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 الزخارف الجصية على العمارة التقليدية في قطر

 

 محمد حلمى محمد مصطفىد. 
  
تقع قطر فً وسط الساحل الؽربى للخلٌج العربى تقرٌبا, اشتهر موضع قطر وعرفت 

المشهورة فً القرن األول المٌالدى باسم  خرٌطتهمنذ فترات بعٌدة فذكرها بطلٌموس فً 

"Catara واعتبر موضعها ذو أهمٌة استراتٌجٌة اكتسبتها من أهمٌة 1" "خرٌطة ,"

من اهم الروافد المابٌة المالحٌة التجارٌة على مستوى  باعتبارهالخلٌج العربى نفسه 
العالم, حٌث ربط هذا الممر بٌن أجزاء العالم القدٌم ما بٌن الهند والصٌن ووسط وشرق 

فقد كانت لذلك ونتٌجة ", 2"خرٌطة  1اسٌا ومناطق ؼرب اسٌا وافرٌقٌا والبحر االحمر
مة من جنوب الجزٌرة العربٌة أو محط انظار واتجاه بعض الهجرات البشرٌة سواء القاد

الٌمن أو تلك الهجرات القادمة من شمال الجزٌرة وجنوب مناطق الشام التى تمركزت 
التً  (ى والبٌبى منذ الفترات القدٌمة )حقب ما قبل التارٌخبتلك المنطقة لؽناها الطبٌع

العمال دلت او, 2ٌذكر كون قطر فً تلك الفترة كانت مرتعا خصبا كثٌر الماء والعشب
, والتى ٌرجع بعضها لشعوب تلك المنطقةاالثرٌة والتنقٌبات على التارٌخ الموؼل 

وعمان, وهى واالمارات لعصر الحجرى القدٌم فى مناطق الكوٌت والبحرٌن وقطر ل
وقد استمر هذا التواجد والظهور منذ االلؾ السادس  ,البحرٌن قلٌمبإاشتهرتالمنطقة التى 

األرضٌة فى منطقة الخلٌج وقبل المٌالد تقرٌبا وحتى حدوث بعض التؽٌرات المناخٌة 
الفٌنٌقٌٌن من أوابل الشعوب الكنعانٌٌن ووٌعتبر , 3حدود االلؾ الثالث قبل المٌالد تقرٌبا

, 4ر النهابى لها على سواحل الشامالتى استقرت فى مناطق الخلٌج العربى قبل االستقرا
بل وٌعتقد أن )نابوبوالسر( أحد أشهر ملوك الكلدانٌٌن قد 5وخلفهم الكلدانٌٌن واألكادٌٌن

وقد استمرت تلك الهجرات من العصور ,6حكم البحرٌن قبل أن ٌتولى الحكم فى بابل
تلك الجموع البشرٌة من موقعها على  توقد استفادالقدٌمة حتى الوسطى بل والحدٌثة, 

                                                             
  مـصـر 

العسكرى, سلٌمان: التجارة والمالحة فى الخلٌج العربى فى العصر العباسى, مطبعة مدنى, القاهرة  -1

 181بدون, ص 

, ص 2112قطر عبر عصور ما قبل التارٌخ والعصور التارٌخٌة, دار العراب, طه, منٌر ٌوسؾ:  -2

11 
طه, منٌر: قطر فى عصور ما قبل التارٌخ, المجلس الوطنى للثقافة والفنون والتراث,  -3

 25, ص2113الدوحة
 14سنان, محمود بهجت: تارٌخ قطر العام, بدون, ص -4
, ص 2112, دار أسامه 1والحدٌثة وتارٌخ األمم, جشاكر, محمود: موسوعة الحضارات القدٌمة  -5

55 
 11سنان: تارٌخ قطر العام, ص  -6
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هر واؼنى تلك والتً اعتبرت مصاٌد قطر اشالبحر فاشتؽلت بصٌد االسماك واللإلإ 
التجارة بٌن مناطق الخلٌج والهند وشرق افرٌقٌا من جانب ومناطق المصاٌد, إضافة الى 

إكد أن , والذى من الم1الهالل الخصٌب والشام من جانب أخر لتجنى بذلك ارباح كبٌرة
 تقدم واهتمام بالعمابر وزخرفتها. هاٌكون قد صاحب

الهجرة  ساعدت على التًمن أهم العوامل  واالقتصادٌةوالبٌبٌةوكانت العوامل الدٌنٌة 
من جانب وبٌن مناطق الهند والصٌن وشرق  العربًالخلٌج  شطريبٌن المتبادلة 

مما وفر بٌبة  بل والهجرة الداخلٌة بٌن مناطق وسط الجزٌرة العربٌة وسواحلها 8افرٌقٌا

شهدت  التًولعل من أهم تلك المدن مثالٌة فً مناطق كقطر النتشار التؤثٌرات الوافدة, 
( على الجانب هلنج-بندر عباس-مدن )بوشهر هًحركات هجرة متتابعة بٌن الطرفٌن 

وقد أدت تلك , 9العربًدبى( على الجانب  -المنامة-العقٌر-, ومدن )الزبارة الفارسً
الفنٌة, وقد تجلت تلك المإثرات فى  وإبداعاتهالفكرٌاإلنسانٌالتفاعالت إلى توحٌد النمط 

محل الدراسة  التٌهًالعدٌد من مظاهر الحٌاة بمناطق الخلٌج عامة ومنطقة قطر 
خاصة,ولعل الوحدات الزخرفٌة والنقوش الجصٌة الجدارٌة هى واحدة من أهم وأكثر 
النماذج شٌوعا ومالحظة فى جمٌع مدن الخلٌج تقرٌبا, وإذا كانت األمثلة األجمل فى 

 .من دول الخلٌج األخرى أيمنها فى البحرٌن فإن األمثلة أألكثر وضوحا تعد فى قطر 
الجٌر وهو طالء ٌطلى به, ولؽة أهل الحجاز فٌه  وٌعنى,معربظ الجص بداٌة هو لف

 -, وعرفة اإلؼرٌق قدٌما بالـ)جبس11قولهم " قص أو جص" ولصاحبه "جصاص"

Gypsum, Gypseous)11 هٌدرات كبرٌتات الكالسٌوموهو مادة  بثنابً, ومعروؾ علمٌا

مادة الكلس مع  وقد جرى تحضٌر الجص قدٌما من خلط, صلبة من مواد البناء المعروفة
, مسحوق الرخام, وفى العصور الوسطى حضر من الجبس الذى ٌخلط بالكلس

صب فى قوالب وتشكل قبل جفافها وٌتم احداث الزخارؾ علٌها قبل أو بعد جفافها, ٌوكان
, ثم ا أسطح خشبٌةبجلب كمٌات منه على شكل مكعبات وٌفصل بٌنه تحضٌرهوحدٌثا ٌتم 

حق الناتج باستخدام أداة حادة, لٌنتج لنا الجبس الناعم والخشن ٌشعل فٌها النار, ثم ٌتم س
, استعمل الجص كمادة للبناء والزخرفة على مر العصور 12لٌوظؾ كال منهم فى عمله

الذٌن برعوا فً  14واالشورٌٌن والبارثٌٌن واالخمٌنٌٌن والساسانٌٌن 13الفراعنة فاستخدمه

                                                             

 22طه:قطر فى عصور ما قبل التارٌخ, ص -1
 35: 25القاسمى: الوجود الهندى, ص ص  -8
عبد هللا, محمد على: الزخرفة الجبسٌة, مركز التراث الشعبى بدول الخلٌج, الطبعة االولى, الدوحة  -9

 9 , ص1985
 ابن منظور, ابو الفضل جمال الدٌن محمد : لسان العرب, حرؾ الجٌم, مادة جص  -11
 416, ص 1961البعلبكى, منٌر: معجم المورد, دار العلم للمالٌٌن, بٌروت -11
 211: 216الخلٌفى: العمارة التقلٌدٌة, ص ص  -12

عمر بها هو أردشٌر بن  المدابن: هى جمع مدٌنة شٌدها أنوشروان بن قباذ وأقام بها, وأول من -13

بابك وٌعتقد أنها سمٌت بذلك لكونها مكونة من سبع مدن وعلى ذلك سمٌت بالجمع, دخلها العرب بقٌادة 
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 15لدى االموٌٌن اإلسالمًاستخدام وحداتها النباتٌة والهندسٌة, كما استخدم فً العصر 
نفس المادة لٌخرجوا لنا بدابع فنٌة, فقاموا بتشٌٌد  استخدامبعد ذلكفى العباسٌٌناستمر و

أحد  اإلسالمًتلك المدٌنة األسطورة التى انتجت للفن 16مدٌنة )سر من راء( سامراء
, ومنها انتشرت 11ة والتى عرفت باسمها )طرز سامراء الثالثة(الزخرفٌ أنماطهاشهر 

األشهر  الطولونًإلى البقاع اإلسالمٌة عامة وكان تردٌدها األشهر فى مصر فى األثر 
وبذلك فإن عملٌة الفقرٌوهو مسجد أحمد بن طولون الجامع, وكان الجص هو عمودها 

 من خاللبعضها ببعض  استخدام الجص قد عرفت وانتشرت فى مناطق عدٌدة أرتبط
بٌن األقالٌم المختلفة,  التؤثٌراتمن خاللها  انتقلتالتجارة أحد أهم تلك الروافد التى 

من المناطق التى شهدت استخدام واسع للزخارؾ  العربًوتعتبر منطقة الخلٌج 
والمنتجات الجصٌة عبر جمٌع مناطقها تقرٌبا فهو ٌبدو مالحظا فى السعودٌة والكوٌت 

فقد وقطر, العمارة التقلٌدٌة فً بشكل أكبر فى  ظهورهن وعمان وإن كان والبحرٌ
ظهور الجص كعنصر  واألساسًبل  المنطقًحظٌت منطقة قطر بممٌزات جعلت من 

 المعمارٌة. للمنشؤةوفاعل فى أعمال البناء والزخرفة  ربٌسً

 االقتصادية: الدواعي 

 جعلمما لمناطق الخلٌج عامة بعدة مإثرات كان البحر أهمها  االقتصاديالوضع  ارتبط
فى  انعدامهاومع ندرة الزراعة أو , شكل أساسىٌهبركز علتأؼلب مقدرات الخلٌج وأهله ت

ألؼلب تلك المناطق وضعا ضعٌفا ٌكفى حد  االقتصاديبعض المناطق أصبح الوضع 

                                                                                                                                                                 

سعد بن ابى وقاص بعد معركة القادسٌة وهى من المدن القدٌمة التارٌخٌة . راجع: الحموى, شهاب 
               ,1911صادر, بٌروت , دار 5الدٌن ابى عبد هللا ٌاقوت البؽدادى: معجم البلدان, مجلد 

 15: 14ص ص 
زروقى, ؼادة موسى وآخر: الفضاء المعمارى فى مملكة الحٌرة والحكم الساسانى آن ذاك, مجلة  -14

 316, ص 2111لسنة  11, المجلد6الهندسة, جامعة بؽداد, العدد 
15 - R. W. Hamilton: Carved Plaster in Umayyad Architecture, British Institute for the Study of 
Iraq, Vol. 15, No. 1, 1953, pp. 43: 44 

سامراء: مدٌنة عراقٌة تارٌخٌة تقع على الضفة الشرقٌة لنهر دجلة وكانت تشمل على العدٌد من  -16

-119الحصون العسكرٌة للمناذرة حلفاء الفرس قبل اإلسالم, واتخذها الخلٌفة المعتصم العباسى )
م( الذى 912-892م(عاصمة, وظلت معمورة حتى بداٌات عصر الخلٌفة المعتضد)842-194/هـ221

عاد مرة أخرى لبؽداد. راجع : الٌعقوبى, ابو العباس احمد بن اسحاق: البلدان, طبعة لٌدن ,مطبعة 
    41: 28, ص ص 1861برٌل, 

عمال الجصٌة فى العلماء على األنماط الزخرفٌة التى ظهرت على اال اطلقههو اصطالح  -11

زخارؾ عمابر مدٌنة سامرا, والتى تمثلت بشكل ربٌسى فٌما عرؾ بعد ذلك بزخارؾ االرابٌسك 
العربٌة والتى كانت انماط سامراء الثالثة هى المصدر األول لها, وقد مٌز العلماء ثالث انماط ربٌسٌة 

لك الزخارؾ وشكل تنفٌذ لتلك الزخارؾ المنفذة على الجص من خالل درجة التحوٌر والتجرٌد فى ت
 الزخرفة بنوع الحفر ودرجته. راجع :

سلٌمان, عٌسى واخرون: العمارات العربٌة االسالمٌة فى العراق, تخطٌط مدن ومساجد, الجزء األول, 
 113: 95, ص ص 1982بؽداد 
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الكفاؾ ألؼلب السكان عدا طبقاته العلٌا والقابمة على تجارة وصٌد اللإلإ أساسا وهى 
على سكان تلك  االقتصادٌةمن أكابر العابالت بالمنطقة, وبذلك فقد فرضت األوضاع 

, على قلة التكالٌؾ فى البناء والزخرفة ربٌسًمعٌن ٌعتمد بشكل  معماريالمناطق نمط 
تشاؾ مقدراتهم الذاتٌة المتوفرة فً بٌبتهم فوجدوا ضالتهم فً وعلٌه اقبل السكان على اك

مواد خام  الباقًالذى ٌنتشر فً ثالثة ارباع مساحة قطر وٌشؽل الربع  الجٌريالحجر 
 االقتصاديوبذلك شكل الوضع ", 3" خرٌطة 18أخرى من الطٌن والفروش والحصى

الجبس فى أعمال البناء والزخرفة, فقد حقق  الستخدامواألساسٌلسكان قطر المعبر األول 
حال للمعضلة المادٌة بتوفره بالطبٌعة وسهولة الحصول علٌه مع انخفاض تكالٌفه الجبس 

, كما أن الجص مناسب لجمٌع أنواع األسطح, المسطح منها والؽابر والبارز بل حتى 
بٌن طبقات  استخدامه , وبالطبع فقد اختلؾ19لألعمدة والتٌجان والتماثٌل ثالثٌة األبعاد

وهو ما ٌبدو واضحا من خالل أعمال  وأعٌانهالمجتمع القطرى ما بٌن طبقاته الدنٌا 
نفس  استخداماألثنان على  استقرالزخارؾ التى انتشرت على منازل االعٌان فى حٌن 

لطٌن والحصى فكان الخامكاالمادة الخام, كما لم ٌهمل المعمار القطرى ؼٌره من المواد 
ا بالجص لتدعٌمها وإكسابها مظهرا جمالٌا مقبوال ولتصمد أمام درجات الحراة ٌؽلفه

 .العالٌة والشدٌدة فى تلك المنطقة وخاصة صٌفا, واألمطار شتاء

  الدينية:الدواعى 

وال شك أن المإثر الدٌنى فى الخلٌج من القوة بمكان أكثر منه فى بقاع أخرى لقرب تلك 
المناطق من دار اإلسالم األولى بالحجاز, وعلى ذلك سار أهل تلك المناطق بالخلٌج على 

واألوامر الدٌنٌة وهو ما أنعكس على أسلوب  بالروابطالقوى  االرتباطنفس المنهاج من 
بناء والزخارؾ التى تزٌن حٌاتهم فى جمٌع مراحلها, وتردد صداه فى طرقهم الخاصة بال

اإلسالم كنماذج أولى له فى  اعتمدهابتلك التى شبٌهة وعلى ذلك جاءت مبانٌهم , منشؤتهم
والمناخٌة والمزاج  دٌةاالقتصاالسٌاق المعمارى, ومما ذكى ذلك التشابه فى األحوال 

البعد على العام لسكان مناطق الخلٌج مع منطقة الحجاز, إذ ركزت دار اإلسالم األولى 
, 21بالجوهر ال بالمظهر مع وضوح البساطة فى المبانى واالهتمامعن البهرجة فى البناء 

اضٌد المإسسٌن األساسٌٌن للدولة القطرٌة الحدٌثة من آل ثان المع انتماءزاد على ذلك و
بنى حنظلة بطن من بطون تمٌم إلى منطقة أشٌقر بنجد, وكان لهذا األساس أثر كبٌر ل

على تشٌٌد المساجد وتقلٌد النجدٌٌن فى ملبسهم  واحرصفعلٌهم فى توجهاتهم الدٌنٌة 
دعم مبدأ الخصوصٌة والحشمة واحترام ارتبطتب, فبالنسبة للمبانى 21وأسلوب حٌاتهم

                                                             

العربى, ذٌاب, محمد عبد هللا: دولة قطر دراسة لظروؾ البٌبة الطبٌعٌة وعالقاتها, دار الفكر  -18
 131: 116, ص ص 2111القاهرة 

19 - http://www.qantara-med.org/qantara4/public/show_document.php?do_id=584&lang=ar 
الخلٌفى, محمد جاسم: العمارة التقلٌدٌة فى قطر, المجلس األعلى للثقافة والفنون والتراث, إدارة  -21

 21: 19, ص ص 2111المتاحؾ واآلثار, الدوحة

 لجرٌؾ: وسط الجزٌرة وشرقهاب -21
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فظهر الصحن فى وسط البناء لٌكون , ؽالق أو االنعزالاالن مع عدمحقوق الجوار, 
على  تهاكثروعلى الخارج  ةطلالممتنفس ألهل البٌت مع الندرة الواضحة للفتحات 

داخل متابعة الخارج بدون المن ب ٌمكنعبقرى  بابتكارشؽلت تلك الفتحات و,22الصحن
, ولكن عدم توفر األخشاب فى الخلٌج بدرجة وهى المشربٌة الخشبٌة احداأن ٌراهم 

المشؽول بالزخارؾ الدقٌقة وعالٌة أدى إلى ظهور المشربٌات والشبابٌك الجصٌة 
الكثٌفة, وبذلك حقق الجص كعنصر معمارى مساعد الؽرض من وجوده لٌحل محل 
األخشاب فى المشربٌات وٌحقق فى نفس الوقت المردود الدٌنى المراد وهو الخصوصٌة 

 هل البٌت.أل

  والمناخية:الدواعى البيئية 

للمناخ والظروؾ المناخٌة دور كبٌر وفاعل فى تخطٌط المدن عامة, وتقع منطقة و
تصل فٌه الحراة إلى حٌث الخلٌج عامة وقطر باألخص ضمن نطاق المناطق الحارة 

درجات قد ٌستحٌل معها العمل نهارا وذلك قبل دخول المإثرات الحضارٌة الحدٌثة, 
, وعلى ذلك حاول 23ى تدخل ضمن النطاق الصحراوى لشبة الجزٌرة العربٌةوه

وقد وفر , المعمار المسلم التؽلب على تلك المشاكل بما ٌتوفر لدٌه من حلول واقعٌة
الجص مٌزة فرٌده وؼالٌة فى أعمال البناء والزخرفة, من خالل الخاصٌة التى ٌمتاز بها 

للرطوبة العالٌة وتخزٌنها بشكل رابع ومع ارتفاع درجة الحرارة ٌقوم الجص  تشربهمن 
به مما ٌعمل كمكٌؾ طبٌعى على تلطٌؾ األجواء وانخفاض  المخزنةبفقد تلك الرطوبة 

, ومن هنا 24درجة الحرارة فى الجبس والهواء المالمس له فى تلك المناطق التى ٌؽطٌها
الصحراوٌة وهى المٌزة  وبٌبتهلمواطن الخلٌجى مٌزة فرٌدة بالنسبة لالجص فقد وفر 

التى طالما سعى للبحث عنها للحد من قسوة الظروؾ المناخٌة المحٌطة به وكان عامال 
سواء فى البناء أو الزخرفة بالخلٌج وساعد على ذلك  هأساسٌا للتوسع د فى استخدام

 .   تكالٌفهانتشاره وسهولة الحصول علٌه وانخفاض 
 يةالدراسة الوصف

 (1)شكل رقم:  – (1)لوحة رقم:  -

 أسلوب الصناعة: الصب فى قالب -

 ونباتٌة الزخرفة: هندسٌةنوع  -

 العشرٌن وأوابلالقرن التاسع عشر  التارٌخ: -

 سم 8×  93.5×  48.5المقاسات:  -

                                                             

"الخصوصٌة والحداثة", مجلة المخطط والتنمٌة, خطٌط المدٌنة العربٌة اإلسالمٌة الكنانى, كامل: ت -22

 9, ص 2116لسنة 15العدد
 112الشٌبانى: إمارة قطر العربٌة, ص  -23
 11عبد هللا: الزخرفة الجبسٌة , ص  -24
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 متحؾ قطر الوطنى  مكان الحفظ: -

 52_2540رقم التسجٌل القدٌم:  -

 الوصؾ: -

, 25مصدرها أحد البٌوت القدٌمة بالدوحة حشوة مستطٌلة قدٌمة ونادرة من الجص,
, هندسٌة ونباتٌةشكلت بصب عجٌنة الجص فى قالب, زخرفت بالحفر والحز بزخارؾ 

فحدد لها إطار جبسى املس من الجهات األربع وترك من أسفل مساحة طوٌلة مستطٌلة 
( بالتبادل, ومن أعلى المساحة الربٌسة 18حدد فٌها بالحفر وحدات هندسٌة من الشكل )

الكبرى حٌث زخرفت بسبع وحدات زخرفٌة نباتٌة بشكل متقابل, مع وجود نصفى وحدة 
حددت  من بتالترمحٌهرع نباتى قابم تخرج منه زهرة من أسفل فى كال الجانبٌن, من ف

على محٌط الدابرة التى تحٌط بهم فٌما ٌعرؾ بالخلٌج بزخرفة " البٌذانة  رإوسها

الروزٌتا ", وٌحٌط بكل تلك الوحدات فرع نباتى ٌلتؾ حول الورٌدات, الزخرفة 
امراء, ة مع وضوح الروح النباتٌة المتؤثرة بالطراز األول من زخارؾ سٌتجرٌد

ؼٌر منتشرة بقطر وقد ٌكون هذا العنصر من تنفٌذ معمار فارسى أو  النباتٌةوالزخارؾ 
, وقد عثر على مثٌل لها فى أحد منطقتههندى ورد من بر فارس أو الهند متؤثر بروح  

 .26المنازل القدٌمة بالمنامة بالبحرٌن

 (2شكل رقم: ) –( 2لوحة رقم: ) -

 أسلوب الصناعة: الصب فى قالب  -

 نوع الزخرفة: هندسٌة -

 القرن العشرٌن التارٌخ: -

 سم 4.5×49.8×59.8المقاسات:  -

 متحؾ قطر الوطنى مكان الحفظ:  -

 54_2542رقم التسجٌل القدٌم:  -

 الوصؾ -

ومزخرفة بالحفر بزخارؾ  قالب,مستطٌلة مشكلة بصب عجٌنة الجبس فى  جبسٌهحشوة 
عبر ست دوابر مزخرفة من الداخل بالحفر بوحدات  قسمتمن وحدة ربٌسٌة وسطى 

 بالخلٌج,عقارب الساعة من زخرفة الموزة المشهورة  باتجاهملتوٌة تدور  مفصصه

                                                             
25 - AL-Kholaifi, Mohamed Jassim: The Traditional Architecture in Qatar, national Council 

for Culture and Heritage, Doha 2006, Fig 102, p224 

26 - Majed, Ebrahim Issa: The Traditional construction of Early Twentieth Centure Houses in 

Bahrain, Arab Gulf States Folklore Center, Doha 1987, p137, fig99.
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متتالٌة  ثالثة إطاراتٌلتؾ حولها  الزخرفة,وٌحٌط بها من الخارج مساحة صماء من 
 .والزجزاج وأنصاؾ الدوابر 1/8من الزخارؾ المحفورة من وحدات 

 (3شكل رقم: ) –( 3رقم: )لوحة  -

 أسلوب الصناعة: الصب فى قالب  -

 نوع الزخرفة: هندسٌة -

 القرن العشرٌن التارٌخ: -

 سم 4.1×51×61المقاسات:  -

 مكان الحفظ: قصر فهد بن على " متحؾ قطر الوطنى " -

 56_2544رقم التسجٌل القدٌم:  -

 الوصؾ: -

ومزخرفة بالحفر  قالب,مشكلة بصب عجٌنة الجبس فى  مستطٌلة, جبسٌهحشوة 
بزخارؾ هندسٌة قوامها الربٌسى ست دوابر تزخرؾ كل دابرة من الداخل فصوص 

وتحصر تلك الدوابر فٌما بٌنها  العروس,متوازنة فٌما ٌعرؾ فى الخلٌج بزخرفة أصابع 
وٌحٌط بالقطعة من الخارج ثالث أطر اخرى مزٌنة بالحفر  مثلثة,وحدات  األخطاروبٌن 

 .وزخارؾ زجزاجٌة وأنصاؾ دوابر ,1/8بزخارؾ 

 (4شكل رقم: ) –( 4لوحة رقم: ) -

 أسلوب الصناعة: الصب فى قالب  -

 نوع الزخرفة: هندسٌة -

 القرن العشرٌن التارٌخ: -

 سم 1×94×41.8المقاسات:  -

 قطر الوطنى " الحفظ: متحؾمكان  -

 50_2538رقم التسجٌل القدٌم:  -

 الوصؾ: -

ونفذت الزخارؾ علٌها  قالب,حشوة جصٌة مستطٌلة نفذت بصب عجٌنة الجص فى 
ة بشكل منتظم رابع به نوع من عطاقمتبالحفر بوحدات هندسٌة من خطوط راسٌة وافقٌة 

أشكال الزخارؾ الحصٌرٌة التى انتشرت فى  ٌشبهالحركة والتوازن الهندسى فٌما 
مشهورة فى الخلٌج باسم زخرفة  ًوهالخلٌج,مناطق العراق وسورٌا ومصر ومنطقة 

وتحصر تلك الوحدات فٌما بٌنها وحدات مربعة زخرفٌة تشؽل بعض  المفككة,الوردة 
 .من زخارؾ انصاؾ الدوابر إطارفى حٌن ٌحٌط بالحشوة  الفراؼات,
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 الدراسة التحليلية: 
 الصناعة:طرق  .1

( وتعنى Ge)وهو من مقطعٌن  االسمعرفه االؼرٌق بهذاالجبس نوع من الصخور 

( وتعنى صنع الشا من خالل خلطه أو طبخهوٌتم التعامل معه بعدة Epsum(األرض,

طرق للحصول على خام الجبس المستخدم فى أعمال البناء والزخرفة, أشهرها 
 طرٌقتان: التقلٌدٌة والحدٌثة 

  التقلٌدٌة:الطرٌقة 

وهى الطرٌقة التى شاعت قبل التطور التكنولوجى فى الخلٌج, وتقوم على جلب صخور 
فى بقطر بمناطق  الموجودةالجص على شكل كتل وتنقل على الحمٌر من المحاجر 

وتوضع على شكل وفوٌرط "بالقرب من البحر, وتجمع فى المكان المعد لها  –"سمٌسمة 

, ثم المسطح إلى الشكل الهرمى المرادحتى ٌصل طبقات من الجص والخشب بالتبادل 
من طرد الماء منه تماما,  ٌتؤكدوتركه فترة حسب كمٌة الجص حتى  ٌتم اشعال النار به

فتإدى تلك  وحداتهالهرم الجصى وتفكك  انهٌاراألخشاب بالكامل إلى  احتراقوٌإدى 
وتحوٌلة هو  لسحقهما تبقى المعمارى بؤلة حادة  وٌتتبع, ذراتهالسقطة إلى زٌادة تفكٌك 

مسحوق لتنقٌته من الشوابب وفصل الناعم عن الخشن الؼربلة  ذلكاألخر لمسحوق, ٌلى 
ٌصب و, ثم ٌتم إضافة الماء إلٌه 21مختلؾ وأؼراض مختلفة استخدامحٌث لكل منهم 

بسرعة فى قالب التشكٌل حٌث أنه ٌجؾ سرٌعا جدا فى فترة تقدر بحوالة ربع دقٌقة, ثم 
الزخارؾ بالسكٌن, ثم ٌرفع اللوح لٌوضع فى  وتنفذعلى اللوح الجصى ترسم الزخارؾ 

 .28النهاٌة فى مكانه المحدد له
  الحدٌثة:الطرٌقة 

 اكتشاؾاإلجتماعى الذى واكب ووتستمد هذه الطرٌقة أسمها من التطور التكنولوجى 
مستوى المعٌشة, مما حدى بالمعمارٌٌن إلى  وارتفاعالبترول والؽاز فى الخلٌج 

عنها بالمعدات الحدٌثة,  واالستعاضةعن الطرٌقة القدٌمة فى تحضٌر الجبس  االستؽناء

الحرق (  –الطحن  –وتقوم هذه الطرٌقة على ثالث مراحل ربٌسٌة وهى ) التكسٌر 
وهى فى ذلك تتشابه مع الطرٌقة التقلٌدٌة إال أن تلك المراحل فى الطرٌقة الحدٌثة تتم 

بشر, فٌتم قطع الحجر الجٌرى باستخدام مناشٌر خاصة فٌنتج بدال من ال باستخداماآلالت
مكعبات كبٌرة, ثم تنقل لمناطق الحرق,حٌث  توضع داخل مطاحن ضخمة لتكسٌر الجٌر 

إلى أفران خاصة محكمة لتتم عملٌة الحرق  البودرةطحنة لٌتحول إلى بدره ثم تنقل و

                                                             

حسن, سلٌمان محمود: الزخارؾ الجصٌة على البٌوت التقلٌدٌة بالمخالؾ السلٌمانى, مجلة  -21
, مركز التراث الشعبى لدول مجلس التعاون الخلٌجى, الدوحة 63, العدد16الشعبٌة, السنة  المؤثورات

 18: 11, ص ص 2111ٌولٌو
والبنابٌن  الجصشادمان من مزخرفى  فى حوار شفوى مع كال من عبد هللا بو شرار , عبد الكرٌم -28

 فى لقاء بسوق واقؾ -المشهورٌن فى قطر الٌوم
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لطرٌقة هى األحسن واألجود لتكوٌن الجبس وفصل الماء عنه, ومما ال شك فٌه أن تلك ا
 .سحوقفى إنتاج الجبس إذ من خاللها ٌتم التحكم بدقة فى درجة نعومة الم

 الزخرفة:أسالٌب وأدوات  .2

عدة طرق زخرفٌة وعدة أنواع من  باستخدامٌتم إحداث الزخارؾ على المواد الخام 
وتنقسم تلك  ,األدواتالعدٌد من األدوات والمعدات وللزخرفة المنفذة على الجص 

وآخرى ثانوٌة ٌستخدمها بعض المعمارٌن فى  عنها,أدوات أساسٌة ال ؼنى الى األدوات 
وترتكز تلك المعدات على تقلٌب وتسوٌة وكشط وتنعٌم وحفر  األخر,حٌن ٌهملها البعض 

 .ومن اهم أسالٌب الزخرفة المستخدمة فً وحدات الدراسةالزخارؾ,وحز 
  :أساليب الزخرفة 

  :أسلوب الحفر 
وقد أقبل علٌه الفنان  ,عامةعلى التحؾ  استخداماوأكثرها لزخرفٌة من أقدم األسالٌب ا
 -والحفر نوعان : ,29التارٌخٌة ومدارسة الفنٌة فتراتهالمسلم فى مختلؾ 

 ":DEEP CUTالحفر الغائر "  -

د الزخارؾ ٌتحدوتتمبوانتشارا,وتعتبرمن األسالٌب األكثر شٌوعا  ,وهو طرٌقة قدٌمة
وقد ظهر هذا  بارزة,األرضٌة وعلى األرضٌة وتحفر أماكنها فتبدو الزخارؾ ؼابرة 

 التكنٌك الفنى فى الزخارؾ المنفذة على الجص فى الوحدات موضوع البحث.
 ":  RELIEFالحفر البارز " -

واألرضٌة بارزةثم تفرغ األرضٌة فتؤتى الزخرفة  ,األرضٌةوفٌها تحدد الزخارؾ على 
وبلؽت درجة كبٌرة من  واسع,الطرٌقة فى العصر العثمانى بشكل  ههذ وانتشرتؼابرة,
وإن ظهرت 31وتعرؾ األشكال الزخرفٌة المنفذة عندهم بتلك الطرٌقة "باألوٌما" اإلتقان,

 قطع البحث.العدٌد من وقد ظهرت هذه الطرٌقة بوضوح فى  أكبر,على الخشب بشكل 

 الحز  "INCISION" :- 

عده البعض من طرق الحفر ؼٌر ٌوالحفر,من األسالٌب المساعدة والمستخدمة مع  
ستخدم فى اظهار الوحدات الزخرفٌة الدقٌقة وتحدٌد تفاصٌلها بعد إتمام ٌ, حٌث 31العمٌق

أعمال الحفر, وقد نفذت تلك الطرٌقة على بعض القطع موضوع البحث, كإطار 
 الفرع والوحدات الزخرفٌة للزخارؾ الهندسٌة الربٌسة أو محدد لبعض 

                                                             
رة العثمانٌة , زهراء الشرق عبد العزٌز, شادٌة الدسوقى: األخشاب فً العمابر الدٌنٌة بالقاه -1

  111,  ص2113
, 1958, مطبوعات المتحؾ اإلسالمى , طبعة أولى الفن اإلسالمى مصطفى, محمد: الوحدة فى

 21ص

مرزوق, محمد عبد العزٌز: الفنون الزخرفٌة  اإلسالمٌة  فى المؽرب واألندلس , دار الثقافة  -31
 181, ص1991بٌروت , 

 361ص  1911الباشا, حسن وآخرون : القاهرة )تارٌخها وفنونها واثارها ( , مإسسة القاهرة ,  -31
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  " التفريػPEN WORK:" 

وإن كانت  ,واستمرت بعده سالم,االوجدت فٌما قبل واعٌة شٌوعا هً أقل الطرق الصن 
 المناطق المراد زخرفتها ثم تفرغ تحدٌد ا, وٌتم فٌه32قد استخدمت بكثرة فً تركٌا

األجزاء الؽٌر مزخرفة التً تفصل بٌن الوحدات الزخرفٌة, أو أن تفرغ الزخارؾ نفسها 
العدٌد من المواد بعد تحدٌدها, وقد استخدمت تلك الطرٌقة فى تنفٌذ الزخارؾ على 

 , وقد ظهرت على بعض القطع موضوع الدراسةالخام
  قالبالصب فىMolding: 

الطرٌقة الى حذقها الفنان المسلم منذ فترات طوٌلة وتجلت بشكل واضح فى  وهً
لذلك منفذ علٌها الزخارؾ  حٌث ٌصب عجٌن الجبس فى قوالب معدة سامراء,زخارؾ 

بشكل صحٌح على  فتبدو ابرة فتنفذ بشكل عكسى على القالبسواء البارزة أو الؽة المراد
من الطرق السهلة التى ال زالت مستخدمة وتوفر فى الوقت  وهًالمطلوبة,العجٌنة 
 والجهد.

 (5شكل ) :33أدوات الزخرفة 

وبداٌة  زخارفه,الجص مثله مثل باقى المواد الخام ٌحتاج إلى أدوات خاصة لتكوٌن 
سنستعرض بشكل سرٌع أنواع ومسمٌات الوحدات واألدوات المستخدمة فى الزخرفة 

 :ٌقابلهبمسمى أهل الصنعة وتعرٌفة وما 
 :ٌرهمالمسطرٌن عند ؼ وهًفى لؽة القطرٌن من أهل الصنعة أو الجبشه  الكفشة, 

تبعا والكفشة ثالث أنواع  استخدامها,وفردها على مكان  المونةستعمل فى تجمٌع تو
ذات  الكفشة-الحجمةمتوسط ىالنصؾ دابري وهسالح:الكفشة ذات السالح اللشكل 

 ذات السالح المستطٌل الكفشة-شبهالمثلثتوالسالح المدبب 

 :الطالوش عند ؼٌرهم من وهٌالتخشٌنهفى لؽة القطرٌن من أهل الصنعة أو  المساح
بها أثناء قٌامه بفرد  واإلمساكوٌستخدمها المعمارى فى رفع المحارة علٌها  ,المعمارٌٌن

 الحابط. على  المونة

 :عند ؼٌرهم من خارج  المهزةفى لؽة القطرٌن من أهل الصنعة وهو أو منخل  شبك
وٌستخدم فى  ش,تشبه الؽربال ولكن وترها من السلك ولٌس الحرٌر أو القما وهً،الخلٌج

وهو عادة من  ،القوالبوصبه فى  عجنه هز الجبس لتنقٌته من الشوابب العالقة به قبل

 دابرى شبك- شبك مستطٌل أو مربعنوعٌن:

                                                             

 169الباشا: القاهرة, ص -32

نابٌن والمزخرفٌن اإلٌرانٌٌن المقٌمٌن بقطر كال من: الحاج/ عبد هللا فى حوار مع اثنٌن من الب -33

الحاج/ على سلطان, فى لقاء بسوق واقؾ فى أثناء إحدى الفعالٌات الثقافٌة بالسوق  بتارٌخ  -خمٌس
15/4/2114 
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 :وٌعرؾ اللٌان خارج  وعجنه,وهو إناء من المعدن ٌستخدم فى خلط الجبس بالماء ليان
 أو القصعة. بالتكنةالخلٌج 

 :وهو إناء ٌشبه اللٌان ولكنه ٌستخدم فى حفظ بعض الماء لتزوٌد عجٌنة الجٌر  السطل
قضٌب حدٌد ٌستخدم فى تثبٌت جزبى القوالب  وهًملزمه:اثناء تضرٌبه وعجنه. 

 وٌعرؾ هذا القضٌب خارج الخلٌج بالقمطه.  فٌها,الخشبٌة أثناء صب الجبس 

 :وٌكون  تنفٌذه,الشكل المراد  لٌؤخذوٌستخدم القالب فى صب الجبس بداخلة  قالب خشبى
 . بةمباألسطوٌعرؾ القالب خارج الخلٌج  الخشب,عادة من 

 :جفافهتماما. وٌستخدم فى حفر وتنفٌذ الزخرفة على الجبس قبل  سكين 

 :وهو البرجل وٌستخدم فى تحدٌد الزخارؾ والوحدات الهندسٌة على الجبس  فرجار
 التام لتنفٌذ الزخرفة علٌه بالسكٌن.  جفافهقبل  األسطبةداخل 

 :وهو قلم تهشٌر وٌستخدم فى أثناء وضع الوحدات الزخرفٌة وتحدٌد خطوطها  قلم

 الخارجٌة على الجبس قبل الجفاؾ إلمكان حفر الزخارؾ علٌه. 

 وتستخدم  ,من المعدن قابمة الشكل ومدرجة من الجهتٌن وهًأو جونى  :زاوية قائمة
ى قبل ل التكوٌن الزخرفمن سالمة زواٌا الشكال المربعة والمستطٌلة داخ للتؤكدالزاوٌة 

 الزخارؾ.جفاؾ الجص وتنفٌذ 

 :فرشاة عرٌضة ذات شعر ناعم ومقبض طوٌل تستخدم فى طالء الجدران  بروش
 تستخدم فى رش الماء على أسطح الجبس لتنعٌمه اثناء إحداث الزخارؾ علٌه. وبالجٌر,

 ان ٌصب وٌستخدم فى عمل األشرطة الزخرفٌة )القٌطان(على الواجهات ب: قالب خشبى
وهو من ثالث أنواع:  للنموذج,فٌحدد األشكال الخارجٌة العلٌا  جفافهعلٌه الجبس قبل 

)الزجزاج  المنشاريلألشرطة ذات الشكل  قالب-( قالب لألشرطة المنحنٌة )المتماوجة
 لألشرطة المستقٌمة قالب- أو موج البحر(

 :عنها فى  االستؽناءمن األدوات الهندسٌة مع الفرجار والقلم التى ال ٌمكن  وهًالمسطرة
 بالحفر والقطع والحز. تنفٌذهتكوٌن أنماط وأشكال الزخارؾ على الجص قبل 

 

 أنواع الزخارف:
  وتأصيلهاالزخارف الهندسية: 

لدى الزخارؾ الهندسٌة من أنواع الزخارؾ التى عرفت وانتشرت منذ فترات قدٌمة 
 بؤنواعهفٌمكن مالحظة الزخارؾ الهندسٌة التى أساسها الخط العدٌد من الحضارات 

, كما مثلت الزخارؾ الهندسٌة أهمٌة 34والدابرة والمثلث فى الفنون الفرعونٌة واألشورٌة
خاصة لدى حضارات وادى الرافدٌن والعراق فى الفترة السومرٌة القدٌمة حوالى االلؾ 

كما نفذا المعمار السومرى العدٌد من الوحدات الهندسٌة على الخامس قبل المٌالد, 

                                                             

 المفتى, أحمد: موسوعة الزخرفة التارٌخٌة, الطبعة األولى, دار دمشق للنشر والتوزٌع والطباعة -34

 11: 8, ص ص 2111
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جدران معابد الوركاء فى األجزاء الجنوبٌة من بالد الرافدٌن والتى ٌعتبرها العلماء 
إال أن كل تلك الحضارات السابقة على اإلسالم , 35البداٌات األولى للزخارؾ الهندسٌة

ار لزخارفها األخرى, ومن هنا ٌبدو كإط أساسًكانت تستخدم الزخارؾ الهندسٌة بشكل 
تلك الزخارؾ فى الحضارة والفن اإلسالمى وما قبله, إذ  استخدامالفارق الواضح بٌن 

أخذت تلك الزخارؾ فى الفنون اإلسالمٌة منحى أخر بل لقد أثرت فى الفنون األوروبٌة 
أساسى, إذ وجعلتها تعٌد النظر فى هذا النوع من الزخارؾ الذى لم تكن تهتم به بشكل 

ولم تعد أطرا  36أصبحت الزخارؾ الهندسٌة فى الفنون اإلسالمٌة تمثل وتستخدم لذاتها
لزخارؾ أخرى ربٌسٌة, ونحن هنا ال نشٌر لمجرد األشكال الهندسٌة البسٌطة من 
الخطوط والدوابر والمربعات والمثلثات بقدر ما نشٌر للتمازج والتوالد المستمر والمعقد 
للزخارؾ الهندسٌة الناتجة من التداخل بٌن العناصر المختلفة من عدة دوابر وأشكال 

ابة وال خمول فٌما عرؾ وأشتهر لدى الفنانٌن المسلمٌن من زخارؾ نجمٌة بال رت
األرابٌسك, ولٌس هناك من شك بان الباعث الربٌسى لتبنى المعمار والفنان المسلم لهذا 
النوع من الزخارؾ وإن كان متؤثرا فٌه بداٌة بما سبقه من فنون أخرى هو الوازع 

, وكان التقدم 31دمٌة وتصوٌر الحٌواناتعن الزخارؾ اآل االبتعادالدٌنى الذى وجه إلى 
لمعرفة واسعة بعلم  هو انعكاسالكبٌر الذى أحرزه المسلمون فى الزخارؾ الهندسٌة 

فً العمارة التقلٌدٌة الرٌاضٌات والهندسة, وقد حظٌت الوحدات الزخرفٌة الجصٌة 
ة والتى بالعدٌد من الوحدات الزخرفٌة الهندسٌة البسٌطة والمركبة والمتشعب القطرٌة

أثرت العمل الفنى فى اللوحات الزخرفٌة محل البحث فجعلتها قطع فنٌة جدٌرة بالدراسة 
والتحلٌل وعلى الرؼم من أن صانعها قد ٌبدو من الوهلة األولى إنسانا بسٌطا إال إنه 

ومن أهم  واالحتراممع التقدٌر  واالهتمامٌجدر بنا أن نقؾ أمام أعماله بالبحث والدراسة 
 -الزخرفٌة التى وردت على تلك القطع: الوحدات

 الشكل الدائرى:  .1
, انتشاراالدابرة أو الشكل الدابرى من أقدم وأشهر وأكثر األشكال الزخرفٌة الهندسٌة 

األولى  محاوالتهظهر هذا النوع من األشكال الزخرفٌة الهندسٌة منذ أن بدأ اإلنسان 
السحرٌة للعدٌد من الحضارات القدٌمة وارتبطت بالعدٌد من المفاهٌم الفلسفٌة وللزخرفة 

وجاءت الحضارة والثقافة اإلسالمٌة لتعطى بعدا أخر لهذا الشكل الوثنٌة منها الكتابٌة, 
أن الشمس والقمر مستدٌران, فان القمر ٌدور حول الى الفلسفى واسع األدراك فإضافة 

ور حول األرض فى مسار شبة دابرى واألرض تدور حول الشمس وكذلك الكواكب تد
عكس اتجاه كل ذلك الشمس فى حركة دابرٌة, ٌطوؾ الحجاج دابرٌا حول الكعبة 

                                                             

على األثار العربٌة  انتشارهاٌحٌى, أكرم محمد: عناصر الزخرفة الهندسٌة " أصولها ومدى  -35

 31: 16, ص ص 2115, بؽداد 1, عدد12واإلسالمٌة", مجلة التربٌة والعلم, مجلد

 29, ص 1938اساتذة الرسم, القاهرة  اتحادحسن, زكى: الفنون اإلسالمٌة,  -36
 -بالتصوٌر راجع: وعالقتهللتفاصٌل حول موضوع اإلسالم  -31

 .1919الباشا, حسن: التصوٌر اإلسالمى فى العصور الوسطى, دار النهضة العربٌة, القاهرة 
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تدور حول نواة الذرة, والمالبكة تدور حول  اإللكتروناتعقارب الساعة, بل حتى 
ُحوَن " عرش الرحمن مصداقا لقولة تعالى  َوَتَرى اْلَمََلئَِكَة َحافِّيَن ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش ُيَسبِّ

ِ َربِّ اْلَعالَِمينَ  بَِحْمدِ  ِهْم َوقُِضَي َبْيَنُهم بِاْلَحقِّ َوقِيلَ اْلَحْمُد ّلِِله َربِّ
وٌتمادى البعض "، 38

 اتخذهفٌقول بؤن الكون كله ٌدور بحركة دابرٌة حول عرش الرحمن, وهو الذى 
والتقرب إلى هللا بالذكر من خالل الرقص بالدوران,  لالبتهالالصوفٌة من بعد كؤسلوب 
لهٌة ورمزا لملكوت هللا ى والفنى اإلسالمى تمثل القوه اإلفالدابرة فى الفكر المعمار

, مما ٌعكس األهمٌة الواضحة والفلسفٌة لهذا العنصر الزخرفى الذى 39الواحد
عنصر الزخرفى فى فى العصور اإلسالمٌة المختلفة, وقد ظهر هذا ال استمراستخدامه

العدٌد من الوحدات الجصٌة موضوع الدراسة سواء منفردا أو مركب مع وحدات أخرى 
 . بؤنواعهاداخلها عرفت بعدة مسمٌات منها البٌذانة 

 الشكل النجمى .2

ظهرت وتعددت أشكال النجوم فى الزخارؾ الجبسٌة بقطر, وعادة ما تكون تلك األشكال 
النجمٌة داخل دوابر فٌتم تقسٌم محٌط الدابرة لتنتج لنا نجوما خماسٌة أو سداسٌة أو ثمانٌة 

التى أقبل علٌها الفنان المسلم وأوجد لها  الوحداتوالزخارؾ النجمٌة من أكثر ,وتردٌداها
فى الحضارات القدٌمة فوجد  تشاعكما , استخدمهامردودا على العدٌد من المواد التى 

فى العصر الفرعونى فى هرم أوناس بمنطقة سقارة وبعض مقابر بنى حسن بالمنٌا, كما 
م إلى العالقة , وتشٌر أشكال النجو41ظهرت اشكال النجوم فى حضارات ما بٌن النهرٌن

بٌنهما, إضافة إلى وجود معانً أسطورٌة وقدسٌة  واالندماجما بٌن السماء واألرض 
, وقد ابدع الفنان فى تشكٌالت تلك النجمة 41تختلؾ باختالؾ عدد اضالع النجمة

اال ان تلك التعرٌفات اعتقد انها كانت من وتعددها على مهاد متعدد بشكل شبكى متوالد, 
الفنان هنا ال ٌمكننا د بمكان إلمكان هذا الفنان البسٌط ان ٌلم بها اال أن الصعوبة والتعقٌ

الطبٌعٌة التى عاش وترعرع فٌها والتى تمثل السماء ونجومها  بٌبتهأن نفصل بٌنه وبٌن 
فى الصحراء فالعرب ٌستخدمون النجوم منذ القدم  أحوالهوتحركاتهبالػ لدٌة فى  اهتمام

وتعالى بالنجوم ومواقعها فى  سبحانهمواقٌتهم, وقد اقسم هللا فى التعرؾ على اتجاهاتهم و

                                                             

 15القران الكرٌم, سورة الزمر, اٌة  -38
وم بهنسى, عفٌفى: األصالة اإلسالمٌة فى عمارة القدٌس وزخارفها, ابحاث الندوة السادسة عن ٌ -39

 11القدس, ص 
http://islamicarchaeology.blogspot.com/ 

ٌاسٌن, عبد الناصر: الفنون الزخرفٌة فى مصر منذ الفتح حتى نهاٌة العصر الفاطمى, دار الوفاء,  -41
 851, ص2112األسكندرٌة

واألشكال والمضامٌن  المبادئبهنسى, عفٌفى: معانى النجوم فى الرقش العربى"الفنون اإلسالمٌة  -41

,  1989, دار الفكر  دمشق1983أبرٌل  بإستنبولالمشتركة, مقال أعمال الندوة العالمٌة المنعقدة 
 61ص

, ص ص 2116, 1ٌاسٌن, عبد الناصر: الرمزٌة الدٌنٌة فى الزخارؾ اإلسالمٌة, زهراء الشرق, ط
116- 111 
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, وقولة 42القران فى قولة تعالى " فال أقسم بمواقع النجوم, وإنه لقسم لو تعلمون عظٌم"
 عبدته, فى إشارة لنجم الشعرى الٌمانٌة الذى 43تعالى " وعالمات وبالنجم هم ٌهتدون"

ا أن للنجوم والكواكب أهمٌة قصوى فى بعض األقوام ومنهم العرب قبل اإلسالم, كم
, وٌجب على الربان الماهر وخاصة نجم سهٌل البحر للتعرؾ على المنازل والمسالك

التعرؾ على مواقع النجوم ولدٌة دراٌة كبٌرة فى مواقعها ومنازلها وكٌفٌة االهتداء بها, 
جارة والؽوص وقد مثل ذلك فى الخلٌج أهمٌة كبٌرة الرتباط أؼلب أهلة بالبحر فى الت

ومن هنا وخاصة نجم سهٌل فلدٌهم معرفة واسعة بالنجوم واهتمام واضح بها وبمنازلها 
الفنٌة فهو مردود طبٌعى  أعمالهفى تصوٌر أشكال النجوم فى  االهتمامظهر تردٌد هذا 

ومن  حٌاتهبٌبى من بٌبة الفنان والتى هى أول مإثر واضح ومباشر ٌإثر علٌه فى 
بتلك المإثرات المحٌطة به وله بها ارتباط وثٌق ومباشر عن  ٌتؤثرا حوله, فهو عادة م

 تلك التفسٌرات الفلسفٌة المعقدة التى قد ال ٌفهمها فى االساس أو ال ٌلتفت لها. 
 الوحدات الزخرفية المحلية: .3

 المختلفة: هى أشهر وحدة زخرفٌة نفذت على الجص والخشب فى مناطق الخلٌجالبيذانة ,
وهى مفرد وجمعها "بٌذان" حٌث نفذت على العدٌد من المواد الخام بشكل معٌن داخل 

" وانتقلت إلى التركٌة واألردٌة من  بآدامدابرة, والبٌذانة كلمة فارسٌة األصل من " 
ٌنتشر هذا النوع من الشجر فى الٌمن و, أو اللوز المر44أصلها الفارسى وتعنى اللوز
, لذا اشتق مصطلح بٌذانة الفنى من شكل 45ب شرق آسٌاوعمان والهند ومناطق جنو

وسحبته, وما زالت مشهورة ومعروفة فى الخلٌج حتى الٌوم بنفس  امتدادهاللوز فى 
, وقد تدل على النجمة أو الزهرة الرباعٌة كما قد تكون سداسٌة أو ثمانٌة, وشكل 46االسم

ى منطقة ما بٌن النهرٌن البٌذانة داخل الدابرة قرٌب جدا من عنصر زخرفى أستعمل ف
, ومع الوقت فقد معناه 41ألرجاء العالم األربعة أشعتهكرمز قدٌم أللة الشمس الذى ٌبعث 

بسٌط منفذ بالحفر  اختالؾ, كما ظهر هذا الشكل مع 48الوثنى واستمر الشكل الزخرفى
على الحجر الرملى فى مبذنة قطب محل بدلهى فى الهند والتى ترجع تارٌخها الى 

ضرٌح جور امٌر بسمرقند المإرخ بالقرن الخامس ى عل, وبالتفرٌػ ـه612م/ 1216

                                                             

 16 -15القران الكرٌم , سورة الواقعة, أٌة  -42
 16ران الكرٌم, سورة النحل, أٌة الق -43

44 - http://www.souqaldoha.com/vb/t63634-3.html 

http://www.kuwait-history.net/vb/archive/index.php/t-137.html 

45 - http://forum.nooor.com/t53506.html 

http://www.q8yat.com/t531492.html
 

حوار مع أحد فنانى الجص بوزارة الثقافة والتراث القطرٌة " عبد هللا أبو شرار ", بكتارا  -46

 31/3/2114 -15بمعرض حالل هل قطر فى الفترة من 
العربٌة السعودٌة, نادى جازان حسن, سلٌمان محمود: األوانى الخشبٌة التقلٌدٌة فى المملكة  -41

 118, ص 1989جازان -األدبى
 26: 24حسن: الزخارؾ الجصٌة, ص ص  -48

http://www.souqaldoha.com/vb/t63634-3.html
http://forum.nooor.com/t53506.html
http://forum.nooor.com/t53506.html
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 التؤثٌرجمٌعا إال أننا ال ٌجب أن نؽفل  التؤثٌرات, وعلى الرؼم من تلك (5عشر" لوحة 
 باالعتقاداتمن المجتمع حٌث تؤثر المجتمع فى تلك الفترات بشكل قوى المحلى الداخلى 

 الموروثاتالسحرٌة والكهانة وكان األفراد ٌعملون على دفع شر العٌن والحسد ببعض 
أحد أشكال البٌذانة وهو شكل  تؤتىالشعبٌة كرسم العٌن والخرزة الزرقاء, ومن هنا 

شكل العٌن الناظرة والتى مثلت على  المعٌن داخل الدابرة لٌعبر بشكل تجرٌدى عن
وجد فى العدٌد من المجتمعات  اجتماعًلشر العٌن والحسد, وهو مردود  دراالجدران 

بها الفنان  وتؤثرالبسٌطة فى تلك الفترة  بل ال زال مستخدم فى العدٌد من المناطق 
رفٌة, الفنٌة فهى تعتبر عصب الوحدات الزخ منتجاتهعلى  بٌبتهالمحلى فؤوجدها من 

وظهرت البٌذانة فى الزخارؾ بعدة أشكال منها البٌذانة المربعة, والبٌذانة الشجرى 
 .(6)شكل49والبٌذانة المشبكة والبٌذانة الروزٌتا

 هى وحدة زخرفٌة انتشرت فى الخلٌج ونفذت على العدٌد من المواد الخام الموزة :

زخرفة على  والموزةعلى بعض وحدات البحث,  الموزةوظهرت زخرفةالصناعٌة, 
ع او عكس اتجاه عقارب م ىشكل خطوط اشعاعٌة تخرج من مركز دابرة بشكل ملتو

أسم علم هندى سنسكرٌتى من األسماء التى ه , فقٌل أنلفظة موزه نفسها االساعة, أم
انتقلت وانتشرت بالخلٌج العربى مستوحى من شكل ثمر الموز وٌتشبه به النساء فى 

وخاصة  اللإلإهى أسم من أسماء  الموزة, كما قٌل فٌها أن 51الوجهرشاقة القوام وجمال 
", وتوصؾ به النساء داللة 6نوع معٌن منه ذو شكل ملتوى شدٌد الوهج االبٌض "لوحة 

ٌات فى بلدان الخلٌج سم منتشر بدرجة كبٌرة بٌن الفت, واال51على شدة الحسن والجمال
, وبالنسبة لكل من التفسٌرٌن فهو ٌشٌر إلى نمط وصفى للنساء سواء 52هو ومشتقاته

وهو عصب الحٌاة فى الخلٌج قدٌما أو بثمرة الموز وجمال ونعومة  باللإلإأرتبط 
 .ملمسها

 نوع من الزخارؾ التى انتشرت فى الخلٌج وظهرت على الجص والخشب  وهً:الوردة
وقوام زخارفها أشكال هندسٌة من خطوط وتهشٌرات  والتفرٌػ,ونفذت بالحفر والحز 

قد ٌكون اسمها و للتربٌع,مستطٌلة مفرؼة تتحرك حول المركز بشكل دابرى أقرب 
كما ظهر نفس متفتحة,مشتق من شكل الزهرة حٌث ٌوحى مظهرها عن بعد بشكل زهرة 

                                                             

  161ص  – 99: 96عبذ هللا: السخرفت الجبسيت, ص ص  -49

50-http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name= 

%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word 

51 - http://forum.hawaaworld.com/showthread.php?t=3204026 

http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=500a8908a00c4773 

http://www.elebda3.info/meaning-of-

names/%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A9 

52 - http://www.albayan.ae/ramadan/stations/2012-07-27-1.1696100 

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name
http://forum.hawaaworld.com/showthread.php?t=3204026
http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=500a8908a00c4773
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ن العنصر باستخدام االجر فً زخرفة مبذنة مسجد االمام الجامع بؤصفهان بإٌرا
 (.1لوحة )والمإرخ بالقرن السابع عشر 

  :هى إشارة لنوع من الزخارؾ الجمٌلة المتناسقة التى تزخرؾ الجص اصابع العروس
وقوامها دابرة ربٌسٌة تزخرؾ من الداخل بوحدات طولٌة تخرج من المركز  والخشب,

حٌث تشبه أصابع العروس لٌلة زفافها فى  متناسق,إلى محٌط الدابرة بشكل مفصص 
زخارؾ منزل الشٌخ عٌسى بن وقد ظهر هذا النوع من الزخرفة فى  وجمالها,تناسقها 

 (8على الخلٌفة بالبحرٌن )لوحة 

 هى من أنماط الزخارؾ القدٌمة التى ظهرت فى العراق القدٌم  :الزخارف الحصيرية

فى تكوٌنها اشكال البسط والحصران  تشبهوالتى  القدٌمة,وبابل والحضارة المصرٌة 
شكال ممٌزا فى تكوٌناتها التى عادة ما  تؤخذالتى ٌتم تصنٌعها من سعؾ النخٌل والتى 

تكون هندسٌة وقد ظهرت تلك الزخارؾ على المنسوجات فى الٌمن وعلى العمارة فى 
مسحة زخرفٌة على  ضفاءإلعمل فٌها وحدات الطابوق المزجج التى أست 53العراق

وقد ظهر هذا النوع من الزخارؾ فى بعض الوحدات الجصٌة  الهندسٌة,كوٌنات الت
 .بمتحؾ قطر الوطنى

 :الزخارف النباتية 

تعتبر الزخارؾ النباتٌة من الزخارؾ الهامة التى انتشرت واشتهرت فى الفنون بصفة 
النباتٌة من ر الوحدات ٌعامة سواء قبل اإلسالم أم بعده, وتفنن المعمار المسلم فى تصو

بالفكر  وادمجوهاالسابقة علٌهم , وورث المسلمٌن والعرب الثقافات لبٌبة والطبٌعةمملكة ا
اإلسالمى نتٌجة لدخول أؼلب تلك األمم فى اإلسالم, فظهرت الزخارؾ النباتٌة القرٌبة 
من الطبٌعة والمحورة والمجردة على التحؾ والعمارة اإلسالمٌة وتعتبر زخارؾ الرقش 

ى من أهم الوحدات الزخرفٌة التى أبدت اهتمام بالمملكة النباتٌة, وإن اعتمد الفنان العرب
المسلم على إظهار عنصر التجرٌد بشكل واضح على أعماله فنالت الزخارؾ النباتٌة من 
هذا المنهل جزء كبٌر وتكفى نظرة واحدة على طرز سامراء الثالثة لندرك مدى التطور 

تٌة من القرب من الطبٌعة إلى التحوٌر فالتجرٌد, ومنطقة الذى واكب الزخارؾ النبا
افرادها على البحر  اهتمامالخلٌج العربى تعتبر منطقة صحراوٌة فى األساس, فانصب 

, وكانت معالم الوحدات النباتٌة لدٌهم محدودة ما بٌن مناظر النخلة أساسًكعنصر جذب 
وبعض أنواع األزهار التى فى باعتبارها من أهم عناصر المجتمع البٌبى الصحراوى, 

من جٌرانهم سواء الفرس فى الجانب الشرقى للخلٌج أو من مناطق  استعاروهاالؽالب 
 الشام والعراق أو الهنود والصٌنٌون بفعل العالقات التجارٌة المتبادلة بٌنهم منذ القدم .

فٌة فى أدى ما سبق إلى ضعؾ ظهور الزخارؾ النباتٌة إلى حدا ما بٌن الوحدات الزخر
فً عمارتها منطقة قطر, فٌظهر من القطع موضوع الدراسة من الحشوات الجبسٌة 

                                                             

القٌم الجمالٌة للوحدات الزخرفٌة فى مرقد النبى ذو الكفل, مجلة مركز عجام, أنعام عٌسى كاظم:   -53

 341: 311, ص ص  2113بابل للدراسات اإلنسانٌة, المجلد الثالث, العدد الثانى, 
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بعض  اعتمادبشكل صرٌح ومباشر, وإن ٌمكن  نباتٌةعدم وجود زخارؾ  التقلٌدٌة
إلى  النباتًكذلك ولكن مع بعض التجرٌد إلخراجها من مفهومها  اعتبارهاالوحدات على 

ما أنه من المإكد أن تلك الوحدات لم تكن من نبع , كالهندسًالشكل الجامد والمسطح 
وافدة من ثقافات محٌطة بتلك المنطقة, وقد ظهرت الوحدات  فؤنهابالتؤكٌدالبٌبة المحلٌة 

النباتٌة بشكل ضٌق جدا حٌث كانت الوحدة الزخرفٌة الربٌسٌة فٌها عبارة عن زهرة 
 نباتًطبٌعة فى شكل فرع نباتٌة سداسٌة البتالت صورت بشكل قرٌب إلى حدا ما من ال

تخرج منه الزهرة فى نوع من الزخارؾ نادر الظهور فى الوحدات الزخرفٌة النباتٌة 
وإن ٌذكر ظهورها فى بعض الوحدات فى هرت فى الزخارؾ القطرٌة على الجصالتى ظ

وقد ظهرت نفس الوحدة المنطقة الشرقٌة من شبة الجزٌرة العربٌة وتعود للفترة الهلٌنٌة, 
الزخرفٌة على حشوات من الجص من المنامة بالبحرٌن بمنزل أحمد بن سلمان بن خلؾ 

, وٌذكر على أن 54وٌعود للقرن العشرٌن من تنفٌذ معمار فارسى ٌعرؾ بمحمد  أمٌن
هذا النوع من الزخرفة معروؾ بزهرة الروزٌتا وهو مستخدم لدى الساسانٌٌن فى 

 .55ترسم داخل الدابرة كما هى لدٌنا األناٌران, وعادة فى حال وجودها بالخلٌج أن 
هذا وٌبدو مما سبق الؽنى والتنوع فى الوحدات والعناصر الزخرفٌة التى انتشرت على 

منطقة قطر التى هى محل الدراسة وإن لم ٌإدى ذلك إلى التباعد  والجص فى الخلٌج 
فهى لم تنفصل عن الهوٌة الثقافٌة للمنطقة وسكانها  تؤكٌدبٌن جنبات الخلٌج بل أدى إلى 

المحٌط حولها بل استمدت منه مقوماتها التى طورتها واستمرت تستخدمها كما استعارت 
 وتؤثرتبالزخارؾ والوحدات الهندٌة والفارسٌة  فتؤثرتفنون المناطق السابقة علٌها  من

لعودة إلى روح اإلسالم األولى فى البساطة والتقشؾ والبعد لبالمد الوهابى الدٌنى الداع 
عن الزخرفة والبهرجة, وقد امتازت الزخارؾ السابقة فى قطر ببعض الممٌزات التى 

على التمكن المهنى للصانع وحسه الفنى العالى وإلمامه بالمخططات الهندسٌة وعلم  دلت
 -الحساب والهندسة, وتتركز تلك الخصابص فى:

  :التوازن من أهم ممٌزات الفنون اإلسالمٌة عامة فال نكاد نجد طؽٌان لعنصر التوازن

وهو ما لوحظ بشكل  الفنى,وهناك تكامل بٌن العناصر الفنٌة المكونة للعمل  آخر,على 
واضح من وجود نوع من التوازن الخفى بٌن وحدات العناصر الزخرفٌة الممثلة على 

قتها ببعضها وبالفراؼات المحٌطة حال الجبس فى القطع موضوع البحث وتناسق عال
وجودها, على الرؼم من وجود وحدات هندسٌة وأخرى نباتٌة فى البعض األخر إال أنه 

 وجد توازن ؼٌر ظاهر بٌن وحدات تلك األعمال.

  :التام والعالقة بٌن وحدات العمل الفنى الواحد وعالقتها بعضها  االرتٌاحوهو اإليقاع

لك فى تضادها وتقابلها وكثافتها وانسجامها مع ما حولها من ببعض فى محٌط العمل, وذ
العناصر, والعالقة بٌن الظل والنور, نجد أن كل ذلك قد حقق بوضوح فى الحشوات 

                                                             
54 - Majed, Ebrahim Issa: The Traditional Construction of Early Twentieth Century Houses in 

Bahrain, Arab Gulf States Folklore Center 1987, pp 130: 141 
171: 161عبذ هللا: السخرفت الجبسيت, ص ص  - 55
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الجصٌة موضوع الدراسة حٌث وضحت حركة الخطوط ودقتها وسمكها, وحددت 
اؼم بٌن وحدات المساحات الزخرفٌة بدقة ومهنٌة, مما عكس وجود نوع من االٌقاع والتن

العمل وخاصة بٌن تلك الوحدات التى مزجت فٌها الوحدات الهندسٌة بتلك النباتٌة وعلى 
عكست فكرة معٌنة وهى حٌوٌة الزخارؾ مع الحفاظ على عنصر  فؤنهاالرؼم من قلتها 

دٌنى من مإثرات نجد والجزٌرة  تؤثٌرفى مظهرها وهو من المإكد أنه  56القوة  والوقار
 العربٌة.

 التنوع من أهم خصوصٌات وممٌزات الفنون اإلسالمٌة حٌث حافظ الفنان  57تنوع:ال

على تنوع عالى فى الزخارؾ الهندسٌة والنباتٌة والكتابٌة إلى جوار بعض من زخارؾ 
الكابنات الحٌة فى بعض الفترات على نطاق ضٌق ؼالبا, وساعد على ذلك استفادة الفنان 

هللا بها من ممٌزات, وٌمكن رإٌة هذا التنوع فى  المسلم من الطبٌعة حولة وما حباه
الحشوات الزخرفٌة الجصٌة موضوع الدراسة بحال كونها ذات أشكال زخرفٌة متنوعة 
ومتعددة من الوحدات الهندسٌة المختلفة, وهو فى ذلك لم ٌنفصل عن البٌبة والطبٌعة 

شكلت  اجتماعٌةالمحٌطة به وبمجتمعة, كما لم ٌنفصل عن عادات وتقالٌد وموروثات 
الزخارؾ على هذا الشكل من التنوع والحٌوٌة على الرؼم من  فجاءتعبر عقود  وجدانه

 كونها زخارؾ هندسٌة تتم عبر القلم والمسطرة 

 :كان للخلفٌات واألساس اإلسالمى لسكان منطقة الخلٌج كونها قرٌبة جدا من  التجريد
لحكام من منطقة نجد ونرٌد بذلك دار اإلسالم األولى , بل وخضعت فى بعض فتراتها ل

الحكام الوهابٌٌن, وما انعكس من ذلك من انتشار المذهب الوهابى المستقى من تعالٌم 
االمام احمد بن حنبل, والداعى فى االساس الى التقشؾ, والبعد عن بهرجة الحٌاة 

فنانٌن والعودة إلى بساطة اإلسالم االولى, دورا كبٌرا فى تشكٌل الوعى الثقافى لدى ال
فى منطقة الخلٌج وبخاصة منطقة قطر التى خرجت أهم قبابلها وهى المعاضٌد من قلب 

, فخرجت أعمالهم مثاال للتجرٌد والبعد عن الطبٌعة 58الحجاز النابض بالوهابٌة
 والبساطة.

 :هى كذلك من الممٌزات العامة للفن اإلسالمى والتى قد ٌكون ورثها  التناظر والتماثل
ابقة علٌة وخاصة الفن الساسانى الذى اشتهر عنه السٌمٌترٌة والتى تتضح من الفنون الس

, وتعتبر الحشوات الجصٌة بمتحؾ قطر المشهورةبشكل كامل فى مناظر شجرة الحٌاة 
على تنفٌذ  وتمرسهالوطنى وزخارفها من العالمات الواضحة فى إظهار اهتمام الفنان 

والتماثل "نصفى" إذ عادة ما أوجد خط  خاصٌة السٌمٌترٌة, وهناك نوعان من التناظر

                                                             

سالميت واالستفادة مىها فً تطبيقاث زخرفيت معاصرة, الشرقاوي, داليا احمذ فؤاد: السخارف اإل -56

  147, ص 0222مخطىط رسالت ماجستير, كليت الفىىن الجميلت, جامعت حلىان

ص ص  – 17: 16, ص ص 1994, دار دمشق للىشر 1لفىىن السخرفيت, جـطالى, محً الذيه: ا -57

02 :05 

االمارة الً استقالل الذولت,مطابع  وشأةواخران: تطىر قطر السياسً مه  الشلق, احمذ زكريا & -51

71: 65, ص ص0226الذوحت 2ريىىد الحذيثت للطبع والىشر, ط
 



  61دراسات في آثار الوطن العربي                                                   

623 

أوسط وهمى ٌقسم كل أجزاء عمله تنقسم الزخارؾ من حولة فى تناسق وتكامل وتشابه 
تام ٌكمل أحد قسمٌها اآلخر, و"كلى" على مستوى الحشوة كاملة بحٌث تتكرر كامل 

 الوحدة الزخرفٌة.

 :لمالء الفراغ بتعدد  عامة,االتجاهكذلك من ممٌزات الفن اإلسالمى  وهًكره الفراغ

وٌالحظ فى قطع الدراسة المٌل  الوحدات,وتنوع وتوالد وتكرار أشكال الزخارؾ على 
تعتمد فى األساس  الزخرفٌة,لمالء أؼلب الفراؼات بؤنواع مختلفة ومتعددة من الوحدات 

مختلفة من  بؤنواعٌتم حشو مالء باقى المساحات  انتهابهاعلى وحدة مركزٌة وبعد 
 .59الفرعٌةالزخارؾ 

 المتبادلة: التأثيرات -

: تعد التؤثٌرات الزخرفٌة الفارسٌة هى عصب التؤثٌرات التى الفارسية التأثيرات

ظهرت بشكل واضح على األعمال والزخارؾ فى مناطق الخلٌج العربى, بل 
وامتدت لمناطق شرق إفرٌقٌا وجنوب شرق آسٌا نتٌجة للعالقات التجارٌة 

تلك المناطق, والعالقة بٌن مناطق فارس والحضارة والسٌطرة العسكرٌة على 
الساسانٌة ومناطق الخلٌج العربى قدٌمة جدا, فقد خضعت مناطق الخلٌج العربى 
للنفوذ الفارسى لفترات طوٌلة من خالل حلفابهم من العرب المناذرة, وظلت تحكم 

 من قبل الفرس حتى وصول اإلسالم لمناطق الخلٌج العربى وكان لهم منادٌب
, لذا 61للحكم الفارسى ٌعرفوا "بالمرزبان" وهم حكام األقالٌم الحدودٌة لدى الفرس

كانت العالقات بٌن الفرس والخلٌج العربى والهند على قدم وساق منذ فترات 
قدٌمة ساعد علٌها خضوع تلك المناطق لسلطة واحدة وهى الفرس كما اوضحنا, 

والعربى, وتعد "لنجه وبندر كذلك القرب الشدٌد بٌن شطرى الخلٌج الفارسى 
بها الجموع العربٌة  استقرتمن أهم تلك الموانى الفارسٌة التى ” عباس وبوشهر

من الخلٌج ذهابا وإٌابا, وتعتبر قبٌلة المطارٌش العربٌة من القبابل الكبٌرة التى 
ببوشهر بل وعملت فى بعض األحوال على الهجوم على البحرٌن وهو ما  استقرت

م, بل وحاول االستٌالء على 1153ناصر آل مذكور حاكم بوشهر  قام به الشٌح
جموع العتوب والمعاضٌد  لٌتبعهالى البحرٌن  وارتدولكنه فشل  1111الزبارة 

, ونتٌجة لتلك العالقات المتبادلة بٌن شطرى الخلٌج 61على البحرٌن لالستٌالء
عدا التفوق العربى والفارسى والتحرك المتبادل بن الصناع فى الجانبٌن هذا 

الحضارى للجانب الفارسى فى الصناعات والمهن الحضارٌة هى التؤثٌرات التى 
                                                             

, المجلس الوطنى للثقافة 14المعرفة ع  بهنسى, عفٌفى: جمالٌات الفن العربى, سلسلة عالم -59

 42: 41,ص ص 1919والفنون واآلداب, الكوٌت 
الفنٌة للنشر والتوزٌع, القاهرة  واآلثار, الدارالباشا, حسن: األلقاب اإلسالمٌة فى التارٌخ والوثابق  -61

 469, ص 1989
 25: 22ص ص  ألقالٌمالبحرٌن,المطٌرى: التارٌخ السٌاسى 

 44: 41امارة قطر العربٌة, ص ص الشٌبانى,   -61
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للجانب العربى عبر الهجرات والحركات للقبابل بٌن طرفى الخلٌج, وقد  انتقلت
استمرت تلك التؤثٌرات حتى وقتنا الحاضر وتجلت فى العدٌد من األلفاظ الدخٌلة 

–درٌشة – روزنامة–الخلٌح مثل ) دروازه  من الفارسٌة إلى العربٌة فى مناطق
العرب  احتكرهابادجٌر( وؼٌرها, كما تجلت تلك التؤثٌرات فى بعض المهن التى 

التى  وأعمالهوزخارفهالقادمٌن من البر الفارسى وخاصة فى مجال المعمار 
اشتهر بها الجانب الفارسى بل وانتقلت منه لٌس فقط للخلٌج  بل للهند كذلك من 

هرت العدٌد من الوحدات الزخرفٌة الموجودة على الزخارؾ الجصٌة , فظقبل
زخارؾ البٌذانة على شباك ضرٌح معمارٌة بفارس كما فً  تبقطر على منشا

جور امٌر بسمرقند والذى ٌرجع للقرن الخامس عشر, وزخرفة الواردة  بقوالب 
 " 5 الطوب على منارة مسجد االمام بؤصفهان "لوحة

ارتبطت مناطق الخلٌج العربى بعالقات تجارٌة وثٌقة بمناطق  :التأثيراتمن الهند

حوض نهر السند, وقد ظهرت دالبل أثرٌة تإكد ثبوت العالقة بٌن مناطق الخلٌج 
وحضارات حوض نهر الهندوس والتى ترجع للعصر البرونزى كتلك الشواهد 

عثر على  األثرٌة بجزٌرة أم النار ومنطقة الهٌلى بإمارة العٌن باألمارات, كما
مجموعة أختام وأوزان هندٌة بمناطق بالبحرٌن ٌرجع تارٌخها للقرن الثالث قبل 
المٌالد, مما ٌبرهن على العالقة والتعامل الذى كان متواجد بٌن أهالى دلمون 

, وتعتبر الفترة اإلسالمٌة هى الفترة سواق المنطقة المشهورةومناطق الهند وأ
ن الهند والخلٌج العربى وصوال للبصره, وبعد الذهبٌة فى العالقات التجارٌة بٌ

م إلى 1182ذلك بفترة أدى انتقال قبابل المعاضٌد والعتوب إلى مناطق البحرٌن 
دهار التجارة بمنطقة البحرٌن بشكل كبٌر وكانوا ٌسٌطرون بشكل شبة كامل زا

على تجارة اللإلإ فى الخلٌج, وكان ٌجلب من الهند لمناطق الخلٌج والشام 
" كما اشتهرت قبٌلة  -الطواوٌس -الحرٌر-االرز المرجان  -اق " التوابلوالعر

القواسم بحركتها الكبٌرة فى مٌاه الخلٌج حتى وصلت إلى سواحل كتش والسند 
ومشارؾ مومباى التى ظلت هى وكراتشى من أهم المراكز الهندٌة للخلٌجٌٌن إذ 

مة واستقروا بها نزح عدد كبٌر من اسر الخلٌج الى مومباى منذ فترات قدٌ
تشمل واحد من أشهر أسواق اللإلإ فى المنطقة, كما تعتبر مركز طبى  العتبارها

هام للعالج ألهل الخلٌج فى تلك الفترات وأسسوا بها المراكز اإلسالمٌة الخلٌجٌة 
, وفى 62مع سكان المناطق االصلٌن وامتزجواوالمدارس لتعلٌم أصول الدٌن, 

الجالٌات الهندٌة بالمنطقة العربٌة فى الخلٌج فى  المقابل استقرت مجموعات من
عصور ما قبل اإلسالم, وقد عرفهم العرب منذ القدم بمسمٌات مختلفة فعرفوا 

ساورة أو السٌابجة, كماعرفوا باألحامرة والمٌد والبٌاسرة والتكاكرة, بالزط أو اال
كوكالء تجارٌٌن,  وكان أؼلبهم ٌعمل فى التجارة والبحر بٌن الهند والبالد الخلٌجٌة

                                                             

 41: 26القاسمى: الوجود الهندى فى الخلٌج, ص ص  -62
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, وأدى هذا التداخل 63ؼٌر أن طابفة منهم كانت تعٌش فى خٌام كالبدو الرحل
القوى بٌن العرب والهنود فى بعض مناطق الخلٌج إلى فساد فى عربٌة  واالحتكاك

, وكان الهنود الواردٌن 64تلك المجموعات وأهمهم قبابل عبد القٌس وأزد عمان
ومٌول فكرٌة وثقافٌة ودٌنٌة بل  اتجاهاتذو للخلٌج من عدة مناطق من الهند 

وجسمانٌة مختلفة, وهو ما ترك اثره على المجتمع الخلٌجى بشكل واضح وأثر 
الظاهر بٌن تلك  لالندماجعلى العدٌد من العادات والتقالٌد فى مناطق الخلٌج 

الهندٌة التى دخلت فى  المصطلحاتالطوابؾ وسكان الخلٌج فظهرت العدٌد من 
, لذا وكان 65بجلى" -دروزاه -توله -تجورى -بتلك المناطق ككلمات " بفته العربٌة

أن أثر كل منهم فى األخر بشكل أو بآخر  والتمازجنتٌجة طبٌعة لهذا التداخل 
وتجلت تلك التؤثٌرات فى عدة مجاالت كان مجال المعمار والزخارؾ المعمارٌة 

حضاراتها القدٌمة كما  الجبسٌة إحداها فالزخارؾ الجبسٌة ظهرت فى الهند فى
الهند كذلك بالوحدات الزخرفٌة الفارسٌة وعملت على نقلها لعدة مناطق  تؤثرت

كان الخلٌج أهمها, واشتهرت الزخارؾ النباتٌة بشكل كبٌر فى العمابر الهندٌة, 
كما ظهرت الوحدات الهندسٌة كذلك وخاصة فى بعض عمابردلهى والتى تعود 

لمٌن فى الهند, والتى ظهرت فٌها وحدات هندسٌة المس المؽوللفترات سالطٌن 
نجمٌة ودوابر ووحدة المقابس أو المباخر التى ظهرت على زخارؾ الجص فى 

 " 9فظهرت فً قطب منار بدلهى والذى ٌرجع للقرن الرابع عشر" لوحة  الخلٌج
: فى حٌن كانت العالقات بٌن منطقة قطر وباقى مناطق من البحرين التأثيرات
لعربى من البحرٌن واالمارات عالقات قوٌة ما بٌن تجارٌة, وعابلٌة زاد الخلٌج ا

من ذلك كون أؼلب األسر فى تلك المناطق تربطهم ببعضهم البعض عالبق 
مصاهرة ونسب من األصل القبلى فاؼلبهم ٌتبع قبابل العتوب والمعاضٌد والنعٌم 

لٌستقروا فى التىهاجر أؼلبها من الحجاز أو الٌمن تحت ضؽط أسباب عدٌدة 
النهاٌة فى مناطقهم الحالٌة, ونتٌجة ألن التجارة وصٌد األسماك واللإلإ كانوا 

تلك  ارتبطتالبترول فقد  اكتشاؾعصب الحٌاة لتلك المناطق فى الفترة قبل 
ساعدت على تحرك االفراد 66المناطق بعضها البعض بعالقات متشعبة ومعاهدات

 انتقالبٌن موانٌها للتجارة والتبادل التجارى وحضور األسواق مما سهل من 
المإثرات والعناصر والخبرات ما بٌن مناطق الخلٌج بعضها وبعض, حٌث 

لفترة بل إن  61العدٌد من بٌوت المعاضٌد من قطر بالمحرق فى البحرٌن استقرت

                                                             

 58: 52المباركبورى: من النارجٌل الى النخٌل , ص ص  -63
 42القاسمى: الوجود الهندى, ص  -64

65- http://www.alayam.com/mobile/ardetails.aspx?id=7776 

لورٌمر, ج.ج: دلٌل الخلٌج, القسم الجؽرافى, الجزء الثالث, على بن على الدوحة, ص ص  -66
1249 :1251  
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ى لألسرة فى قطر ولد بالمحرق فى البحرٌن الشٌخ جاسم بن محمد المإسس األعل

وتتعدد الوحدات , 68وما زالت أجزاء من المنزل الذى ولد به موجود إلى األن

الجصٌة الزخرفٌة بالبحرٌن كما فً قطر كما ٌظهر فً وحدات منزل الشٌخ 
 ."8, "لوحةعٌسى بن على الخلٌفة بالمحرق التً ترجع للقرن التاسع عشر

: كانت سلطة حاكم عمان تمتد فى السابق من الحدود الواردة من عمان التأثيرات
, وأؼلب تجارة عمان كانت 69الجنوبٌة الشرقٌة لقطر شماال حتى اقلٌم ظفار جنوبا

من الهند وشرق افرٌقٌا وقد وصل البحارة العمانٌون لمراحل عالٌة جدا من 
ا لٌإسسوا إمارات المهارة فى ركوب البحار وصوال للهند ومناطق شرق افرٌقٌ

صٌد األسماك واللإلإ  وامتهنواعلى هذا الساحل وٌنشروا اإلسالم بٌن ربوعه, 
موانى الساحل العمانى  استعدتوكان لسلطان عمان أسطول كبٌر من السفن كما 

السفن القادمة من الخلٌج العربى فى طرٌقها للهند ذهابا واٌابا لذلك  الستقبال
ساحل عمان واستقرت بها جالٌات من الهند والصٌن  كثرت المراكز التجارٌة على

وشرق افرٌقٌا لتسهٌل أعمال التبادل التجارى بٌن تلك المناطق, كما سكنها أعداد 
 انتقالساعد ذلك بال شك على  11من تلك المناطق من فارس والهند وشرق افرٌقٌا

شرق التؤثٌرات والوحدات الزخرفٌة ما بٌن تلك المناطق من الهند والصٌن و
افرٌقٌا والخلٌج العربى وفارس كل تلك التؤثٌرات والزخارؾ التى امتزجت 

, كما ٌظهر فً زخارؾ وظهرت فى تلك المنطقة ذهابا واٌابا مع حركة التجارة
 ( 11 حصن جبرٌن والمإرخ بالقرن السابع عشر, " لوحة

 الصناع " المزخرفون": -

 الصانع,بالفنان أو  االهتمامجرت العادة فى الفنون اإلسالمٌة تقرٌبا بشكل عام على عدم 
الصناع والمزخرفون أنفسهم بذكر أسمابهم على أعمالهم إال فٌما  أولبكحٌث لم ٌهتم 

وعادة ما كانوا فى أؼلب تلك األحٌان ٌوجدون أسمابهم فى أماكن مخفٌة كما ورد  ندر,
أشرؾ ونفذ مدرسة السلطان حسن حٌث أورد أسمة بشكل  الذير المعمارى الكبٌ اسم

لنا المرحوم الدكتور  اكتشفهؼٌر واضح فى أعلى العتب الخاص بمدرسة الحنفٌة حتى 
ذلك  ارتبطوهو األمٌر المهندس محمد بن بٌلٌك المحسنى. وقد  1944حسن عبد الوهاب 

ذو شان لم ٌكن من الممكن أن عادة بان أؼلب تلك األعمال الكبٌرة كانت تقام ألفراد 
ؼٌر أسمابهم على تلك األعمال, إضافة إلى كون  آخريٌسمحوا بظهور أسماء 

المزخرؾ فى العادة هو من أرباب الصناعات أو الحرفٌٌن التى كانت تعتبر تقرٌبا من 
, وٌعتبر مزخرؾ الجبس 11المهن التى ٌمتهنها الطبقات الدنٌا من الناس فى ؼالب األمر

                                                             

 السلٌطى: والدة المإسس ظروؾ المكان والزمان -68
 11ص  عبد هللا: امارات الساحل وعمان والدولة السعودٌة أألولى, -69
 41عبد هللا: امارات الساحل وعمان والدولة السعودٌة أألولى, ص  -11

 143عبد هللا: الزخرفة الجبسٌة, ص  -11
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الفبة من الصناع الذٌن لم ٌهتموا فى ؼالب األحٌان بذكر أسمابهم على أعمالهم, من تلك 
مما أدى إلى فقد عدد كبٌر من تلك األعمال التى ال ندرى من قام بزخرفتها, وإن ظهرت 
بعض التوقٌعات على بعض األعمال القلٌلة كبعض األمثلة فى البحرٌن فى المحرق فى 

الذى  واالعتزازالقوى  االرتباطفة, وهو ما ٌشٌر إلى منزل الشٌخ عٌسى بن على الخلٌ
كنه المزخرؾ لهذا العمل الذى قام به, وٌرتبط بعمل الزخرفة الجبسٌة فى الخلٌج بعض 
العابالت المشهورة التى عادة ما كانت تتوارث تلك المهنة ابا عن جد, وتظل فٌها حتى 

المشهور المرحوم "احمد بن  تنتهى االسرة, وهو ما ٌبدو لنا من المزخرؾ البحرٌنى
سلٌمان بن عبد اللطٌؾ" الذى كان والده "سلٌمان بن عبد اللطٌؾ" مزخرفا وكذلك جده 
"عبد اللطٌؾ", وعادة ما كان ٌنتظم الولد فى خدمة ومساعدة أبٌة فى الصنعة كصبى من 
سن مبكرة حوالى الثانٌة عشر وٌظل ٌتدرج فى مراتب المهنة تحت اشراؾ والدة, حتى 
ٌصبح ملم بكل أسرارها وفنونها حتى مرتبة األستاذٌة, وبالنسبة لمنطقة قطر فان أشهر 

وال تزال بقاٌا من  ,المزخرفٌن فٌها بال شك هم عبد هللا المٌل, والهمٌلى, وأسد نصر هللا
شواهد أعمالهم فى أجزاء القصر الشرقى بالدوحة " متحؾ قطر الوطنى" وكذلك مسجد 

األصلٌة الى الهمٌلى سابق  أعمالهحدٌثا والذى تعود  تجدٌدهٌد القبٌب الذى هدم وأع
الذكر, كذلك من المزخرفٌن " احمد حسٌن " الذى قام بزخرفة العدٌد من بٌوت قطر, 

منزل نصر هللا, وبٌت الماجد  أعمالهوالمعمارى "حاجى على" والتى كانت من أهم 
عد كال من " أحمد الجناحى . كذلك 12ٌوقصر الشٌخ سحٌم بن حمد آل ثانى فى الرٌان

والمراؼى " من مشاهٌر الجصاصٌن القادمٌن من بر فارس وعملوا بعض الوقت فى 
من تالمٌذ  كما ٌعد المزخرؾ " ناجى أبو شراررس مرة ثانٌة, اقطر قبل عودتهم لف

الراحل عبد هللا المٌل وهو من مشاهٌر المزخرفٌن البحرٌنٌٌن وهو من عابلة فنٌة كذلك 
هذا وٌعد عبد هللا بو شرار زخرفة سور مسجد الخمٌس بالبحرٌٌن,  أعمالهومن أشهر 

ن ٌ( من أشهر المزخرفٌن الذٌن ال زالوا متواجد12-11أخو ناجى أبو شرار) لوحة 
, كما ٌعد األستاذ محمد على عبد هللا من القلٌلٌن الباقٌن بالمهنةعملون بقطر إلى الٌوم وٌ
التراث بالمنطقة وله من االبداعات العلمٌة والفنٌة ما هو ؼنى عن  والحرٌصٌن على

 الذكر وهو صاحب أول عمل متكامل عن الجص بمنطقة الخلٌج.
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  -: النتائج
 -التالً: هذا وقد افرزت تلك الدراسة بعض النتابج نجملها فى 

ابرزت الدراسة شٌوع الروح الهندسٌة فى الزخارؾ الجصٌة فى  .1
 المإثر األهم فى أنواع الخارؾ التى شاعت فى منطقة قطر. قطر,واعتبارها

أثبتت الدراسة الدور الفعال والربٌسى للمإثرات البٌبٌة والدٌنٌة المجتمعٌة فى  .2
 المعمارٌة بقطر المنشاةعلى نمط واسلوب العمارة والزخرفة فى  لتؤثٌرا

فى قطر ما وفرته لهم الطبٌعة من  والمزخرفٌنابرزت الدراسة اتباع المعمار  .3
الجبس فى  استخدامالواسع فى  االنتشارمقومات واستؽاللها بالشكل األمثل فكان 

 البناء والزخرفة.

والزخارؾ الجصٌة بقطر لٌست مجرد زخارؾ اثبتت الدراسة بان النقوش  .4
 صماء بل هى نتاج ثقافى تعبٌرى عن ثقافة وآداب مجتمع.

أظهرت الدراسة مدى الجدلٌة الفكرٌة التى تعرض لها المعمار فى الخلٌج فى  .5
محاولة التوصل لحلول واقعٌة وعملٌة لمشاكلة البٌبٌة والمناخٌة وطرق تكٌفه 

 معها.

ى عمق وتفوق المعمار والمزخرؾ الخلٌجى وثراء ظهر من خالل الدراسة مد .6
الظاهرٌة وذلك من خالل التعدد  بساطتهفى تلك الفترة على الرؼم من  قرٌحته

 الجبسٌة. أعمالهواالختالؾ والتوالد األشكال الزخرفٌة فى 

اظهرت الدراسة مدى عمق العالقات االجتماعٌة والثقافٌة بٌن أركان المجتمع  .1
د المإثرات المتبادلة بٌن أركانة وخاصة تلك المإثرات الخلٌجى كله من تعد

 والبحرٌن ونجد. عمان,الواردة من مناطق 

الثقافى بٌن منطقة الساحل الؽربى للخلٌج  التؤثٌروالتؤثرأظهرت الدراسة عمق  .8
ومناطق الهند والصٌن من جانب  ,جانبمن  إٌراناطق شرق الخلٌج فى ومن

 أخر.

والربٌسى للتجارة البحرٌة فى انتقال المإثرات  اظهرت الدراسة الدور الفعال .9
الثقافٌة والمجتمعٌة واللؽوٌة والفنٌة بٌن مناطق الخلٌج وما حولها من مناطق 

 حضارٌة وثقافٌة.

 بٌبتهالفنان على حسه العام المستقى أساس من  اعتماداظهرت الدراسة  .11
 سٌة.الزخرفٌة الجب عناصرهالمحٌطة به والتى انعكست بشكل واضح على 

 


