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وملديةل ورظاةر ل )676ةه1277 /م(
تعد هذه املدرسة باكورة املدارس اململوكية في دمشق ،فما إن وصل الظاهر بيبرس إلى حكم مصر
والشام حتى بدأ ببناء مدرستين في القاهرة ودمشق ،وإن كانت مدرسته في القاهرة قد هدمت معظمها ،فإن
مدرسة دمشق ما زالت محتفظة بأكثر معاملها األصلية أهمية على الرغم من الهدم والترميم ،نستطيع من
ا ُ
أساسا ات ِبع
خاللها أن نتعرف إلى قيم جمالية مهمة أبدعها املعماريون في بداية العصر اململوكي ،وأصبحت
في العصر اململوكي في ما بعد.
تقع املدرسة داخل باب الفرج والفراديس ،بجوار الجامع األموي وشرق املدرسة العادلية الكبرى .بنيت
مكان دار العقيقي ،وكانت دار أيوب والد صالح الدين .بدأ ببنائها امللك الظاهر بيبرس عام  676هـ 1277/م،
ُ
وأكملت في عصر ابنه السعيد بركة خان عام  677هـ ،وتذكر بعض املراجع أن الذي أمر ببنائها هو اًلبن
ا
نظرا ألن امللك الظاهر مات في العام نفسه(.)1

ش ل( : 1ورصي ومل فح ويةفو ورشرقل نإلى جانبه اف ة ض ي إلى حيز نجاني  -وملديةل
ورظاةر ل ةفي ل.
وملصدي، :صف رورباح ل فل 2015/3/29
()1عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي ،الدارس في تاريخ املدارس .إبراهيم شمس الدين ًّ
(معدا) ،ج( ،1بيروت :دار
الكتب العلمية) ،ص  ،263عن ابن كثير :البداية والنهاية.
3

وبعد موت اًلبن أكملها السلطان املنصور قالوون عام 680هـ ،إذ أضيفت املدرسة واكتمل تزيين غرفة
الضريح( )2في بداية عصره.
وتتضمن الكتابة املوجودة فوق املدخل الرئيس وتحت املقرنص توقيع املعماري الذي بناها ،وهو
إبراهيم بن غنايم املهندس ،3وتشير كتابة أحدث أضافها السلطان املنصور قالوون إلى جنازة املؤسس بركة
خان عام 680هـ1281 /م ،وهي مرتبطة ا
حتما بمرحلة ًلحقة من أعمال الزخرفة واستكمال املجمع بوصفه
ا
ا
كال متكامال( .)4وقد ُد ِرس املذهبان الشافعي والحنفي في هذه املدرسة(.)5

ور حو ل وملميايي
يتألف املبنى من طبقة أرضية ،وطبقة علوية فوق جهات الشمال والشرق والغرب .والطبقات العليا
ا
ليست كلها من أصل البناء ،فالطبقة فوق اإليوان الشرقي أضيفت حديثا لضرورة زيادة استيعاب عدد
الزائرين ا
حاليا ،إذ ُح ِول املبنى في العصر الحديث إلى مكتبة تحتوي قاعات مطالعة .أما الطبقتين الغربية
والشمالية فهما قديمتان ،ويوصل إليهما بسلم يقع في الزاوية الشمالية الغربية من البناء ،وكانا يحتويان
غرف املدرسة لكن الغرف كلها هدمت اآلن ،وصار مكانها قاعات للمطالعة.

ا
تنًل وملتهط وث ه نورصي ومل فح
وملتهط وث ه
بنيت املدرسة وفق الطراز املتقاطع ذي الصحن األوسط واإليوانات _شكل( ،_)1يقع مدخلها الرئيس في
الواجهة الغربية ،يليه رواق عرض ي يقع الضريح إلى يمينه ،أي في الزاوية الجنوبية الغربية من املسقط،
ويطل الرواق ببائكة من ثالثة عقود _شكل( _)2على صحن أوسط مفتوح مربع الشكل ،يتوسطه فسقية،

( )2عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي ،الدارس في تاريخ املدارس .إبراهيم شمس الدين ًّ
(معدا) ،ج( ،1بيروت :دار
الكتب العلمية) ،ص .265
ا
( (3وكان هذا املهندس قد بنى قبل عقد من الزمان القصر األبلق في دمشق أيضا ملصلحة السلطان الظاهر بيبرس.
ا
(منقحا) ،هزار عمران (مترجمة) www.discoverislamicart.org ،في:
( )4فيرنا دايبر ،املدرسة الظاهرية .ماندي غوميزايوه
آب ،أغسطس2014 ،م.
( )5عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي ،ص 263إلى .271
4

يفتح عليه اآلن إيوانان؛ جنوبي وشرقي ،إذ اندثر اإليوان الثالث الشمالي ،وحلت محله قاعة كبيرة تطل على
الصحن بأربع نوافذ.
إن أكثر ما نالحظه أهمية في املسقط هنا أنه ًل يحتوي محاور رئيسة ،فاإليوان الشرقي املقابل للمدخل
ًل يقع على محوره ،إنما ينحرف باتجاه الشمال ،ليتسع لغرفة أخرى كانت تؤدي إلى غرف املدرسة ،وكتل
األحياز الداخلية الحالية ًل ترتبط مع بعضها بالتناظر أو بالتوازي.
ا
مختلفا عن املدارس األخرى التي بنيت في وقت ًلحق في دمشق ،إذ وقعت اإليوانات
ما يجعل املسقط هنا
املتقابلة في املحور نفسه ،أي إن املسقط محوري مثل املدرسة الكاملية واألفريدونية والشاذبكية ،وهو
األصل في الطراز املتعامد ،وربما نعزي غياب محورية املسقط هنا إلى أن الهدف من البناء كان الضريح
وحده ،ومن ثم تبدت الرغبة في استكمال البناء ،وإضافة املدرسة وملحقاتها من غرف الدارسين ،ما أدى
إلى ضرورة غياب محاور رئيسة في املبنى ،وضرورة انحراف مواقع اإليوانات ،لتوفير مساحة للملحقات
الالزمة كلها ضمن املساحة املتاحة ،إذ إن قرب املدرسة من الجامع األموي يؤكد اكتظاظها باملباني املجاورة
في ذلك العصر.
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ورصي ومل فح
بنيت الجدر املطلة على الصحن بالحجر األبيض املنحوت ا
نحتا ا
جيدا ،وهي خالية من أي زخارف عدا
كرنيشة بسيطة تلف أعلى الجدر ،ونالحظ اختالف طريقة نحت الحجر بين الطبقة السفلى والطبقة
العليا ،نتيجة عمليات الترميم الحديثة في عصرنا هذا.

شكل(-2أ) :املدخل والرواق الغربي  -املدرسة الظاهرية
وملصدي، :صف رورباح ل فل 2015/3/29
اعتمد املصمم في حيز الصحن العناصر املعمارية ليحصل على تصميم يتمتع بالبساطة والرصانة في
غياب الزخارف ،تطل على هذا الصحن مجموعة من العقود هي عقود الرواق نصف الدائرية ،وعقود
اإليوانين املدببة ،وهي أصلية ،أما عقود النوافذ في الجدار الشمالي وأعلى الجدار الغربي فهي حديثة ،لكننا
نستطيع من مالحظة العقود األصلية للمبنى إدراك الفكر التصميمي للمعماري ،إذ إن العقود تشكل
ا
ا
متنوعا ،لكنه تنوع منسجم ،فنسبة أحجام العقود منسجمة مع بعضها ،مثلما
إيقاعا
بأحجامها املتنوعة
ا
أن عقدي اإليوانين شاهقي اًلرتفاع وضخمين نسبة إلى حجم الجدارين اللذين يفتحان فيهما ما يعوض
صغر مساحة الصحن املفتوح ،فيسمح عمق اإليوان بامتداد البصر إلى الداخل واألعلى ،نالحظ أن هذه
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الطريقة في معالجة صغر الصحن الداخلي قد استعملت في دمشق بكثرة ،نتيجة صغر مساحات املدارس،
ا
اتساعا ر ا
أسيا للمكان.
فزاد املعماري ارتفاع اإليوان ،ليعطي
نرى في الشكلين (،2أ-ب) التشابه بين هذا الرواق والرواق املوجود في صحن مدرسة املنصور قالوون في
القاهرة ،من حيث عدد العقود الثالثة ،وشكلها ،ونسبها.
هذا التشابه يؤكد تأثر مدرسة قالوون في القاهرة بأسلوب بناء املدرسة الظاهرية في دمشق ،وأنها كانت
األنموذج الذي بدأ بإ ساء األسلوب املعماري اململوكي في معالجة األحياز الداخلية الذي عرف ا
ًلحقا في
ر
القاهرة ،وسنتعرف إليه في ما بعد ،إذ سنرى ا
مزيدا من نقاط التشابه والتأثر.

ش ل(-2ف  :ينوق فل ورصي ومل فح فل نديةل ورتوطا ومل صفي قالوون ،القاهرة
املصدر :تصوير الباحثة في آب-أغسطس2015
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ش ل( : 3ولجدويورشيالل  -وملديةل ورظاةر ل ةذكرنا فوجال ورصي فل نديةل قونن .
وملصدي، :صف رورباح ل فل 2015/3/29
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ش ل ( 4ت  :ويةفو ولج ف
ورظاةر ل

جدوي ومليروف نورتهف نوملهرنصات ورزخر ل ولخشب ل  -وملديةل

وملصدي، :صف رورباح ل فل 2015/3/29
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ثان ا ا :ويةفونات
ويةفو ولج ف
كسيت جدره املرتفعة بالحجر الكلس ي بألوانه الفاتحة األبيض واألصفر والرمادي _شكل( ،_)4ومن
األسفل أضيف شريطان من الحجر البازلتي األسود في جدار املحراب الجنوبي ،ما أعطى الجدار واملحراب
أهمية ،وأبرز تجويف املحراب البسيط الخالي من الزخارف.
وتكررت الخطوط السوداء البازلتية حول فتحة عقد اإليوان شكل(،4ب)؛ خط في األسفل وخطان في
األعلى عند بداية العقد.

ش ل( 4ف  :ويةفو ولج ف

ولجدويورشيالل  -وملديةل ورظاةر ل

وملصدي، :صف رورباح ل فل 2015/3/29
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هذه الخطوط وإن بدت بسيطة إًل أنها وضعت ا
تماما في املكان املناسب ،حيث أبرزت انحناءة العقد،
وأوضحتها.
وهذا يوضح كيفية تعامل املصمم مع سطوح الجدر ،كأنها لوحة تشكيلية تكمل خطوط توازن الكتل،
وتصلها أو تفصلها عن بعضها.

ويةفو ورشرقل
قسم اإليوان بواسطة سقف حديث إلى طبقتين باًلستفادة من ارتفاعه الشاهق ،لتحويل املبنى إلى
مكتبة عامةُ ،يصعد إلى الطبقة العلوية بسلم مضاف يقع في الحيز املجاور لإليوان ا
جنوبا شكل(.)1
بنيت جدر هذا اإليوان ا
أيضا بالحجارة الكلسية وبألوان فاتحة باهتة بين األبيض واألصفر والرمادي.
ا
وهناك عمود في منتصف اإليوان أضيف حديثا ،ليحمل الطبقة املضافة ،ما أساء إلى شكل الحيز الداخلي
ا
ا
مطابقا ا
تماما ملحراب اإليوان الجنوبي.
على الرغم من زخرفته بالرخام والخشب ،ويحتوي محر اابا بسيطا
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ش ل - 66( 5ت  :ينوق وملدخل ن ورشرق ن اف ورضر ح ننرى ورتهف ولخشبي وملت في رورنوق -
وملك بل ورظاةر ل.
وملصدي، :صف رورباح ل فل 2015/3/29
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ش ل ( - 66ف  :ةهف ويةفو ولج ف نرى ك ف قتم ورتهف إلى قتيي بمهد نر ،ع ند ب
ةذو ورمهد ةحدد ن طهل وردخفل نن طهل ولييزن ته  -وملديةل ورظاةر ل.
وملصدي، :صف رورباح ل فل 2015/3/29
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ا
ثار ا :ورضر ح
الضريح ذو مسقط مربع ،تغطيه قبة ضخمة تقوم على أربع دعامات في أركان املربع ،وتتصل الدعامات
بعضها ببعض بعقود مدببة مدمجة بالجدار ،يتوسط كل عقد كوة دائرية.
ا
أنموذجا ا
مثاليا للقبب اململوكية الدمشقية ،حيث للقبة رقبتان ،األولى فيها أربع حنيات
تعد هذه القبة
ركنية عميقة ،ويتخلل أضالعها ثماني نوافذ معقودة بواقع اثنتين في كل ضلع ،تقابل اًلتجاهات الجغرافية
األربع ،يعلوها رقبة ثانية تتكون من ثمانية أضالع ،تتخلل اكال منها نافذتان معقودتان ا
أيضا ،والقبة ملساء
خالية من الزخارف شكل(.)7
لقد بنيت القباب الدمشقية معظمها في العصر اململوكي على هذا الطراز ،وهو اًلعتماد على الحنيات
الركنية العميقة في رقبة القبة األولى ،أما من الخارج فتبدو الرقبتان مثمنين يتخلل أضالعهما نوافذ
ودخالت تشبه النوافذ الوهمية في كل ضلع من أضالع املثمن.
تعد القباب مهيمنة على األحياز الداخلية ،فحجمها وارتفاعها ضخمان بالنسبة إلى حجم الحيز الداخلي
ومساحته ،أما من الخارج فيتناسب حجمها مع كتلة البناء وتبدو أقل منه .هذه الهيمنة في الحيز الداخلي
هي التي تعطي القبة تأثيرها الروحاني النفس ي على زائر املكان .فهنا نرى أن ارتفاع القبة من الرقبتين
ا
والطاقية يقارب ارتفاع جدر الضريح نفسها ،ا
امتدادا
ونظرا إلى صغر مساحة الضريح فإن القبة تعطي
ر ا
أسيا للحيز الداخلي ،تتشابه هنا العقود جميعها سواء نوافذ القبة أو عقود الدخالت في حيز الضريح
نفسه ،وإذا قمنا بإفراد هندس ي ألحد الجدر نجد أن تصميم الكتل املكونة من العقد املدمج الكبير وفوقه
حنيتين وحنيتين وحنية مدمجة في الوسط ،تعلوها نوافذ مؤلفة من عقود صغيرة ،نرى أن هذا التكوين
يماثل تكوين املقرنص الذي يوضع في زوايا الجدر ،واستعمل في دمشق منذ نور الدين ،ثم في العصر األيوبي.
أما من الخارج فالرقبتان تبدوان مثمنتين كليهما _شكل( _)13إذ يظهر مكان الحنية الركنية الداخلية
ضلع مثمن من الخارج .ونالحظ التناسب والتناسق في األحجام بين اتساع حيز الضريح مع حجم القبة
وارتفاعها ،وحجم رقبتي القبة مع ارتفاع طاقيتها.
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جديورضر ح
زخرفت جدر الضريح من األسفل بالرخام حتى بداية العقود التي تحمل القبة ،وتركت باقي الجدر
بيضاء ،وكذلك رقبة القبة املزدوجة وطاقيتها شكل(-6أ).
كل من الجدارين الشرقي والغربي والجنوبي يتكون من دخلتين عميقتين معقودتين بعقود نصف دائرية،
هي نوافذ أو دخالت وهمية تغطيها درفات خشبية داكنة اللون ،وبينها مساحة زخرفت ببانوهات رخامية في
الجدارين الشرقي والغربي ،بينما شغلها املحراب في الجدار الجنوبي _شكل( ،_)8أما الجدار الشمالي
فيتوسطه الباب وحده وهو من الخشب والنحاس ،لكنه حديث الصنع ،وليس ا
أصليا .شكل(.)9
ويؤطر البانوهات الرخامية من األعلى عدة أشرطة مزخرفة ،يعلوها شريط عريض من الفسيفساء
املزججة.

ش ل (-6ت  :ضر ح وملديةل ورظاةر ل ةفي ل ش ل ورضر ح وا بمد ورترن م نوحظ ة ا ضخانل
،أثيرو ةوب ا ا
ك وتي وررخام نتبل إلى ومل ا نا تثر ا
كبيرو فل إظاايزخايف ولجدي نة ا ًل د ن ذكرتةي ل
ت ،كف تعيال ورترن م نوئيل روي ا ن ح ث ور صي م نولخانات وملت ميول إذ ة ضل تًل ةضاف
تن يمدل على ور صي م وثصلل رألثر.
وملصدي، :صف رورباح ل
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ش ل-ف : 67( 6ضر ح وملديةل ورظاةر ل ةفي ل ةذا ورصفيك قبل تغ يرش ل ورضر ح إذ نوحظ
ت ورضر ح ومل خ ض ةحا ظ على وتتاع ولييزوردوخلل نإظاايزخايف ولجدي.
وملصدي، :صف ر www.syeirphotoguid.com - Daniel Demeter :تةوفل /ةب يبر .2014
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ش ل( : 7قبل ورضر ح  -وملديةل ورظاةر ل نوحظ تق ال ور فو ذ دي ات ن ولخشب نورزجاج
وملوف بمد ورترن م فل ورهر وليادي نورمشر .
وملصدي، :صف رورباح ل فل 2015/3/29
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ش ل : 69(8ومليروف فل ضر ح وملوك ورظاةر -وملديةل ورظاةر ل
وملصدي، :صف رورباح ل فل 2015/3/29
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ش ل : 70(9اف وملدخل فل ضر ح وملوك ورظاةر -وملديةل ورظاةر ل
وملصدي، :صف رورباح ل فل 2015/3/29
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ش ل ( : 10ورضر ح  -وملديةل ورظاةر ل
وملصدي، :صف رورباح ل فل 2015/3/29
ما يميز الضريح هو زخارف جدره بعناصرها الزخرفية من رخام وفسيفساء( ،)10ألن هذه الزخارف هي
التي تعطي الضريح شخصيته اململوكية املستمدة من الفكر اململوكي ،واملعبرة عنه ،وًل سيما أنه بدأ البحث
عن شرعية يحكم فيها البالد اإلسالمية بالطرائق كلها ،وكان من أهمها الفن ،ملا له من تأثير في النفس،
والقرب من العامة من رواد املكان ،فبدأ اًلستلهام من أكثر معلم أثري أهمية في العالم اإلسالمي في املنطقة
آنذاك ،وهوالجامع األموي الذي يبعد من املدرسة الظاهرية دقائق قليلة فقط.
نالحظ أن هذه الزخارف الفسيفسائية في جدره كانت مستوحاة من زخارف الجامع األموي التي تعود إلى
القرن الثامن امليالدي _شكل( _)11واملتمثلة بشريط الكرمة الذي يلف ُ
جدر الحرم ومصورة نهر بردى التي
تزين جدر الصحن املفتوح فوق العقود شكل(.)12
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ش ل : 72(11ولجانع وثنفي ةفي ل جدوي ورهبول .ةظار ه ومليروف نورزخايف وررخان ل ورتي
تغط ه ن ظارإ ر زوركرنل ةوف ولجدوين وثعلى.
املصدر/http://www.darbuna.net/en/2011/10/10/photo-archive :
ا
ومثلما يظهر عاجال أن فن الفسيفساء املزججة بدأ باًلنتعاش مباشرة بعد ترميم مسجد قبة الصخرة
عام 1261هـ والجامع األموي في دمشق برعاية السلطان املنصور قالوون في مصر .وإن العالقة بين
الفسيفساء هنا وفسيفساء الجامع األموي ليست مرتبطة باستعمال الفسيفساء الزجاجية من الحيث
الخامة والتقنية فحسب ،بل ا
أيضا بتمثيل املشاهد الطبيعية واملناظر املعمارية نفسها التي استعملت في
الجامع األموي( )6في مصورة نهر بردى.
ويلفت النظر هنا في الضريح اإلفريزان املتوازيان واملذهبان اللذان يلتفان حول جدر الضريح تحت
ا
موجودا في الجامع
شريط الفسيفساء ،إذ يظهر بوضوح تام أنهما نسخة من شريط الكرمة الذي كان
(6) Flood, F.B. 1997. Umayyad Survivals and Mamluk Revivals: Qalawunid Architecture and The Great

Mosque of Damascus. In Muqarnas XIV: An Annual on The Visual Culture of The Islamic World. Gulru
Necipoglu (ed). Leiden: E.J. Brill, 57-79. Page 60.
21

األموي ،هذا التشابه ليس في التكوين من حيث تجاور هذه األشرطة الزخرفية مع بعضها وموقعها من
الجدار فحسب ،بل يتعدى ذلك ليشمل زخرفة اإلفريزين نفسهما املكونة من فروع نباتية ملتفة بصورة
حلزونية ،تضم عناقيد متدلية من العنب بالتناوب مع أوراق العنب ،إضافة إلى شريط يؤطر مشاهد
الفسيفساء ويتألف من الوردات نفسها التي نراها تؤطر مشاهد الجامع األموي ا
أيضا ،وقد رأينا ذلك من
قبل في إيوانات البيمارستان النوري في دمشق( .الشكالن .)15،16
وترى الباحثة أن التأثر لم يقتصر على إفريز الكرمة وزخارف الفسيفساء بل تعدى ذلك إلى أسلوب
معالجة الحوائط ،من حيث تقسيم الجدار ًّ
أفقيا إلى كسوة من الرخام يعلوها مالط أبيض ،يفصل بينهما
شرائط زخرفية متنوعة بين زخارف نباتية أو كتابية ،يتخلل ذلك حشوات وبانوهات زخرفية ،ودخالت
حائطية معقودة بعقود نصف دائرية ،جعلت ا
جزءا من الزخارف.
ا
هذا األسلوب الذي تجدد في العصر بداية من املدرسة الظاهرية ،وصوًل إلى مجمع قالوون ،حيث نضج
ا
وأصبح ذا شخصية مستقلة ،ومنه استمرت هذه الشخصية بالنضج ،وصوًل إلى ما رأيناه في مجمع الغوري،
مرو ارا بالسلطان حسن ومسجد الناصر محمد بن قالوون في قلعة محمد علي في القاهرة وغيرهما.

ي ا
وبما :وملدخل نورفوجال
للمد سة واجهتان حرتان؛ الجنوبية والغربية ،بنيتا بالحجر الكلس ي األبيض املنحوت ا
نحتا ا
جيدا .وتظهر
ر
القبة إلى جنوب املدخل الرئيس.
املدخل الرئيس _شكل( _)14هو تجويف مستطيل عميق يعلوه مقرنص من ثالث طبقات يتوجها نصف
قبة شعاعية ،نستطيع هنا أن نميز تصميم املدخل اململوكي في سورية كبر املقرنص نسبة إلى التجويف،
ودخالت املقرنص منحوتة بعمق ،ونرى هنا حنيتين في ركني املقرنص تحمالن نصف القبة ،إن القيمة
الجمالية في هذا املدخل تكمن في التناقض بين انحناءات املقرنص وتجويفاته ،وخطوط األبلق املستقيمة
أسفله ،والزخارف الكتابية في الشرائط البيضاء تشكل بانحناءات حروفها صلة مع حنيات املقرنص ،ثم
إن ارتفاع سقف الواجهة أعلى املقرنص يعطي فسحة بصرية تحيط باملقرنص ،وتؤطره كأنها إطار زخرفي
يساعد في إظهاره وتأكيده ،وبخاصة أن هذا اًلرتفاع مستطيل الشكل ذو خطوط مستقمية متناقضة مع
الخطوط اللينة للمقرنص.
إضافة إلى التنوع في عرض الشرائط الكتابية ،وكتلة الباب الخشبي الداكنة تشكل قاعدة لثقل
املقرنص ،وكذلك األشكال الزخرفية البيضاء السبعة في الوسط تضفي الحركة على الجزء السفلي من
التصميم ،ولونها األبيض ينير املدخل ،وكأنها نجوم تشد العين إلى األسفل بعد رؤية املقرنص بحيث ًل تتركز
الزحارف الغنية في مكان واحد فقط من التكوين بل تمتد وتتنوع بين األسفل واألعلى ،والدرفات الخشبية
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للباب تشارك في ملء الحيز السفلي وإن كانت اليوم غير أصلية ،إذ ًل بد أن األصلية كانت مليئة بزخارف
مشابهة تضفي القيمة الجمالية نفسها.

نهيا شر ط ن
ش ل ، : 73(12اص ل ن زخايف جدي ورضر ح شر ط وركرنل وملذةبي
ورزخايف ورا دة ل ن ور ت تاء وررخان ل يموفولجي ع شر ط ور ت تاء وملزججل وملت فحاك ن
ولجانع وثنفي ننرى ن طهل وًلن هال ومل ي ول الي ل وررك ل نع ق ورهبل.
 وملديةل ورظاةر لوملصدي، :صف رورباح ل فل 2015/3/29
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وهكذا نرى أن أساس إظهار الجمال في التصميم هو التضاد بين الخطوط اللينة والخطوط
املستقيمة ،واللونين األبيض واألسود ،وتوزيع العناصر الزخرفية واملعمارية في التكوين ،بطريقة تظهر كل
جزء إلى جوار نقيضه.

وثيض ات
أرضية الصحن مبلطة اليوم ببالطات من الرخام األسود واألصفر الفاتح بمربعات صغيرة وضعت بشكل
مائل مما جعل األرضية تبدو غنية بلونها وحركاتها .أما أرضيات األحياز الداخلية فهي خالية من
الزخارف.وأرضية الضريح نفسها اليوم من الرخام وخالية من الزخارف.

ورتهفف
عدا قبة الضريح سابقة الذكر ،فإن السقوف جميعها مستوية من الخشب .وقد فقد األصلي منها،
ووضع مكانه سقوف جديدة مزخرفة بالحفر والتلوين.
نالحظ في اإليوان الجنوبي كيفية استخدام السقف في تقسيم الحيز الداخلي إلى حيزين بعقد كبير ،إذ
يعد الحيز األول بمثابة مدخل ،والثاني هو حيز اإليوان الداخلي .واستعملت في القاعات اإلسالمية طريقة
تقسيم األحياز الداخلية بصورة غير مباشرة عبر السقوف ،عن طريق تغيير ارتفاع السقف بإنشاء عقد
كبير يقسمه إلى جزأين أحدهما أعلى من اآلخر ،مما يؤدي إلى اإليحاء بتقسيم الحيز نفسه ويبرز أهمية أحد
الجزأين بأن يجعل السقف فوقه أكثر ار ا
تفاعا.
وسنرى التقسيم بهذه الطريقة غير املباشرة لألحياز الداخلية عن طريق السقف في القاعة الصيفية في
بيت العقاد ،حيث استعملت العقود لتقسيم األحياز بطريقة غير مباشرة تميز الجزء املهم من املكان وتحدد
مساحة املدخل .ويقسم السقف في هذه الحال ا
أيضا إلى قسمين مستقيمين .شكل (-5ب).
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ش ل - 74(13ت  :ورصي وردوخلل ن،ظاريقبل ورهبل  -وملك بل ورظاةر ل.
وملصدي، :صف رورباح ل فل 2015/3/29
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ش ل - 74(14ف  :ندخل وملك بل وملهرنص ننوحظ شروئط وث وق ور ا،حل نقد ح رت عويها ك ا ات
ا
نويتا نخ و ا ا بدن تكثر ا
غنى نقد وة ميل وث وق ة ا فل وملدخل نحدا تنا
خط ورنسخ تمط روشر ط
ه ل ورفوجال هي ن ولحجروملص ر حتب  -وملك بل ورظاةر ل
وملصدي، :صف رورباح ل فل 2015/3/29
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ش ل  : 75(15إةفو  -ورب ياية ا ور فيي
وملصدي، :صف رورباح ل فل 2015/3/29

ش ل : 76(16إ ر زوركرنل  -ورب ياية ا ور فيي
وملصدي، :صف رورباح ل فل 2015/3/29
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