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قدم للنرش يف 1440/2/12 هـ ؛ وقبل للنرش يف 1440/5/29 هـ

نظمها.  أسلوب  خالل  من  البالغة  نتاجاهتا  تعكس  متميزًا  مثاالً  اإلسالمية  العامرة  تعد  البحث.  ملخص 
والبالغة مفهوم حظي باهتامم املنظرين واملعامرين وقدم يف تفسريه إسهامات عدة انصبت عىل املعاين والصور 
البنيوية املتعلقة باملفهوم  التعبريية وبعض اجلوانب الشكلية إال أن ذلك مل يمنع من بقاء الكثري من اجلوانب 
منها  يتبلور  مل  أنه  إال  اإلسالمية  العامرة  بالغة  الطروحات عىل  من  العديد  أكدت  كام  واضحة،  مبهمة وغري 
أنموذج تفصييل يوضح أسلوب نظم بنيتها الشكلية، كل هذا كان دافعًا للبحث واستكشاف الضوابط الشكلية 
التي كانت وراء البالغة يف العامرة اإلسالمية، واستدعى ذلك التوجه إىل الدراسات اللغوية وحتديد املشكلة 
البحثية بالركيز عىل أحد أهم األساليب البالغية وهو اإلطناب وحتديد مفردته األساسية )الزيادة الكمية(، 
ومن ثم التوجه إىل بناء إطار نظري تفصييل لإلطناب وذلك بتتبع الزيادة الكمية يف الدراسات املعامرية للكشف 
عن آليات ومستويات حتققها يف العامرة. أما اجلانب العميل فقد تضمن بناء مقياس كمي وموضوعي لبعض 
مفردات اإلطناب ومقياس وصفي ملفردات أخرى وحتدد نطاق االختبار بالواجهات الداخلية ملجموعة من 
أبنية )املساجد واملدارس والقصور واألرضحة( عرب العصور واألقاليم املختلفة، وأكدت النتائج وبحسابات 
دقيقة وجود لغة معامرية قائمة عىل استخدام أسلوب اإلطناب وحتقيق الزيادة الكمية بدرجات متفاوتة عرب 
العامرة  يف  الشكل  نظم  يف  الكامنة  اإلمكانات  عن  للكشف  واسعًا  جماالً  البحث  هيأ  لقد  املختلفة،  العصور 

اإلسالمية لالستفادة منها يف إبداع عامرة معارصة تستلهم من املوروث.
 

الكلامت املفتاحية: البالغة، الشكل، العامرة اإلسالمية، اإلطناب.
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1. املحور األول: بالغة الشكل يف العامرة اإلسالمية:

1.1 دراسات تناولت البالغة يف العامرة اإلسالمية:

 To-Tonna -1990  1.1.1 دراسة
)The Poetics Of Arab-Islamic Architecture(

اتســمت العــامرة اإلســالمية بالبالغــة املعامريــة 
التــي  لتلــك  ُمناظــرة  تركيبيــة  وقواعــد  كُطــرق 
يف النظــم الشــعري إذ أعطــت هويــة مُميــزة هلــذه 
ــزة  العــامرة، فاألشــكال ُنظمــت بأســلوب ومــواد ممي
ــعرية،  ــذور الش ــل اجل ــاص مَح ــام خ ــرت يف نِظ انصه
كــام أن التأثــريات املاتعــة داخــل الفضــاء ناجتــة عــن 
تكوينات الـــهيكل اإلنشــائي وخطوط املنشــأ امُلشــتقة 
بِطــرق خُمتلفــة إلعطــاء هــذه الطبيعــة الشــعرية، 
ــة  ــامذج الزخرفي ــدة والن ــن األعم ــق م ــي تنطل والت
واألقــواس واجلــدران امُلمتلئــة لتعطــي هَلجــة خاصــة 
ــواس  ــر أق ــة تظه ــجد قرطب ــي َمس ــرية. فف ــة ُمث وُرؤي
ــي  ــوالت الت ــن التح ــدد م ــع ع ــرس م ــدوة الف ح
جتــري عليهــا واســتخدام طريقــة خاصــة يف جتميعهــا 
ونظمهــا مــع بعــض لتولــد سلســلة مــن االنحنــاءات 
ــد املقيــاس وحتقيــق  التــي تعمــل عــىل تصغــري وتعقي
elo- »تآلــف مــع بقيــة األشــكال لِرســم عــامرة بليغــة 
ــق  ــن طري ــا، فع quent architecture« يف أروع صوره

سلســلة مــن التحــوالت التــي جتــري عــىل العنــارص 
ــني  ــدب وب ــر والتح ــني التقع ــل ب ــتخدام التقاُب باس
اخلطــوط املســتقيمة واالنحنــاءات القوســية وكذلــك 
تتولــد  اللونيــة  التضــادات  باســتخدام  التقســيم 
اجلاذبيــة املعقــدة التــي عرفــت عبقريــة وغنــى العــامرة 

.)To-Tonna, 1990( اإلســالمية 

Jean-Marc Castera - 2006  1.1.2 دراسة
)The Muqarnas Dom Of The Two Sisters In 

The Alhambra In Granada(

الشــعرية  التأثــريات  الدراســة  َعرضــت 
َبلغــت  والتــي  اإلســالمية  العــامرة  يف  والبالغيــة 
إذ  احلمــراء،  لَقــرص  األختــني  قاعــة  يف  َذروهتــا 
ــع إىل  ــن امُلرب ــال م ــة االنتق ــاب وطريق ــدت الِقب َجس
ــدون فواصــل »non separation« التعاريــف  ــرة بِ الدائ
الِشــعرية لاِلحــدود والتَّســاؤالت التــي ال َحــرص 
هلــا. وقــام الباحــث بِتحليــل ُجــزء ُمثلــث مــن شــبكة 
ــي  ــا ه ــدد م ــة وَح ــذه القب ــة هِل ــات امُلكون املقرنص
التَّحــوالت التــي َحصلــت عــىل ُمفــردة املقرنــص مــن 
َحــذف وإضافــة واقتطــاع وانضغــاط لِتعريــف القطــع 
الرئيســية التــي تشــكلت منهــا القبــة، إذ تنتظــم هــذه 
الوحــدات َكُجــزء مــن الـــهيكل اإلنشــائي وبِطريقــة 
ــة امُلعقــدة  َترُفــض ُكل مــا هــو َبســيط لتحقــق اجلاذبي
ــة  كيب ــذه الرَّ ــت ه ــَد َعرض ــة، لق ــري َمرئي ــة َغ وَبطريق
ــل  ــدل الثق ــة َب ــوء اخِلف ــع الض ــة م ــة الزخرفي النجمي
املقرنصــات  باســتثامر  جديــدًا  أســلوبًا  وَخلَقــت 
ــن  ــج ع ــي َنت ــهبة »the elaborate muqarnas« الت امُلس
 Castera,(  ــقف ــد لِلس ــي ُمعق ــكيل َنحت ــا َتش جتميعه

  )2006

 Richard-Yeomans- 2006 1.1.3 دراسة
)The Art And Architecture Of Islamic Cairo(

العــامرة  بالغــة  أن  إىل  الدراســة  أشــارت 
اإلســالمية اشــُتقت مــن البالغــة العربيــة، وناقشــت 
األســاليب امُلســتخدمة يف الفــرة اململوكية والفارســية 
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والعثامنيــة، وأكــدت أن إطــار العمــل املعــامري لِنَظــم 
الشــكل يف العــامرة اإلســالمية َيكمــن يف التناظــر 
ــاء  ــي إلعط ــوض الفضائ ــة والغم ــطوح املزخرف والس
ــت  ــي عكس ــريات الت ــي والتأث ــني اإليامئ ــذا اهلَج ه
التــذوق الفنــي واالبتــكارات املتقدمــة يف العــامرة 
ــد  ــوق نج ــن برق ــرج اب ــة ف ــي مدرس ــالمية. فف اإلس
ــطوح باســتخدام  ــد السُّ ــاء َبســاطة امُلصــىل وتعقي التق
املقرنصــات ُثالثيــة الُفصــوص والتعقيــدات اهلندســية 
والفنــون الزخرفيــة يف القبــة ومَتريرهــا وحَتريكهــا 
بأشــكال خمتلفــة عــىل الســطوح، إضافــة إىل شاشــات 
ــبية  ــزاء خش ــن أج ــة م ــرية وامُلتكون ــات الكب املرشبي
تكــون شــبكات تغطــي النافــذة، َفضــاًل عــن الكثافــة 
الزخرفيــة املصنوعــة مــن الزجــاج امللــون والتــي 
ــك  ــص واألرابيس ــارف اجل ــة زخ ــع جمموع ــط م ترتب
املتنوعــة التــي رســمت عــىل اجلــدران والقبــاب 
ــق  ــة لتخل ــكال خمتلف ــرر بأش ــذ إذ تتك ــول النواف وح
غنــى حقيقــي ورؤيــة موحــدة ُمنتجــة أســلوب 
النَّظــم امُلســتمر الــذي حُيفــز العقــل عــىل استكشــاف 
 Yeomans,( ،)1( العالقــات الكامنــة فيــه، الشــكل

 .)2006

1.2 نقد الدراسات وحتديد املشكلة البحثية:

 إن اجلوانــب التــي طرحتهــا الدراســات يف 
ــة  ــة وُمتنوع ــاءت ُمتباين ــالمية ج ــامرة اإلس ــة الع بالغ
وغــري دقيقــة، وهــذه اجلوانــب مَل تتبلــور يف ُمفــردات 
واضحــة وحُمــددة، فقــد أكــدت هــذه الدراســات أهنــا 
عــامرة محلــت البالغــة يف ثناياهــا إال أن مفرداهتــا 
جــاءت عامــة أو ُمقتــرصة عــىل جوانــب معينــة، منهــا 

ــطوح  ــة والس ــل الزخرفي ــىل دور التفاصي ــد ع التأكي
وسلســلة  املســهبة،  العنــارص  وكثــرة  املمتلئــة، 
التحــوالت التــي جتــري عــىل بعــض العنــارص، 
وهــذه اجلوانــب بدورهــا مَل ُتوفــر َمعرفــة نظريــة كافيــة 
ــكل  ــة الش ــف بالغ ــا وَص ــن يف ضوئه ــة يمك ودقيق
ــث  ــاول البح ــا حُي ــذا م ــالمية، وه ــامرة اإلس يف الع
الكشــف عنــه. وَخلــص الباحــث إىل رَضورة التَّوجــه 
اللغــة  يف  األدبيــة  للدراســات  القــادم  املحــور  يف 
ــي. ــص البالغ ــة الن ــح لبني ــري واض ــل إىل تفس للتوص

2. املحور الثاين: استخالص األطر الكامنة للبالغة يف 
الدراسات اللغوية:

2.1 بنية النص البالغي:

 تعتمــد اإلجــراءات التــي تتخذهــا بالغــة 
اخلطــاب ويتبناهــا علــم النــص بالتــدرج مــن األبنيــة 
الصغــرى إىل الكــربى، حتــى تصــل إىل النــص بأكمله 

الشكل رقم )1(. مدرسة فرج ابن برقوق. 
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ــيل  ــم الداخ ــد التنظي ــاف قواع ــة الكتش ــاره بني باعتب
ــة  ــا املرهون ــا وتفاعالهت ــة عالقته ــدات وطبيع للوح
بموقــع الوحــدات مــن النــص ودرجــة كثافتهــا 
واتســاقها يف منظومــات لتكتســب الطابــع املــرن، 
ــل،  ــة )فض ــة واجلاملي ــص التعبريي ــاءة الن ــدد كف وحت
ــًا  ــد منطلق ــذه القواع ــاين ه ــل اجلرج 1992(، وجع
لنظريتــه يف النظــم فمــن خــالل اإلمكانــات النحويــة 
األســلوب  يســمو  والركيــب  البنــاء  يف  الكامنــة 
والفضيلــة  املزيــة  تكتســب  تراكيــب  إلبــداع 
ــة  ــاء اجلمل ــىل أن بن ــدًا ع ــوب، 1973(، مؤك )مطل
وتركيــب النــص يكمــن فيــام حيصــل عليــه مــن ذكــر 
ــاب وفصــل  ــم وتأخــري وإجيــاز وإطن وحــذف وتقدي
ووصــل واســتخدام عــدد كبــري مــن الروابــط اللغويــة 
واملنطقيــة، وهــذا هــو الســبيل إىل فكــرة النظــم 
)عرفــة(. فمــن خــالل مــا حتدثــه هــذه الصناعــة مــن 
تغيــريات عــىل البنيــة الداخليــة للنــص يتحقــق عطــاء 
ــكل  ــني، ول ــالف القارئ ــاه باخت ــدد زواي ــريي تتع تعب
مــن هــذه األســاليب قوانينــه ومالحمــه اجلامليــة )عبــد 
ــىل أن  ــون ع ــع البالغي ــد أمج ــب، 1984(. وق املطل
أســلويب اإلجيــاز واإلطنــاب أعظــم الفنــون البالغيــة 
وأهــم الطــرق التــي يســلكها األديــب يف عمليــة 

ــداد(. ــق األديب )احل اخلل

2.2 حتديد املشكلة البحثية:

نظــرًا لتأكيــد األدبــاء عــىل أمهيــة وعظــم 
ــص  ــة الن ــداع بني ــاب يف إب ــاز واإلطن ــلويب اإلجي أس
دراســات  أو  بحــوث  وجــود  ولعــدم  البالغــي، 
العــامرة  يف  اإلطنــاب  أســلوب  تناولــت  معامريــة 

ــث يف  ــدف البح ــدد ه ــح، حت ــيل ورصي ــكل تفصي بش
ــك  ــلوب وذل ــذا األس ــيل هل ــري تفصي ــار نظ ــاء إط بن
ثــم  اللغــة ومــن  تتبــع مفرداتــه يف  مــن خــالل 
ــيل  ــام ي ــة، وفي ــات املعامري ــا يف الدراس ــف عنه الكش

عــرض تفصيــيل هلــذا األســلوب: 

2.3 أسلوب اإلطناب:

اإلطنــاب: هــو اإلطالــة لغايــة معــد هلــا 
ــظ  ــادة اللف ــو زي ــد، فه ــول إىل مقص ــل الوص وألج
عــن املعنــى لفائــدة، كونــه يضفــي بعــدًا فنيــًا ومجاليــًا 
يدعــو إىل االستكشــاف والتمتــع كمــن ســلك طريقــًا 
بعيــدًا فيــه مــن النــزه الكثــرية والفوائــد العظيمــة )ابن 
ــه  ــاب بأن األثــري، 1960(. وعــرف العســكري اإلطن
ــمول  ــز بالش ــتقصاء ويتمي ــة واالس ــرة واإلحاط الكث
ــىل  ــي ع ــاب املبن ــن اخلط ــع م ــوره أوس ــدة مجه وقاع
اإلجيــاز ففيــه يشــرك العامــة واخلاصــة )العســكري، 
1971(، واإلطنــاب بالنســبة للجاحــظ عــدول كمــي 
مــن خــالل زيــادة احلــروف واأللفــاظ إلحــراز املتعــة 
ــظ،  ــال )اجلاح ــة احل ــع موافقي ــوس م ــذب النف وج
ــتخدام  ــىل اس ــم ع ــن قائ ــاب ف 1986(. إذن فاإلطن

ــيمها إىل: ــن تقس ــي يمك ــة والت ــادة الكمي الزي

2.3.1 الزيادة اللفظية:

عــد اجلاحــظ قــوام اإلطنــاب فيــام يركــه 
مــن أثــر فعــيل يف النــص مــن خــالل فاعليــة الزيــادة 
ــل  ــري خط ــن غ ــار م ــه: »اإلكث ــال عن ــة، وق اللفظي
ــظ  ــبة للجاح ــو بالنس ــالل« فه ــري إم ــة يف غ واإلطال
ــادة يف احلــروف واأللفــاظ إلحــراز املتعــة وذلــك  زي
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اإلفــادة  لتحقيــق  اجلملــة  أصــل  عــن  بالتوســع 
املعنويــة )اجلاحــظ، 1986(. وأكــد القزوينــي أن 
ــه  ــرة حروف ــار كث ــاب باعتب ــف باإلطن ــكالم يوص ال
نســبة إىل كالم آخــر وهــو حــد املســاواة ويرافقــه 
كثــرة  توجــب  والتخيــالت  التعبــريات  يف  زيــادة 
ــري  ــن األث ــي، 1996(. كــام تطــرق اب النظــر )القزوين
إىل فاعليــة الزيــادة اللفظيــة املتحققــة بصــور متعــددة، 
عــىل أن تكــون هــذه الزيــادة واإلفاضــة منســقة مراعية 
للســياق النــي تنقــل الــكالم مــن احلقيقــة اإلخباريــة 
املبــارشة إىل صيغــة فنيــة تلفــت االنتبــاه )ابــن األثــري، 
1960(. والزيــادة عــىل املفــردة يف املســتوى الــرصيف 
تعنــي إضافــة حــرف أو أكثــر إىل أصــل الكلمــة 
ــيلة  ــد وس ــادة تع ــد، فالزي ــى جدي ــادة معن ــد إف بقص
ــكارم، 1982(.  ــو امل ــة )أب ــة بالغي ــة ذات قيم تعبريي

2.3.2 الزيادة واإلطالة بالتفصيالت:

 تكــون هــذه الزيــادة بتفصيــل القــول ال بإمجاله 
وذلــك مــن خــالل ذكــر مجيــع اخلطــوات التفصيليــة، 
وقــرن ســيد قطــب اإلبــداع اإلطنــايب بدقــة التصويــر 
التــي  الدقيقــة  اللمســات  خــالل  مــن  القــرآين 
تســتوعب دقائــق اجلزيئــات، واإلطالــة يف التعبــريات 
فتكــون أحــد طرائــق التطويــل بالتخيــل كــام يف قولــه 
ــن طِنٍي  نَســاَن ِمــن ُســاَلَلٍة مِّ تعــاىل: } َوَلَقــْد َخَلْقنـَـا اإْلِ
ــمَّ  ــنٍي )13( ُث ِك ــَراٍر مَّ ــًة يِف َق ــاُه ُنْطَف ــمَّ َجَعْلنَ )12( ُث
ــا  ــا اْلَعَلَقــَة ُمْضَغــًة َفَخَلْقنَ ــا النُّْطَفــَة َعَلَقــًة َفَخَلْقنَ َخَلْقنَ
ــْأَناُه  ــمَّ َأنَش ــاًم ُث ــاَم حَلْ ــْوَنا اْلِعَظ ــا َفَكَس ــَة ِعَظاًم امْلُْضَغ
ــنَي  )14( {  ــُن اخْلَالِِق ــاَرَك اهللَُّ َأْحَس ــَر ۚ َفَتَب ــا آَخ َخْلًق
ــة  ــوات التفصيلي ــع اخلط ــات مجي ــذه اآلي ــرض ه تع

للخلــق لتحقــق التأثــري الوجــداين ولبيــان دقــة العلــم 
اإلهلــي، فحينئــذ حيســن وال شــك التطويــل )قطــب(. 

2.4 كيفية قياس اإلطناب يف الدراسات اللغوية:

أن  إىل  اللغويــة  الدراســات  أشــارت  لقــد 
ــه  ــرة حروف ــار كث ــاس باعتب ــاب يق ــلوب اإلطن أس
ــاواة  ــاواة، واملس ــد املس ــو ح ــر وه ــبة إىل كالم آخ نس
هــو املذهــب املتوســط بــني اإلجيــاز واإلطنــاب، 
عــىل  بعضهــا  يزيــد  ال  قوالــب  ألفاظــه  وتكــون 
ــن  ــد ع ــري ال يزي ــلوب للتعب ــاواة أس ــض، فاملس بع
ــامه  ــاري. وأس ــرض اإلخب ــاذ الغ ــة وإنف ــة احلاج تلبي
الســكاكي بمتعــارف األوســاط وعــرب عنــه اجلرجــاين 
ــي.  ــكالم العام ــه ال ــد ب ــول ويقص ــلوب املغس باألس
وأســامه العســكري بحــد املســاواة، أمــا يف الدراســات 
ــارت  ــل روالن ب ــن قب ــه م ــري عن ــم التعب ــة فت احلديث
ــاين،  ــكاكي، 1937(، )اجلرج ــر )الس ــة الصف بدرج
1978(، )بــارت(. وبني الســكاكي أن البنــاء ال يكون 
إال عــىل يشء عــريف أي الــكالم العــادي الــذي يــؤدي 
ــألة  ــان، وأشــار إىل مس ــال زيــادة أو نقص ــة ب املنفع
النســبة الرياضيــة ملعرفــة مقــدار الزيــادة حيــث اعتــرب 
اإلطنــاب أمــرًا نســبيًا ينتظــم يف البســط ويكــون املقــام 
هــو املقيــس عليــه حــد املســاواة وهــذه كيفيــة جمــردة 
ملعرفــة مقــدار الزيــادة يف اللغــة باســتخدام علــم 
العــدد والكسور)الســكاكي(، )باديــس(، الشــكل 

.)2(

ــة  ــادة الكمي ــدار الزي ــبق أن مق ــا س ــتنتج مم نس
ــار  ــبة إىل معي ــاس نس ــص تق ــة الن ــىل بني ــة ع احلاصل
ــرض  ــي الغ ــذي يلب ــاواة ال ــد املس ــو ح ــت وه ثاب
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ــي. ــاري النفع اإلخب

3. املحور الثالث: البناء النظري ألسلوب اإلطناب 
وتتبع مفرداته وآلياته يف ميدان العامرة:

3.1    الزيادة الكمية يف ميدان العامرة:

 جــاء يف لســان العــرب تعريــف الزيــادة: 
»تقــول اســتزدته أي طلبــت منــه الزيــادة وهــي 
ــاء يف  ــور، 1960( وج ــن منظ ــان« )اب ــالف النقص خ
ــو، وزاده  ــد: النم ــادة واملزي ــط »الزي ــوس املحي القام
اهلل خــريًا وزيــده فــزاد وازداد )الفــريوز آبــادي( وزاد 
ــرشي، 1965(.  ــره )الزخم ــه وكث ــيء ضّعف ــىل ال ع

لقــد تطرقــت بعــض الدراســات املعامريــة 
ــارش  ــري مب ــارش أو غ ــكل مب ــة بش ــادة الكمي إىل الزي
ومــن عــدة جوانــب، منهــا: مفهــوم الوفــرة والغــزارة              
عــن  الفائضــة  والعنــارص  باألجــزاء   »redundant«
ليســت  بطريقــة  بينهــا  فيــام  واملتفاعلــة  احلاجــة 
بالبســيطة، حمققــًة نظامــًا معقــدًا يف العمــل املعــامري، 
انطالقــًا مــن مبــدأ فنتــوري »More is not less« أي 
»األكثــر ال األقــل«، فمــن خــالل وجــود عــدد 
كبــري مــن األجــزاء التــي تتفاعــل بعالقــات متذبذبــة 
يتحقــق غنــى املعنــى والتأثــري اإلمجــايل املعقــد للبنيــة. 
ــىل  ــودة ع ــة املوج ــارص الفائض ــوري أن العن ــني فنت ب

ــدة  ــلة األعم ــل كسلس ــل للثق ــطح احلام ــدار املس اجل
التــي  والعقــود  واإلطــارات  والفتحــات  الزائفــة 
ــق  ــكلية، ختل ــة الش ــد الزخرف ــطح بقص ــي الس تغط
ــكل،  ــم والش ــاه واحلج ــاس واالجت ــدات يف املقي تعقي
ــل  ــاء داخ ــم فض ــدار أن يض ــكان أي ج ــل بإم وجتع
ــواء  ــة س ــة إىل البني ــة املضاف ــارص الزائف ــه، فالعن نفس
ــارشة،  ــري مب ــارشة أو غ ــرية، مب ــرية أو كب ــت صغ كان
ــة  ــون فائض ــا تك ــريًا م ــي كث ــة والت ــائية أو زخرفي إنش
ــداث،  ــاًل باألح ــن حاف ــل التكوي ــة جتع ــن احلاج ع
املعقــدة  الرابــط  وتولــد ملحمــة مــن عالقــات 
increas-»  وناقــش بينتــيل الزيــادة .)Venturi,1977(

es» يف عــدد العنــارص املوجــودة عــىل الســطح كوهنــا 

الوســيلة األكثــر فاعليــة لتحقيــق الغنــى فهنــاك 
ــطح  ــل الس ــا جتع ــر إليه ــار النظ ــرية الختي ــياء وف أش

    .)،Bentley,1985( ،)3( يبــدو غنيــًا، الشــكل

The log- »كــام َتضمــن ميتشــيل يف دراســته 

املساواة حد نقصانزيادة إجيازإطناب

الشكل رقم )2(. الزيادة والنقصان عن حد املساواة )إعداد الباحث(. 

 .)Bentley,1985( توضح وفرة العنارص .)الشكل رقم )3
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ــع  ــد جتمي ــف قواع ــة تعري ic of Architecture« إمكاني

األجــزاء والفــروع الوفــرية امُلتضمنــة يف الشــكل ِمــن 
خــالل حتديــد املفــردات املعامريــة للشــكل إذ ُيمكــن 
ــات  ــة بـــ: الدعام ــوذج امُلتمثل ــارص النم ــف عن تعري
 »columns« واألعمــدة »arches« واألقــواس »pillars«
ــواس  ــل األق ــرس »straight entablature«، إذ تعم واجل
اجلالســة عــىل الدعامــات arched-pillars«« كعنــارص 
 ،»functional meaning« أوليــة تعطي املعنــى الوظيفــي
أمــا أنصــاف األعمــدة الناتئــة مــن اجِلــدار واحلاملــة 
ــع  ــد م ــة »ornament« وَتتح ــل َكزخرف ــرس َفتعَم لِلج
 )Mitchell,1992( ــة الشــكل ــة ُمكون ــارص الوظيفي العن
ــل  ــن ِقب ــتخدم ِم ــوذج امُلس ــح يف النَّم ــو موض ــام ه ك

ــكل )4(. ــرِبيت، الش أل

اإلســالمية  الِعــامرة  نتاجــات  تضمنــت 
ــارص  ــن العن ــة ِم ــبكة َكثيف ــن َش ــة ِم ــطوح املكون الس
اخلطيــة واملجــزأة والتــي تندمــج مــع الســطوح 
وأكــد   )،JO-Tonna,1990( الزخرفــة  باســتخدام 
اإلســالمية  العــامرة  أبنيــة  واجهــات  أن  ميشــيل 
اتســمت باتباعهــا َمنظومــة َتعمــل وفــق َشــبكة أوليــة 
وثانويــة ُمتداخلــة، وِعنــد حتليلهــا بِدقــة َتتضــح 
ــة  ــوس واحللي ــي الق ــا وه ــية فيه ــدات األساس الوح
املســتطيلة والتــي ُيعــاد ظهورهــا بِصــَور ُمتعــددة 

ــادة  ــالمية، ويف ُكل إع ــامرة اإلس ــخ الع ــر تاري ــىل َم ع
ــىل  ــل ع ــتطيلة َنحص ــة املس ــوس واحللي ــور لِلق ُظه
تكويشــكيل ممتــع، إذ َتصغــر وَتكــرب وَتتضاعــف عــىل 
الســطح بِصــور ُمتعــددة لِتمثــل عامــاًل ُمهيمنــًا َيلعــب 
َدورًا واضحــًا يف َمنــح الشــكل الغنــى والتعقيــد 
ــات  ــة احللي ــرار وُمضاعف ــكل )5(. إن تك ــًا، الش مع
واألقــواس واألعمــدة الديكوريــة، َفضــاًل عــن تنظيم 
ــات  ــد طبق ــض ُيول ــع َبع ــا م ــف َبعضه ــواد وَتولي امل
ــداث  ــن األح ــد م ــي تزي ــاق الت ــن األنس ــة ِم إضافي
امَلوجــودة عــىل الســطح وُتولــد األحاســيس امُلطلقــة. 
َفــُكل ِمــن القــوس والعمــود ســواء كان إنشــائيًا 
ornamen-« زخرفيــًا  أو   »structural-load-bearing«

ــب دورًا  ــة تلع ــل َكحلي tal-non-load-bearing« َيعم

للشكل=زخرفيةعنارص+)وظيفية(  أساسيةعنارص الكلية البنية

الشكل رقم )4(. الزيادة والنقصان عن حد املساواة )إعداد الباحث(. 

 .)Michell,1978( مدرسة املستنرصية .)الشكل رقم )5
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ــن  ــج َع ــايل نات ــردود مَج ــىل َم ــول ع ــًا يف احلُص أساس
               .)Mitchell,1978( ذاهتــا  العنــارص 

يســتنتج ممــا ســبق إمكانيــة إنتــاج الزيــادة 
الكميــة يف ميــدان العــامرة مــن خــالل العنــارص 
املتعــددة الفائضــة عــن احلاجــة واملضافــة إىل الشــكل 
بقصــد الزخرفــة الشــكلية، فضــاًل عــن وجــود آليــات 
فرعيــة تعمــل عــىل زيــادة ومضاعفة الشــكل، وســيتم 
دراســتها والتعــرف إليهــا بشــكل تفصيــيل وكــام يــيل:

3.2 آليات حتقيق الزيادة: 

تــم تتبــع آليــات حتقيــق الزيــادة يف الدراســات 
املعامريــة ومتكــن البحــث مــن تبويبهــا كــام يــيل:             

3.2.1 تقسيم البنية: 

 initial« ينتــج عــن تقســيم الوحــدة األساســية
ــام  ــة، فكل ــد املمتع ــة التعقي ــدات فرعي unit« إىل وح

ازدادت البنــى زادت املعلومــات املوجــودة يف الشــكل 
 Salingaros،( لتعطــي مســتوى عاليــًا مــن النظــم
ــن  ــرص م ــيامت العن ــيل إىل أن تقس ــار بينت 2000(. وأش

خــالل التغيــريات احلــادة باللــون أو امللمــس يضيــف 
الكثــري مــن األحــداث املرئيــة التــي متتلــك تأثــريات 
ببعديــن، أمــا إذا كانــت هذه التغيــريات ثالثيــة األبعاد 
)نتــوءات وبــروزات( فيضــاف إىل الشــكل قــوة تأثــري 
الضــوء والظــل لتظهــر تضــادات حــادة والتــي تعــد 
ــة  ــى وإضاف ــن الغن ــاٍل م ــتوى ع ــق مس ــة لتحقي مهم
                  .)Bentley,1985( ،)6( أحــداث مرئيــة أكثــر، الشــكل

كــام بــني هاربســون أن وضــع عالمــات تقســم 
البنيــة »Marking off the divisions of structure« تعمل 

ــد  ــع عــىل مضاعفــة املســافات وتعقي وعــىل نحــو رائ
الرؤيــة حيــث ترفــع مســتوى الصعوبــة وترســل 
 .)Harbison,2009( العــني للبحــث والتنقيــب املشــوق
ــة  ــة اســتثامر هــذه اآللي وقــام ميتشــيل بتفســري إمكاني
لتحصيــل الزيــادة واإلطالــة يف العــامرة، فمــن خــالل 
تقســيم التكويــن اهلنــديس املربــع يمكــن مضاعفته إىل 
أربعــة أضعــاف كــام يف حديقــة مبنــى تــاج حمــل ومــن 
ثــم تتكــرر عمليــة التقســيم لنحصــل عــىل 64 قســاًم 
مــن املربعــات الصغــرية وهكــذا ممكــن أن جتهــز هــذه 
القاعــدة عــددًا غــري حمــدد مــن املــرات واالحتــامالت، 
Mitch-(  لتعمــل كقــوة أســلوبية لنظــم وبنــاء األشــياء
ell,1992(. لقــد متيــزت أبنيــة العــامرة اإلســالمية 

بتقســيم الســطح بانتظــام إىل أقســام مميــزة مــن خــالل 
التغيــريات الزخرفيــة واللونيــة، ويتــم تقســيم العقــد 
الواحــد كــام يف مســجد قرطبــة إىل مســاحات متبادلــة 
تنبعــث مــن مركــز العقــد باللونــني البنــي واألبيــض 
والتــي تــأيت لتؤكــد خاصيــة التوليــد، ويقــوم الضــوء 
الســاقط عــىل عقــود اجلامــع وأرضيتــه بــدور أســاس 
يف تعزيــز تلــك الصــورة، عندهــا يشــعر املــرء بتدفــق 
للعــامرة،  املكونــة  لألبجديــات  ينتهــي  ال  عــذب 

 .)Bentley، 1985( تقسيم البنية .)الشكل رقم )6
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ــاين، 2009(. ــكل )7(، )القحط الش

يتبــني ممــا تقــدم أن تقســيم البنيــة هــي إحــدى 
واملضاعفــة  الزيــادة  لتحصيــل  الفعالــة  اآلليــات 
ــد  ــددة تزي ــة متع ــى فرعي ــا بن ــج عنه ــكلية، إذ ينت الش
ــذه  ــم ه ــكل، وتت ــودة يف الش ــات املوج ــن املعلوم م
أو  ملمســية  أو  لونيــة  )عالمــات  بوضــع  اآلليــة 
ــع  ــكلية م ــة الش ــم البني ــا( تقس ــة... وغريه زخرفي
املحافظــة عــىل كينونتهــا وكــام موضــح بالشــكل )8(.

3.2.2 جتزئة البنية: 

إن جتزئــة بنيــة الشــكل إىل أشــكال فرعيــة 

»sub shapes« متميــزة يقــود إىل تفســريات وخيــارات 
ــاط  ــالث نق ــك ث ــد يمتل ــب الواح ــددة، فاملكع متع
»three dots« وعنــد جتزئتــه ينتــج يف كل مــن البلوكات 
املكعبــة الصغــرية ثــالث نقــاط، وهــو مــا يمنــح رؤية 
ــكل  ــددة، الش ــة متع ــريات فرعي ــح تفس ــدة ويتي معق
ــة تفكيــك الــكل ينتــج  )Mitchell,1992( ،)9(، فعملي
ــامالت  ــور احت ــم ظه ــن ث ــددة وم ــزاء متع ــه أج عن
)اإلمــام،  للشــكل  التكوينــي  اهليــكل  جديــدة يف 

              .)2002

العــامرة  يف  الشــكلية  البنيــة  اتســمت  لقــد 
لتجزئــة  خمتلفــة  طــرق  باســتخدام  اإلســالمية 

الشكل رقم )7(. مسجد قرطبة والسليامنية وتقسيم العقود باستخدام عالمات لونية )القحطاين، 2009(. 

البنيةظحيافتقسيم كينونة عىل

البنية ثانويةإىلتقسيم بنى

استخدام
خطيةعالمات

استخدام
اخرىزخرفيةعالمات استخدام

عالماتلونية

الشكل رقم )8(. يوضح آليات تقسيم البنية )إعداد الباحث(.
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ــة  ــة، فالقب ــية والبرصي ــة احلس ــن الناحي ــن م التكوي
ــددة  ــزاء املتع ــن األج ــدة م ــبكة معق ــول إىل ش تتح
ــام يف  ــيل )Michell,1978(، ك ــطحها الداخ ــدة لس املول
ــدة  ــرية الصل ــة الكب ــول الكتل ــراء إذ تتح ــرص احلم ق
إىل خاليــا صغــرية جمــزأة لتحمــل يف مضامينهــا معــاين 
ــن  ــر م ــتخدام أكث ــك باس ــامري وذل ــياقها املع وراء س
5000 قطعــة مــن املقرنصــات املنتجــة لصــور متعددة 
مــن الظهــور، والشــكل الناتــج هــو شــبكة مــن 
ــة ملعلومــات كثــرية فــكل قطعــة  املقرنصــات املتضمن
ــا  ــارة )Castera,2006(. أم ــل إش ــات حتم ــن املقرنص م
يف القبــاب املضلعــة فتتحــول قاعــدة القبــة إىل أقــواس 
تلتــف حــول املحــور العمــودي للقبــة ويــزداد عــدد 
ــر  ــع أكث ــاط التقاط ــح نق ــابكها لتصب ــواس وتش األق

تركيــزًا وشــدًا لالنتبــاه، وتســمح بإنتــاج شــكل 
معقــد ومــدى واســع مــن التأثــريات، الشــكل )10( 

.)Hoag,1975(

يّتضــح ممـّـا ورد ســابقًا أن جتزئــة البنية الشــكلية 
وســيلة لتحصيــل تعدديــة األجــزاء يف العــامرة والتــي 
ــة  ــراءات فرعي ــل ق ــكل وحتصي ــد الش ــا تعقي غايته
متعــددة وبقــرارات تصميميــة متنوعــة، فهــي وســيلة 

فعالــة لتحقيــق الزيــادة.

3.2.3 االنحناءات والتعرجات: 

اخلــط املتعــرج )Zig Zag( هــو عــدد كبــري مــن 
اخلطــوط املســتقيمة ويمتلــك مســاحة معلومــات أكرب 
ــد  ــة وتزي ــرارة البني ــة ح ــن درج ــع م ــورة ترف يف الص
مــن تعقيدهــا لتعــزز االســتجابة جتــاه املبنــى فاألشــياء 
 »convoluted« والتــواء »curvature« األكثــر انحنــاء
 ،)Salingaros,1997(  متتلك تأثــريات بصـــــرية عاليــة
والعــني تركــز عــىل األشــكال األكثــر انحنــاء والتــواء 
ــه  ــوم ب ــذي تق ــاع ال ــادة اإليق ــؤدي إىل زي ــا ت لكوهن
ــا  ــذا فإنن ــة، ل ــا الطبيعي ــني يف حركاهت ــالت الع عض
)إبراهيــم،  األشــكال  تلــك  جتــاه  بالشــد  نشــعر 

الشكل رقم )10(. التجزئة الشكلية يف قبة قرص احلمراء ومسجد قرطبة، )Castera,2006(، )القحطاين، 2009(. 

Mitch-( جتزئة املكعب إىل مكعبات صغرية .)9 )الشكل رقم 

 .)ell,1992
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ــإن اخلطــوط املتعرجــة  ــك ف 1966(. فضــال عــن ذل
ــة  ــات اخلطي ــتمرارية للمكون ــع االس ــىل قط ــل ع تعم
 »angular units« ــة ــدات بزاوي ــد وح ــة وتول واملنحني
جتعــل الشــكل أكثــر صعوبــة وتقلــل النظــام لتعطــي 
ــد  ــا الش ــج عنه ــة ينت ــددة وخمتلف ــز متع ــزاء بمراك أج
وتدفــق األشــكال وحتتــاج إىل بــذل جهــد لتفســريها، 
)Metzger,2006(. وبيولوجيــًا فــإن  الشــكل )11(، 
مبــارشة  تتحســس  الدمــاغ  يف  املســتقبلة  اخلاليــا 
اســتمرارية  وانقطــاع  واالنحنــاءات  الزوايــا  إىل 
اخلطــوط)Salingaros,2000( . واتســمت بعــض أبنيــة 
ــنينات  ــامت أو التس ــامد التثلي ــالمية باعت ــامرة اإلس الع
 ،»convexities« والتحدبــات   ،»indentations«
ــض  ــتمرارية بع ــع اس ــرات »concavities« لقط والتقع
ــجد  ــتخدمة يف مس ــود املس ــام يف العق ــى ك ــزاء املبن أج
ــح  ــة لتصب ــا الداخلي ــول حافاهت ــي تتح ــة والت قرطب
سلســلة مــن االنحنــاءات، فــكل قــوس يتكاثــر لينتــج 
جمموعــة أقــواس بمقيــاس أصغــر مــن الداخــل، 
ويضــاف أشــكال مشــاهبة إىل احلافــة اخلارجيــة، 
األقــواس  وتتشــارك  املســنن،  القــوس  إلنتــاج 
املوجــودة يف املبنــى نفــس عمليــة توليــد الشــكل دون 
أن تتامثــل باحلجــم لتصبــح إحــدى الوســائل لتحقيــق 
التــدرج املتقــن، وقــد متيــزت عــامرة املســاجد يف 
األكثــر  العقــود  باســتخدام  اإلســالمي  املغــرب 
العقــود  وخاصــة  وتطويــاًل  وتفصيــاًل  تفصيصــًا 
Jo-Ton-( )12 ــي أمــام املحــراب كــام يف الشــكل  )الت

 .)na,1990

   يتبــني مما ســبق أن اســتخدام آليــة االنحناءات 
ــة  ــادة الكمي ــق الزي ــيلة لتحقي ــد وس ــات تع والتعرج

فاخلــط املتعــرج وذو االنحنــاءات هــو عــدد كبــري مــن 
ــات  ــاحة معلوم ــك مس ــتقيمة، ويمتل ــوط املس اخلط
أكــرب جتعــل الشــكل أكثــر صعوبــة وتعمــل عــىل قطــع 
اســتمرارية التكوينــات اخلطيــة واملنحنيــة، مولــدًا 

 Metzger،( التعرجات تنتج وحدات بزاوية .)الشكل رقم )11

.)2006

الشكل رقم )12(. العقود يف مسجد قرطبة وقرص اجلعفرية 

.)Jo-Tonna,1990(
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وحــدات إضافيــة بزوايــا ومراكــز متعــددة.

3.2.4 زيادة التفاصيل الصغرية: 

حتقيــق  إىل  اللغويــة  الدراســات  أشــارت 
ــالت(  ــة التفصي ــادة وإطال ــالل زي ــن خ ــاب م اإلطن
قطــب(. أمــا يف ميــدان العــامرة فقــد تطرقــت بعــض 
الدراســات إىل أن وفــرة التفاصيــل الصغــرية إحــدى 
ــرة  ــا وف ــز اإلدراك، إذ يرافقه ــة لتحفي ــائل املهم الوس
ــي،  ــكل ال هنائ ــريات وبش ــة يف التعب ــائل وإطال بالرس
ــة  ــة مالزم ــرات »miniaturization« صف ــد املصغ وتع
للنــص اجلــاميل وهــي إحــدى األدوات املفتاحيــة 
فاســتخدام   ،)Jencks,1980( البالغــة،  لتحقيــق 
التفاصيــل الصغــرية عــىل العمــود مثــاًل تشــد انتباهنــا 
إمكانــات  كل  إىل  بعمــق  النظــر  إىل  منــا  وحتتــاج 
 .)Broadbent,1980( أجزائــه  وتفاصيــل  العنــرص 
ــل الصغــرية  وأكــد ســالينكارلوس عــىل دور التفاصي
ــرية  ــات كث ــك معلوم ــا متتل ــد لكوهن ــق التعقي يف حتقي
ــى  ــتخدم واملبن ــني املس ــل ب ــتجابة وتفاع ــس اس تؤس
وحتتــاج إىل حتليــل وتفســري وإطالــة النظــر وهــي 
صفــة مالزمــة لألبنيــة التارخييــة ومنهــا أبنيــة العــامرة 
اتســمت  لقــد   .)Salingaros,1997( اإلســالمية، 
ــارص الشــكلية يف العــامرة اإلســالمية  الســطوح والعن
باســتخدام فــن املصغــرات وهــي نــوع مــن الزخارف 
يتميــز بغــزارة التفاصيــل وأعقــد التشــكيالت اخلطيــة 
ــة،  ــة العالي ــم التعبريي ــل القي ــي حتم ــة الت والزخرفي
واجلميــل   الصغــري  الــيء  تعنــي  فاملصغــرات: 
وتتصــف  بســعة  داللتهــا، ودقــة  يف  الرســم  والتلويــن  

بالرســوم  الفــن  هــذا  وجتــىل   .)2005 )ثوينــي، 
ــام يف  ــة ك ــارف النحتي ــائية والزخ ــكيلية الفسيفس التش
ــإن  ــلجوقية ف ــامرة الس ــا يف الع ــة، أم ــور األموي القص
ــررة  ــرية واملتك ــة الصغ ــة واخلطي ــل الزخرفي التفاصي
ــامرة  ــذه الع ــدة هل ــص فري ــت خصائ ــي أعط ــي الت ه
ــب أو  ــن اخلش ــت م ــواء كان ــة س ــا البنائي ومقوماهت
هــذه  إن   .)2011 )الــدايل،  الطابــوق  أو  اجلــص 
ــن  ــرية م ــة كب ــاه جمموع ــني جت ــذب الع ــارف جت الزخ
اخلطــوط واأللــوان واألشــكال املتداخلــة جزئيــًا 
والتــي تعطــي فرصــة لوضــع العنــارص بعضهــا فــوق 
اآلخــر وبطريقــة مكثفــة، متواتــرة ومتامســكة مولــدة 
ــدات  ــا. فالوح ــا معه ــرك أنظارن ــة تتح ــة برصي تركيب
الزخرفيــة بمختلــف أشــكاهلا تعــرب عــن التكاثــر 
ــل  ــة لتمث ــتمرة ديناميكي ــة مس ــدة حرك ــد مول والتعقي
ــود،  ــكلية )حمم ــة الش ــم البني ــة يف نظ ــاليب خاص أس

 .)2012

ــل  ــادة التفاصي ــره أن زي ــبق ذك ــا س ــح مم  يتض
الصغــرية كالزخــارف واملصغــرات وغريهــا هــي 
ــا  ــامرة لكوهن ــادة يف الع ــق الزي ــة لتحقي ــيلة فعال وس
متتلــك جمموعــة كبــرية مــن اخلطــوط واأللــوان 
ــة  ــة بطريق ــة واملراكب ــارص املتداخل ــكال والعن واألش
ــاج  ــادة باملعلومــات وحتت ــد وزي ــدة التعقي مكثفــة مول
إىل إطالــة النظــر وهــي صفــة مالزمــة ألبنيــة العــامرة 

ــالمية. اإلس

ــتنتاج  ــع اس ــن وض ــبق يمك ــا س ــل م ــن جمم م
عــام ملســتويات حتقــق الزيــادة الكميــة يف ميــدان 



51 جملة العامرة والتخطيط، م 32 )1(،  الرياض )2020م / 1441هـ (

ــكل )13(. ــام يف الش ــامرة ك الع

ــارات  ــة واعتب ــة العملي ــدود للدراس ــع ح 3.3 وض
ــة: ــامذج املعامري ــاب الن انتخ

العــامرة  يف  الشــكلية  اخلصائــص  أهــم  إن   
ــن  ــر م ــل أكث ــىل الداخ ــز ع ــي الركي ــالمية ه اإلس
اخلــارج، فقــد أكــد العديــد مــن الباحثــني واملنظريــن 
ــكل  ــة للش ــس التكويني ــرز األس ــر أن أب ــم كراب ومنه
ــي  ــيوعًا ه ــر ش ــزة األكث ــالمية واملي ــامرة اإلس يف الع
ــات  ــى املعاجل ــث غن ــن حي ــل م ــىل الداخ ــز ع الركي
املعامريــة والزخرفيــة، فالعنايــة بداخــل املبنــى تفــوق 
تلــك التــي تبــذل عــىل خارجــه حيــث صــالدة 
اجلــدران وقلــة الفتحــات والتفاصيــل، وأســامها 
 .)Grabar,1975)، )Hoag,1978( املســترة،  بالعــامرة 
عليــه ســيتم الركيــز عــىل الواجهــات الداخليــة 
ــمولية  ــة ش ــاب عين ــيتم انتخ ــة، وس ــس اخلارجي ولي

تتكــون مــن 23 نموذجــًا شــملت: مســاجد وقصــورًا 
ــة  ــم خمتلف ــور وأقالي ــن عص ــدارس م ــة وم وأرضح
ــم  ــت أه ــي مثل ــالمي والت ــامل اإلس ــداد الع ــىل امت ع
املبــاين العامــة التــي يتــوىل احلاكــم أو مــن يقــوم مقامه 
بناءهــا، ومتتلــك أمهيــة وبعــدًا تارخييــًا لكوهنــا تعكس 

ــه.  ــت في ــذي بني ــرص ال ــاري للع ــه احلض الوج

3.4 فرضية البحث:

 اســتثامر أســلوب اإلطنــاب البالغــي يف نظــم 
العــامرة اإلســالمية  الداخليــة ألبنيــة  الواجهــات 
وحتققــه مــن خــالل اســتخدام الزيــادة الكميــة وعــىل 
والتفاصيــل  واجلــزء،  الــكل،  كافــة:  املســتويات 
العصــور  عــرب  متفاوتــة  وبدرجــات  الصغــرية 
ــن  ــكل: تتباي ــتوى ال ــىل مس ــة، فع ــم املختلف واألقالي
الزيــادة احلاصلــة يف الشــكل عــرب العصــور املختلفــة، 
ــز  ــا بالركي ــن غريه ــر م ــور أكث ــض العص ــز بع ويتمي

أ الشكل باملعلوماتوجتعل وزيادة التعقيد عنها مستوياهتا( ينتج بكافة الكمية )الزيادة أن الذكر سابقة املعامرية الدراسات أكدت صعوبة،لقد كثر
تقرتن أن بد ال للغاية.وباملقابل املفرط غري التعقيد من األقىص احلد لتحقيق الكل مستوى عىل والرتابط والوحدة بالتنظيم

العامرةال ميدان يف الكمية زيادة

احلاجة عن فائضة عنارص استخدام عن الناجتة الزيادة الزخرفة.وهي بقصد الشكلية البنية إىل مضافة الكل مستوى عىل الزيادة

الزيادة: )التجزئة حتقيق آليات استخدام عن الناجتة الزيادة والتعرجات(-التقسيم-وهي االنحناءات اجلزء مستوى عىل الزيادة

التفاصيل. من وغريها واملنمنامت الزخرفية املساحات استخدام عن الناجتة الزيادة وهي التفاصيل مستوى عىل الزيادة

الشكل رقم )13(. يوضح مستويات حتقق الزيادة الكمية يف العامرة )إعداد الباحث(.
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عــىل العنــارص اإلضافيــة الفائضــة عــن احلاجــة أكثــر 
مــن العنــارص األساســية أي الوظيفيــة، والركيــز عــىل 
اســتخدام بعــض العنــارص أكثــر مــن غريهــا لتحقيــق 
ــزء:  ــتوى اجل ــىل مس ــا ع ــة. أم ــادة الكمي ــذه الزي ه
فيتــم اســتثامر آليــات حتقيــق الزيــادة مــن جتزئــة 
وتقســيم وانحنــاءات عــىل مســتوى العنــرص يف البنيــة 
الشــكلية، وارتبطــت هــذه اآلليــات ببعــض العنــارص 
أخــرى.  دون  العصــور  وببعــض  أخــرى،  دون 
ــتثامر  ــم اس ــرية: فيت ــل الصغ ــتوى التفاصي ــىل مس وع
ــرات يف  ــارف ومصغ ــن زخ ــرية م ــل الصغ التفاصي
عــرب  متفاوتــة  وبدرجــات  الداخليــة  الواجهــات 
ــود  ــث وج ــرض البح ــام يف ــة. ك ــور املختلف العص
ــىل  ــة ع ــادة الكمي ــق الزي ــريات حتقي ــني متغ ــة ب عالق
مســتوى الــكل واجلــزء والتفاصيــل الصغــرية ضمــن 

ــرص. كل ع

4. املحور الرابع:

4.1 القياس والتطبيق العميل:

ســيتم حتليــل الزيــادة ضمــن كافــة مســتوياهتا 
وكــام يــيل:

4.1.1 الزيادة عىل مستوى الكل: 

ــدار  ــاب مق ــة حس ــارة إىل إمكاني ــت اإلش مت
ــغ  ــص البلي ــة الن ــىل بني ــة ع ــة احلاصل ــادة الكمي الزي
ــو  ــاواة: وه ــد املس ــالل ح ــن خ ــة م ــدان اللغ يف مي
ــث  ــاب حي ــاز واإلطن ــني اإلجي ــط ب ــب املتوس املذه
ــم  ــط، فتنتظ ــي فق ــرض النفع ــد الغ ــذا احل ــؤدي ه ي
ــام  ــون املق ــام يك ــط بين ــغ يف البس ــص البلي ــة الن بني
هــو املقيــس عليــه وهــو حــد املســاواة )الســكاكي(. 
ــد  ــامرة فق ــدان الع ــد يف مي ــذا احل ــري ه ــن حت ويمك
تطرقــت الدراســات املعامريــة إىل هــذا املفهــوم ضمنيًا 
دون اإلشــارة إىل هــذا املســمى »حــد املســاواة«، فقــد 
أكــد ميتشــيل عــىل رضورة تعريــف األجــزاء األوليــة 
ــي  ــى الوظيف ــس املعن ــي تؤس ــكل والت ــة للش املكون
ــواس  ــات واألق ــل الدعام »functional meaning« مث
واألعمــدة )Mitchell,1992(، وهــي ترســم حــدود 
البنيــة وتعتــرب ذات أمهيــة لكــون الفكــر حيتــاج إىل قيم 
وثوابــت بدهييــة للتعــرف مــن خالهلــا إىل التغيــريات 
Mitch-(  التــي جــرت عــىل العبــارات األوليــة للشــكل

.)ell,1992

ــد  ــت ح ــن تثبي ــه يمك ــبق أن ــا س ــتنتج مم نس

ص÷ س= م
األساسية:م البنية عن للشكل الكلية البنية زادت مرة كم

مستوى عىل الكمية )م( الزيادة الكل

امل )سحد العامرة ميدان يف (ساواة

مثلس: هي الوظيفية احلاجة تلبي التي العنارصاألساسية
والفتحاتالعنارص املحيطة، والسطوح اإلنشائية

( للشكل (صالعنارصالكلية

العنارصالص: هي تتضمن التي للشكل عنارصالكلية
احلاجة عن الفائضة العنارصاإلضافية + الوظيفية

الشكل رقم )14(. حساب الزيادة الكمية رياضيًا )إعداد الباحث(.
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املســاواة يف العــامرة مــن خــالل جتريــد الشــكل 
املبــادئ  وفــق  األساســية  الوظيفيــة  عنــارصه  إىل 
ــكل  ــوخ الش ــة رس ــري كيفي ــوازن، وتفس ــة للت الطبيعي
ــالل  ــن خ ــة، وم ــة للبني ــات املوضوعي ــق االرتباط وف
هــذا احلــد يمكــن احتســاب مقــدار الزيــادة احلاصلــة 
باســتخدام العنــارص اإلضافيــة الفائضــة عــن احلاجة، 

وكــام يف الشــكل )14(. 

وحلســاب )م( وهــي مقــدار الزيــادة عــىل 
مســتوى الــكل: ســيقوم الباحــث برســم الواجهــات 
برنامــج  باســتخدام  املنتخبــة  للنــامذج  الداخليــة 
األوتــوكاد بمقيــاس رســم وحتديد العنارص األساســية 
رســم  وإعــادة  )س(،  هلــا  ويرمــز  الوظيفيــة  أي 
ــارص  ــة للعن ــة املتضمن ــا الكلي ــات بعنارصه الواجه
الوظيفيــة واإلضافيــة )الفائضــة عــن احلاجــة( ويرمــز 
لكيفيــة  توضيــح  التــايل  الشــكل  ويف  )ص(.  هلــا 
ــجد  ــو مس ــة وه ــامذج املنتخب ــد الن ــىل أح ــق ع التطبي

أصفهــان، كــام يف اجلــدول )1(

كذلــك ســيتم اعتــامد وحــدة افراضيــة قيمتهــا 
)100 م2(، الحتســاب عــدد العنــارص األساســية 
االفراضيــة، وعــدد  الوحــدة  هــذه  املوجــودة يف 
العنــارص اإلضافيــة املوجــودة يف الوحــدة نفســها 
لغــرض املقارنــة بــني النــامذج املنتخبــة مــن العصــور 
املختلفــة مــن حيــث اســتخدام كل مــن هــذه العنارص 
ــة  ــح طريق ــيتم توضي ــة، وس ــات الداخلي يف الواجه

ــيل: ــام ي ــل ك ــاس بالتفصي القي

عــدد العنــارص األساســية )س( ÷ املســاحة 
الكليــة للواجهــة )و( = )ج( عــدد العنارص األساســية 
يف املــر املربــع الواحــد، )ج( ×100= عــدد العنــارص 

ــاب: ــيتم احتس ــك س ــية يف 100 م2. وكذل األساس

املســاحة  )ز(÷  اإلضافيــة  العنــارص  عــدد 
الكليــة للواجهــة )و( = )د( عــدد العنــارص اإلضافيــة 
يف املــر املربــع الواحــد،  )د( ×100= عــدد العنــارص 
التطبيــق  كيفيــة  ولتوضيــح  اإلضافيــة يف100م2. 

)ص(  العنارصالكلية )س( =عنرص٥٩= عدد العنارصاالساسية عنرص١٤عدد
٤٬٢= ١٤÷٥٩ص÷ س= م

االساسية٤٬٢=م البنية عن الكلية البنية زادت مرة

جدول رقم )1(. يوضح عدد مرات الزيادة يف النموذج )مسجد أصفهان( .
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ســيتم احتســاب عــدد العنــارص الوظيفيــة واإلضافيــة 
ــام يف  ــان ك ــجد أصفه ــة يف مس ــدة االفراضي يف الوح

ــدول )2( اجل

 كــام ســيتم حتديد نســبة اســتخدام كل نــوع من 
ــق  ــي اســتثمرت لتحقي ــة الت ــواع العنــارص اإلضافي أن
الزيــادة عــىل مســتوى الــكل، وهــذه العنــارص هــي: 
)القــوس والعمــود واحلليــة واألحزمــة( والتــي تبايــن 
اســتثامرها ضمــن البنيــة اإلضافيــة، وســيتم حســاهبا 
ــذه  ــن ه ــوع م ــدد كل ن ــمة ع ــل قس ــيل: حاص ــام ي ك
العنــارص اإلضافيــة إىل عــدد العنــارص اإلضافيــة 
الــكيل، ثــم يتــم رضب الناتــج يف 100 لنحصــل عــىل 
ــح  نســبة اســتخدام هــذا العنــرص اإلضــايف، ولتوضي
كيفيــة التطبيــق ســيتم احتســاب نســب اســتخدام كل 

ــو  ــة وه ــامذج املنتخب ــد الن ــارص يف أح ــذه العن ــن ه م
مســجد أصفهــان وكــام يف اجلــدول )3(، ونتائــج بقيــة 

ــامذج موضحــة يف اجلــدول )8(. الن

 4.1.2 الزيادة عىل مستوى اجلزء: 

واســتقراء  الوصفــي  التحليــل  ســيتم 
آليــات حتقيــق الزيــادة: )التجزئــة - االنحنــاءات 
والتعرجــات ) التقســيم( احلاصلــة عــىل مســتوى 
كل عنــرص مــن العنــارص املوجــودة يف الشــكل وهــي 
ــة(  ــة، الفتح ــة، القب ــدة القب ــوس، قاع ــود، الق )العم
وكــام يف النمــوذج )مســجد أصفهــان( اجلــدول )4(، 

وبقيــة النــامذج موضحــة يف اجلــدول )8(: 

4.1.3 الزيادة عىل مستوى التفاصيل الصغرية:

= للواجهة٢م٢٤٤و الكلية =املساحة العنارصاالساسية١٤س عدد
العنارصالكلية٥٩ص= العنارصاالضافية٤٥=زعدد عدد

االفرتاضية٥٥= ١٠٠×٠٫٥س÷ و= الوحدة يف العنارصاالساسية عدد
الوحدةاالفرتاضية١٨١٨=١٠٠×٠٫١٨ز÷ و=  يف العنارصاالضافية عدد

االفرتاضية٢٣٢٣=١٠٠×٠٫٢٣ص÷ و=  الوحدة يف العنارصالكلية عدد

جدول رقم )2(. حساب عدد العنارص الوظيفية واإلضافية والكلية يف الوحدة االفرتاضية يف مسجد أصفهان )إعداد الباحث(.

احلليات=،١٦=اإلضافيةاألعمدةعدد،٢١=اإلضافيةاألقواسعدد ،٢=األحزمةعدد،٦عدد
ال ٤٥الكيل=اإلضافيةعنارصعدد
استخدامنسب% ٤٦= ١٠٠× ٠٬٤٦٠٬٤٦=٤٥÷ ٢١ األقواسة
استخدام% ٣٥= ١٠٠× ٠٬٣٥٠٬٣٥=٤٥÷١٦ األعمدةنسبة
احللية%١٣= ١٠٠×٠٬١٣٠٬١٣=٤٥÷٦ استخدام نسبة
استخدام%٤= ١٠٠×٠٬٠٤٠٬٠٤=٤٥÷٢ األحزمةنسبة

جدول رقم )3(. نسبة استخدام كل عنرص يف واجهة مسجد أصفهان )إعداد الباحث( 



55 جملة العامرة والتخطيط، م 32 )1(،  الرياض )2020م / 1441هـ (

ســيتم احتســاب نســبة التفاصيــل الصغــرية يف 
ــة  ــل الزخرفي ــاحة التفاصي ــيم مس ــن تقس ــة م الواجه
ــة )و(  ــة للواجه ــاحة الكلي ــىل املس ــرية )ت( ع الصغ
ــم  ــك يت ــة، وذل ــور التوضيحي ــىل الص ــامد ع باالعت

ــيل: ــام ي ــًا ك رياضي

)ت÷ و( × 100= نســبة اســتخدام املســاحات 
ــام  ــة، ك ــة للواجه ــاحة الكلي ــن املس ــة ضم الزخرفي

ــم )8(. ــدول رق ــح يف اجل موض

4.2 النامذج املنتخبة:

ــالمية  ــور اإلس ــن العص ــة م ــامذج املنتخب  الن
املختلفــة موضحــة يف اجلــدول رقــم )5(، وتــم رســم 
ــا  ــوكاد وحتليله ــات باســتخدام برنامــج األوت العين
ــبقًا،  ــا مس ــم إعداده ــي ت ــاس الت ــائل القي ــق وس وف

كــام موضــح يف اجلــداول )6(، )7(، )8(.

4.3 التحليل اإلحصائي:

ــام  ــق نظ ــة وف ــات الناجت ــل البيان ــيتم حتلي س
ــوائي  ــم العش ــتخدام التصمي ــيطة باس ــارب البس التج
ــب  ــالت حس ــني املعام ــز ب ــل )CRD( والتميي الكام

ــالت  ــزت املعام ــدى، إذ مي ــدد امل ــن متع ــار دنك اختب
املختلفــة معنويــًا بأحــرف هجائيــة خمتلفــة عنــد 
تــم  لقــد  مســتوى احتــامل 1% )عنــر، 2010(، 
التبايــن يف  التحليــل اإلحصائــي إلظهــار  اعتــامد 
معــدل حتقيــق الزيــادة الكميــة بكافــة مســتوياهتا عــرب 
العصــور اإلســالمية املختلفــة، والكشــف عــن معــدل 
ــة  ــادة الكمي ــق الزي ــات حتقي ــن آلي ــتخدام كل م اس
ــأي  ــة األوىل وب ــه بالدرج ــز علي ــم الركي ــا ت وأي منه
ــة  ــي موضح ــت، وه ــارص ارتبط ــور والعن ــن العص م
النتائــج اإلحصائيــة )9(، )10(، )11(،  بجــداول 

    .)14(  ،)13(  ،)12(

4.4 النتائج واالستنتاجات:

ــىل  ــادة ع ــدار الزي ــل مق ــج حتلي ــرت نتائ  أظه
الزيــادة  مقــدار  يف  كبــريًا  تباينــًا  الــكل  مســتوى 
ــرت  ــة، إذ أظه ــور املختلف ــة يف العص ــة احلاصل الكمي
ــة  ــية واإلضافي ــارص األساس ــدد العن ــل ع ــج حتلي نتائ
املوجــودة يف الوحــدة االفراضيــة )100م2( قيــاًم 
خمتلفــة موضحــة يف اجلــدول )7(، كــام بينــت النتائــج 
ــن  ــة م ــة املنتخب ــامذج اخلمس ــني الن ــريًا ب ــًا كب تقارب

العنارصآ واالنحناءاتيف والتقسيم التجزئة للعنارصليات داخيل الداخليةاملعامريةمنظور الواجهة

جدول رقم )4(. آليات حتقيق الزيادة احلاصلة عىل العنرص يف مسجد أصفهان )إعداد الباحث(.
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العــرص العثــامين مــن حيــث عــدد العنــارص اإلضافيــة 
مقارنــة بعــدد العنــارص األساســية املســتخدمة يف 
ــج  ــت النتائ ــها. وأوضح ــة نفس ــدة االفراضي الوح
اخلاصــة بالعــرص الســلجوقي واألندلــي واملغــويل أن 
العنــارص اإلضافيــة كانــت أكثــر بكثــري مــن العنــارص 
ــة نفســها، أمــا أقــل  األساســية يف الوحــدة االفراضي
قيمــة يف عــدد العنــارص اإلضافيــة مقارنــة بالعنــارص 
األساســية يف الوحــدة االفراضيــة نفســها فقــد كانــت 

ــي. ــرص الفاطم يف الع

وفيــام خيــص نــوع العنــرص الــذي حقــق 
ــج  ــرت النتائ ــد أظه ــكل فق ــتوى ال ــىل مس ــادة ع الزي
هــي:  الزيــادة  لتحقيــق  املســتخدمة  العنــارص  أن 
)القــوس واحلليــة والعمــود واألحزمــة( والتــي تبايــن 
ــرت  ــد أظه ــة، فق ــة اإلضافي ــن البني ــتثامرها ضم اس
ــامذج اســتخدمت القــوس  ــج أن 100% مــن الن النتائ
ــن  ــكل، و94% م ــتوى ال ــىل مس ــادة ع ــق الزي لتحقي
ــام  ــادة، بين ــق الزي ــة لتحقي ــتخدمت احللي ــامذج اس الن
73% مــن النــامذج اســتخدمت العمــود لتحقيــق 
الزيــادة يف مجيــع العصــور وبدرجــات متفاوتــة، ومــن 
ــة  ــور املختلف ــامذج ويف العص ــب الن ــظ أن أغل املالح
ركــزت عــىل اســتخدام األعمــدة الفائضــة عــىل 
جانبــي املحــراب بالدرجــة األوىل. وقــد اســتخدمت 
مجيــع النــامذج املنتخبــة األحزمــة كعنــرص إضــايف، إذ 
ــة تقســم الواجهــة  ــًا مــا تــم إضافــة أحزمــة أفقي غالب

ــني )8-3(.  ــا ب ــراوح عدده وت

ــتوى  ــىل مس ــادة ع ــة بالزي ــج املرتبط ــا النتائ أم
ــة  ــج التفصيلي اجلــزء )العنــرص(: فقــد أظهــرت النتائ

ــيل:  ــا ي ــادة م ــق الزي ــات حتقي ــة بآلي اخلاص

آلية التقسيم:  ●

بينــت نتائــج حتليــل هــذا املتغــري أن: %65 
مــن النــامذج اســتثمرت آليــة التقســيم عــىل مســتوى 
العمــود باســتخدام عالمــات خطيــة أو زخرفيــة، مــع 
ــدة يف  ــن أعم ــامذج مل تتضم ــن الن ــأن 26% م ــم ب العل

ــكلية. ــا الش بنيته

ــذه  ــتثمرت ه ــة اس ــامذج املنتخب ــن الن 90% م
اآلليــة عــىل مســتوى القــوس وذلــك باســتخدام 

عالمــات لونيــة أو زخرفيــة أو خطيــة.

ــيم  ــة التقس ــتثمرت آلي ــامذج اس ــن الن 92% م
ــا  ــة أو باجتامعه ــة أو زخرفي ــة أو خطي ــات لوني بعالم

ــة.  ــدة القب ــًا يف قاع مع

اســتخدمت  املنتخبــة  النــامذج  مــن   %65
ــتوى  ــىل مس ــة ع ــة وزخرفي ــات لوني ــيم بعالم التقس

ــة. القب

ــة  ــمت الفتح ــة قس ــامذج املنتخب ــن الن 86% م
باســتخدام عالمــات زخرفيــة، 34% تــم إضافــة 

العالمــات اللونيــة إىل العالمــات الزخرفيــة.

آلية التجزئة:  ●

ــري أن %82  ــذا املتغ ــل ه ــج حتلي ــرت نتائ  أظه
مــن النــامذج املنتخبــة اعتمــدت جتزئــة قاعــدة القبــة، 
حيــث 52% منهــا حتولــت إىل أجــزاء متعــددة صغــرية 
ــا  ــام 30% منه ــة، بين ــكال خمتلف ــات( وبأش )مقرنص
ــامذج  ــن الن ــددة. 26% م ــواس متع ــا إىل أق ــم جتزئته ت
ــود  ــتوى العم ــىل مس ــة ع ــة التجزئ ــتخدمت آلي اس
وحتولــه إىل عموديــن أو أكثــر. 26% مــن النــامذج 
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اســتخدمت هــذه اآلليــة عــىل مســتوى القــوس حيث 
يتجــزأ القــوس الواحــد ليصبــح قوســني كــام يف 
ــة القــوس لتتحــول إىل  ــة، أو تتجــزأ بني مســجد قرطب
أجــزاء صغــرية )مقرنصــات(. 9% فقــط مــن النــامذج 
املنتخبــة اســتخدمت هــذه اآلليــة عــىل مســتوى القبــة 

ــويل.  ــي واملغ ــرص األندل ــك يف الع وذل

آلية االنحناءات والتعرجات:  ●

أن:  املتغــري  هــذا  حتليــل  نتائــج  أظهــرت   
ــتخدام  ــىل اس ــزت ع ــة رك ــامذج املنتخب ــن الن 65% م
ــاج  ــتخدم يف )الت ــث اس ــود حي ــة يف العم ــذه اآللي ه
ــود  ــدن العم ــتخدم يف ب ــام اس ــًا، ك ــدة( غالب والقاع
ــم يف  ــع احلاك ــامين وجام ــرص العث ــامذج الع ــط يف ن فق
ــة  ــامذج املنتخب ــن الن ــام 43% م ــي، بين ــرص الفاطم الع
ــتوى  ــىل مس ــة ع ــذه اآللي ــتخدام ه ــىل اس ــزت ع رك
القــوس حيــث التســنينات واالنحنــاءات كــام يف 
ــزت  ــن ترك ــويل، لك ــي واملغ ــرص األندل ــامذج الع ن
ــوس  ــح يف ق ــكل واض ــات بش ــاءات والتعرج االنحن
املحــراب الــذي يف جــدار القبلــة. وبمعــدل 82% عىل 

مســتوى قاعــدة القبــة، وبمعــدل 15% عــىل مســتوى 
القبــة كــام يف نــامذج العــرص األندلــي املغــويل. وفيــام 
يــيل االشــكال )15(، )16(، )17(، )18( توضــح 

ــة. ــامذج املنتحب ــىل الن ــة ع ــادة احلاصل ــدار الزي مق

4.5 االستنتاجات:

4.5.1 االســتنتاجات اخلاصــة بالزيــادة الكميــة عــىل 
مســتوى الكل: 

تــم إثبــات فرضية البحــث يف اســتخدام الزيادة 
الكميــة عــىل مســتوى الــكل يف الواجهــات الداخليــة 
ألبنيــة العــامرة اإلســالمية وتبايــن هــذه الزيــادة عــرب 
ــة  ــج الدراس ــرزت نتائ ــد أب ــة، فق ــور املختلف العص
العمليــة التفصيليــة اســتخدام الزيــادة بشــكل واضــح 
ــالمية،  ــامرة اإلس ــة الع ــة ألبني ــات الداخلي يف الواجه
إذ نجــد أن مقــدار العنــارص الكليــة للشــكل ازدادت 
ــية  ــارص األساس ــدر العن ــرات بق ــس م ــني إىل مخ مرت
)الوظيفيــة(، وأظهــرت النتائــج أيضــًا تبايــن الزيــادة 
ــة  ــور املختلف ــكل يف العص ــتوى ال ــىل مس ــة ع احلاصل
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الكل مستوى على الكلیة= الزیادة العناصر االساس/عدد العناصر یةعدد

األی  ياألن ل ي غ ليلا  ل  قيلا

الشكل رقم )15(.يوضح مقدار الزيادة الكمية عىل مستوى الكل عرب العصور املختلفة.
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الشكل رقم )18(. يوضح نسبة استخدام التفاصيل الصغرية إىل املساحة الكلية.
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ــي  ــرص األندل ــذروة يف الع ــادة ال ــدار الزي ــغ مق إذ بل
واملغــويل والســلجوقي، وهــذا يــدل عــىل تزايــد 
ــارص  ــتخدام العن ــراط باس ــة واإلف ــامم واملبالغ االهت
هــذه  يف  الوظيفيــة  بالعنــارص  مقارنــة  اإلضافيــة 
العصــور، فقــد أظهــرت النتائــج الفــارق الكبــري 
ــرص  ــكان يف الع ــادة ف ــدار للزي ــل مق ــا أق ــام. أم بينه
ــني  ــريًا ب ــًا كب ــج تقارب ــرت النتائ ــام أظه ــي. ك الفاطم
النــامذج اخلمســة املنتخبــة مــن العــرص العثــامين، إذ إن 
عــدد العنــارص اإلضافيــة تقريبــًا بقــدر عــدد العنــارص 
الوظيفيــة يف الوحــدة االفراضيــة نفســها، وهــذا يــدل 
عــىل االعتــدال والتوســط يف اســتخدام العنــارص 
ــايس  ــرص العب ــا يف الع ــرص. أم ــذا الع ــة يف ه اإلضافي
والفاطمــي فنجــد أن العنــارص اإلضافيــة تقريبــًا 
مســاوية أو أقــل مــن العنــارص األساســية، وهــذا يدل 
عــىل الركيــز عــىل الناحيــة الوظيفيــة بشــكل واضــح 
ــة أن  ــج التفصيلي ــرت النتائ ــور. وأظه ــذه العص يف ه
ــح  ــكل واض ــا بش ــز عليه ــم الركي ــي ت ــارص الت العن
لتحقيــق الزيــادة عــىل مســتوى الــكل هــي: )القــوس 
واحلليــة والعمــود واألحزمــة األفقيــة( والتــي تبايــن 
ــو  ــوس ه ــج أن الق ــرزت النتائ ــد أب ــتثامرها، فق اس
ــادة  ــق الزي ــتخدم لتحقي ــذي اس ــي ال ــرص الرئي العن
عــىل مســتوى الــكل، ومــن ثــم املوتيــف ويليــه 

ــة. ــم األحزم ــود ث العم

4.5.2 االســتنتاجات اخلاصــة بالزيــادة الكميــة عــىل 
مســتوى اجلزء:

ــالمية  ــامرة اإلس ــكلية يف الع ــارص الش إن العن
ــرد  ــي املج ــن األداء الوظيف ــدًا ع ــأى بعي ــا تن ــًا م غالب

لتحقــق التعقيــد املمتــع مــن خــالل أســلوب املعاجلــة 
والقــرارات املتعلقــة باســتخدام آليــات حتقيــق الزيــادة 
مــن )تقســيم وجتزئــة وانحنــاءات وتعرجــات( والتــي 
ــًا يف  ــع مع ــد جتتم ــًا أو ق ــا أحيان ــتخدم إحداه ــد يس ق
العنــرص نفســه كــام يف العنــارص الشــكلية ألبنيــة 
ــتخدام  ــغ اس ــز، إذ بل ــكل ممي ــي وبش ــرص األندل الع
هــذه اآلليــات جمتمعــًة الــذروة يف هــذا العــرص، وعند 
التحليــل اإلحصائــي ملعــدل حتقــق كل آليــات الزيــادة 
يف نــامذج العــامرة اإلســالمية أكــدت النتائــج أن آليــة 
التقســيم تعــد أكثــر اآلليــات التــي ســاد اســتخدامها 
ويف أغلــب العنــارص املعامريــة ويف خمتلــف العصــور، 
ومــن ثــم آليــة االنحنــاءات والتعرجــات وأخــريًا آلية 
التجزئــة والتــي ارتبــط اســتخدامها ببعــض العنــارص 
ــم  دون أخــرى وببعــض العصــور دون أخــرى كــام ت

توضيحــه فيــام ســبق.

4.5.3 االســتنتاجات اخلاصــة بالزيــادة الكميــة عــىل 
مســتوى التفاصيــل الزخرفيــة الصغــرية:

ــرية  ــة الصغ ــل الزخرفي ــتخدام التفاصي إن اس
ــالمية  ــامرة اإلس ــة الع ــة ألبني ــات الداخلي يف الواجه
ــكلية  ــا الش ــم بنيته ــة يف نظ ــية وفعال ــة أساس ــد آلي تع
ــب  ــرت النس ــد أظه ــة، فق ــور املختلف ــرب العص وع
ــامم املعــامر املســلم باســتخدام  املســتخلصة مــدى اهت
التفاصيــل الزخرفيــة واملصغــرات ســواء أكانــت مــن 
ــا  ــوق وغريه ــص أو الطاب ــرياميك أو اجل ــامل الس أع
ــة  ــارص املعامري ــطوح والعن ــب الس ــي أغل ــي تغط والت
ــامل  ــن أع ــاًل ع ــاب، فض ــدة وقب ــواس وأعم ــن أق م
الزجــاج الزخرفيــة وامللونــة التــي تغطــي الشــبابيك، 
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ــة يف  ــر دق ــتنتاج أكث ــت إىل اس ــة توصل ــن الدراس لك
ــب  ــة يف نس ــات الواضح ــن والفروق ــجيل التباي تس
ــات  ــن الواجه ــة ضم ــل الزخرفي ــتخدام التفاصي اس
وعــرب العصــور املختلفــة، إذ تراوحــت النســب بــني 
للواجهــة.  الكليــة  املســاحة  مــن   )%100-%10(
ــويل  ــي واملغ ــرص األندل ــبة يف الع ــىل نس ــت أع وبلغ
ــتخدام  ــراط باس ــة واإلف ــث املبالغ ــلجوقي حي والس
ــبتها  ــت نس ــرية وتراوح ــة الصغ ــل الزخرفي التفاصي
بــني )80%-100%( مــن املســاحة الكليــة للواجهــة، 
ــب  ــت نس ــامين كان ــي والعث ــرص اململوك ــام يف الع بين
اســتخدام التفاصيــل الزخرفيــة تــراوح بــني )%40-

50%( مــن املســاحة الكليــة، وتبــني لنــا هــذه النســب 
ــل  ــتخدام التفاصي ــط باس ــدال والتوس ــرية االعت األخ
هذيــن  يف  الداخليــة  الواجهــات  يف  الزخرفيــة 
العرصيــن. أمــا أقــل نســبة للتفاصيــل الزخرفيــة 
إذ  والعبــايس  الفاطمــي  العــرص  يف  كانــت  فقــد 
تــراوح اســتخدامها بــني )10%-24%( مــن الواجهــة 

ــة.  الداخلي

االســتنتاجات املتعلقــة بالكشــف عــن وجــود 
عالقــة بــني متغــريات الزيــادة الكميــة عــىل مســتوى 
ــع  ــد تتب ــرية(: عن ــل الصغ ــزء والتفاصي ــكل واجل )ال
النتائــج نالحــظ وجــود عالقــة بــني متغــريات حتقيــق 
ــل  ــزء والتفاصي ــكل واجل ــتوى ال ــىل مس ــادة ع الزي
ــج أن  ــرت النتائ ــرص، إذ أظه ــن كل ع ــرية ضم الصغ
العــرص األندلــي وبشــكل مميــز حقــق ارتفاعــًا كبــريًا 
ــتخدام  ــكل باس ــتوى ال ــىل مس ــة ع ــادة الكمي يف الزي
ــامع  ــزء باجت ــتوى اجل ــىل مس ــة، وع ــارص اإلضافي العن
ــن  ــتوى كل م ــىل مس ــادة ع ــق الزي ــات حتقي ــع آلي مجي

ورافقهــا  للشــكل،  املكونــة  األساســية  العنــارص 
ارتفــاع كبــري يف نســبة اســتخدام التفاصيــل الزخرفيــة 
الصغــرية، فهــو أكثــر العصــور التــي حققــت الــذروة 
يف اســتثامر الزيــادة الكميــة وبكافــة مســتوياهتا، ومتيــز 
كل مــن العــرص املغــويل والســلجوقي أيضــًا بارتفــاع 
ــتويات  ــىل املس ــة ع ــادة احلاصل ــدار الزي ــري يف مق كب
كافــة. أمــا يف العــرص اململوكــي والعثــامين فــإن نتائــج 
ــدار  ــط يف مق ــوازن والتوس ــىل الت ــدل ع ــل ت التحلي
الزيــادة احلاصلــة عــىل مســتوى الــكل، وكذلــك عــىل 

ــرية. ــل الصغ ــتوى التفاصي مس

4.5.4 استنتاج عام: 

إن الشــكل يف العــامرة اإلســالمية ليــس جمــرد 
ــي  ــام ه ــهولة، وإن ــا بس ــن إدراكه ــيطة يمك ــة بس تقني
بنيــة معقــدة حتتــاج إىل تأمــل طويــل لرصــد أشــكاهلا 
الســتخالص  معطياهتــا  مــن  انطالقــًا  وحتليلهــا 
الفوائــد البالغيــة الكامنــة فيهــا، فقــد أكــدت النتائــج 
أن الشــكل فيهــا مــن الــكل إىل نطــاق التفاصيــل 
ــىل  ــم ع ــل قائ ــام كام ــًا لنظ ــس وفق ــرية مؤس الصغ
ــكل  ــم الش ــي يف نظ ــاب البالغ ــلوب اإلطن ــاع أس اتب

ــرية. ــربة ومث ــة مع ــك األبني ــل تل جع

ــي  ــوع الوظيف ــالف الن ــن اخت ــم م ــىل الرغ ع
)مســجد أو مدرســة أو رضيــح أو قــرص( وتبايــن 
العــرص واملوقــع اجلغــرايف نجــد وجــود لغــة مشــركة 
مــن حيــث طبيعــة العنــارص املعامريــة واآلليــات التــي 
ــمل  ــدت لتش ــي امت ــكل والت ــا الش ــم بموجبه ينتظ
ــي  ــدوره يعط ــذا ب ــور، وه ــم والعص ــف األقالي خمتل
ــدة يف  ــة الوح ــة خلاصي ــة وموضوعي ــر دق ــريًا أكث تفس
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ــالمية. ــامرة اإلس الع

بــني البحــث أن الشــكل يف العــامرة اإلســالمية 
اســتخدم أســلوب اإلطنــاب يف نظــم الواجهــات 
الداخليــة مــن خــالل اســتخدام الزيــادة الكميــة 
اإلطنــاب  أســلوب  وبلــغ  كافــة،  وبمســتوياهتا 
ــذروة يف العــرص األندلــي واملغــويل والســلجوقي  ال
ــرص  ــاب كان يف الع ــتخدام اإلطن ــدل الس ــل مع وأق

الفاطمــي.

4.6 التوصيات املستقبلية: 

يــويص البحــث باالســتفادة مــن أســاليب 
ــث يف  ــا الباح ــل إليه ــي توص ــكلية الت ــل الش التحلي
ــا  ــتند إليه ــدة يس ــا كقاع ــة وتوظيفه ــة العملي الدراس
املســتقبلية،  التصميميــة  حماوالهتــم  يف  املعامريــون 
فضــاًل عــن إمكانيــة االســتفادة منهــا يف حتليــل 
ــلوب  ــن أس ــف ع ــرى للكش ــة أخ ــات معامري نتاج

ــا. ــاب فيه اإلطن
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Abstract. The problem of this research is the existence of unethical professional issues and practices in the 
construction industry. It is important to identify and understand those types of unethical issues and practices 
in order to avoid and prevent ethical lapses. The research methodology is based on previous studies on the 
ethics of building construction and on tracking the professional ethical issues that have occurred in building 
construction in Saudi Arabia during the past ten years. The research included analyzing case studies that 
were tracked and collected from several sources. Twenty )20( major cases were reviewed in construction 
projects to identify relevant ethical issues in construction projects in Saudi Arabia. The results indicate that 
there are many different types of ethical issues that occurred in building construction, which were classified 
as fraud and collusion. Fraud in forging documents got the highest percentage )38%(, while the highest 
percentage of collusion was )20%( in conspiracy among professionals. These results indicate the need for 
more focus on improving ethical performance in the building construction sector through laws, education, 
government bodies and scientific societies
.
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6. املالحق

املنتخبةالتسلسلالعرص اجلغرافـيالنامذج اإلنجازاملوقـع الوظيفيسنة النوع
الصخرة1العرصاالموي مسجدـه86-م685فلسطنيقبة
القريوان2العرصالعبايس مسجدم1200-ـه836-862تونسمسجد
الصالحطالئع3العرصالفاطمي مسجدم1160-ـه555مرصجامع

مسجدم990-ـه830مرصماحلاكجامع4

العرص
السلجوقي

ساماندس5 رضيحم943-ـه331ايرانرضيح
الدين6 ركن رضيحم1320-ـه720ايرانرضيح
ترابيكخانم7 رضيحم1369-ـه770ايرانرضيح
اصفهان8 مسجدم1637-1612ايرانمسجد

الشافعي9العرصااليويب االمام رضيحم1211-ـه608مرصقبة
العباسيني10 اخللفاء رضيحم1242-ـه640مرصقبة

العرص
اململوكي

النارصحممد11 مسجدـه735مرصجامع
قالون12 وقبة ورضيحـه684-683مرصمدرسة مسجد
حسن13 السلطان وجامع وجامعـه757-764مرصمدرسة مرسة
قيتباي14 مدرسةم1472مرصمدرسة

العرص
دليساالن

مسجدـه987-774االندلسقرطبةمسجد15
قرصم1332غرناطةقرصاحلمراء16

العرصالعثامين

بورصة17 مسجدم1421تركيامسجد
باشا18 سليامن مسجدم1528-ـه935مرصجامع
السليامنية19 مسجدم1550تركيامسجد
السليمية20 مسجدم1568تركيامسجد
حم21 عيلجامع مسجدـه1265-1246مرصمد

التومتش22العرصاملغويل رضيحم1220اهلندرضيح
خان23 وزير مسجدم1634باكستانمسجد

 Hoag, 1975(, )Michell,1978(, )Castera,2006(, )JO-( :جدول رقم )5(.النامذج املنتخبة من عصور اسالمية خمتلفة )املصادر

))Tonna,1990(, )Golombek, 1988
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١٩

٢١٠

٣١١

٤١٢

٥١٣

٦١٤

٧١٥

٨١٦

جدول رقم )6(.يوضح رسم العينات املنتخبة باستخدام برنامج االوتوكاد.
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١٧٢٠

١٨٢١

١٩٢٢

تابع جدول رقم )6(.يوضح رسم العينات املنتخبة باستخدام برنامج االوتوكاد.
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يفالنموذجالعرص العنارصاالساسية يف٢م١٠٠عدد العنارصاالضافية ٢م١٠٠عدد
١٠١٢بورصةمسجدالعرصالعثامين

١١١٤السليامنيةمسجد
السليمية ١٠١٢مسجد

باشا سليامن ٨١٤مسجد
عيل حممد ٤٦جامع

Samanids٥١٩رضيحيالسلجوقالعرص
Torabec٦٢٢رضيح

اصفهان يف اجلامع ٥١٨املسجد
الدين ركن ٤١٤رضيح

قرطبةاالندليسالعرص ٩٣١مسجد
٥٢٥قرصاحلمراء

ILTUTMISH٥٢٥رضيحاملغويلالعرص
خان وزير ٩٢٨مسجد

الصخرةاالمويالعرص ١٢٣٠قبة
القريالعبايسالعرص ٦١٠وانجامع
الشافعيااليويبالعرص االمام ٨١٨قبة

العباسني اخللفاء ١٥٣١قبة
النارصحممداململوكيالعرص ومدرسة ١٠١٦جامع

ال ومدرسة حسنجامع ٥٩سلطان
قيتباي وقبة ٩٢١مدرسة
قالون وقبة ٧١٩مدرسة

احلاكمالفاطميالعرص ٧٣جامع
الصالحطالئع ٥٦جامع

جدول رقم )7(. عدد العنارص االساسية واالضافية يف النامذج املنتخبة.
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الزیادة
على
مستوى
یلالتفاص
الصغیرة

على الجزءالزیادة مستوى الزیادة
على
وىمست
الكل

وتعرجاتالعصر انحناءات تقسیم تجزئة

حة
فت قبة عدة
قا

ود
عم

س
قو

خطیة عالمات زخرفیة عالمات لونیة عالمات مقدار
الزیادة

حة
فت قبة عدة
قا

ود
عم

س
قو

حة
فت قبة عدة
قا

ود
عم

س
قو

حة
فت قبة عدة
قا

ود
عم

س
قو

حة
فت قبة عدة
قا

قبة
ال

ود
عم

س
قو

٧٦٪ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ٣٫٤ الصخرة قبة االموي

٢٤٪ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ٢٫٧ القیروان جامع العباسي

١٠٪ 1 1 1 1 1 1 ١٫٥ الحاكم جامع الفاطمي

١٢٪ 1 1 1 1 ٢٫٢٥ الص الحجامع
طالئع

الفاطمي

٨٠٪ 1 1  1 1 1 1 1 1 ٤٫٦ ضریح
Samanids

السلجوقي

٧٧٪ 1 1 1 ٤٫٣ ضریح
Torabec

السلجوقي

١٠٠٪ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ٤٫٥ الجامع المسجد
اصفھان في

السلجوقي

٩٤٪ 1 1 1 1 1 1 1 1 ٤٫٢٥ الدین ركن ضریح السلجوقي

٤٠٪ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ٣٫٤٦ االمام قبة
الشافعي

االیوبي

٤٢٪ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ٣ الخلفاء قبة
العباسین

ياالیوب

٤٧٪ 1 1 1 1 1 1 1 1 ٢٫٢ ومدرسة جامع
محمد الناصر

المملوكي

٤٠٪ 1 1 1 1 1 1 1 ٢٫٦ ومدرسة جامع
حسن السلطان

المملوكي

٨٢٪ 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 ٣٫٤ وقبة مدرسة
قالون

المملوكي

٦٧٪ 1 1 1 1 1 1 1 1 ٣٫٤ وقبة مدرسة
قیتباي

المملوكي

٨٢٪ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ٤٫٦ قرطبة مسجد االندلسي

٩٧٪ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 ٥٫٢ الحمراء قصر االندلسي

٣٧٪ 1  1 1 1 1 1 1 ٢٫١ بورصة مسجد العثماني

٦١٪ 1 1 1 1 1 1 1 ٢٫٧ سلیمان مسجد
باشا

العثماني

٤٧٪ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ٢٫٣ السلیمانیة مسجد العثماني

٥٣٪ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ٢٫٢ السلیمیة مسجد العثماني

٥٨٪ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ٢٫٣ علي محمد جامع العثماني

٨٠٪ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ٥٫٦ ضریح
ILTUTMISH

المغولي

٩٦٪ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 ٤ خان وزیر مسجد المغولي

الزیادة
الكمیة

النماذج
المنتخبة

جدول رقم )8(. يوضح الزيادة احلاصلة عىل مستوى الكل واجلزء والتفاصيل.



71 جملة العامرة والتخطيط، م 32 )1(،  الرياض )2020م / 1441هـ (

الزيادةمعدلالعرص
مستوى عىل

الكل

عىل الزيادة
مستوى

التفاصيل

العام املعدل
الكميةل لزيادة

مستوياهتا بكافة
1.880.110.41الفاطمي

4.410.880.78السلجوقي

3.230.410.66االيويب

2.90.590.56اململوكي

4.90.891.08االندليس

2.320.510.58العثامين

4.80.880.89املغويل

جدول رقم )9(. يوضح معدل استخدام اليات الزيادة يف 
عصور العامرة االسالمية املختلفة.

االالعرص والتعرجاتالية نحناءات
0.37العرصالفاطمي

0.30العرصالسلجوقي

0.4العرصااليويب

0.25العرصاململوكي

0.8العرصاالندليس

0.36العرصالعثامين

0.6العرصاملغويل

جدول رقم )12(. يوضح معدل استخدام الية االنحناءات 
والتعرجات.

التقسيمالعرص الية
0.6العرصالفاطمي

0.75العرصالسلجوقي

0.8العرصااليويب

0.85العرصاململوكي

1االندليسالعرص

0.8العرصالعثامين

0.8العرصاملغويل

جدول رقم )10(. يوضح معدل استخدام الية التقسيم يف 
العصور االسالمية املختلفة.

ليةاالرصنالع
والتعرجاتالتجزئةالتقسيم االنحناءات

0.90.30.38قوس

0.750.30.62عمود

قبة 0.90.850.8قاعدة

0.70.150.14قبة

0.90.000.00فتحة

جدول رقم )13(.يوضح معدل استخدام كل الية يف كل نوع 
من انواع العنارص يف  العامرة االسالمية

التالعرص جزئةالية
0.1العرصالفاطمي

0.35العرصالسلجوقي

0.3العرصااليويب

0.2كيالعرصاململو

0.7العرصاالندليس

0.16العرصالعثامين

0.5العرصاملغويل

جدول رقم )14(. يوضح معدل استخدام الية التجزئة يف 
العصور االسالمية املختلفة

الزيادة حتقيق الستخداماليات العام املعدل
االسالمية العامرة االلياتيف

0.80التقسيم

والتعرجات 0.40االنحناءات

0.29التجزئة

جدول رقم )11(. يوضح معدل حتقق الزيادة بكافة مستوياهتا    

6.1 اجلداول اخلاصة  بالنتائج االحصائية:


