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قدم للنرش يف  1440/2/12هـ ؛ وقبل للنرش يف  1440/5/29هـ
ملخص البحث .تعد العامرة اإلسالمية مثاالً متميز ًا تعكس نتاجاهتا البالغة من خالل أسلوب نظمها.
والبالغة مفهوم حظي باهتامم املنظرين واملعامرين وقدم يف تفسريه إسهامات عدة انصبت عىل املعاين والصور
التعبريية وبعض اجلوانب الشكلية إال أن ذلك مل يمنع من بقاء الكثري من اجلوانب البنيوية املتعلقة باملفهوم
مبهمة وغري واضحة ،كام أكدت العديد من الطروحات عىل بالغة العامرة اإلسالمية إال أنه مل يتبلور منها

أنموذج تفصييل يوضح أسلوب نظم بنيتها الشكلية ،كل هذا كان دافع ًا للبحث واستكشاف الضوابط الشكلية
التي كانت وراء البالغة يف العامرة اإلسالمية ،واستدعى ذلك التوجه إىل الدراسات اللغوية وحتديد املشكلة

البحثية بالرتكيز 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

العصور املختلفة ،لقد هيأ البحث جماالً واسع ًا للكشف عن اإلمكانات الكامنة يف نظم الشكل يف العامرة

اإلسالمية لالستفادة منها يف إبداع عامرة معارصة تستلهم من املوروث.
الكلامت املفتاحية :البالغة ،الشكل ،العامرة اإلسالمية ،اإلطناب.

39

أنوار مشعل رشيف؛ حفصة رمزي العمري  :بالغة الشكل يف العامرة اإلسالمية :دراسة حتليلية ألسلوب اإلطناب.

40

 .1املحور األول :بالغة الشكل يف العامرة اإلسالمية:
 1.1دراسات تناولت البالغة يف العامرة اإلسالمية:
 1.1.1دراسة

(The Muqarnas Dom Of The Two Sisters In
)The Alhambra In Granada

َعرضــت الدراســة التأثــرات الشــعرية

To-Tonna -1990

)(The Poetics Of Arab-Islamic Architecture

اتســمت العــارة اإلســامية بالبالغــة املعامريــة

ك ُطــرق وقواعــد تركيبيــة ُمناظــرة لتلــك التــي
يف النظــم الشــعري إذ أعطــت هويــة ُميــزة هلــذه

العــارة ،فاألشــكال نُظمــت بأســلوب ومــواد مميــزة
انصهــرت يف نِظــام خــاص َحــل اجلــذور الشــعرية،

كــا أن التأثــرات املاتعــة داخــل الفضــاء ناجتــة عــن
تكوينات الـــهيكل اإلنشــائي وخطوط املنشــأ ا ُملشــتقة
بِطــرق ُمتلفــة إلعطــاء هــذه الطبيعــة الشــعرية،
والتــي تنطلــق مــن األعمــدة والنــاذج الزخرفيــة
واألقــواس واجلــدران ا ُملمتلئــة لتعطــي َلجــة خاصــة

ورؤيــة ُمثــرة .ففــي َمســجد قرطبــة تظهــر أقــواس
ُ

حــدوة الفــرس مــع عــدد مــن التحــوالت التــي
جتــري عليهــا واســتخدام طريقــة خاصــة يف جتميعهــا

ونظمهــا مــع بعــض لتولــد سلســلة مــن االنحنــاءات

التــي تعمــل عــى تصغــر وتعقيــد املقيــاس وحتقيــق
ِ
تآلـ�ف مـ�ع بقيـ�ة األشـ�كال لرتسـ�م عـمارة بليغـ�ة« «�elo
 »quent architectureيف أروع صورهــا ،فعــن طريــق

سلســلة مــن التحــوالت التــي جتــري عــى العنــارص

باســتخدام التقا ُبــل بــن التقعــر والتحــدب وبــن
اخلطــوط املســتقيمة واالنحنــاءات القوســية وكذلــك

التقســيم باســتخدام التضــادات اللونيــة تتولــد
اجلاذبيــة املعقــدة التــي عرفــت عبقريــة وغنــى العــارة

اإلســامية

 1.1.2دراسة

(1990

.)To-Tonna,

Jean-Marc Castera - 2006

والبالغيــة يف العــارة اإلســامية والتــي َبلغــت
َذروهتــا يف قاعــة األختــن ل َقــر احلمــراء ،إذ
جســدت ِ
القبــاب وطريقــة االنتقــال مــن ا ُملربــع إىل
َ
الدائــرة بِــدون فواصــل « »non separationالتعاريــف
ِ
الشــعرية لِالحــدود والتَّســاؤالت التــي ال َحــر
هلــا .وقــام الباحــث بِتحليــل ُجــزء ُمثلــث مــن شــبكة
ِ
وحــدد مــا هــي
املقرنصــات ا ُملكونــة لــذه القبــة َ

التَّحــوالت التــي َحصلــت عــى ُمفــردة املقرنــص مــن
َحــذف وإضافــة واقتطــاع وانضغــاط لِتعريــف القطــع
الرئيســية التــي تشــكلت منهــا القبــة ،إذ تنتظــم هــذه
َجــزء مــن الـــهيكل اإلنشــائي وبِطريقــة
الوحــدات ك ُ

تَر ُفــض كُل مــا هــو َبســيط لتحقــق اجلاذبيــة ا ُملعقــدة
التكيبــة
و َبطريقــة َغــر َمرئيــة ،لقــدَ َعرضــت هــذه َّ
النجميــة الزخرفيــة مــع الضــوء ِ
اخلفــة َبــدل الثقــل
َ
وخل َقــت أســلوب ًا جديــد ًا باســتثامر املقرنصــات

ا ُملســهبة « »the elaborate muqarnasالتــي نَتــج عــن
ِ
جتميعهــا تَشــكيل نَحتــي ُمعقــد للســقف (Castera,
)2006

 1.1.3دراسة Richard-Yeomans- 2006

()The Art And Architecture Of Islamic Cairo

أشــارت الدراســة إىل أن بالغــة العــارة

اإلســامية اش ـتُقت مــن البالغــة العربيــة ،وناقشــت
األســاليب ا ُملســتخدمة يف الفــرة اململوكية والفارســية
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والعثامنيــة ،وأكــدت أن إطــار العمــل املعــاري لِنَظــم

الشــكل يف العــارة اإلســامية َيكمــن يف التناظــر
والســطوح املزخرفــة والغمــوض الفضائــي إلعطــاء

هــذا اهلَجــن اإليامئــي والتأثــرات التــي عكســت

التــذوق الفنــي واالبتــكارات املتقدمــة يف العــارة

اإلســامية .ففــي مدرســة فــرج ابــن برقــوق نجــد
الســطوح باســتخدام
التقــاء َبســاطة ا ُملصــى وتعقيــد ُّ
املقرنصــات ُثالثيــة ال ُفصــوص والتعقيــدات اهلندســية
وتريرهــا َ
والفنــون الزخرفيــة يف القبــة َ
وتريكهــا

بأشــكال خمتلفــة عــى الســطوح ،إضافــة إىل شاشــات
املرشبيــات الكبــرة وا ُملتكونــة مــن أجــزاء خشــبية
تكــون شــبكات تغطــي النافــذةَ ،فضـ ً
ا عــن الكثافــة

الزخرفيــة املصنوعــة مــن الزجــاج امللــون والتــي

ترتبــط مــع جمموعــة زخــارف اجلــص واألرابيســك
املتنوعــة التــي رســمت عــى اجلــدران والقبــاب
وحــول النوافــذ إذ تتكــرر بأشــكال خمتلفــة لتخلــق

غنــى حقيقــي ورؤيــة موحــدة ُمنتجــة أســلوب
النَّظــم ا ُملســتمر الــذي ُيفــز العقــل عــى استكشــاف

العالقــات الكامنــة فيــه ،الشــكل (Yeomans,( ،)1

. )2006

 1.2نقد الدراسات وحتديد املشكلة البحثية:
إن اجلوانــب التــي طرحتهــا الدراســات يف

بالغــة العــارة اإلســامية جــاءت ُمتباينــة و ُمتنوعــة
وغــر دقيقــة ،وهــذه اجلوانــب َل تتبلــور يف ُمفــردات

ومــددة ،فقــد أكــدت هــذه الدراســات أهنــا
واضحــة ُ

عــارة محلــت البالغــة يف ثناياهــا إال أن مفرداهتــا
جــاءت عامــة أو ُمقتــرة عــى جوانــب معينــة ،منهــا

الشكل رقم ( .)1مدرسة فرج ابن برقوق.

التأكيــد عــى دور التفاصيــل الزخرفيــة والســطوح
املمتلئــة ،وكثــرة العنــارص املســهبة ،وسلســلة

التحــوالت التــي جتــري عــى بعــض العنــارص،
وهــذه اجلوانــب بدورهــا َل تُوفــر َمعرفــة نظريــة كافيــة

وصــف بالغــة الشــكل
ودقيقــة يمكــن يف ضوئهــا َ

يف العــارة اإلســامية ،وهــذا مــا ُيــاول البحــث
الكشــف عنــهَ .
وخلــص الباحــث إىل َضورة التَّوجــه

يف املحــور القــادم للدراســات األدبيــة يف اللغــة
للتوصــل إىل تفســر واضــح لبنيــة النــص البالغــي.
 .2املحور الثاين :استخالص األطر الكامنة للبالغة يف
الدراسات اللغوية:
 2.1بنية النص البالغي:
تعتمــد اإلجــراءات التــي تتخذهــا بالغــة

اخلطــاب ويتبناهــا علــم النــص بالتــدرج مــن األبنيــة
الصغــرى إىل الكــرى ،حتــى تصــل إىل النــص بأكمله
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باعتبــاره بنيــة الكتشــاف قواعــد التنظيــم الداخــي

بشــكل تفصيــي ورصيــح ،حتــدد هــدف البحــث يف

بموقــع الوحــدات مــن النــص ودرجــة كثافتهــا

مــن خــال تتبــع مفرداتــه يف اللغــة ومــن ثــم

للوحــدات وطبيعــة عالقتهــا وتفاعالهتــا املرهونــة
واتســاقها يف منظومــات لتكتســب الطابــع املــرن،

وحتــدد كفــاءة النــص التعبرييــة واجلامليــة (فضــل،
 ،)1992وجعــل اجلرجــاين هــذه القواعــد منطلقــ ًا
لنظريتــه يف النظــم فمــن خــال اإلمكانــات النحويــة
الكامنــة يف البنــاء والرتكيــب يســمو األســلوب

إلبــداع تراكيــب تكتســب املزيــة والفضيلــة
(مطلــوب ،)1973 ،مؤكــد ًا عــى أن بنــاء اجلملــة
وتركيــب النــص يكمــن فيــا حيصــل عليــه مــن ذكــر

وحــذف وتقديــم وتأخــر وإجيــاز وإطنــاب وفصــل
ووصــل واســتخدام عــدد كبــر مــن الروابــط اللغويــة
واملنطقيــة ،وهــذا هــو الســبيل إىل فكــرة النظــم

(عرفــة) .فمــن خــال مــا حتدثــه هــذه الصناعــة مــن
تغيــرات عــى البنيــة الداخليــة للنــص يتحقــق عطــاء

تعبــري تتعــدد زوايــاه باختــاف القارئــن ،ولــكل
مــن هــذه األســاليب قوانينــه ومالحمــه اجلامليــة (عبــد
املطلــب .)1984 ،وقــد أمجــع البالغيــون عــى أن

أســلويب اإلجيــاز واإلطنــاب أعظــم الفنــون البالغيــة
وأهــم الطــرق التــي يســلكها األديــب يف عمليــة
اخللــق األديب (احلــداد).

 2.2حتديد املشكلة البحثية:

بنــاء إطــار نظــري تفصيــي هلــذا األســلوب وذلــك
الكشــف عنهــا يف الدراســات املعامريــة ،وفيــا يــي

عــرض تفصيــي هلــذا األســلوب:
 2.3أسلوب اإلطناب:

اإلطنــاب :هــو اإلطالــة لغايــة معــد هلــا

وألجــل الوصــول إىل مقصــد ،فهــو زيــادة اللفــظ
عــن املعنــى لفائــدة ،كونــه يضفــي بعــد ًا فنيـ ًا ومجاليـ ًا

يدعــو إىل االستكشــاف والتمتــع كمــن ســلك طريقـ ًا
بعيــد ًا فيــه مــن النــزه الكثــرة والفوائــد العظيمــة (ابن
األثــر .)1960 ،وعــرف العســكري اإلطنــاب بأنــه

الكثــرة واإلحاطــة واالســتقصاء ويتميــز بالشــمول
وقاعــدة مجهــوره أوســع مــن اخلطــاب املبنــي عــى
اإلجيــاز ففيــه يشــرك العامــة واخلاصــة (العســكري،

 ،)1971واإلطنــاب بالنســبة للجاحــظ عــدول كمــي
مــن خــال زيــادة احلــروف واأللفــاظ إلحــراز املتعــة
وجــذب النفــوس مــع موافقيــة احلــال (اجلاحــظ،

 .)1986إذن فاإلطنــاب فــن قائــم عــى اســتخدام
الزيــادة الكميــة والتــي يمكــن تقســيمها إىل:

 2.3.1الزيادة اللفظية:
عــد اجلاحــظ قــوام اإلطنــاب فيــا يرتكــه

نظــر ًا لتأكيــد األدبــاء عــى أمهيــة وعظــم

مــن أثــر فعــي يف النــص مــن خــال فاعليــة الزيــادة

البالغــي ،ولعــدم وجــود بحــوث أو دراســات

واإلطالــة يف غــر إمــال» فهــو بالنســبة للجاحــظ

أســلويب اإلجيــاز واإلطنــاب يف إبــداع بنيــة النــص
معامريــة تناولــت أســلوب اإلطنــاب يف العــارة

اللفظيــة ،وقــال عنــه« :اإلكثــار مــن غــر خطــل

زيــادة يف احلــروف واأللفــاظ إلحــراز املتعــة وذلــك
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بالتوســع عــن أصــل اجلملــة لتحقيــق اإلفــادة
املعنويــة (اجلاحــظ .)1986 ،وأكــد القزوينــي أن
الــكالم يوصــف باإلطنــاب باعتبــار كثــرة حروفــه

نســبة إىل كالم آخــر وهــو حــد املســاواة ويرافقــه
زيــادة يف التعبــرات والتخيــات توجــب كثــرة

النظــر (القزوينــي .)1996 ،كــا تطــرق ابــن األثــر
إىل فاعليــة الزيــادة اللفظيــة املتحققــة بصــور متعــددة،

عــى أن تكــون هــذه الزيــادة واإلفاضــة منســقة مراعية

للســياق النــي تنقــل الــكالم مــن احلقيقــة اإلخباريــة
املبــارشة إىل صيغــة فنيــة تلفــت االنتبــاه (ابــن األثــر،
 .)1960والزيــادة عــى املفــردة يف املســتوى الــريف

تعنــي إضافــة حــرف أو أكثــر إىل أصــل الكلمــة
بقصــد إفــادة معنــى جديــد ،فالزيــادة تعــد وســيلة
تعبرييــة ذات قيمــة بالغيــة (أبــو املــكارم.)1982 ،
 2.3.2الزيادة واإلطالة بالتفصيالت:
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للخلــق لتحقــق التأثــر الوجــداين ولبيــان دقــة العلــم
اإلهلــي ،فحينئــذ حيســن وال شــك التطويــل (قطــب).

 2.4كيفية قياس اإلطناب يف الدراسات اللغوية:
لقــد أشــارت الدراســات اللغويــة إىل أن

أســلوب اإلطنــاب يقــاس باعتبــار كثــرة حروفــه
نســبة إىل كالم آخــر وهــو حــد املســاواة ،واملســاواة

هــو املذهــب املتوســط بــن اإلجيــاز واإلطنــاب،

وتكــون ألفاظــه قوالــب ال يزيــد بعضهــا عــى
بعــض ،فاملســاواة أســلوب للتعبــر ال يزيــد عــن
تلبيــة احلاجــة وإنفــاذ الغــرض اإلخبــاري .وأســاه
الســكاكي بمتعــارف األوســاط وعــر عنــه اجلرجــاين

باألســلوب املغســول ويقصــد بــه الــكالم العامــي.

وأســاه العســكري بحــد املســاواة ،أمــا يف الدراســات
احلديثــة فتــم التعبــر عنــه مــن قبــل روالن بــارت
بدرجــة الصفــر (الســكاكي( ،)1937 ،اجلرجــاين،

تكــون هــذه الزيــادة بتفصيــل القــول ال بإمجاله

( ،)1978بــارت) .وبني الســكاكي أن البنــاء ال يكون

وقــرن ســيد قطــب اإلبــداع اإلطنــايب بدقــة التصويــر

املنفعــة بــا زيــادة أو نقصــان ،وأشــار إىل مســألة

وذلــك مــن خــال ذكــر مجيــع اخلطــوات التفصيليــة،

القــرآين مــن خــال اللمســات الدقيقــة التــي
تســتوعب دقائــق اجلزيئــات ،واإلطالــة يف التعبــرات

فتكــون أحــد طرائــق التطويــل بالتخيــل كــا يف قولــه
ـا َل ٍة ِّمــن طِ ٍ
تعــاىلَ { :و َل َقــدْ َخ َل ْقنَــا ْ ِ
ـان ِمــن ُسـ َ
نسـ َ
ني
ال َ
ــر ٍار َّم ِك ٍ
ــم
ــن (ُ )13ث َّ
ــم َج َع ْلنَــا ُه ُن ْط َفــ ًة ِف َق َ
(ُ )12ث َّ
َخ َل ْقنَــا النُّ ْط َف ـ َة َع َل َق ـ ًة َف َخ َل ْقنَــا ا ْل َع َل َق ـ َة ُم ْض َغ ـ ًة َف َخ َل ْقنَــا
ِ
ِ
نش ْ
ــم َأ َ
ــأنَا ُه
ا ُْل ْض َغــ َة ع َظا ًمــا َفك ََس ْ
ــا ُث َّ
ل ً
ــونَا ا ْلع َظــا َم َ ْ
ــار َك اللَُّ َأ ْح َســ ُن ْ
َخ ْل ًقــا َ
ــن (} )14
الَالِ ِق َ
ــر ۚ َف َت َب َ
آخ َ
تعــرض هــذه اآليــات مجيــع اخلطــوات التفصيليــة

إال عــى يشء عــريف أي الــكالم العــادي الــذي يــؤدي

النســبة الرياضيــة ملعرفــة مقــدار الزيــادة حيــث اعتــر
اإلطنــاب أمــر ًا نســبي ًا 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

نســتنتج ممــا ســبق أن مقــدار الزيــادة الكميــة

احلاصلــة عــى بنيــة النــص تقــاس نســبة إىل معيــار

ثابــت وهــو حــد املســاواة الــذي يلبــي الغــرض
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أنوار مشعل رشيف؛ حفصة رمزي العمري  :بالغة الشكل يف العامرة اإلسالمية :دراسة حتليلية ألسلوب اإلطناب.

إﻃﻨﺎب

زﻳﺎدة

ﺣﺪ اﳌﺴﺎواة

ﻧﻘﺼﺎن

إﳚﺎز

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

اإلخبــاري النفعــي.
 .3املحور الثالث :البناء النظري ألسلوب اإلطناب
وتتبع مفرداته وآلياته يف ميدان العامرة:
 3.1الزيادة الكمية يف ميدان العامرة:
جــاء يف لســان العــرب تعريــف الزيــادة:

«تقــول اســتزدته أي طلبــت منــه الزيــادة وهــي
خــاف النقصــان» (ابــن منظــور )1960 ،وجــاء يف

القامــوس املحيــط «الزيــادة واملزيــد :النمــو ،وزاده
اهلل خــر ًا وزيــده فــزاد وازداد (الفــروز آبــادي) وزاد

عــى الــيء ض ّعفــه وكثــره (الزخمــري.)1965 ،

اجلــدار املســطح احلامــل للثقــل كسلســلة األعمــدة
الزائفــة والفتحــات واإلطــارات والعقــود التــي

تغطــي الســطح بقصــد الزخرفــة الشــكلية ،ختلــق
تعقيــدات يف املقيــاس واالجتــاه واحلجــم والشــكل،
وجتعــل بإمــكان أي جــدار أن يضــم فضــاء داخــل

نفســه ،فالعنــارص الزائفــة املضافــة إىل البنيــة ســواء

كانــت صغــرة أو كبــرة ،مبــارشة أو غــر مبــارشة،
إنشــائية أو زخرفيــة والتــي كثــر ًا مــا تكــون فائضــة
عــن احلاجــة جتعــل التكويــن حافــ ً
ا باألحــداث،
وتولــد ملحمــة مــن عالقــات الرتابــط املعقــدة

( .)Venturi,1977وناقــش بينتــي الزيــادة

«�increas

لقــد تطرقــت بعــض الدراســات املعامريــة

إىل الزيــادة الكميــة بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش

ومــن عــدة جوانــب ،منهــا :مفهــوم الوفــرة والغــزارة
« »redundantباألجــزاء والعنــارص الفائضــة عــن

احلاجــة واملتفاعلــة فيــا بينهــا بطريقــة ليســت
بالبســيطة ،حمقق ـ ًة نظام ـ ًا معقــد ًا يف العمــل املعــاري،
انطالقــ ًا مــن مبــدأ فنتــوري « »More is not lessأي

«األكثــر ال األقــل» ،فمــن خــال وجــود عــدد

كبــر مــن األجــزاء التــي تتفاعــل بعالقــات متذبذبــة
يتحقــق غنــى املعنــى والتأثــر اإلمجــايل املعقــد للبنيــة.

بــن فنتــوري أن العنــارص الفائضــة املوجــودة عــى

الشكل رقم ( .)3توضح وفرة العنارص (.)Bentley,1985

 »esيف عــدد العنــارص املوجــودة عــى الســطح كوهنــا

الوســيلة األكثــر فاعليــة لتحقيــق الغنــى فهنــاك
أشــياء وفــرة الختيــار النظــر إليهــا جتعــل الســطح
يبــدو غنيــ ًا ،الشــكل (.)،Bentley,1985( ،)3

كـما تَضمـ�ن ميتشـ�يل يف دراسـ�ته« «�The log
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ﻋﻨﺎﴏ أﺳﺎﺳﻴﺔ (وﻇﻴﻔﻴﺔ)

 +ﻋﻨﺎﴏ زﺧﺮﻓﻴﺔ
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= اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻜﻞ

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

 »ic of Architectureإمكانيــة تعريــف قواعــد جتميــع
األجــزاء والفــروع الوفــرة ا ُملتضمنــة يف الشــكل ِمــن

عــى َمــر تاريــخ العــارة اإلســامية ،ويف كُل إعــادة
ُظهــور لِلقــوس واحلليــة املســتطيلة نَحصــل عــى

« »pillarsواألقــواس « »archesواألعمــدة «»columns

َدور ًا واضحــ ًا يف َمنــح الشــكل الغنــى والتعقيــد
معــ ًا ،الشــكل ( .)5إن تكــرار و ُمضاعفــة احلليــات

خــال حتديــد املفــردات املعامريــة للشــكل إذ ُيمكــن
تعريــف عنــارص النمــوذج ا ُملتمثلــة بـــ :الدعامــات
واجلــر « ،»straight entablatureإذ تعمــل األقــواس

اجلالســة عــى الدعامــات  »»arched-pillarsكعنــارص

أوليــة تعطي املعنــى الوظيفــي «،»functional meaning
أمــا أنصــاف األعمــدة الناتئــة مــن ِ
اجلــدار واحلاملــة
ِ
تعمــل كَزخرفــة « »ornamentوتَتحــد مــع
للجــر َف َ
العنــارص الوظيفيــة ُمكونــة الشــكل ()Mitchell,1992
كــا هــو موضــح يف النَّمــوذج ا ُملســتخدم ِمــن ِقبــل
ِ
ألــريت ،الشــكل (.)4
تضمنــت نتاجــات ِ
العــارة اإلســامية
الســطوح املكونــة ِمــن َشــبكة كَثيفــة ِمــن العنــارص

تكويشــكيل ممتــع ،إذ تَصغــر وتَكــر وتَتضاعــف عــى
الســطح بِصــور ُمتعــددة لِتمثــل عامـ ً
ا ُمهيمنـ ًا َيلعــب

واألقــواس واألعمــدة الديكوريــةَ ،فضـ ً
ا عــن تنظيم

املــواد وتَوليــف َبعضهــا مــع َبعــض ُيولــد طبقــات
إضافيــة ِمــن األنســاق التــي تزيــد مــن األحــداث

ا َملوجــودة عــى الســطح وتُولــد األحاســيس ا ُملطلقــة.
َفــكُل ِمــن القــوس والعمــود ســواء كان إنشــائي ًا
« »structural-load-bearingأو زخرفيــ ًا

«�ornamen

َ »tal-non-load-bearingيعمــل كَحليــة تلعــب دور ًا

اخلطيــة واملجــزأة والتــي تندمــج مــع الســطوح

باســتخدام الزخرفــة

()،JO-Tonna,1990

وأكــد

ميشــيل أن واجهــات أبنيــة العــارة اإلســامية

اتســمت باتباعهــا َمنظومــة تَعمــل وفــق َشــبكة أوليــة
وثانويــة متداخلــةِ ،
وعنــد حتليلهــا بِدقــة تَتضــح
ُ

الوحــدات األساســية فيهــا وهــي القــوس واحلليــة
املســتطيلة والتــي ُيعــاد ظهورهــا بِ
صــور ُمتعــددة
َ

الشكل رقم ( .)5مدرسة املستنرصية (.)Michell,1978
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أساســ ًا يف احلُصــول عــى َمــردود َجــايل ناتــج َعــن
العنــارص ذاهتــا (.)Mitchell,1978

يســتنتج ممــا ســبق إمكانيــة إنتــاج الزيــادة

الكميــة يف ميــدان العــارة مــن خــال العنــارص
املتعــددة الفائضــة عــن احلاجــة واملضافــة إىل الشــكل
بقصــد الزخرفــة الشــكلية ،فضـ ً
ا عــن وجــود آليــات

فرعيــة تعمــل عــى زيــادة ومضاعفة الشــكل ،وســيتم

دراســتها والتعــرف إليهــا بشــكل تفصيــي وكــا يــي:
 3.2آليات حتقيق الزيادة:
تــم تتبــع آليــات حتقيــق الزيــادة يف الدراســات

املعامريــة ومتكــن البحــث مــن تبويبهــا كــا يــي:
 3.2.1تقسيم البنية:

الشكل رقم ( .)6تقسيم البنية (.)Bentley، 1985

وعــى نحــو رائــع عــى مضاعفــة املســافات وتعقيــد
الرؤيــة حيــث ترفــع مســتوى الصعوبــة وترســل

العــن للبحــث والتنقيــب املشــوق (.)Harbison,2009

وقــام ميتشــيل بتفســر إمكانيــة اســتثامر هــذه اآلليــة

لتحصيــل الزيــادة واإلطالــة يف العــارة ،فمــن خــال

تقســيم التكويــن اهلنــديس املربــع يمكــن مضاعفته إىل

ينتــج عــن تقســيم الوحــدة األساســية «initial

أربعــة أضعــاف كــا يف حديقــة مبنــى تــاج حمــل ومــن

ازدادت البنــى زادت املعلومــات املوجــودة يف الشــكل

لتعطــي مســتوى عاليــ ًا مــن النظــم (Salingaros،

مــن املربعــات الصغــرة وهكــذا ممكــن أن جتهــز هــذه
القاعــدة عــدد ًا غــر حمــدد مــن املــرات واالحتــاالت،

خــال التغيــرات احلــادة باللــون أو امللمــس يضيــف

 .)ell,1992لقــد متيــزت أبنيــة العــارة اإلســامية

ببعديــن ،أمــا إذا كانــت هذه التغيــرات ثالثيــة األبعاد

التغيــرات الزخرفيــة واللونيــة ،ويتــم تقســيم العقــد

 »unitإىل وحــدات فرعيــة التعقيــد املمتعــة ،فكلــا

 .)2000وأشــار بينتــي إىل أن تقســيامت العنــر مــن

الكثــر مــن األحــداث املرئيــة التــي متتلــك تأثــرات

(نتــوءات وبــروزات) فيضــاف إىل الشــكل قــوة تأثــر
الضــوء والظــل لتظهــر تضــادات حــادة والتــي تعــد
ٍ
عــال مــن الغنــى وإضافــة
مهمــة لتحقيــق مســتوى

أحــداث مرئيــة أكثــر ،الشــكل (.)Bentley,1985( ،)6
كــا بــن هاربســون أن وضــع عالمــات تقســم

البنيــة « »Marking off the divisions of structureتعمل

ثــم تتكــرر عمليــة التقســيم لنحصــل عــى  64قس ـ ًا

لتعمـ�ل كقـ�وة أسـ�لوبية لنظـ�م وبنـ�اء األشـ�يا ء (�Mitch

بتقســيم الســطح بانتظــام إىل أقســام مميــزة مــن خــال
الواحــد كــا يف مســجد قرطبــة إىل مســاحات متبادلــة

تنبعــث مــن مركــز العقــد باللونــن البنــي واألبيــض
والتــي تــأيت لتؤكــد خاصيــة التوليــد ،ويقــوم الضــوء

الســاقط عــى عقــود اجلامــع وأرضيتــه بــدور أســاس

يف تعزيــز تلــك الصــورة ،عندهــا يشــعر املــرء بتدفــق
عــذب ال ينتهــي لألبجديــات املكونــة للعــارة،
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الشكل رقم ( .)7مسجد قرطبة والسليامنية وتقسيم العقود باستخدام عالمات لونية (القحطاين.)2009 ،

« »sub shapesمتميــزة يقــود إىل تفســرات وخيــارات

الشــكل (( ،)7القحطــاين.)2009 ،
يتبــن ممــا تقــدم أن تقســيم البنيــة هــي إحــدى

اآلليــات الفعالــة لتحصيــل الزيــادة واملضاعفــة
الشــكلية ،إذ ينتــج عنهــا بنــى فرعيــة متعــددة تزيــد

مــن املعلومــات املوجــودة يف الشــكل ،وتتــم هــذه

اآلليــة بوضــع (عالمــات لونيــة أو ملمســية أو
زخرفيــة ...وغريهــا) تقســم البنيــة الشــكلية مــع

املحافظــة عــى كينونتهــا وكــا موضــح بالشــكل (.)8

 3.2.2جتزئة البنية:
إن جتزئــة بنيــة الشــكل إىل أشــكال فرعيــة

متعــددة ،فاملكعــب الواحــد يمتلــك ثــاث نقــاط

« »three dotsوعنــد جتزئتــه ينتــج يف كل مــن البلوكات
املكعبــة الصغــرة ثــاث نقــاط ،وهــو مــا يمنــح رؤية

معقــدة ويتيــح تفســرات فرعيــة متعــددة ،الشــكل

( ،)Mitchell,1992( ،)9فعمليــة تفكيــك الــكل ينتــج
عنــه أجــزاء متعــددة ومــن ثــم ظهــور احتــاالت
جديــدة يف اهليــكل التكوينــي للشــكل (اإلمــام،

.)2002

لقــد اتســمت البنيــة الشــكلية يف العــارة

اإلســامية باســتخدام طــرق خمتلفــة لتجزئــة

ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺒﻨﻴﺔ إﱃ ﺑﻨﻰ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ
اﺳﺘﺨﺪام
ﻋﻼﻣﺎت ﻟﻮﻧﻴﺔ

اﺳﺘﺨﺪام
ﻋﻼﻣﺎت زﺧﺮﻓﻴﺔ

اﺳﺘﺨﺪام
ﻋﻼﻣﺎت ﺧﻄﻴﺔ

ﺗﻘﺴﻴﻢ ﳛﺎﻓﻆ ﻋﲆ ﻛﻴﻨﻮﻧﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ
الشكل رقم ( .)8يوضح آليات تقسيم البنية (إعداد الباحث).

اﺧﺮى
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تركيــز ًا وشــد ًا لالنتبــاه ،وتســمح بإنتــاج شــكل

معقــد ومــدى واســع مــن التأثــرات ،الشــكل ()10
( . )Hoag,1975

يتّضــح ممّــا ورد ســابق ًا أن جتزئــة البنية الشــكلية

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

.)ell,1992

التكويــن مــن الناحيــة احلســية والبرصيــة ،فالقبــة

تتحــول إىل شــبكة معقــدة مــن األجــزاء املتعــددة
املولــدة لســطحها الداخــي ( ،)Michell,1978كــا يف

قــر احلمــراء إذ تتحــول الكتلــة الكبــرة الصلــدة
إىل خاليــا صغــرة جمــزأة لتحمــل يف مضامينهــا معــاين

وراء ســياقها املعــاري وذلــك باســتخدام أكثــر مــن
 5000قطعــة مــن املقرنصــات املنتجــة لصــور متعددة

مــن الظهــور ،والشــكل الناتــج هــو شــبكة مــن
املقرنصــات املتضمنــة ملعلومــات كثــرة فــكل قطعــة

مــن املقرنصــات حتمــل إشــارة ( .)Castera,2006أمــا

يف القبــاب املضلعــة فتتحــول قاعــدة القبــة إىل أقــواس

تلتــف حــول املحــور العمــودي للقبــة ويــزداد عــدد
األقــواس وتشــابكها لتصبــح نقــاط التقاطــع أكثــر

وســيلة لتحصيــل تعدديــة األجــزاء يف العــارة والتــي

غايتهــا تعقيــد الشــكل وحتصيــل قــراءات فرعيــة
متعــددة وبقــرارات تصميميــة متنوعــة ،فهــي وســيلة

فعالــة لتحقيــق الزيــادة.

 3.2.3االنحناءات والتعرجات:
اخلــط املتعــرج ( )Zig Zagهــو عــدد كبــر مــن

اخلطــوط املســتقيمة ويمتلــك مســاحة معلومــات أكرب

يف الصــورة ترفــع مــن درجــة حــرارة البنيــة وتزيــد
مــن تعقيدهــا لتعــزز االســتجابة جتــاه املبنــى فاألشــياء

األكثــر انحنــاء « »curvatureوالتــواء «»convoluted

متتلك تأثــرات بصـــــرية عاليــة (،)Salingaros,1997

والعــن تركــز عــى األشــكال األكثــر انحنــاء والتــواء

لكوهنــا تــؤدي إىل زيــادة اإليقــاع الــذي تقــوم بــه
عضــات العــن يف حركاهتــا الطبيعيــة ،لــذا فإننــا
نشــعر بالشــد جتــاه تلــك األشــكال (إبراهيــم،

الشكل رقم ( .)10التجزئة الشكلية يف قبة قرص احلمراء ومسجد قرطبة( ،)Castera,2006( ،القحطاين.)2009 ،
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 .)1966فضــا عــن ذلــك فــإن اخلطــوط املتعرجــة

فاخلــط املتعــرج وذو االنحنــاءات هــو عــدد كبــر مــن

واملنحنيــة وتولــد وحــدات بزاويــة «»angular units

أكــر جتعــل الشــكل أكثــر صعوبــة وتعمــل عــى قطــع
اســتمرارية التكوينــات اخلطيــة واملنحنيــة ،مولــد ًا

تعمــل عــى قطــع االســتمرارية للمكونــات اخلطيــة
جتعــل الشــكل أكثــر صعوبــة وتقلــل النظــام لتعطــي
أجــزاء بمراكــز متعــددة وخمتلفــة ينتــج عنهــا الشــد

اخلطــوط املســتقيمة ،ويمتلــك مســاحة معلومــات

وتدفــق األشــكال وحتتــاج إىل بــذل جهــد لتفســرها،
الشــكل ( .)Metzger,2006( ،)11وبيولوجيــ ًا فــإن

اخلاليــا املســتقبلة يف الدمــاغ تتحســس مبــارشة

إىل الزوايــا واالنحنــاءات وانقطــاع اســتمرارية
اخلطــوط( . )Salingaros,2000واتســمت بعــض أبنيــة

العــارة اإلســامية باعتــاد التثليــات أو التســنينات

«،»indentations

والتحدبــات

«،»convexities

الشكل رقم ( .)11التعرجات تنتج وحدات بزاوية (Metzger،
.)2006

والتقعــرات « »concavitiesلقطــع اســتمرارية بعــض

أجــزاء املبنــى كــا يف العقــود املســتخدمة يف مســجد

قرطبــة والتــي تتحــول حافاهتــا الداخليــة لتصبــح
سلســلة مــن االنحنــاءات ،فــكل قــوس يتكاثــر لينتــج

جمموعــة أقــواس بمقيــاس أصغــر مــن الداخــل،
ويضــاف أشــكال مشــاهبة إىل احلافــة اخلارجيــة،

إلنتــاج القــوس املســنن ،وتتشــارك األقــواس
املوجــودة يف املبنــى نفــس عمليــة توليــد الشــكل دون

أن تتامثــل باحلجــم لتصبــح إحــدى الوســائل لتحقيــق
التــدرج املتقــن ،وقــد متيــزت عــارة املســاجد يف
املغــرب اإلســامي باســتخدام العقــود األكثــر
ا وتطويــ ً
تفصيصــ ًا وتفصيــ ً
ا وخاصــة العقــود

التـ�ي أمـ�ام املحـ�راب كـما يف الشـ�كل( (Jo-Ton�( )12

. )na,1990

يتبــن مما ســبق أن اســتخدام آليــة االنحناءات

والتعرجــات تعــد وســيلة لتحقيــق الزيــادة الكميــة

الشكل رقم ( .)12العقود يف مسجد قرطبة وقرص اجلعفرية
(.)Jo-Tonna,1990
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وحــدات إضافيــة بزوايــا ومراكــز متعــددة.

(ثوينــي .)2005 ،وجتــى هــذا الفــن بالرســوم

 3.2.4زيادة التفاصيل الصغرية:

القصــور األمويــة ،أمــا يف العــارة الســلجوقية فــإن

التشــكيلية الفسيفســائية والزخــارف النحتيــة كــا يف

أشــارت الدراســات اللغويــة إىل حتقيــق

التفاصيــل الزخرفيــة واخلطيــة الصغــرة واملتكــررة

قطــب) .أمــا يف ميــدان العــارة فقــد تطرقــت بعــض

ومقوماهتــا البنائيــة ســواء كانــت مــن اخلشــب أو

اإلطنــاب مــن خــال زيــادة وإطالــة التفصيــات)

الدراســات إىل أن وفــرة التفاصيــل الصغــرة إحــدى
الوســائل املهمــة لتحفيــز اإلدراك ،إذ يرافقهــا وفــرة

بالرســائل وإطالــة يف التعبــرات وبشــكل ال هنائــي،
وتعــد املصغــرات « »miniaturizationصفــة مالزمــة

للنــص اجلــايل وهــي إحــدى األدوات املفتاحيــة
لتحقيــق البالغــة ،)Jencks,1980( ،فاســتخدام

التفاصيــل الصغــرة عــى العمــود مثـ ً
ا تشــد انتباهنــا

هــي التــي أعطــت خصائــص فريــدة هلــذه العــارة
اجلــص أو الطابــوق (الــدايل .)2011 ،إن هــذه

الزخــارف جتــذب العــن جتــاه جمموعــة كبــرة مــن
اخلطــوط واأللــوان واألشــكال املتداخلــة جزئيــ ًا
والتــي تعطــي فرصــة لوضــع العنــارص بعضهــا فــوق

اآلخــر وبطريقــة مكثفــة ،متواتــرة ومتامســكة مولــدة

تركيبــة برصيــة تتحــرك أنظارنــا معهــا .فالوحــدات
الزخرفيــة بمختلــف أشــكاهلا تعــر عــن التكاثــر

وحتتــاج منــا إىل النظــر بعمــق إىل كل إمكانــات

والتعقيــد مولــدة حركــة مســتمرة ديناميكيــة لتمثــل

وأكــد ســالينكارلوس عــى دور التفاصيــل الصغــرة

.)2012

العنــر وتفاصيــل أجزائــه (.)Broadbent,1980

أســاليب خاصــة يف نظــم البنيــة الشــكلية (حممــود،

يف حتقيــق التعقيــد لكوهنــا متتلــك معلومــات كثــرة

يتضــح ممــا ســبق ذكــره أن زيــادة التفاصيــل

وحتتــاج إىل حتليــل وتفســر وإطالــة النظــر وهــي

وســيلة فعالــة لتحقيــق الزيــادة يف العــارة لكوهنــا

اإلســامية .)Salingaros,1997( ،لقــد اتســمت

واألشــكال والعنــارص املتداخلــة واملرتاكبــة بطريقــة

باســتخدام فــن املصغــرات وهــي نــوع مــن الزخارف

إىل إطالــة النظــر وهــي صفــة مالزمــة ألبنيــة العــارة

تؤســس اســتجابة وتفاعــل بــن املســتخدم واملبنــى

الصغــرة كالزخــارف واملصغــرات وغريهــا هــي

صفــة مالزمــة لألبنيــة التارخييــة ومنهــا أبنيــة العــارة

متتلــك جمموعــة كبــرة مــن اخلطــوط واأللــوان

الســطوح والعنــارص الشــكلية يف العــارة اإلســامية

مكثفــة مولــدة التعقيــد وزيــادة باملعلومــات وحتتــاج

يتميــز بغــزارة التفاصيــل وأعقــد التشــكيالت اخلطيــة

اإلســامية.

والزخرفيــة التــي حتمــل القيــم التعبرييــة العاليــة،

ل
فاملصغــرات :تعنــي الــيء الصغــر واجلميــ 
ن
يف الرس ـم والتلوي ـ 
وتتص ـف بســع ة داللتهــا ،ودق ـة 

مــن جممــل مــا ســبق يمكــن وضــع اســتنتاج

عــام ملســتويات حتقــق الزيــادة الكميــة يف ميــدان

جملة العامرة والتخطيط ،م  ،)1( 32الرياض (2020م 1441 /هـ )
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اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﻌﲈرة

اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻞ

وﻫﻲ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻨﺎﴏ ﻓﺎﺋﻀﺔ ﻋﻦ اﳊﺎﺟﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺰﺧﺮﻓﺔ.

اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﺰء

وﻫﻲ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام آﻟﻴﺎت ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺰﻳﺎدة( :اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ  -اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ -اﻻﻧﺤﻨﺎءات واﻟﺘﻌﺮﺟﺎت)

اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ

وﻫﻲ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﺰﺧﺮﻓﻴﺔ واﳌﻨﻤﻨﲈت وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.

ﻟﻘﺪ أﻛﺪت اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻌﲈرﻳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ أن (اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﲥﺎ) ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ وزﻳﺎدة ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﲡﻌﻞ اﻟﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ،
وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻘﱰن ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﻮﺣﺪة واﻟﱰاﺑﻂ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳊﺪ اﻷﻗﴡ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻏﲑ اﳌﻔﺮط ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.

الشكل رقم ( .)13يوضح مستويات حتقق الزيادة الكمية يف العامرة (إعداد الباحث).

العــارة كــا يف الشــكل (.)13

تتكــون مــن  23نموذجـ ًا شــملت :مســاجد وقصــور ًا

 3.3وضــع حــدود للدراســة العمليــة واعتبــارات
انتخــاب النــاذج املعامريــة:

عــى امتــداد العــامل اإلســامي والتــي مثلــت أهــم

إن أهــم اخلصائــص الشــكلية يف العــارة

اإلســامية هــي الرتكيــز عــى الداخــل أكثــر مــن
اخلــارج ،فقــد أكــد العديــد مــن الباحثــن واملنظريــن

وأرضحــة ومــدارس مــن عصــور وأقاليــم خمتلفــة

املبــاين العامــة التــي يتــوىل احلاكــم أو مــن يقــوم مقامه
بناءهــا ،ومتتلــك أمهيــة وبعــد ًا تارخييـ ًا لكوهنــا تعكس
الوجــه احلضــاري للعــر الــذي بنيــت فيــه.

 3.4فرضية البحث:

ومنهــم كرابــر أن أبــرز األســس التكوينيــة للشــكل
يف العــارة اإلســامية وامليــزة األكثــر شــيوع ًا هــي

اســتثامر أســلوب اإلطنــاب البالغــي يف نظــم

املعامريــة والزخرفيــة ،فالعنايــة بداخــل املبنــى تفــوق

وحتققــه مــن خــال اســتخدام الزيــادة الكميــة وعــى

الرتكيــز عــى الداخــل مــن حيــث غنــى املعاجلــات

تلــك التــي تبــذل عــى خارجــه حيــث صــادة
اجلــدران وقلــة الفتحــات والتفاصيــل ،وأســاها

بالعــارة املســترتة،

((Hoag,1978

.)Grabar,1975)،

عليــه ســيتم الرتكيــز عــى الواجهــات الداخليــة
وليــس اخلارجيــة ،وســيتم انتخــاب عينــة شــمولية

الواجهــات الداخليــة ألبنيــة العــارة اإلســامية
املســتويات كافــة :الــكل ،واجلــزء ،والتفاصيــل

الصغــرة وبدرجــات متفاوتــة عــر العصــور
واألقاليــم املختلفــة ،فعــى مســتوى الــكل :تتبايــن

الزيــادة احلاصلــة يف الشــكل عــر العصــور املختلفــة،
ويتميــز بعــض العصــور أكثــر مــن غريهــا بالرتكيــز

أنوار مشعل رشيف؛ حفصة رمزي العمري  :بالغة الشكل يف العامرة اإلسالمية :دراسة حتليلية ألسلوب اإلطناب.
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عــى العنــارص اإلضافيــة الفائضــة عــن احلاجــة أكثــر
مــن العنــارص األساســية أي الوظيفيــة ،والرتكيــز عــى
اســتخدام بعــض العنــارص أكثــر مــن غريهــا لتحقيــق

هــذه الزيــادة الكميــة .أمــا عــى مســتوى اجلــزء:
فيتــم اســتثامر آليــات حتقيــق الزيــادة مــن جتزئــة

وتقســيم وانحنــاءات عــى مســتوى العنــر يف البنيــة

الشــكلية ،وارتبطــت هــذه اآلليــات ببعــض العنــارص
دون أخــرى ،وببعــض العصــور دون أخــرى.

وعــى مســتوى التفاصيــل الصغــرة :فيتــم اســتثامر
التفاصيــل الصغــرة مــن زخــارف ومصغــرات يف

الواجهــات الداخليــة وبدرجــات متفاوتــة عــر
العصــور املختلفــة .كــا يفــرض البحــث وجــود
عالقــة بــن متغــرات حتقيــق الزيــادة الكميــة عــى
مســتوى الــكل واجلــزء والتفاصيــل الصغــرة ضمــن

كل عــر.

 4.1.1الزيادة عىل مستوى الكل:
متــت اإلشــارة إىل إمكانيــة حســاب مقــدار

الزيــادة الكميــة احلاصلــة عــى بنيــة النــص البليــغ

يف ميــدان اللغــة مــن خــال حــد املســاواة :وهــو
املذهــب املتوســط بــن اإلجيــاز واإلطنــاب حيــث

يــؤدي هــذا احلــد الغــرض النفعــي فقــط ،فتنتظــم
بنيــة النــص البليــغ يف البســط بينــا يكــون املقــام

هــو املقيــس عليــه وهــو حــد املســاواة (الســكاكي).

ويمكــن حتــري هــذا احلــد يف ميــدان العــارة فقــد
تطرقــت الدراســات املعامريــة إىل هــذا املفهــوم ضمني ًا
دون اإلشــارة إىل هــذا املســمى «حــد املســاواة» ،فقــد

أكــد ميتشــيل عــى رضورة تعريــف األجــزاء األوليــة
املكونــة للشــكل والتــي تؤســس املعنــى الوظيفــي

« »functional meaningمثــل الدعامــات واألقــواس
واألعمــدة ( ،)Mitchell,1992وهــي ترســم حــدود

 .4املحور الرابع:
 4.1القياس والتطبيق العميل:
ســيتم حتليــل الزيــادة ضمــن كافــة مســتوياهتا

وكــا يــي:

اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻜﻞ (ص)
ص :ﻫﻲ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻜﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻨﺎﴏ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ  +اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻋﻦ اﳊﺎﺟﺔ
اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻞ (م)

البنيــة وتعتــر ذات أمهيــة لكــون الفكــر حيتــاج إىل قيم

وثوابــت بدهييــة للتعــرف مــن خالهلــا إىل التغيــرات
التـ�ي جـ�رت عـلى العبـ�ارات األوليـ�ة للشـ�ك ل (�Mitch

. )ell,1992

نســتنتج ممــا ســبق أنــه يمكــن تثبيــت حــد
ﺣﺪ اﳌﺴﺎواة ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﻌﲈرة (س)
س :ﻫﻲ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻲ اﳊﺎﺟﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﺜﻞ
اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ واﻟﺴﻄﻮح اﳌﺤﻴﻄﺔ ،واﻟﻔﺘﺤﺎت
ص÷ س= م
م :ﻛﻢ ﻣﺮة زادت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻜﻞ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

الشكل رقم ( .)14حساب الزيادة الكمية رياضي ًا (إعداد الباحث).
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املســاواة يف العــارة مــن خــال جتريــد الشــكل

كذلــك ســيتم اعتــاد وحــدة افرتاضيــة قيمتهــا

الطبيعيــة للتــوازن ،وتفســر كيفيــة رســوخ الشــكل

املوجــودة يف هــذه الوحــدة االفرتاضيــة ،وعــدد

إىل عنــارصه الوظيفيــة األساســية وفــق املبــادئ
وفــق االرتباطــات املوضوعيــة للبنيــة ،ومــن خــال

هــذا احلــد يمكــن احتســاب مقــدار الزيــادة احلاصلــة
باســتخدام العنــارص اإلضافيــة الفائضــة عــن احلاجة،
وكــا يف الشــكل (.)14

وحلســاب (م) وهــي مقــدار الزيــادة عــى

مســتوى الــكل :ســيقوم الباحــث برســم الواجهــات
الداخليــة للنــاذج املنتخبــة باســتخدام برنامــج

األوتــوكاد بمقيــاس رســم وحتديد العنارص األساســية

أي الوظيفيــة ويرمــز هلــا (س) ،وإعــادة رســم

الواجهــات بعنارصهــا الكليــة املتضمنــة للعنــارص
الوظيفيــة واإلضافيــة (الفائضــة عــن احلاجــة) ويرمــز

هلــا (ص) .ويف الشــكل التــايل توضيــح لكيفيــة
التطبيــق عــى أحــد النــاذج املنتخبــة وهــو مســجد

أصفهــان ،كــا يف اجلــدول ()1

( 100م ،)2الحتســاب عــدد العنــارص األساســية
العنــارص اإلضافيــة املوجــودة يف الوحــدة نفســها
لغــرض املقارنــة بــن النــاذج املنتخبــة مــن العصــور

املختلفــة مــن حيــث اســتخدام كل مــن هــذه العنارص
يف الواجهــات الداخليــة ،وســيتم توضيــح طريقــة
القيــاس بالتفصيــل كــا يــي:

عــدد العنــارص األساســية (س) ÷ املســاحة

الكليــة للواجهــة (و) = (ج) عــدد العنارص األساســية

يف املــر املربــع الواحــد( ،ج) × =100عــدد العنــارص

األساســية يف  100م .2وكذلــك ســيتم احتســاب:

عــدد العنــارص اإلضافيــة (ز)÷ املســاحة

الكليــة للواجهــة (و) = (د) عــدد العنــارص اإلضافيــة

يف املــر املربــع الواحــد( ،د) × =100عــدد العنــارص

اإلضافيــة يف100م .2ولتوضيــح كيفيــة التطبيــق

جدول رقم ( .)1يوضح عدد مرات الزيادة يف النموذج (مسجد أصفهان) .

ﻋﺪد اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﻜﻠﻴﺔ (ص) =  ٥٩ﻋﻨﴫ

ﻋﺪد اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ (س) =١٤ﻋﻨﴫ

٤٬٢ =١٤÷٥٩
ص÷ س= م
م = ٤٬٢ﻣﺮة زادت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ
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جدول رقم ( .)2حساب عدد العنارص الوظيفية واإلضافية والكلية يف الوحدة االفرتاضية يف مسجد أصفهان (إعداد الباحث).
و = ٢٤٤م٢اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮاﺟﻬﺔ

س = ١٤ﻋﺪد اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ

س÷ و= ٥=١٠٠×٠٫٥

 ٥ﻋﺪد اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﺣﺪة اﻻﻓﱰاﺿﻴﺔ

ز÷ و= ١٨=١٠٠×٠٫١٨

 ١٨ﻋﺪد اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻻﺿﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﺣﺪةاﻻﻓﱰاﺿﻴﺔ

ص÷ و= ٢٣=١٠٠×٠٫٢٣

 ٢٣ﻋﺪد اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﺣﺪة اﻻﻓﱰاﺿﻴﺔ

ص= ٥٩ﻋﺪد اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﻜﻠﻴﺔ

ز = ٤٥ﻋﺪد اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻻﺿﺎﻓﻴﺔ

ســيتم احتســاب عــدد العنــارص الوظيفيــة واإلضافيــة

مــن هــذه العنــارص يف أحــد النــاذج املنتخبــة وهــو

اجلــدول ()2

النــاذج موضحــة يف اجلــدول (.)8

يف الوحــدة االفرتاضيــة يف مســجد أصفهــان كــا يف
كــا ســيتم حتديد نســبة اســتخدام كل نــوع من

أنــواع العنــارص اإلضافيــة التــي اســتثمرت لتحقيــق
الزيــادة عــى مســتوى الــكل ،وهــذه العنــارص هــي:

(القــوس والعمــود واحلليــة واألحزمــة) والتــي تبايــن
اســتثامرها ضمــن البنيــة اإلضافيــة ،وســيتم حســاهبا

كــا يــي :حاصــل قســمة عــدد كل نــوع مــن هــذه
العنــارص اإلضافيــة إىل عــدد العنــارص اإلضافيــة

الــكيل ،ثــم يتــم رضب الناتــج يف  100لنحصــل عــى
نســبة اســتخدام هــذا العنــر اإلضــايف ،ولتوضيــح

كيفيــة التطبيــق ســيتم احتســاب نســب اســتخدام كل

مســجد أصفهــان وكــا يف اجلــدول ( ،)3ونتائــج بقيــة
 4.1.2الزيادة عىل مستوى اجلزء:
ســيتم التحليــل الوصفــي واســتقراء

آليــات حتقيــق الزيــادة( :التجزئــة  -االنحنــاءات
والتعرجــات ( التقســيم) احلاصلــة عــى مســتوى

كل عنــر مــن العنــارص املوجــودة يف الشــكل وهــي
(العمــود ،القــوس ،قاعــدة القبــة ،القبــة ،الفتحــة)
وكــا يف النمــوذج (مســجد أصفهــان) اجلــدول (،)4

وبقيــة النــاذج موضحــة يف اجلــدول (:)8

 4.1.3الزيادة عىل مستوى التفاصيل الصغرية:

جدول رقم ( .)3نسبة استخدام كل عنرص يف واجهة مسجد أصفهان (إعداد الباحث)
ﻋﺪد اﻷﻗﻮاس اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ=  ،٢١ﻋﺪد اﻷﻋﻤﺪة اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ=  ،١٦ﻋﺪد اﳊﻠﻴﺎت=  ،٦ﻋﺪد اﻷﺣﺰﻣﺔ= ،٢
ﻋﺪد اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﻜﲇ= ٤٥

 %٤٦=١٠٠×٠٬٤٦ ٠٬٤٦ =٤٥ ÷٢١ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻗﻮاس

 %٣٥=١٠٠×٠٬٣٥ ٠٬٣٥ = ٤٥÷١٦ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻋﻤﺪة
 %١٣=١٠٠×٠٬١٣ ٠٬١٣ = ٤٥÷ ٦ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳊﻠﻴﺔ
 %٤=١٠٠×٠٬٠٤ ٠٬٠٤ = ٤٥÷٢ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺣﺰﻣﺔ
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جدول رقم ( .)4آليات حتقيق الزيادة احلاصلة عىل العنرص يف مسجد أصفهان (إعداد الباحث).

آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﻟﺘﻘﺴﻴﻢ واﻻﻧﺤﻨﺎءات ﰲ اﻟﻌﻨﺎﴏ

ﻣﻨﻈﻮر داﺧﲇ ﻟﻠﻌﻨﺎﴏ اﳌﻌﲈرﻳﺔ

اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ســيتم احتســاب نســبة التفاصيــل الصغــرة يف

اختبــار دنكــن متعــدد املــدى ،إذ ميــزت املعامــات
املختلفــة معنويــ ًا بأحــرف هجائيــة خمتلفــة عنــد

باالعتــاد عــى الصــور التوضيحيــة ،وذلــك يتــم
رياضي ـ ًا كــا يــي:

اعتــاد التحليــل اإلحصائــي إلظهــار التبايــن يف

الواجهــة مــن تقســيم مســاحة التفاصيــل الزخرفيــة

الصغــرة (ت) عــى املســاحة الكليــة للواجهــة (و)

(ت÷ و) ×  =100نســبة اســتخدام املســاحات

الزخرفيــة ضمــن املســاحة الكليــة للواجهــة ،كــا

موضــح يف اجلــدول رقــم (.)8
 4.2النامذج املنتخبة:

النــاذج املنتخبــة مــن العصــور اإلســامية

املختلفــة موضحــة يف اجلــدول رقــم ( ،)5وتــم رســم

العينــات باســتخدام برنامــج األوتــوكاد وحتليلهــا
وفــق وســائل القيــاس التــي تــم إعدادهــا مســبق ًا،
كــا موضــح يف اجلــداول (.)8( ،)7( ،)6

 4.3التحليل اإلحصائي:
ســيتم حتليــل البيانــات الناجتــة وفــق نظــام

التجــارب البســيطة باســتخدام التصميــم العشــوائي

الكامــل ( )CRDوالتمييــز بــن املعامــات حســب

مســتوى احتــال ( %1عنــر ،)2010 ،لقــد تــم
معــدل حتقيــق الزيــادة الكميــة بكافــة مســتوياهتا عــر
العصــور اإلســامية املختلفــة ،والكشــف عــن معــدل

اســتخدام كل مــن آليــات حتقيــق الزيــادة الكميــة
وأي منهــا تــم الرتكيــز عليــه بالدرجــة األوىل وبــأي

مــن العصــور والعنــارص ارتبطــت ،وهــي موضحــة
بجــداول النتائــج اإلحصائيــة (،)11( ،)10( ،)9

(.)14( ،)13( ،)12

 4.4النتائج واالستنتاجات:
أظهــرت نتائــج حتليــل مقــدار الزيــادة عــى
مســتوى الــكل تباينــ ًا كبــر ًا يف مقــدار الزيــادة
الكميــة احلاصلــة يف العصــور املختلفــة ،إذ أظهــرت

نتائــج حتليــل عــدد العنــارص األساســية واإلضافيــة

املوجــودة يف الوحــدة االفرتاضيــة (100م )2قيــ ًا

خمتلفــة موضحــة يف اجلــدول ( ،)7كــا بينــت النتائــج
تقاربــ ًا كبــر ًا بــن النــاذج اخلمســة املنتخبــة مــن
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العــر العثــاين مــن حيــث عــدد العنــارص اإلضافيــة
مقارنــة بعــدد العنــارص األساســية املســتخدمة يف

الوحــدة االفرتاضيــة نفســها .وأوضحــت النتائــج
اخلاصــة بالعــر الســلجوقي واألندلــي واملغــويل أن

العنــارص اإلضافيــة كانــت أكثــر بكثــر مــن العنــارص

األساســية يف الوحــدة االفرتاضيــة نفســها ،أمــا أقــل
قيمــة يف عــدد العنــارص اإلضافيــة مقارنــة بالعنــارص
األساســية يف الوحــدة االفرتاضيــة نفســها فقــد كانــت

يف العــر الفاطمــي.

وفيــا خيــص نــوع العنــر الــذي حقــق

الزيــادة عــى مســتوى الــكل فقــد أظهــرت النتائــج

أن العنــارص املســتخدمة لتحقيــق الزيــادة هــي:

(القــوس واحلليــة والعمــود واألحزمــة) والتــي تبايــن
اســتثامرها ضمــن البنيــة اإلضافيــة ،فقــد أظهــرت
النتائــج أن  %100مــن النــاذج اســتخدمت القــوس

لتحقيــق الزيــادة عــى مســتوى الــكل ،و %94مــن
النــاذج اســتخدمت احلليــة لتحقيــق الزيــادة ،بينــا

 %73مــن النــاذج اســتخدمت العمــود لتحقيــق
الزيــادة يف مجيــع العصــور وبدرجــات متفاوتــة ،ومــن
املالحــظ أن أغلــب النــاذج ويف العصــور املختلفــة

ركــزت عــى اســتخدام األعمــدة الفائضــة عــى
جانبــي املحــراب بالدرجــة األوىل .وقــد اســتخدمت

● ●آلية التقسيم:
بينــت نتائــج حتليــل هــذا املتغــر أن%65 :

مــن النــاذج اســتثمرت آليــة التقســيم عــى مســتوى
العمــود باســتخدام عالمــات خطيــة أو زخرفيــة ،مــع

العلــم بــأن  %26مــن النــاذج مل تتضمــن أعمــدة يف
بنيتهــا الشــكلية.

 %90مــن النــاذج املنتخبــة اســتثمرت هــذه

اآلليــة عــى مســتوى القــوس وذلــك باســتخدام
عالمــات لونيــة أو زخرفيــة أو خطيــة.

 %92مــن النــاذج اســتثمرت آليــة التقســيم

بعالمــات لونيــة أو خطيــة أو زخرفيــة أو باجتامعهــا
معــ ًا يف قاعــدة القبــة.
 %65مــن النــاذج املنتخبــة اســتخدمت

التقســيم بعالمــات لونيــة وزخرفيــة عــى مســتوى

القبــة.

 %86مــن النــاذج املنتخبــة قســمت الفتحــة

باســتخدام عالمــات زخرفيــة %34 ،تــم إضافــة

العالمــات اللونيــة إىل العالمــات الزخرفيــة.
● ●آلية التجزئة:

أظهــرت نتائــج حتليــل هــذا املتغــر أن %82

مجيــع النــاذج املنتخبــة األحزمــة كعنــر إضــايف ،إذ
غالب ـ ًا مــا تــم إضافــة أحزمــة أفقيــة تقســم الواجهــة

حيــث  %52منهــا حتولــت إىل أجــزاء متعــددة صغــرة

أمــا النتائــج املرتبطــة بالزيــادة عــى مســتوى

تــم جتزئتهــا إىل أقــواس متعــددة %26 .مــن النــاذج

وتــراوح عددهــا بــن (.)8-3

اجلــزء (العنــر) :فقــد أظهــرت النتائــج التفصيليــة

اخلاصــة بآليــات حتقيــق الزيــادة مــا يــي:

مــن النــاذج املنتخبــة اعتمــدت جتزئــة قاعــدة القبــة،
(مقرنصــات) وبأشــكال خمتلفــة ،بينــا  %30منهــا
اســتخدمت آليــة التجزئــة عــى مســتوى العمــود

وحتولــه إىل عموديــن أو أكثــر %26 .مــن النــاذج
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اســتخدمت هــذه اآلليــة عــى مســتوى القــوس حيث

مســتوى قاعــدة القبــة ،وبمعــدل  %15عــى مســتوى

مســجد قرطبــة ،أو تتجــزأ بنيــة القــوس لتتحــول إىل

يــي االشــكال ( )18( ،)17( ،)16( ،)15توضــح

يتجــزأ القــوس الواحــد ليصبــح قوســن كــا يف
أجــزاء صغــرة (مقرنصــات) %9 .فقــط مــن النــاذج
املنتخبــة اســتخدمت هــذه اآلليــة عــى مســتوى القبــة

وذلــك يف العــر األندلــي واملغــويل.
● ●آلية االنحناءات والتعرجات:

أظهــرت نتائــج حتليــل هــذا املتغــر أن:

 %65مــن النــاذج املنتخبــة ركــزت عــى اســتخدام

القبــة كــا يف نــاذج العــر األندلــي املغــويل .وفيــا
مقــدار الزيــادة احلاصلــة عــى النــاذج املنتحبــة.
 4.5االستنتاجات:
 4.5.1االســتنتاجات اخلاصــة بالزيــادة الكميــة عــى
مســتوى الكل:
تــم إثبــات فرضية البحــث يف اســتخدام الزيادة

الكميــة عــى مســتوى الــكل يف الواجهــات الداخليــة

هــذه اآلليــة يف العمــود حيــث اســتخدم يف (التــاج
والقاعــدة) غالبــ ًا ،كــا اســتخدم يف بــدن العمــود

ألبنيــة العــارة اإلســامية وتبايــن هــذه الزيــادة عــر

العــر الفاطمــي ،بينــا  %43مــن النــاذج املنتخبــة

العمليــة التفصيليــة اســتخدام الزيــادة بشــكل واضــح

فقــط يف نــاذج العــر العثــاين وجامــع احلاكــم يف

ركــزت عــى اســتخدام هــذه اآلليــة عــى مســتوى
القــوس حيــث التســنينات واالنحنــاءات كــا يف

نــاذج العــر األندلــي واملغــويل ،لكــن تركــزت
االنحنــاءات والتعرجــات بشــكل واضــح يف قــوس
املحــراب الــذي يف جــدار القبلــة .وبمعــدل  %82عىل
اﻟ ﻐ ﻟﻲ

اﻷﻧ ﻟ ﻲ

العصــور املختلفــة ،فقــد أبــرزت نتائــج الدراســة

يف الواجهــات الداخليــة ألبنيــة العــارة اإلســامية،
إذ نجــد أن مقــدار العنــارص الكليــة للشــكل ازدادت

مرتــن إىل مخــس مــرات بقــدر العنــارص األساســية
(الوظيفيــة) ،وأظهــرت النتائــج أيض ـ ًا تبايــن الزيــادة
احلاصلــة عــى مســتوى الــكل يف العصــور املختلفــة
اﻟ ﻠ ﻗﻲ

اﻷﯾ ﻲ

6
4
2
0

اﻟزﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻛل= ﻋدد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻛﻠﯾﺔ /ﻋدد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ

الشكل رقم (.)15يوضح مقدار الزيادة الكمية عىل مستوى الكل عرب العصور املختلفة.
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الشكل رقم ( .)16يوضح نسبة العنارص األساسية واإلضافية والكلية يف النامذج املنتخبة.

اﻟﻘوس

اﻟﺣﻠﯾﺔ

اﻟﻌﻣود

اﻻﺣزﻣﺔ-ﻟﻛورﻧﯾش
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الشكل رقم ( .)17يوضح نسبة استخدام كل نوع من العنارص اإلضافية من العنارص اإلضافية الكلية.
اﻟ ﻐ ﻟﻲ

اﻷ ﻧ ﻟ ﻲ

اﻷﯾ ﻲ
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ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ

الشكل رقم ( .)18يوضح نسبة استخدام التفاصيل الصغرية إىل املساحة الكلية.
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إذ بلــغ مقــدار الزيــادة الــذروة يف العــر األندلــي

لتحقــق التعقيــد املمتــع مــن خــال أســلوب املعاجلــة

االهتــام واملبالغــة واإلفــراط باســتخدام العنــارص

مــن (تقســيم وجتزئــة وانحنــاءات وتعرجــات) والتــي
قــد يســتخدم إحداهــا أحيان ـ ًا أو قــد جتتمــع مع ـ ًا يف

واملغــويل والســلجوقي ،وهــذا يــدل عــى تزايــد
اإلضافيــة مقارنــة بالعنــارص الوظيفيــة يف هــذه

العصــور ،فقــد أظهــرت النتائــج الفــارق الكبــر

بينهــا .أمــا أقــل مقــدار للزيــادة فــكان يف العــر
الفاطمــي .كــا أظهــرت النتائــج تقاربــ ًا كبــر ًا بــن
النــاذج اخلمســة املنتخبــة مــن العــر العثــاين ،إذ إن
عــدد العنــارص اإلضافيــة تقريبـ ًا بقــدر عــدد العنــارص
الوظيفيــة يف الوحــدة االفرتاضيــة نفســها ،وهــذا يــدل

عــى االعتــدال والتوســط يف اســتخدام العنــارص

والقــرارات املتعلقــة باســتخدام آليــات حتقيــق الزيــادة

العنــر نفســه كــا يف العنــارص الشــكلية ألبنيــة

العــر األندلــي وبشــكل مميــز ،إذ بلــغ اســتخدام
هــذه اآلليــات جمتمعـ ًة الــذروة يف هــذا العــر ،وعند
التحليــل اإلحصائــي ملعــدل حتقــق كل آليــات الزيــادة

يف نــاذج العــارة اإلســامية أكــدت النتائــج أن آليــة
التقســيم تعــد أكثــر اآلليــات التــي ســاد اســتخدامها

ويف أغلــب العنــارص املعامريــة ويف خمتلــف العصــور،
ومــن ثــم آليــة االنحنــاءات والتعرجــات وأخــر ًا آلية

اإلضافيــة يف هــذا العــر .أمــا يف العــر العبــايس
والفاطمــي فنجــد أن العنــارص اإلضافيــة تقريبــ ًا

التجزئــة والتــي ارتبــط اســتخدامها ببعــض العنــارص

عــى الرتكيــز عــى الناحيــة الوظيفيــة بشــكل واضــح

توضيحــه فيــا ســبق.

مســاوية أو أقــل مــن العنــارص األساســية ،وهــذا يدل

يف هــذه العصــور .وأظهــرت النتائــج التفصيليــة أن

العنــارص التــي تــم الرتكيــز عليهــا بشــكل واضــح
لتحقيــق الزيــادة عــى مســتوى الــكل هــي( :القــوس
واحلليــة والعمــود واألحزمــة األفقيــة) والتــي تبايــن

اســتثامرها ،فقــد أبــرزت النتائــج أن القــوس هــو

العنــر الرئيــي الــذي اســتخدم لتحقيــق الزيــادة
عــى مســتوى الــكل ،ومــن ثــم املوتيــف ويليــه
العمــود ثــم األحزمــة.

دون أخــرى وببعــض العصــور دون أخــرى كــا تــم

 4.5.3االســتنتاجات اخلاصــة بالزيــادة الكميــة عــى
مســتوى التفاصيــل الزخرفيــة الصغــرة:
إن اســتخدام التفاصيــل الزخرفيــة الصغــرة

يف الواجهــات الداخليــة ألبنيــة العــارة اإلســامية

تعــد آليــة أساســية وفعالــة يف نظــم بنيتهــا الشــكلية
وعــر العصــور املختلفــة ،فقــد أظهــرت النســب
املســتخلصة مــدى اهتــام املعــار املســلم باســتخدام
التفاصيــل الزخرفيــة واملصغــرات ســواء أكانــت مــن

 4.5.2االســتنتاجات اخلاصــة بالزيــادة الكميــة عــى
مســتوى اجلزء:

أعــال الســراميك أو اجلــص أو الطابــوق وغريهــا

إن العنــارص الشــكلية يف العــارة اإلســامية
غالبــ ًا مــا تنــأى بعيــد ًا عــن األداء الوظيفــي املجــرد

مــن أقــواس وأعمــدة وقبــاب ،فضــ ً
ا عــن أعــال

والتــي تغطــي أغلــب الســطوح والعنــارص املعامريــة

الزجــاج الزخرفيــة وامللونــة التــي تغطــي الشــبابيك،
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لكــن الدراســة توصلــت إىل اســتنتاج أكثــر دقــة يف

العنــارص األساســية املكونــة للشــكل ،ورافقهــا

اســتخدام التفاصيــل الزخرفيــة ضمــن الواجهــات

الصغــرة ،فهــو أكثــر العصــور التــي حققــت الــذروة

تســجيل التبايــن والفروقــات الواضحــة يف نســب
وعــر العصــور املختلفــة ،إذ تراوحــت النســب بــن

( )%100-%10مــن املســاحة الكليــة للواجهــة.
وبلغــت أعــى نســبة يف العــر األندلــي واملغــويل

والســلجوقي حيــث املبالغــة واإلفــراط باســتخدام
التفاصيــل الزخرفيــة الصغــرة وتراوحــت نســبتها

بــن ( )%100-%80مــن املســاحة الكليــة للواجهــة،
بينــا يف العــر اململوكــي والعثــاين كانــت نســب
اســتخدام التفاصيــل الزخرفيــة تــراوح بــن (-%40

 )%50مــن املســاحة الكليــة ،وتبــن لنــا هــذه النســب
األخــرة االعتــدال والتوســط باســتخدام التفاصيــل

الزخرفيــة يف الواجهــات الداخليــة يف هذيــن

العرصيــن .أمــا أقــل نســبة للتفاصيــل الزخرفيــة
فقــد كانــت يف العــر الفاطمــي والعبــايس إذ

تــراوح اســتخدامها بــن ( )%24-%10مــن الواجهــة
الداخليــة.

االســتنتاجات املتعلقــة بالكشــف عــن وجــود

عالقــة بــن متغــرات الزيــادة الكميــة عــى مســتوى

(الــكل واجلــزء والتفاصيــل الصغــرة) :عنــد تتبــع
النتائــج نالحــظ وجــود عالقــة بــن متغــرات حتقيــق

الزيــادة عــى مســتوى الــكل واجلــزء والتفاصيــل

الصغــرة ضمــن كل عــر ،إذ أظهــرت النتائــج أن
العــر األندلــي وبشــكل مميــز حقــق ارتفاعـ ًا كبــر ًا
يف الزيــادة الكميــة عــى مســتوى الــكل باســتخدام

العنــارص اإلضافيــة ،وعــى مســتوى اجلــزء باجتــاع
مجيــع آليــات حتقيــق الزيــادة عــى مســتوى كل مــن

ارتفــاع كبــر يف نســبة اســتخدام التفاصيــل الزخرفيــة

يف اســتثامر الزيــادة الكميــة وبكافــة مســتوياهتا ،ومتيــز
كل مــن العــر املغــويل والســلجوقي أيض ـ ًا بارتفــاع
كبــر يف مقــدار الزيــادة احلاصلــة عــى املســتويات
كافــة .أمــا يف العــر اململوكــي والعثــاين فــإن نتائــج
التحليــل تــدل عــى التــوازن والتوســط يف مقــدار

الزيــادة احلاصلــة عــى مســتوى الــكل ،وكذلــك عــى
مســتوى التفاصيــل الصغــرة.

 4.5.4استنتاج عام:
إن الشــكل يف العــارة اإلســامية ليــس جمــرد

تقنيــة بســيطة يمكــن إدراكهــا بســهولة ،وإنــا هــي
بنيــة معقــدة حتتــاج إىل تأمــل طويــل لرصــد أشــكاهلا
وحتليلهــا انطالقــ ًا مــن معطياهتــا الســتخالص
الفوائــد البالغيــة الكامنــة فيهــا ،فقــد أكــدت النتائــج

أن الشــكل فيهــا مــن الــكل إىل نطــاق التفاصيــل
الصغــرة مؤســس وفقــ ًا لنظــام كامــل قائــم عــى
اتبــاع أســلوب اإلطنــاب البالغــي يف نظــم الشــكل

جعــل تلــك األبنيــة معــرة ومثــرة.

عــى الرغــم مــن اختــاف النــوع الوظيفــي

(مســجد أو مدرســة أو رضيــح أو قــر) وتبايــن
العــر واملوقــع اجلغــرايف نجــد وجــود لغــة مشــركة

مــن حيــث طبيعــة العنــارص املعامريــة واآلليــات التــي
ينتظــم بموجبهــا الشــكل والتــي امتــدت لتشــمل

خمتلــف األقاليــم والعصــور ،وهــذا بــدوره يعطــي
تفســر ًا أكثــر دقــة وموضوعيــة خلاصيــة الوحــدة يف
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ابــن االثــر؛ ضيــاء الديــن .املثــل الســائر يف ادب

العــارة اإلســامية.
بــن البحــث أن الشــكل يف العــارة اإلســامية

اســتخدم أســلوب اإلطنــاب يف نظــم الواجهــات
الداخليــة مــن خــال اســتخدام الزيــادة الكميــة

وبمســتوياهتا كافــة ،وبلــغ أســلوب اإلطنــاب

الــذروة يف العــر األندلــي واملغــويل والســلجوقي
وأقــل معــدل الســتخدام اإلطنــاب كان يف العــر

الفاطمــي.

 4.6التوصيات املستقبلية:
يــويص البحــث باالســتفادة مــن أســاليب

التحليــل الشــكلية التــي توصــل إليهــا الباحــث يف

الدراســة العمليــة وتوظيفهــا كقاعــدة يســتند إليهــا
املعامريــون يف حماوالهتــم التصميميــة املســتقبلية،
فضــ ً
ا عــن إمكانيــة االســتفادة منهــا يف حتليــل

نتاجــات معامريــة أخــرى للكشــف عــن أســلوب
اإلطنــاب فيهــا.
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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
.
Key words: Ethical Issues; Building Construction; Unethical Behavior; Collusion; Fraud.
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 .6املالحق

جدول رقم (.)5النامذج املنتخبة من عصور اسالمية خمتلفة (املصادرHoag, 1975), (Michell,1978), (Castera,2006), (JO-( :
))Tonna,1990), (Golombek, 1988

اﻟﻌﴫ

اﻟﻌﴫ اﻻﻣﻮي

اﻟﻌﴫ اﻟﻌﺒﺎﳼ
اﻟﻌﴫ اﻟﻔﺎﻃﻤﻲ

اﻟﻌﴫ

اﻟﺴﻠﺠﻮﻗﻲ

اﻟﻌﴫ اﻻﻳﻮﰊ

اﻟﻌﴫ

اﳌﻤﻠﻮﻛﻲ
اﻟﻌﴫ

اﻻﻧﺪﻟﴘ

اﻟﻌﴫ اﻟﻌﺜﲈﲏ

اﻟﻌﴫ اﳌﻐﻮﱄ

اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ

اﻟﻨﲈذج اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ

اﳌﻮﻗـﻊ اﳉﻐﺮاﻓـﻲ

ﺳﻨﺔ اﻹﻧﺠﺎز

2

ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻘﲑوان

ﺗﻮﻧﺲ

836 - 862ﻫـ 1200 -م

1
3

ﻗﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮة

ﻓﻠﺴﻄﲔ

685م86-ﻫـ

ﻣﺴﺠﺪ
ﻣﺴﺠﺪ

ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻃﻼﺋﻊ

ﻣﴫ

ﴐﻳﺢ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪس

اﻳﺮان

331ﻫـ 943 -م

6

ﴐﻳﺢ رﻛﻦ اﻟﺪﻳﻦ

اﻳﺮان

720ﻫـ 1320 -م

ﴐﻳﺢ

7

ﴐﻳﺢ ﺗﺮاﺑﻴﻚ ﺧﺎﻧﻢ

اﻳﺮان

770ﻫـ 1369 -م

ﴐﻳﺢ

8

ﻣﺴﺠﺪ اﺻﻔﻬﺎن

اﻳﺮان

1612-1637م

ﻣﺴﺠﺪ

4

5

ﺟﺎﻣﻊ اﳊﺎﻛﻢ

ﻣﴫ

555ﻫـ 1160 -م

اﻟﻨﻮع اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

830ﻫـ 990 -م

ﻣﺴﺠﺪ
ﻣﺴﺠﺪ
ﴐﻳﺢ

9

ﻗﺒﺔ اﻻﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ

ﻣﴫ

10

ﻗﺒﺔ اﳋﻠﻔﺎء اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﲔ

ﻣﴫ

640ﻫـ1242-م

11

ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻨﺎﴏ ﳏﻤﺪ

ﻣﴫ

735ﻫـ

13

ﻣﺪرﺳﺔ وﺟﺎﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ

ﻣﴫ

764-757ﻫـ

ﻣﺮﺳﺔ وﺟﺎﻣﻊ

14

ﻣﺪرﺳﺔ ﻗﻴﺘﺒﺎي

ﻣﴫ

1472م

ﻣﺪرﺳﺔ

15

ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮﻃﺒﺔ

اﻻﻧﺪﻟﺲ

774-987ﻫـ

ﻣﺴﺠﺪ

16

17

ﻗﴫ اﳊﻤﺮاء

ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮرﺻﺔ

ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ
ﺗﺮﻛﻴﺎ

1332م

1421م

ﻗﴫ

ﻣﺴﺠﺪ

18

ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻠﻴﲈن ﺑﺎﺷﺎ

ﻣﴫ

ﺗﺮﻛﻴﺎ

935ﻫـ1528-م
1550م

ﻣﺴﺠﺪ

20

ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺴﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺗﺮﻛﻴﺎ

1568م

ﻣﺴﺠﺪ

21

ﺟﺎﻣﻊ ﳏﻤﺪ ﻋﲇ

ﻣﴫ

1246-1265ﻫـ

ﻣﺴﺠﺪ

12

19

ﻣﺪرﺳﺔ وﻗﺒﺔ ﻗﻼون

ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺴﻠﻴﲈﻧﻴﺔ

22

ﴐﻳﺢ اﻟﺘﻮﲤﺶ

23

ﻣﺴﺠﺪ وزﻳﺮ ﺧﺎن

ﻣﴫ

اﳍﻨﺪ

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

608ﻫـ 1211-م

ﴐﻳﺢ

ﴐﻳﺢ
ﻣﺴﺠﺪ

683-684ﻫـ

1220م

1634م

ﻣﺴﺠﺪ وﴐﻳﺢ

ﻣﺴﺠﺪ

ﴐﻳﺢ

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

١

٩

٢

١٠

٣

١١

٤

١٢

٥

١٣

٦

١٤

٧

١٥

٨

١٦

67

أنوار مشعل رشيف؛ حفصة رمزي العمري  :بالغة الشكل يف العامرة اإلسالمية :دراسة حتليلية ألسلوب اإلطناب.

68

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

١٧

٢٠

١٨

٢١

١٩

٢٢
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جدول رقم ( .)7عدد العنارص االساسية واالضافية يف النامذج املنتخبة.
اﻟﻌﴫ

اﻟﻨﻤﻮذج

ﻋﺪد اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ١٠٠م٢

ﻋﺪد اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻻﺿﺎﻓﻴﺔ ﰲ ١٠٠م٢

اﻟﻌﴫ اﻟﻌﺜﲈﲏ

ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮرﺻﺔ

١٠

١٢

ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺴﻠﻴﲈﻧﻴﺔ

١١

١٤

ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺴﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﲈن ﺑﺎﺷﺎ

١٠
٨

١٢

ﺟﺎﻣﻊ ﳏﻤﺪ ﻋﲇ

٤

٦

ﴐﻳﺢ Samanids

٥

١٩

اﳌﺴﺠﺪ اﳉﺎﻣﻊ ﰲ اﺻﻔﻬﺎن

٥

١٨

ﴐﻳﺢ رﻛﻦ اﻟﺪﻳﻦ

٤

٩

١٤

٣١

ﻗﴫ اﳊﻤﺮاء

٥

٢٥

اﻟﻌﴫ اﳌﻐﻮﱄ

ﴐﻳﺢ ILTUTMISH

٥

٢٥

اﻟﻌﴫ اﻻﻣﻮي

ﻗﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮة

١٢

٣٠

اﻟﻌﴫ اﻟﻌﺒﺎﳼ

ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﲑوان

ﻗﺒﺔ اﻻﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ

٦
٨

١٠

ﻗﺒﺔ اﳋﻠﻔﺎء اﻟﻌﺒﺎﺳﲔ

١٥

٣١

ﺟﺎﻣﻊ وﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﴏ ﳏﻤﺪ

١٠

١٦

ﺟﺎﻣﻊ وﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ

٥

٩

ﻣﺪرﺳﺔ وﻗﺒﺔ ﻗﻴﺘﺒﺎي

ﻣﺪرﺳﺔ وﻗﺒﺔ ﻗﻼون

٩
٧

٢١

ﺟﺎﻣﻊ اﳊﺎﻛﻢ

٧

٣

اﻟﻌﴫ اﻟﺴﻠﺠﻮﻗﻲ

اﻟﻌﴫ اﻻﻧﺪﻟﴘ

اﻟﻌﴫ اﻻﻳﻮﰊ

اﻟﻌﴫ اﳌﻤﻠﻮﻛﻲ

اﻟﻌﴫ اﻟﻔﺎﻃﻤﻲ

ﴐﻳﺢ Torabec

ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮﻃﺒﺔ

ﻣﺴﺠﺪ وزﻳﺮ ﺧﺎن

ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻃﻼﺋﻊ

٦

٩

٥

١٤

٢٢

٢٨

١٨

١٩
٦
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جدول رقم ( .)8يوضح الزيادة احلاصلة عىل مستوى الكل واجلزء والتفاصيل.

اﻟﻌﺻر

اﻟزﯾﺎدة
اﻟﻛﻣﯾﺔ

ﻋﻣود

ﻗوس

ﻗﺑﺔ

ﻗﺎﻋدة
اﻟﻘﺑﺔ

ﻓﺗﺣﺔ

ﻋﻣود

اﻟﻣﻐوﻟﻲ

ﻗوس

اﻟﻣﻐوﻟﻲ

ﺿرﯾﺢ
ILTUTMISH
ﻣﺳﺟد وزﯾر ﺧﺎن

ﻗﺑﺔ

اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ

ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ

اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ

ﻗﺎﻋدة

اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ

ﻣﺳﺟد اﻟﺳﻠﯾﻣﯾﺔ

ﻓﺗﺣﺔ

اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ

ﻣﺳﺟد ﺳﻠﯾﻣﺎن
ﺑﺎﺷﺎ
ﻣﺳﺟد اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯾﺔ

اﻻﻧدﻟﺳﻲ

ﻋﻣود

اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ

ﻣﺳﺟد ﺑورﺻﺔ

اﻟﻣﻣﻠوﻛﻲ

ﻗوس

اﻻﻧدﻟﺳﻲ

ﻗﺻر اﻟﺣﻣراء

اﻟﻣﻣﻠوﻛﻲ

ﻗﺑﺔ

اﻟﻣﻣﻠوﻛﻲ

ﺟﺎﻣﻊ وﻣدرﺳﺔ
اﻟﺳﻠطﺎن ﺣﺳن
ﻣدرﺳﺔ وﻗﺑﺔ
ﻗﻼون
ﻣدرﺳﺔ وﻗﺑﺔ
ﻗﯾﺗﺑﺎي
ﻣﺳﺟد ﻗرطﺑﺔ

ﻗﺎﻋدة

اﻟﻣﻣﻠوﻛﻲ

ﻓﺗﺣﺔ

اﻻﯾوﺑﻲ

ﻋﻣود

اﻻﯾوﺑﻲ

ﻗﺑﺔ اﻻﻣﺎم
اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ
ﻗﺑﺔ اﻟﺧﻠﻔﺎء
اﻟﻌﺑﺎﺳﯾن
ﺟﺎﻣﻊ وﻣدرﺳﺔ
اﻟﻧﺎﺻر ﻣﺣﻣد

ﻗوس

اﻟﺳﻠﺟوﻗﻲ

ﺿرﯾﺢ رﻛن اﻟدﯾن

1 1

ﻗﺑﺔ

اﻟﺳﻠﺟوﻗﻲ

٤٫٥

1 1

1

ﻗﺎﻋدة

اﻟﺳﻠﺟوﻗﻲ

٤٫٣

1

1 1 1
1

ﻓﺗﺣﺔ

اﻟﺳﻠﺟوﻗﻲ

٤٫٦

1 1

1
1 1
1 1 1
1
1
1
1

1
1 1
1
1

ﻋﻣود

اﻟﻔﺎطﻣﻲ

٣٫٤
٢٫٧
١٫٥
٢٫٢٥

1 1
1

1

ﻋﻼﻣﺎت زﺧرﻓﯾﺔ

ﻗوس

اﻟﻔﺎطﻣﻲ

ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺣﺎﻛم
ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺻﺎﻟﺢ
طﻼﺋﻊ
ﺿرﯾﺢ
Samanids
ﺿرﯾﺢ
Torabec
اﻟﻣﺳﺟد اﻟﺟﺎﻣﻊ
ﻓﻲ اﺻﻔﮭﺎن

ﻋﻼﻣﺎت ﻟوﻧﯾﺔ

ﻋﻼﻣﺎت ﺧطﯾﺔ

1
1

1 1
1 1
1 1
1

1

1

1

1 1 1 1

1

٤٫٢٥
٣٫٤٦

1

1
1

1
1

1
1

1 1
1 1 1

1 1

٣

1

1

1

1

1 1 1

1

ﻗﺑﺔ

اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ

ﺗﻘﺳﯾم

ﻗﺎﻋدة

اﻻﻣوي

ﻗﺑﺔ اﻟﺻﺧرة
ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﯾروان

ﺗﺟزﺋﺔ

اﻧﺣﻧﺎءات وﺗﻌرﺟﺎت

1

1 1

ﻓﺗﺣﺔ

اﻟﻧﻣﺎذج
اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ

اﻟزﯾﺎدة
ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗوى
اﻟﻛل
ﻣﻘدار
اﻟزﯾﺎدة

اﻟزﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟزء

اﻟزﯾﺎدة
ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗوى
اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل
اﻟﺻﻐﯾرة

٪٧٦
٪٢٤
٪١٠
٪١٢
٪٨٠
٪٧٧

1

1

٪١٠٠

1

1
1 1

٪٩٤
٪٤٠

1

1

٪٤٢

٢٫٢

1

1

1

1

1

1

1 1

٪٤٧

٢٫٦

1

1

1

1

1

1

1

٪٤٠

٣٫٤

1

1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1
1 1
1 1
1 1 1

1
1

1

٣٫٤

1

1

٤٫٦
٥٫٢
٢٫١
٢٫٧

1 1 1
1 1 1 1
1

1

٢٫٣
٢٫٢
٢٫٣
٥٫٦

1
1
1
1 1

٤

1

1 1

1 1
1 1
1

1
1
1
1

1
1 1
1

1
1
1

1 1
1 1
1 1 1
1 1
1 1 1 1

1 1 1 1
1
1 1
1 1
1
1

1 1

1
1

1
1

1

1

٪٨٢

1 1

1

٪٦٧

1

1
1

1
1
1

1
1

1 1
1 1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

٪٨٢
٪٩٧
٪٣٧
٪٦١
٪٤٧
٪٥٣
٪٥٨
٪٨٠

1

٪٩٦
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 6.1اجلداول اخلاصة بالنتائج االحصائية:
جدول رقم ( .)9يوضح معدل استخدام اليات الزيادة يف
عصور العامرة االسالمية املختلفة.
ﻣﻌﺪل اﻟﺰﻳﺎدة

اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﲆ

اﳌﻌﺪل اﻟﻌﺎم

اﻟﻌﴫ

اﻟﻜﻞ

اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ

ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﲥﺎ

اﻟﻔﺎﻃﻤﻲ

1.88

0.11

0.41

اﻟﺴﻠﺠﻮﻗﻲ

4.41

0.88

0.78

اﻻﻳﻮﰊ

3.23

0.41

0.66

اﳌﻤﻠﻮﻛﻲ

2.9

0.59

0.56

اﻻﻧﺪﻟﴘ

4.9

0.89

1.08

اﻟﻌﺜﲈﲏ

2.32

0.51

0.58

اﳌﻐﻮﱄ

4.8

0.88

0.89

ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى

ﻣﺴﺘﻮى

ﻟﻠﺰﻳﺎدة اﻟﻜﻤﻴﺔ

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

اﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ

اﻟﻌﴫ اﻟﻔﺎﻃﻤﻲ

0.6

اﻟﻌﴫ اﻟﺴﻠﺠﻮﻗﻲ

0.75

اﻟﻌﴫ اﻻﻳﻮﰊ

0.8

اﻟﻌﴫ اﳌﻤﻠﻮﻛﻲ

0.85

اﻟﻌﴫ اﻻﻧﺪﻟﴘ

1

اﻟﻌﴫ اﻟﻌﺜﲈﲏ

0.8

اﻟﻌﴫ اﳌﻐﻮﱄ

0.8

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

اﳌﻌﺪل اﻟﻌﺎم ﻻﺳﺘﺨﺪام

اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ

0.80

اﻻﻧﺤﻨﺎءات واﻟﺘﻌﺮﺟﺎت

0.40

اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

0.29

اﻻﻟﻴﺎت ﰲ اﻟﻌﲈرة اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ

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

اﻟﻴﺔ اﻻﻧﺤﻨﺎءات واﻟﺘﻌﺮﺟﺎت

اﻟﻌﴫ اﻟﻔﺎﻃﻤﻲ

0.37

اﻟﻌﴫ اﻟﺴﻠﺠﻮﻗﻲ

0.30

اﻟﻌﴫ اﻻﻳﻮﰊ

0.4

اﻟﻌﴫ اﳌﻤﻠﻮﻛﻲ

0.25

اﻟﻌﴫ اﻻﻧﺪﻟﴘ

0.8

اﻟﻌﴫ اﻟﻌﺜﲈﲏ

0.36

اﻟﻌﴫ اﳌﻐﻮﱄ

0.6

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

اﻟﻌﻨﴫ
اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ

اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

اﻻﻧﺤﻨﺎءات واﻟﺘﻌﺮﺟﺎت

ﻗﻮس

0.9

0.3

0.38

ﻋﻤﻮد

0.75

0.3

0.62

ﻗﺎﻋﺪة ﻗﺒﺔ

0.9

0.85

0.8

ﻗﺒﺔ

0.7

0.15

0.14

ﻓﺘﺤﺔ

0.9

0.00

0.00

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

اﻟﻴﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

اﻟﻌﴫ اﻟﻔﺎﻃﻤﻲ

0.1

اﻟﻌﴫ اﻟﺴﻠﺠﻮﻗﻲ

0.35

اﻟﻌﴫ اﻻﻳﻮﰊ

0.3

اﻟﻌﴫ اﳌﻤﻠﻮﻛﻲ

0.2

اﻟﻌﴫ اﻻﻧﺪﻟﴘ

0.7

اﻟﻌﴫ اﻟﻌﺜﲈﲏ

0.16

اﻟﻌﴫ اﳌﻐﻮﱄ

0.5

