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ملخ�س البحث
     يع����د الق����رن العا�ص����ر للهجرة من الق����رون املهمة الغزيرة بتن����وع املجاالت الفنية عام����ة، والفنون الزخرفية 
النباتية خا�صة، وذلك مبا يعك�صه الرتاث االإ�صامي من تنوعات يف ت�صاميمها، �صواء كانت كاأ�صية اأو زهرية.

     ومن خال اطاع الباحث على ما ح�صل عليه من ت�صاميم زخرفية نباتية ذات الطابع الزهري، واملنجزة 
يف الق����رن العا�ص����ر للهجرة، وج����د اإن هنالك ثمة اختافات تظهر على م�صتوى البني����ة الت�صميمية يف مفردات 
الزخارف الزهرية، �صواء كانت هذه االختافات �صكلية اأو لونية، اذ ميكن عدها بالتنوعات املظهرية للمفردات 

والعنا�صر املكونة للت�صميم.
     ومن هذا �صاغ الباحث م�صكلة بحثه يف الت�صاوؤل االآتي:

     )ما هي التنوعات املظهرية يف بنية املفردات الزخرفية الزهرية ؟(
وتتجلى اأهمية البحث، يف اأنه:

ميك����ن اأن ي�صه����م يف تطوير امله����ارات االأدائي����ة وتنمية االأبع����اد املعرفية ل����دى طلبة االخت�صا�����س واملزخرفني 
واملهتم����ني به����ذا الن����وع من الفنون. كما ميك����ن اأن ي�صهم يف تر�ص����ني املناهج الدرا�صية خا�ص����ة يف جمال فنون 

الزخرفة االإ�صامية.
ويهدف البحث اإىل:

     التعرف على التنوعات املظهرية )ال�صكلية واللونية( يف بنية املفردات الزخرفية الزهرية.
كم����ا يتح����دد البحث بت�صاميم الزخ����ارف النباتي����ة )الزهرية(، املنف����ذة باالألوان والتذهي����ب يف املخطوطات 

الورقية، املنجزة يف القرن 10ه�/ 16م، واملوجودة يف )املكتبة ال�صليمانية( يف تركيا. 
و�صمل االإطار النظري املو�صوعات االآتية: 

     دور الزخارف النباتية الزهرية يف املخطوطات العثمانية، بنية الزخارف الزهرية من حيث التنوع ال�صكلي 
والتنوع اللوين للمفردات الزهرية.

     وق����د اتب����ع الباح����ث يف اإجراءاته املنهج الو�صفي التحليل����ي للتو�صل اإىل نتائج حتق����ق اأهدافه وحتل م�صكلته 
ومت اختي����ار العين����ة بطريقة ق�صدي����ة اذ بلغ عددها )15( عينة م����ن جمموع )45( منوذج����ًا. وت�صميم االأداة 

)اال�صتمارة( وعر�صها على اخلرباء للتاأكد من �صاحيتها، وحتقيق االأهداف.
       وتو�ص����ل البح����ث اإىل نتائ����ج منه����ا: االعتماد على التق�صيم����ات امل�صاحية املتنوعة، وتن����وع االأزهار باأ�صكالها 
الب�صيط����ة ذات الهيئات املختلفة، وتنوع االأزهار املركبة اإىل اأزهار م�صننة متعددة االأوراق، ومف�ص�صة متعددة 
االأوراق، واأزه����ار م�صتدي����رة. واالإ�صهاب يف توظيف احلرك����ة احللزونية ف�صًا عن احلرك����ة املتموجة يف اإن�صاء 
االأغ�صان. واملبالغة يف ا�صتعمال مفردات االأوراق الب�صيطة املل�صاء اأحادية الف�س ذات النهايات املدببة، ف�صًا 
عن االأوراق ثاثية الف�صو�س. كما ظهرت االأزهار )الب�صيطة واملركبة( كحلقات وعقد الرابطة، بينما ظهرت 
بع�س املفردات النباتية الكاأ�صية املحورة كحلقات رابطة. بينما عك�صت الزخارف الزهرية الكثري من التنوعات 

اللونية، من خال االعتماد على مبداأ املغايرة اللونية. 

التنوعات المظهرية في بنية 
الزخارف النباتية الزهرية 

ب�سام �سعب حمد

بحوث الخط والزخرفة
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THE VARIATIONS  OF APPEARANCE IN THE STRUCTURE OF THE CALYX 
 MOTIFS
The 10th AH century  is considered to be one of the important centuries which 
are full of various artistic fields in general , and plant decorative arts in particu-
lar .these were reflected in Islamic heritage of various designs , whether calyx 
or cup .
the researcher – throughout what he had been able to observe of plant designs 
which were drawn in the 10th AH century   - found out that there were 
differences in the structure design level  especially in the calyx decorative motifs 
, whether in color or shape . These can be seen in variations of the appearance  
of the motifs and elements of design.
The researcher thus submits the following question: 
( what are the variations  of appearance in the structure of the calyx motifs )
The importance of the research lies in : 
The fact that it can contribute in developing the skills of performance and en-
larging the scope of knowledge for the student of this branch of art and decora-
tors and others who are interested in this field of art . The research also can 
contribute in enriching the curriculum especially in the field of Islamic decora-
tive arts.
The aim of the research: 
To identify the appearance variations ( in shape and color ) in the structure of 
the calyx motifs .
The research is limited by the calyx floral decorations, conducted in color and 
gilded in paper manuscripts , which were  done in the 10th AH century / 16th 
AD century    and which are found in the (Sulaimani Library in Turkey ).
The theoretical framework included the following subjects : 
The rule of calyx floral decorations in the Ottoman manuscripts, and
 the structure of the floral calyx decorations in regard to the shape and color 
variations of their motifs.
      The researcher followed in his procedures a descriptive analytic method to 
reach the results that can accomplish his goal in solving the problem.
A sample has been chosen on purpose, (15) samples have been chosen out of a 
community of (45) forms. The analytic form have been designed and presented 
to the experts to ensure its validity an ability to achieve the desired goal.
The research has reached the following result:
Dependence on the various area divisions , variety in simple forms of  calyx 
with different  appearances , and variety of composite forms of  calyx whether 
jagged with multiple indentations , or rounded with multiple indentations ,or 
circular calyx .exaggeration of the use of spiral movement and wavy movement 
in creating the branches .exaggeration in using motifs of simple smooth sepals 
with one indentation of  pointed end , and also three indentation sepals .  Also 
the calyx ( simple or composite ) appeared as rings and knots in joints ,while 
some of the  modified calyx motifs appeared as knot  joints .Furthermore the 
calyx decorations showed a lot of color variations by depending on the principle 
of opposite color theory .

The Summary
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الف�سل االأول
م�سكلة البحث:

     يت�صم الفن االإ�صامي عموما بال�صمة الزخرفية، فقد تنوعت فيه الزخارف فمنها الهند�صية 
والنباتي���ة واخلطي���ة ف�صا عن احليوانية. كما اإن لكل �صنف من ه���ذه االأ�صناف اأنواع متعددة 
حي���ث تعك�س ثراًء وتنوعًا اإبداعياً، وذلك ب�صبب تاأثري الثقافات املتنوعة لل�صعوب االإ�صامية يف 
هذا الفن، ف�صا عن اثر اخلامات والتقنيات التي اعتمدت يف تنفيذ تلك التنوعات للزخارف 

على اختافها.
     ويع���د القرن العا�صر للهجرة من الق���رون املهمة الغزيرة بتنوع املجاالت الفنية عامة، وتنوع 
الزخ���ارف النباتي���ة خا�صة، وذلك مبا يعك�ص���ه الرتاث االإ�صامي من تنوع���ات يف ت�صاميمها، 

�صواء اأكانت كاأ�صية اأو زهرية.
     وبعد اطاع الباحث على ما ح�صل عليه من ت�صاميم زخرفية نباتية ذات الطابع الزهري، 
واملنج���زة يف القرن العا�صر للهجرة، وجد اإن هنالك ثم���ة اختافات تظهر على م�صتوى البنية 
الت�صميمي���ة يف مفردات الزخارف الزهرية، �صواء اأكانت هذه االختافات �صكلية اأم لونية، اذ 
ميكن عدها تنوعات مظهرية للمفردات والعنا�صر املكونة للت�صميم، وقد اعتمدها املزخرفون 
يف اإن�ص���اء ت�صاميمه���م الزخرفية، بناًء على توجهاتهم الت�صميمي���ة ومبا ميتلكونه من خربات 

ومهارات تناقلوها جيا اثر جيل.
     وبناًء على ذلك �صاغ الباحث م�صكلة بحثه يف الت�صاوؤل االآتي:

     ما هي التنوعات املظهرية يف بنية املفردات الزخرفية الزهرية ؟

اأهمية البحث:
ميكن اأن ي�صهم يف تطوير املهارات االأدائية للمزخرفني واملهتمني بهذا النوع من الفنون.

ميك���ن اأن ي�صه���م يف تنمي���ة االأبعاد املعرفي���ة لدى طلب���ة االخت�صا�س واملزخرف���ني يف خمتلف 
احلقول التطبيقية.

ميكن اأن ي�صهم يف تر�صني املناهج الدرا�صية وال�صيما يف جمال فنون الزخرفة االإ�صامية.

هدف البحث:
     التعرف على التنوعات املظهرية )ال�صكلية واللونية( يف بنية املفردات الزخرفية الزهرية.

حدود البحث:
1- احل���دود املو�صوعية / ت�صاميم الزخارف النباتية )الزهرية(، املنفذة باالألوان والتذهيب 

يف املخطوطات الورقية.
2- احلدود املكانية / املكتبة ال�صليمانية يف تركيا.

3- احل���دود الزماني���ة / الع�ص���ر العثماين، يف القرن 10ه����/16م كون ه���ذه املرحلة الزمنية 
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متث���ل مرحلة الرقي واملثل )الكا�صيك( لفن التزيني العثماين، اذ و�صل فيها اىل اعلى مراتب 
تطوره)1(. 

م�سطلحات البحث:
التنوع املظهري )اإجرائيًا(:

     ه���و احل�صيلة الناجتة عن تباي���ن ال�صفات ال�صكلية واللونية للمفردات الزخرفية الزهرية، 
التي حتقق قيمًا فنية وجمالية.

الف�سل الثاين

دور الزخارف النباتية الزهرية يف املخطوطات العثمانية:
     ظه���رت املدر�ص���ة العثمانية يف الق���رن ال�صاد�س ع�صر بعد اأن ا�صتق���ر ال�صاطني العثمانيون 
يف الق�صطنطيني���ة العا�صمة اجلديدة، وقد اعتم���دت يف اأول االأمر على الفنانني الفر�س الذين 
ا�صتقدمه���م ال�صاطني العثمانيون من تربيز اىل تركيا، كما اثر ات�صالهم بال�صينيني، واالإرث 
الفن���ي املتبقي من فنون �صاجقة الروم الذي���ن ا�صتقروا يف تلك الباد من قبلهم)2 ( بفنونهم، 

االأمر الذي اأدى اىل تكوين مدر�صة عثمانية بتاأثريات ثقافية وفنية متنوعة.
     ولك���ن م���ا لبثت ه���ذه التاأثريات اأن تا�ص���ت تدريجيًا، ون�صاأ عنها مدر�ص���ة فنية عثمانية لها 
مميزاته���ا واأ�صاليبه���ا اخلا�صة، ازده���رت يف فرتة حك���م ال�صلطان مراد الثال���ث )1574م – 

1595م( الذي كان راعيًا للفنون)3(. 
     وقد عني العثمانيون عناية عظيمة بفن تذهيب املخطوطات، واأبدعوا يف تزيينها بالزخارف 
النباتي���ة الزهري���ة بوجه خا�س، �صواء اأكان���ت هذه املخطوطات ديني���ة اأم غريها، )فقد كانت 
ال�صفحات االأوىل اأو �صفحات العنوانات، وحافات اأو هوام�س باقي ال�صفحات من املخطوطات، 
تزخ���رف وتزين بذوق رفيع، باأ�ص���كال من  الزخارف  النباتي���ة()4(. واأي�صا كانت املخطوطات 
تزي���ن بتذهيب �صفحاته���ا، فكان اخلطاط ين�ص���خ املخطوط تاركًا فيه م�صاح���ات لرت�صم فيها 
االأ�ص���كال النباتي���ة والهند�صية  وبع���د هذه املرحلة يتلقف���ه فنان )مزخ���رف( خمت�س بتزيني 
وزخرفة هذه امل�صاحات، وبعد ان ينهي عمله ي�صلمه اىل املَُذِهب لُيَذِهب زخارفه)5(. وقد ا�صتهر 
منهم كثريون يف هذا املجال، ومن ابرز املذهبني يف القرن ال�صاد�س ع�صر، هو النقا�س واملُذهب 

)كراميمى(، الذي كان رئي�س املذهبني يف ق�صر ال�صلطان �صليمان القانوين)6(. 
1 Akara , A  &. Cahide  Keskiner , Ornament  and Design  in Turkish Decoratire Arts ,Istanbul 
 ,1978p2.

2  حممد عبد العزيز مرزوق. الفنون الزخرفية االإ�صامية يف الع�صر العثماين، الهيئة امل�صرية العامة للكتاب، القاهرة، 1974م، �س227، 228.
3  نعمت اإ�صماعيل عام. فنون ال�صرق االأو�صط يف الع�صور االإ�صامية. ط6، دار املعارف، القاهرة، 1989م، �س363.

4  اآب����ا، اوقط����اي اآ�صان. فن����ون الرتك وعمائرهم. ترجمة احمد حمم����د عي�صى، مركز االأبحاث للتاري����خ والفنون والثقافة االإ�صامي����ة، اإ�صطنبول، 1978م، 
�س314.

5   ثروت عكا�صة. الت�صوير االإ�صامي الديني والعربي. ط1، املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�صر، بريوت، 1977م، �س454.
6 حممد عبد العزيز مرزوق. الفنون الزخرفية االإ�صامية يف الع�صر العثماين، الهيئة امل�صرية العامة للكتاب، القاهرة، 1974م، �س224، 225.
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     وقد منحت الزخارف النباتية الزهرية املخطوطات قيمًا وظيفية وجمالية متعددة اأ�صهمت يف 
تنظي���م حمتويات املخطوط ب�صكل فني، ف�صا عن تعزيز اجلانب اجلمايل له. وتعد الزخارف 
النباتي���ة املوظف���ة يف خمطوطات الق���رن ال�صاد�س ع�ص���ر القمة يف فن التذهي���ب الكا�صيكي، 
ال���ذي يتمثل بالرثاء يف الوحدات والتكوينات الزخرفي���ة، واالألوان، وتنوع الت�صاميم، وتقنيات 
تنفيذه���ا، واملبالغة يف ا�صتعمال الذهب، لكن ب�صكل متنا�صق م���ع االألوان امل�صتعملة على خلفية 

زرقاء، وهذا ما يعرب عن توحد فنون التذهيب العائدة لذلك الع�صر)7(.

بنية الزخارف الزهرية:
     تتاأ�ص����س بني���ة الزخارف الزهرية عل���ى جمموعة من الوحدات ال�صكلي���ة املتمثلة باملفردات 
الزخرفي���ة، الت���ي متثل عنا�صر البناء ال�صكل���ي الذي يوؤ�ص�س الت�صميم الزخ���ريف، اإذ تعد هذه 
املفردات االأ�صا�س املو�صوعي الذي يعزز التنوعات االإن�صائية بفعل تراكيبه وعاقاته التنظيمية 

يف بنية الت�صميم الزخريف. 
     وتتك���ون بني���ة الزخارف الزهرية من العنا�صر البنائي���ة التي قوامها جمموعة من املفردات 
الزخرفي���ة كاالأزه���ار واالأوراد ذات ال�صف���ات املظهري���ة املتنوع���ة من حيث ال�ص���كل وامل�صاحة 
والل���ون، ف�صًا عن االأغ�صان واملفردات االأخ���رى امللحقة بها وامل�صتوحاة مما تت�صمنه االأزهار 
الواقعي���ة، مثل االأوراق والرباعم، التي تكون بنية متكاملة �صم���ن م�صتويات واأ�صاليب متعددة، 
تتحك���م بطريقة توزيعه���ا وترتيبها داخل ف�ص���اء الت�صميم من حيث كميته���ا ونوعها وحجمها 

و�صواًل اإىل موؤ�صرات ت�صميمية ذات اأداء جمايل ووظيفي. 
       فالتنوع ال�صكلي للمفردات الزهرية، يعد م�صدر اإغناء يقوم عليه الت�صميم الزخريف، من 
حتقي���ق وحدة الت�صميم عرب الرتابط بني )املفردات والوحدات(، اأي بني اجلزء واجلزء وبني 
اجلزء والكل �صمن ال�صكل العام للت�صميم)8(، ف�صًا عن ذلك ُتَعْد وتعد هذه املفردات م�صدرًا 
غنيًا للزخرفة والتزيني، اإذ ا�صتلهمت فنيًا وعوجلت ت�صميميًا وتقنيًا، لتلبي االأهداف اجلمالية 

والذوقية، وذلك انطاقا من االعتبارين االآتيني:)9(
التنوع ال�صكلي 1 .
التنوع اللوين 2 .

      وميكن تو�صيح هذه التنوعات كاالآتي:   
  اأواًل: التنوع ال�سكلي للمفردات الزهرية:

تنوع االأزهار: 
     تع���د االأزه���ار من اأهم العنا�ص���ر يف بنية الزخارف الزهرية، ملا متلك���ه من �صيادة مظهرية 
تهيم���ن بها على بقية املفردات االأخرى، وذلك ب�صبب تنوعاتها ال�صكلية واللونية، التي غالبًا ما 

تكون م�صتوحاة من األوان االأزهار الطبيعية. وتق�صم االأزهار على ق�صمني، هي:
7  Ozen, M.E., Turkish Art Of Illumination, Gozen Kitap ve Yayin Evi, Istanbul, 2003, p8.
8  الن����وري، اأم����ني عبد الزهرة. تنوع التكوينات الزخرفي����ة النباتية  يف واجهات العتبات املقد�صة العراقية، جامعة بغ����داد، كلية الفنون اجلميلة، ق�صم اخلط 

العربي والزخرفة، بغداد 2006م.)ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة(، �س10.
9  عبد الر�صا بهية داود. الزخارف الزهرية يف الفن العربي االإ�صامي. بحث من�صور، جملة االأكادميي،  كلية الفنون اجلميلة، جامعة بغداد، 1996. �س3.
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االأزهار الب�سيطة:
      وه���ي ذات اأ�ص���كال متعددة تاأت���ى بهياأة ثاثية الف�صو�س اأو خما�صي���ة  ذات بنية ت�صميمية 
تعك�س امل�صقط الراأ�صي لاأزهار، وبناوؤها يعتمد على ر�صم مركز اأو بوؤرة دائرية تعد النواة التي 
تت�صع���ب منه���ا اأو تبنى عليها اأوراق زهري���ة مف�ص�صة بحركة ا�صتدارية تتابعي���ة اأو �صعاعية)10( 
ف�ص���ا عن ورودها ب���االأوراق الثاثية والرباعية واخلما�صية، وتك���ون اأحيانا مدجمة مبفردات 

زخرفية ب�صيطة اأو اأزهار بدائية النمو، كما يف ال�صكل )1(.

االأزهار املركبة:
      تتك���ون ه���ذه االأزهار م���ن تراكب زهرتني معًا، ف�صا عن تراكب وتع���دد االأوراق فيها �صواء 
اأكان���ت مف�ص�صة اأو م�صننة احلواف اأو م���ن ذوات احلواف الب�صيطة، لذلك تكون هذه االأزهار 
كث���رية التنوع من حيث تفا�صيله���ا واألوانها مقارنًة باالأزهار الب�صيطة، التي توؤدي دورًا م�صاعدا 
ومكم���ا يف بنيتها. وتعك����س امل�صقط اجلانبي لاأزه���ار من الناحية املنظوري���ة، اإذ تكون ذات 

تناظر ثنائي متماثل يف الغالب. كما يف ال�صكل)2(.

التنوع احلركي لالأغ�سان :
       تتك���ون االأغ�ص���ان من خطوط دقيقة ومتفرعة م�صمتة لونيًا، )منحنية ينتج عنها اإح�صا�صًا 
باملرون���ة واحلركة()11(، اذ تتن���وع حركاتها وا�صتداراتها  ح�صب توزيعه���ا على امل�صاحة التي 
حتويه���ا، كاأن تك���ون )حلزونية اأو متموج���ة اأو دورانية معكو�صة اأو انت�صاري���ة(، تتحرك )بخط 
متم���وج يلتف بانتظ���ام()12( وينطوي ال���دور الوظيفي لها عل���ى اأداء تو�صيلي ب���ني العنا�صر 
الزهري���ة واالأوراق املختلفة، ف�صا ع���ن حتديد اأو�صاع واجتاهات املف���ردات الزهرية امللحقة 

بها. كما يف ال�صكل)4(.

3- تنوع االأوراق:
       تع���د من املف���ردات الرئي�صة يف البنية الت�صميمية للزخ���ارف الزهرية. وقوامها حتويرات 
م�صتمدة من �صكل اأوراق النباتات ف�صا عن �صعف النخيل الواقعي، واأوراق العنب، وهي تتخلل 
حركة الغ�صن النباتي ب�صورة مدجمة اأو نهائية املوقع، وتكون على �صكل اأوراق ب�صيطة اأحادية 
الف�س ذات نهايات مدببة اأو قد تكون م�صننة احلواف على �صكل اأوراق �صعفية)13(. اأو قد تكون 
اأوراق متع���ددة الف�صو�س )ثاثية اأو خما�صية( كاأوراق العنب. ويتمثل الدور الوظيفي لاأوراق 
يف م���لء الف�ص���اءات بني االأغ�ص���ان، ف�صا عن دورها اجلم���ايل الذي يربز نتيج���ة لتنوعاتها 
ال�صكلي���ة فيما يخ�س الهيئة اخلارجية اأو احل�صو الداخلي، فمنها ما هي م�صننة احلواف وذات 

10  امل�صدر نف�صه، �س11.
11 2-Akara,A. & Cahide Keskiner, Ornament and Design in Turkish Decorative Arts, Istanbul, 
Tercuman Oazetesi, 1978. 

12  عفيف بهن�صي. الفن االإ�صامي . ط1، مطبعة ال�صباح، دم�صق، 1986، �س362. 
13  نداء عبد املطلب �صباح، التقييم اجلمايل للزخرفة يف العمارة، اجلامعة التكنولوجية، الق�صم املعماري، 1999م، )ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة(، �س20.
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ح�ص���و داخل���ي، وتوجد كاأوراق م�صننة احل���واف تلحق بها بع�س املف���ردات الب�صيطة، وقد تكون 
م�صننة احلواف مركبة على عن�صر كا�صي، اأو وريقات بدائية النمو ذات ف�س اأحادي م�صنن اأو 

قليل التدبب. كما يف ال�صكل)5(.

4- تنوع الرباعم واالأ�سواك )التوريقات( :
     تتك���ون بنيته���ا م���ن نتوءات تظه���ر ب�صكل بارز على الغ�ص���ن اأو مدجمة مع���ه، م�صمتة لونيًا 
وخالي���ة من احل�صو الداخلي )ين�صجم مظهرها مع طبيع���ة املفردات الزهرية امل�صتمدة منها(
)14(، ويكم���ن دورها الوظيف���ي يف �صغل الف�صاءات بني االأغ�صان. وتظه���ر تنوعاتها ال�صكلية 

لكونها نتوءات ذات هيئات م�صتديرة اأو بي�صوية اأو مف�ص�صة اأو مدببة. كما يف ال�صكل)6(.

5- تنوع احللقات والعقد الرابطة:
     تتن���وع بني���ة احللق���ات والعق���د الرابطة من حي���ث املظهر ال�صكل���ي، كونها اأ�ص���كاال ب�صيطة 
)م�صتطيل���ة اأو م�صتدي���رة(، اأو تك���ون م�صتوحاة من طبيع���ة االأزهار )زه���رة(، اأو تكون م�صتقة 
م���ن مفردات نباتية كاأ�صية. له���ا اأداء وظيفي متعدد، اذ ميكن اأن تكون )معززًا ياأزر االأغ�صان 
النباتي���ة واملف���ردات يف اإ�صغال الف�صاء، ف�صًا عن ربطها للت�صمي���م االأ�صا�صي فتعمل بو�صفها 
مرتك���زًا مهيمن���ًا على �صائ���ر الت�صميم الزخريف ينبث���ق منه توزيع االأغ�ص���ان()15(. كما يف 

ال�صكل )7(.

ثانيًا: التنوع اللوين للمفردات الزهرية:
     بع���د اأن ياأخ���ذ الت�صميم الزخريف �صكله النهائي كخطوط واأ�ص���كال ومفردات، تبداأ مرحلة 
اختيار النظ���م واملعاجلات اللونية لكل من املفردات الزخرفية وامل�صاحات التي ت�صمها، ولهذه 
املرحل���ة اأهمية كبرية يف اإبراز ال�صف���ات املظهرية ل�صكل الت�صميم الزخريف، فهي تعد مبنزلة 
احلياة له، ف�صا عن كونها �صرًا من اأ�صرار جناحه، وذلك مبا ينتج عنها من عاقات جمالية 

ت�صهم يف بنائه وتكامله، وعلى اأ�صا�صها ميكن اأن نقي�س جناحه من عدمه.
     ويع���د الل���ون يف الف���ن ذي البعدين و�صيلة لتنمية كل العنا�صر االأخ���رى. فال�صكل ال ميكن اأن 
يوج���د بغري اللون، حتى ال�صكل االأ�ص���ود على خلفية بي�صاء اإمنا يعتمد على الت�صاد بني االأبي�س 
واالأ�ص���ود يف وج���وده. فا �صكل ميكن تكوينه دون اأن يت�ص���م بلون ما وال �صكل ميكن روؤيته اإال اإذا 

كان موجودا على لون ما)16(.
     وعل���ى ه���ذا االأ�صا�س حر����س الفنانون امل�صلمون على اختيار االأل���وان املنا�صبة يف الت�صاميم 
الزخرفية التي ا�صتخدمت يف تزيني وحتلية املخطوطات االإ�صامية ، كما حر�صوا على �صناعتها 

14  و�ص����ام كام����ل عب����د االأمري، اأ�صالي����ب ت�صميم الزخارف النباتية يف واجه����ات احل�صرة العبا�صية، جامع����ة بغداد، كلية الفنون اجلميل����ة، 2003م. )ر�صالة 
ماج�صتري غري من�صورة(، �س21.

15 3-Akara,A. & Cahide Keskiner, Ornament and Design in Turkish Decorative Arts, Istanbul, 
Tercuman Oazetesi, 1978 .p48.

16  نوبلر، ناثان. حوار الروؤية – مدخل اىل تذوق الفن والتجربة اجلمالية. ترجمة فخري خليل، دار املاأمون، بغداد، 1987م. �س93.
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باأيديهم، اإذ كانت لهم )طريقة ناجحة يف �صنع االأحبار امللونة ومتازج االألوان، وا�صتقاق من كل 
لون األوانًا اأخرى تختلف درجاتها عن االأ�صل()17(. وقد ا�صتعملوا مواد خمتلفة يف �صناعتها، 

و�صميت االألوان ح�صب املادة التي اأنتجت منها ومن هذه االألوان، هي:
ر بعد اأن ت�صحق املعادن اإىل اأن ت�صبح ترابًا ناعمًا،  �صَّ االأل���وان املعدني���ة: وكانت هذه االألوان حُتَ
ويت���م ذل���ك عادة بو�صاطة حج���ر �صلد �صنع خ�صي�ص���ًا لهذا الغر�س. ومن ث���م تنخل بو�صاطة 
قما����س رقيق ج���دًا ثم تخلط مبحل���ول لزج وهو ال�صائل ال���ذي ي�صتعني به املزخ���رف يف تكوين 

االأ�صباغ باإ�صافة املعادن اإليه. 
     وقد ف�صل املزخرفون هذه االألوان الأنها بطبيعتها معتمة غري �صفافة وحتتفظ باللون ودرجته 
وال متت���زج بع�صه���ا ببع�س مكونة األوانًا ثانوي���ة. فاإذا و�صعنا لونًا اأزرق ف���وق لوٍن اأ�صفر اختفى 

االأ�صفر وظل االأزرق اأزرقًا. )18(. 
االأل���وان النباتية: وقد كانت ت�صنع من م�صادر وم�صاحيق نباتي���ة كاحلّناء والنب واالأرز والورد 
واالأزه���ار والعف�س. ونظرًا لل�صفافية التي تتميز بها هذه االألوان فقد كان باالإمكان مزج لونني 

للح�صول على لون ثانوي اآخر.
األ���وان االأحج���ار الكرمية :تتميز االألوان امل�صتخرجة من م�صاحي���ق االأحجار باأنها األوان ثابتة ال 
تتغري بعامل الزمن، وكانت م�صاحيق هذه االأحجار ُتخلط بال�صمغ واملاء امل�صتخل�س من الورد. 
وم���ن اأهم االألوان التي كانت ُت�صتخرج من م�صاحيق االأحج���ار اللونان االأخ�صر واالأزرق اللذان 

كانا ُي�صتخرجان من اأحجار الفريوز النفي�صة. 
األوان االأتربة: وت�صتخرج هذه االألوان من االأتربة بعد اأن ُتنخل وُت�صّفى وُت�صحق لت�صبح كالكحل، 

ثم تخلط بال�صمغ واملاء حتى ت�صبح جاهزة لتحلية �صفحات املخطوطات)19(. 
ال�صبغ���ات الذهبية: هي حماليل مكونة من برادة الذهب -املمزوجة باملاء- وال�صمغ وع�صري 

الليمون، وت�صمى مباء الذهب اأو مداد الذهب كما ي�صفه القلق�صندي)20(.
      وق���د اإ�صتعم���ل الفنان���ون العثماني���ون طرق ع���دة يف تلوي���ن الت�صاميم الزخرفي���ة النباتية 
وتذهيبها، ومن اأكرث الطرق ال�صائعة يف تلوين هذه الزخارف هي التي يعتمد فيها على )تلوين 
االأر�صي���ة بل���ون غام���ق كاالأ�صود اأو البن���ي اأو االأزرق الداك���ن فيما تلون االأغ�ص���ان على االأغلب 

بالذهبي اأو االأخ�صر اأو االأبي�س()21(.
     وهن���اك طريق���ة اأخرى تعتمد عل���ى توظيف التنوعات اللونية يف تلوي���ن املفردات الزخرفية 
وامل�صاح���ات الناجتة م���ن تقاطع االأغ�صان وم���ن تقاطع خطوط الهيئ���ات اخلارجية مل�صاحات 
الوح���دات الزخرفية، مع االأخذ بعني االعتب���ار تن�صيقها ب�صورة من�صجمة، وعدم املبالغة فيها، 

كي ال تكون مربكة للوحدة الت�صميمية. كما يف ال�صكل )8(.
     وي�صفي اللون قيمًا جمالية واإدراكية للمكونات ال�صكلية من التناغم واالن�صجام اللوين ف�صًا 

17 احمد �صوحان، رحلة اخلط العربي من امل�صند اىل احلديث. احتاد الكتاب العرب، دم�صق، 2001م، �س74.
.http://art.sakhr.com/AdwatElTasweer.aspx?Link=4 18  الفن الفار�صي اأدوات الت�صوير من موقع �صخر

./http://mousou3a.educdz.com ،19  اأدوات املخطوط وتطورها، من موقع املو�صوعة املعرفية ال�صاملة
20  اجلبوري، يحيى وهيب. الكتاب يف احل�صارة االإ�صامية. ط1، دار الغرب االإ�صامي، بريوت، 1998م،�س270.

21  عبدالر�صا بهية داود. الزخارف الزهرية يف الفن العربي االإ�صامي، �س7.
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ع���ن الت�صاد الذي يّول���د متايزًا بني الوحدات الزخرفية وف�صل بع�صها عن بع�صها االآخر. مما 
مينحه���ا قيم���ًا جمالية تكون ذات �صيادة مظهرية على بقية اأج���زاء الت�صميم الزخريف. وذلك 
ع���ن طري���ق التنوعات اللوني���ة لاأزهار ولاأغ�ص���ان النباتية، ف�صا عن املف���ردات والوحدات 

الزخرفية االأخرى.

الف�سل الثالث: اإجراءات البحث
منهجية البحث:

     مبا ان البحث احلايل يهدف اإىل التعرف على التنوعات املظهرية يف بنية املفردات الزخرفية 
الزهري���ة، فقد اتبع الباحث املنه���ج الو�صفي )التحليلي(، لتحقيق هدف بحثه، بو�صفه منهجًا 

اأكرث دقة ومائمة ل�صرورات البحث احلايل.

جمتمع البحث:
     تك���ون جمتم���ع البحث من النماذج التي ح�صل عليها الباح���ث لت�صاميم الزخارف النباتية 
يف املخطوط���ات الورقي���ة، املنفذة يف القرن 10 ه���� / 16 م، واملوجودة يف املكتبة ال�صليمانية يف 
تركيا. وقد بلغ عددها )45( ت�صميمًا، ا�صتبعد الباحث منها ت�صاميم الزخارف النباتية ذات 
االأ�صل���وب االإن�صائ���ي املزدوج )كاأ�صي وزه���ري( وقد بلغ عددها )30( ت�صميم���ًا، اإذ مت اختيار 
الت�صاميم ذات االإن�صاء االأحادي ذي الطابع الزهري فقط، كونها تتوافق مع متطلبات البحث 
احلايل، وقد بلغ عددها )15( ت�صميمًا زخرفيًا، بواقع )10( ت�صاميم من الن�صف االأول من 

القرن، و )5( ت�صاميم من الن�صف الثاين من القرن، وهي متثل املجتمع الكلي للبحث.
عينة البحث:

     نظ���رًا لت�صاب���ه اغلب مناذج املجتمع من حي���ث ال�صفات املظهرية العامة، فقد عمد الباحث 
اىل اختيار عينة البحث ق�صديًا، وقد بلغ عددها )3( عينات، متثل ن�صبة )20 %( من جمتمع 

البحث وهذه الن�صبة حتقق �صروط انتخاب العينة.
اأداة البحث:

     قام الباحث بت�صميم ا�صتمارة لتحليل حمتوى مناذج العينة وتكونت هذه اال�صتمارة من )6( 
فقرات، ميكن ماحظتها يف امللحق رقم )1(.

�سدق االأداة:
     ق���ام الباح���ث بعر�س اال�صتم���ارة على جمموعة من اخل���رباء)*( املخت�صني يف جمال اخلط 
العرب���ي والزخرفة، ويف جمال البحث العلم���ي، للتاأكد من �صاحية و�صمول فقراتها يف حتقيق 
اأه���داف البحث. وق���د مت ت�صميم اال�صتمارة على وفق ما اأقروه، وبه���ذا تعد اال�صتمارة �صادقة 

بعد تعديلها. 
* اخلرباء هم :

1- اأ. د. عبد املنعم خريي ح�صني / تدري�صي يف كلية الفنون اجلميلة/ جامعة بغداد.
2- اأ. د. عبد الر�صا بهية داود / تدري�صي يف كلية الفنون اجلميلة/ جامعة بغداد.
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الثبات:
    الإيج���اد الثبات، ا�صتعان الباحث مبحللني)**( خارجي���ني، للتاأكد من ان اال�صتمارة ثابتة عند 

التحليل، وقد كانت ن�صبة االتفاق ح�صب معادلة كوبر)***( كاالتي:
1- الن�صبة بني املحلل االأول والباحث هي %83.

2- الن�صبة بني املحلل الثاين والباحث هي %89.
3- الن�صبة بني املحلل االأول واملحلل الثاين هي %86.

وتع���د ه���ذه الن�صب���ة ح�ص���ب املعادلة ن�صب���ة ثبات عالي���ة لذلك تع���د اال�صتمارة ثابت���ة من حيث 
التحليل.

حتليل العينات
عينة رقم )1(:

مــن  ملخطــوط  يعــود  زخــريف  ت�سميــم 
الع�سر العثماين. 

�صنة االجناز: 915ه� .
القيا�س: 12×19�صم 

     َتَكّوَن الت�صميم من وحدة اأ�صا�صية متناظرة 
رباعيًا ح���ول املحورين )العم���ودي واالأفقي(، 
ت�صودها جمموعة م���ن االأزهار ذات التنوعات 
ال�صكلي���ة املختلف���ة، فمنه���ا الب�صيط���ة بدائية 
النمو، ومنه���ا املتعددة الف�صو�س، التي �صكلت 
نقاط���ًا للتف���رع الغ�صني، ف�صا ع���ن االأزهار 
املركب���ة ذات احل���واف )امل�صننة واملف�ص�صة( 
واالأوراق املتع���ددة. اذ كان الق�ص���د م���ن وراء 
التن���وع ال�صكل���ي لاأزه���ار ه���و اإ�صف���اء �ص���ئ 
م���ن احلرك���ة والتنوي���ع للتخل�س م���ن الرتابة 

التناظري���ة يف الت�صميم. وقد ظه���رت االأغ�صان ب�صكل خطوط دقيق���ة )حلزونية ومتموجة(. 
بينم���ا ظهرت االأوراق مت�صلة باالأزه���ار واالأغ�صان، ب�صورة مدجمة معها ت���ارة، وبارزة عنها 
ت���ارة اأخرى، وكذلك ظهرت باأ�ص���كال ب�صيطة اأحادية وثاثية الف�صو����س ذات نهايات مدببة. 
كم���ا وتربز من االأغ�صان وريقات ب�صيطة مدببة متثل الرباعم واالأ�صواك. اإما احللقات والعقد 
الرابط���ة فقد تكونت من االأزهار املركب���ة التي �صكلت مناطق التقاء وافرتاق االأغ�صان، ف�صا 

عن ربط الوحدات االأ�صا�صية للتكرار املكونة للت�صميم.
** املحللون هم اخلرباء انف�صهم.

                                     عدد مرات االتفاق
***   ن�صبة االتفاق = ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������× 100

                           عدد مرات االتفاق + عدد مرات عدم االتفاق
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     وكان للتنوعات اللونية دورًا بارزًا يف دعم القيم اجلمالية للت�صميم، التي حتققت من الت�صاد 
اللوين ما بني املفردات الزخرفية واالأر�صية التي حتويها، وقد اعتمد على مبداأ التقارب اللوين 
يف تلوي���ن االأزه���ار، كما ان توظي���ف اكرث من لون يف تلوي���ن الزهرة الواح���دة ا�صهم يف تعزيز 

التنوعات املظهرية يف الت�صميم.

عينة رقم )2(: 
ت�سميم زخريف يعود ملخطوط 

من الع�سر العثماين. 
�صن���ة االإجن���از: الن�ص���ف االأول من 

القرن 10ه� .
     نظمت مكونات الت�صميم بطريقة 
التناظ���ر  م���ن  الت���وازن  منحته���ا 
اذ  واح���د،   الثنائ���ي ح���ول حم���ور 
تتكون بني���ة الت�صميم من املفردات 
الزهري���ة الت���ي تت�ص���م بالتباين���ات 
واالختافات ال�صكلي���ة التي ت�صاعد 
يف دع���م الت�صمي���م اإن�صائيا، ف�صا 
وم���ن  الزي���ادة يف جماليت���ه.  ع���ن 
هذه املف���ردات، االأزهار التي تظهر 

ب���ارزة باأ�صكالها وهيئاتها املختلفة، كاالأزهار املركبة املتع���ددة االأوراق ذات احلواف )امل�صننة 
واملف�ص�صة( التي �صكلت نقاطًا للتف���رع الغ�صني، واالأزهار الب�صيطة البدائية النمو، واالأزهار 
املتع���ددة الف�صو�س واالأوراق، تربطها مع االأوراق اأغ�ص���ان على �صكل خطوط حلزونية دقيقة. 
اأم���ا االأوراق فظه���رت باأ�ص���كال ب�صيطة اأحادي���ة الف����س ذات نهايات مدببة ب�ص���ورة مدجمة 
م���ع االأغ�صان واالأزه���ار. وتربز الرباعم واالأ�ص���واك من االأغ�صان على �ص���كل وريقات ب�صيطة 
م�صتدي���رة ومدببة مدجمة باالأغ�صان. وقد �صكلت نقاط االلتقاء واالفرتاق الغ�صني، مفردات 
كاأ�صي���ة حمورة، ف�صا عن االأزهار املركبة التي مثل���ت احللقات والعقد الرابطة، التي كان لها 
دور مه���م يف ربط الوح���دة االأ�صا�صية للتكرار املكونة للت�صميم. زي���ادة على هيمنتها على بقية 

املفردات االأخرى، ملا تتميز به من تنوعات �صكلية وا�صحة. 
    اإما التنوعات اللونية فتحققت اعتمادًا على مبداأ الت�صاد اللوين للف�صاء االأ�صا�س واملفردات 
الزخرفي���ة ال�صاغلة له، مما اح���دث ال�صيادة اللونية لاأزهار املركب���ة واحللقات الرابطة على 
باقي املفردات االأخرى. والتقارب اللوين املتباين املتحقق �صمنًا بني االأزهار الب�صيطة. ويتحقق 
التطاب���ق الل���وين ب���ني االأوراق واالأغ�ص���ان النباتية الزهرية م���ن اكت�صابهم ال�صبغ���ة الذهبية 

نف�صها. 
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عينة رقم )3(:
ي�ســم  زخــريف  ت�سميــم 
عنــوان �ســورة الفاحتــة 
يف م�سحــف مــن الع�ســر 

العثماين.
�سنة االإجناز: 981هـ.

م���ن  الت�صمي���م  اأن�ص���ئ       
وح���دة اأ�صا�صية مت تكراره���ا على وفق التناظر الرباعي حول حموري���ن متعامدين، وذلك لتحقيق 
الت���وازن ال�صكل���ي يف الت�صميم، الذي تكون���ت بنيته من جمموعة من املف���ردات الزهرية املتباينة 
�صكليًا، وذلك بغية حتقيق اأكرب قدر من التنوع املظهري. اذ تظهر االأزهار باأ�صكال ب�صيطة بدائية 
النم���و، وخما�صية الف�صو����س، ف�صا عن االأزهار املركبة التي تتميز بك���رب احلجم وتعدد اأوراقها 
وتباي���ن هيئاتها ال�صكلية املتنوع���ة، فمنها امل�صننة احلواف ومنها املف�ص�صة ومنها امل�صتديرة. اأما 
االأغ�ص���ان فقد برزت بكونها خطوطًا دقيقة متموجة وانت�صاري���ة، تربز منها اأوراق ب�صيطة مل�صاء 
اأحادي���ة الف����س، واأوراق م�صننة احلواف. اإما الرباعم واالأ�صواك فتمثله���ا وريقات �صغرية مدببة 
مدجمة باالأغ�صان. كما وظفت بع�س االأزهار يف مناطق التفرع الغ�صني لت�صكل احللقات والعقد 

الرابطة.
     وتظهر التنوعات اللونية بفعل الت�صاد اللوين للف�صاء االأ�صا�س )االأزرق( مع الزخارف ال�صاغلة 
ل���ه، الذي اأحَدَث ال�صي���ادة اللونية لاأزهار على باق���ي املفردات االأخرى، اإذ وظف���ت فيها االألوان 
)االأ�صف���ر واالأبي����س واالأحم���ر( ب�صورة منت�ص���رة �صمنًا يف االإخ���راج اللوين لاأزه���ار واملفردات 

َد �صدًا ف�صائيًا عزز بروز ال�صيادة املتجزئة لهما . الزخرفية االأخرى، مما َولَّ

الف�سل الرابع 
النتائج:

     بن���اًء عل���ى التحليل الذي اأج���راه الباحث لنماذج العينة على وفق ا�صتم���ارة التحليل تو�صل اإىل 
النتائج االآتية:

. 1 االعتم���اد على التق�صيمات امل�صاحية املتنوعة، اذ مت ا�صتخدام التق�صيم املحوري الرباعي يف 
العينات )3،1(، والتق�صيم املحوري الثنائي يف العينة )1(.

. 2 تنوع االأزهار باأ�صكالها الب�صيطة ذات الهيئات املختلفة، فتظهر كاأزهار بدائية النمو، واأزهار 
)ثنائية ثاثية، رباعية، خما�صية، �صدا�صية( الف�صو�س واالأوراق.

تنوع االأزهار املركبة اإىل اأزهار م�صننة متعددة االأوراق، ومف�ص�صة متعددة االأوراق، واأزهار  3 .
م�صتديرة.

. 4 االإ�صهاب يف توظيف احلركة احللزونية ف�صًا عن احلركة املتموجة يف اإن�صاء االأغ�صان.
املبالغ���ة يف ا�صتعمال االأوراق الب�صيطة املل�صاء اأحادي���ة الف�س ذات النهايات املدببة، ف�صًا  5 .

عن االأوراق ثاثية الف�صو�س.  
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 ) ظه���رت الرباعم واالأ�ص���واك على �صكل وريقات �صغرية مدببة الراأ����س يف العينات )3،2،1. 6
ف�صا عن ظهورها ب�صكل نتوءات م�صتديرة، يف العينة )2(.

(، وظهرت   ظهرت االأزهار )الب�صيطة واملركبة( كحلقات وعقد الرابطة يف العينات )1،2،3. 7
بع�س املفردات النباتية الكاأ�صية املحورة كحلقات رابطة، يف العينة )2(.

عك�صت الزخارف الزهرية الكثري من التنوعات اللونية، باالعتماد على مبداأ املغايرة اللونية  8 .
بتوظي���ف األوان مت�صادة بني ال�صكل واالأر�صية، واالعتماد على مبداأ املقاربة اللونية بتوظيف 

لون واحد بدرجات لونية متباينة، كما يف األوان االأزهار واالأوراق واالأغ�صان.

اال�ستنتاجات:
• حتق���ق التق�صيمات امل�صاحية تنويعات على م�صتوى ال�صكل العام للت�صميم، وحتقق التنويعات 

من التق�صيمات ال�صمنية على م�صتوى الوحدات املكونة للت�صميم.
• اإن التنوعات ال�صكلية احلا�صلة يف االأزهار م�صتوحاة من تنوعاتها يف الطبيعة، ف�صا عن دور 

امل�صمم يف حتوير اأ�صكالها وتغيري الوانها، االأمر الذي منحها تنوعات مظهرية متعددة.
• توظي���ف احلركة احللزونية واملتموج���ة لاأغ�صان يف امل�صاحات، وذل���ك ب�صبب املرونة التي 
متتلكه���ا هذه احل���ركات، اذ ميكن تطويعها وتوزيعه���ا على اأي م�صاحة كان���ت، �صواء اأكانت 

منتظمة الهياأة اأم غري منتظمة. 
• يع���د االختاف يف قيا�س املف���ردات، والتعدد اللوين لها، من اهم العوامل التي �صاعدت على 

حتقيق التنوعات املظهرية التي عززت اجلانب اجلمايل يف الت�صميم.
• �صاعدت التنوعات اللونية يف التخل�س من التكرارات ال�صكلية يف االأزهار، وهذا ما يعزز من 

التنوعات املظهرية.

التو�سيات:
     يو�صي الباحث مبا ياأتي:

االإفادة من نتائج البحث يف رفد املناهج الدرا�صية يف االأق�صام املهتمة بهذا النوع من الفنون،  1 .
ومنها كلية الفنون اجلميلة ومعهد الفنون اجلميلة.

مع مراعاة عدم املبالغة فيه - يعد �صببًا مهمًا  تاأكيد التنويع  يف بنية املفردات الزخرفية – . 2
يف اإ�صفاء القيم اجلمالية للت�صميم.

االنتب���اه اإىل ان التن���وع لي�س مهمًا بحد ذاته بقدر اأهميته يف احلف���اظ على وحدة الت�صميم  3 .
الزخريف.

املقرتحات:
 ا�صتكمااًل للفائدة العلمية للبحث يقرتح الباحث: 

1- درا�صة التنوعات املظهرية يف بنية الزخارف النباتية الزهرية يف املدر�صة ال�صفوية.
2- اإجراء درا�صة م�صابهة، عن طريق اإ�صتعمال خامات اأخرى.
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املالحق واالأ�سكال
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