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 :ممخصال
يعني ىذا البحث بدراسة )تنوع الوحدات الزخرفية في المساجد االسالمية )العراؽ انموذجا(( و ىو يقع 

الحاجة اليو و ىدفو و في أربعة فصوؿ فقد خصص الفصؿ األوؿ لبياف مشكمة البحث و أىميتو و 
حدوده و تحديد أىـ المصطمحات  الواردة فيو. حيث تناولت مشكمة البحث موضوع الخرفي في الفف 
االسالمي بصمتة المترابطة مع العقيدة الدينية والتعاليـ بالمثؿ االعمى التي تجعؿ مف الفف بمثابة 

ـ عمى تنوع الوحدات عمى جممة مف وسيمة لمتعبير عف قيـ جمالية سامية فقد اعتمد الفناف المسم
األساليب والتقنيات التي ترمي إلى االبتعاد عف الواقع كاـ ىو انتاج اشكاؿ صورية جديدة  مف ىنا 
نشأت مشكمة البحث الحالي في االجابة عف التساؤؿ اآلتي: التعرؼ عمى الوحدات الزخرفية في 

 المساجد االسالمية ) العراؽ نموذجا(؟
لى  تعرؼ التنوع االسموبي لدى جماعة بغداد لمفف الحديث واحتوى كذلؾ  حدود وييدؼ البحث  ا

البحث وتحديد مصطمحاتو . أما ا الفصؿ الثاني  احتوى كذلؾ االطار النظري عمى مبحثيف  
،)المنظومة الجمالية لتصاميـ المساجد االسالمية (و المبحث الثاني يتضمف )الزخرفة اإلسالمية 

بيا(. و الفصؿ الثالث اختص بإجراءات البحث حيث مجتمع البحث بما متوفر مف وتقنياتيا وأسالي
 ثالثالنماذج في المصادر المتخصصة و الكتب و المجالت و األنترنيت، و قد اختير لعينة البحث  

أعماؿ و منيج البحث و ىو المنيج الوصفي التحميمي و اعتمد الباحث في أداة البحث عمى مؤشرات 
ري في تحميؿ العينة و في نياية الفصؿ تحميؿ العينات. و الفصؿ الرابع يتضمف مجموعو االطار النظ

 .مف  النتائج واالستنتاجات والتوصيات والمقترحات
 اإلسالمية(.التنوع، الوحدات الزخرفية، المساجد الكممات المفتاحية: )
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Abstracts: 

This research is concerned with studying (the diversity of decorative units in 

Islamic mosques (Iraq as a model)) and it falls into four chapters. Where the 

research problem dealt with the subject of Al-Kharfi in Islamic art, in its 

interrelated relationship with religious belief and ideal teachings that make 

art as a means of expressing sublime aesthetic values, the Muslim artist relied 

on the diversity of units on a number of methods and techniques that aim to 

move away from reality as it is the production of forms From here, the 

problem of the current research arose in answering the following question: 

identifying the decorative units in Islamic mosques (Iraq as a model ?(  

The research aims to identify the stylistic diversity of the Baghdad Group for 

Modern Art, and it also contained the limits of research and defining its 

terminology. As for the second chapter, the theoretical framework also 

contained two sections, (the aesthetic system of Islamic mosque designs), and 

the second topic included (Islamic decoration, its techniques and methods). 

And the third chapter concerned the research procedures, where the research 

community includes the models available in specialized sources, books, 

magazines, and the Internet. Three works were chosen for the research 

sample, and the research methodology is the descriptive analytical approach. 

The researcher relied on the indicators of the theoretical framework in 

analyzing the research tool. sample and at the end of the chapter sample 

analysis. The fourth chapter includes a set of results, conclusions, 

recommendations and proposals. 

Keywords: (diversity, decorative units, Islamic mosques). 

 اوال...مشكمة البحث
سالمي بصمتة المترابطة مع العقيدة الدينية والتعاليـ يتسـ التنوع الخرفي في الفف اال

بالمثؿ االعمى التي تجعؿ مف الفف بمثابة وسيمة لمتعبير عف قيـ جمالية سامية فقد 
اعتمد الفناف المسمـ عمى تنوع الوحدات عمى جممة مف األساليب والتقنيات التي ترمي 

يدة ومف ىذه األساليب مف ىو انتاج اشكاؿ صورية جد ماإلى االبتعاد عف الواقع ك
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التنوع ىوه أىمال المظاىر الحسية في العمؿ الفني وتجنبة الخداع بالنظر واستخداـ 
الضوء في تنوع الوحدات وثبات بعض العناصر الوىمية فاستعماؿ االلواف بطريقة 

لمفناف  حواقعية، وىناؾ  مبدأ يسمى بمبدأ ) مبدأ االستحالة( وىوه المبدأ الذي يسم
اليرمى التشبة با )سبحانو وتعالى( وميما كانت  ويثبت صدؽ نيتة في ان فـ االمسم

مخموقاتو الحية اف ىذه النظرة الناتجة عف اثر التحريـ قادت الفناف المسمـ إلى االتجاه 
نحو فف الزخرفة اإلسالمية بمستوياتو المتنوعة، فاتجو الفناف المسمـ في العصر 

الوحدات الزخرفية الذي شكؿ اشكاؿ الفكر الديني السائد العباسي إلى ىذا التنوع في 
فيو يعبر مف خالؿ الزخرفة عف الفكرة المطمقة التي تمثؿ محور الكوف، التي البد 
لمعمؿ الفني اف يظير فيمجأ الفناف المسمـ بذالؾ الى العناصر اليندسية والنباتية وجردىا 

لتالي اصبح الفف الزخرفي ذا طبيعية مع ىا، وباادمف طبيعتيا ليبعد عنيا الفكرة التي ار 
ما دلت آلية اآليات البحث الجمالي عف الوحدات والمفردات والتشكيالت اليندسية 
والنباتية، وقد وجد الفف الزخرفي االسالمي مساحة عريضة وواسطة لمظيور في أماكف 

ابة عمى العبادة وال سيما المساجد ومف ىنا نشأت مشكمة البحث الحالي مف خالؿ اإلج
 -التساؤؿ اآلتي:

 التعرؼ عمى الوحدات الزخرفية في المساجد االسالمية ) العراؽ نموذجا(.
 الية والحاجة البحث ميةھثانيا...ا

 -تكمف اىمية البحث الحالي بما يأتي:
يمثؿ محاولة التقصي التنوع الحاصؿ في الوحدات الزخرفية في المساجد االسالمية -ٔ

 قي الفف والميتميف في ىذا المجاؿ.مما يتيح لدارسي ومتذو 
 يفيد البحث الحالي الميتميف بحركة الفف التشكيمي.-ٕ
 

 البحث دفھثالثا...
 -ييدؼ البحث الحالي الى :

 تعرؼ عمى تنوع الوحدات الزخرفية في المساجد االسالمية العراؽ )انموذجا(.
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 رابعا...حدود البحث
 -يتحدد البحث الحالي بما يأتي:

الموضوعية: دراسة الوحدات لمفنوف الزخرفية نباتية وىندسة واألشرطة الكتابية  -ٔ
 المنفذة عمى مداخؿ ونوافذ والمآذف والقباب والجداريات والسقوؼ في  في المساجد.

 الحدود المكانية : التي تمثمت في العراؽ. -ٕ
 ـ ٕٓٔٓـ الى ٜٜ٘ٔالحدود الزمانية: المساجد العراقية اإلسالمية  مف  -ٖ
 

 خامسا... تعريف المصطمحات
 i التنوع لغوياً 

التنوع في المغة ػػ كما ورد في قاموس المعاني الجامع ػ يرجع إلى أصؿ الفعؿ نوع، 
وتنوع تنوعًا فيو متنوع، وتنوعت المأكوالت عمى المائدة أي اختمفت أنواعيا، ويقاؿ 

مف كؿ شيء فعندما ،  وىو الصنؼ (ٔ)تنوعت البضائع أي تصنفت وصارت أنواعا 
 .اخص مف الجنس( ٕ) تقوؿ : ما ادري عمى اي نوع ىو

 -التنوع اصطالحا:
اخص مف الجنس ii(ٔ)ىو الكمي المعقوؿ عمى كثيريف مختمفيف بالعدد في جواب ما ىو 

ويشير مصطمح التنوع إلى االختالؼ أو التمييز بيف  (ٕ)وقد تنوع الشيء انواعا 
األشخاص أو الحيوانات أو األشياء أو التنوع أو الالنياية أو وفرة األشياء المختمفة أو 

 االختالؼ أو التفاوت أو التعددية.
 

 -التنوع اجرائيا:
و ىو حالة خاصو توصؼ بة، وقد تتعدد االنواع مف خالؿ الجنس أو الطريقة. التنوع ى

االختالؼ الذي يتميز بو كؿ فرد عف اآلخر، سواء أكاف ىذا االختالؼ في النوع، أو 
العمر، أو القدرات العقمية والجسمية، أو الوضع االجتماعي واالقتصادي، و غيره مف 
االختالفات، وأف نكوف قادريف عمى تقدير االختالفات اإلنسانية والثقافية، واحتراـ 

 ومؤىالتيـ. خبرات اآلخريف وثقافاتيـ
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 الوحدات لغوياً 
 اسـ الجمع وحدات ، ووحدات وحدة، الوجود.

وحدة ومصدر وحدة اي اتحاد اقطارىا في (  ٖ)مذىب يقوؿ إف ا والعالـ حقيقتة واحدة
 . (ٗ)قوة واحدة، لتكويف الدولة العربية الواحدة 

 -اصطالحا:
ة، او ىي توحد المسمميف ىي مبنى اوجز مف مبنى يوفر مرفقًا سكنينا، لعائمة واحد

 (٘)جميعًا، واجتماعيـ عمى اساس الديف االسالمي، الذي انزلة ا عز وجؿ 
 -اجرائيا:

وىي تشير إلى معنى رمزي معيف كما تحدد مف طريقة بعض المصطمحات والمفاىيـ 
 او المفاىيـ التي تعطييا معنى خاصًا.

 الزخرفة
 في القرآف الكريـ

الكريـ في سور وآيات عدة ، وكميا تعني الجماؿ والكماؿ في وردة المفظة في القرآف 
 الزينة بؿ وانزلت سورة خاصة بيذه المفظة وىي ) سورة الزخرؼ( 

 (ٕٗوقاؿ) تعالى(: } حتى إذ اخذت االرض زخرفيا زينت{ ) سورة  يونس/ االية 
 iii-في المغة :

الزينة، والمزخرؼ، زخرؼ، الزخرؼ، الذىب  ثـ يشبو بو كؿ مموة مزور، وىوه كذالؾ 
 (ٔ)المزيف 
وتزخرؼ الرجؿ ،اي تزيف، والزخرؼ جمع زخرفات،  –احسنو وزينو  –زخرفة  –زخرفو 

 (ٕ) وزخرؼ الكالـ ، أباطيمو المموه
 

 -اصطالحا:
، وىوه فف ابداعي  (ٖ)فف الزخرفة ،اضافة شيء ما الر شيء لجمعة  جاذبية و جماال 

يقوـ بتحويؿ االشكاؿ الطبيعية إلى عمؿ فني ابداعي، فف تجريدي يشكؿ في الفف 
  (ٗ)االسالمي  إذابة او جو لدى الفناف المسمـ مف حيث الشكؿ والمضموف. 
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 المبحث األول
 )المنظومة الجمالية لتصاميم المساجد االسالمية(

يعد الجماؿ ضرورة مف ضرورات الحياة ، إذ أف االنساف ال يستطيع أف 
يستمتع بالحياة ويشعر بمذتيا بمعزؿ عف االحساس بالجماؿ ، فالنظر الى السماء وما 
لى الطبيعة وما تحويو ، بؿ الى النفس االنسانية وما  فييا ، والى االرض وما عمييا وا 

أف نتفكر في ابداع خالؽ ىذا الجماؿ  تعترييا مف خمجات ومشاعر ، يفرض عمينا
وتجمياتو ، لذا فالحياة مرتبطة بالجماؿ ، والجماؿ مرتبط بالحياة ولة " عز وجؿ " يريد 
لمحياة أف تكوف بديعة وجميمة عف طريؽ تذوؽ الجماؿ واالحساس بو دائما اف يفيـ 

الى رؤية ويريد االنساف ما وراء ابداعو وسره ، فضال عف السعي الى تجميؿ ا لحياة ، و 
فكار  الجماؿ إف موضوعة الجماؿ مف الموضوعات االشكالية التي تدور حوليا آراء وا 
كثيرة ، يتفؽ بعضيا ويختمؼ بعضيا اآلخر ، اذ يصعب تعريفو ، وتحديد جوىره 

 iv(ٔ)(وحد لمجماؿ انو ليس لمجماؿ قانوف* القانوف االواسسو الموضوعية . يقػوؿ بايير )
اف منذ اف عاش في الكيوؼ عمى اف يزخرؼ مسكنو لقد حرص االنس

بالزخارؼ المختمفة لتجميميا وقد ظؿ يالـز االنساف عبر العصور عمى اختالؼ مادة 
الزخارؼ ووسائميا ، وذلؾ لتجميميا ومنذ القدـ قاـ االنساف بطالء بيتو المشيد مف 

سة بيتو باشكاؿ الحجر بطبقة مف الجص ثـ أخذ يزخرفيا أشكاؿ المحفورة ، وحاوؿ ىند
مختمفة ثـ أىتدى الى طريقة تزجيج الطابوؽ وتموينو بألواف شتي واف يستخدـ ىذا 
بالطابوؽ المزجج في زخرفة الجدراف سما زادىا حمااًل ، وكوف منيا صورة مستمده مف 
حياتو وبيف عقيدتو وزيف بيا جدرانيا وابوابيا بشتى الزخارؼ وخاصة الزخارؼ 

النجمي والخطوط المكسورة والزخارؼ النباتية والفسيفساء ،  اإلسالمية مثؿ الطبؽ
ويختمؼ الجماؿ في الفف االسالمي عف الجماؿ في الفنوف األخرى التي تبدو فييا 
المحاكاة ىدفا ومعيارًا ، فالجماؿ االسالمي ليس ىو في المادة األكثر تمثال لمواقع . 

ىكذا تنوب عنو الحدود النسبية . والما ىو في الشكؿ األكثر تعبيرًا عف المطمؽ . و 
وتتالشي التفكريات المحسومة . وتتراجع القيـ النسبية الماـ قوة النور التي تسطع في 
ضمير الكوف . والفف اإلسالمي ماىو اال صياغة لمفنوف السابقة لإلسالـ في المناطؽ 



 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال

 

 

 
 

474 

المي يقـو التي فتحيا العرب بعد أف تأدبت بآداب االسالـ وتشربت روحو . فالفف االس
عمى التحرير والذي يعود لإلنسانية الداعية الى التجرد مف حفريات الحياة . والتفكير 

 (ٕ) والتدبير في خمؽ ا وجميؿ صنعو .
اذا جامت الوحدات الزخرفية في الجماليات القر االسالمي والتي استخدميا 

لزخارؼ التي تكثر القناف االسالمي في اعمالو الفنية مف خطوط واشكاؿ ىندسية تمؾ ا
في االفاريز واالرضيات والمقرنصات والمحاريب والجدراف واالبواب ومنيا خاصة أبواب 
المساجد والمقابر أذف فالجانب مف ىذا الفف يقوـ عمى التجريد اليندسي لوحدة شكمية 
تتنوع وتنتشر بنمو رياضي خالؿ تكوينو ، لذا اعتمدت تشكيؿ الوحدات الخارجية في 

الدينية عمى الكتمة والخطوط واعتمادىا عمى وفرة الزخارؼ والعناصر الفنية العمارة 
المحددة عمى االبواب والتي اغمبيا مف الخشب الصاج وانواعو ، مما يحقؽ مبدأ التوازف 

 (ٔ)vفي عناصر العمارة .
يسعى الفناف المسمـ أف يعطي السمو الرئيسة لمنجزه الفني والجمالي كنشاط 

وىو ما بيف تعاطفو الحسي والتطبيؽ حيث الرأي القائؿ . اف النزعة جمالي وتمويني 
التطبيقي  –الرئيسة في تطور النشاط الجمالي تكوف عبر انتقالو مف التشكيؿ الحسي 

الى معرفة الموجود والتعبير عنو , فالنشاط الجمالي يتحوؿ مف كونو شكاًل اسالميًا 
 (ٕ)اعي ( .ولمعمؿ االجتماعي ليصبح شكال لموعي االجتم

ونحف نرى انو يمكف فيـ جمالية العمارة االسالمية االبنظرة أكثر شمولية  
واكثر تعمقًا ، فالعمارة شكمتيا وانضجتيا روافد عدة دينية وحضارية ومناخية . واكثر 
شمواًل وغير مقصورة عمى جوانب بيئية بذاتيا ىذا مف جية ومف جية أخرى أف تتـ 

تقميدية في المعمار االسالمي ، وليذا فقد فجرت اآليات  مناقشة وتناوؿ الرؤى غير
القرآنية في االنساف المسمـ قدرات خالقة وايقظت احاسيسو لمتعرؼ عمى القيـ الجمالية 

 . (ٖ)لالرتباط مع عناصر البيئة 
والىمية الفف باعتباره وسيمة اتصاؿ تشبع رغبة في التذوؽ الفني لما يحيط 

. اف االىتماـ بمكامف الجماؿ في اشكاؿ  (ٗ)ئة منذ القدـ االنساف مف ارتباط بالبي
الطبيعة تتعدى حدود الرؤية التقميدية بؿ تعبر عف الصفة الروحية الكافية وراء المظاىر 
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، فقد أسيـ ىذا التوجو الروحي في بمورة رؤبة جمالية كشفت عنيا الفنوف الزخرفية التي 
ى عف المظاىر الحسية وتبحث عف الجماؿ اتخذت اشكاليا طابعًا تحريريًا . حيث تتم

في مستوى االنصيار االعمؽ لمنفس واالسمي لمروح ، حيث اف الجماؿ ينضـ الى 
جماؿ الصورة الظاىرة المدركة بعينالزائريف . والى جماؿ الصورة الباطنة المدركة يعيف 

 ( ٘)القمب ونور البصيرة لمفف االسالمي . 
بشرية في المجتمعات االسالمية . سواءا كانت ويعد المسجد قمب التجمعات ال

قرية اـ حيا اـ مدينة . ومنذ بزوغ نور االسالـ وبدأت مراحؿ تكويف المجتمع المسمـ . 
فقد كاف المسجد أوؿ مؤسسو دينية تربوية اجتماعية يتبمور كيانيا . فما اف حط 

اء المسجد ليكوف المصطفى ) صمى ا عميو وسمـ ( رحالو بطيبة الطيبة حتى اسر ببن
مشعاًل لنور واليداية والصالح فمـ يقتصر االسالـ رسالو المسجد عمى أداء الصموات 
الخمس فحب ، بؿ اراد رسوؿ ا ) صمى ا عميو وسمـ ( اف يكوف المسجد دور 
ايجابي واىداؼ سامية تخدـ المجتمع االسالمي ككؿ . فبجانب اداء الصموات الخمس 

بر معيد عمـ وتيذيب ومجمس صمح وقضاء وممتقى تعاوف وتكافؿ ىو موطف تالوة وتد
 ومكاف رأي ومشورة .

فممسجد في المجتمع المسمـ عدة وظائؼ اىميا الوظيفة الدينية ، ثـ الوظيفية  
التربوية ، ثـ الوظيفة االجتماعية . وقد كاف المسجد يؤدي كؿ تمؾ الوظائؼ في أولوية 

 الجياد . 
والجانب القضائي حيث يتـ فيو الفصؿ بيف المتخاصميف . والمسجد لغة كؿ 
موضوع يتعبد فيو والمسجد الحراـ ىو الكعبة والمسجد االقصى ىو بيت المقدس بدليؿ 
قوليو تعالى ) سبحاف الذي اسرى بعبده ليال مف المسجد الحراـ الى المسجد االقصى ( 

 vi. (ٔ)(  ۱) االسراء آيو : 
والمسجد اصطالحًا مفرد مساجد ) ) بيوت ا سبحانو ( ( يبنييا العباد بشيء  

مف فضمو ويوقفونيا عمى عبادتو ليعبروا عف شكرىـ اياه ويستريدوا مف فضمو وقد قاؿ 
 ( ٕ)(  ٖٙا تعالى  ) في بيوت اذف ا اف ترفع ويذكر فييا اسمو ( ) النور آية : 



 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال

 

 

 
 

444 

ة ويقصر عمييا فيو مسجد وال يشترط في وكؿ مكاف نظيؼ يخصص لمصال 
المسجد بناء وال ىيئة معمارية وروي عف رسوؿ ا ) صمى ا عميو وسمـ ( ) ) جعمت 
لي االرض مسجد وطيورًا ( ( حتى الجدراف الضرورة ليا فقد اتخذ المسمموف في 
 االجياؿ االولى مساجد ىي قطع االرض فصموىا عف غيرىا بخندؽ يصونيا مف ولوج
الناس الييا ، دوف طيارة ويمتنع كذلؾ دخوؿ الحيوانات الييا ومثاؿ ذلؾ مسجد الكوفة 
األوؿ الذي لـ تكف لو جدراف وفي بالد االسالـ جميعا مساجد ليا جدراف او اعمدة او 
سقؼ وانما ىي مساحات صغيرة مصونة عما حوليا باي صورة ، والى جانب ىاـ مف 

 .  (ٖ)عقيدة اإلسالـ سيمة واضحة التعقيد والتكميؼ فييا جوانب العقيدة االسالمية فاف 
وذكر الماوردي وابف الربيع في تصورىما عف المدينة االسالمية وفؽ معطيات 
مأخوذة مف الضوابط الشرعية في بناء مسجد جامع لمصالة في وسطيا ليقرب عمى 

يؿ عمى جميع اىميا ىو احد ثمانية الشروط ألنشاء مدينة اسالمية . وذلؾ ليس
المصميف التوجو اليو سواء كاف مف أىؿ المدينة أو مف المناطؽ المجاورة . وكاف يبنى 
المسجد قريبًا مف سكني العامة واالسواؽ كما في انشاء جامع االزىر في القاىره في 

 vii. (ٔ)قطاعيا الجنوبي قريبًا مف مناطؽ سكني العامة في جنوبيا 
يسمى بالطراز النسؽ االسالمي ما ىو  اف الطابع المعماري اإلسالمي او ما

اال نتيجة طبيعية لعدة عوامؿ مشتركة ومتفاعمة مع بعضيا ، مصيورة في بوتقة 
االنتفاع الكامؿ لممبنا واساليب البناء ومواد االنشاء ، وطبيعة االقاليـ والمنطقة ، الـ 

ية والثقافية والروحية التقاليد والعادات ، ىذا باالضافة الى العوامؿ االجتماعية واالقتصاد
ومستوى الثروة المحمية ، فإذف ليس مف المنطؽ في طراز معيف او ابتكار طراز بطريقة 

 أو بأخرى عمى مدننا العربية أو عمارتنا االسالمية الشرقية حيث الطراز ال يتكرر . 
ومف الحقائؽ الثابتة ، اف العمارة االسالمية كانت دائما في العصور الماضية 

صورة الصادقة والتعبير الدقيؽ ، لحضارة االنساف وتطورة وسارت حضارة ىي ال
االنساف وسارت معيا العمارة االسالمية ومساجدىا في تطور ىادئ رزيف ال يفارقيا 
الطابع المميز ، وكانت العمارة دائما تتميز بصفتيف متالزمتيف اليكسؿ فصميا ، فإلى 



 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال

 

 

 
 

442 

حتوى الحسي لمسمى في زخرفة ، وىو ما جانب الوجود المادي والمستمد مف ىناؾ م
 يجعؿ المبنى يتمتع بصفات فنية وىي :

، وكاف الفناف البدائي  (ٕ)العرض الوظيفي بأسموب خالص وتعبير معيف  
يزخرؼ ليدفع عف نفسو شعور الخوؼ مف الفراغ وىذا ما كاف يفعمة رجؿ العصر 

ب المساجد وتعبنة الحجري الحديث حيث كاف يقـو بتجميؿ مصوغاتو ومنيا ابوا
، مما جعؿ زخرفة ابواب المساجد االسالمية باشكاؿ جمالية  (ٖ)المساحة الفارغة 

ووظيفية لفنية ، اسالمية ذات طابع روحي وفمسفي لمجمالية الفنية ولمطراز الفاطمي في 
مصر ومساجدىا التي اعتبرت تحفة فنية في ابوابيا الزخرفة عمى مواد الطبيعية وليا 

 لتكويف ومفاىيميا العقائدية .رفاىية ا
 المبحث الثاني

 )الزخرفة اإلسالمية وتقنياتها وأساليبها(
أقدـ العصور واإلنساف مدفوع بطبيعتو الى التأمؿ بما يحيط بو مف أشياء  منذ

أدركيا واستمتع بيا وأحس بجماليا وعندما شعر اإلنساف األوؿ بحاجتو الى التجميؿ 
ي اف تكوف الطبيعة مصدر إليامو األوؿ واستوحى مف بعض والزخرفة كاف مف البديي

ما يحيط بو مف مشاىدىا عناصر زخرفية لخطوط بدائية زيف بيا كيفو ووشـ بيا 
 . (ٔ)جسده

إذ لـ تكف الزخرفة في أوؿ أمرىا ومنذ عصور ما قبؿ التاريخ سوى انطباعات 
آثار ذلؾ عمى سطوح بسيطة عف ما توحيو الطبيعة الساحرة حولو محاواًل اف يسجؿ 

أوانيو وأدواتو البدائية البسيطة وخاصة الفخارية، فالنماذج المكتشفة منذ األلؼ السادس 
قبؿ الميالد عبارة عف خطوط بسيطة تشكؿ صدى إيقاع األشياء المحيطة باالنساف، 
وبمرور الزمف واستمرار التطور وتوفر بعض أسباب أمف االنساف وسالمتو ارتقى 

ره ونمت حواسو واستخدـ عناصر زخرفية بسيطة مف األشكاؿ اليندسية اإلنساف بفك
 والنباتية والحيوانية جّمؿ بيا مأواه وبعض أسمحتو وأوانيو بشكؿ أكثر اتقانًا مما سبؽ

(ٕ).viii 
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اف فكرة الزخرفة نشأت عند اإلنساف القديـ نتيجة التحويرات الكثيرة التي قاـ بيا 
واألشكاؿ اليندسية كالخطوط المتوازية والمستقيمة عمى أشكاؿ الحيوانات والنباتات 

وكذلؾ أشكاؿ السياـ واألقواس وقروف الحيوانات وحوافرىا وبعض تفاصيميا مكونًا منيا 
وحدات زخرفية تعطي بعضيا طابع التجريد والرمز وكانت ىذه الوحدات تتألؼ بعامة 

 .(ٖ)مف تكوينات ىندسية مختمفة 
يو يعكس رفعة الذوؽ الفني وارتقائو الى جماؿ ولفف الزخرفة أىمية خاصة، ف

العمارة فميما كاف التصميـ اليندسي متقنًا والتنفيذ المعماري دقيقًا تبقى تمؾ التكوينات 
المعمارية كتؿ عادية رتيبة وجامدة ما لـ تضاؼ الييا لمسات فنية وزخرفية، لذا وظؼ 

والجمالية عمى أعمالو ولمؿء الفناف منذ القدـ فف الزخرفة إلضفاء النواحي الفنية 
حساس  الفراغات عمى السطوح الجامدة، وبذلؾ يمنح المشاىد قيمًا فنية وجمالية رائعة وا 

 . (ٗ) بالخياؿ الى ابعد الحدود
وقد تنوعت الزخارؼ المعمارية اإلسالمية في تصاميميا وموضوعاتيا 

عصر ودولة، لو وأساليبيا، تعددت واختمفت اشكاليا حسب الزماف والمكاف. فمكؿ 
خصوصيتو ، تخضع تقنيات العمؿ الزخرفي واخرجو حسب المكاف والسطح الذي صمـ 
الجمو. فالزخارؼ التي كانت تمأل الجدراف الحجرية ليست بالضرورة كميا بنفس 
التكوينات أوالتصميمات، وال بنفس االشكاؿ أو العناصر. فقد تختمؼ الوحدات الزخرفية 

 (ٔ)ixمد إلى آخر، ومف عصر إلى آخر.مف مكاف إلى آخر، ومف ب
فمرة يكوف اخراج العمؿ الزخرفي بطريقة النقش عمى الجص، بطريقة الحفر 
المباشر، أو بطريقة الصب اآللي. ىذه اآلليات والتقنيات تفرض عمى المزخرؼ شروطا 

 وقواعد يتبعيا ليتكّيؼ مع المادة التي يعمؿ عمييا.
تأثير عمى مظيرىا، منيا ما تبدو معتمة او براقة لممادة المستخدمة في الزخرفة 

ناصعة، غائرة او بارزة، ممونة او غير ممونة. تتنوع األلواف واالساليب بيف زخرفة 
الفسيفساء وزخارؼ القرميد أو أنواع الحجارة األخرى . تختمؼ ىيئاتيا وموضوعاتيا، 

قاف واألغصاف المنفردة ففي الوقت الذي تستعمؿ العناصر الزخرفية النباتية، مف السي
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والمزدوجة والمتشابكة واالوراؽ بأنواعيا، اف كانت كاممة او نصفية، ممتمئة او مثقوبة، 
 ىناؾ عناصر أخرى مف سعؼ النخيؿ وثمار الفاكية.

المالحظ في الزخرفة اإلسالمية قمة استخداـ عناصر زخرفية لمكائنات الحية 
ت الحيوانات في الزخرفة، واكثر ما استعمؿ مف اإلنساف أو الحيواف. قميال ما استخدم

في الزخرفة إلسالمية ىي الطيور . وكانت الزخرفة النباتية واالشكاؿ اليندسية ىي 
األغمب واألكثر استخداميا. بؿ حتى صارت الزخارؼ النباتية او اليندسية مف 

 (ٕ)خصوصيات الزخرفة اإلسالمية. 
بيف اكثر العناصر الزخرفية الفنية وكانت الزخرفة الكتابية ىي المفضمة، ومف 

 انتشارا. ويعتبر الخط العربي المصدر الثالث في زخرفة العمارة اإلسالمية.
شيدت الكثير مف القصور في العيد االموي مثؿ قصر الحير، وقصر المشتى 
وقصر عمرو، عرؼ العصر العباسي تطورا وتنوعا في العمارة، وفي كثرة الزخارؼ ال 

 واليندسية .سيما النباتية 
اف دراسة الزخارؼ تمكف الباحثيف مف التعرؼ عمى أصالة التاريخ الفني 
وقدمو، وأثره في الفنوف األخرى مف خالؿ دراسة النماذج الفنية وتكويناتيا الزخرفية 
البارزة مع دراسة األسس والقواعد الزخرفية المنفذة عمييا، فاف كؿ طراز زخرفي يمثؿ 

قواعدىا وقدميا الراسخ في مختمؼ أنواع الفنوف وليا أثرىا في الفنوف حضارة عريقة ليا 
التي لحقتيا ونرى اف الزخرفة في العراؽ القديـ قد انتشرت وأثرت في البمداف المجاورة 
وبيذا تكوف دراسة الزخرفة وتاريخيا ميمة لمعرفة األساليب الفنية وتطورىا عبر 

 x.(ٔ)العصور
قسيـ العناصر الزخرفية التي شاع استخداميا في الفنوف العناصر الزخرفية: يمكف ت

 العربية اإلسالمية الى اربع عناصر ىي:
 الزخارؼ النباتية  
 الزخارؼ اليندسية 
 الزخارؼ الكتابية 
 الزخارؼ اآلدمية والحيوانية 
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 الزخارؼ النباتية: 
اف تحديد نوعية الزخرفة يعتمد عمى النظر الى عناصرىا األساسية المكونة 

حداتيا المتكررة فاذا كانت الورقة او الزىرة او الثمرة او أجزاء النباتات لو 
األخرى مف مكونات عناصرىا األساسية تطمؽ عمييا اسـ )الزخرفة النباتية(. 
لقد شاعت الزخرفة لدى مختمؼ األمـ والشعوب وكاف لكؿ منيـ طابعو الخاص 

حساساتو الذي ينطمؽ مف المحيط الذي يعيش فيو وطبيعة تذوقو ا لفني وا 
الذاتية، وىذا يبرز التمايز بينيا في اختيارات أشكاؿ األجزاء المختمفة لمنباتات 
وخاصة األزىار وطريقة رسميا وتوزيعيا وكيفية التوصؿ الى إنشاء تشكيالتيا 

 (.ٔينظرالى شكؿ رقـ)( ٕ)
 
   

 (ٔشكؿ رقـ)    
 زخارؼ نباتية متنوعة

 
 الزخارؼ اليندسية: 

يقصد بالزخارؼ اليندسية استخداـ األشكاؿ اليندسية المستوية او المجسمة او الوحدات 
الزخرفية المنفذة بقياسات محددة عمى التحؼ والجدراف والمباني، والزخارؼ اليندسية 
ىي التكوينات التي يمكف تشكيميا مف العالقات الخطية الناتجة عف تالقي بعض أنواع 

وقد تمتزج احيانا الزخارؼ اليندسية بالزخارؼ النباتية والرسـو ، (ٔ)الخطوط المستقيمة 
اآلدمية والحيوانية مبالغة مف الفناف في اظيار زينتيا بجماليا عمى الوجو األكمؿ. ينظر 

 xi(.ٕإلى شكؿ رقـ )
 (ٕشكؿ رقـ )           

 زخارؼ ىندسية متنوعة     
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 الزخارؼ الكتابية: 
ي القديـ بإدخاؿ نقوش الكتابة المسمارية كعنصر رئيسي مف لقد قاـ الفناف العراق

عناصر الزخرفة عمى أعمالو الفنية فضاًل عف غايتيا الوظيفية، فكانت الكتابة 
المسمارية تنقش عمى األعماؿ الفنية بييئة زخرفية حتى أصبحت تمثؿ وحدة زخرفية ال 

ف تنفيذىا الى درجة أصبحت تنفصؿ عف بقية العناصر الزخرفية األخرى، اذا اتقف الفنا
فييا اسطر الكتابة مف ضمف تصميـ البناء وزخارفو الرئيسية كما أصبحت عنصرًا مف 
عناصر القيـ الجمالية واحد المقومات األساسية لمعمارة، وقد نقش الفناف تمؾ الكتابات 

ى عمى األعماؿ الفنية المختمفة بعد تدوينيا مف قبؿ كتبة محترفيف، وكانت تشتمؿ عم
موضوعات مختمفة تتعمؽ بالفكر السياسي والديني واالجتماعي، واف أسموب تدويف ىذه 

، (ٕ)الكتابات تميز بالسرد القصصي المتسمسؿ لوقائع األحداث وبتكويف زخرفي رائع 
 (.ٖينظر إلى شكؿ رقـ )

 
 (ٖشكؿ رقـ )        

 زخارؼ اسالمية متنوعة    
 

 الزخارؼ اآلدمية والحيوانية: 
والحيوانية منذ عصور قديمة  –نفذ اإلنساف العراقي القديـ زخرفة األشكاؿ اآلدمية 

ويستدؿ عمى ذلؾ باآلثار الفنية الباقية لحد االف، لقد نفذت األشكاؿ اآلدمية وخاصة 
في عصور ما قبؿ التاريخ ثـ مرت بخطوات متدرجة مف التطور والنضوج مف ناحتي 

شكاؿ اآلدمية اغمبيا كانت تمثؿ أشكاؿ نسائية ذلؾ األسموب والموضوع. اف زخرفة األ
ينظر إلى شكؿ ( ٔ)الف إنساف ذلؾ العصر قدس المرأة فقد ظيرت عمى اغمب أعمالو 

 xii(.ٗرقـ )
 

 (ٗشكؿ رقـ )                
 مجموعة متنوعة مف الزخارؼ اآلدمية والحيوانية 
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وثيقاً وىي لغة الفف  وترتبط الزخرفة بالعمارة العربية اإلسالمية ارتباطا

اإلسالمي، تعتبر الزخرفة لغة الفف االسالمي حيث تقـو عمى زخرفة القصور والمساجد 
والقباب لمفناف المسمـ بإشكاليا اليندسية أو النباتية لذلؾ يعد الفف الزخرفي منياًل خصبا 
، فاستطاع مفً خاللو توظيؼ ىذه الزخارؼ في معالجة الفضاء الداخمي والخارجي 
لألبنية اإلسالمية وىذا ما تجؿ حيث نماذج األبنية في ذلؾ العصر دلت عمى قدرةَ ى 

 في أروقة .
لقد أكدت الفنوف اإلسالمية عمى التجريد لما يضفي الصفة الروحية عمى 
األعماؿ الفنية والمعمارية التي تضـ التصاميـ الزخرفية التي تتكوف مف عناصر 

يتمثؿ في النصوص القرآنية أو الدينية اضافة الى متنوعة، منيا الخط العربي الذي 
الزخارؼ اليندسية والنباتية. كما تأثرت خصائص وعناصر العمارة االسالمية وصفاتيا 
بشكؿ كبير بالديف االسالمي والنيضة العممية التي تبعتو، لقد ازدىرت الزخارؼ الفنية 

عاصمة الدولة العباسية حيث والمعمارية في الفترة العباسية فقد بنيت سامراء وأصبحت 
ازدانت بالقصور الكثيرة التي زخرفت جدرانيا بشتى انواع الزخارؼ الجصية والزخارؼ 
الجدارية وتراكيب السقوؼ في الممرات والدواويف والتي تمتاز بطابع خاص وفريد مف 
النقوش والمقرنصات التي كثيرا ما نراىا وبإشكاؿ مختصرة في  مباني وعمارات 

 (ٕ)ة أخرى.اسالمي
أف مزاولة االنساف القديـ لمفف بتشكيالت زخرفية عبر تخطيطاتو العديدة عمى 
الجدراف وما وضعو عمى سطوح األبنية كاف أمرًا طبيعيًا وكاف مالـز لوجوده ، لقد جاء 
تطور الفف االسالمي مف خالؿ وحداث الزخرفية متفقًا مع تطور االنساف العقمي 

تزايد خبراتو وتجاربو في ميداف الحياة مف جية أخرى ، والحضاري مف جية . ومع 
ونرى أف استعماؿ الخطوط المنتظمة وغير المنتظمة كانت أولى ممارسات االنساف 
لتصميـ تمؾ الوحدات الزخرفية . اذ وجدت نماذج منيا وقد اتخذت شكال حمزونيًا او 

العمائر الى ما منحنيًا او متقطعًا بنيت عميو ما عرؼ مف وحدات زخرفية زينت 
 xiii( . ٘.كما في الشكؿ رقـ )(ٔ)يمنحيامخ قيمة تزيينية جمالية 
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 ( اشكاؿ زخرفية منتظمة وزخارؼ متنوعة عمى الجدراف٘شكؿ رقـ )     

ولكف أدى اىتماـ الفنانيف المسمميف بالفف االسالمي بنوع مف الؼ أولوه عنايتيـ 
وسعييـ في تطوير أشكالو مف خالؿ ابتكار تشكيالت زخرفية اختص بيا الفف في 
البالد االسالمية وعرؼ بفف أو زخرفة التوريؽ العربي ) االرابسؾ ( ، وىذا الفف يتعمؽ 

مؤرخو الفف األوربيوف عمى تسميتيا )  بتشكيالت زخرفية نباتية ، اصطمح
Arabesque ( أي الزخرفة العربية كما في الشكؿ رقـ )ٙ . ) 

 
 

 
 
 
 

 ( زخارؼ ارابسؾ نباتيةٙشكؿ رقـ )            
وأطمؽ عمييا العرب المحدثوف اسماء متعددة مثؿ الرقش العربي والتوشيح العربي 

وحداتو الزخرفية وأشكاليا ، لذا كانت ىذه والتوريؽ لما يحممو مف جماليات في تنفيذ 
الزخرفة مف مجموعة مف عناصر نباتية متداخمة ومتشابكة ومتناظرة بصورة منتظمة 
وتتبع نظامًا خاصًا في مظيرىا وتكوينيا االسالمي . ويحكميا التناسؽ والتناظر 

 الفراغات والتداخؿ والتشابؾ في الغصف الواحد أو بيف االغصاف المتعددة ، والتي تمأل
بيف تمؾ األغصاف المتموجة لتعطييا جمااًل مف نوع آخر لمفف االسالمي ، كما في 

 (ٚالشكؿ . )
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 ( زخارؼ ىندسية ونباتية في الفف االسالميٚشكؿ رقـ )        
 المؤشرات التي أسفر عنها اإلطار النظري

_  استمياـ الجمالية في بعض مفردات الموروث االسالمي ، بتضمينيا في المساجد ٔ
اإلسالمية  يؤكد انتمائيا البيني ذي المرجعيات واالصوؿ الحضارية ووالدينية لكؿ بمد 

 ظيرت بو المساجد االسالمية.
_    جاء التوظيؼ الجمالي مكمؿ لمعمارة االسالمية وكفف شكؿ نمطا في تجسيدىا ٕ
 مى أبواب المساجد والتي ليا خصوصية فنية.ع
_   ظيور القيـ الجمالية والفنية لمزخارؼ اليندسية وما تتميز بو ىذه الزخارؼ مف ٖ

 تنوع في االساليب الفنية مما ادى الى معرفة مصادرىا وسماتو.
_   ارتبطت الزخرفة بالعمارة العربية اإلسالمية ارتباطا وثيقاً وىي لغة الفف ٗ

 اإلسالمي.
_   إف فف الزخرفة جزءًا مف النشاط الفني الذي نفذه اإلنساف مف اجؿ إضفاء الزينة ٘

 والجماؿ عمى أعمالو الفنية.
_  لفف الزخرفة أىمية خاصة، فيو يعكس رفعة الذوؽ الفني وارتقائو الى جماؿ ٙ

 العمارة .
لصورة الصادقة _  اف العمارة االسالمية كانت دائما في العصور الماضية ىي اٚ

 والتعبير الدقيؽ ، لحضارة االنساف وتطورة .
 _اعتمد االنساف عمى الزخارؼ لالستدالؿ عمى االثار الفنية الباقية لحد االف. ٛ
_اف الزخارؼ في عصور ما قبؿ التاريخ كانت عبارة عف  انطباعات بسيطة عف ما ٜ

 عمى سطوح اوانية وادواتو. توحيو الطبيعة الساحرة حوؿ االنساف القديـ مسجال اياىا 
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_اف الفف االسالمي يقـو عمى التحرير والذي يعود لإلنسانية الداعية الى التجرد مف ٓٔ
 حفريات الحياة والتفكير والتدبير في خمؽ ا وجميؿ صنعو. 

اف  الفناف المسمـ يسعى الف  يعطي السمو الرئيسة لمنجزه الفني والجمالي كنشاط -ٔٔ
 ما بيف تعاطفو الحسي والتطبيؽ. جمالي وتمويني  

_اف دراسة الزخارؼ تمكف الباحثيف مف التعرؼ عمى أصالة التاريخ الفني وقدمو، ٕٔ
 وأثره في الفنوف األخرى مف خالؿ دراسة النماذج الفنية وتكويناتيا الزخرفية.

اف كؿ طراز زخرفي يمثؿ حضارة عريقة ليا قواعدىا وقدميا الراسخ في مختمؼ -ٖٔ
 ع الفنوف وليا أثرىا في الفنوف التي لحقتيا. أنوا
_لقد أكدت الفنوف اإلسالمية عمى التجريد لما يضفي الصفة الروحية عمى األعماؿ ٗٔ

 الفنية والمعمارية. 
 

 الفصل الثالث
يتناوؿ ىذا الفصؿ االجراءات التي اتبعتيا الباحثة لتحقيؽ ىدؼ البحث الحالي مف 

 حيث وصؼ مجتمع البحث وعينتو واعداد االداة المستخدمة في تحميؿ العينات . 
 مجتمع البحث :  

ـ( كما ىائال مف  ٕٓٔٓـ الى ٜٜ٘ٔأفرزت الحقبة الزمنية التي غطاىا البحث )مف 
تعذر حصرىا إحصائيا , بعدما اطمع الباحث عمى مامنشور مف  النتاجات الخزفية التي

مصورات لألعماؿ الفنية )الزخرفية( تتعمؽ بمجتمع البحث والمحددة دراستيا بحدود 
موضوعة تنوع الوحدات الزخرفية في المساجد االسالمية )العراؽ انموذجا( ,فضال عف 

نترنيت , واإلفادة منيا بما اطالع الباحث عمى ماموجود في مواقع الفف عمى شبكة اال
يغطي حدود البحث ويحقؽ ىدفو , ويضمف لمباحث رصد اكبر قدر مف العينات التي 

(( عمال  ٗ٘تشتغؿ مع موضوعة البحث الحالي , فأشتمؿ المجتمع عمى اكثر مف 
 زخرفيا نفذت عميو الزخارؼ اإلسالمية . 
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 عينة البحث : 
ة تعطي النماذج المختارة مف حيث أساليبيا ( عينات ، وبصورة قصدي ٖتـ اختيار ) 

 فرصة لإلحاطة بالجانب  زخرفي في المساجد االسالمية في العراؽ.
 

 منهجية البحث :
قـو الباحث باستعراض منيجية البحث بدا مف مجتمع البحث وعينتو ، ووصؼ يس 

راستو االداة واىـ الوسائؿ االحصائية واعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي في د
 لمالئمتو مع مسار البحث وىدفو .

 اداة البحث :  
استمارة تحميؿ وقد اعتمدت فييا المؤشرات التي اسفر عمييا االطار  قاـ الباحث باعداد

النظري بوصفيا معايير لتحميؿ العينة وقاـ الباحث بعرضيا عمى مجموعة مف الخبراء " 
مف ذوي االختصاص لبياف مدى صالحيتيا ، وقد قاـ الخبراء بتعديؿ بعض الفقرات ، 

براء ، واصبحت االداة جاىزة لمتطبيؽ وقد تـ اجراء التعديالت في ضوء مالحظات الخ
 .بصيغتيا النيائية 

 خامسا/  تحميل العينة
 

 (ٔانموذج رقـ )
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احدى القباب المتناظرة  المتحركة في الصحف  اسـ العمؿ
 الحسيني الشريؼ

 العتبة الحسينية المقدسة الموقع
 دائري نوع البناء الزخرفي

 نباتية، ىندسية، كتابية(مختمطة )  نوع الزخرفة
 الكاشي الخامة

 
 الوصؼ العاـ:

التكويف الفني عبارة عف زخرفة نباتية  منّفذة بالموف األخضر واالزرؽ والذىبي       
واالصفر وقمياًل مف الموف البنفسجي  واألبيض عمى أرضية بموف نيمي  التكويف قريب 
مف الشكؿ الدائري ، وىي محاطة بإطار زخرفي في الوسط نّفذت سورة )الكوثر( ﴿ ِإنَّا 

( ﴾ )سورة الكوثر(. ٖ(ِإفَّ َشاِنَئَؾ ُىَو األَْبَتُر)ٕ( َفَصؿِّ ِلَربَِّؾ َواْنَحْر )َٔثَر )َأْعَطْيَناَؾ اْلَكوْ 
مكتوبة بخط الثمث تحاط باطار زخرفي نباتي دائري وفي الداخؿ اطار زخرفي نباتي 
اخر يحيط بالبسممة )باسـ فاطمة الزىراء عمييا السالـ( نفذت بالموف االسود عمى 

 لذىبي . أرضية بالموف ا
 التحميؿ:

ىذا المشيد الزخرفي مقتطع مف احدى بقع جنة ا في ارضو عند مرقد ابي عبد ا 
الحسيف عميو السالـ في كربالء، وىو يمثؿ احدى القباب المتناظرة المتحركة المنتشرة 

 عمى سقؼ الصحف الحسيني الشريؼ.. 
داخمية بتكوينات زخرفية التكويف اعاله ذي بناء زخرفي دائري، ُشغمت مساحتو ال 

مختمطة متكاممة حققت جذبًا بصريًا لممتمقي ، فاذا ما نظرنا الى التشكيؿ الزخرفي لمقبة 
مف الداخؿ نجده يتألؼ مف مجموعة متنوعة مف الزخارؼ النباتية واليندسية والخطية 
ايضًا.. وقد تداخمت فيما بينيا ضمف نظاـ بؤري دائري اقرب لمشعاعي توضحت مف 

لو مالمح البنى التنظيمية المنبثقة مف قمب الشكؿ المتكوف مف مخطوطة باسـ سيدة خال
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نساء العالميف السيدة فاطمة الزىراء عمييا السالـ.. وذلؾ مف خالؿ التناسؽ ودقة 
التصميـ والتي أعطت انطباعًا عف البعد الروحي ليذا التشكيؿ، سيما واف خاصية مؿء 

ؿ قاعدة أساسية في منيج المزخرؼ االسالمي بشكؿ المساحات بالزخارؼ كانت تّشك
 عاـ .

وقد  اعتمد الفناف في ىذا البناء الزخرفي عمى وجود بؤرة مركزية أحاطت بيا 
التشكيالت الزخرفية االكبر حجما، ضمف إطارات دائرية لتنسجـ مع الطبيعة المعمارية 

بي تشكمت االنطالقة الشكمية الدائرية لمقبة، فمف خالؿ وجود البؤرة في مركز البناء القب
لكؿ التكوينات الزخرفية اأُلخرى، حيث اخذت البؤرة اشكاال خطية متنوعة تحمؿ اسماء 
المعصوميف سالـ ا عمييـ  بدأ بالرسوؿ االكـر محمد صمى ا عميو والو وصوال الى 

ت االماـ الحجة ابف الحسف عجؿ ا فرجو الشريؼ ، لتنبثؽ منيا اشعاعات َشّكم
مساحة زخرفية رائعة.. أحاطت بيا مساحات دائرية ُأخرى ُشغمت بمجموعات مف 
األشكاؿ النباتية الدقيقة بالواف مختمفة اتصمت فيما بينيا لتعطي نسيجًا لونيًا يتراوح بيف 
وحدات زخرفية حمراء وبرتقالية فاتحة الموف فضال عف اشعاعات الموف الذىبي المحيط 

زرقاء .تشغؿ ما تبقى مف المساحة الزخرفية  الدائرية والتي بيا ،لتمتد الى أرضية 
احتمت الجزء األكبر، المتألؼ مف تكرار وحدات زخرفية نباتية متشابكة متداخمة عمى 
شكؿ دوائر تحيط بمركز الشكؿ البؤري لتمتد متصمة  فيما بينيا لتختمؼ وحداتيا مف 

ركز الزخرفي الخطي مقتربة مف حيث الحجـ والموف ،  فيي تكبر كمما ابتعدت عف الم
االطار الخارجي لمشكؿ وىي تحمؿ الوانا مختمفة الدرجات بيف اخضر واصفر وابيض 
وبني ، فضال عف احتوائيا مف الداخؿ عمى  مجموعة مف الزخارؼ التزويقية النباتية 

 الدقيقة ذات الموف الزىري .
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 (ٕأنموذج رقـ )
 
 
 
 
 
 
 

 اإلماـ عمي )عميو السالـ( حمية محراب اسـ العمؿ
 النجؼ االشرؼ الموقع

 عقد مدبب افقي نوع البناء الزخرفي
 مختمطة ) نباتية ، ىندسية، خطية(  نوع الزخرفة

 الكاشي الخامة
 

 الوصؼ العاـ :
عف عقد مدبب ذي اربعة مراكز، و خميط مف  اف التكويف الفني لمعمؿ ىوعبارة 

الزخارؼ النباتية واليندسية والخطية ، عبارة عف  أشكاؿ مختمفة ) ىندسية ونباتية 
وخطية( منفذة بالواف مختمفة االبيض، واالزرؽ، واألخضر والذىبي والفيروزي 
 واالصفر، ومحاط باطار زخرفي كتب عمية بخط الثمث الكوفي  البسممة و ) سورة
نَساَف ِمف نُّْطَفٍة َأْمَشاٍج نَّْبَتِميِو َفَجَعْمَناُه َسِميًعا َبِصيًرا ﴾ نفذت  اإلنساف(﴿ ِإنَّا َخَمْقَنا اإْلِ

 بالموف االبيض والذىبي عمى ارضية بالموف االزرؽ.
 التحميؿ: 

ًا ولو دققنا في ىذه الرائعة الفنية.. لوجدنا اف الفناف اعتمد انشاء زخرفيًا مزدوجًا غصني
و زىريًا..  وعمد عمى توظيؼ الزخارؼ الغصنية بييأة مستحدثة محورة زخرفيًا، ممحقًا 
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بيا توريقات مدمجة مع الغصف بصورة متراكبة مف جزأيف..... ،ونالحظ ايضًا اف 
ىنالؾ تنوعًا واضحًا في بنية الوحدات الزخرفية النباتية الطاغية عمى ىيئة التصميـ، 

خرفية كاآلنية الزخرفية التي تتوسط العمؿ اسفؿ المخطوطة،  تتمثؿ ببعض الوحدات الز 
والمكونة مف فوىة مستقيمة محممة باألزىار واالوراد المتراكبة، فضاًل عف عنؽ طويؿ 
متسع مف االعمى ومستدؽ مف االسفؿ، وىي تمتاز ببدف ذي شكؿ شبو بيضوي يحمؿ 

حواؼ، اضافة الى القموب عمى جانبية زوج مف المقابض بييئة اوراؽ سعفية مسننة ال
الزخرفية الظاىرة عمى شكؿ عناصر كأسية مفصصة ثالثية الفمؽ تشتؽ زخارفيا مف 
الفضاء االساسي لمعمؿ.. بغية احداث وحدة شكمية منسجمة مع التصميـ الكمي، 
ويعتمي كؿ قمب زخرفي قمب اخر قد شكمت الزخارؼ الغصنية الرئيسة ىيئتو العامة 

ذات توظيؼ خطي تضمف تكويف خطي مف الطغراء بالموف وىي في ىذا الموطف 
االبيض، وقد حقؽ حجـ القمب ومعالجاتو المونية والمغايرة والتضاد مع لوف الفضاء 
السيادة عمى العناصر االخرى المكونة لمتصميـ اضافة الى والبروز لو بشكؿ واضح، 

عف اشغاؿ اآلنية وىنا افمح الفناف المصمـ الى خمؽ اغالؽ فضائي وشد شكمي  نتج 
والقموب الزخرفية والزخارؼ الموظفة ضمنًا مع التصميـ بفعؿ التالمس والتجاور بيف 
مكونات التصميـ ،اما التكرار المستخدـ في مفاصؿ التصميـ،  فيو تكرار مماثؿ 
لالشكاؿ الكمية وبصورة منتظمة لمتصميـ وذلؾ طبقًا لمواصفات فضائو االساسي، 

غير في الييآت واالشغاؿ الزخرفي لمقموب الزخرفية المتوسطة لمعمؿ فنالحظ التكرار المت
واتخاذىا الحيز المكاني المتغير، اضافة الى التكرار المماثؿ في توظيؼ الزخارؼ 
الزىرية الواقعية ضمف المساحة االساسية والقموب الزخرفية والجزء االوؿ مف االطار 

لتكرار المتعاكس اتجاىيًا في تنظيـ الوحدة الزخرفي في توليفة شكمية مترابطة واعتماد ا
االساسية لمشريط الزخرفي الزىري، وقد عزز كؿ ما سبؽ ذكره التنوع الموني الذي ابدع 
الفناف في استخدامو داخؿ التصميـ بما يوائـ الجو العاـ لمحـر المطير، فقد ركز الفناف 

ف االزرؽ بتدرجاتو المختمفة المصمـ عمى استخداـ الموف االصفر المتضاد لونيًا مع المو 
والغالب عمى ارضية العمؿ ) القاشاني( والزخارؼ الغصنية، مما ادى الى بروزىا 
بالمغايرة المونية.. والتي ولدت بدوىا انسجامًا وتنوعًا مظيريًا، فضاًل عف  تأكيد السيادة 
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لمقمب الزخرفي ذي المساحة الكبيرة في الوسط والمحتوي عمى النص الخطي ذي 
الفضاء االزرؽ المتضاد مع لوف المحيط الذي يقبع فيو العقد الحامؿ لمنص الزخرفي، 
اضافة الى ذكاء الفناف في إظيار التناسب في توزيع الموف االبيض، وذلؾ ضمف 
القموب الزخرفية االخرى وبدف اآلنية اذ عزز انتشاره ضمف الفضاء ليكوف مناطؽ جذب 

السيادة في وحدة لونية مترابطة ، كما عالج الفناف  بصري متعدد المواقع وتفعيؿ مواقع
الواف االغصاف الزىرية واوراقيا النباتية بالموف االخضر الفاتح واعتماد درجات متفاوتة 
مف الواف االزرؽ والسمائي، وبعض مف االحمر المتدرج ضمف المفردات الواقعية 

مف مساحة التصميـ لمزخارؼ الزىرية ، وكؿ ذلؾ كاف وفؽ تناسؽ في انتشارىا ض
الكمية، وال يخفى عمى المشاىد اف المصمـ قد عمد عمى استخداـ بعض االلواف 
المتضادة  في بعض اجزاء االطار الزخرفي بغية تعزيز المغايرة المونية لالطار 
الزخرفي ومف ثـ تحقيؽ الشد الفضائي لعمـو التصميـ وتركيز االنتباه نحو مكوناتو 

 الزخرفية.
 (ٖـ )أنموذج رق

 
 
 
 
 
 

 جامع الحيدر خانة اسـ العمؿ
 بغداد الموقع

 جدار  نوع البناء الزخرفي 
 ىندسي  نوع الزخرفة

 كاشي الخامة
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 الوصؼ العاـ:
شكؿ ىندسي منفذ بطريقة الحفر في كوشة عقد في أربعة مراكزاحتوى عمى عنصر 

 الطبؽ العشري أو النجمة العشرية .
 التحميؿ:
المثاؿ اليندسي الذي بني عمى أساس في قوامو المسدس المنتظـ يتغير أساسو اف ىذا 

الغني الى المربع الذي يصبح وحدة التكرار الرئيسة في الحد األعمى واألسفؿ مف 
المساحة ، وفي ىذه الحالة يدخؿ الى جانب النجمة االثني عشرية وتشكيالتيا نجمة 

شعاعية ، وتدلؿ ىذه المزاوجة بيف نظاميف ثمانية مرتبطة معيا مف خالؿ تفرعاتيا ال
مختمفيف مف نظـ التكرار عمى ميارة عالية وخبرة متقدمة في مجاؿ التصميـ اليندسي 
لمزخارؼ . ويمكف القوؿ أف ىذا المثاؿ بمثابة نموذجيف متواشجيف لوال تنفيذىما بصيغة 

باتجاىات نسيج واحد . الخطوط التي اعتمدىا المصمـ ىي خطوط مستقيمة بحتة و 
مختمفة مع تداخؿ الموف االخضر واالبيض المتوازف مع المممس البارز لمربع الزخرفي 
في حيف اف الوحدات ذات تكرار تناظري ذي ايقاع رتيب منسجمة بالشكؿ والحجـ 
والمممس ، مع ظيور التبايف في الموف والمممس فقط اما مبدأ التناسب ، فالعناصر 

ر العماري مف ناحية التوازف واالنسجاـ الزخرفي ، وقد الزخرفية متناسبة مع العنص
ظيرت الييمنة في الموف بدرجة أساسية وىذا اليدؼ الذي كاف قد اعتمده المزخرؼ 

 لتحقيؽ الوحدة الجمالية .
 -النتائج:

توصؿ الباحث الى أف جميع عناصر الوحدات التصميمية التي عمى   
اظيار جماليات التصميـ الزخرفي  االبواب المساجد االسالمية ىدفيا واحد ىو

 (ٖ،ٕ،ٔرقـ)عينة المجسد عمى االبواب بشتى انواعيا واشكاليا. كما في ال
نتج عف تحميؿ االشكاؿ ومفردات المجسدة عمى أبواب المساجد التراثية  

ىي وحدة تشكيمية نباتية أكثر مف الوحدة اليندسية والوحدة الكتابية . كما في 
 (ٖرقـ ) عينةال
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معظـ االعماؿ وصناعة وابواب المساجد حققت فييا جمالية تصميمة  
ظيرت مف خالؿ االشكاليا وتقنيتيا ، مما أعطت االبيار وروعة المنظر ، 

 (ٖ،ٕ،ٔ)رقـ  عينةكما في ال
حققت االشكاؿ اليندسية بشكؿ منفرد واضح االيقاع الذي نتج عف  

 (ٖ,ٔرقـ ) عينةتنوع في اشكاليا وخطوطيا . كما في ال
اعتمد الفناف المسمـ بالنسب الدقيقة في الفف االسالمي بجذوره  

المتشعبة ليضع ايطار الروحي رسالة السماوية والروحية لإلسالـ ومساجده . 
 (ٕ,ٖرقـ ) عينةكما في ال
 يترجـ الفف االسالمي النبض الديني في مفردات واجية المساجد . 
ـ االنشائي والبنائي تعامؿ الفناف المسمـ بمرونة عالية مع التصمي 

العمارة ، خاصة ابواب المساجد في تكويناتيا منسجمة في زخرفة أبواب 
 (ٖـ)رقعينة المساجد كما في ال

ظيرت الزخارؼ اإلسالمية جمالياتيا المعمارية والفنية والدينية مما  
ساعدت عمى تطورىا كبنية رمزية بوحداتيا اليندسية أو التجريدية كما في 

 (ٖ،ٕرقـ ) عينةال
اىتمت الحضارة العراقية بشتى انواع الوسائؿ لوحدات الزخرفية فقد   

تنوعت بنوع خاص مف الزخارؼ كاؿ الزخارؼ النباتية واليندسية والكتابية التي 
 (ٖ,ٕ,ٔرقـ ) عينةف اضرح وجدراف المراقد الدينية كما في الياستخدمت في تزي

مآذف والمساجد  في استخداـ الوحدات الزخرفية في تزييف  القباب وال 
العمارة االسالمية تشير الى مدى اىتماـ المسمميف بيذه الوحدات الزخرفية  

 (ٔ,ٖ,ٕرقـ ) عينةوعنايتيـ بيا . كما في ال
معظـ الزخارؼ اإلسالمية المنفذة في المراقد الدينية ىي تحطيـ  

لمصورة الحسية بيدؼ تحويؿ مجريات العقؿ وتأمالتو الى العالـ الالحسي 
 (ٖ,ٕ,ٔرقـ ) عينةلخروج بو مف المحدود الى الالمحدود  كما في الوا
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الزخرفة الكتابية ليا مدلوؿ ظاىري ، وفي نفس الوقت ليا دالالت  
باطنة مطمقة فظاىر اآلية المكتوبة مدخؿ واشارة لمكنونات باطنية ، كما أف 
 مف خصائص الزخرفة الكتابية بقائيا الى احقاب زمنية طويمة ، فالكتابة
الزخرفية القرآنية ىي قرآف معمف لمذائقة عمى جانب كونو وسيمة اتصاؿ بيف 

 المتمقي مف جية ومف جية اخرى بتوسط الخطاب القرآني لتمؾ الزخرفة .
الخط ىو الوسيمة المعبرة عف فكرة التصميـ الزخرفي ويحدد مساحات  

عد الوظيفي االشكاؿ والتعبير عف المشاعر االنسانية والوجدانية فيو يحقؽ الب
والجمالي الذي ينشده المزخرؼ في مف خالؿ التأثير في نفس المتمقي مف 
خالؿ تنوعات الخط المستقيـ والمائؿ والمنكسر والمنحني ودالالتيـ . كما في 

 (ٖرقـ ) عينةال
الوحدة اىـ وسائؿ التصميـ الزخرفي مف حيث اف لكؿ تصميـ زخرفي   

لوحدة مع التنوع ىما الصفتاف الجوىريتاف وحده فنية تحقؽ التبايف والتوازف فا
 لالطار الخارجي لمتكوينات الزخرفية . 

 -االستنتاجات:
جمالية المنظر لممساجد جعمت المتمقي سعيدًا ومبيرًا مف داخمو ايمانًا  

 بالروح االسالمية ومعطياتيا .
اف االىداؼ واالسس في تصميـ  المساجد ىي واحدة ، سواء كانت  

مراقد دينية او مساجد لمصالة ،بما تحممو مف غراض في انجازىا يتضمف 
 جانيًا وظيفيًا ، واخر جماليًا في تصميمو .

استثمار صفائح القاشاني المزجج في  المساجد دوف غيرىا ىو لكونيا   
الزخرفي . وأكثر تعبيرًا عف اليوية المعبرة  أكثر طوعية في التشكيؿ والتصميـ
 عف نمط مف العمارة دوف سواه .

جمالية المنظر لممساجد االسالمية جعمت المتمقي سعيدًا ومبيرًا مف  
 داخمو ايمانًا بالروح االسالمية ومعطياتيا . 
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 المصادر والمراجع
 *القراف الكريـ

  ٛٔٗ، القاىرة ص  ٔكتاب ، ج .المعجـ الوسيط : ، الييئة العامة المصرية لمٔ
الرازي، محمد بف ابي بكر افتخار الصحاح، دار الرسالة، الكويت،  
 ٘ٛ، صٖٜٛٔ

الرازي ، حمد بف ابي بكر: معجـ المعاني، دار الرسالة، الكويت،  
 ٕٔٚ، صٜٛٚٔ

الرازي، حمد بف ابي بكر: معجـ لساف العرب، دار بيروت، بيروت،  
 ٕٖٔ، صٜٔٛٔ

  ٓٗٔالزركشي : اعالـ المساجد باحكاـ المساجد ص  
دار  ۳، ج  ۲، ج  ۱ابو حامد الغزالي : احياء عموـ الديف ، ج  

 .ٕٔٓ،صٔالشؤوف الثقافية ،ط
باشيال غاستوف : تكوف العقؿ العممي ، ترجمة د خميؿ احمد خميؿ ،  

 . ٙٗ، ص  ۱۸۹۱المؤسسة الجامعية لمدراسات ، بيروت ، 
، تاريخ الزخرفة، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع, بشار، سامي رزاؽ 
 ٘ٗ، صٕٜٜٔ

 ٜٓٚٔتوفيؽ احمد عبد الجواد : تاريخ العمارة والفنوف االسالمية ،   
 .ٚ-ٙص

 .٘، صٕٜٚٔحمودة، حسف عمي، فف الزخرفة، مصر،  
، ٕٙٓٓ،ذوي القريف، إيراف، ٕجميؿ، حمبيا، المعجـ الفمسفي، ج  

 ٔ٘ص
التاريخ، دار المالييف ، بيروت ،  ضي . منير عثماف ، المصور في 
  ٖٙ-ٖٗ،ص ٕٜٜٔ

عاصـ محمد رزاؽ، معجـ مصطمحات العمارة والفنوف اإلسالمية،  
 ٕٖٔ، صٕٓٓٓ، مكتبة مدبولي، ٔط
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عبدالكريـ عبدا : فنوف االنساف القديـ اساليبيا ودواقعيا ، مطبعة  
 . ٕٗص  ۱۸۹۳المعارؼ ، بغداد ، 

ترجمة : د . توفؿ نيوف ، المجمس  غاتشؼ غيورغي : الوعي والفف ، 
 بال ۱۸۸۱الوطني لمثقافة ، الكويت ، 

، ٔفارس، شمس الديف، والخطاط سمماف عيسى، تاريخ الفف القديـ، ط 
 . ٜٕ، ص ٜٓٛٔبغداد، 

 ٕ٘ٓ، ص ٜٙ٘ٔمحمد، حامد جاد، قواعد الزخرفة، مصر،  
محسف، زىير صاحب، والخطاط سمماف، تاريخ الفف القديـ في بالد  

 . ٖٓ، ص ٜٚٛٔوادي  الرافديف، بغداد، 
، معجـ   مرعشمي نديـ، واسامة مرعشمي: الصحاح في المغة والعمـو

، ٜٚ٘ٔ، ٙ، ت: عبد ا العمي، .دار الحضارة العربية، بيؤوتٔالوسيط، ط
 ٔٛٔٔص

، ت: عبد ا العمي، دار ٔمرعشمي نديـ، المنجز في المغة، ط 
 .ٜٛٔ، صٜٛٙٔالحضارة العربية، بيروت، 

يحيي وزيري : العمارة االسالمية والبيئة ، لممجمس الوطني لمثقافة  
 .۱۱ ٗ، ص  ٕ٘ٓٓوالفنوف واألدير ، الكويت ، 

يحيى الوزيري : العمارة االسالمية والبيئة ، المجمس الوطني لمثقافة  
 . ٜٗٔص  ۱۸۹۹، والفنوف واآلدب ، الكويت 

 الرسائل واالطاريح
العتاب، عبد الجبار خزعمي: توضيؼ الرقش العربي اإلسالمي في  

بنية رسوـ الوابضي، أطروحة دكتوراه غير منشوره، كمية الفنوف الجميمة، 
 ٖٔ، ص ٜٜٔٔجامعة بغداد، 

المعاضيدي، عادؿ عارؼ فتحي، الواجيات الفنية والمعمارية لمدور  
، ص ٜٜٕٕٛٓٓموصؿ، رسالة ماجستير غير منشورة، موصؿ، التراثية في ال

ٖٙ. 
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النجاري، غساف مرداف حجي، العناصر الزخرفية في الفف اآلشوري  
 .ٖٚ، ص ٕ٘ٓٓالحديث، رسالة ماجستير غير منشورة، موصؿ، 

يوحنا، مجيد كوركيس، النحت البارز في عصر سرجوف اآلشوري،  
 .ٜٛص ،ٜٜٔٔرسالة ماجستير غير منشورة، بغداد، 

 
 الصحف والمجالت
. حسيف مؤنس : مساجد االسالـ والمسمميف في شتى الصور ، مجمة  

 . ۳۸ص  ۱۸۹۱،  ۱۵۸العربي ، العدد 
آؿ سعيد، شاكر حسف، سر البنى الزخرفية )الزخرفة والخط العربي  

 ٕٓٙ، ص ٜٙٛٔ، ٙ، مج ٜفناف متكامالف( مجمة آفاؽ عربية، ع
إلسالمية صدى الواقع وثمرة الخياؿ، ذنوف، يوسؼ، الزخرفة العربية وا 

 ، ص ٕٕٓٓبحث شارؾ فيو الباحث في مؤتمر الشارقة لمخط العربي، 
ذنوف، يوسؼ، الزخرفة العربية واإلسالمية صدى الواقع وثمرة الخياؿ،  

 .ٖٓ، ص ٕٕٓٓبحث شارؾ فيو الباحث في مؤتمر الشارقة لمخط العربي، 
 

 االنترنت
 ar-http://www.almaany.com/ar/dict/arمعجـ المعاني الجامع  

 المصادر  اإلنكميزية
   Rizza , Alfredo , The Assyrians And The 

Babylonians , Italy , 2007 , P65 
                                                           

i(ٔ جميؿ، حمبيا، المعجـ الفمسفي، ج )ٕ ،صٕٙٓٓ،ذوي القريف، إيراف ،٘ٔ 
 http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar( معجـ المعاني الجامع /ٕ)
ii (ٔ جميؿ، حمبيا، المعجـ الفمسفي، المصدر السابؽ نفسة، ص )ٕ٘ٔ 
 ٘ٛ، صٖٜٛٔالرازي، محمد بف ابي بكر افتخار الصحاح، دار الرسالة، الكويت، ( ٕ)
 ٕٔٚ، صٜٛٚٔ( الرازي ، حمد بف ابي بكر: معجـ المعاني، دار الرسالة، الكويت، ٖ)

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
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 ٗ، صٜٛٚٔ(الرازي ، حمد بف ابي بكر: معجـ المعاني، دار الرسالة، الكويت، ٗ)
 ٕٖٔ، صٜٔٛٔلعرب، دار بيروت، بيروت، ( الرازي، حمد بف ابي بكر: معجـ لساف ا٘)
 
iii (ٔمعجـ الوسيط، ط ، ، ت: عبد ا ٔ( مرعشمي نديـ، واسامة مرعشمي: الصحاح في المغة والعمـو

 ٔٛٔٔ، صٜٚ٘ٔ، ٙالعمي، .دار الحضارة العربية، بيؤوت
، ٜٛٙٔ ، ت: عبد ا العمي، دار الحضارة العربية، بيروت،ٔ( معسمي نديـ، المنجز في المغة، طٕ)

 .ٜٛٔص
، ٕٓٓٓ، مكتبة مدبولي، ٔ( عاصـ محمد رزاؽ، معجـ مصطمحات العمارة والفنوف اإلسالمية، طٖ)

 ٕٖٔص
( العتاب، عبد الجبار خزعمي: توظيؼ الرقش العربي اإلسالمي في بنية رسـو الوابضي، أطروحة ٗ)

 ٖٔ، ص ٜٜٔٔدكتوراه غير منشوره، كمية الفنوف الجميمة، جامعة بغداد، 
iv (بايير مفكر فرنسي *ٜٜٔٛ-ٜٜٔ٘) 
 ٖٓ،ص ٕٜٜٔضي . منير عثماف ، المصور في التاريخ، دار المالييف ، بيروت ،  (ٔ)
  ٖٙ-ٖٗ،ص ٕٜٜٔ( ضي . منير عثماف ، المصور في التاريخ، دار المالييف ، بيروت ، ٕ)
v (ٔعبدالكريـ عبدا : فنوف االنساف القديـ اساليبيا ودواقعيا ، مطبعة ال ) ، ۱۸۹۳معارؼ ، بغداد 

 . ٕٗص 
( غاتشؼ غيورغي : الوعي والفف ، ترجمة : د . توفؿ نيوف ، المجمس الوطني لمثقافة ، الكويت ، ٕ)

 بال ۱۸۸۱
( يحيي وزيري : العمارة االسالمية والبيئة ، لممجمس الوطني لمثقافة والفنوف واألدير ، الكويت ، ٖ)

 .۱۱ ٗ، ص  ٕ٘ٓٓ
لعمارة االسالمية والبيئة لممجمس الوطني لمثقافة والفنوف واالدب الكويت ، ( يحيى الوزيري : اٗ)

 ۱۲ ۱۹۱-۹۱ص ۱۸۸۱
 ٕٔٓ،صٔدار الشؤوف الثقافية ،ط ۳، ج  ۲، ج  ۱( ابو حامد الغزالي : احياء عمـو الديف ، ج ٘)
vi (ٔ المعجـ الوسيط : ، الييئة العامة المصرية لمكتاب ، ج)ٔ  القاىرة ص ،ٗٔٛ  
  ٓٗٔركشي : اعالـ المساجد باحكاـ المساجد ص ( الز ٕ)
،  ۱۵۸( د . حسيف مؤنس : مساجد االسالـ والمسمميف في شتى الصور ، مجمة العربي ، العدد ٖ)

 . ۳۸ص  ۱۸۹۱
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vii (ٔ ، يحيى الوزيري : العمارة االسالمية والبيئة ، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلدب ، الكويت)

 . ٜٗٔص  ۱۸۹۹
 . ٚ-ٙص ٜٓٚٔتوفيؽ احمد عبد الجواد : تاريخ العمارة والفنوف االسالمية ، ( ٕ)
( باشيال غاستوف : تكوف العقؿ العممي ، ترجمة د خميؿ احمد خميؿ ، المؤسسة الجامعية لمدراسات ٖ)

 . ٙٗ، ص  ۱۸۹۱، بيروت ، 
viii (ٔ ،حمودة، حسف عمي، فف الزخرفة، مصر )ٜٕٔٚص ،٘. 
ة العربية واإلسالمية صدى الواقع وثمرة الخياؿ، بحث شارؾ فيو الباحث ( ذنوف، يوسؼ، الزخرفٕ)

 .ٖٓ، ص ٕٕٓٓفي مؤتمر الشارقة لمخط العربي، 
 . ٜٕ، ص ٜٓٛٔ، بغداد، ٔ( فارس، شمس الديف، والخطاط سمماف عيسى، تاريخ الفف القديـ، طٖ)
التراثية في الموصؿ، رسالة ( المعاضيدي، عادؿ عارؼ فتحي، الواجيات الفنية والمعمارية لمدور ٗ)

 .ٖٙ، ص ٜٜٕٕٛٓٓماجستير غير منشورة، موصؿ، 
ix (ٔ ,بشار، سامي رزاؽ، تاريخ الزخرفة، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع  )ٜٜٕٔص ،ٗ٘ 
( ذنوف، يوسؼ، الزخرفة العربية واإلسالمية صدى الواقع وثمرة الخياؿ، بحث شارؾ فيو الباحث ٕ)  

 .ٖٓ، ص ٕٕٓٓلعربي، في مؤتمر الشارقة لمخط ا
x (ٔ ،محمد، حامد جاد، قواعد الزخرفة، مصر )ٜٔ٘ٙ ص ،ٕٓ٘ 
 .ٖ( ذنوف، المصدر السابؽ، ص ٕ)  
xi (ٔ )Rizza , Alfredo , The Assyrians And The Babylonians , Italy , 2007 , 

P65 
غير منشورة،  ( يوحنا، مجيد كوركيس، النحت البارز في عصر سرجوف اآلشوري، رسالة ماجستيرٕ)

 .ٜٛ، صٜٜٔٔبغداد، 
xii (ٔ النجاري، غساف مرداف حجي، العناصر الزخرفية في الفف اآلشوري الحديث، رسالة ماجستير )

 .ٖٚ، ص ٕ٘ٓٓغير منشورة، موصؿ، 
( محسف، زىير صاحب، والخطاط سمماف، تاريخ الفف القديـ في بالد وادي  الرافديف، بغداد، ٕ)

 . ٖٓ، ص ٜٚٛٔ
xiii (ٔآؿ سع ) يد، شاكر حسف، سر البنى الزخرفية )الزخرفة والخط العربي فناف متكامالف( مجمة

 ٕٓٙ، ص ٜٙٛٔ، ٙ، مج ٜآفاؽ عربية، ع


