلي يش تغل عليه ادلمج مضن البنية ا

 



 23/3/2016-22المؤتمر العلمي الخامس عشر لكلية الفنون الجميلة وقائع 

488 

 

   حتليل العينة

 متثالت ادلمج الشلكي 

ليب ادلمج الشلكي مبين يف جانبه التصمميي كفعل معليايت عىل مجموعة من الاسا ان      

يف  ياللك املتواجشة يف اداهئا للحصول عىل انجت يتسم ابرتباطات بنائية حتمك صريورة التكوين

 -:متثالته مضن البنية الزخرفية املتجسدة عىل النحو الآيت ضوء

لغاايت تزيينية  لجزاء مضن الشلك الاصل هريمظ  يستند اىل معلية اخزتال -احلذف:: 1

جاملية وتعبريية تبعا  لمك وكيف 

التحوير القامئ عىل فعل احلذف 

املتضمن انقاص التفاصيل 

،وهو حال يس تدعي ابملقابل 

اش تغال املزخرف عىل قابليات 

اجلانب الادرايك والاحايل 

                               للمتلقي 

 (1الامنوذج)

 ذف اجزاء منه عىل حنو ما جنده يفح دريته رمغ تضمينهلرجاع الشلك احملور اىل مص

 ام،"نية واحدة تغاير اللك العادمية( يف ب  -) نباتية املنطوي عىل ثنائية تكوينية (1)الامنوذج

ات ذوفهيا يصار اىل اضافة شلك ذي دلةل حمددة اىل شلك ذي دلةل مغايرة فتنتج عالمة 

 . (297،ص2003ة التعبري ") داود، دلةل مزدوج

اسلوب تكثيفي قامئ عىل  -: الاضافة:2

مبا  زايدة التفاصيل ادلاخةل يف بنية الشلك

من قبيل يمن عن صياغة ذات طابع مركب 

ن ثنائية تكوينية املتضم( 2)الامنوذج 

ابسلوب نباتية(  -) خطية       مدجمة 

    يقاربه الباحث من ) الادغام ( يف التجويد

آين                     عىل فكرة ارتباط مقطع املرتكز القرأ

 (2الامنوذج)
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واحلال من هناية لكمة مبقطع من بداية لكمة اثنية ليكوان مقطع صويت واحد دون فواصل ، 

يت  نبابني املقطع الطي املضاف اليه حتوير زخريف ارتباط بنايئ اذلي يعكسه الشلك جيسد

 اىلان( ) نوعان خمتلفرف النون حمول  اختالف الاجناس الزخرفية كأيس ينبثق من هناية ح

 يشري الباحث اىل ان اسلويبو  يينية(،تز  -) قرائيةوحدة مظهرية ثنائية الشلك والوظيفة 

 لء حياحلذف والاضافة متعالقان يف الاداء كثنائية ل تنفصم ، فاحلذف يش متل ازاحة جز 

يفرتض  جزء اضافةالاضافة والعكس حصيح، ء اخر ،وهو حال يستبطنعوضا  عنه جز 

 .جلزء املضافاب ابملقابل اختفاء تفصيل من الشلك الاويل

بني اجناس زخرفية خمتلفة يف النوع والكيف ومعاجلهتا  اجياد معامل متقاربةعرب  -:الابدال :3

تصممييا  بصياغة توليفية تستند اىل حذف مقطع من التكوين وابداهل بنوع اخر يؤدي فعهل امجلايل 

، ذكل" ان معليات  والوظيفي

التحوير تس تدعي يف بعض 

الاحيان ممارسة اجنازية تعول عىل 

فعل الاس تعاضة الشلكية عن 

       يل من املكون اجزاء وتفاص 

                                                           

 (3الامنوذج)

 اخر  الأساس وابداهل جبزء

عبد  (  جاملية خترج عن الس ياق املتداول، وتكون مبثابة تشفري اويل عىل بنية الشلك" لغاايت

                                       .(3)الامنوذج( كام يف 58، ص2014الامري،

اسلوب تصمميي يستند اىل  -:تجميع: ال 4

معليات مض عنارص خمتلفة يف النوع الكيف 

وجتنيسها فنيا  لتش تغل مكنظومة شلكية 

واحدة تعكس تعدد الاجناس مضن لك 

جتسد اس تعارة من مشويل بصياغة مظهرية 

التوليفي الواقع الطبيعي ومغايرة يف الس ياق 

 (4الامنوذج)           (           4) الامنوذج جزاء عىل حنو ما جنده مضنبني الا

                                      .       الزخرفية ة( لصياغة هيئة الانيةينبات -كوينية) حيوانية ت بمتثالته اليت تفصح عن ثنائية
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زء يرتكز مفهوم التضمني عىل احتواء جزء جل -:التضمني: 5

يعكس  ا  واحد ا  مرئي اخر ابلاكمل ليشالكن معا  معطا  

ثنائية شلكية ، ومن منظور جش تاليت فان الاولوية لللك 

زئيات وهو ما جيده مضن العام يعقهبا الانتقال اىل اجل

املتضمن بنية نصية )سورة الفاحتة( تنتظم ماكنيا  الامنوذج 

حتوائية داخل النسق الشلكي اللكي )لفظ بصورة ا

النوع الطي  اجلالةل( ببنية مدجمة دون اتصال انشايئ بني

                             (5الامنوذج)                                      الواحد ،بل ان            

                                         .(5الامنوذج)كام يف يتضمن احدهام الاخر يف تكوينه اللكي ل  اش تغال ادلمج قامئ 

يفرتض التوادل انبثاق احد  -التوادل:: 6

الاجناس الزخرفية من الاخر عىل حنو 

متضايف تكون فيه عالقة الاجزاء لزمة 

حبيث يصبح ،بني اجلنسني الزخرفيني 

حذف احدهام سببا  حلذف جزء من 

وجود الاخر ول يقوم بناء الشلك دون 

                        (6الامنوذج)                                    عىل املعول هذا ادلمج

عىل  هلاملستند اش تغا (6)الامنوذجكام يف  هامخترجياته من تعالق بني الاجزاء لالكاش تقاق 

  . اجزاء من بنيهتا التكوينية مضنبفعل استامثر مسة تشابه احلروف  خاصية التوادل

 يش متل عىل احداث -:تغيري القياس :7

تفاوت جحمي يف نسب القياس تمتثل 

ابجياد نسقني احدهام كبري والاخر 

صغري يف تفاصيهل البنائية عىل وفق 

من قبيل تداخل يف الاشغال املسايح 

فالك  ،(7ما جيسده الامنوذج )

 النسقني الشلكيني رمغ اختالفهام 

 (7) وذجالامن                                                                         
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 تضمن تكوينان هندس يان مدجمان .ت  مظهرية التصمميي يشغالن مساحة واحدة تعكس ثنائية

اش تقاق احلرف من احلرف  ذكل ان " ، يتضمن الاش تقاق معىن الاس تعارة -: الاش تقاق:8

(، فعرب 343، ص1982،الرازي) منه" أأخذه

اجياد تعالقات ميكن ترحيلها لتش تغل مع جنس 

 ر حتيل اليه بفعلزخريف اخ

                   عىل تكييف القامئة الصياغة 

   

 (8) الامنوذج                                                                 

                  تفاصيل العنارص الزخرفية لتؤامئ  

اذلي حيمل ( 8) منوذجالا( يعكس جنسان زخرفيان، من قبيل وظيفي  –شلكي  (حال 

 .ديسمرتبطة مع النسق الهن تتأألف من عنارص نباتيةوفق صياغة  عىل النجمي خصائص التكوين

يمت الافادة من الرتاكب اللكي يف احداث بنية  -الرتاكب: -9

 مضن تكوين موحد جند نسقنيذات شلكية ثنائية املظهر 

متثالته مضن ما يعرف بـ) احلشو ادلاخيل( املنطوي عىل 

بنية تكثيفية الطابع تتسم ابلتفاصيل املتنوعة لغاايت جاملية 

تمن عن انشاء زخريف متعدد املس توايت ،اذا يمت التحسب 

 من قبيل،ملناطق التقاطع والتفرع الغصين ومواقع املكوانت 

كأس ية حشوا  داخليا  زهراي  لضفاء تضمني الزخارف ال

 .(9)الامنوذج التعقيد املظهري مضن

 ( 9منوذج)الا                                                                           

                                                                                                                    

كام نجد متثالت ادلمج الشلكي ف عىل صعيد النوع اما 

  -:يأأيت

 نوع جيسد جنسان زخرفيان-1

عرب الافادة من قابليات التشلك البنايئ ملوصفات 

حبيث  تصممييا   اجلنس الواحد وصياغهتا لتس تجيب

من التداخل يف الاجناس والتعدد  تعكس نوعا  

 (10الامنوذج)
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(اذلي جيسد 10)عىل حنو الامنوذج  الاخزتال والتكثيفالشلكي مضن تكوين واحد يمن عن 

 الطية املكررة بصورة اس تدارية .              هندس ية( قواهما املقاطع–ثنائيةمظهرية )خطية 

 جنسان خمتلفان انوعان جيسدن-2

الاحتفاظ ابلصائص الشلكية  يستند البناء التكويين اىل

اد مناطق الارتباط والاكتفاء ابجي زخريف املمزية للك جنس

كوين مدمج من قبيل الامنوذج للحصول عىل ت التصمميي

بعنارص حيوانية  اذلي يعكس دمج الزخارف النباتية (11)

                                                         )11الامنوذج)                                              .                 

 خمتلفة ا  انواع جتسد اجناس-3

التشلك او ثالثية او رابعية ثنائية مرحةل حتويرية  

بفعل حماوةل اس تجالب  اخزتايل( –ذات طابع )تكثيفي 

متباينة الصفات وصياغهتا مضن لك زخرفية اجناس 

اجزاء واخزتالها  جتميعي يستند اىل الاس تعاضة عن

ل الاصول من قبيل الامنوذج ابجزاء اخرى حتل حم

 (12الامنوذج)                                                          (12)

                            .       تتداخل فيه عوامل الشلك الواقعي وغري الواقعي معا  اذلي ميثل تشفري رمزي 

 نتاجئ البحث

 عرب عىل مجموعة حتويرات مضن العنارص الزخرفيةادلمج الشلكي ترصف تصمميي قامئ  -1

فة تعدد يف الشلك والوظي تعكسمتباينة يف النوع والكيف انت كوجمازية مل اس تعارة

 والتعبري.

هتا جزاء( وصياغاملتباينة كـ) ابني الاجناس تداخل عىل احداث  يش تغل ادلمج الشلكي -2

و نسني اج لتعكس شالك  ثنائيا  من  الشمولية التجميعية( مسة ) اللكتصممييا  لكساهبا 

 .واكرث ا  ثالثي

ي واقعمن ترس اميت الشلك ال افرتاضية بطابع توفيقي ميثل ادلمج الشلكي مرحةل انتقال -3

ية )الفزييقي( اىل حال يس تعري اجزاء من الواقع ويعيد تركيهبا بصياغات غري واقع 

 .مشفر بطابع عاليم )ميتافزييقية(
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ختالف ا  ليفتح ادلمج الشلكي اجملال لقراءة الظاهر املريئ بطرائق متعددة تعبرياي  تبع -4

اغة  صيس ياق المتثيل الصوري للمكوانت الزخرفية القامئ عىل مغايرة النسق التقليدي يف

  الشلك . 

 ة لشلكي من حيث الكيف عىل مجموعة اساليب تصممييي ؤسس الفعل الاش تغايل لدلمج ا -5

ة اكحلذف والاضاف تكويينكفل احلصول عىل معطى مريئ تمتثل فيه مسة الارتباط ال ت

ذه والابدال والتجميع والتضمني والتوادل وتغيري القياس والاش تقاق والرتاكب ،وه

 الاساليب يتداخل معلها فالبدال يتضمن حذف جزء واضافة اخر يقوم مقامه . 

ن متثالت ادلمج الشلكي تش تغل عىل  -6  اجياد تعدد مظهري تس تخرجعىل صعيد النوع فا 

 ،وعرب متداخل يف لك مشويل زخريف واحد حييل اىل اكرث من نوعتبايناته من حتوير نوع 

بع بطا نوعان خمتلفان بيهنام وشاجئ اتصال شلكي ،اوعرب زج كام  من الاجناس الزخرفية

 موحدا  يضمها.  جتميعي مكثف ميثل تكوينا  

 الاس تنتاجات  

رص لعناين التجنيس الف الزخرفية املتباينة ينطوي عىلان حماوةل احداث تداخل بني الاجناس -1

بنية مضن ال دلمج الشلكي كمتثالت وخمرجات مظهرية لش تغال ا متباينة يف النوع الكيف جاءت

 الزخرفية.

ني ك والتشابه بالافادة من نقاط الاشرتا ان اجياد عالئق بني الاجناس الزخرفية وحماوةل -2 

ن مضهنا املكوانت املتباينة يف صفاهتا وصياغهتا مظهراي ابساليب تستبطن الاحتاد وادلمج بي

 -تكوين موحد يضمها يرجع يف شقه التصمميي اىل :

ربز داخل صفات النوع الواحد تشاهبات يف ت -تشابة الاجزاء الفعيل يف النوع الواحد -:أأ 

 اء عىل حنو املساوقة ل املطابقة يعمل املزخرف علهيا .الاجز 

مثة معامل تشابه يف الس ياق العام بني الاجناس الزخرفية عىل  –اء الافرتايض تشابه الاجز  -ب:

ها ، ل لت الرمغ من اختالف النوع والكيف والمك الشلكي يقوم املزخرف ابش تقاقها واجياد اش تغا

قامئ عىل ( ال3) الصفات ،عىل حنو ما جنده يف الامنوذجوقه يف كرتحيل جزء يفرتض هل مقابل يسا

آنية الازهار وقاعدهتا بعنارص حيوانية مدجمة.   ابدال مقبيض أ

دلمج عرب ا (مليتافزييقيا)  الشلك الواقعي )الفزييقي( اىل غري الواقعي مرحةل انتقال تعكس -3

 من المتثيل الصوري اجملازي مضن مرجعية الشلك الزخريف. الشلكي نوعا  
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بني  ظهرية املس تحصل علهيا من الاساليب التصمميية املفضية اىل ادلمج الشلكياخملرجات امل -4

 املكوانت تؤرش توصالت الفكر والتطبيق للمزخرف املسمل وقدراته يف افرتاض ما هو غري

 ليكون مقبول مضن حاضنته الثقافية. وتصويرهخارج اطر الس ياق التقليدي موجود 

 التوصيات

 يف ظل توصالت البحث يويص الباحث مبا ييل :

ع طاب لهاصياغة مكوانت  الية والتكثيفية لدلمج الشلكي عندالافادة من القدرة الاخزت  -1

هرات اجملو السجاد واحليل و  اثناء تصمميمغاير لمأألوف هل فعهل يف اجلذب البرصي لس امي 

 اليت تعد الزخارف اساسا  يف تكويهنا الفين. 

ميية لتصم التحسب ملرجعية الشلك ورمزيته عند الصياغة املظهرية القامئة عىل الاساليب ا -2

  لدلمج الشلكي . 

 املقرتحات

 .اخل الاجناس يف البنية الزخرفية للسجاد (يقرتح الباحث دراسة ) تد
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