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  لمادة القصب في التصميم الداخلي التوظيــف الشكلـي والداللــي

 شيماء زكي عبد الحميد. د م.ألقاء احمد عبد الرحمن               . د.م.أ

 :ملخص البحث

يتناول البحث موضوع التوظيف الشكلي والداللي لمادة القصب في التصميم الداخلي من خالل       
روث الفني والتقني الذي تميزت به منازل القصب في مناطق االهوار القاء الضوء  على ذلك المو 

العراقية لما لها من خصوصية تصميمية نبعت من بيئة خاصة وفرت مادة بنائية الهمت العراقي 
 .المصمم في توظيفه ليكون العنصر االساس ضمن تصميم الفضاء الداخلي للمنزل

حث في السؤال عن كيفية التوظيف الشكلي وللبحث ثالث فصول االول تضمن مشكلة الب    
وقد تحدد البحث في المساكن العراقية في منطقة . والداللي لمادة القصب في التصميم الداخلي

اما الفصل الثاني فقد تضمن موضوع . االهوار، كما تناول تحديد اهم المصطلحات الخاصة بالبحث
 .وتقنية النسج والربط كعناصر الزخرفية  عمارة القصب والقصب كعنصر تأثيثي للفضاء الداخلي ،

ان قلت انواع المواد االولية في وكانت نتائج البحث واستنتاجاته في الفصل الرابع وكانت اهمها      
البناء والتصميم وهيمنة مادة القصب وجريد النخل في بيئة االهوار وسيادة اللون التبني عليها اجبر 

النسج والبناء في سبيل اغناءها جماليا من خالل تلك الزخارف  المصمم في ابتكار تنوعات تقنيات
 الهندسية المتنوعة

 الفصل االول
 : مشكلة البحث: أوال

يسجججال التوظيجججف الشجججكلي والجججداللي اهميتجججه فجججي بنائيجججة الفضجججاء الجججداخلي  و التصجججميم الجججداخلي 
يشججكل اظهاراتججه جانبججا ( التوظيججف الشججكلي)للفضججاء بأنواعججه ، فضججالن عججن ان هججذا النججوع مججن المعالاججة 

مهمججججا مججججن القججججيم الفنيججججة والاماليججججة المعاصججججرة، ويسججججهم بشججججكل كبيججججر فججججي اثججججارة الموضججججوعات الثقافيججججة 
يشكل المجادة اسساسجية فجي بيئجة اسهجوار، بجل هجي كجل  جيء فجي وإن القصب . واالجتماعية والتاريخية

 : هي ومن هنا يسأل البحث بطرح إ كاليته  ال و . بناء الفضاء وبما يحيطه 
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 كيف يكون التوظيف الشكلي والداللي لمادة القصب في التصميم الداخلي
 : أهمية البحث : انياث

تتالجى اهميجة البحجث الحججالي مجن خجالل التوصججل الجى معرفجة المقاصججد الفنيجة والدالليجة للتوظيججف 
حديجججد بطرحهجججا كمجججادة بديلجججة ل الشجججكلي لمجججادة القصجججب  وفجججي ذلجججك اسجججها  فجججي اغنجججاء التاربجججة االبداعيجججة

التسليح، فضال عن كجون هجذا البحجث سجيكون مرتكجزا لتفعيجل واغنجاء الخطجام علجى المسجتو  االنسجاني 
وخلق المقتربات على طريق االبداع الفني في العالم كما يمكن االفادة من تلك الدراسة في المؤسسجات 

 . لموضوع ذات العالقة االكاديمية منها او الاهات المختصة بوصفها دراسة رائدة في هذا ا
 : هدف البحث: ثالثا

 . الكشف عن التوظيفات الشكلية الداللية لمادة القصب 
 : حدود البحث : رابعا

 لمادة القصب في التصميم الداخلي التوظيججف الشكلجي والداللججي: الحدود الموضوعية 

 6102: الحدود الزمانية 
 . بيئة االهوار المساكن في : الحدود المكانية

 
 : حديد المصطلحات ت: خامسا

 : التوظيف -1
 (1).وظف ووظائف،  ي العمل المسند الى عامل ليؤديه: الوظيفة، وجمعها : مصطلح وظف 

 (2)(وظفه توظيفا) والوظيفة في الغة ما يقدر لالنسان في كل يو  من طعا  او رزق وقد 
  -:الشكــــل-2

 (3).ال و كولا ك: الشبه والمثل والامع .. الشكل بالفتح : في اللغة 
                                                           

(1 الصجججحاح فجججي اللغجججة والعلجججو ، معاجججم وسجججيط تاديجججد لصجججحاح العالمجججة : مرعشجججلي، نجججديم واسجججامة مرعشجججلي (
.  5011، ص5791الاوهري، بيروت،   

(2 ، (ت.د)بيججروت،  - -لبنججان مختججار الصججحاح، المركججز العربججي للثقافججة والعلججو ،: الججرازي، ب بججن ابججي بكججر (
.  911ص  

(3 ، المؤسسججججججة المصججججججرية العامججججججةللتاليف واالنبججججججاء والنشججججججر، مطبعججججججة 50لسججججججان العججججججرم،  : ابججججججن من ججججججور (
.  097ص( ت.د)كوستاتسوماس و ركائه، القاهرة،   
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علججى انججه ذلجك الترتيججب الججذي يؤلججف االجججزاء للكجل مججن تعدديججة العناصججر، ولهججذا ( الشججكل)وعجرف 
 (4).فانه يمنح تلك العناصر قالبها المميز

  -:الداللــــــة  -3
انهججا المعنججى الججذي يفهججم مججن اال ججياء فججي  ي رسججالة ذات محتججو  فججي العمليججة االتصججالية، والتججي تطلججب 

 .(5)(الدال والمدلول)وتقو  على اساس عالقة ترابط بين طرفين مهمين وهما ...  مرسال ومستقبال
 الفصل الثاني

 : عمارة القصب في جنوب العراق: اوال
تامعجججات . ال يقجججر  عنجججه إال مجججا نجججدر.عجججالم حجججالم سجججحري يتيجججه بجججين الحقيقجججة والخيجججال" اسهجججوار" ن      

نع السججومرين  رقججى نتججا  للفكججر ا نسججاني حيثصجج.  ججحيحة مججن البشججر وسججط خضججرة البججردي والقصججب 
وإن   سججم الهججور قججديم، و كانججت معروفججة قبججل  ن يتعججرف سججكانه اسصججليين علججى العربيججة ، وال تربطججه .

وفججي معنججى الهججور هججو البحيججرة تغججي  بهججا . رابطججه بالمصججدر الثالثججي هججار، ولججيب لججه عالقججة باالنهيججار
  .ها، وهو كيان جغرافي محددفتتسع ويكثر ماؤ ( برد  وقصب )مياه غياض و جا  

وتعتبججر بيئججة اسهججوار مججن اكبججر البحيججرات فججي الشججرق اسوسججط وهججي اقججد  مججأو  طبيعججي فججي العججالم، و 
ممجا . 6كجم 6111، التافيف،فتقلصت مساحتها إلى 6كم 61111 -00111كانت تغطي مساحة بين

 . ثر سلبان علىسكانها
حقججب تاريخيججة موغلججة فججي القججد  فقججد حججدث فججي ويعججود انخفججاض اسرض هنججا ومكججوث المججاء فيهججا الججى 

العصججور الايولوجيججة السججاحقة  رتفججاع  د  الججى تكججوين الابججال فججي  ججمال العججراق تججزامن معججه انخفججاض 
وقججد حججدث  ن تججراكم الطمججي والطججين القججاد  مججع سججيول االنهججار و د  الججى تكججوين . حججاد فججي تلججك البقعججة

بججين مثلججث قاعدتججه الججى الشججمال و ركانججه مججدن  بججرزم مرتفججع عججزل منطقججة اسهججوار وهججي اليججو  محصججورة
التاريخية كانجت (  ور)وقد طرحت بع  الن ريات بأن مدينة . العمارة والناصرية وقمته مدينة البصرة

  .ميناء سومريان 
 ن اختيجججار هجججذه البيئجججة مسجججكنان لهجججؤالء القجججو  ججججاء بسجججبب سجججخائها ، فالقصجججب والبجججردي هجججو مصجججدر ال 

  .وات االستعمال اليومي ينضب من مواد البناء و د

                                                           

(4)EqilsonEtienn : form and Substamces in The Art , U. S . A ., 1966 , p  4 .  
(5 . 55، ص5791، مكتبة العروبة للنشر والتوزيع، الكويت، 5علم الداللة، ط: ار عمر، احمد مخت(  
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ويعد اسجتعمال هجؤالء القجو  للقصجب والبجردي فجي بنجاء فضجاءاتهم تقليجدان موروثجان منجذ سجومر وربمجا قبلهجا 
ولججم يكججن وليججد اليججو  وسججابقة اسججتادوها ، و وجججدت رقججم طينيججة مججن الحفريججات تؤكججد ذلججك، وقججد ورد فججي 

طبيعججة لتججدلل علججى  ثرهجا فهججي بنججت البيئججة ملحمجة كلكججام  ، و ن مججادة القصجب غيججر قابلججة للبقججاء فجي ال
وتعود إليها دون  ن تترك بصمات يمكن  ن تفيدنا في معرفة تاريخ وطبيعة االبنية التي بناها اسوائجل 

وبيججت هنججا تطلججق علججى ( بيججت صججرياثا)و ن البنججاء فججي تلججك البيئججة كججان يطلججق عليججه  . مججن هججذه المججادة
اليجو  ،ومعناهجا ( صجريفة)،ويقال لهجا " صرياثا"الواحد ،و التامعات الحضرية لكونها تسور مثل البيت 

مدينجة العشج   و اسكجوام المصجنوعة مجن )العشة  و الكوم المبني من القصب، وهكجذا  صجبح المعنجى 
 ( .نتاجات من البيئة(القصب

 والقصججب مججادة نباتيججه غيججر نفججاذة للرطوبججة والمججاء ، لدنججة مطواعججة لنلتججواء ، وكججذلك متينججة ن ججرا لوجججود
المفاصل العرضية الداخلية تكسبها صالدة وقجوة ، و إن احسجن انجواع القصجب هجو مجن و ن حزمجة مجن 
القصب يمكنها  ن تتحمل  ثقال الشد المتوسط عليهاوالبناء ، وهنا ت هر المهارة ا نشائية ليوظف بها 

زيجرة مجن ويشيد الهيكل من اسعمدة التجي تصجنع مجن عصجب ماموعجة غ. القصب كمادة  ساسية للبناء
وتضججطلع بنقججل العججزو  الر سججية،  مججا العججزو  (  ججبام )وماموعهججا ( َ ججب ه)القصججب ،ويطلججق عليهججا  سججم 

، التجي تجربط بجين ( الهطجر)اسفقية الواردة من الرياح مثال فتضطلع بتحملها حجز  القصجب التجي تسجمى 
ستخد  لذلك نسيج متكون ثم يتم تغطية الهيكل البنائي بما يستر الفضاء المتكون ويعزله،وي. اسعمدة 

وهجي (بجواري )وماموعهجا ( الباريجة)وتسمى محليا ( الحصر العراقية)من خامة القصب تسمى بالعربية 
ناتاججة مججن عمليججة نسججج وتن ججيم وتحوياللقصججب المشجج ى الججى ماموعججة مججن المسججاطر الرقيقججة، ونسججج 

ها  ن يلغجججي الفراغجججات ويحجججاول صجججانع. الحصججيرة بعجججد تقطيجججع القصجججبة بامتجججداد طولهجججا إلججى عجججدة  ججج ايا
وهي .المحصورة بينها و تستعمل في تغليف البيوت القصبية و السقائف كعنصر بناء غير نفاذ للماء 

منسوجة لعدد من اسغراض واالستعماالت فهي  ما جدران  و سجيا   و لتغطيةاسرضجية ،  و تسجتعمل 
العجراقيين فججي سجومر وبابججل  حتجى فجي طبقججات التسجقيف فججي العمجارة الطينيججة ووججدت فججي طبقجات مبججاني

وما زالت تسجتعمل فجي العجراق والسجيما الانجوبي منجه وقجد . كمادة ماسكة لطبقات الطين و في الزقورات
.  تسججع نطججاق اسججتعمالها حتججى فججي اسقججاليم المتاخمججة للعججراق مثججل الخلججيج خججالل عصججر مججا قبججل الججنفط

ديكور المنزلي، وتبنى البيوت بتلجك واليو  ناد تلك الحصر وقد وضفت في صناعة اآلثاث،وكخامة لل
وهجذا النجوع مجن . الخامات وبنفب التقنية ، على اليابسة ،والسيما عنجد تخجو  الهجور  و ضجفاف اسنهجار

 مججا النججوع اسكثججر إثججارة وغرابججة ومناعججة هججو نججوع المججدائن  و . التامعججات يكججون  سججهل بنججاءن و قججل مناعججة
. المائي"الهور"على صفحة الماء الهادئة وسط مسطح  القر  التي بنيت كماموعة من الازر الطافية
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ويجججتم التحضجججير للاجججزر باختيجججار الموقجججع المناسجججب فجججي وسجججط مسجججطحات المجججاء القريجججب مجججن مصجججادر 
ويتم صنع الازيرة ا صطناعية من خجالل عمليجة لجي  حجز  القصجب والبجردي . عامل اسمان  الصيدمع

وارقادها بحيث تتشكل في ماموعها مسطحا على صفحة الماء تمتد جذورها في ارض البحيرة ثجم يجتم 
، رصالحقا نقل الطمي والطين من قاع البحيرة وتكديسه مع طبقات البردي والقصب فوقها بأسلوم ال

تصججل إلججى االرتفججاع المناسججب والمقاومججة المناسججبة لتلججك الازيججرة الصججناعية العائمججة بمججا يطلقججون  حتججى
و عججادة مججا يتركججون فيهججا حفججرا مناسججبة  رسججاء ( .  و كبججائب( )جبججاي )وماموعهججا ( جبيشججة )عليهججا 

ة الحقا ويبلغ بعد الحفرة عن اسخر  بين متر ومترين لكي تغرس فيها اسعمد. دعائم البيت المن ور 
مججن مامججوع هججذا العججدد مججن الاججزر يتججألف التامججع القججروي الججذي يصججل  حيانججا . بعججد  ن تاججف  رضججها 

 . في الناصرية ( الاباي ) عشرات او حتى مئات كما في منطقة الصحين ومنطقة 
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لجب السويسجرية قبجل ُتفضي مقارنة بيوت اسهوار القصبية مع البيوت التي  كتشفت فجي تخجو  جبجال اس
وهججي بيججوت مصججنوعة مججن الخشججب والع ججا  )نيسججكو تراثججان انسججانيان يو قججرن ونصججف، واعتبرتهججا منطمججة اس

، إلجى وججود قواسججم (والالجد ومرفوعجة علجى  عمجدة مربوطجة إلجى بعضجها الجبع  بواسجطة جسجور خشجبية
لبرونججزي، ومججد  مشججتركة بججين وسججائل عججي  الشججعوم الريفيججة، قبججل المججيالد فججي العصججرين الحاججري وا

 .اهتمامها بالبيئة التي تعاملت معها كنصير وكضامن بقاء
إذ ان وجود البيوت الخشبية السويسرية تلك قريبان من البحيرات، جعلها في منأ  من التخريب والعبجث 

 . وال زالت باقية إلى الوقت الراهن، لكنها مدفونة داخل الرمال  و وسط البحيرات
ونيسجكو علجى إعتبجار تلجك يوافقجت من مجة  س. قائمة حي ة يسكنها عرم االهوار ام ا بيوت البردي، فهي

 واهد ثقافية وبيئية كثيرة بين تراث هذه المواقجع اسوربيجة وبجين سنها ذات البيوت الخشبية تراثان إنسانيان 
اوهرات، تربية منطقة اسهوار العراقية، منها اللقى اسثرية، اسواني الخشبية والخزفية، المنسوجات، الم

الموا ججي، الزراعججة فججي فتججرة يكتنفهججا الكثيججر مججن الغمججوض  مججا  البحججث العلمججي، اضججافة الججى الججزوارق، 
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إعتبججار  فالبججد مججن. وسججيلة التنقججل حينججذاك، وال تججزال مسججتعملة فججي  هججوار العججراق وبججأنواع كثيججرة ومختلفججة
 . رية حتى الوقت الراهنبيوت اسهوار تراثان  نسانيا مأهوالن و اخصان منذ الحضارة السوم

 
 :المعالجات التصميمية 

ان السجججومرين اسجججتطاعوا مجججن تصجججميم المسجججاكن القصجججبية ، إعتمجججادان علجججى طجججرق هندسجججية محجججددة     
مسجججتغلين بجججذلك طبيعجججة وجغرافيجججة المنطقجججة، حيجججث يجججتم بناءهجججا جميعجججا بتاجججاه مجججن الشجججمال الغربجججي الجججى 

البججا مججا تكججون  ججمالية غربيججة، فيججدخل الهججواء الججى الانججوم الشججرقي، وذلججك لكججون هبججوم الريججاح هنججاك غ
عبجججر احجججد البوابجججات او الفتحجججات القصجججبية الموججججودة فجججي الاجججدار ويخجججر  مجججن طجججرف االخجججر،  فضجججاءال

ويشججعر الاجالب فيجه بحججرارة اقجل مجن الاججالب فجي البنجاء الحججديث " تبريججد طبيعجي للمكجان"فيحجدث عمليجة 
 .المبني من الطابوق والسمنت

المقوس المدعو  بحز  كبيرة من القصب ويحتوي على فتحتين من  تلك المساكن بالبناءالبناء لويتميز 
الاججانبين لججدخول النججاس والهججواء الججى داخلججه، ويصججنع بشججكل كامججل مججن النباتججات القصججب والبججردي التججي 

 .تدعم وتربط بحبال
لقصبي لم يمجت بمجوت ا مسكنالفراعنة بنوا االهرامات ولكنها ماتت وظيفتها بموت الفراعنة، اال ان الف

 .استمرار وظيفته واصبح جزء ال يتازاء من تاريخ وحياة سكان المنطقة مع، "السومريون 
 : القصب كعنصر تأثيثي للفضاء الداخلي: ثانيا  

ان االثاث عناصر تتبع السلوكيات الحياتية اليومية لساكني المنزل لذا فان مد  تنوع وتعقيد        
تنوع الحاجات اليومية وتعقيدها التي ت هر بشكل واضح في المساكن  تلك العناصر يعتمدة على

المعاصرة لتعكب متطلبات الحياة المعقدة سعيا للوصول الى اعلى درجات الراحة، لكن في مساكن 
كما ت هر تعددية الوظيفة . القصب في االهوار تتالى سمة البساطة المهيمنة في العناصر التأثيثية

واحد، فيستخد  البساط  لفرش االرضية وللالوس ولالضطااع ولتغليف الادران للعنصر التأثيثي ال
 ) (.والتسقيف كما موضح في الشكل 
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 .اما اثاث الخزن فقد تمثل بالسالل، ومايسمى بالطبك فيستخد  لوضع الطعا  من الخبز وغيره   

 

ة الواحدة وهي القصب وتنسام هذه العناصر التأثيثية مع بعضها من خالل ا تراكها للماد    
 ) (.واسلوم نساها، كما موضح في الشكل 
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اما نسيج الحصير فهو يعتمد على التناوم بين قضبات قصب عمودية وافقيةكما موضح في الشكل 
.) ( 
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 ) ( كل 

 :وتقنية النسج والربط كعناصر الزخرفية: ثالثا  
عت ان تعطي زخارف هندسية متنوعة معتمدة ان تنوع تقنية النسج والربط لمادة القصب استطا     

على خطوط الطول والعرض والخطوط المائلة والحلزونية وليب هذا وحسب بل ت هر استخدامات 
 .للقصب الملون للتزيين 

 

 ) ( كل 
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 ) ( كل 

ويمكن مالح ة استغالل التنوع فجي تقنيجات النسجج لتحقيجق تلجك الخطجوط والمسجاحات مجن ال جل       
اظهر اللون البني يبدو وكأنه ذهبي بتدرجاته منساما مع اللون االخضر للبيئة المحيطة بجه والضوء ف

 .مع تلك االنعكاسات الالمعة للمسطحات المائية
 .لقد استطاع المصمم العراقي من تحويل مادة القصب الى عمل فني اصيل منساما مع محيطه    

 الفصل الثالث
 :نتائج البحث: اوال  
شكلي لمادة القصب ظهر في البناء من خالل استغالل مرونته في تحقيق التوظيف ال  -0

التسقيف المقوس لمنازل االهوار فهذا التقوس او التحدم هو ا كل االكثر تحمالن واكثر 
مقاومة للتأثيرات المناخية والاوية السيما وانه الشكل االنسب للتخلص من الماء اثناء هطول 

 .االمطار
لي في استخدا  مادة القصب وهي المادة االكثر توفرا في االهوار وبهذا ي هر التوظيف الدال -6

فان سمة االنساا  والوحدة تحقق بين كل من الطبيعة وتلك المنازل وما تحويها من مواد 
 .ولتعطي الطابع االصيل لتلك التصاميم من صميم خوصية منطقة االهوار

 
 :االستنتاجات : ثانيا  
ولية في البناء والتصميم وهيمنة مادة القصب وجريد النخل في بيئة ان قلت انواع المواد اال  -0

االهوار وسيادة اللون التبني عليها اجبر المصمم في ابتكار تنوعات تقنيات النسج والبناء في 
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سبيل اغناءها جماليا من خالل تلك الزخارف الهندسية المتنوعة مستغال بذلك مناطق ال ل 
 .سطوح االكثر استواءللمناطق الغائرة والضوء لل

ان مادة القصب  باساليبها البنائية في منطقة االهوار لها صفة االصالة التي تاعل منها   -6
 . عالمة دالة ومعنى واضح يعبر عن منطقة االهوار العراقية الغير

 :التوصيات : ثالثا  
 :من خالل ما تقد  فان البحث قد خر  ببع  التوصيات وهي      
 .محاف ة على الحرف اليدوية واالساليب التقنية في نسج مادة القصبالتوصية على ال  -0
تطوير امكانيات مادة القصب من خالل معالاتها لالستفادة منها بالشكل االمثل ولتوسيع  -6

 .ماال استغاللها في باقي مدن العراق
حث المصممين على استغالل الزخارف الهندسية الناتاة من اساليب النسج لتكون عناصر  -3

رفية ممكن استغاللها في تزيين مساكن المناطق الانوبية للتأكيد على ما تمتاز به من زخ
 .اصالة هويتها

 .استغالل اصالة التصاميم للسالل والبسط في الماال االعالمي والسياحي  -4
 :المصادر
، المؤسسجججة المصجججرية العامجججةللتاليف واالنبجججاء والنشجججر، 50لسجججان العجججرم،  : ابجججن من جججور (1)  -0

 .  097ص( ت.د)وستاتسوماس و ركائه، القاهرة، مطبعة ك
 - -مختججار الصججحاح، المركججز العربججي للثقافججة والعلججو ، لبنججان: الججرازي، ب بججن ابججي بكججر (1)- -6

 .  911، ص(ت.د)بيروت، 

، 5791، مكتبجة العروبجة للنشجر والتوزيجع، الكويججت، 5علجم الداللجة، ط: عمجر، احمجد مختجار (1) -3
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