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بحوث الخط والزخرفة

أشكال الحلي الجانبية للمصحف
الشريف في العصر العثماني

 م.م. زينا رحيم نعمة

الف�سل االول
م�سكلة البحــث:-

من الي�صـــري حتديد تاأريـــخ دقيق لظهور العنا�صـــر الزخرفية على 
�صـــفحات امل�صاحف، الأن الفنون الزخرفية مل تعرف طريقها اىل 
امل�صـــاحف الإحتجاج الفقهاء على ظاهرة اإدخال اأو اإ�صـــافة �صيء 
على امل�صاحف )) الأنهم يرون يف هذا خروجًا عن ال�صنـّة النبوية، 
لذا كانوا ينادون : جرّدوا القراآن وال تخلطوا به �صـــيًا لي�س منه (( 
)3، �س136–137( اإال اأن املعار�صـــة مل ت�صـــتقر طوياًل و�صرعان 
ما األغيـــت، وعلى الرغم من اجلدل الطويل الذي جرى بني فقهاء 
القرن االأول الهجري، فاإنَّ امل�صاحف لقيت عناية كربى من الفنان 
امل�صلم تقديرًا للكتاب احلكيم؛ د�صتور امل�صلمني وم�صدر �صريعتهم 
ال�صـــمحاء، ولهذا بذلوا اجلهد يف تن�صـــيق زخارفه واختاروا اأجود 
املداد الذهبي واالأزرق ليدوّنوا به حمكم �صوره،  وكان هذا التقدم 
الذي اأ�صابه الفنانون ذا اأثر بالغ يف عملية االإبداع وال�صر الزخريف 
التي ت�صـــاهد يف كتابة امل�صاحف تدل على اإعجاب وتقدير كل من 

يراها .
ومل تكن الفوا�صل بني االآيات �صوى اأن يرتك ف�صاء بني اآية واأخرى 
، ثـــم تطورت يف مـــا بعد لت�صـــبح على �صـــكل نقاط �صـــوداء)30، 
�س167(. وعلى الرغم من معار�صـــة الفقهاء لزخرفة امل�صاحف 
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،فاإنَّ املعار�صـــة مل ت�صتمر طوياًل اإذ �صـــرعان ما وجدت الزخارف طريقها اىل كتاب اهلل فبداأت 
تت�صـــلل اىل امل�صـــاحف؛ تتخذ اأماكنها يف ال�صـــفحات االأوىل واالأخرية ويف الفوا�صل؛ بني االآيات 
وال�صـــور يف نهايـــة االآيـــات، ومواقـــع عالمات التغيـــري، ثم مل تلبـــث اأن جتاوزت هـــذا النطاق يف 
القـــرن اخلام�ـــس الهجري، واتخذت �صـــكل اإطارات وجـــداول زخرفية حتيط بامل�صـــاحة املكتوبة 
من ال�صـــفحة. ومبرور الزمن امتدت الزخارف اىل ال�صـــفحة كلها متخذًة �صـــكل فروع و�صيقان 

ووريقات نباتية خمتلفة .
ولـــدى قيام الباحثة بداللة ا�صـــتطالعية الأنـــواع احلليّ اجلانبية التي تت�صـــمن كلمـــات االأحزاب 
وال�صـــجدات واالأجزاء، املعتمدة يف امل�صـــاحف ال�صـــريفة، وجدتْ اأن هناك تباينات ت�صميمية يف 
اأ�صـــكالها، وملا مل تكن تلك التباينات قد خ�صـــعت ل�صياقات �صكلية حمددة فقد ارتاأت الباحثة اأن 
تدر�س هذا املجال يف �صـــوء الت�صاوؤالت االآتيـــة: ما ا�صكال احلليّ اجلانبية للم�صحف ال�صريف يف 

الع�صر العثماين ؟

اأهمية البحث :
1- ب�صـــبب النق�س يف اجلانب التطبيقي لدى العاملني يف اخلط العربي والزخرفة، والت�صـــميم 
الطباعي والت�صكيلي وغريهم من االأق�صام واملعاهد الفنية املعنية بفنون اخلط العربي والزخرفة 

، تربز احلاجة املا�صة اإىل تنمية واإغناء هذا اجلانب.
2- كما اأن احلاجة تدعو اإىل تطوير اجلانب املعريف لدى الطلبة والباحثني ال �صـــيّما طلبة ق�صـــم 

اخلط العربي والت�صميم الزخريف يف الكلية واملركز الوطني للمخطوطات .
اأهداف البحـث : يهدف البحث اىل الك�صـــف عن اأ�صـــكال احلليّ اجلانبية للم�صحف ال�صريف يف 

الع�صر العثماين . 

حدود البحـث :
1- احلدود املو�صـــوعية : )القراآن الكرمي( الت�صـــاميم الداخلية لزخرفة امل�صاحف التي تخ�صّ 

)احلليّ اجلانبية( .
2- احلـــدود الزمانيـــة : م�صـــحف عثمـــاين – ذي العـــدد )16419(-  اخلـــط الن�صـــخ . �صـــنة 

الن�صخ:1220هـ، اللغة: عربي- النا�صخ حممد حافظ القراآن املعروف بـ )نباتاريازاري(. 
3- احلدود املكانية : املركز الوطني للمخطوطات/ بغداد .

حتديد امل�سطلحات 
ال�صكل : 

لغـــــــًة :يعرفه الرازي : ) ال�صكل بالفتح :املثل واجلمع ا�صكال و�صكول ، يقال هذا اأ�صكل اأي طبعه 
وقوله تعاىل : ) كل يعمل على �صاكلته ( اأي على طريقته . )12، �س246( 

ا�صـــطالحًا : الواجهه وال�صــــّياج اخلارجي للتكوينات الفنية والرتكيب اإالن�صائي الداخلي لها من 
اأجل خدمة التعبري. ووظيفة ال�صكل بالدرجة االأوىل هو اإالعالن عن م�صمون العمل الفني بطريقة 
ت�صرح وت�صاعد على ابراز االح�صا�س اجلمايل للقطعة الفنية. وكذلك يف وظائف ال�صكل الرئي�صة 

تك�صف قوة واح�صا�س امل�صمون يف م�صاعدة لو�صائل التعبري الفني االخر.)24، �س178(
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التعريف اإالجرائي لل�صكل :هو امل�صاحة التي تدرك وتتكون من بعدين هما الطول والعر�س وتكون 
هذه امل�صـــاحات منتظمة او غري منتظمة، وذات �صفات مظهرية من اللون وامللم�س واالجتاه وفق 

ا�ص�س وعنا�صر ت�صميمية معينة .   
احللية الزخرفية  :

لغًة :  يعرفها �صليبا ) اخللقة وال�صورة ، وما يرى من االن�صان من لون وغريه وما يو�صف به من 
هياأة االأع�صاء او ما يتعلق بها . )17،  �س185(

اأما ا�صطالحًا :عرفها )عبد الر�صـا( باأنـها :
    هـــي تكويـــن زخـــريف متنوع الهياأة مـــا بني الدائري البي�صـــوي واللوزي تلحق بـــه ذوؤابتان علـيا 
و�صفـلى وتت�صم باحل�صو الداخلي النباتي والهند�صي اأو كليهما لالإفادة يف تزيني اأغلفة امل�صاحف 
ويف تزيـــني بع�س ال�صـــفحات الداخلية للم�صـــحف ال�صـــريف وذلك لكتابة اجلـــزء اأو احلزب اأو 

ال�صجدة . )*( 
عرفها )ه�صـام( باأنـها:

    تكويـــن زخـــريف يتو�صـــط اأغلفة امل�صـــاحف والكتـــب، ويقع علـــى اجلوانب لبع�س ال�صـــفحات 
الداخلية للم�صـــحف وتتنوع بني الدائري والبي�صـــوي واللوزي تزينه ذوؤابتان يف اأطرافها وتت�صم 
باحل�صـــو الزخريف الداخلي البياين والهند�صـــي اأو كليهما ويف بع�س االأحيان االأ�صكال احليوانية 

كما يحيط مبحيطها اخلارجي عنا�صر معمارية تن�صف اأو توحي بال�صعاع .)**( 
التعريف اإالجرائي للحلية الزخرفية 

     وفما يتعلق بالتعريف االأجرائي فاإنَّ الباحثة مل جتد يف حدود اطالعها تعريفا” يل م�صطلح  
) احللية الزخرفية( لذا اأرتاأت ان تعرفها اجرائيا” )باأنها بنية ت�صميمية ذات اأ�صكال خمتلفة 
منها �صـــعاعي ودائري وكمرثي ومعيني اىل غري ذلك، وتت�صـــم باحل�صـــو النباتي والهند�صـــي ويف 
اأطرافها العليا وال�صـــفلى ذوؤابتان وقد وجدت لتوؤدي غر�صًا وظيفيًا وجماليًا ، وذلك للداللة على 

احلزب اأو ال�صجدة اأو اجلزء .

الف�سل الثاين : ن�ساأة وتطور زخارف امل�ساحف

مل ت�صـــل املعلومات الدقيقة لتعيني تاأريخ ظهور العنا�صـــر الزخرفية على �صـــفحات امل�صاحف، 
رمبا يعود ذلك اإىل االإن�صـــغال اأول االأمر بخط القراآن واإجادته، ويبدو اأن امل�صـــاحف التي كتبت 
علـــى عهد اخلليفتني؛ اأبي بكر وعثمان)ر�صـــي اهلل عنهما( خالية من اأي   اإ�صـــافة زخرفية، اإال 
اأن تلك امل�صاحف اأ�صبحت مرجعًا اأ�صليًا لدى امل�صلمني خالل القرن االأول الهجري، ومن خالل 
ذلـــك اأخذ الفقهاء يحتجون ب�صـــدة علـــى اأية ظاهرة زخرفية على امل�صـــحف؛ الأنـــه ُعدَّ خروجًا 
عن ال�صــــُنـَّة النبوية فكانوا ينـــادون ))جردوا القراآن وال تخلطوا �صـــيئًا لي�س منه((.)3، �س9(
) مل تكن يف البداية الفوا�صـــل من ال�صـــور اإال م�صاحات بي�صاء تزيد قلياًل عن م�صاحة �صطر من 
ال�صطور()10، �س210(، اأما فوا�صل االآيات يف امل�صاحف االأوىل فـ)) تكون برتك ف�صاء بني كل 
اآية واأخرى تزيد عن م�صـــاحة الف�صـــاء الذي يرتك بني الكلمة والكلمة (()9، �س107(، ومبرور 
الزمن خفت اعرتا�صـــات الفقهاء وعملت االأجيال التالية على تزيني �صفحات امل�صحف بال�صيء 

) * ()**( مقابله اأجرتها الباحثة يف 4/4 /2011 �صاعة 11 �صباحًا 
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الب�صـــيط فكان من تلك التزيينات النقاط ال�صـــوداء الثالث التي متثلت بهياأة �صكل املثلث فعدت 
فوا�صـــل بني اآيات لقراآن، ويبدو اأن تلك الفوا�صـــل لقيت اعرتا�صـــًا اأي�صـــًا من قبل الفقهاء حول 

م�صاألة بقائها اأو رف�صها. 
اإال اأن املزخرفني اأخذوا ي�صعون بني كل خم�س اآيات دائرة  يكتبون يف داخلها راأ�س حرف اخلاء، 
واأطلق على هذه الزخرفة ا�صـــم التحفية، كما جعلوا اأي�صـــًا، بعد كل ع�صـــر اآيات، دائرة كتبوا يف 
داخلهـــا راأ�س حرف العني و�صـــميت هـــذه الزخرفة بالتع�صـــريات.)9، �س107( ثـــم اأخذت تلك 
الفوا�صـــل تتنوع فاأ�صـــبحت متثل خطوطاً رفيعة، اأو نقاطاً تزيد عن �صابقها اأو على �صكل دورات 

�صغرية .
يف القرن الثالث بداأت الزخارف �صيئاً ف�صيئاً تزين امل�صاحف فقد اتخذت اأماكنها يف ال�صفحات 
االأوىل واالأخرية، ويف الفوا�صـــل بني ال�صـــور ويف نهايات االآيات وموا�صع عالمات التع�صري، ثم مل 
تلبـــث اأن جتاوزت هـــذا النطاق يف القرن اخلام�س، واتخذت �صـــكل اإطـــارات اأو جداول زخرفية 
حتيط بامل�صـــاحة املكتوبة من ال�صفحة.)10، �س210( ))ثم اأ�صبحت الفوا�صل بني ال�صور على 
�صـــكل م�صـــتطيالت مذهبة وملونة متتدبطول االأ�صـــطراملكتوبة باالآيات القراآنية وتنت�صر بداخلها 
زخارف دقيقة واأ�صـــكال هند�صـــية  ثابتة ملونة ومذهبة((.)10، �س211(، ولعل تلك الفوا�صـــل 
التي جندها بني �صـــور هذا  امل�صـــحف قد اأ�صيفت يف فرتة التحول اىل كتابة اأ�صماء ال�صور داخل 

احلليّ الزخرفية التي متيز بدايتها. )10، �س 212(  
ثم اأ�صـــبحت امل�صـــتطيالت الزخرفية التي تف�صل بني ال�صور بعد ذلك متتد اىل الهام�س يف �صكل 
حلقة م�صـــتديرة، اأو على �صـــكل اأوراق �صـــجرة تنت�صـــر بداخلها زخارف نباتية وهند�صـــية ملونة 
ومذهبة. ويف بع�س م�صـــاحف القـــرن الثالث الهجريُ حوِّرت الدائرة اىل �صـــكل كمرثي مذهب 
بداخله نقطة �صـــوداء. وكانت عالمات التع�صري هي االأخرى حـُليـّاً م�صتديرة، ولكنها اأكرب حجماً 
اأو اأكـــرث تعقيـــداً، فقد اتخذت �صـــكالً كمرثياً، كما حدث، ذلك يف اأول االأمر كانت جمرد ر�صـــوم 
زخرفية خالية من الكتابة، ثم كانت اخلطوة االآتية هي كتابة اأرقام الع�صور داخلها، وكانت تكتب 
بحروف كوفية ويف م�صـــاحف قدمية، حيث جند التع�صـــري داخل ثالث دوائر مركزية �صـــغرية؛ 

اثنتان منهما باللون االأخ�صر الداكن بينهما دائرة ثالثة �صفراء .
وهكـــذا قطـــع الفنانون العرب خطـــوات متطورة يف تاأليـــف زخارفهم، فمـــن اأول هذه اخلطوات 
تب�صـــيط وحتوير االأ�صكال الزخرفية القدمية، واأخذوا يبتعدون منها، تدريجاً عن متثيل الطبيعة 
مثل الزخارف العربية املتطورة )عن زخرفة االأراب�صك( وهو م�صطلح ي�صاع ا�صتعماله طويالً يف 

املدونات النفي�صة لي�صري اىل عدد كبري من مناذج الزخرفة اال�صالمية.)14، �س24( 
وتن�صـــب بدايـــة فـــن زخرفة امل�صـــاحف وكتابتها اىل الع�صـــر العبا�صـــي )132-656هــــ( اإذ اإن 
ال�صـــفحات االأوىل واالأخـــرية وعناوين ال�صـــور القراآنيـــة تزين بزخارف جميلـــة، فاأخذت تظهر 
وهكـــذا منت عنـــد الفنانني العرب غريـــزة االبتكار  )عالمات هام�صية( اأي ن�صو�س اخلطية . 
واالإبـــداع الفنـــي، وابتكار اأ�صـــاليب جديدة يف الزخرفة م�صـــتوحاة من االأ�صـــكال النباتية، وهذه 
الزخرفة مل ت�صـــتند اإىل على الفهم واملعرفة العقلية فح�صب، بل اإىل الك�صف واملعرفة احلد�صية، 
وهـــي ال تهدف اىل حماكاة الطبيعة وتقليدها فقط، بل ي�صـــعى الفنـــان اىل البحث عن اجلوهر 
اخلالد اأي�صـــاً، اأي اإنه يلغي املظاهر املادية ال�صـــكلية الطبيعية من ح�صـــابه الزخريف وي�صعى اىل 

جتاوزها مقرتباً من عامل مطلق جمرد.)27، �س81(

 م.م. زينا رحيم نعمةاأ�صكال احللي اجلانبية للم�صحف ال�صريف يف الع�صر العثماين



األكاديمي233

املكونات الزخرفية للم�صحف ال�صريف
ملا للقراآن من قد�صية يف النفو�س ومكانة، كانت امل�صاحف تغري الفنانني باأن يظهروا فيها كل ما 
اآتوه من مهارة واإبداع تربعاً حيناً، وتعظيماً ل�صاأن كتاب اهلل ومتييزاً له من غريه من الكتب حيناً 
اآخر .)10، �س210( وترى الباحثة اأن امل�صـــحف بطبيعته ال ي�صـــمح للم�صـــمم، امل�صلم باحلرية 
املطلقة يف ممار�صة األوان فنهم، اإذ ال ميكن اأن تزين �صفحاته ب�صورة اإن�صان اأو حيوان لذا عمد 

امل�صمم، يف تزيينه امل�صاحف ال�صريفة، على ا�صتعمال :
1- الزخارف النباتية ت�صتمل على :  

     اأ. الزخارف الكاأ�صـية 
     ب. الزخارف الزهرية  

               2- الزخارف الهند�صية :

1- الزخـــارف النباتيــــة : متيـــزت الزخارف النباتية باأ�صـــكالها املتناظرة وعنا�صـــرها املتقابلة 
وت�صكيالتها املتداخلة واملت�صابكة، حيث اأبدع الفنان يف تكوينها وجنح يف تكرار العنا�صر واالأ�صكال 
الزخرفية بطريقة ال متلها العني وباأ�صلوب ال يقلل من قيمة عمله، وجمال              زخارفه .)9، 
�س134( وت�صكّل الزخارف النباتية من حركة غ�صن نباتي واحد اأو اأكرث من حتويراتها امللحقة 

بها باأ�صلوب جتريدي .
   اإن الت�صـــاميم النباتية امل�صـــتقلة عن الزخارف الهند�صـــية مل تتحرر، متاماً، من مقت�صـــيات 
التقنني الهند�صـــي، لكونها زيّنت م�صـــاحات ذات طابع هند�صـــي، وينطبق هذا املعنى كذلك على 
ت�صـــاميم احل�صوات التي ت�صغل الوحدات الهند�صية املتنوعة التي تتخلل النماذج الهند�صية، وان 
ت�صـــميم حركة االأغ�صان وتفرعاتها والعنا�صر امللحقة بها، تكيف على وفق حدود امل�صاحة التي 
يراد اإ�صـــغالها باحل�صـــوة النباتية وتفرعاتها وعنا�صـــرها امللحقة بها، ومرونة حركتها على بقية 

متطلبات ومقت�صيات كل م�صاحة تقت�صي ت�صميم  ح�صوة لها.) 18، �س85 ( 
   وترى الباحثة اأن امل�صمم قد اعتمد تق�صيم ال�صكل الزخريف اىل ربع ومالأه باحل�صوة النباتية، 
ثم يكررهذا الربع على بقية اأجزاء ال�صكل، اأو بتق�صيم ال�صكل على ن�صفني متناظرين مت�صاويني؛ 

مما يوؤدي اىل خلق الوحدة والتجان�س والتكامل للن�صيج  الزخريف بكامله . 
2- الزخـــارف الكاأ�صـــية : وهي زخـــارف نباتية قوامها االأغ�صـــان املتفرعة ذوات اال�صـــتدارات 
احللزونيـــة التي تلحق بها اأوراق كاأ�صـــية متنوعة، ف�صـــالً عن املفردات والعنا�صـــر ذوات الطابع 

الكاأ�صي امللحقة باالأغ�صان .
     ويعد )عن�صـــر كاأ�س الزهرة الب�صـــيط( من العنا�صر االأ�صا�صـــية يف الزخارف الكاأ�صية وعلى 
اأ�صا�صـــها �صـــميت بهذا اال�صم، وميكن اأن يعرف على اأنه عن�صـــر زخريف حمور من كاأ�س الزهرة 
الواقعـــي وبهيـــاأة كاملة ثنائية الف�صـــو�س اأو ثالثية الف�صـــو�س، وهو على هيئاَـــت متباينة القاع 

واحل�صو الداخلي .)21،�س 8 ( 
وتق�صم الزخارف النباتية على : 

ب . الزخارف الزهرية وقد �صنفت اىل ثالثة اأنواع وهـــي :
1- زخـــارف االأزهـــار الب�صـــيطة : وهي الزخـــارف النباتية التـــي قوامها االأزهـــار ذوات االأوراق 

الثالثية اأو الرباعية اأو اخلما�صية ف�صالً عن الرباعم .
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2- زخـــارف االأزهـــار املركبـــة : وهي الزخـــارف النباتية التـــي قوامها االأزهـــار املركبة متنوعة 
االأ�صكال واالألوان.

3- زخارف االأزهار امل�صاعفة : وهي الزخارف النباتية التي قوامها االأزهار امل�صاعفة     املتعددة 
الطبقـــات واملتنوعـــة احلافـــات اخلارجية ذات النباتـــات اللولبية املختلفـــة. )19 ، �س5 ( وكان 
للقـــراآن الكرمي االأثر الكبري يف تطوير هذا الفن امل�صـــمى بــــ )الزخارف الزهرية( فلقد كان وما 
يـــزال هـــذا التاأثري قوياً، اإذ اإن لهذا الكتاب املقد�س الدور الكبري يف ا�صـــتقطاب جهود الفنانني. 
وترى الباحثة ان لهذا الطابع الزخريف الدور البارز يف اإ�صـــغاله للمكونات الزخرفية للم�صاحف 

ال�صريفة.
       فقد ا�صتعانت ببع�س املفردات الزخرفية كفوا�صل بني االآيات القراآنية التي كانت يف البداية 
على �صـــكل دوائر ب�صيطة ثم حتولت اىل اأ�صـــكال زهرية دائرية، ثم بداأ االهتمام بفوا�صل ال�صور 

التي كانت ت�صمم على �صكل م�صاحة م�صتطيلة لو�صع عنوان ال�صورة داخلها .
       وبعد اأن تطورت الفنون الزخرفية بداأت العناية تتج�صد يف ال�صفحات االأوىل واالأخرية ف�صالً 
عما يتخلل الت�صميم  من ترتيبات زخرفية تنطليها عنوانات ال�صور وموا�صع االأجزاء، واالأحزاب 

وال�صجدات وما اىل ذلك .
3- الزخارف الهند�صـــية : وهي الزخارف التي حتكمها قيا�صـــات حمددة، وهي تراكيب حمكمة 
تن�صـــاأ من تقاطع اخلطوط امل�صـــتقيمة، وغري امل�صـــتقيمة، والقابلة لالنت�صار يف جميع االجتاهات 
عن طريق تكرار الوحدة الهند�صـــية التي مبوجبها تتكون كل اأمنوذج من النماذج النجمية وغري 

النجمية .)18 ، �س6 ( 
يتم االعتماد يف الزخارف الهند�صـــية على امل�صـــطرة والفرجال وغريها من االأدوات الهند�صية، 
بعك�س الزخارف النباتية حيث ال يعمد امل�صمم اىل ا�صتعمال هذه االأدوات الهند�صية؛ وذلك الأن 
الزخـــارف النباتيـــة تعتمد على مرونة اليد ومطاوعة اخلطوط علـــى االلتفات، وتكوين احللزون 

واىل غري ذلك من االأ�صكال املقو�صة واخلطوط امل�صتديرة .
وتقوم الزخارف الهند�صـــية على اأ�صـــ�س واعتبـــارات عديدة؛ منها اأنها حتتكـــم، يف بنائها العام 
التف�صيلي على عن�صرين رئي�صني هما الدائرة، واخلط امل�صتقيم. والدائرة تنتج عن قطع الكرة 

مب�صتويات جلميع االأو�صاع ويف كل احلاالت .) 18 ، �س67(
وترى الباحثة، اأي�صاً، اأن الزخارف الهند�صية تعتمد، يف اأ�صا�صها،على املربع والدائرة واأقطارها 
التي تقطع خطوطاً اأخرى مكونة تلك النجوم وامل�صـــلعات الهند�صية. وقد كان الفنان ينجز هذه 
الزخارف بطرق �صـــهلة اإذ ير�صـــم جزءً من الوحدة الزخرفية ويكرر مرتني واأربع مرات فتتكون 
لديـــه وحـــدة زخرفية كاملة ذات �صـــكل متناغم ومن�صـــجم، ثم تكرر هذه الوحـــدة الزخرفية يف 
امل�صـــاحة التـــي يريـــد مالأها بالزخرفـــة، ويطلق االآن على هـــذه الوحدة الزخرفية ا�صـــم )الربع 

الزخريف( الذي ي�صمى باأ�صماء م�صتقة من النجمة وامل�صلع الهند�صي الرئي�س .

املكونات الت�صميمية لزخرفة ال�صفحات الداخلية للم�صحف
اخلـــط :

 للخطـــوط وظائـــف عديـــدة، فهي تق�صـــم الفراغ وحتدد االأ�صـــكال وتن�صـــيء احلـــركات وجتزئ 
امل�صـــاحات . ويهتم امل�صمم بجعل اخلطوط، التي تق�صم الفراغ، غري مملة. فعند تق�صيم الفراغ 

 م.م. زينا رحيم نعمةاأ�صكال احللي اجلانبية للم�صحف ال�صريف يف الع�صر العثماين



األكاديمي235

يهتم امل�صمم باإيجاد فوا�صل ممتعة بينها، فاإذا انق�صم الفراغ اىل اأق�صام مت�صاوية اأدركها العقل 
ب�صرعة وان�صرف عنها خللو �صكلها؛ مما يدعو ال�صتمرار التاأمل، وعلى العك�س اإذ ي�صتحثّ الفنان 
ن�صـــاط عقل الرائي لبناء عالقة جمالية بني م�صـــاحة واأخرى. وللـخطوط تاأثري نف�صــــي توحي به 
الــــى الرائـي فمثـالأ ان اخلطوط املنحنية تكون اأقوى تاأثرياً عندما تر�صم حماذية خلط م�صتقيم 
حيث ت�صـــتطيع العني حينئذ تقدير امتداد املنحني ومداه . ولذا فنحن ندرك يف الطبيعة منحنى 
ورقة ال�صجر بانحرافه عن ا�صتقامة خط العرق االأو�صط. واإذا جاز لنا اأن ن�صع بع�س القواعد يف 
ا�صـــتعمال اخلطوط، قلنا اإن كل ت�صـــميم اأ�صا�صه اخلطوط املنحنية يتطلب خطاً م�صتقيماً يوؤكده 
. اإننا ن�صـــتمتع بالتنوع يف اخلطوط؛ فهناك التباين بني اخلطوط الرفيعة واخلطوط ال�صـــميكة، 
وبني اخلطوط املقو�صـــة وامل�صـــتقيمة، وبني اخلطوط الق�صـــرية واخلطوط التي متتد راأ�صـــياً من 

اأ�صفل اإىل اأعلى .
اللــــون :

 “ هو عن�صـــر اأ�صـــا�س من عنا�صر الت�صميم، واأكرثها تعبرياً ملا يحمله من معان ورموز مبا�صرة 
تثري يف نف�س الرائي العاطفة. فب�صبب هذه اخلا�صية املوؤثرة فينا وميتلك املتلقي تفاعالً عاطفياً 
مبا�صـــرة مع اللون الذي يعّد من اأهم القيم البنائية للت�صـــميم. وهناك ثالثة األوان اأ�صا�صية غري 

قابلة لالنق�صام هي االأ�صفر- واالأحمر- واالأزرق “ .)6 ، �س96(
واللـــون “ هو ظاهرة اهتزازية كال�صـــوت ولكل لـــون من االألوان ذبذبة خا�صـــة اأي جمموعة من 
االهتـــزازات يف الثانيـــة “ )20، �ـــس135(. ومـــن املميـــزات البيئيـــة والتقنية للفن االإ�صـــالمي 
ا�صـــتعماله للون باعتماد التقابالت اللونية يف الزخارف امل�صـــممة، ويوؤدي ا�صـــتعمال االألوان يف 

الفن االإ�صالمي وظيفة جمالية .
 وت�صتعمل االألوان الزرقاء واخل�صراء وال�صبغات الذهبية بكرثة ... اىل جانب م�صاحات حمدودة 
من االألوان احلمراء وال�صفراء. ولكل لون من هذه االألوان معناه التعبريي، فاللون االأزرق هو لون 
ال�صـــماء واملاء، واالأخ�صـــر هو لون الطبيعة وهي األوان باردة، وكذلك ا�صـــتعمال اللون الرتكوازي 

�صالمي . وال�صذري وهذه االألوان متثل هوية الفن االإ
 وقد اختلفت رموز االألوان ودالالتها عند ال�صعوب البدائية وما بعدها، كما اختلفت عند امل�صلمني 
اأي�صـــاً، وللـــون يف التعزيز الداليل ثالثة اأبعاد وهي اأ�صـــل اللون )لغةً اللون Hu( ك�صـــوء ملون، 
ودرجة الت�صبع )كثافته intensity( ))وكمية اللون وقيمة اللون )value( اأي كمية ال�صوء التي 

ميكن ل�صطح اأن يعك�صها يف �صوء معامل االنعكا�س(( .)11، �س36(
�صالمي، وذلك لكونه حمدث    وترى الباحثة اأن ال�صـــبغة الذهبية ا�صـــتخدمت بكرثة يف الفن االإ

ثمني وي�صفي قيمة جمالية م�صافاً اىل قيمة املنجز الزخريف .
 ))وكان التذهيب اأول االأمر مق�صوراً على اأجزاء معنية يف ال�صفحات قبل االأ�صرطة التي تف�صل 
بني ال�صور يعقب بع�صها البع�س ، والفوا�صل بني االآيات القراآنية وبع�س العنا�صر الزخرفية التي 

تدل على اأجزاء امل�صحف واأق�صامه كالن�صف والربع وهكذا((.)2 ، �س97(
 ))كان اأحـــب االألـوان للمزخرفني يف كــــتابة امل�صـــاحف هما ال�صـــبغة الذهبية واللــون االأزرق، 
ويوؤدي هذان اللونان يف الفن اال�صالمي دورًا كبريًا �صواء ا�صتخدم اللون مبفرده اأمُ جمع اللونان 
معـــاً(( )9، �س103()وقـــد ورد يف القـــراآن الكـــرمي ذكر االألـــوان االآتية وهي االأبي�س واالأ�صـــود 

واالأحمر واالأخ�صر واالأزرق( .) 11 ، �س 36 (
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الأ�ص�ض التكوينية لزخارف امل�صحف ال�صريف  
 )Repetition( : 1- التكــرار

        ويعـــد من العنا�صـــر املهمة التي تبنى من خاللها الوحـــدة يف التكوين الزخريف وهو ظاهرة 
عامة واأ�صا�صـــية يف الطبيعة كتكرار املد واجلـــزر وتعاقب الليل والنهار، ويقوم التكرار بنحو عام 
علـــى اأ�صـــا�س الربط بني مكونـــات التكوين من خالل تكـــرار الوحدات املكونة لل�صـــكل الزخريف، 
وذلك ي�صكل اأبعاد ر�صم الوحدة متاماً، من دون ا�صافة اأو حتوير وي�صمى هذا التكرار )بالتكرار 

الرتيب( اأو التام، ويخلق هذا النظام اإيقاعاً رتيباً خالياً من التنوع .
  اأما بالن�صـــبة للتكرار املتناوب )) فهو ال�صـــكل االأكرث تعقيداً من ال�صـــابق فاإن احلركة ال�صعورية 
الداخلية للمنظومة كما ي�صـــــتوعبها االن�صـــان جمرى جدلياً، فهما ما بني احلــــركة وال�صكون(( 

.)1، �س43(
يقاع، عامل مهم و�صرطاً يف حتقيق وخلق الوحدة ال�صاملة   ويعدّ التكرار عامالً مهماً يف حتقيق االإ
))ولغر�س اإ�صـــعاف الرتابة فاإنه ي�صـــار اىل اعتمـــاد التباين بني العنا�صـــر اأو التطابق بينهما، 
واأمـــا اأعطاء التكرار املرتدد فانه يحقق تكرار متناوباً اأو مرتدداً، وهنالك التكرار املت�صـــاعد اأو 

املتناق�س وهذا يحقق اإيقاعاً متدرجاً(.)20،�س158 (

)Balance( : 2- التــوازن
 )هو معادلة القوى املتعاك�صـــة( )16،�س76( فهو يعمل على معادلة الوحدات والعنا�صـــر داخل 
التكويـــن الزخريف، وي�صـــمل التوازن ال�صـــكل، والعتمة ال�صـــوئية، واللون، وامللم�ـــس،  واحلجم. 
وي�صـــهم التـــوازن يف بناء الوحدة ))ويعد �صـــرطاً ملزمـــاً للتكوين الزخـــريف اجلمايل املمتع(( 

)28،�س179( .
 ))وتتحقق اأب�صـــط اأ�صـــكال التوازن مب�صـــاعفة القوى الفاعلة من جانب اىل اجلانب االآخر من 
نقطة، ويف كل حالة فاإن تقدمي ن�صـــف واحد من القطبني املتنافرين ي�صـــتدعي تق�صـــيم ن�صـــفه 
االآخـــر(( )28،�ـــس105( وكل جزء من اخلليط يبدو بحاجة اىل االآخـــر لبلوغ االكتمال. اإنِّ بلوغ 
حالة التوازن للوحدة الناجتة عن اجلمع بني عن�صـــرين مت�صـــادين هي احلالة التي حتكم هذه 

القوى . 0 ي�صتطيع معظمها التحكم بها فوراً .
 ويعّد التوازن منهجاً يعتمده الفنان للتعبري عن حالة اال�صتقرار والتكامل بني العنا�صر الزخرفية. 

والتوازن على اأربعة اأنواع :
1- التـــوازن ال�صـــكلي )املحـــوري( : ويظهر التوازن ال�صـــكلي يف الت�صـــميم الزخـــريف فما يتبعه 
التناظـــر النا�صـــيء من التكرار، وذلك بتوزيـــع الوحدات الزخرفية اأو القـــوى على جانبي حمور 

عمودي، وهذا التوازن يوحي بالوقار والهدوء .
2- التوازن الال�صـــكلي : وهو ما ي�صـــمى )بالوهمي( اأو هو حالة تقوم على عدم متاثل القوى على 

جانبي املحور.
3- التـــوازن املركـــزي )ال�صـــعاعي( : حيـــث تتجمع املكونـــات بنقطة مركزيـــة للجاذبية، ومتتاز 

باحلركة اال�صتدارية.
4- التوازن غري املتماثل: ويقوم على معادلة القوى على جانبي املحور ب�صكل غري متماثل .
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)Dominace( : 3- ال�صيادة
 وهي متيّز اأو غلبة عن�صـــر يف التكوين الزخريف على بقية العنا�صـــر املجاورة اأو املحيطة به، ويحتل 
املركز املهم يف اللوحة الذي يلفت النظر اليه . كما تعني الهيمنة الرتجيح اأو التفوّق )16،�س43( 
وترى الباحثة اأن من ال�صرورة وجود ال�صيادة يف التكوينات الزخرفية، الأنه يعّد واحداً من العالقات 
التـــي مبوجبها ميكن اأن يتم الت�صـــميم، وتتحقق ال�صـــيادة عن طريق اللون اأو احلجم اأو ال�صـــكل اأو 

االجتاه اأو امللم�س اأو العتمة اللونية .
      كما حتدث ال�صيادة اأي�صاً عن طريق التباين يف اللون اأو احلجم اأو ال�صكل، فاللون االأكرث ت�صبعاً 
مثالً، ي�صـــــود على االأقل تبـعاً، كما ت�صــــود م�صــــاحة من لــون معني يف و�صـــط من االألــوان مكمل له، 
فمثالً ي�صود االأ�صفر على اأر�صية زرقاء، والعك�س �صحيح اأي�صاً وهكذا، كما يتم و�صع ال�صكل الكبري 
يف مو�صـــع معني ثم يتم اإخ�صـــاع االأ�صـــكال االأخرى االأ�صـــغر حجماً حول هذا ال�صكل، ويكون اجلزء 

الكبري هو املهيمن .
        كمـــا تتم ال�صـــيادة اأي�صـــاً عن طريـــق احلـِدّة فمثالً لو زادت حدّة اأحد اأجزاء ال�صـــكل الزخريف 
اأي زاد ظهور التفا�صـــيل الدقيقة يف هذا اجلـــزء دون االأجزاء االأخرى، فمن املوؤكد اأن يكون اجلزء 

ال�صديد احلدة هو اجلزء ال�صائد .
      كذلك تتم ال�صـــيادة عن طريق القرب والبعد، كما تتم ال�صـــيادة اأي�صـــاً عن طريق امللم�س فمثالً 
اإذا وجدت م�صـــاحة مل�صاء كبرية وبجوارها م�صـــاحة اأخرى �صغرية خ�صنة فالتي ت�صود هي امل�صاحة 
ال�صـــغرية والعك�س �صـــحيح، وكذلك تتم ال�صـــيادة اأي�صـــاً عن طريق احلركة اأو ال�صـــكون فقد ي�صود 
العن�صـــر املتحرك على ح�صاب العن�صر ال�صاكن معه والعك�س �صحيح اأي�صاً، كما تتم ال�صيادة اأي�صاً 
عـــن طريـــق توحيد اجتاه النظر فلو �صـــاهدت جماعة يتجه نظرها جميعاً نحو مو�صـــوع معني، فمن 

املوؤكد اأن يكون هذا االأمر دافعاً لنا اىل النظر معهم يف االجتاه نف�صه .

)Proportion( : 4- التنا�صب
       التنا�صـــب هو ))اأن ينق�صـــم بعدً معينً بحيث تكون ن�صـــبة اجلزء االأكرب منه اىل كله، م�صـــاوية 
لن�صبة اجلزء االأ�صغر اىل هذا اجلزء االأكرب، وقد �صمي هذا التنا�صب من الناحية الفنية الزخرفية 
بالقطـــاع الذهبـــي(( .)13،�ـــس34( .ولذا فاإن التنا�صـــب يعمل علـــى حتقيق الوحدة واالن�صـــجام 
والتـــوازن يف العمـــل، وذلك لتنظيم عالقات الكتل يف الف�صـــاء بقوانني حمكمـــة، ولكن هذا احلكم 
للقوانني ال يتبع ب�صـــكل حدي، الأننا �صـــوف نعيق العملية االإبداعية وبذلك ال يتيح للم�صمم اأن يظهر 
قدراته واإبداعاته يف الت�صميم الزخريف، الأن الت�صميم ال يخ�صع اىل قواعد ومعايري ثابتة بل ي�صمح 

للفنان وامل�صمم اأن يعرب عما يف داخله وبذلك نح�صل على اأعماٍل اأكرث جماالً وتعبرياً . 
       هناك فرق بني الن�صبة والتنا�صب، )فالن�صبة( هي العالقة بني �صيئني فقط . اأما التنا�صب فهو 

مو�صع اهتمام الباحثة يف مو�صوع بحثها فتعرف ))على اأنها العالقة بني ثالثة اأ�صياء اأو اأكرث((
)23،�ـــس86( كمـــا عـرّـــف اأي�صـــاً ))باأنهـــا مقارنـــة لالأحجـــام وامل�صـــاحات واالأطـــوال واملقايي�س 
واملقادير((. )1، �س123( وترى الباحثة اأن التنا�صـــب بني اأجزاء التكوين الزخريف يجب اأن يكون 
ثارة، فمثالً ال�صـــكل الذي يكون جميع اأجزائه مت�صـــاوية  تنا�صـــباً ي�صـــتدعي من امل�صـــاهد التاأمل واالإ
ووا�صحة جنده ال يدعواىل الت�صويق واالإثارة ، لذا يجب على امل�صمم االبتعاد عن التنا�صب الوا�صح 

عند ت�صميمه لل�صكل الزخريف .
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)Texture( : 5- امللم�س
      وهو الذي يعك�س اخل�صـــائ�س والظواهر ال�صـــطحية للمادة . وي�صهم يف حتقيق الوحدة يف العمل 

الزخريف. وهناك نوعان من امللم�س وهما :
)ملم�س واقعي( : وهو ما ميكن مل�صه بحا�صة اللم�س ومييّز بالب�صر .

)ملم�س اإيحائي(: وهو ما مييز ب�صـــرياً ويف�صـــر ذهنياً وهو ال مييز باللم�س وميكن متييزه بااليحاء 
ويتم ذلك من خالل اخلربات ال�صابقة .

    ))وميكـــن االإفادة من ال�صـــوء الطبيعي وم�صـــاقطه املختلفة واالإفادة مـــن التباينات يف الرتكيب 
ال�صطحي للحافة الواحدة اأو احلافات املختلفة للتنوع اجلمايل(( .

     ))وعندما تنظر اىل القيم ال�صـــطحية على اأنها ملم�س ال�صـــطوح ملعاجلة حا�صـــة اللم�س )اليد(، 
جند ان  القيم ال�صـــطحية اأي�صـــاً هي ملم�س ال�صـــطوح كما يح�صـــه العقل(( .)23،�س62(ون�صتنتج 
من ذلك على اأن ال�صـــطوح املرئية خ�صنة وناعمة واأنِّ هذه ال�صفات املرئية ترتبط باحلركة، فيكون 
ال�صـــطح ذا املظهر الناعم �صـــاكناً، وال�صـــطح ذا املظهر اخل�صن امل�صـــطرب متحركاً ويوؤدي امللم�س 
اإىل))حتقيق الوحدة يف العمل الزخريف باأهميتني االأهمية املادية لل�صـــكل وكذلك التحوّل بتنوعاته 

املختلفة اىل و�صيلة للتعبري عن م�صمون، ي�صيف اىل العمل الزخريف قيماً معنوية( .)8،�س174(
)Contrast( :6- الت�صـاد

  الت�صاد )هو العالقة بني �صيئني متطرفني وهو تعبري عن االختالفات مرتبط بع�صهما ببع�س وعند 
القول اإن هناك ت�صاداً فهو التقابل، ويقوم االإفرتا�س ان هناك �صلة بني االأجزاء املت�صادة(( . فهي 
مرتبطة كتطرفات للخوا�س املميزة اأو املتماثلة، فاالأ�صود واالأبي�س مرتبط بع�صهما ببع�س اأو الفارغ 
واململوء، واالأعلى واالأ�صـــفل، والوحدة الناجتة عن اجلمع بني عن�صـــرين مت�صادين هي ظاهرة على 

حكم هذه القوى(( .)28،�س105(
   وترى الباحثة اأن من ال�صرورة خلق حالة من التنافر يف الت�صميم الزخريف، وتلك تخلق احليوية 
وتتجاوز الرتابة، كما يعرف الت�صاد باأنه ))اأق�صى حالة اختالف بني �صيئني((، وين�صاأ الت�صاد من 
خالل العنا�صـــر ))فالت�صاد يف اخلط، واالجتاه، وال�صـــكل، واللون، وامللم�س، واالأبعاد((، والت�صاد 
يخلق الوحدة بالعالقة، فاأي من العالقات اإن وجدت فاإنها ت�صـــتدعي االأخرى     املت�صـــادة. ))واإن 
الت�صاد عن�صر مهم يف الت�صميم، فاالختالف يجلب االهتمام واالإثارة  ويبعث احلياة والن�صاط يف 

الت�صميم، ويحـُ�صن التكوين، واإن التكوين بدون الت�صاد ي�صبح رتيباً((.)16،�س105(
7- التنوع يف التكوين الزخرفــي :

   ))التنـــوع هـــو الذي يحقق وحدة فنية مركبة اكتملت اكتماالً عجيباً، واأ�صـــلوب التنوع والوحدة يف 
الزخرفة هو من مقومات العمل الفني الناجح، الأن كل وحدة من الوحدات الزخرفية هي كاملة يف 

ذاتها ومتكاملة مع �صائر العنا�صر التي جتمعها امل�صاحة الكلية((.)5،�س99(
وميكـــن حتقيق التنوع يف املفردات الزخرفية اأو احلافات اأو يف اأنظمة التكرار. واأهم مظاهر التنوع 
يف الزخرفة هو انق�صـــامها اىل زخرفة نباتية وهند�صـــية. والتنوع يف الزخارف النباتية اىل زخارف 

نباتية زهرية، وزخارف نباتية كاأ�صية، وكذلك التنوع بني الهند�صي والالهند�صي .  
 

 )Orgain Unity( :8 -  الوحدة املعنوية
   تعنـــي التكامـــل والتغيـــري نحو  مثل اأعلى لل�صـــكل حيـــث اأن لكل جزء يف الت�صـــميم الزخريف قيمة 
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ثابتة ع�صـــوية لو اأُزيل منه اأي جزء تتحلل بقية االأجزاء، ومن ثم تتحلل الوحدة، وهو ما نطلق عليه 
الوحدة الع�صوية التي تتمثل، ب�صورة وا�صحة يف الت�صميم الزخريف . 

الف�سل الثالث

جمتمع البحــث  :
   يتمثل جمتمع البحث احلليّ اجلانبية لل�صفحات الداخلية مل�صحف النا�صخ )حممد حافظ القراآن 

املعروف بناتاربازاري( املحفوظ يف مكتبة املركز الوطني  للمخطوطات .

عينة البحـــث :
   جرى اختبار عينة البحث با�صلوب االإنتقاء الق�صدي االحتمايل للعينة املمثلة بخ�صائ�س املجتمع 
االأ�صـــلي )م�صـــحف حممد حافظ(، اذ يعود ذلك  لت�صـــابه حليّ ال�صـــفحات الداخليه مع نظائرها 
االأخرى �صـــواأ كان بت�صـــميمه ال�صـــكلي اأم بعنا�صـــره الزخرفيـــة املكونة لها، ونتيجـــة لذلك حددت 
الباحثة )5( عينات ت�صـــتجيب خل�صائ�س املجتمع االأ�صلي وحتقق خطوات بحثها وهي موزعة على 

النحو االآتي :
اأ- عينة هند�صية          

ب - عينة نـباتيـــة
ج - عينة كتابيـــة

د - عينة خمتلفة

طريقة البحــث  :
  اتبعت الباحثة املنهج الو�صـــفي التحليلي للعينة املمثلة خل�صـــائ�س املجتمع االأ�صلي، وذلك بهدف 
حتديـــد املفردات الزخرفية يف ت�صـــميم احلليّ اجلانبية، وحتديد اأ�صـــكالها، وحتديد طريقة توزيع 

املفردات الزخرفية داخل تلك احللي .

اأداة البحـــث  :
  من اأجل حتديد اأهداف البحث قامت الباحثة بتحديد اأداة بحثها من خالل الدرا�صة اال�صتطالعية 
واملقابـــالت ال�صخ�صـــية التـــي قامت بها، ومن ثم اأعدّت الباحثة ا�صـــتمارة حتليـــل مبا متخ�س عنه 

اطار النظري من موؤ�صرات مت ذكرها �صلفاً . االإ

�ســدق االأداة   :
قامت الباحثة بعر�س ا�صتمارة التحليل الذي اعتمدته يف التحليل على جمموعة من اخلرباء وذلك 
للتاأكد من �صـــحة االأداة و�صموليتها يف حتقيق اأهداف البحث، واأثبتت االآراء �صدق �صحة التطبيق. 

وبهذا تعد االأداة �صادقة و�صاحلة للتطبيق يف هذا املجال .
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عينة رقم ) 1 ( 
ميثل هذا ال�صـــكل حلية زخرفية ذات بنية �صـــكلية نباتية 
االأجزاء، وذات تنويع �صـــعاعي وحموري مكونة من ثالثة 
اأق�صـــام، الق�صم املركزي يتمتع بال�صـــيادة مكون من قلب 
زهري �صدا�صـــي الف�صو�س ذي �صـــبغة ذهبية، وا�صتعمل 
يف داخـــل القلـــب الزخريف تنقيط بطريقة ال�صـــغط باآلة 
حـــادة، وهـــذا )القلـــب الزخـــريف( يحيط به خـــط اآخر 
مماثـــل له بلون اأحمر، وتعلوه اأوراق زهرية ذوات نهايات 
حادة وب�صبغة ذهبية تتو�صطها اأوراق �صغرية متاثلها يف 
ال�صـــكل ملونة بلون �صـــذري و�صـــبغة ذهبية. بني كل ورقة 
واأخـــرى، حتدد االأوراق ال�صـــغرية الذهبية بخط اأ�صـــود 
لغر�س ابرازها �صتـُـعمل حولها التنقيط بطريقة ال�صغط، 
وتوجد بني كل ورقتني زهريتني فا�صـــلة �صـــغرية م�صغولة 
باأجزاء زهرية ثالثية الف�صـــو�س، وذات �صـــبغة ذهبية، 
يف داخلها جزء زهري �صغري مياثله يف ال�صكل ولكن بلون 
ظهـــار يف نقاط غائرة  اأحمر، م�صـــتعمالً اأي�صـــاً تنقية االإ

على ال�صبغة الذهبية، يف كل ف�س نقطة وا�صحة.
وال�صـــكل الكلي مكوناته حمددة بخط )Line( اأ�صـــود، 
وذلـــك الإبـــراز االأجـــزاء واإعطائها و�صـــوحاً يف ال�صـــكل 
واللون، وال�صـــيما ال�صـــبغة الذهبية املر�صـــومة على ورق 

الرتمة .
وتعلـــو احِللية اأو اجلزء الرئي�ـــس ذوؤابة اأو امتداد عمودي 
علـــى �صـــكل خط م�صـــتقيم يتو�صـــطه عن�صـــر كاأ�صـــي ذو 
قاعـــدة حادة )مـــن غري قاع، وذو ثالثـــة روؤو�س، وحتيط 
الذوؤابة خطوط واأوراق �صـــغرية متا�صي اجتاه اخلط من 
اجلانبـــني، وذلك الإعطـــاء الذوؤابة �صـــيئاً من الـــربوز اأو 

الت�صخيم .
اأمـــا اجلزء ال�صـــفلي فذو امتـــداد عمودي اأي�صـــا حتيطه 
جمموعة من االأوراق والنقاط على طريف اخلط امل�صتقيم 

وبلون �صذري .
يق�صـــم اخلط امل�صتقيم اأو الذوؤابة ال�صكل العام اأو احِللية 
علـــى جزاأيـــن متناظريـــن ومتعاك�صـــني باالجتـــاه، وذَوَي 
توازن تام، وذلك ب�صـــبب توزيع الوحدات بطريق �صعاعي 

ذي حميط كفايف دائري .

الف�سل الرابع : حتليل العينات
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عينة رقم ) 2 (  
ميثل هذا ال�صكل حلية زخرفية ذات بنية �صكلية 
نباتية معينـــة. يتميز اجلزء املركزي ب�صـــريط 
ممـــوج ب�صـــبغة ذهبية ت�صـــغلها كلمة �صـــجدة، 
ويحيـــط بهـــذه الكلمـــة نقـــاط غائـــرة، وهـــذا 
ال�صـــريط يق�صـــم املحتوى الداخلي للمعني على 
ق�صـــمني متناظرين ومت�صـــابهني وبلون اأخ�صر. 
تتو�صط ال�صكل العلوي وال�صفلي ورقتان ب�صبغة 
ذهبيـــة وعليها نقاط غائرة، وامل�صـــاحة مغطاة 

باللون االأخ�صر ومنقطة باللون االأ�صود .
وال�صـــكل العام للحلية حماط ب�صـــريط م�صـــنن 
تتفرع منه اأوراق كاأ�صـــية ذات ف�صـــو�س ملتفة 
واجتاهـــات خمتلفة فـــاالأوراق ال�صـــفلية باجتاه 
�صـــفلي واالأوراق الو�صـــطية باجتـــاه اأفقـــي اأمـــا 
االأوراق العلويـــة فهي ملتفـــة ومتجهة اىل داخل 

احللية .
وا�صـــتعملت اأي�صـــاً التقنية االإظهاريـــة يف اإبراز 
النقاط الغائرة موزعة ب�صـــكل ثالثي ومنت�صرة 
يف ال�صـــريط ب�صـــكل عـــام. ومكونـــات احلليّـــة 

حماطة بخطوط �صوداء .
ويعلـــو احلليـــة امتـــداد عمـــودي ويتـــدىل منها 
امتداد اأفقي على �صكل خط م�صتقيم واالمتداد 
االجتاهي العلوي وال�صـــفلي يتو�صـــطه عن�صـــر 
كاأ�صـــي ذو قاعدة حادة )من غري قاع( وبثالثة 
روؤو�ـــس، وحتيـــط االمتدادين العلوي وال�صـــفلي 
خطوط واأوراق �صـــغرية متا�صـــي اجتاه اخلط، 
الإعطـــاء هـــذا املتـــداد �صـــيئاً مـــن الت�صـــخيم 

واالإبراز .
وجنـــد التكرار املتنـــاوب بـــني االأوراق، وكذلك 
جند، اأي�صاً، التباين يف ال�صكل واللون واالجتاه 
يف العنا�صـــر املكونـــة، وكذلـــك جنـــد، اأي�صـــاً، 
التنا�صـــب بـــني الزاويـــة العليا وال�صـــفلى داخل 
احلليـــة ، اأمـــا بالن�صـــبة لل�صـــيادة فقـــد احتلها 
اجلـــزء املركزي، وجنـــد التطابق بني اأ�صـــكال 
املفـــردات وتنافر اجلـــزء املركزي مـــع اجلزء 

العلوي وال�صفلي.
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عينة رقم )3( 
يظهـــر يف هذه احللية انها ذات �صـــكل كمـــرثي مكون من 
جمموعة من الوريقات النباتية الكاأ�صية )ورقة خنجرية( 
مرتبطـــة بغ�صـــن نباتي ملتف التفافاً قو�صـــياً )اأو ن�صـــف 
دائري( اىل الداخل ويوجد مبحاذاة كل ورقة ورقة اأخرى 
اأ�صغر حجماً ولكن باجتاه خارجي. اأما قاعدة هذا ال�صكل 
فيوجد يف منت�صف امل�صافة بني القطعتني عن�صر يف جزء 

زهرة . 
يتو�صـــط احللية قلب دائري ذو �صـــبغة ذهبيـــة، واأظهرت 
على حدود الدائـــرة الداخلية نقاط غائـــرة مكونة دائرة 
غري منتظمة ب�صـــكل جيـــد، وحتيط القلب اأر�صـــية خالية 
من الوحـــدات الزخرفيـــة وذات لـــون وردي منقطة بلون 

اأحمــر.
تنبثق من اأ�صـــفل القلب الدائري اأغ�صـــان �صـــغرية ذوات 
نهايـــات ورقية تتجه اىل داخل ال�صـــكل، ويعتمد املزخرف 
يف توزيعهـــا على املحور امل�صـــتقيم الذي ين�صـــف ال�صـــكل 
الكلي اىل جزاأين متطابقني ومتعاك�صني يف االجتاه . وبني 
كل ورقة مت�صـــلة بغ�صـــن واأخرى ورقة �صغرية تتجه نحو 
خارج ال�صـــكل، وبلون اأخ�صر ذي �صـــبغة ذهبية، اأما قمة 
ال�صـــكل الكمرثي اأو الطرف العلـــوي للحلية فنجد ورقتني 
متقابلتني ذواتي نهاية واحدة تنبثق منها الذوؤابة العليا .

ويوجـــد يف منت�صـــف الذوؤابـــة العليا عن�صـــر كاأ�صـــي ذو 
قاعـــدة حادة )من غري قـــاع(، وذو ثالثة روؤو�س، وحتيط 
الذوؤابـــة خطـــوط، واأوراق �صـــغرية متا�صـــي اجتاه اخلط 
مـــن اجلانبني، وذلك الإعطاء الذوؤابة �صـــيئاً من الربوز اأو 

الت�صخيم .
اأما اجلزء ال�صفلي فهو ذو امتداد عمودي حتيطه جمموعة 
مـــن االأوراق والنقـــاط على طريف اخلط امل�صـــتقيم وبلون 
�صـــذري، ويق�صـــم اخلط امل�صـــتقيم والذوؤابة ال�صكل العام 
اأو احلليـــة اىل جزاأيـــن متناظريـــن ومتعاك�صـــني باالجتاه 
وذوَي توازن تام . وجند تكرار االأوراق الكاأ�صية، و التباين 
اللوين وال�صـــكلي بني اأفراد احللية، جند التوازن ال�صكلي 
عمـــالً مببداأ التطابق بـــني جميع اأجـــزاء احللية، وكذلك 
التنا�صـــب ال�صـــكلي واللوين بـــني املفـــردات الزخرفية يف 
اجلزء الواحد، و ال�صـــيادة بالن�صبة للجزء املركزي الذي 

يتو�صط احللية من دون اأن يلغي الوحدة احلا�صلة فيها. 
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عينة رقــم )4( 
ميثــــل هــــذا ال�صــــكل حليــــة زخرفيــــة ذات بنيــــة 
زخرفية زهرية نباتية �صعاعية اأو جنمية، مكونة 
مــــن جمموعــــة مــــن االأوراق الزهريــــة وعلى كال 
الطرفني؛ العلوي وال�صــــفلي، توجد ذوؤابة خطية، 
والطــــرف العلــــوي للذوؤابــــة يوجــــد يف منت�صــــفه 
عن�صــــر كاأ�صــــيّ؛ قاعدته مدبية، ف�صالً عن ذلك 
حتيط بالطرف العلوي وال�صفلي للذوؤابة جمموعة 
من االأهداب ب�صورة منف�صلة عن �صكل الذوؤابة 

وموزعة على امتداد الذوؤابتني .
اأما بالن�صبة للجزء املركزي من احللية اجلانبية 
فنجــــد اأنه مكون مــــن قلب زهــــري حماط بخط 
�صــــميك بلــــون اأحمــــر، ويف داخــــل هــــذا القلــــب 
الزهــــري توجد اأر�صــــية مطلية ب�صــــبغة ذهبية، 
وقــــد اأظهــــرت على حدود هذه االأر�صــــية �صــــبغة 
ذهبيــــة منقطــــة يجاور بع�صــــها البع�س بنف�صــــه 
تقنيــــة ال�صــــغط اىل الداخل، وقــــد اأظهرت هذه 
التقنية اأي�صــــاً على االأوراق الزهرية التي حتيط 
بهــــذا القلب الزهــــري، وهي �صــــت اأوراق موزعة 
حــــول هذا القلــــب الزهري، لكــــن بطريقة توزيع 
تختلــــف فقد وزعت كل ثالث نقــــاط بهياأة مثلث 
علــــى كل جانب مــــن جوانــــب الورقــــة الزهرية، 
واالأر�صية، اأي�صاً، مطلية ب�صبغة ذهبية، وتوجد 
بــــني كل ورقتــــني من هــــذه االأوراق ورقــــة زهرية 
يف منت�صــــف امل�صــــافة بني الورقتــــني، وجند اأنها  
ُلونت باللون الرتكوازي، وهي اأ�صــــغر من الورقة 

الزهرية االأوىل .
كمــــا توجد علــــى كل جانب مــــن جوانــــب الورقة 
ورقتان �صــــغريتان وبلون مغايراأي�صــــاً وهما بلون 

اأحمر.
اعتمد املزخرف يف توزيع االأوراق الكبرية تكرار 
الورقة �صت مرات، واتبع طريقة التكرار الرتيب، 
حتيــــط القلب الزهــــري، وجند ال�صــــيادة للجزء 
املركــــزي، وكذلك التبايــــن بني اأجــــزاء احللية، 
وكذلك جند التنا�صــــب بني املفــــردات الزخرفية 

للجزء الواحد .
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عينة رقم )5( 
تظهرهــــذه احللية ب�صــــكل دائــــري مكون 
من جمموعــــة اأوراق نباتيــــة زهرية؛ على 
طرفهــــا العلــــوي وال�صــــفلي ذوؤابــــة خطية 
يتو�صــــطها عن�صــــر  العلويــــة  والذوؤابــــة   .
كاأ�صــــي ف�صــــالً عن ذلك يحيط اأالمتداد 
االأهــــداب  مــــن  جمموعــــة  العامــــودي 
ب�صورة منف�صــــلة عنها. والبنية ال�صكلية 
للحلــــي جنمية مكونة مــــن زخارف نباتية 
وهند�صــــية ذات قلب هند�صــــي على �صكل 
جنمة �صدا�صــــية. داخل النجمة ذو �صبغة 
ذهبيــــة. والنجمــــة الهند�صــــية مكونة من 
مثلثات مرتاكبات وذوات تنا�صــــخ خطي، 
ولون اأحمر، حمققاً بهذا اللون �صيادة يف 
التكوين ب�صــــبب الت�صــــاد اللوين .وحتيط 
النجمة �صــــبعة اأوراق زهرية ذوات �صبغة 
منقطــــة بتقنيــــة ال�صــــغط مــــن الداخل؛ 
للوحــــدات  ممــــا حقــــق ملم�صــــاً مغايــــراً 
الزخرفيــــة االأخرى. ا�صــــتخدم املزخرف 
طريقة التكرار املماثــــل يف توزيع االأوراق 
على جانبي احللية وت�صــــتقر ورقة مفردة 
عطائهــــا ا�صــــتقراراً،  يف قــــاع احلليــــة، الإ
اأوراق  الزهريــــة  االأوراق  بهــــذه  وحتيــــط 
اأ�صغر حجماً وذلك بني كل ورقتني اإعتمد 
املزخرف، اأي�صاً، طريق التكرار املتماثل 
يف توزيعهــــا، اإال اأنها كانت بلون اأخ�صــــر، 
الإخــــراج  تدرّيجاتــــه  بع�ــــس  م�صــــتخدماً 
اإيقاعات لونية متناغمة مع ال�صكل العام، 
كما ا�صــــتخدم عمليــــة حتديــــد الوحدات 
الهند�صية والنباتية باللون االأ�صود؛ وذلك 
الإظهــــار تفا�صــــيلها الدقيقــــة كاالأماميــــة 
واخللفية والف�صــــل بني االألــــوان املتقاربة 
واملت�صــــابهة، ال�صيّما ا�صــــتخدام ال�صبغة 
الذهبية على ورق الرتمة التي تتقارب يف 
لونها؛ مما حقـّق حــــدة من خالل دخوله 

اإىل كل اأجزاء ال�صكل العام .
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النتائج : 
اإعتماد امل�صمم ب�صورة رئي�صة على ال�صبغة الذهبية يف اإ�صغال الوحدات الزخرفية للحلية 

ا�صتعمال تقنية ال�صغط باآلة حادة يف جميع العينات .
االعتماد على وحدات زخرفية ) اأوراق اأو اأجزاء زهرية ( ب�صيطة يف بنيتها ال�صكلية 

عدم تطابق االأوراق اأو االأجزاء الزهرية بع�صها مع البع�س؛ واملكررة يف احللية الواحدة. 
عدم اإ�صغال القلوب الزخرفية با�صم ال�صجدة اأو اجلزء اأو احلزب .

اإعتماد امل�صمم، يف توزيع الوحدات، على حمور عمودي يف جميع العينات على مبداأ التوازن .
اعتماد ثالث عينات رقم ) 1،4،5 ( على توزيعات �صعاعية ذوات حميط كفايف دائري . 

اعتماد العينة )3( على �صكل لوزي، والعينة )2( على �صكل معيني يف توزيع املفردات الزخرفية . 
ا�صـــتعمال القلوب الزخرفيـــة الزهرية يف العينات ) 1 – 4 ( واالعتماد على قلوب هند�صـــية جنمية 

ودائرية يف العينات ) 3-5(، وعلى قلب مموج ذي طابع م�صتطيل يف العينة )2( .
ظهور الذوؤابتيني العليا وال�صـــفلى اذ حاول امل�صـــمم مالأ الف�صـــاء بالزخرفة معتمدا على الذوؤابتان 

للتخل�س من الف�صاء اذ ن�صفت �صكل احلليّة .
ا�صتعمال االألوان ) االأخ�صر ، االأزرق ، االأحمر ( وبدرجة لونية واحدة . 

عـــدم احتـــواء الذوؤابتان على مفـــردات زخرفية ، اإالّ من نقاط وخطوط ب�صـــيطة، ما عدا منت�صـــف 
الذوؤابة العليا فكانت حتتوي على عن�صر كاأ�صي ب�صيط و�صغري . 

ا�ستمارة التحليـــل

ية 
حل

 لل
فية

خر
الز

ت 
ونا

مك
ال

بية
جان

ال

بحاجة الى تغييرال يصلحيصلحهندسي

نباتي
كأسي

زخرفي
غصني

مختلط

فية
خر

الز
ت 

ونا
مك

 لل
لي

شك
 ال

ظيم
التن

من حيث الهيأة 

مفصصة
لوزية

دائري
كمثري
معيني

من حيث التناظـــر

تناظر ثنائي

تناظر رباعي

تناظر شعاعي

ــي
ونــ

 الل
راج

إلخ
توافقا

تضاد
تدرج
تكرار

 م.م. زينا رحيم نعمةاأ�صكال احللي اجلانبية للم�صحف ال�صريف يف الع�صر العثماين



246 األكاديمي

امل�سادر واملراجع 

» القراآن الكريـــــم » 
اآل �صعيد، �صاكر ح�صن، االأ�صول احل�صارية واجلمالية للخط  1 .

العربي، بغداد، دار ال�صوؤون الثقافية العامة، 1988 .     1
االأ�صــــمعي، حممــــد عبد اجلــــواد، ت�صــــوير وجتميــــل الكتب  2 .

العربية يف اال�صالم، دار املعارف مب�صر، د. ت .     2
اإبــــن اأبــــي داود، اأبو بكر عبد اهلل بن �صــــليمان بن االأ�صــــعث،  3 .
امل�صاحف، ط1، حتقيق د. اآرثر جفري، املطبعة الرحمانية، 

م�صر، 1936 . 3
االأعظمــــي، خالد خليل حمودي، الزخارف اجلدارية يف اآثار  4 .

4 بغداد، دار الر�صيد ببغداد، 1980 . 
االألفي، اأبو �صالح، الفن اال�صالمي ا�صوله فل�صفته مدار�صه،  5 .

5 ط2، دار املعارف، لبنان، 1967  
اجلبــــوري ، �صــــتارحمادي علي ، العالقــــات اللونية وتاأثريها  6 .
علــــى حركــــة ال�صــــطوح ، اطروحــــة دكتــــوراة ، كليــــة الفنون 

اجلميلة ، 1997 . 6
اجلبــــوري، حممــــود عبــــاد حممد، خــــط وتذهيــــب وزخرفة  7 .
القراآن الكرمي حتى ع�صــــر ابن البــــواب، اطروحة دكتوراه، 

7 كلية االآداب )جامعة بغداد(، 1995 . 
احل�صــــيني، اأيــــاد عبــــد اهلل ح�صــــني، التكويــــن الفنــــي للخط  8 .
العربي وفق اأ�ص�س الت�صميم يف الع�صر اال�صالمي، اطروحة 

دكتوراه، كلية الفنون اجلميلة )جامعة بغداد(، 1996 . 
8

احل�صــــيني ، حممد عبــــد العزيز ، فن الزخرفة امل�صــــاحف  9 .
وكتابتها ، جملة الف�صيل ، ال�صعودية ، ع : 80 ، 1983  

9
، كلية االآداب-  احللوجي، عبدال�صتار، املخطوط العربي، ط2. 10

10 جامعة القاهرة، 1989 . 
الــــدوري، غيا�س عبدالرحمن، دالالت اللون يف الفن العربي  11 .
اال�صــــالمي، اطروحــــة دكتوراه، غري من�صــــورة، كليــــة الفنون 

11 اجلميلة، جامعة بغداد، 1997 . 
الــــرازي، حممد اأبي بكر، خمتار ال�صــــحاح، دار الر�صــــالة،  12 .

12 الكويت، 1983 . 
ريد، هريت، الفن وال�صــــناعة اأ�ص�س الت�صــــميم ال�صناعي،  13 .
ترجمــــة فتح البــــاب عبــــد احلليّم رزميلــــة، القاهــــرة، عامل 

الكتب، 1974 . 13
�صــــليمة عبــــد الر�صــــول، االأ�صــــول الفنيــــة لزخارف الق�صــــر  14 .
العبا�صي ببغداد، دار احلرية للطباعة، بغداد، 1980 .    14
�صــــاكر عبد احلميــــد، العلميــــو االبداعية يف فن الت�صــــوير،  15 .

الكويــــت، املل�ــــس االأعلــــى للثقافــــة والفنــــون واالآداب، عــــامل 
املعرفة، 1987 .15

�صــــريين اإح�صــــان �صــــريزاد، مباديءيف فن  العمارة، بغداد،  16 .
مكتبة اليقظة العربية، 1980 .     16

�صليبا ، جميل ، املعجم الفل�صفي ، ط1. 17 ، دار الكتاب اللبناين 
، بريوت ، 1971 .      17

عبد الر�صــــا بهية داود، االأ�صــــ�س الفنية للزخارف اجلدارية  18 .
للمدر�صــــة امل�صتن�صــــرية، ر�صــــالة ماج�صــــتري، كليــــة الفنــــون 

اجلميلة )جامعة بغداد(، 1989 .     18
عبد الر�صــــا بهية داود، الزخــــارف الزهرية يف الفن العربي  19 .

19 اال�صالمية، مدخل حتليلي، 1996 . 
عبد الر�صــــا بهية داود، بناء قواعد امل�صــــمون يف التكوينات  20 .
اخلطيــــة، اإطروحة دكتــــوراه، كلية الفنــــون اجلميلة، جامعة 

بغداد، 1997 . 20
عبــــد الر�صــــا بهية داود، الزخارف الكا�صــــية ، ق�صــــم اخلط  21 .

21 العربي والزخرفة، 1998 . 
غابــــان املهدي ، روائع الفن يف الزخرفة اال�صــــالمية، مكتبه  22 .

22 ابن �صينا للن�صر والتزيع ، القاهرة   
فتح البــــاب عبد احلليّم، اأحمد حافظ ر�صــــدان، الت�صــــميم  23 .
يف الفــــن الت�صــــكيلي، كليــــة الرتبيــــة الفنية، جامعــــة حلوان، 

القاهرة، 1984 .23
كمال عيد ، فل�صفة االدب والفن ، تون�س ، دار العربية للكتاب  24 .

24   . 1987 ،
مالنز، فريدرك، الر�صــــم كيــــف نتذوقه، عنا�صــــر التكوين،  25 .
ترجمة هادي الطائــــي، بغداد، دار ال�صــــوؤون العلمية، 1993     

25
جمــــدي وهبــــة، معجــــم م�صــــطلحات االأدب، مكتبــــة لبنان،  26 .

26 بريوت، 1974م . 
حممد ح�صني جودي، ابتكارات العرب يف الفنون واآثارها يف  27 .
الفن االأوربي يف القرون الو�صــــطى، ط1، اأر امل�صــــرية للن�صــــر 

27 ولتوزيع والطباعـة 
نوبلــــر، ناثان، حوار الروؤية مدخــــل اىل تذوق الفن والتجربة  28 .
اجلمالية، ترجمة فخري خليل، بغداد، دار املاأمون للرتجمة 

28 والن�صر، 1997 . 
. 29 -------- جمموعة امل�صطلحات العلمية والفنية واأثرها. 

، جممع اللغة العربية، ج1، مطبعة التحرير، 1975 .29
30 - Abtinghouzne ، art of photograph ، 
London ، 1973 . 30


