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عامرة ( مسجد امام ) يف اصفهان ..التـزيـني  -قيـمة معـامريـة
اعتبـرت االعمال الـبنائيـة واملعماريـة التى اجـراها الشـاه عباس االول (-1571
 ) 1629يف عـاصـمته اجلـديـدة  :اصفهـان  ،اعمـاال ذات اهميـة كبيـرة يف منجـز
العمـارة االسالمية ؛ اذ مـثلت تلك االعمال االبـداعية بحجمهـا البنائـي ونوعية
االسـاليب الـتقنيـة املعتمـدة فيهـا سابقـة تخطـيطيـة لم تعـرف ايران وال اقـاليم
املنـاطق اجملـاورة شبيـهاً لـهـا  .واحلـال فان الـقرنـني السـادس عشـر والسـابع عـشر
يحـتالن مكانـة خاصـة يف تاريخ ايـران  ،ذلك الن ظهور الـدولة الـصفويـة املركـزية
القـوية ومتتني الـعالقات االقتصـادية املتـشعبة مع بـلدان عديـدة اثمرت ثـمارها
بـازدهار واضح يف جـميع منـاحي احليـاة االجتمـاعيـة واالقتصـادية  ،االمـر الذي
انعكس ايجابـياً على مجـمل النشاطـات الثقافيـة بضمنهـا االدب  ،والفن  ،والعمارة
.وقـد لقيت املمارسـة البنائيـة دفعة جديـدة لها  ،عنـدما قرّر الـشاه عباس االول (
فترة تـسنمه احلكم متتـد بني عام  1588الـى  ) 1629نقل عاصمـة الدولة
ومركزها الرئيس من " تبـريز " يف الشمال الى " اصفهان " يف اجلنوب عام (
. ) 1597
د.خـالـد

( مـــــسجـــــد امـــــام ) يف اصـفهـــــان

الـسلـطــاني*
معمـار  ،واكادميـي عراقي

اراد ال ـش ــاه عـب ــاس ان تك ــون اصفه ــان م ــرآة
عــاكـســة ملــدى الـتغـييــرات الكـثيــرة واملتــوقع
حدوثها يف مختلف جوانب اجملتمع انذاك،
واختــار بـنفــسه مك ــان املنـشــآت الـعم ــرانيــة
لعــاصـمـته اجلــديــدة يف م ــوقع يـبعــد كـيلــو
متــراً ونـصف ـاً يف اجت ــاه اجلن ــوب من مــركــز
مدينة اصفهان السلجوقية القدمية .
حفــزت االعمـال االنـشــائيــة والتخـطيـطيـة
الـ ــواسعـ ــة اجلـ ــاريـ ــة يف املـ ــديـنـ ــة اجلـ ــديـ ــدة
اسـ ـ ــاطــني ال ـب ـنـ ـ ــاء ل ــتلــك الف ـت ـ ـ ــرة  ،نحـ ـ ــو
الـ ـتـعـ ـ ـ ــاط ــي مـع اسـ ـ ـ ــالـ ـي ــب ت ـ ـصـ ـمـ ـيـ ـمـ ـيـ ـ ـ ــة
وتخــطيــطيــة جــديــدة تك ــون متـســاوق ــة مع
الـنزعـة الطـامحة جلـعل مديـنة اصـفهان –
مدينة مزدهـرة وعاصمة المبراطورية غنيّة
وقــوي ــة يف آن  .ولعل املـقيــاس الـتخــطيــطي
املـهيـب وتن ـوّع املبــاني املــشيــدة وفخــامـتهــا ،
فـضالً عـن جالل ن ــوعيّ ــة املــواد االنـش ــائيــة
وبهــائهــا ،تــدلّل بـصــورة جـليّــة علــى ن ــوعيــة
التـطلعـات والـطمـوحـات ملـعمـاريـي وفنــاني
تلك احلقبة وبنائيـها.
شغل مـركـز املـدينـة اجلـديـدة ميـدان فـسيـح
تتــوسـطـه ســاحــة متــرامي ــة االطــراف هي :
"ميـدان شــاه "  ،التـى قـدرّت مـســاحتهـا مبـا
يقرب من ثمـانية هكتارات ونصف الهكتار .
احتلت قصور وحدائق الشاه اجلهة الغربية
من امليدان الكبير ؛ واتصلت تلك احلدائـق
مـع جــادة " جهــار – بــاغ "  -وهـو طـريق
ميـت ــد مـن ال ـشـم ــال ال ــى اجلـن ــوب ب ـص ــورة
مــستقـيمـة ملـسـافـة تـصل الـى حــوالي اربعـة
كـيلومتـرات قاطعـة ً نهر " زيــاندا رود " من
خالل جـســر بـقنــاطــر  ،ومـنتـهيـه ببـس ــاتني
الشاه الواقعة يف اطراف املدينة .
وعلــى الــرغـم مـن سعــة وجــرأة اخملـطـطــات
احلـدائقيــة تلك التـى متّ تـنفيـذهـا يف هـذا
اجلانب من املدينـة  ،والتى فاقت يف ريادتها

ونـوعـيتهـا ومقـاسهـا خيـرة االمثلـة العـامليـة
املـ ـشـ ــابهـ ــة له ـ ــا  ،والعـ ــائـ ــدة الـ ــى ثقـ ــافـ ــات
وحـض ــارات مخــتلف ــة ( اذ ســبق تخـطـيـط "
جهار –باغ " وحدائقه اجلـانبية على سبيل
املـ ـث ـ ـ ــال  ،م ـ ـ ــروج االلـ ـي ـ ـ ــزيــه " يف ب ـ ـ ــاري ـ ــس
 ، Champs Elyseesوجـ ــادة " انـتـ ــر ديـن
لن ــدين " < Unter den Lindenحتت
اشج ــار ال ــزي ــزف ــون > يف ب ــرلـيــن ) ؛ نق ــول
علــى الــرغـم من اهـمي ــة ذلك االجنــاز فــان
ب ــؤرة االهـتـم ــام الـتخـطـيـطـي والـبـن ــائـي يف
اصفهــان اجلــديــدة ك ــان " ميــدان شــاه " –
السـاحـة املـكشـوفـة املتـراميـة االطـراف التـى
حتـف به ـ ــا م ـب ـ ــانــي الع ـ ــاص ـم ـ ــة اجل ـ ــدي ـ ــدة
الـ ــرئـيـ ـسـي ـ ــة  ،تلـك املـبـ ــانـي الـتـي سـتـك ـ ـوّن
م ــواقـعهـ ــا نقـ ــاط ارتك ــاز هـيـكلـي ــة المـت ــداد
ال ـن ـ ـســيج ال ـب ـن ـ ــائــي امل ـ ـســتقــبلــي لالح ـي ـ ــاء
اجلديدة .
يـشـمل " ميـدان شـاه " – كمــا اشيـر ســابقـاً،
ساحـة مفتـوحة تـشكل مسـتطيال مـنتظـماً
ابع ـ ـ ــاده  510 ×165أم ـت ـ ـ ــار ،حت ـيـ ــط به مــن
جــوانبه االربعـة اروقــة بطــابقني مخـصصـة
لـدكــاكني تتعـاطـى االعمـال التجـاريـة ؛ وقـد
متّ انـب ــات ح ــدائق يف ج ــانـبـي ال ـس ــاح ــة  ،يف
حــني ظّل وس ــطهـ ــا – م ـضـم ـ ــاراً مخ ـص ـص ـ ـاً
لالحتفـاالت الكبـرى والجراء لعـبة " البـولو
" – وهـي لعـب ــة ري ــاضـي ــة شـبــيهه ب ــاله ــوكـي
متـارس علــى متــون اخليـل مبضـارب طـويلـة
وكرة خشبـية  -.مت توقيع مبـاني العاصمة
اجل ــدي ــدة عل ــى محـيـط املـي ــدان الف ـسـيح ،
كـمبنـى مسجـد "الشـيخ لطف اهلل " املـوقـّع
يف مـنـتـصف اجلــانـب الـشــرقـي تقــريـب ـاً مـن
امليـدان ؛ يقابله متـاماً يف جهة الغـرب قصر
ال ـ ـش ـ ــاه " ع ـ ــالــي ك ـ ــابــي "  ،يف حــني اتـ ــصل
اجلـ ــانـب الـ ـشـمـ ــالـي بـ ــاكــملـه مع الـنـ ـســيج
البنائي الـذي يشكلّ فيه " البازار"  -السوق
اهم انـشـطتـه  .ومن خالل الـكتل الـبنــائيـة
احلــافلــة بـتنــوع االنـشـطــة ال ــوظيـفيــة يـتم
االت ـصـ ــال مبـ ــركـ ــز املـ ــديـنـ ــة الـ ـسـلجـ ــوقـيـ ــة

القدمية  .ويف منتصف الضلع اجلنوبي من
الـسـاحـة مت ّ اجـراء قـطع بنــائي يف سلـسلـة
ايقـاع االروقـة الـتجـاريــة احمليـطـة بــامليـدان
لعـمل ساحة صغـيرة تفسح اجملـال للمدخل
املرتد خلفـاً والعائد جملمع " مـسجد امام "
(الـذي كـان يـدعـى ســابقـاً مبـسجـد شـاه ) ؛
درّة العـمـارة الـصفـويــة واجنـازه ــا املعمـاري
احلصـيف .
يف ربيع عــام  1611م  ،يصـدر الـشــاه عبـاس
االول امــراً يف البـدء بـبنـاء املـسجـد اجلـامع
الـكـبـيـ ــر ،ويـكلـف املعـمـ ــار " االس ـطـ ــة " ابـ ــو
القــاسـم علــى رأس مـجمــوع ــة من الـبن ــائني
والفـنـ ــانـني لـتــنفـيـ ــذ ذلـك االمـ ــر ،وتـ ـشـيـ ــر
الرسـالة املوجهة الى املعمار من قبل الشاه ،
وفق ـاً للـمــراجع الـتــاريخـيــة  ،ب ــانه علـيه ان
يكـ ــرس جه ــده يف غ ـض ــون سـنـتـني لـتــصل
اجلدران –جـدار املسجد  ،حدّ االقبيّة  ،وان
يـ ــدخـل املعـمـ ــار يف حـ ـسـ ــابـه اظهـ ــار املـبـنـ ــى
بشـكله املقتـرح ضمـن تلك الفتـرة  .علـى ان
املـسجـد رغم اجلهـود احلـثيثـة التـى بـذلهـا
بنـاته لم يـظهر بـصورته الـتامـة املكتـملة اال
يف عام  ، 1638بعــد حوالي تـسع سنوات من
وفـاة الشـاه عبـاس االول ؛ مع ان بنـاء ايوان
املــدخل الــرئيــسي لـلمـسجــد ،واملـتكــون من
عقــد ضخم حتـف به منـارتـان عـالـيتـان قـد
اك ـت ــمل عـ ـ ــام  1611م  /،ط ــبقـ ـ ـ ـاً للــكل ـمـ ـ ــات
املنقوشة يف زخرفة هذا االيوان .
يلج الـشخص الـداخل الـى املسجـد مبـاشرة
بعد اجـتيازه عقد املدخل الـرئيس الى ردهة
مقـبّبـة تـؤدي الـى مجــاز ينحـرف بـزاويـة 45
درج ـ ــة كــي يــتالءم اجت ـ ــاه احمل ـ ــور امل ـ ــار مــن
منـتصف هـذا اجملـاز مع محـراب املـسجـد يف
اجتـ ــاه مكـ ــة املك ــرم ــة  .يـنفـتح اجملـ ــاز عل ــى
صحـن امل ــسجـ ــد املك ـش ــوف  ،وه ــذا االخـي ــر
عبــارة عن شـكل هنـدسـي منـتظـم مييل الـى
التـوسع يف محـوره العرضـي  ،ابعاده 70 ×55
م ـت ـ ــراً ؛ تـ ـطـل ّ علــيه  ،ك ـم ـ ــا ه ـ ــو م ـتــبع يف
املمــارســة الـبن ــائيــة الـتقـليــديــة االي ــرانيــة ،
اربعة ايـوانات ضخمة يصل ارتفاع كل منها

( مـــــسجــــــد امــــــام ) يف اصـفهــــــان مــنـــظــــــر مــن االمــــــام

الــى  30متــراً  ،ويتـميــز ايــوان مــدخل قــاعــة
ال ــصالة عـن االيـ ــوانـ ــات الــثالثـ ــة االخـ ــرى
ب ــوج ــود مـن ــارتـني ع ــالـيـتـني حتفـ ــان به مـن
اجلــانـبني تـشـبهــان الــى حــد كـبي ــر من ــارتي
ايوان املدخل الرئيس املطّل على امليـدان .
ي ـشـتـمل فـضــاء احلــرم يف " مــسجــد امــام "
عل ــى ثالثــة اق ـســام  /قــاع ــات ؛ تك ــاد تكــون
مـسـتقلــة الــواح ــدة عن االخ ــرى  ،اذ حتيـط
بـالقـاعـة املـركـزيـة الـرئيـسيـة املـسقفــة بقبـة
ضخمـة  ،قاعـتان جـانبيتـان سقفهمـا اوطأ
بكـثيـر مـن سقف القـاعـة املـركـزيـة  .وهـاتـان
القاعتان مسقفتــان بثماني قباب مفلطحة
لكل قـاعــة  .وثمــة فنــاءان مكـشـوفــان يليـان
مبـاشرة قـاعتـي الصالة اجلـانبـيـتني ؛ وهـما
م ــدرسـت ــان مـلحقـت ــان يف املــسج ــد  ،حتـيـط
بهـمـ ــا مـن اجلـ ــوانــب االربعـ ــة اروقـ ــة تـخفـي
وراءهـا حجـرات خـاصــة للتـدريـس  .ومتتـاز
القبـة التى تغطي القسم املركزي من احلرم
بـاكسـاءاتها الـزخرفـية امللـونة واملعـمولـة من
طـوب فخـاري ذي بـريق معـدني مع تـشكيلـة
من تـربيعـات منقـوشـة  .وتتخـذ هـذه القبـة
شكالً بصليـاً من اخلارج يصل ارتفـاعها الى
 52مـتـ ــراً  ،كـمـ ــا متـتـ ــاز اي ـض ـ ـاً بـ ــان اسلـ ــوب
التغطـية فيها يعتمد على ثنائية التسقيف
 ،اي ان ه ـن ـ ـ ــاك يف ال ـ ـ ــواقـع ق ـب ـتــني  :ق ـب ـ ـ ــة
خــارجيــة عــاليــة منـتفخــة نــوع ـاً مــا  ،وقبــة
داخـليــة بهـيئــة نـصف كــرة تــسقف الفـضــاء
ال ــداخلـي  .وه ــذا االسلــوب يف الـتــسقـيف ،
كـم ــا ه ــو احل ــال يف ت ــوظــيفـ ــات الفـن ــاء ذي
االربعـة ايونات  ،سبق وان شاهدناه يف امثلة
عـ ــديـ ــدة مــن العـمـ ــارة الـتـيـمـ ــوريـ ــة بـ ــآسـيـ ــا
الــوسـطــى ؛ ولعل مــسج ــد " بـيـبي خــان ــوم "
( 1404-1399م ) ومجــمع مـبـ ــانـي " غ ـ ــور
اي مـيـ ــر " ( نه ــايـ ــة الق ــرن الـ ــرابع ع ـش ــر –
بـ ــدايـ ــة اخلـ ــام ــس عـ ـشـ ــر ) يف سـمـ ــرقـن ـ ــد ،
جتـسدان هـذا النوع مـن املمارسـة االنشـائيـة
والتصميمـية .
ينــزع بنـاة " مـسجـد امــام " يف اصفهـان الـى
ايجاد تكوين فـضائي  ،يتّسم علـى قدر كبير

مـن التـعقيـد  ،تـعقيــد العنـاصــر املعمـاريـة ،
ونظـام معـاجلاتـها الـتصمـيميـة  ،باالضـاقة
الـى تـشـابك واسلـوب تعــاقب تلـك العنـاصـر
وت ــسلـ ـسـلهـ ــا احل ـيـ ــزي ؛ ومـع ان املق ـ ــاربـ ــات
التكوينيـة املوظّفة يف عمـارة مجمع املسجد
 ،وكـ ــذلـك ط ـ ــرائق االنـ ـشـ ــاء  ،هـمـ ــا امـ ــران
معـ ــروفـ ــان ؛ فـ ــان جـ ــديـ ــد عـمـ ــارة مـ ــسجـ ــد
اصفهـان يكـمن يف فعـاليّــة معـاجلـة الـكتل
واحلجـوم  ،فـضال ً عـن التغـييـرات اجلـذريـة
املدخـلة علـى منظـومة الـتزيـنات الـزخرفـية
التـى تكسـو بالكـامل سطـوح القّبـة  ،وكذلك
جـمـيع اســطح ج ــدران االفـنـي ـ ــة املك ـش ــوف ــة
وايواناتهـا ومنائـرها .
ان سل ــسلـ ــة تـ ــوالــي الف ـضـ ــاءات املفـتـ ــوحـ ــة
واملغـلقـ ـ ــة يف امل ـ ـس ـ ـ ــار الف ـ ـ ــاصل بــني خـ ـ ــارج
املسجد وداخله  ،وكذلك غزارة التعاطي مع
تنـوع ارتفـاعــات العنـاصــر املعمـاريــة وتبــاين
علوّ احـيازهـا يف التكـوين املبتـدع يجعل من
احلـل التـصمـيمـي املعـتمــد يف املـسجــد حالً
مكتنزاً بـاملتغيرات البصرية واحلسّية ؛ تلك
املتـغيــرات الـطــامحــة الــى نــأي وابعــاد زائــر
املـبنــى بـعي ــداً عن الــشعــور بــرتــابــة الـعمــارة
املـرئيـة وعنـاصرهـا التكـوينـية  ،واذا أضفـنا
الـ ــى ذلك كـث ــاف ــة احلـض ــور الل ــونـي وتع ــدد
صبغاته  ،فان دخول مـجمع املسجد وزيارته
تكتـسبـان بعـداً أضـافيـاً يفـوق مهــام اقتصـار
اجملـمع علــى تلـبيــة غــايــة واحــدة او مـسعــى
منفرد .
ثمـة اهـميـة خـاصـة تـكتـسي طـريقـة تــوقيع
املـبـن ــى ضـمــن مف ــردات الــتخ ـط ـيــط العـ ــام
جملمــع " ميــدان شــاه " ؛ فلـكي يـتم تــثبـيت
اجتــاه قـبلــة املــسج ــد نح ــو مك ــة املكــرمــة ،
اتخذ مخطط املـبنى موقعاً منـحرفاً بزاوية
 45درجة عن ضلع مستطيل امليدان املقابل
جلهـة الـشمـال  ،االمـر الـذي اكـسب املـسجـد
مشهداً بانورامياً واضحاً  ،مكنه من ان يُرى
مـن جمـيع نقــاط نظـراملـشـاهـد الــواقف يف
املـيدان ؛ وبـهذا فقـد جمع معمـاريو املـسجد
وبـن ــاته  ،ويف اصــطف ــائهـم لهــذا الـنــوع مـن

املسجد منظر من اجلو

قبة املسجد

عــبــــــاس اخلفـــــاجــي:مــــرسح الـــطـفل بــيــتــي اآلخـــــر

حـــــــــوار ســـــــــريـع

ضــــيـــــــــــاء قـهـــــــــــار

ارتـبـط م ـس ــرح الــطفل بـتج ــرب ــة امل ـس ــرح الع ــراقـي
الـثــري ــة لفـتــرة ثـم خفـت ذلك االهـتـمــام بــامل ـســرح
اخلـاص بـالـطـفل يف سنـوات احلـرب الـظـالم لتعـود
الـتجارب اجلديدة ملـسرح الطفل ظاهـرة الى العيان
عـبر جتربة مسـرح الطفل الذي يديـره اليوم الفنان
عـبــاس اخلفــاجـي الــذي قــدم عــدة عــروض يف هــذا
امل ـس ــرح داخل العــراق وخ ــارجه وكــان لـن ــا معه هــذا
اللقاء:
*ما آخر أعمالك؟
جتــري االن الـتم ــارين املـس ــرحيــة علــى مـس ــرحيــة(مـتــوالـيــة االســى) اخــراج عـبــاس لـطـيف وهـي مـن
تـألـيفي ..املـســرحيــة تتحــدث عن االوضـاع الــراهنـة
الـتـي مي ــر بهــا االن ـســان ب ـشـكل عــام والـبلــد ب ـشـكل
خـاص فـضـال عن الـتمـاريـن اليــوميــة علـى اوبــريت
االطفـال (فـرح) وهـو رسـالـة الـى اطفـال العــالم من
افع ــال درامي ــة غن ــائيــة ممـســرحــة وهــذه الـتجــربــة
جديدة تتحدث عن اطفال العراق ومعاناتهم.
*م ــا هي الـتجــرب ــة االخيــرة الـتي قـمت بـتقــدميهــا
خارج العراق؟

هـي مـ ـسـ ــرحـيـ ــة (ال ـطـ ــائـ ــر والـثـعلـب) وقـ ــدمـت يفمهـرجـان أصيلـة الــدولي لالطفـال وكـانت دورة هـذا
العام دورة العـراق وحصدت املسرحيـة جوائز عديدة
يف االخراج والـتمثـيل وايضـا قدمـت هذه املـسرحـية
يف دور االيتام واملـدارس االبتدائية وكـانت قريبة من
مدارك ومخيلة االطفال.
*املشاريع املستقبلية؟
-نتهيـأ االن القامـة املهـرجان الـثالـث ملسـرح الطفل

اخملرج عباس اخلفاجي

وقـد قــدمت دعـوات كـثيـرة الـى املـدارس والـروضـات،
وستكون دورة هـذا العام مخصصـة لالطفال متثيال
وم ـشــاهــدة واعـمل االن لـتــأسـيــس م ـســرح مـتجــول
لالطفــال لتقــدمي العـروض املـســرحيـة يف الـشـوارع
واالزقـ ــة واملـ ــدارس واملـنـ ــاطق الــبعـيـ ــدة الـتـي فــيهـ ــا
االمان.
*أعـرف انك مهتم بـاملسرح الـشعبي ولديـك جتربة
يف هـذا اجملـال املـسـرحـي ،لكنـني اجــد انك مهـتم
مبسرح الطفل يف هذه الفترة.
أن ــا ق ــريـب ج ــدا مـن الــطفـل االن ..الن طف ــولـتـيحـرمـت من الكـثيــر من االلعـاب والتـسليـة القـريبـة
الـ ــى نف ـسـي ..ص ــدقـنـي ..ان ــا االن ل ــدي م ـس ــرح يف
بيتي ،مسـرح يتعلم فيه اطفالي فـن املسرح ..ونقوم
انـا واطفـالي بـالتمـرن سـويـة واحيـانـا تـتضح لـدينـا
مـس ــرحيــة ونقــوم بـتقــدميهــا الــى اطف ــال املنـطقــة
ون ــذهـب ال ــى اح ــدى املـتـن ــزهـ ــات الع ــام ــة لـتق ــدمي
العـ ــرض دون مقـ ــابل لـت ــسلـي ــة اجلــمه ــور وال ـطـفل
بــالـتحــديــد وغــالبــا مــا يكــون تقــدمي العــرض أيــام
اجلمع او العطل الرسمية.
*اجـد اهـتمــامك واسعـا بـتطـويـر هـذا اجلـانـب من
املسـرح ..كونك منـشغالً يف تقدمي عروض واملـشاركة
يف مـهرجـانات خـارج العـراق ..هل فـكرت يف ان تـقوم
بخ ــط اسلـ ــوب خـ ــاص بـك يف مـ ـسـ ــرح ال ـطـفل مـن
خالل تطوير هذا االجتاه؟
أنـا اطمح الى ان اكمل دراستي يف اكـادميية خاصةمب ـس ــرح الــطفل ..او حـت ــى ال ــدراس ــة يف اك ــادميـي ــة
الفنـون اجلميلـة ..غيـر ان الظـروف لم تـسمح لي..
امتـنـ ــى ان تـتـ ــاح لــي الفـ ــرصـ ــة يف اكـمـ ــال دراسـتـي
لتطوير اختصاصي.

التوقيـع  ،جمعوا مزايـا استحقاق تـكوينات
الصيغـة التـماثلـية وجاللـها  ،مع امـكانـية
اتسـاع الرؤيـة املنظـورية ؛ وهـي حالـة اغنت
الــتك ــويـن املـبـت ــدع ل ــريـ ــادتهـ ــا واسهـمـت يف
تفـرّده املعمـاري ليـس ضمن نـشاط العـمارة
االسالمية حـسب  ،وامنا يف عـموم املمـارسة
املعمـاريـة العـامليـة  .ولعل محـاولـة " لــويس
كــان "  Lois Kahnاملـعمــاريــة يف ت ــأكيــده
على انحـراف كتلة مبنى املسجد عن الكتل
االخــرى يف مجمع بـرملـان بنغـاالدش يف دكـا
( )1971لهي امياءة احترام شديدة الوضوح
ل ــذلـك احلل الـت ـصـمـيـمــي الف ــري ــد ال ــذي
ان ـطـ ــوت علـيه عـمـ ــارة " م ــسج ــد ام ــام " ؛
والتــوق نحــو ربـط معـاجلــة املعمـار العــاملي
القديـر تلك  ،مبرجعيتها السابقة .
يـلعـب امل ــاء وح ـض ــوره الـ ــواسع يف عـم ــارة "
م ـ ــسجـ ـ ــد امـ ـ ــام " دوراً اسـ ـ ــاس ـي ـ ـ ـاً يف اثـ ـ ــراء
املعــاجلــات الـتكــويـنـي ــة للـمـبـنــى  .وتـنـبغـي
االشارة ،الـى ان معـماريـي العصـر الصـفوي
عامـة قد اولـوا اهتـمامـاً استثنـائيـاً لعنـصر
امل ـ ــاء وم ـنـ ـظ ـ ــوم ـ ــات ع ـ ــرضـه يف حلـ ـ ــولهــم
املـعمــاريــة  ،بـحيـث ينــدمج املــاء ويـتمــاهــى
مـع خ ـ ـص ـ ـ ــوصـ ـي ـ ـ ــة االحـ ـي ـ ـ ــاز امل ـ ـصـ ـمـ ـم ـ ـ ــة
وتــشكـيالته ــا الهـنــدسـيــة  .فــاملــاء مــوجــود
بـكثــافــة مـن خالل االحــواض امل ــائي ــة التــى
نصـادفها امـام املدخل الـرئيـسي لـلمجمع ،
ويف وسـط فـنــائـه املك ـشــوف  ،كـمــا نـص ــادفه
ايضاً يف سـواقي فناءي املـدرستني وقنـواتها
 ،الــواقعـتني علـى جــانبـى قـاعـات الـصالة .
وتعـك ــس س ـطـ ــوح هـ ــذه االحـ ــواض املـ ــائــيه
الـكثيـر مـن اقســام املبنـى وجـوانبـه  ،وتعمل
يف احـيــان عــدي ــدة علــى مـض ــاعف ــة ارتفــاع
ع ـنـ ـ ــاص ـ ـ ــره املع ـمـ ـ ــاريـ ـ ــة زيـ ـ ــادة ًيف تـك ـث ــيف
االحـسـاس بـاهـميــة تلك الـعنـاصـر ودورهـا
الكبير يف خلق التكوينات املبتدعة .
ال ميكــن للـم ــرء ان يــتغ ــاض ــى عـن رؤي ــة
فعّــالـيــة الـتــزيـيـنــات اللــونـيــة والــزخــرفـيــة
ودورهمـا يف تكـريس واثـراء املـشهـد املكـتمل
لع ـم ـ ــارة " م ـ ــسج ـ ــد ام ـ ــام " يف اصـفه ـ ــان .
فمـناطق استخدام تطبيقــاتهما ال تنحصر
يف ام ــاكـن معـيّـنـ ــة ومخـت ــارة ؛ وامن ــا يـن ــزع
املع ـم ـ ـ ــار جلعـل معـ ـظــم سـ ـط ـ ـ ــوح اله ـيــكل
االنـ ـشـ ــائــي ملـ ــون ـ ـاً بـ ــرمـتـه تقـ ــريـب ـ ـاً .وقـ ــد
اسـتع ــاض فنــانــو " مــسج ــد اصفه ــان " عن
تقــاليـد الفــسيفـســاء املنقـوشـة  ،الـشـائعـة
س ـ ــابق ـ ـاً  ،بـتـ ــربــيع ـ ــات ملـ ــون ـ ــة ومقـتـ ــرنـ ــة
ب ــاســتخ ــدام ال ـط ــوب ذي الـب ــريـق املع ــدنـي
واملغـط ــى ب ــاملـي ــولـيق  ،Majolicaيف حـني
اتّسم الطيف اللـوني املستخدم  ،على زيادة
ملحـوظة يف عـدد االلوان ليـصل الى سـبعة
الــوان  ،ممــا وسـم الكـتل الـبن ــائيــة جملـمع "
مـسجـد امــام " مبنــاخ لــوني وزخـريف مـفعم
بـاالنـاقـة والبـهاء والـسطـوع  ،وادى كل ذلك
ال ـ ــى رفع اهـمـيّـ ــة الـفعـ ــالـيـ ــة الـتـ ــزيـيـنـيـ ــة
وتقيـيمهـا كحـدث ابـداعي يـشتـرك بـاقتـدار
يف تـأسـيس وارسـاء املـشهـد التكـويـني العـام
لعمارة " مسجد امام " يف اصـفهان.
__________

* مـدرسة العـمـارة  /االكادميـية امللكيـة الدامنـركية
للفنون

يف االتقاد
سـهـــــــــام جـــبـــــــــار
اركانك ال جتتمع
على الوصول نفسه
النك يف الغرب كما انك يف الشرق
اجتاهات ال مبالية
ترجح يف النقطة كل هذا الكل
لكن تنقرض الغايات
كل جزء وصول
غير الذي اريد
من الكائن الذي يواصل طرقه؟
أأنا صخرة لتتفتت يف كل حج؟
أسمي على ذاك الطريق
وأتلظى بقيامته
أنا اجلسد الذي فني او الذي يتجدد
دائما صعود دائما هبوط
دائما أقدار متعجلة

وال أصير اكثر من حدود التساؤل
ملاذا والى اين؟ وكيف؟
احلب ذرة منفجرة يف الوصول املتعدد
تراب متخبط يف انفجار
اريد ان افرد هذا البرعم يف اتقادي
اذ انا فجر قابض على ظالم
جسد تهدهده السماء بعريها
كل شيء حي
انا واملوت
املتبقي من كل نهار
اريد ان اصطاد هذه الدوامة
أللم عن كل بدء غرقه
خذي بعينك
بدمعك
بالزالل
ويف اتقادي مركز هذا الشتات..

