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قواعد النشر في المجلة

اإلنسانية،  أطياف  من  بزائريه    العباس  الفضل  أبو  العميد  يرّحب  مثلام 
ُترّحُب جملة )العميد( بنرش األبحاث العلمية األصيلة، وفقا للرشوط اآلتية:

املتنّوعة . 1 اإلنسانية  العلوم  جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 
التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليا ، ومكتوبة 

بإحدى اللغتني العربية أو اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
2 . )CD( بنسخة واحدة مع قرص مدمج )A4( م األصل مطبوعا عىل ورق يقدَّ

بحدود )10.000 - 15.000( كلمة، بخط )Simplified Arabic( عىل أن 
ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود . 3
البحث، ويكون امللّخص بحدود  صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان 

)3500( كلمة.
الباحثني، . 4 الباحث/  البحث عىل عنوان واسم  الصفحة األوىل من  أن حتتوي 

وجهة العمل، والعنوان، ورقم اهلاتف، والربيد األلكرتوين، مع مراعاة عدم 
ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث، أو أية إشارة إىل ذلك.

ُيشار إىل املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر ا لبحث، وتراعى . 5
األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضّمن: اسم الكتاب، اسم 
الصفحة.  رقم  النرش،  سنة  الطبعة،  رقم  النرش،  مكان  النارش،  اسم  املؤلف، 
هذا عند ذكر املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعامله.



اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر . 6 املصادر منفصلة عن  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر العربية، ويراعى يف إعدادها 

الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار يف أسفل الشكل . 7

إىل مصدره، أو مصادره، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
للمرة . 8 املجلة  مع  يتعاون  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 

وأنه  ندوة،  أو  مؤمتر  إىل  قّدم  قد  البحث  كان  إذا  فيام  ُيشري  أن  وعليه  األوىل، 
مل ينرش ضمن أعامهلام، كام ُيشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت 

بتمويل البحث، أو املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث مستاّل من ) رسالة أو أطروحة( جامعية، ومل يسبق نرشه، . 9

مستقّل  تعّهد  تقديم  لباحث  ا  وعىل  أخرى،  نرش  وسيلة  أية  إىل  مقدما  وليس 
بذلك.

تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرّب بالرضورة عن . 10
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية. 

إىل . 11 البحوث  تعاد  وال  للنرش،  صالحّيتها  لبيان  رّسي  لتقويم  البحوث  ختضع 
أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:

املرَسلة للنرش خالل مّدة أقصاها أسبوعان من  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ  أ(   
تاريخ التسّلم.

ب( خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها 
وموعد نرشها املتوّقع.

أو إضافات عليها  املقّومون وجوب إجراء تعديالت  التي يرى  البحوث  ج( 
قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها 

هنائيا للنرش.



د( البحوث املرفوضة يبّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.
مخسة  مع  بحثه  فيه  نرش  الذي  العدد  من  واحدة  نسخة  باحث  كل  يمنح   )#

مستالت من املادة املنشورة، ومكافأة مالية.
يراعي يف أسبقية النرش:. 12

أ( البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.

ج( تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

 ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة التحرير، إال . 13
ألسباب تقتنع هبا هيأة التحرير، عىل أن يكون خالل مدة أسبوعني من تاريخ 

تسّلم بحثه.









بسمِه تعاىل

...كلمة العدد ...

تراثنا وحقول معرفية أخرى

)التحريرية  العميد  جملة  هيأتا  ارتأت  لذا  جذر،  والرتاث  جذر،  البدء 
من  مهم  بملف عن جانب  مسريهتا  الثانية من  السنة  بدء  يكون  أن  واالستشارية( 
األدائي  املستوى  يعّد  الذي  الصويت  اجلانب  هو  ذلك  اإلسالمي،  تراثنا  جوانب 
ذلك هو  إسالمي  نّص  بأهم  علقته  اللساين، فضاًل عن  التواصل  األول يف عملية 
القرآن الكريم بوصفه علاًم رئيسًا يف رسم خريطة األداء النطقي للحرف القرآين عرب 

قواعد علم التجويد وقوانينه. 

إضافة إىل ما مّر ذكره كان عنوان امللف )الصوتيات الرتاثية برؤية معارصة (؛ 
لتحقيق غايتني:

أمهية  من  منه،  اللساين  والسيام  اإلسالمي،  لرتاثنا  ما  ببيان  تتمثل  األوىل:   
معرفية ال تقّل عن أمهية نتاجات احلقول اللسانية احلديثة، مع حلاظ الفارق الزمني 
وما يستبطنه من فوارق يف اإلمكانات وأدوات الكشف املعريف يف كل زمن بحكم 

التطور والتقّدم التقني لآليت عىل السابق .

الفكرية  النتاجات  أن  إىل  الذاهبة  املقولة  تأكيد  يف  فتتمثل  الثانية:  الغاية  أما   
والثقافية واملعرفية الرتاثية يمكن قراءهتا وتفعيل قيمها عرب األدوات احلديثة .



وجريًا عىل التقليد اجلاري يف الدوريات العلمية العاملية، خيّصص امللف بعدد 
حمّدد من الدراسات والبحوث، إن مل يكن العدد خمّصصًا برمته ملوضوعة املحور، 
وكانت رؤية اهليأتني أن يكون عدد امللف بأربعة أبحاث ؛ ليفسح املجال أمام احلقول 

املعرفية األخرى، وحتقيق التنّوع الذي تنشده املجلة يف ضمن أهدافها العامة .

 ،- تعاىل  اهلل  شاء  – إن  القادمة  املجلة  أعداد  يف  جاريًا  التقليد  هذا  وسيكون 
يف  التنّوع  حلاظ  مع  أبحاث  أربعة  يضّم  خاّص  ملف  عدد  لكل  خيّصص  بحيث 

املوضوعة املخّصصة التي يدور يف فلكها املحور.
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ملخص البحث

تناول البحث احلايل )القيم اجلاملية لألشكال اهلندسية يف املخطوطات القرآنية( 
الزخرفة اإلسالمية  وما حيويه من مجاليات يف  القرآين  املخطوط  بحدود موضوعة 
تعتمد عنارص التكوين الزخريف؛ حيث نجد أن الفنان املسلم قد أعطى أمهية للتجريد 
يف إنتاج املشاهد البرصية والتي صريها مساحات هندسية ونباتية ذات نظام زخريف 
مهتاًم  زخرفته  فن  حدود  يف  املخطوط  فن  أصبح  وبالتايل  باجلامل  ومفعم  متناسق 
باقرتاح قيم مجالية تعتمد أنظمة التشكيل الزخريف. حيث تضمن البحث عىل أربعة 
البحث  بمشكلة  ممثاًل  احلالية  للدراسة  املنهجي  اإلطار  عىل  األول  احتوى  فصول 
القرآين  املخطوط  يف  اجلاميل  اخلطاب  عىل  التعّرف  املشكلة  وتناولت  إليه  واحلاجة 
املخطوطات  يف  خاص  بشكل  واهلندسية  عام  بشكل  الزخرفة  بنية  تناول  والذي 
القيم  عىل  بالتعّرف  املهتم  البحث  هدف  عىل  احتوى  كام  العراق؛..  يف  اإلسالمية 
الكشف  خالل  من  العراق  يف  القرآنية  املخطوطات  يف  اهلندسية  لألشكال  اجلاملية 
اقترص عىل  البحث،  بينام يف حدود  التجريد يف فن زخرفة املخطوط...  آليات  عن 
حتليل نامذج من زخارف هندسية ملخطوطات قرآنية غري منشورة من املدة )#1110  
النظري  ببعدهيا  مجالية،  رؤية  ضمن  املحتوى  حتليل  منهج  وباعتامد   )#1269  -
عىل  احتوى  الذي  النظري،  اإلطار  تضمن  فقد  الثاين  الفصل  واإلجرائي....أما 
املبحث األول: مجاليات الشكل الزخريف يف الفكر والفلسفة، الذي أعطى تصورات 
عن ماهية اجلامل يف الفكر والفلسفة والفن من حضارة إىل أخرى، فضاًل عن احتوائه 
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عىل املبحث الثاين: أنظمة الشكل الزخريف وأسس التصميم، الذي يؤسس أرضية 
معرفية بحدود متظهرات اخلطاب الزخريف يف الفنون اإلسالمية أسلوبًا وأداًء وداللة. 
فضاًل عن املبحث الثالث: الطابع اهلنديس يف زخرفة املخطوط. بينام احتوى الفصل 
الثالث عىل إجراءات البحث واملتضمن جمتمع البحث وعينته ومنهجيته فضاًل عن 
حتليل نامذج عينة البحث والبالغة )5( خمطوطات قرآنية من العرص اإلسالمي. أما 
اقرتح  أمهها:  من  والتي  البحث  نتائج  عرض  تضمن  فقد  واألخري  الرابع  الفصل 
املزخرف املسلم مبدأ االنتشارية لعنارصه الزخرفية ذات العنارص النباتية واهلندسية 
بفعل عمليات التبسيط واالختزال والرتكيب والذي أجراها املزخرف عىل مفرداته، 
فأكسب تكويناته الزخرفية قياًم مجالية مثالية، تقرتب من صور اجلوهر، فضاًل عن 
الدراسة  إجراء  الباحث  اقرتح  واملقرتحات.إذ  والتوصيات  االستنتاجات  بعض 

التالية: )الرمز ومتثالته يف املخطوطات القرآنية(.
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... Abstract ...

The present study tackles Aesthetic Values of Geometrical 
Shapes in the Quranic Manuscripts in the orbit of the Quranic 
manuscripts purporting the beauties of the Islamic decoration 
considered as the constituents of the decoration construction. In 
time, the Islamic artworks give much shrifts to abstractism in having 
visual scenes for certain vicinities, geographical and vegetable, 
taking a decorative harmonized system steeped in raving beauty. 
So the art of manuscript surges into being under the umbrella of 
its decoration and attaches importance to presuming decorative 
values reckoning on the systems of ornamental construction. 
The current paper consists of four chapters; the first takes hold 
of the problem and the need of it, the aesthetic discourse in the 
Quranic manuscripts surveying the construction of decoration in 
general and the geometry in the Islamic manuscripts in Iraq , in 
particular ; the aim of the study defining the aesthetic values for 
the geometrical shapes in the Quranic manuscripts in Iraq in light 
of abstractism in the art of manuscript decorating and explication 
of samples for geometrical decorations of unpunished Quranic 
manuscripts as of 1110 Hegira to 1226 Hegira counting upon the 
method of the content explicating in the orbit of aesthetic view 
theoretically and procedurally. The second chapter manipulates 
the theoretical side and bifurcated intro three sections; the first 
deals with the beauties of decorative shapes in intellectuality and 
philosophy giving visions to the importance of aestheticism in 
intellectuality, arts and philosophy from civilization to civilization; 
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the second section covers the systems of the decorative shape 
and the essentials of construction paving the way to knowledge in 
the orbit of the decorative discourse in the Islamic arts technically, 
performatively and referentially ; the third section grasps the 
geometrical trend in the decoration of the manuscript. 
Third chapter purports the procedures, samples, strategy and the 
analysis of the samples that are five Quranic manuscripts from the 
Abbasid age . The fourth chapter reviews the results; the Muslim 
decorator suggests the principle of diffusion to the decorative 
constituents, vegetable and geometrical, due to the processes of 
simplification and construction the decorator uses in his products, 
that is why his decorative artworks gain model aesthetic values 
coming equal to the images of the originality . Furthermore, there 
are inference, recommendations and suggestions; the researcher 
recommends to put in force a further study ; the Symbol and its 
Patterns in the Quranic Manuscripts.
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 الفصل األول

... اإلطار المنهجي ...

مشكلة البحث:

ثمة طروحات مثالية يف الفكر والفن املعارص، قد تباينت يف حتديد مفهوم معنى 
اجلامل والقيمة اجلاملية، بحدود الثقافات املتعددة بتعدد احلضارات؛ حيث تقاربت 
مع بعض املفاهيم الفلسفية املتعلقة بمقوالت الرائع واخلري واحلق واجلميل.. هذه 
والفكر  واألدب  الفن  يف  طروحاهتا  تكمن  شمولية  ظاهرة  ذات  نجدها  املفاهيم 
اإلنساين والفلسفي واجلاميل؛ بمعنى أن ظاهرة اجلامل يف مجيع دالالهتا متتد إىل معظم 
ويمكن  واألدب.  والفلسفة  والفكر  الفن  نتاجات  طياهتا  بني  حتمل  احلياة  ميادين 
عّدها نزعة إنسانية متنامية حتمل طابعًا جدليًا بني ثنائيات الوجود؛ عىل اعتبار أن 

القيم اجلاملية متتد فكريًا يف املفهوم من خالل نسق حركتها عرب التاريخ.

القديمة بشكل عام ويف  الفنون الرشقية  التكوين يف   لذلك نالحظ أن مجالية 
الفنون اإلسالمية عىل وجه اخلصوص، قد انطوت بني طياهتا عدة أسئلة وآراء يف 
اجلامل، فهي فعل شمويل متباين ومتصارع جدليًا،عرب مراحل التاريخ. ولذلك نجد 
أن هذه القيم بحدود مفهوم اجلامل، قد شهدت حتوالت ليس عىل صعيد الفن فقط، 
تطبيق  بدأت مالمح  املجاورة لإلبداع، حيث  األدبية  الثقافات  بل عىل صعيد كل 
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اإلسالمية  الفنون  إكساب  ألجل  الفن  يف  واضحًة  تبدو  واجلاملية  اجلامل  مقوالت 
املمتلئة  هويته،  حتدد  مجالية  قياًم  خاص  بشكل  املخطوط  زخرفة  وفن  عام  بشكل 
األداء  طريقة  يف  التنوع  خالل  من  التقليدية  األطر  تتجاوز  التي  التجريد  بسامت 

والتقنية. 

العربية  الزخرفة  ببلورة مالمح  الفنون اإلسالمية  وعىل هذا األساس اهتمت 
ذات النزعة املثالية التي شكلت أبعادًا مجالية مميزة يف نتاجاهتم الزخرفية واملعامرية؛ 
بوصف أن الفكر اإلسالمي قد لعب دورًا مهاًم يف حتديد األطر الفنية واجلاملية يف 
الفنون الزخرفية وبام حيويه من صور فكرية وفلسفية مثالية فشهدت إنتاج وحدات 
زخرفية ذات أساليب وطرق أدائية متنوعة يف فن املخطوطات اإلسالمية – القرآنية 
عىل وجه اخلصوص – واملرتبطة بالعقيدة الروحية ابتداًء من العرص األموي ومرورًا 
بالعبايس والتي كانت حمتفلة بالدالالت اجلاملية املعتمدة عمليات الرتميز والتجريد 

والتسطيح والرتكيب والتذهيب والتكفيت وبام يتناسب وجوهر اإلسالم. 

القيمة  الباحث رضورة تسليط الضوء عىل موضوعة  وبناًء عىل ما تقدم يرى 
وجه  عىل  القرآين  املخطوط  زخرفة  فن  ويف  اإلسالمي  والفن  الفكر  يف  اجلاملية 
اخلصوص ملا هلا من أمهية واتساع يف املفهوم والتطبيق ضمن إطار فكري وفلسفي 
املرئي،  اجلوهر عىل حساب  هندسية جمردة حتاكي  تكوينات  من  فيها  وملا  إسالمي 
ما  هي  اإلشكالية  هذه  اجلامل.  تطبيقات  عىل  املزخرف  الفنان  اعتامد  تؤكد  والتي 

تصدى إليها البحث احلايل.
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أهمية البحث والحاجة إليه:

تستمد الدراسة احلالية أمهيتها من أمهية احلاجة إىل التعّرف عىل القيم اجلاملية 
ُيلبي  املشكلة  التصدي هلذه  اهلندسية يف املخطوطات اإلسالمية.. وان  للتكوينات 

احلاجات التالية:

قد يفتح آفاق رحبة أخرى يف دراسة مجاليات الرتاث واملعارصة يف الفنون . 1
اإلسالمي.

األبعاد . 2 عىل  التعّرف  إىل  باجلامل  واملهتمني  الفن  وطلبة  الفنانني  حاجة 
اجلاملية للتكوينات الزخرفية اهلندسية يف الفن اإلسالمي.

هدف البحث:

اهلندسية يف  اجلاملية لألشكال  القيم  ))التعّرف عىل  إىل:  احلايل  البحث  هيدف 
املخطوطات القرآنية((.

حدود البحث:

يف  اهلندسية  لألشكال  اجلاملية  القيم  عن  الكشف  عىل  احلايل  البحث  يقترص 
املخطوطات القرآنية التي استلهمت طروحات الفكر املثايل اهلنديس من خالل حتليل 
بعض املخطوطات الزخرفية غري املنشورة واملحفوظة يف بعض خزائن املخطوطات 
بني  املحصورة  املدة  ويف  واملخطوطات  بالوثائق  املهتمة  العراقية  املكتبات*  يف 

)1110# -1269#( وبحدود )5( خمطوطات قرآنية واملتواجدة يف العراق.
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تحديد المصطلحات وتعريفها:

الباحث  عىل  وجب  املصطلحات  من  عدد  احلالية  الدراسة  عنوان  يف  جاء   
شملت  وقد  مفاهيمها  يف  الباحثني  بني  لالختالف  وثانيًا  أواًل  المهيتها  تعريفها 

املصطلحات اآلتية: )القيمة اجلاملية – املخطوط(.

1( القيم الجمالية: تضمن هذا املصطلح مفهومي القيمة واجلاملية لذا توجب 
عىل الباحث حتديدمها للخروج بمصطلح إجرائي عن القيم اجلاملية وكاآليت:

أ( القيم:

• اليشء 	 ثمن  وهي:  قيمة  مفردها  أن  العرب:  لسان  يف  منظور  ابن  يرى 
بالتقويم نقول: تقاوموا فيام بينهم)1(. 

• من 	 فيه  املرغوب  وغري  فيه  املرغوب  حتدد  بأهنا:"عنارص  آلربت  يعرفها 
الوسائل والغايات واألفعال ويمكن أن تكون رصحية أو ضمنية" )2(. 

• املرء 	 باهتامم  جدير  هو  ما  كل  عىل  "تطلق  الفلسفي:  املعجم  يف  والقيمة 
أو  أخالقية  أو  اجتامعية  أو  سايكلوجية  أو  اقتصادية  العتبارات  وعنايته 

مجالية")3(. 

• والقيمة تأيت بمثابة: املفاهيم اجلامعية نسبيًا والتي حتدد مرغوبية األشياء)4(.	

 تبنى الباحث تعريف )صليبا( يف املعجم الفلسفي ملصطلح القيمة كونه يطلق 
عىل كل ماهو جدير باالهتامم وكونه يتفق مع هدف البحث احلايل.
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ب( اجلامل واجلاملية:

• ويعرف اجلامل يف املعجم العريب األسايس عىل أنه: صفة تلفظ يف األشياء، 	
أحد  وهو  والتناغم،  باالنتظام  وإحساسًا  رسورًا  النفوس  يف  وتبعث 

املفاهيم الثالثة التي تنسب إليها أحكام القيم )اجلامل واحلق واخلري()5(.

• عرف أفالطون اجلامل بأنه: املثال الذي تطلبه النفس حينام تصعد يف سلم 	
العامل  وهو  احلس  عن  املتعالية  الوحدة  وهو  امُلثل  إىل  تصل  لكي  التطهر 

املعقول)6(. 

• ونجد اجلامل عند )أرسطو( هو التناسب واالئتالف والنظام والكامل يف 	
كل املوجودات، يف األشكال واحلركات واألنغام وغريها)7(. 

• عرفه الفارايب بأنُه: املعرفة التي ترس وتسعد اإلنسان يف احلدود التي تنمو 	
فيها ثقته وتتجىل عندما يتعلق فهمه فيكتشف اجلامل والكامل يف نفسه)8(. 

• فيام ورد معنى اجلاملية يف قاموس Oxford إهنا: نظرية يف التذوق، أو إهنا 	
عملية إدراك حيس للجامل يف الطبيعة والفن)9(. 

• التشكيلية، 	 اخللفيات  يف  تبحث  مثالية  نزعة  بأهنا:  اجلاملية  علوش  عرف 
وختتزل عنارص العمل يف مجاليته)10(. 

• عرفت اجلاملية يف املعجم العريب امليرس: بأهنا تعنى بالقيم والعنارص التي 	
تكسب العمل مجااًل فنيًا)11(. 

• منها، 	 واالستفادة  للجاملية  السابقة  التعاريف  عىل  الباحث  اطالع  وبعد   



القيم اجلاملية لألشكال اهلندسية يف املخطوطات القرآنية

166

أشياء  ختلق  مثالية  نزعة  أهنا  عىل  لتأكيده  علوش  تعريف  الباحث  تبنى 
جديدة وممتعة تتبنى مجاليات التحديث.

ومفهوم  القيمة  مفهوم  حول  لآلراء  الباحث  استعراض  بعد  اجلاملية:  القيمة 
اجلاملية التجأ إىل تعريف القمة اجلاملية إجرائيًا يتناسب مع هدف البحث احلايل:

النزعة  ذات  اجلاملية  والغايات  األدائية  والوسائل  الزخرفية  العنارص  )جمموع 
املثالية اجلديرة باالهتامم والتي حتدد مرغوبية األشياء التي تبعث الرسور يف النفس 

حلظة التلقي ملشاهد الزخرفة اهلندسية يف املخطوطات القرآنية(.

الباحث إجرائيًا بأهنا: )نظام فني شامل لنسق  عرفها  الهندسية:  2( األشكال 
التكوينية للمشهد  العنارص  املثالية، تربط  النزعة  العالقات اهلندسية ذات  من 
الوحدة  بذلك  حمققة  تصميمها  بأسس  القرآنية  املخطوطات  فن  يف  الزخريف 
الزخريف والتقني وفق  باألسلوب  املسلم  الفنان  استعانة  والتكامل من خالل 

منظور مجايل(.

خمطوطات،   ومجعه  باخلط.  املكتوب  هو:  املخطوط  نجد  المخطوط:   )3
ما  كل  بأنه:  املخطوط  النقشبندي  عرف  باليد،  املكتوبة  النسخة  واملخطوطة: 
ُيكتب باملداد عىل الورق سواء أكان الورق مصنوعًا من قراطيس الربدي أم من 
الكاغد أم من األكتاف وسواء كان املخطوط عىل شكل لفائف أم جمموعة من 

كراريس)12(. 
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بنسخ  أو  واحدة  بنسخة  اليد  بخط  مكتوب  كتاب  هو  بأنه:  املخطوط  ُيعرف 
قليلة ابتداءًا من بداية التأليف يف القرن األول اهلجري)13(.
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الفصل الثاني

... اإلطار النظري ...

المبحث األول

جماليات الشكل الزخرفي في الفكر والفلسفة 

من  فمنهم  للجامل،  موحد  مفهوم  عىل  االتفاق  يف  باجلامل  املهتمون  اختلف 
وجدوه يف الفن – الزخرفة عىل وجه اخلصوص - وآخرون يف الطبيعة، ومنهم من 
وجدوه يف مناطق املثل العليا "وهذه التباينات واملقاربات يف موضوعة اجلامل، إنام 
ترجع إىل عدم امتالكهم معيار موحد لقياس اجلامل.. فضاًل عن اختالف امللكات 

العقلية والذهنية لدى األفراد.. وهلذا يصبح اجلامل ُهنا نسبيًا)14(.

 هلذا نجد أن الفالسفة أول من تناول املفاهيم اجلاملية، املتلعقة بالوجود والفكر 
– 399 ق. م(. حيث انطلق  واإلبداع اإلنساين.. فهذا الفيلسوف )سقراط 469 
معني،  خري  أو  ما  نفع  من  لإلنسان  حتققه  ما  وفق  لديه،  الغائية  مفهوم  من  اجلامل 
ذلك  من  العكس  وعىل  منه  املرجوة  والغاية  النفع  مع  تتناسب  الفن  يف  فاجلودة 
فالقبيح والرديء هو اليشء املصنوع بشكل ال حيقق السبب الذي صنع من أجله)15(. 
فالغاية ُهنا ماهي إال قانون للجامل يف الفنون الزخرفية واملعامرية ويف احلياة، وفق ما 
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يستشعره املتلقي من نفع أو خري، حلظة االشتباك مع التكوين الزخريف، وباالعتامد 
عىل مسألة اجلودة والتناسب عند اقرتاح الفنان ملشاهده التكوينية لتحقيق اخلري.

 يف حني يرى )أفالطون( )430 - 347 ق. م( اجلامل بمثابة اجلوهر غري ذي 
اللون وال الشكل الذي ال يمكن للحس أن يدركه، اجلوهر املوجود باحلقيقة، وال 
الذي  املكان  ويشغل  احلقيقي،  العلم  موضوع  وهو  النفس،  لعني  إاّل  مرئيًا  يكون 
يسمو عىل السامء")16(... بمعنى أن أفالطون قد ربط اجلامل واجلاملية يف الفن باحلق 
رفض  عندما  عنه  اختلف  ولكنه  الغائية  هبذه  )سقراط(  أستاذه  مع  متفقًا  واخلري، 
اعتبار الفن جمرد حماكاة مبارشة للمرئي)17(؛ إذ يقول يف هذا املعنى: "إنه الذي أقصده 
بجامل األشكال، ال يعني ما يفهمه عامة الناس من اجلامل يف تصوير الكائنات احلية، 
بل أقصد اخلطوط املستقيمة والدوائر واملسطحات واحلجوم املكونة منها بواسطة 
مثل  نسبيًا  ليست مجيلة مجااًل  مثل هذه األشكال  أن  والزوايا، وأؤكد لك  املساطر 

باقي األشكال ولكنها مجيلة مجااًل مطلقًا ….")18(.

بينام يؤكد أرسطو )384 - 322 ق.م( عىل أن اجلاملية تعنى بالتنسيق والرتتيب 
والتناسب، بمعنى أنه يؤكد عىل عامل التناسق يف الفن، وأن رؤيته للفن إبداعًا ال 
اكتشافًا هي التي جعلته يركز عىل أمهية التناظر والوحدة يف منظوره اجلاميل... أي 
نطاق  أرسطو، ال خترج عن  نظر  الفنون اإلسالمية من وجهة  اجلاملية يف  نجد  إننا 
اإلنسان،ألنه أنموذج باطن يف العقل البرشي ال يمكن البحث عنه خارج النفس، 
كام إن املثال ذاته موجود يف اإلنسان فاجلامل هنا قد تواجد يف جوهر املرئي وليس يف 

صورته االيقونية، فالشكل ال يقوم وحده يف عامل عقيل، إنه اليشء يف ذاته.

فاجلامل يف األشكال الزخرفية يرجع إىل حد ما إىل الصور املثالية فيها فإذا ما أراد 
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الفنان بلوغ مناطق الكامل يف نتاجه، عليه أاّل حياكي الطبيعة املرئية، بل يستمد من 
عامل املعقوالت صوره الكاملة املعقولة التي تتشكل هبا الطبيعة، وهذه الصور التي 

نجدها بمثابة قوانني الزخرفة، كامنة يف بواطن املرئيات التي يستعري منها أشكاله.

وعندما نتحدث عن اجلاملية املهتمة بالزخرفة واألشكال املجردة ذات الطابع 
اهلنديس ال ننسى التطّرق إىل فلسفة اجلامل يف الفكر اإلسالمي. حيث وردت كلمة 

اجلامل وبصيغ خمتلفة يف الذكر احلكيم ألكثر من مرة، منها:

مجياًل: بصيغة  وردت  والتي   28 األحزاب/اآلية  سورة  من  تعاىل  قوله   ففي 
﴿َفاْصرِبْ َصرْبًا مَجِياًل﴾ الصرب اجلميل اخلايل من الشكوى. ويف قوله تعاىل من سورة 
املزمل/اآلية 10 ﴿َواْصرِبْ َعىل ما َيُقوُلوَن َواْهُجْرُهْم َهْجرًا مَجِياًل﴾. وأيضًا نجد أن 
الرسول األعظم نبينا حممد بن عبد اهلل  قد تناول اجلامل يف عدة أحاديث رشيفة 

منها:

• اجلامل صواب القول باحلق والكامل وُحسن الفعال بالصدق)19(.	
• عليك بحسن الصوت فإنه زينة القرآن)20(. 	

اخلصوص-  وجه  عىل  –اإلمامية  املتكلمني  نظر  وجهة  من  باجلامل  ومرورًا   
املتموضع يف اخلالق سبحانه وتعاىل. فنجد  أنه املطلق  الذين نجدهم يؤكدون عىل 
اإلهلي  التوحيد  بعلم  يربطونه    طالب  أيب  بن  عيل  اإلمام  لسان  عىل  اإلمامية 
  بمعرفة النفس فيصبح اجلامل بمثابة مجال النفس ال اجلسم ألن النفس عنده 
الوصول  استثامر يف  أفضل  ويستثمره  يستغله  أن  للمؤمن  يمكن  الذي  القبس  هي 
بقدرته،  اخلالئق  فطر   ...." البالغة:  هنج  كتابه  يف  فقال  العبادة  توحيد  حقيقة  إىل 
ونرش الرياح برمحته، ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم أنشأ سبحانه فتق األجواء، 
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تياره.."، من هنا وجد  ماًء متالطاًم  فيها  فأجرى  اهلواء،  وشق األرجاء، وسكائك 
حدود  يف  ومفرداته  اإلمجالية  التوحيد  معامل  أن  اإلهلي  بالعلم  واملهتمني  املفكرون 
اجلامل ترعرت ونمت عىل يدي اإلمام عيل بن أيب طالب  الذي أرسى أصوله 

حول صفات اهلل الواحد األحد)21(.

بينام أكد اإلمام عيل زين العابدين بن اإلمام احلسني بن اإلمام عيل بن أيب طالب 
 يف كتابه الصحيفة السجادية عىل أمهية اجلامل اإلهلي املطلق الذي هو األول بال 
أول كان قبله واآلخر بال آخر يكون بعده..... وأكد أيضًا بقوله: ))احلمد هلل الذي 
جتىل للقلوب بالعظمة واحتجب عن األبصار بالعّزة واقتدر عىل األشياء بالقدرة، 

فال األبصار تثبت لرؤيته، وال األوهام تبلغ كنه عظمته...(()22(.

ووصواًل إىل الفكر الفلسفي اإلسالمي نالحظ أن اجلاملية مثاًل لدى الفارايب 
استخدام  عىل  شدد  عندما  صويف،  طابع  ذات  )873-951م(   )#339–260(
احلواس يف اكتساب املعارف من أجل الوصول إىل الصور الكلية يف الفن والفكر، 
القوة إىل  انتقال للعقل من  الزخرفة، ما هي إال عملية  فاملعرفة احلسية مثاًل يف فن 
بفعل  مرهون  بل  نفسه،  اإلنسان  بفعل  يتم  ال  االنتقال  أن  من  الرغم  عىل  الفعل، 
يرتقي  أنُه  بمعنى  اإلنساين)23(،  العقل  من  مرتبة  أعىل  هو  والذي  الفعال،  العقل 
باجلزئي )املعلن( إىل الكيل )املخفي(، ويتمرحل بتكويناته اهلندسية من العامل املادي 

إىل العامل الروحي.

خيضع  )311-414ه(  التوحيدي  حيان  أيب  عند  اجلامل  تذوق  أن  نجد  بينام 
الثاين تناسب أجزاء  املتذوق، والعامل  لعاملني أساسيني، األول هو اعتدال مزاج 
التكوين الزخريف املقرتح ذهنيًا.. يف حني يتخذ )الغزايل( )#505-450( )1059-
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1111م( من احلدس الصويف الذي يستند إىل املد اإلهلي النوراين كأساس إلدراك 
اجلامل، فالقلب عنده أشد إدراكًا هلذا اجلامل يف الفن من احلواس، فهو يأخذ بنظر 

املتصوفة)24(.

ووصواًل إىل الفكر الفلسفي احلديث نجد تأكيد الفيلسوف )كانت( )1724 – 
1804م( عىل اجلامل احليس بوصفه كاماًل، إاّل أنه أضاف إليه مبدأ الغائية؛ إذ يصبح 
الطبيعة، وإنام جعل له ميدانه  الفني الزخريف، ليس نظريًا ملا هو موجود يف  العمل 
املستقل يتمتع بجامله اخلاص، كام إن احلكم عىل مجال اليشء املرسوم أو املزخرف، 
ذايت، جيري عمله  الفن  هنا يف  الغائية  فمبدأ  والغائية،  والتوافق  االنسجام  يفرتض 
بداخلنا حلظة إدراكنا لليشء اجلميل، فيعني “أن هذا التكوين الزخريف اجلميل يبدو 
منسقًا تنسيقًا غري موجه ألي غرض سوى تيسري عملية التأليف والتوافق بني اخليال 
والفهم، وهي عملية ينتج عنها الشعور باللذة أو الرضاء“ فقد عد اجلامل واحلركة 
الناجتة فيه من خالل تباين العنارص البنائية أو الطاقة التعبريية للمشهد ككل، شكاًل 
من أشكال اإلدراك احليس..؛ بمعنى أن اجلامل يف الفنون الزخرفية ما هو إال رمز ملا 

فوق احلس من احلقائق، التي يتعني هبا اخلزاف ليقرتج مجااًل مثاليًا...

من  مظهر  إال  ماهو  1831م(،   –  1770( )هيغل(  عند  اجلامل  أن  ونالحظ 
مظاهر جتيل الفكرة يف املحسوس، والنظر إىل الفكرة يف ذاهتا يكون احلق ولكن النظر 
إىل مظهرها احليس يكون اجلامل. أما بالنسبة إىل الفن فريتفع باملوجودات إىل مستوى 
املثال، فالفنان املسلم جيتهد يف ترحيل الواقعي )املرئي( إىل مناطق املثال )الالمرئي(، 
ليسمو باألشكال اهلندسية إىل مستويات الروحانية. ذلك ألننا اعتربنا الفن ما هو 
إال حماولة لكشف املخفي الباطني، فكلام عرّبت األعامل الفنية عن الباطن الروحاين 
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من  أسمى  الروح  دامت  وما  الشكل،  يف  ونضجت  الكامل،  سلم  يف  ارتقت  كلام 
الطبيعة، فإن هذا السمو ينتقل إىل النتاجات الفنية، فيقول هيغل: "إن اجلامل الفني 

أسمى من اجلامل الطبيعي، ألنه نتاج الروح")25(.

تتفاوت  – 1860 م(، نجد أن مجاليات احلداثة  ولدى )شوبنهاور( )1788 
تبعًا لنسبة حتقيق مفهوم اإلرادة موضوعيًا، ألننا نجد يف اإلنسان،  الفن  يف حدود 
أن أعىل درجة من درجات التحقيق املوضوعي لإلرادة قابلة لإلبصار، فاإلرادة هنا 
ما هي إال )صورة اإلنسان بوجه عام معربًا عنها يف هيئة مبرصة()26(. )فاجلامل ال 
يقترص عىل النظام الذي يظهر يف وحدة الوجود املتناسق، بل إنه قد يبدو يف كل يشء 

غري منظم وبال شكل، بل وحتى يف أداة مصنوعة()27(. 

وجه  عىل  املثالية   - اجلاملية  الطروحات  أغلب  أن  تقدم  فيام  نجد  إذن 
اخلصوص- تؤكد مقوالت اجلامل مثل ))اخلري- الرائع - اجلامل- اجلميل– املتخيل 
باجلامل  املتسمة  اإلسالمية  املخطوطات  يف  اهلندسية  فاألشكال  املتناسق..((،   -
املثايل، نجدها من خالل اآلراء اجلاملية السابقة الذكر تسمو بذهن التلقي إىل مناطق 
الروح، فتثري نفس املتلقي يف استجابة ذاتية تعد أساسًا للحكم عىل الفنون ويصبح 
هذا احلكم وسيطًا للتفاهم والتواصل بني املشهد الفني واملتلقي األنموذجي حلظة 

فعل التأمل يف الشكل أو اخلط أو اإليقاع ومن ثم الذوبان يف املشهد ككل. 
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المبحث الثاني

أنظمة الشكل الزخرفي وأسس التصميم

 ثمة شواهد حضارية عراقية قديمة أكدت عىل نزوع اإلنسان آنذاك نحو جتريد 
الطبيعة املرئية وترحيل املرئي إىل أشكال جمردة خالصة تقرتب إىل حٍد ما من الرمز 
اإلنسان  هبا  استعان  والتي  واملستقيمة  املنحنية  اخلطوط  حركة  عىل  تعتمد  والتي 
أن  بمعنى  أدواته.  وعىل  معابده  وجدران  اخلزفية  أوانيه  سطوح  تزيني  يف  بعد  فيام 
اهتامم الفنان يف العصور احلضارية القديمة بتصميم وزخرفة أعامله الفنية باألشكال 
اهلندسية أو النباتية كان أمرًا طبيعيًا وبمختلف األساليب والتقنيات التي عكست 

أفكار ذلك اإلنسان وآراَءه يف شتى جماالت احلياة.

 فالفنان القديم – الرافديني عىل وجه اخلصوص- كان حُييل املشاهد األيقونية 
املستوحاة من الوجود الطبيعي )املرئيات( إىل أشكال رمزية تعرب قوى السامء، تتميز 
موطن  السامء  تكون  حيث  األنموذج،  ُمعطيات  عن  والتخيل  والتهجني  بالرتكيب 
اإلله الذي هو مركز الوجود.. سعيًا من الفنان إىل إجياد أطر موحدة ألفكاره الغيبية 
للسمو  العني،  تراه  التي حيكمها عدل ال  الكونية  الظواهر  إدراك  له  ُيسهل  بشكل 
بفكره عىل فوىض جتارب نسله من خالل إبداعه ألشكال جمردة يف أعامل فنية وأدبية 

كاألساطري واملالحم والرتاتيل الدينية)28(.
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عناصر التكوين في الفنون الزخرفية:

الرمز  بالدين والعقيدة اإلسالمية من خالل تأكيدها أمهية   ارتبطت الزخرفة 
فالزخرفة  اإلسالم  عنها  هنى  التي  األشكال  وترك  التجريدية  باألشكال  وعالقته 
كانت تعمل عىل الوحدة الزمانية امُلطلقة من حيث أهنا كانت تؤمن بأن الغيب هو 
إىل زركشة  قد ذهب  املسلم  الفنان  نجد  ثم  اخلالق عز وجل. ومن  رس من أرسار 
السطح  فيستنطق  )مربع-مستطيل-دائرة..(  اهلندسية  باألشكال  الفنية  املشاهد 
أن  نجد  هنا  من  والنمنمة)29(.  والزخرفة  النقش  خالل  من  الصامت  التصويري 
بشكل  الزخرفية  الفنون  ويف  عام  بشكل  اإلسالمية  الفنون  يف  الزخرفية  الصورة 
هذه  ومن  باجلامل،  حمتفلة  أعاماًل  فأنتجت  وأشكاهلا  بعنارصها  تنوعت  قد  خاص 

األنامط أو العنارص التكوينية يف الفنون الزخرفية:

العناصر الهندسية:

حلظة  التوحيد  نحو  وثانيًا  أواًل  والتجديد  التجريد  نحو  فطري  نزوع  ثمة   
كدور  مثله  املخطوط  فنون  يف  مهاًم  دورًا  اهلندسية  اخلطوط  لعبت  حيث  اإلبداع، 
اخلطوط املنحنية التي لعبت دورًا مهاًم يف فن األرابسك حيث نجد هلا عدة أنواع من 
األرشطة أمهها املضفور الزوجي واآلخر الثالثي مع التقييد باملقاييس؛ إذ أهنا تشكل 
العامل املهم واألسايس يف إنجاح عملية الزخرفة ليتخذ يف الشكل الزخريف كقانون 
عام للوحدات الزخرفية)30(. وقد تطورت الزخارف اهلندسية عندما استعمل الفنان 
واملعينات  الدوائر  ظهرت  الوقت  وبمرور  كاجلدائل.  النجمية  املضلعات  املسلم 

لتبدو متداخلة ومتوحدة يف بوتقة واحدة)31(. 
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األصلية  اجلديدة  األشكال  عن  البحث  يف  مهتاًم  ومازال  كان  املسلم  فالفنان   
وليس عن األشكال املألوفة، حيث نجد األشكال املبتكرة متوالدة بفعل اشتباكات 
املخطوطات  عىل  يسبغه  الذي  اجلامل  من  املزيد  حتقيق  أجل  من  الزوايا  قواطع 
اإلسالمية – القرآنية عىل وجه اخلصوص- التي ُيبدع يف زخرفتها أشكااًل هندسية 
واملتشابكة  املتكرسة  اخلطوط  عن  فضاًل  واجلدائل  واملتجاورة  املتامسكة  كالدوائر 
املسدس...(  املعني-املخمس-  املثلث-  )املربع-  اهلندسية  األشكال  بوحدات 

وخاصة النجمية أو األطباق النجمية)32(.

العناصر النباتية:

جمرد  رمزي  بأسلوب  النباتية  العنارص  ذات  بالزخارف  املسلم  الفنان  استعان 
)أشجار-أغصان- النبات  عامل  أن  نجد  إذ  الطبيعة.  يف  املرئيات  حماكاة  عن  يبتعد 
من  الطبيعية  باألشكال  فيتمرحل  الفنان  إهلام  مصدر  كان  أوراق-أزهار-ثامر..( 
بغداد  مدرسة  منمنامت  يف  كام  فاملجرد  الرمزية  ثم  ومن  التعبريية  باجتاه  األيقونية 
للتصوير اإلسالمي وخمطوطات إسالمية يف األدب والطب وأيضًا يف نتاجات اخلط 
املنقوشة عىل جدران  الزخرفية  النقوش  الكريم بجانب  القرآن  والزخرفة يف نسخ 

األبواب واملحاريب واألواوين والقباب واملنائر اإلسالمية)33(. 

عن  النباتية  بأشكاله  يبتعد  أن  حاول  قد  اإلسالمي  العرص  يف  املسلم  فالفنان 
صورها املرئية فال نكاد نشاهد من الفروع واألغصان واألوراق إال خطوطًا منحنية 
متصلة بعضها بالبعض اآلخر كام يف )الشكل-1( الذي يمثل خمطوطة قرآنية ترتقي 
إىل القرن الثاين اهلجري من ضمن خزانة احلرضة العباسية املقدسة يف كربالء املقدسة 
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ملا حتويه من عنارص زخرفية نباتية. إذ انترش هذا النوع من الزخرفة منذ القرن التاسع 
امليالدي يف العرص العبايس.

العناصر الكتابية )الحروفية(: 

كان لرعاية اإلسالم للخط العريب أثٌر كبرٌي يف انتشاره وتطوره، فأصبح له شأن 
إذ نجد  الزخرفة والعامرة.  فبدأ يشغل مساحة مهمة يف  الفن اإلسالمي،  عظيم يف 
اجلدران  بعض  تزيني  يف  القرآنية  بالنصوص  االستعانة  يف  واضحًا  اهتاممًا  هنالك 
يف بغداد منذ أواخر القرن الثاين اهلجري )الثامن امليالدي( وعىل التحف واألواين 
الفخارية واملصوغات اإلسالمية بشتى أنواعها فضاًل عن تواجده يف املخطوطات 
اإلسالمية، كوسائل للتربك باآليات القرآنية سواء كانت يف كتاب أم صورة جدارية 
أم خمطوطة أم منقوشة عىل جدار أم عىل أحجار كريمة فتلبس كاخلاتم تربكًا بكالم 
الدين من ضمن  أختام علامء  أنواعًا من  يمثل  الذي  )الشكل-2(  تعاىل كام يف  اهلل 
بشكل  تأيت  قد  أو  كربالء.  يف  املقدسة  العباسية  احلرضة  خزانة  يف  حمفوظة  خمطوط 
أدعية أو من أجل ختليد ذكرى األشخاص أو لتحديد التاريخ فضاًل عن استعامهلا 
كعنرص زخريف ابتكره الفنان املسلم ليصبح أحد مميزات الفن العريب اإلسالمي)34(. 

العنارص  ذات  الزخرفية  الوحدات  أن  الزخرفية  للفنون  املتتبع  يالحظ  إذًا   
الكربى هي  تعاليم اإلسالم؛ ألن معجزة اإلسالم  أمهيتها من  قد أخذت  الكتابية 
القرآن الكريم وهو كتاب ساموي فصلت آياته، أنزلُه اخلالق اهلل سبحانه وتعاىل إىل 
العاملني باللغة العربية بأن أوحاه إىل النبي الكريم حممد بن عبد اهلل  رسول اهلل.. 
هبا  يتقرب  التي  الوسائل  أعظم  من  وزخرفته  آياته  وخطُّ  القرآن  تالوة  فأصبحت 
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اإلنسان إىل خالقه ومن ثم كان من البداهة أن حتل اآليات القرآنية يف املساجد حمل 
الصور األيقونية التي وجدناها يف الكنائس كام يف قوله تعاىل من سورة العلق / اآلية 

َم بِاْلَقَلِم﴾)35(. َك اأَلْكَرُم * الَِّذي َعلَّ 3-4: ﴿اْقَرْأ َوَربُّ

إذ اهتم الفنان يف الكوفة عىل سبيل املثال باخلط الكويف املزخرف وأظهره بمظهر 
هنديس، فكان هذا اخلط بسيطًا ال تعقيد فيه، لكنه ال خيلو من طابع زخريف رصني، 
كام يف )الشكل-3( الذي يمثل خمطوطة قرآنية منسوبة إىل اإلمام عيل زين العابدين 
بن اإلمام احلسني بن اإلمام عيل بن أيب طالب  وقد تطور عنه اخلط الكويف املورق 
بالوريقات أو  نباتية دقيقة، حمملة  واملزهر، حيث خيرج من أطراف حروفه سيقان 
الكويف  أو أشكال ورقية ذات فصوص كام يف )الشكل-4(. وهناك اخلط  الزهور 
املضفور ذو احلروف املرتابطة لتبدو كشكل هنديس معرب عن الباطن وأيضًا الكويف 
وهنالك  )الشكل-5(.  العراق  يف  نشأ  قد  أنه  ويعتقد  الزوايا.  قائم  اهلنديس  املربع 
نوع من الزخارف الكتابية غري الكونية خطوطها حمدودة عىل هيئة طائر أو حيوان أو 

كشكل الطغراء )الشكل-6()36(. 

العناصر اآلدمية والحيوانية:

واحليوانية  اآلدمية  العنارص  ذات  الزخرفية  األشكال  من  العديد  تواجدت 
من  كعنرص  استخدمت  قد  اإلسالمي  العرص  يف  بينام  اإلسالم،  قبل  ما  عصور  يف 
يبتغي  املسلم كان  الفنان  لنا إن  التصويرية واملعامرية. وكام تبني  الزخرفية  العنارص 
تصوير جتليات الال مرئي مبتعدًا عن أسلوب املحاكاة املرئية، نجد هنا عندما يتوجه 
لرسم املرئي )الكائنات احلية( يف فن زخريف، مل يكن يرسمها لذاهتا ولصورهتا املرئية 
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النسبية، بل نجده يتخذ منها عنارص زخرفية يكيفها وحيورها بحيث حيقق أغراضه 
اجلاملية البحتة. ومن املشاهد الظاهرة عىل الفنون اإلسالمية والتحف املزججة ذات 
الوحدات الزخرفية التصويرية عىل شكل أرشطة حتوي أشكااًل لطيور وحيوانات 
اإلسالمية  العربية  الزخرفة  أن  نجد  وبالتايل  بالرتل)37(.  تسري  وهي  األربع  ذوات 
بأنواعها قد استندت إىل مقومات فكرية ترتبط بكل ما هو كيل عرب استعانتها بالزمان 
عىل حساب املكان من خالل تشكيالهتا املتنوعة سواء أكانت ذات تكوينات آدمية 

أم حيوانية أم نباتية أم هندسية.

العنرص  الزخرفية والتصويرية من أمهها  الفنون  فنية عامة يف  وهنالك عنارص 
منه  تنطلق  الذي  املركز  مثلت  التي  بالنقطة  املتمثل  زخريف  تكوين  ألي  الرئيس 
األشعة وتتجمع فيه. وهي البداية والنهاية تكون مرئية عندما تكّون خطًا وال مرئية 
عند االستعانة بحركة األشكال املتجاورة يف التعبري عن وجودها. وهي تنقسم عىل 
نوعني أحدمها النقطة اهلندسيية وتنشأ من تقاطع خطني والتي نجدها يف الوحدات 
اهلندسية املتداخلة فيام بينها واآلخر ما ُيسمى بالنقطة الزخرفية وهي أصغر وحدة 
الفن  نتاجات  أغلب  يف  تواجدت  والتي  وحجاًم  مساحة  الزخرفية  الوحدات  يف 
اإلسالمي )املنمنامت – الزخرفة – املخطوطات القرآنية – التكوينات املعامرية..(، 
إذ تثري فينا النقطة إحساسًا حركيًا عندما تتجاوز النقطتني فينشأ عنهام اجتاه ذو ُبعدين 
يمثل حدوث احلركة سواء كانت نقطتني فيتمثل مستقياًم أم ثالث نقط فيكون مثلثًا 

أم أربعة نقط فيتمثل املربع وهكذا)38(. 

بينام نجد عنرصًا آخر وهو اخلط املؤلف من تالصق نقاط مع بعضها تشكل 
مسارًا مستقياًم أو منحنيًا فتظهر فيه صفات الوحدة واالنسجام والتوافق فضاًل عن 
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للخطوط سواء  وبالتايل ستظهر  فيه يف اخلط.  والتضاد  والتعارض  للتباين  إظهاره 
أي  يف  اجلاملية  الوظائف  من  العديد  أفقية  أم  عمودية  منحنية،  أم  مستقيمة  أكانت 

تكوين فني، حلظة حتريك اخلط بكل االجتاهات)39(. 

فنرى أن اخلطوط املنحنية يف التكوين الزخريف عىل سبيل املثال تتسم بخصائص 
الرشاقة والليونة واملرونة وهي ذات تركيب ملميس مؤثر يف التصميم بينام نالحظ 
أن اخلطوط العمودية املستقيمة املتجهة رأسيًا إىل األعىل تولد لدى املشاهد انطباعًا 
يوحي بالقوة والسمو واالنطالق عىل عكس اخلطوط ذات االجتاهات األفقية التي 

توحي باهلدوء واالستقرار)40(. 

مرئيًا  وجودًا  الزخريف  التكوين  إعطاء  يف  رئيسيًا  عنرصًا  ُيمثل  نجدُه  فاخلط 
واليستطيع املزخرف املسلم التعبري عن حمتوى زخرفته دون استخدام اخلطوط ذات 
الطابع اجلاميل التي متتلك القدرة عىل التعبري عن احلركة والشكل فتتعدد استخداماهتا 
من أجل حتقيق اجلذب البرصي للمشاهد يف فن زخرفة املخطوط باعتبارها تعرب عن 
إحياءات ذات معان ٍاجتامعية )دينية – تراثية – فكرية-مجالية..( تنسجم مع العنارص 
األخرى فتمتزج باأللوان واألشكال اهلندسية لتحقيق قيم مجالية يف مشهد املخطوط 
العتبة احلسينية  الذي يوضح خمطوطة قرآنية من ضمن خزانة  كام يف )الشكل-7( 

املقدسة يف كربالء تبني مجالية األلوان واألشكال اهلندسية.

واالجتاهات  واأللوان  اخلطوط  احتاد  من  املؤلف  الشكل  عنرص  عن  فضاًل 
املحيط  التصويري  الفضاء  يستوعب  الذي  الوعاء  اعتباره  يمكن  الذي  واحلجم 
تكوين  يف  وخاصة  باملضامني  املمتلئ  الشكل  بدالالت  لإلحياء  الزخريف  باملشهد 
الشكل  ليصبح  والكتابية.  والنباتية  اهلندسية  العنارص  ذات  الزخرفية  الوحدات 



أ.م.د. شوقي مصطفى عيل املوسوي

181 العدد اخلامس ... ربيع الثاين 1434# /آذار 2013م

بمثابة ناتج مجايل أساسه اإلنشائي مرتبط بعوامل التنظيم داخل الفضاء التصويري 
الذي يستوعبه وحيتويه)41(.

العنارص  ذات  الزخرفية  األشكال  يف  داللية  معطيات  هنالك  نالحظ  فمثاًل 
وإحساسًا  والطمأنينة  بالالهنائية  شعورًا  تعطي  التي  الدائرة  أمهها:  من  اهلندسية 
ُيعطي  الذي  املثلث  شكل  عن  فضاًل  واحد.  آن  يف  املحورية  واحلركة  باالستقرار 
يعطينا  الذي  املربع  شكل  بجانب  والنمو...  واالنطالق  واهلدوء  بالثبات  شعورًا 
إلينا  يوحي  نجدُه  املستطيل  شكل  بينام  واملثالية.  واالستقرار  بالتناسب  شعورًا 

بالتحدي والتوازن)42(.

فن  يف  الشكل  أنظمة  أحد  زخريف  تصميم  أي  يف  اللون  عنرص  يمثل  حني  يف 
زخرفة املخطوط ملا له من تأثري مجايل عىل متلقي املشاهد الزخرفية، كونه املسؤول 
عن وصف اإلحساس الذي يستلمه املتلقي. فاأللوان بمثابة جمموعة من العالقات 
التصميمية املحّملة بمضامني ورموز ودالالت مجالية تعرب عن أفكار ذات مغزى 

مجايل يعمل املزخرف من خالهلا عىل إظهار تعبرياته ومهارته.

فقد استعان الفنان املسلم باللون ودالالته الرمزية لغرض متثيل أفكاره املمتلئة 
وجه  عىل  اإلسالمي  الفن  يف  اللون  أن  باعتبار  عديدة؛  رمزية  ومعاٍن  بمدلوالت 
يشمل  والذي  الزخرفية  الصورة  لبنية  واملتمظهرة  املميزة  الصفة  يعترب  اخلصوص 
التي  األلوان  وخاصة  اإلسالمية  الصورة  مشهد  مساحات  تشغل  مجالية  صفات 
ذكرت يف القرآن الكريم ))السندس وهو اللون األخرض الفاتح + اإلستربق وهو 
اللون األزرق + املرجان وهو اللون األمحر الداكن + اللؤلؤ وهو اللون األبيض + 
والياقوت وهو اللون األمحر القاين..(( إضافة إىل اللون الذهبي الذي عّدُه الفنان 
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الروحية..  إىل  املادية  وضعيتها  من  حتتويه  التي  املساحة  حييل  سامويًا  لونًا  املسلم 
حتفز  هائلة،  ومعنوية  روحية  طاقة  الفنان  لدى  امتلك  قد  اللون  أن  نجد  وبالتايل 
اللون  ليصبح  الواحد  تعاىل  اهلل  املنشود وهو عبادة  اهلدف  إىل  التلقي  وتوجه ذهن 

ببعديه الروحي واالجتامعي له قابلية النفاذ يف املجال اجلاميل)43(.

وهنالك أيضًا عنارص أخرى ال تقل أمهيتها عن األخريات أمثال عنرص امللمس 
بوصفها خليطًا من بني اإلحساس الناتج من اللمس واإلدراك البرصي – فيام خيص 
الفنون ثالثية األبعاد مثل النحت واخلزف والعامرة- وعن اإلدراك البرصي الذهني 

القرآنية. ثنائية األبعاد مثل اخلط والزخرفة واملخطوطات  – فيام خيص الفنون 

داخل  ما  فضاء  يف  نقطة  وضع  حلظة  نجده  الذي  الفضاء  عنرص  عن  فضاًل 
تثري  سوف  النقطة  هذه  فإن  مسبقًا)دائرة-مستطيل-مثلث(  حمددة  معينة  مساحة 
عنرصًا  تصبح  ولذلك  النظر  جلذب  هدفًا  تعد  املتلقي  لدى  وذهنيًا  فكريًا  نشاطًا 
موجبًا )مرئيًا( يف الفراغ السالب )الالمرئي( وأن حاصل مجع النقطة )الوحدات( 
مع الفضاء املحيط هبا )الفرتات( متثل املساحة األصلية وهو املجال البرصي الذي 
وهو  مرئي  غري  سالب  واآلخر  النقطة  وهو  مرئي  موجب  أحدمها  شكلني:  حيمل 
الفضاء املحدد بالنقطة كام هي متواجدة بكثرة يف املخطوطات القرآنية واملنمنامت 
اإلسالمية. فالفضاء يستعان به من أجل اإلحياء باحلركة وإعطاء التكوين الزخريف 

دالالت تعبريية ورمزية ومجالية.

تنوع  الذي  املنظور  وهو  التكوين  عنارص  من  مهم  آخر  عنرص  إىل  ووصواًل 
بحسب استخداماته فهناك املنظور اخلطي ذو نقاط التاليش املعمول يف فنون ثالثية 
أو  بالكثافة  املتعلق  التأثري  إىل  يشري  الذي  )اهلوائي(  اجلوي  املنظور  وهناك  األبعاد 
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الضبابية حلظة الرؤيا وصواًل إىل املنظور الفضائي املرتاكم املتفق مع املفاهيم الكلية 
املستنبطة من العقيدة اإلسالمية والذي استعان به الفنان املسلم يف اقرتاح زخارفه 
والتحوير  التسطيح  يعتمد  العام  للتكوين  مجالية  قياًم  تعطي  جمردة  أشكااًل  فأنتج 
والتجريد التي تساهم يف أبعاد التجسيم عن أشكاله فينتج أشكااًل ذات طابع جمرد 
الفنية  التكوينات  أنواع  وبمختلف  ومجالية  رمزية  دالالت  ذات  مضامني  حيمل 
)اهلرمية التي ترمز إىل الرسوخ والصالبة + املستطيلة التي ترمز وتعرب عن الشموخ 
والعظمة والتحدي+ البيضاوية التي ترمز إىل النعومة والرقة + احللزونية املعربة عن 
التسامي نحو القمة+ املنحنية التي ترمز إىل الالهنائية واجلامل + االشعاعية املعربة 

عن فكرة النور والفيض...()44(.

أسس التنظيم الزخرفي:

عليها  اشتغل  الزخرفية  املنظومة  يف  وقوانني(  )أسس  تصميمية  عالقات  ثمة 
وتفعيل  تنظيم  أجل  من  الزخريف،  الطابع  ذات  خمطوطاته  إنتاج  يف  املسلم  الفنان 
السيادة  قانون  أمهها  ومن  الذكر.  سابقة  الزخريف  التكوين  عنارص  بني  العالقة 
الذي نجده يتطلب سيادة خطوط ذات اجتاه أو طبيعة معينة أو مساحات زخرفية 
ذات شكل أو ملمس أو حجم أو لون معني، يف التكوين الزخريف، قد يكون هذا 
أن يكون  كتابيًا، كام ليس من الرضوري  أو  نباتيًا  أو  يمثل عنرصًا هندسيًا  الشكل 
)الفرتات(،  سالبًا  فضاًء  يكون  قد  أو  )الوحدات(،  موجبًا  عنرصًا  السيادة  مركز 
الباقية الزخريف  العمل  أجزاء  حوله  تبنى  التي  النواة  هو  السيادة  مركز   ليكون 
)املخطوط()45(. فمثاًل نجد هنالك سيادة كاملة للوحدات الزخرفية ذات العنارص 
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اهلندسية عىل أغلفة نسخ القرآن الكريم، عن بقية العنارص األخرى. أو قد تعطي 
احتضنتها  قد  فنراها  قرآنية،  نصوصًا  حتوي  التي  وخاصة  الكتابية  للعنارص  سيادة 

الزخارف اهلندسية والنباتية من كل جانب.

وثيقًا،  ارتباطًا  الزخرفة اإلسالمية  بفن  ارتبط  الذي  اإليقاع  قانون  فضاًل عن 
التكوين  بنية  يف  ديناميكية  حركة  بوجود  إحساسًا  أو  شعورًا  اآلخر  يمنح  والذي 
نتيجة  إال  هو  ما  اإليقاع  ألن  منظمة؛  برصية  وحدات  تكرار  خالل  من  الزخريف 
للتكرار، للتعبري عن الالهنائية والالحمدودية املنفتحة نحو اخلارج. وُيالحظ املتتبع 
ملفهوم اإليقاع بأنه حيوي مراتب عدة أو أنواع: منها ما يسمى بـ )إيقاع رتيب( الذي 
تتشابه فيه كل من الوحدات والفرتات تشاهبًا تامًا من ناحية الشكل واحلجم ما عدا 
اللون، كام يف بعض نتاجات فن النحت يف العرص األموي املتأخر يف قرص املفجر، 
التي يتطابق فيه الشكل مع الواقع املرئي.. فضاًل عن ما ُيعرف بـ )إيقاع غري رتيب( 
الفرتات مع بعضها  الوحدات مع بعضها، إضافة إىل تشابه  فيه مجيع  تتشابه  الذي 

مجيعًا ولكن وجه االختالف بينهام هو الشكل واحلجم واللون...

وهنالك نوع ثالث من اإليقاع يسمى بـ )اإليقاع احلر( وهو الذي خيتلف فيه 
بعضها  عن  الفرتات  اختالف  إىل  إضافة  تامًا  اختالفًا  بعضها  مع  الوحدات  شكل 
اختالفًا تامًا كام يف أغلب جتريدات الفن اإلسالمي الزخرفية واملعامرية، فضاًل عن 
وفيه  العشوائي(  )اإليقاع  بـ  يسمى  ما  منها  اإليقاع،  أنواع  أخرى من  أنواع  وجود 
تكون الوحدات والفرتات مرتبة عشوائيًا. وأيضًا إيقاع حيصل عند تناقص حجم 
بـ  ويسمى  صحيح  والعكس  الفرتات  حجم  ثبات  مع  تدرجيية  بصورة  الوحدات 
)اإليقاع املتناقص(، فضاًل عن وجود إيقاع متزايد حيصل عند تزايد حجم الوحدات 
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بصورة تدرجيية مع ثبات حجم الفرتات أو العكس)46(.

الفنون  يف  التكوينية  العنارص  كل  تآلف  متثل  التي  الوحدة  قانون  نجد  وأيضًا 
الزخرفية، من أجل إحداث تلخيص فني موحد، بمعنى أن الوحدات الزخرفية يف 
املشهد الواحد ترتبط بعضها مع بعض من جهة وبعضها مع الكل من جهة ثانية، 
ضمن التكوين العام الكيل لتصبح هلا وحدة مرتابطة يف الشكل واألسلوب واهلدف 
فضاًل عن وحدة الفكر الديني. فالوحدة اجلاملية نجدها يف فنون زخرفة املخطوط، 
ال تتحقق إال يف حالة وجود تالؤٍم بني أجزاء تكوين الصورة يف نظام يمكن تبنيه 
وقد يكون هذا النظام بسيطًا أو معقدًا بحسب نوع التكوين واألسلوب الفني املتبع 
عىل أساس الرتاكم املعريف لدى الفنان ومن أبسط الطرق إلنتاج الوحدة، استعامل 

العنارص املامثلة أو املتطابقة بالتكرار)47(.

بينام ُتعد احلركة، رس تكوين بنية الوحدة الزخرفية يف حدود األشكال اهلندسية، 
نجد  ال  كوننا  فنية،  هيئة  لكل  الديناميكي  التكوين  يف  األساسية  القاعدة  بوصفها 
شكاًل من دون حركة وهي فعل ينطوي عليه تغيري ولذلك يقابله فعل وليس من 
الرضوري أن يكون هذا الفعل عىل هيئة حركة مميزة، فقد يكون شعورًا داخليًا عىل 
هيئة أحاسيس مقرتنة باحلركة يف التكوينات الزخرفية التي تسود فيها اخلطوط املائلة 
واألشكال املثلثية أو اهلرمية، إذ تتعدد اجتاهاهتا وكذلك يف التكوينات ذات الرؤوس 

املدببة)48(.

يف حني قد تواجد قانون أو رشط أسايس يف بنية أي تكوين زخريف وهو التوازن 
حياول يف  بطبعه  املسلم،  فالفنان  الطبيعة.  القوى يف  كل  عنها  تبحث  بوصفه حالة 
إذا  تنفيذ أشكاله اهلندسية يف الشكل واللون واخلط...  التوازن عند  كل مرة إجياد 
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التعادل لقوى اجلاذبيات املتعارضة يف احلقل  التوازن هو املساواة أو  ما َسـّلمنا أن 
البرصي.

وغريها  االجتاه  أو  احلجم  أو  كاللون  العنارص  يف  حيدث  التضاد،  أو  فالتباين 
فمثاًل نجد أن التضاد اللوين يتألف من تضاد األلوان األساسية )األمحر + األصفر+ 
لونني  كل  مزجنا  لو  إننا  إذ  معًا،  تتجاور  حينام  متألقة  فتكون  بعضها  مع  األزرق( 
 = األصفر  مع  كاألمحر  الثالث  اللون  مع  يتضاد  لونًا  املزج  حمصلة  نجد  أساسيني 
برتقايل يتضاد مع األزرق وهكذا، وإن مفهوم التباين يف الصورة اإلسالمية مرتبط 
والوجود  الفكر  ثنائيات  بني  الكريم(  )القرآن  اهلل  كتاب  أسسها  التي  بالعقيدة 
)الرش– اخلري( و )اليسار– اليمني( و )األسود – األبيض( و )املرئي– الالمرئي( 

و )املجرد – املحسوس(.

واالجتاه  واللون  اخلط  يف  التوافق  حاالت  من  حالة  االنسجام  يعطي  بينام 
والشكل..؛ باعتبار أن انسجام العنرص التكويني أمر تابع للخربات اجلاملية الفردية 
وبالتايل حياول الفنان املسلم أن حيقق االنسجام بني األلوان واملساحات واألشكال 
متساًم  التصويري  للمشهد  العام  التكوين  ليصبح  الزخرفية  والعنارص  اهلندسية 
بني  العالقات  دراسة  يف  التناسب  قانون  عن  فضاًل  ومضمونًا.  شكاًل  باالنسجام 

املساحات خللق إيقاعات مقبولة مجاليًا.

يمثل  والذي  الزخرفية  بالعنارص  الفنان  حيدثها  الذي  التضاد  قانون  بجانب 
التكرار  أو  الرتابة  من  ناتج  برصي  ملل  حصول  منع  أجل  من  التنويع  يف  الرغبة 
متدرجة  مساحات  دون  التصويري  املشهد  يف  املتباينة  القطع  زيادة  وإن  التطابقي، 
يعطي يف بعض األحيان تكوينًا بعيدًا عن الرتابة، كونه سيزيد من درجة االختالف 
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حركة  تنّقل  عىل  تساعد  التأثري  يف  ظاهرة  تغريات  حيدث  وبالتايل  القطع  هذه  بني 
البرصيني مساحات وأخرى دون تركيز عىل جزء ينال السيادة)49(.
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المبحث الثالث

الطابع الهندسي في فن زخرفة المخطوط

القطع  عىل  اهلنديس،  الطابع  ذات  الزخرفية  العنارص  من  العديد  وجدت   
واألواين النذرية الفخارية بأنساقها املثالية والرمزية وفق تقنيات متعددة، وعىل وجه 
مثل)تل  القديمة  الرافدين  وادي  حلضارة  األوىل  احلضارية  األدوار  يف  اخلصوص 
لفنون  األوىل  التأسيسية  املراحل  ُعدت  والتي  العبيد(  حلف،  سامراء،  حسونة، 
– احللزونية -  العراق؛ إذ اهتمت بتمجيد اخلطوط بأنواعها )املستقيمة - املنحنية 
املتقاطعة..( والتي وجد فيها العديد من الوحدات الزخرفية ذات العنارص النباتية 
واحليوانية واهلندسية املحورة كأهنا يف حالة حركة)50(. كام يف األشكال )8– 9( التي 

اقرتحت تكوينات ذات دالالت رمزية.

 وبمرور الوقت تطورت الفنون وخاصة حلظة اخرتاع الكتابة يف األلف الثالث 
ق.م، التي كانت بداية عرص تدوين الرشائع والقوانني واألساطري واآلداب والفنون 
وما تالها من حضارات سومر وأكد وبابل وآشور؛ جعلت الفن آنذاك يمتلك بنية 
السومري  انجذاب  باملقدس، وهذا ما يفرس  ينادي  معرفية ذات طابع ميثيولوجي 
الكوين،  الوجود  مع  تتفاعل  التي  الالمرئية  القوى  عن  بحثًا  اهلندسية،  لألشكال 
خطوط   - – مربعات  مثلثات   - )دوائر  هندسية  زخرفية  بتكوينات  متثلت  والتي 
كـ )األمحر -  املتعددة يف فخارياته  األلوان  الفنان  استلهام  متقاطعة..(، فضاًل عن 



أ.م.د. شوقي مصطفى عيل املوسوي

189 العدد اخلامس ... ربيع الثاين 1434# /آذار 2013م

الربتقايل - األرجواين - األسود – األبيض..(.

 ووصواًل إىل العرص اإلسالمي الذي متثل بام جاء به القرآن الكريم الذي أنزل 
عىل نبينا الكريم حممد بن عبداهلل  من أصول الدين وأفكار ومجاليات وفلسفات 
عمومًا  اإلنساين  الفكر  تطوير  يف  سامهت  وإنسانية  أخالقية  وقيم  وتساؤالت 
الكريم  القرآن  تعاليم  املسلم يف  الفنان  والفلسفي عىل وجه اخلصوص، فقد وجد 
اإلجابة عن معظم تساؤالهتم الفكرية والوجودية والفلسفية، لكشف أرسار الكون 

وما حييط به، وقد انعكس ذلك يف فنونه واقرتاحاته الزخرفية اجلاملية.

بإنتاج  اهتمت  التي  املهمة  اإلسالمية  الفنون  من  الزخرفية  الفنون  عدت  إذ   
الصورة  عن  التعبري  وسائل  إحدى  الفن  أصبح  عندما  مجالية،  قيم  ذات  تكوينات 
  الذهنية انطالقًا من تأدية طقوسه –اإلنسان املسلم- التعبدية للتقرب من اهلل
الزخرفة  أن  اعتبار  عىل  اخلالصة.  املتعة  له  تنتج  التي  اجلامل  عن  بحثه  إىل  وصواًل 
جمردة  هندسية  أشكال  إىل  صريت  ثم  ومن  بسيطة  أشكال  جمرد  بدايتها  يف  كانت 

وصواًل إىل األشكال النباتية املحورة)51(. 

من  باألشكال  مترحلت  قد  نجدها  اإلسالمية  العصور  مر  وعىل  فالزخرفة   
أن  اعتبار  عىل  فاملجرد...  بالرمزي  ومرورًا  الثقايف  باجتاه  باملرئي  املتمثل  الطبيعي 
أشكال  تصري  وهلذا  والبصرية  الذهن  حتاكي  بل  عيانيًا  أنموذجًا  تنشد  ال  الزخرفة 
الزخرفة إىل اهلندسية املفعمة بالتجريد تعطي دالالت رمزية حمتفلة باملثال واملثالية 
قابلة  تكوينات  إلنتاج  بأنواعه  اخلط  أم  الشكل  أم  اللون  اختيار  عملية  يف  سواء 

للتأويل. 
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إذ وجد الفنان املسلم – املزخرف عىل وجه اخلصوص- يف فن زخرفة املخطوط 
طريقًا خيرتق حدود املكان والزمان متجهًا باألشكال من الظاهر إىل الباطن)الكوامن( 
للوصول إىل القيم اجلاملية لكل مشهد تصويري.. ألجل أن تستمد الزخرفة طابعًا 
إذا  التجريد.  املثالية نحو مناطق  الزمانية وحيويتها وطاقاهتا  هندسيًا متتد بحركتها 
يعتمد جمموعة من  له جتلٍّ برصي..  بنيوي  بمثابة نمط  تأيت  الزخرفة  أن  اعتربنا  ما 
األشكال املجردة اهلندسية والنباتية والكتابية املرتابطة معًا واملنسجمة وفقًا ملجموعة 
من القوانني التنظيمية للمشهد الزخريف ذات الطابع التصميمي والتي تعد الزخرفة 

رضبًا من الرياضيات البيانية)52(. 

وُيالحظ املتتبع بأن هذه التكوينات واألشكال اهلندسية ذات الطابع الزخريف 
قد اهتم هبا فن املخطوط يف العرص اإلسالمي كمحاولة من الفنانني لتقيص مجاليات 
األشكال اهلندسية وبمختلف عنارصها وعالقاهتا إلدراك القيم اجلاملية ذات النزعة 
املثالية؛حيث كانت املصاحف القرآنية التي نسخت يف عرص اخلالفة الراشدية هي 
أول املخطوطات التي عرفت يف صدر اإلسالم –املصاحف املنسوبة إىل اإلمام عيل 
العريب  املخطوط  صفات  حتمل  والتي  اخلصوص-  وجه  عىل    طالب  أيب  بن 
يف  كام  اإلعجام.  و  الشكل  من  خالية  بكلامت  الرق  عىل  كتبت  بعدما  وخصائصه 
  الشكل-10( الذي يمثل خمطوطًا قرآنيًا منسوبًا إىل اإلمام عيل بن أيب طالب(

حمفوظًا يف خزانة مكتبة أمري املؤمنني يف النجف األرشف)53(. 

ولكن  احلروف  بني  وللتمييز  لإلعجام  النقط  استخدمت  الوقت  وبمرور 
فيها األلوان )األمحر-األصفر-األخرض(  الكتابة عندما استعمل  بلون مغاير ملداد 
النقط بحركات تكتب يف  استبدال هذه  تم  بعد ذلك  ثم  الكريم..  القرآن  يف نسخ 
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واوًا  واستعملوا  الكرسة  عىل  للداللة  وأسفلها  الفتحة  عىل  للداللة  احلروف  أعىل 
صغرية توضع فوق احلرف للداللة عىل الضمة وتكرار احلركات يدل عىل التنوين 
وهكذا)54(. ثم بدأت تظهر النقط التي تفصل بني اآليات عىل شكل مربعات ودوائر 
حتليها زخارف ملونة ومذهبة ذات عنارص هندسية ونباتية، بعدها تم زخرفة فواتح 
املصحف الرشيف بأشكال هندسية ونباتية وبأحجام خمتلفة حتى وصلت األحجام 
صغرية  قرآنية  خمطوطة  يبني  الذي  )الشكل-11(  يف  كام  11.5سم×7.5سم  إىل 
القرن  النجف األرشف والتي ترتقي إىل  املؤمنني يف  احلجم حمفوظة يف مكتبة أمري 
الثالث عرش اهلجري. وهكذا نالحظ أن الزخرفة والتذهيب يف فن املخطوط القرآين 

أصبحت تزخرف الفضاءات املحيطة بالنصوص القرآنية بأمجل التكوينات.

وبجانب اهتامم الفنان املسلم بالزخرفة اهلندسية وآليات اشتغاهلا يف فن زخرفة 
املخطوطات اإلسالمية نالحظ اهتاممه باخلط العريب كمفردة داللية ومجالية الغتناء 
الفن الزخريف بالكثري من الطاقات والقيم اجلاملية املرتبطة باجلانب الديني. فاحلس 
املادي  املرئي  اجلامل  بني  الفصل  الفنان  عىل  أوجب  قد  املسلم  الفنان  لدى  الديني 
يشكل  كان  املجرد  املطلق  اجلامل  باجتاه  التحول  أن  نجد  لذلك  الروحي  واجلامل 
بالنسبة للفنان – املزخرف عىل وجه اخلصوص- مسارًا عقائديًا، توحيديًا قبل أن 
يكون مياًل ذاتيًا... فقد اجته املزخرف ومن خالل فكرة التوحيد إىل البحث الريايض 
–فن زخرفة املخطوط عىل وجه اخلصوص- ليسهم  واهلنديس يف الفن اإلسالمي 
يف إتقان وإحكام عنارص الصورة يف استحداث بنية تصويرية تقرتب من املطلق)55(.

الزخرفية  الوحدات  تعددية  عىل  فنونه  إنتاج  يف  املسلم  الفنان  أكد  حيث 
واأللوان واألشكال اهلندسية ذات النزعة املثالية التي حتتفل بفكرة التوحيد. ومن 
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ثم يقوم الفنان بتقسيم السطح التصويري – الزخريف- إىل مساحات ذات أشكال 
هندسية متباينة ووضع يف داخلها الوحدات الزخرفية املستمدة من العنارص النباتية 
أو الكتابية )احلروفية( مما جيعله ينتقل باملرئي من عنارص ايقونية إىل عنارص زخرفية 
إىل  وصواًل  األزهار  أشكال  باجتاه  مركبة  أشكال  إىل  ثم  ومن  خاصة  طبيعة  ذات 

اخلطوط اهلندسية املستديرة فاملستقيمة وهكذا)56(. 

اجلامل  مناطق  نحو  بأشكاله  يسمو  أن  حُياول  املسلم  الفنان  أن  نجد  هنا  من 
اخلالص بالتجريد والرتميز، تأكيدًا عىل رفضه لفكرة الالحماكاة والالمتثيل لصالح 
باملثال  املفعمة  اهلندسية  يبقي منها إال خطوطها  املرئية. فال  الطبيعة  جتريده ملشاهد 
عليها  يشتغل  التي  اهلندسية  العالقات  ومن  الزخريف  الفن  من  ليجعل  واملثالية. 
برؤية  اجلوهر  عن  للكشف  وسيلة  بمثابة  اإلسالمي  املخطوط  لفنون  املزخرف 
حدسية كونه مل يزخرف ألجل إمتاع احلس بل من أجل إمتاع الروح، عىل اعتبار 
أن الفنون اإلسالمية ترتقي بنتاجاهتا إىل فكرة التوحيد. كام يف )الشكل-12( الذي 
كربالء  يف  املقدسة  احلسينية  احلرضة  خزانة  يف  حمفوظة  قرآنية  خمطوطة  فيه  يوضح 

وهي ترتقي إىل القرن الثالث عرش اهلجري.
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الفصل الثالث 

... إجراءات البحث ...

يف  القرآنية  املخطوطات  من  العديد  عىل  الباحث  اطلع  البحث:  مجتمع   )1
يتعلق  فيام  دراستها  واملحددة  البحث  بمجتمع  واملتعلقة  العراقية  املكتبات 
بـ)القيم اجلاملية لألشكال اهلندسية يف املخطوطات القرآنية(، مما أفاد الباحث 
املكتبات* يف  واملتوفرة يف بعض خزائن  املصورة  النامذج  ببعض  االستعانة  يف 

العراق ومما ُيغطي هدف البحث احلايل.

موضوع  متس  التي  املخطوطات  بعض  عىل  االطالع  بعد  البحث:  عينة   )2
غري  القرآنية  املخطوطات  من  نامذج  اختيار  تم  مبارشًا،  مسًا  احلايل  البحث 
املنشورة ووصفها عينة البحث والبالغة )5( خمطوطات تمَّ اختيارها قصديًا، 

فقد اختريت األعامل الفنية وفقًا للمصوغات اآلتية:

املخطوط . 1 زخرفة  فن  يف  ومعريف  مجايل  تأثري  من  النامذج  هذه  به  تتمتع  ملا 
القرآين.

أعطت النامذج املختارة إىل حٍد ما للباحث فرصة لإلحاطة بالقيم اجلاملية . 2
لفن املخطوط.
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3( منهج البحث: اعتمد الباحث منهج حتليل املحتوى يف حتليل عينة الدراسة 
احلالية؛ كونه يتناسب وطبيعة الدراسة احلالية وهدف البحث احلايل يف الوقوف 
الوصف  فنون املخطوط، من خالل  اهلندسية يف  القيم اجلاملية لألشكال  عىل 
وفق  اجلاملية  للقيم  املفاهيمية  املنطلقات  حتديد  ثّم  ومن  الفني  للعمل  العام 
مجالية  ومستوى  نوع  عىل  للوقوف  تنظيمها  ووسائل  الفني  التشكيل  عنارص 

التحديث الفاعلة يف العينة.
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... تحليل المخطوطات ...

مخطوطة )1(

عنوان املخطوط: صفحة من مصحف رشيف
اسم الناسخ: ..........

سنة اإلنجاز: حوايل القرن الثاين عرش اهلجري
القياس: 18.9×12سم

اخلامة: ورق ترمة
العائدية: خزانة العتبة العباسية املقدسة/العراق/كربالء املقدسة

الوصف العام: نسخ الفنان يف هذه املخطوطة مشهدًا زخرفيًا فيه عنارص كتابية 
متمثلة بنصوص قرآنية )سورة الفاحتة-افتتاحية سورة البقرة( بخط النسخ وبمداد 
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اآليات  سطور  بني  تواجدت  وقد  الشكل  سدايس  هنديس  تكوين  داخل  أسود 
بلون ذهبي يتوسطها نقطة مركزية حييطها  الشكل  دائرية  القرآنية فواصل هندسية 
نقط محراء وزرقاء عددها ستة. هذا الشكل السدايس وضع داخل مساحة هندسية 
مربعة الشكل بلون ذهبي تسبح فيه عنارص نباتية مكونة من وحدات زخرفية مؤلفة 
من وردة محراء بأوراقها اخلمس مع أغصان متشابكة حتمل أوراقًا وبراعم خرضاء. 
وتوزع رشيطان هندسيان مستطيالن يف كل صفحة، أحدمها يف األعىل احتوى عىل 
زخارف نباتية وكتابية )اسم السورة( واآلخر يف األسفل احتوى عىل أشكال نباتية.

وقد تواجد تكوين هنديس آخر هبيئة مثلث قائم ذي حنيات تسع يف أعىل املشهد 
الزخريف توج املشهد العام وكأنه واجهة حمراب مكون من نقط دائرية محراء اللون 
عددها )10( تسبح فيها عنارص نباتية ألغصان وأوراق وبراعم. أحاط هبذا التكوين 

إطاران هندسيان متصالن من األسفل ومفتوحان من األعىل يف كل صفحة.

األشكال  إىل  احتكم  قد  املخطوطة  هذه  يف  املزخرف  أن  نالحظ  التحليل: 
اهلندسية يف حتديد هوية التكوين العام ذي النزعة املثالية التي حتاكي اجلوهر، املرتبط 
بالقيم اجلاملية وخاصة عند استخدامه للعنرص الزخريف اهلنديس األسايس، املتمثل 
بتكرارها  استعان  والتي  اإلسالمي  الفكر  يف  املركز  نعدها  أن  يمكن  التي  بالنقطة 
يف كل مساحات املشهد الزخريف؛ إذ أحاطت بالنص القرآين. بجانب تواجدها يف 
األرشطة املؤطرة للتكوين؛ مما يدل عىل أن الفنان قد مهه إبراز القيمة اجلاملية املثالية 
من خالل إجراء عمليات التسطيح والتجريد والرتميز عىل أشكاله الزخرفية والتي 
استعانت بطاقات اإليقاع اللوين املنسجم يف العنارص النباتية بجانب حتديده هندسيًا 
باللون األمحر من األعىل لتمييز فكرة االنفتاح أو التسامي إىل األعىل باجتاه الفضاء 
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العلوي املمتلئ باإليامن نحو السامء.

أعتقد بأن هذا املخطوط قد متّيز هبذا التكوين اهلنديس املتسامي إىل األعىل الذي 
املستوحى من  مثالية تساهم يف بث طاقات اجلامل  املتلقي إىل فضاءات  حييل ذهن 
الفكر الفلسفي املثايل الذي يبتعد عن التشبيه ويقرتب من الرتميز ومن ثم التجريد 
الذي يعد القانون العام لكل املرئيات. بمعنى أن الفنان قد استوحى من عامل املثال 
التي  بالروحانية  املتسم  )الالمتناهي(  الالمرئي  فكرة  عن  تصوراته  مالمح  املجرد 
املستقيم  اخلط  ويف  الذهبي  اللون  يف  الزخريف  التكوين  عنارص  بفعل  استشعرناها 
األشكال  وبعض  املقدسة  الكتابية  العنارص  وأيضًا  املفتوح  الفضاء  ويف  اهلنديس 
النباتية املجردة. حيث اشتغل التكوين الزخريف يف هذه املخطوطة املميزة والرائعة 
العنارص  يف  الوحدة  مبدأ  وفق  اإلسالمية  العقيدة  يف  التوحيد  فكرة  عىل  اجلامل 
القرآين  النص  املتمركز يف قدسية  التعبري عن اجلوهر  التصميمية لصالح  واألسس 
واإليامن  باخلري  مفعمة  األشكال  هندسية  يف  مجالية  وقياًم  طاقات  املشهد  ليمنحنا 

واجلامل.

يف  والتنوع  والتناسب  التوازن  لقوانني  واضحًا  حتققًا  هنالك  بأن  أيضًا  ونجد 
أحجام املساحات الزخرفية وانسجامها بني فضاءات املشهد املتشح بالذهب والتي 
الرحب  الفضاء  عززت  التي  األشكال  هندسة  بفعل  زمانية  رمزية،  أبعادًا  انتجت 
أن  نجد  ثم  ومن  وبرصيًا.  ذهنيًا  املحورية  احلركة  استشعار  يف  ديناميكية  ومنحته 
الفنان الناسخ قد أعطى للمشهد الزخريف ُبعدًا مثاليًا يف اخلطوط املستقيمة واملتوازية 
واملنحنية والتي احتضنت النص القرآين املتواجد يف املركز الستشعار القيم اجلاملية 

يف املخطوط.



القيم اجلاملية لألشكال اهلندسية يف املخطوطات القرآنية

198

مخطوطة )2(

عنوان املخطوط: صفحة من مصحف رشيف
اسم الناسخ: اخلطاط حممد بن عبد اهلل 

سنة اإلنجاز: حوايل القرن الثاين عرش اهلجري
القياس: 41.9×30سم / اخلامة: ورق ترمة 

العائدية: خزانة احلرضة العلوية املقدسة/العراق/النجف األرشف

رائعًا  زخرفيًا  مشهدًا  املخطوطة  هذه  يف  الناسخ  الفنان  صور  العام:  الوصف 
حيوي نصًا قرآنيًا، ضمَّ سورة فاحتة الكتاب بخط النسخ ومداد أسود وعىل أرضية 
بيضاء فارغة، متركز يف الوسط داخل إطار هنديس مربع الشكل ذي لون أمحر حمدد 
بمداد أسود، تفصل بني كل آية قرآنية فاصلة هبيئة نقطة دائرية الشكل بلون ذهبي 
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يتوسطها نقطة سوداء مع أربع نقاط أخرى حتيط هبا.

مستطيلة  شاقوليتان:  متساويتان  مساحتان  املربع  الشكل  جانبي  عىل  تواجد 
الشكل وفارغة ويف أسفل هذا التكوين نالحظ تواجد نص كتايب )إنُه لقرآن كريم 
يف كتاب مكنون( بلون أصفر بخط الثلث العريب مع حركاته اإلعرابية ذات اللون 
األمحر الداكن عىل أرضية طالئية رصاصية اللون. وأيضًا تواجد مستطيل آخر حيوي 
نصًا كتابيًا بمساحة مستطيلة فوق الشكل املربع احتوى عىل كتابات غري واضحة عىل 
ُبنية اللون. وقد تّوج املشهد الزخريف ككل مساحة هندسية واسعة ممتلئة  األرضية 
بلون  الثلث  الرحيم( بخط  الرمحن  آية قرآنية )بسم اهلل  القاين حتوي  باللون األمحر 
رصايص )فيض( حمدد بمداد أسود، يقرتب شكله من أسلوب الطغراء، تقسمه إىل 
ثالث دوائر هندسية متصلة من الوسط بحركة احلروف. فضاًل عن تواجد رشيط 
أخري مستطيل الشكل يف قمة التكوين بلون أبيض فارغ من أي عنارص مع تواجد 
رشيطني عموديني متساويني عىل جانبي التكوين حمددة باللونني األمحر واألسود ال 

حيوي شيئًا سوى األرضية الطالئية البيضاء.

احلرضة  خزانة  يف  جدًا  نادرة  حُتفة  ُتعد  املخطوطة  هذه  بأن  أعتقد  التحليل: 
خالصة  جلاملية  امتالكها  عىل  تدل  والتي  املخطوط  زخرفة  فن  يف  املقدسة  العلوية 
وبساطة يف التكوين وخلوها من أي عنارص نباتية أو عنارص أخرى سوى اهلندسية 
املتعارف  الطبيعية  األلوان  املخطوطة  تضمني  عن  هنا  الفنان  ابتعاد  عن  فضاًل 
تواجدها يف أية خمطوطة واملقرتنة بقبة السامء أمثال )األزرق واألخرض وتدرجاهتام( 
وتأكيده عىل اللون األمحر القاين والداكن بجانب اللونني األصفر الذي ربام كان لونًا 
ذهبيًا واآلخر الرصايص الذي ربام كان فضيًا. وبالتايل قد أعطت هذه االختزاالت 
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يمنح  الذي  احلقيقي  اجلامل  ملكوت  يف  والسياحة  للتأمل  رحبًا  مجااًل  للمخطوطة 
اخلالصة  املثالية  الروحانية  من  بيشء  الزخريف  النص  مع  االشتباك  حلظة  املتلقي 
ببعدها عن مفردات العامل الطبيعي ومتسكها باألشكال اهلندسية ذات النزعة املثالية 

التي احتضنت النص القرآين املقّدس الذي حُييل ذهن املتلقي إىل تأمل الالمرئي.

البرصية  املكونات  يف  الشكيل  التبسيط  اعتامد  إىل  الناسخ  الفنان  جلأ  حيث 
بني  الثنائيات  جدلية  بتفعيل  قام  عندما  اجلاملية  القيم  إلظهار  أعاله  للمخطوطة 
اللونني الذهبي )األصفر( والفيض )الرصايص( اللذين حيتكامن إىل سلطة اهلندسة 
بني العقل والقلب، بني املرئي والالمرئي، بني الظاهر والباطن ضمن حدود فكرة 
التوحيد. بجانب جدلية اللونني األبيض )الفرتات( واألسود )الوحدات( إلعطاء 
السيادة إىل البسملة ذات املساحة احلمراء البارزة والتي تتوج املشهد الزخريف ككل.

حاول الفنان هنا من خالل هذا التناسب يف اخلطوط واألشكال اهلندسية، أن 
ُيقيم التواصل مع الروحي يف الفن وفق دالالت مجالية تقرتب من القانون )التجريد( 
باجتاه الزمان احلقيقي الذي يستحرض فعل التأمل ومن ثم التأويل والتدويل لصالح 
التكوين  املسلم عندما أكد عىل هندسة األشكال يف  الفنان  أن  املثال. من هنا نجد 
الزخريف للمخطوطات القرآنية وأيضًا عىل تنوع اإليقاعات اخلطية وتوازن األشكال 
ل حركة الفضاء داخل التكوين الزخريف  اهلندسية ضمن فضاءات رحبة، أراد أن ُيفعِّ
وخاصًة املتمثلة يف احلركة الدائرية حلروف البسملة التي أعطت إحساسًا بالتكامل 
الشكيل  والفضاء  السالب  املعنوي  الفضاء  بني  البرصي  والتجاذب  والتناسب 
بالبحث  قياًم مجالية ذات دالالت رمزية روحانية هتتم  املخطوطة  املوجب إلعطاء 

عن اجلامل الروحي الكوين واإلهلي للمساك الستشعار السعادة ومن ثم اإليامن.
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مخطوطة )3(

عنوان املخطوط: صفحة من مصحف رشيف
اسم الناسخ: السيد حممد جواد املوسوي

سنة اإلنجاز: 1267 هجرية
القياس: 8.6سم×14سم 

اخلامة: ورق ترمة/ عدد األوراق )215(
العائدية: مكتبة احلكيم/العراق/النجف األرشف

بطابع  زخرفيًا  مشهدًا  املخطوط  أنموذج  يف  الفنان  صور  العام:  الوصف 
فسيفسائي بانورامي حيوي سبعة أشكال هندسية مستطيلة الشكل يف داخل مستطيل 
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قائم. نالحظ من املركز تواجد مستطيل يقرتب من املربع حمدد بنقط بيضاء اللون 
هندسية مربعة حتوي شكاًل نجميًا حمددًا بلون ذهبي يتميز بربوز أربعة اجتاهات قطبية 
متعامدة منتهية بطرف هنديس يقرتب من شكل املعني بلون أخرض فاتح، أحاط هبذا 
الشكل النجمي رشيط ذهبي دائري ممتيلء بالعنارص النباتية )أزهار محراء – أزهار 
بنفسجية - أغصان خرضاء – أوراق – براعم زرقاء – نقط سوداء...( تواجدت يف 
زواياه األربع وحدات بأرضية طالئية زرقاء غامقة مع تكوين نبايت أخرض وثالث 
نقط محراء يف كل زاوية. ونالحظ عىل جانبي التكوين رشيطني شاقوليني ومتساويني 
يف املساحة حتوي عنارص نباتية متقابلة بلون أزرق غامق عىل أرضية طالئية محراء 
الواحد بجانب اآلخر بني قطبي املشهد الزخريف  داكنة، فضاًل عن تواجد مربعني 
حتوي الشكل النجمي األول نفسه ولكن بحجم أصغر، يتألف من عنارص كتابية 
بلون أمحر داكن عىل أرضية ذهبية اللون. أحاط هبذه األشكال إطار هنديس مضفور 

بلون ذهبي حييطه رشيط مستقيم بلون أمحر داكن.

التحليل: نالحظ تواجد نظام ونسق موّحد لعنارص تكوين املخطوطة القرآنية 
استندت  التي  التصميمية  للعالقات  الفنان  تفعيل  خالل  من  الواضح  عام  بشكل 
التوازن  بجانب  الزخرفية  والوحدة  والشكل  واللون  اخلط  يف  التكرار  قوانني  إىل 
ألواهنا  تنوع  برغم  الزخريف  اإليقاع  يف  ومتاثلها  اهلندسية  األشكال  بتقابل  املتمثل 
االنسجام  بقوانني  الفنان  متسك  عن  فضاًل  التصويري  فضائها  وهندسة  وأشكاهلا 
يف اللون واخلط والتناسب يف احلجوم واملساحات التي اقرتحت مجاليات يف الفضاء 
بحدود  اإلسالمية  العقيدة  أفكار  حتاكي  وجدهتا  التكوينية  املظاهر  هذه  املفتوح. 
مفهوم السعادة واخلري واملساواة والتخيل عن أصنام البعد املكاين من أجل التمسك 

باجلوهر وهو املركز.
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ومن ثم أجُد أن هذه اهلندسة التي وظفها الفنان املزخرف يف األشكال بحدود 
عىل  واضح  دليل  الدائرة  من  وأجزاء  املربع  الشكل  إىل  وإحالتها  املخطوطة  هذه 
فهنالك  اهلندسة.  بفعل  املثايل  الطابع  ذات  اجلاملية  القيم  بإبراز  –الفنان-  اهتاممه 
من  بالرغم  الزخريف  الشكل  مساحات  توزيع  آليات  يف  متثل  قد  واضح  انسجام 
تواجد قانون التضاد باللون األمحر مقابل األلوان األخرى )األخرض مثاًل( ولكن 
ُهنا ويف هذه املخطوطة عىل وجه اخلصوص يأيت تضامنًا مع اإلطار  التضاد أجدُه 
كأسلوب  التضاد  اعتمد  قد  الفنان  أن  بمعنى  للمشهد،  الزخرفية  للوحدة  العام 

للتوحيد وربام حكمة للتشويق ضمن جدلية الفاتح والغامق، السالب واملوجب.

حيث قام الفنان بتنظيم أجزاء تصميمه وبمساعدة فكرة التامثل باالعتامد عىل 
يمنح  الذي  االستقرار  حتقيق  أجل  من  املساحة  يف  واملتساوية  املتوازنة  األشكال 
والتكرار  التامثل  ليصبح  والسعادة،  بالراحة  إحساسًا  للمخطوط  العام  املشهد 
الذي  التوازن  حتقيق  طرائق  إحدى  بمثابة  واخلط  اللون  ويف  الزخرفية  الوحدة  يف 
للوحدة  السيادة  ليعطي  والكل،  اجلزء  بني  والتناسب  التنوع  فكرة  ترسيخ  يتطلب 
الزخرفية املتواجدة يف مركز ثقل املخطوط التي حتوي اجلوهر املتمثل بنص الدعاء 
املكتوب باملداد األسود عىل األرضية البيضاء التي مّيزها الفنان من كل مساحات 
املخطوط املمتلئ بالعنارص الزخرفية. من هنا أستطيع القول بأن الفنان أراد االهتامم 
برشيط  املخطوط  ومكونات  الزخرفية  الوحدات  حدد  عندما  اهلندسية  باألشكال 
هنديس ذي ضفرية مرتاكبة ومتواصلة قسمت املشهد إىل مخسة أشكال هندسية متنح 

التكوين قياًم مجالية خالصة.
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مخطوطة )4(

عنوان املخطوط: مصحف رشيف مزخرف بالطيور
اسم الناسخ: اخلطاط حممد عيل احلسني 

سنة اإلنجاز: 1269هجرية
القياس: 5.20سم×15سم

اخلامة: ورق ترمة
العائدية: مكتبة أمري املؤمنني /العراق/النجف األرشف
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الوصف العام: أنتج الفنان مشهدًا زخرفيًا رائعًا ونادرًا ال يتكرر يف أي خمطوط 
قرآين سواء فيام خيص الشكل أم األسلوب. فنالحظ أن املخطوط قد تألف من ورقة 
عمودي  بشكل  القرآنية  النصوص  كتبت  الورقة  اللفافة  هيئة  من  تقرتب  واحدة 
البرصي  املشهد  ففي  الفضاء.  يف  سابحة  طيور  هبيئة  متثلت  جديدة  أشكااًل  يؤلف 
الذي أمامنا نشاهد تواجد ثالثة تكوينات بيضوية ممتلئة بالعنارص الكتابية )نصوص 
القرآن الكريم( لكل منها قطبان أحدمها يف األعىل واآلخر يف األسفل احتوى عىل 
الشكل وخمتلفني يف االجتاه.أشكال  متقابلني من اخللف ومتامثلني يف  لطري  رأسني 
نصوص  تواجدت  نفسه  وبالوقت  أسود  بمداد  الكريم  القرآن  كلامت  فيها  الطري 
قرآنية أخرى )البسملة( بلون أبيض مفرغ. هذا فيام خيص املنطقة الوسطى املحورية. 
الشكل  متواٍز حيتوي  اجلانبني بشكل  للطري عىل  تواجدت ستة أشكال أخرى  بينام 
الواحد عىل بدن طري برأسني متقابلني يف كل طرف. حتدد املشهد العام بإطار أسود 

حمدد بدوره باللون األمحر.

التحليل: متيزت هذه املخطوطة القرآنية البديعة والغريبة يف الطرح واملمتعة يف 
التلقي باقرتاحها أسلوبًا جديدًا يف نسخ آيات القرآن الكريم هبيئة لفافة ورقية تبدأ 
من األعىل باجتاه األسفل. إذ استعان الفنان املبدع هنا بمنطقتي السالب واملوجب 
يف النسخ بدون ترك إحدامها أو االعتامد عىل إحدامها كام هو معمول يف خمطوطات 
بدون  الكتابة  تناول  طريقة  يف  سواء  يشء  كل  يف  خاصة  مجالية  يمنحنا  مما  أخرى، 
خطها أم يف طريقة ملء الفراغات أو تفريغ املساحات أو حتى يف توزيع عنارصه 
احلداثوية  الفنان  ورؤية  وجتربة  خربة  عن  تنم  والتي  الرمزي  الطابع  ذات  الكتابية 
االبتكارية لدى فنان املخطوط. فالطري عىل سبيل املثال الذي اقرتحُه الفنان وجعله 
حيتل مركز السيادة يف املشهد العام للمخطوطة القرآنية نراه يأيت من وجهة نظري 
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فعاًل ابتكاريًا وإبداعيًا يف األسلوب وكأنُه يرسم وينسخ ويزخرف يف آن واحد ليقدم 
لنا حتفة زخرفية تشرتط وحدة الفنون مثلام هنالك اشرتاط وحدة الفكر والتوحيد يف 

العقيدة اإلسالمية.

ُأعطت  قد  وجدناها  واجلامل  والفن  الفكر  بني  الواضحة  التجانسية  هذه 
يف  املخطوط  زخرفة  يف  املألوف  حدود  عن  خارجة  مجالية  قياًم  الزخريف  للتكوين 
اإلخراج والتطبيق، ملا هلا من اتصال بفعل التجريب والتجريد املستمر الذي مارسه 
إىل حالة من حاالت  ُتشري  التي  الذاتية  الفنان  بمخيلة  واملتعلق  التكوين  الفنان يف 
التعبري الرمزي الوجداين الذي شمل يف التكوين الزخريف وحدة املوضوع والصورة 
واألسلوب والتي نشأت بفعل قانون االنسجام الرمزي )رمز احلاممة( الذي يعتمد 
عىل اإلحياء والتفسري العقيل يف إدراكنا للتكوين العام... ليأيت هذا االنسجام بمثابة 
اقرتان الدال بروحية املدلول حلظة فعل االبتكار التي جاءت هبذه التكوينات الرائعة 

اجلامل والتي تستمر يف إنتاج املعنى يف كل حلظة قراءة لإلمساك باجلوهر ذهنيًا.

الطري  لشكل  ومكررة  ثابتة  رئيسة  أشكال  عىل  املخطوط  احتواء  من  فبالرغم 
)املنطقة  الفرتات  هي  نفسه  الوقت  ويف  املوجبة(  )املنطقة  الوحدات  متثل  والتي 
السالبة(، ولكن نجدها بالوقت ذاته ال تكرر النصوص القرآنية التي مثلت الوحدات 
املوجبة باملداد األسود، األمر الذي جيعل اإليقاع الذي يقوم بتنظيم عنارص العمل 
التكوين للمشهد  بنية  بمثابة سياق شمويل يف  بالذات  الزخرفية يف هذه املخطوطة 

العام وبالتايل املشهد أقرب إىل الرمزية العالية.

املعمول هبا يف كل  ثانوي  أو  بأي لون أسايس  الفنان  فضاًل عن عدم استعانة 
زخرفة املخطوط وإنام اقترص عىل اللون احليادي بني األسود واألبيض التي مترح هبا 
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التكوين من مناطق األيقون إىل مناطق الرمز، باعتباره قد استعان بمزاوجة الرسم 
مع اخلط والزخرفة بداًل من االعتامد عىل دالالت األلوان، إلنتاج تكوينات صورية 
والفلسفية  الفكرية  الفنان  ورؤية  تنسجم  جمازية  فضاءات  ضمن  بالتجريد  حتتفل 
التناظر والتقابل والتوازن، بحثًا عن احلقائق اجلاملية  واجلاملية، املشتغلة عىل فكرة 
وروحيًا  مجاليًا  بعدًا  التكوين  متنح  التي  التصميمية  العالقات  ضوء  يف  املطلقة 

ووجدانيًا.
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مخطوطة )5(

عنوان املخطوط: صفحة من مصحف رشيف
اسم الناسخ: .........

سنة اإلنجاز: حوايل القرن الثالث عرش
القياس: .........
اخلامة: ورق ترمة

العائدية: خزانة العتبة احلسينية املقدسة/العراق/كربالء املقدسة

زخرفيني  رشيطني  املباركة  املخطوطة  هذه  يف  الفنان  زخرف  العام:  الوصف 
حمددًا  بروزًا،  عرش  ستة  حيوي  الشكل(  )معيني  هنديس  بتكوين  أحاطا  هندسيني 
أنزلته  الذي  بحق  )اللهم  القرآن  قارئ  بدعاء  يتمثل  كتابيًا  نصًا  حيوي  ذهبي  بلون 
وبحق الذي نزل اللهم عظم رغبتي فيه واجعلُه نورًا لبرصي وذهابًا هلمي وُحزين 
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وزّين به لساين وقوِّ به جسدي وارزقني حق تالوته( وبلون أزرق ساموي.

ونالحظ أن الشكل املعيني قد تواجد داخل مستطيل ممتلئ بالعنارص النباتية 
هبيئة أشكال نجمية مخاسية ذات لون ذهبي بعضها حمدد بمداد بني فاتح واألخرى 
بمداد أمحر فضاًل عن خطوط منحنية ضمن حركة لولبية داخل فضاء ممتلئ بالنقاط 
الذهبية الصغرية املنرشة عىل املساحة. أحاط بالتكوين رشيط أول حمدد من اجلانبني 
بلون أزرق ويف داخله توجد مربعات متساوية ومتشاهبة لكنها خمتلفة باللون بعضها 
بلون بني واآلخر ذهبي مكتوب فيها أسامء لسور املصحف الرشيف وكأهنا بمثابة 
ممتلئ  باملساحة  أكرب  ثاٍن  رشيط  وجود  عن  فضاًل  الكتاب.  حمتويات  أو  فهرسة 

بالعنارص النباتية وبلون ذهبي.

الذهبي  اللون  القيم اجلاملية يف املخطوط من خالل سيادة  التحليل: جتسدت 
يف املشهد الزخريف ككل، عندما عّدها الفنان بمثابة معاجلة فنية يكسب املشهد من 
خالهلا ثراًء روحيًا وقيمة قدسية عالية. فنالحظ أنه قد أعطى للون تناسبًا وتوازنًا 
مستقرًا وإحياًء ذهنيًا بفكرة اإلحاطة بكل يشء التي اشتغل عليها الفكر اإلسالمي 
بحدود فكرة الالتناهي. فالفنان املزخرف قد اعتمد عىل فكرة االنسجام يف اللون 
والتناسب يف الشكل والتنوع يف احلجم واملساحة واالنفتاح يف الفضاء التصويري 
للوصول  والرتميز،  التجريد  يف  اجلامل  مناطق  عن  البحث  يف  رغبته  أكد  عندما 
الذي  املثايل  – املستطيل( إىل اجلامل  – املربع  – املعني  )النقطة  اهلندسية  باألشكال 
ينشد التكامل الذي ُيبنى عىل مبدأ التأمل اخلالص يف ملكوت السامء والذي يعتمد 
احلدس بدل احلس يف إدراك هذا اجلامل، لتحرير تكويناته الزخرفية من أصنام البعد 
املساحات  ملء  خالل  من  الالتناهي  مفهوم  ترسيخ  يف  املسامهة  ثم  ومن  املكاين 
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بالعنارص الزخرفية النباتية واهلندسية بفعل التكرار والتامثل بحثًا عن السعادة.

فضاًل عن تواجد ميزة أخرى تضاف هلذا املخطوط وهي ابتعاد املزخرف هنا عن 
تضمني أي من األلوان الصارخة التي تذكرنا بالعامل املادي أمثال األمحر واألخرض 
الذهبي  باللون  مكتفيًا  اختفى،  قد  األسود  اللون  وحتى  بل  وتدرجاهتا  والربتقايل 
واألزرق فقط للتعبري عن عامل علوي ساموي رحب ونقي. إذ أكد الفنان عىل عنرص 
احلركة املحورية يف األشكال النباتية التي أوحت لنا بفكرة التسبيح عندما تداخلت 
اخلطوط املنحنية مع العنارص النباتية ذات اإليقاع املتكرر والتي سادت مساحات 
الفنان عىل تأكيد  التكوين وفق الوحدة والتنوع احلاصل يف األشكال الذي ساعد 
املفاهيم التصميمية لزخرفة املخطوط واملتمثلة بفكرة التامثل والتداخل والرتاكب 

والتشعب املتواجد يف أجزاء التكوين.

وبالرغم من أن العنارص الزخرفية النباتية قد تواجدت بكثرة يف هذا املخطوط 
إال أن السيادة الفعلية وجدهتا قد امتدت ومتثلت بالرشيط اهلنديس املحدد باللون 
األزرق الساموي واملقسم إىل مربعات بني فاتح وغامق؛ بمعنى أن هنالك سيادة يف 
احلجم لألشكال اهلندسية )النقطة – املربع – املستطيل( فضاًل عن احلركة الدائرية 
لألشكال النباتية التي تؤرش عىل الشكل الدائري ذهنيًا ألجل الوصول بنا إىل مناطق 
املثال واملثالية التي خترج اجلانب الروحي مع الديني لريتبط اجلامل بالسمو والقيم 

االخالقية والروحية للتعبري عن فكرة التواصل مع اجلامل اخلالص.
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الفصل الرابع

عرض نتائج البحث

نتائج البحث:

توصلت الدراسة احلالية إىل جمموعة من النتائج استنادًا إىل ما تقدم من حتليل 
لألشكال  اجلاملية  القيم  عىل  )التعرف  احلايل  البحث  هلدف  حتقيقًا  العينة،  نامذج 

اهلندسية يف املخطوطات القرآنية( وهي معروضة عىل الوجه اآليت: 

اقرتح املزخرف املسلم مبدأ االنتشارية لعنارصه الزخرفية ذات العنارص . 1
بفعل  القرآنية  املخطوطات  فضاء  يف  سواء  حد  عىل  واهلندسية  النباتية 
عىل  املزخرف  أجراها  والتي  والرتكيب  واالختزال  التبسيط  عمليات 
تقرتب من صور  مثالية،  قياًم مجالية  الزخرفية  تكويناته  فأكسب  مفرداته، 

اجلوهر، كام يف العينة )1 – 2 – 5(.

واحد، . 2 آن  يف  والنسخ  الرسم  تعتمد  جديدة  أشكااًل  املزخرف  اقرتح 
املستندة إىل الفكر اجلاميل الرمزي والتي تتناسب مع مفهوم مقابل الرتكيز 

عىل هندسة األشكال املتسمة بالبساطة، كام يف العينة )2 – 4(.

متسك املزخرف املسلم باألشكال اهلندسية )النقطة – الدائرة – املربع – . 3
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املستطيل –املعني..( يف احتضان تكويناته الزخرفية ذات العنارص الكتابية 
إحساسًا  القرآنية  للمخطوطات  العام  التكوين  منح  أجل  من  والنباتية 
آليات اجلدل الصاعد  املثال وفق  بالثبات والسمو ومن ثم االرتقاء نحو 

بحثًا عن القيم اجلاملية، كام يف العينة )3-2-1- 5(.

اهتامم املزخرف بعملية تقسيم املشهد الزخريف يف املخطوطات القرآنية إىل . 4
القرآنية  النصوص  حيوي  الذي  املركز  إىل  السيادة  إلعطاء  جزء  من  أكثر 
املقّدسة والتي متنح التكوين الزخريف للمخطوط قياًم مجالية روحانية كام يف 

نامذج العينة )3-2-1(.

عمد الفنان إىل عدم االستعانة باأللوان الرصحية التي تذكرنا بالعامل املادي . 5
باأللوان  فقط  مكتفيًا  وتدرجاهتا،  والربتقايل  واألخرض  األمحر  أمثال 
ونقي  عامل علوي ساموي رحب  للتعبري عن  والذهبي،  األزرق  الساموية 
لألشكال  مجالية  قيم  اقرتاح  يف  يساهم  مما  التسبيح،  بفكرة  لنا  توحي 
اهلندسية السائدة يف املخطوط لالقرتاب من اجلوهر. كام يف أنموذج العينة 

.)5(

اللون . 6 يف  التضاد  مبدأ  املخطوطات  زخرفة  يف  املزخرف  الفنان  اعتامد 
واملساحة كأسلوب للتوحيد وربام حكمة يف التشويق بني الثنائيات )الفاتح 
والغامق(، )السالب واملوجب(، )املرئي والالمرئي( يمنح املشهد الزخريف 
إحساسًا بالراحة والسعادة واجلامل، لتحقيق التوازن الذي يتطلب التنوع 

والتناسب،كام يف نامذج العينة )3-2(.

اتسمت بعض املخطوطات القرآنية التي جاءت هبيئة لفافة ورقية برباعة . 7
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عندما  املخطوط.  إنتاج  عند  األسلوب  ويف  الطرح  يف  وغرابة  االبتكار 
استعان الفنان بشكل الطري فاستخدم منطقتي السالب واملوجب يف كتابة 
النص القرآين بدون االستغناء عن إحدامها مما أعطى لألشكال الزخرفية 
يف  كام  ذاته  الوقت  يف  النسخ  مع  الرسم  وحدة  تشرتط  خالصة  مجالية 

أنموذج العينة)4(. 

اقرتان الدال بروحية املدلول حلظة فعل االبتكار ألشكال تصويرية طبيعية . 8
تدخل يف الزخرفة لتبث فينا يف كل حلظة قراءة معاٍن متجددة تقرتب من 
والتمويه  اإلحياء  عىل  املعتمد  الرمزي  االنسجام  بفعل  نشأ  الذي  اجلوهر 
األنموذج  يف  كام  بالتجريد  املحتفلة  اهلندسية  اجلاملية  القيم  إىل  واإلحالة 

.)5(

عىل . 9 واقتصارها  النباتية  العنارص  من  القرآنية  املخطوطات  بعض  خلو 
األشكال اهلندسية والكتابية فقط للتدليل عىل القيم اجلاملية فيها واالعتامد 
عىل التبسيط واالختزال واللجوء إىل تفعيل جدلية اللونني الذهبي والفيض 
اللذين حيتكامن إىل سلطة اهلندسة بحدود مفهوم التوحيد بداًل من اعتامد 
األلوان الطبيعية إلعطاء التكوين الزخريف قياًم مجالية يف هذه األشكال كام 

يف األنموذج )2(.
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االستنتاجات:

 ويف ضوء نتائج الدراسة احلالية، يستنتج الباحث ما ييل:

إن القيم اجلاملية يف املخطوطات اإلسالمية – القرآنية عىل وجه اخلصوص . 1
التأمل والتداول لصالح املثال  – ذات األشكال اهلندسية تستحرض فعل 

واملثالية ضمن فضاءات رحبة تقرتب من القانون )التجريد( باجتاه األزمنة 
احلقيقية لألشكال.

القرآين يف زخرفة املخطوط . 2 الكاملة للنص  السيادة  الفنان املزخرف  منح 
اإلسالمي واعتباره مركزًا جوهريًا للفن باعتباره كالم اهلل املقدس األساس 

والقانون بينام الزخرفة تصبح بمثابة اجلانب التزويقي للنص القرآين.

تعترب القيم اجلاملية املستندة إىل الفكر املثايل، املتمفصل، أساس األشكال . 3
يف  القرآنية  خمطوطاته  ألغلب  املسلم  الفنان  قبل  من  املقرتحة  اهلندسية 

العراق.

اهتامم املزخرف بعمليات التجريد والرتكيب والرتميز والتكرار والتذهيب . 4
)األبيض–  املقدسة  باأللوان  واملحتفلة  القرآنية  املخطوطات  زخرفة  يف 

الذهبي– األزرق الساموي.(.

الزخرفية . 5 أشكاله  اقرتاح  يف  املفتوح  الفضاء  عىل  املزخرف  الفنان  اعتامد 
التي تسيح بالذهن يف مناطق املشهد العام للمخطوط القرآين املبتعد عن 

معطيات املرئي لالمتداد خارج حدود املخطوطة ذهنيًا ومعنويًا.
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التوصيات:

يويص الباحث يف ضوء ما أسفرت عنه الدراسة احلالية يف فن زخرفة املخطوط 
بام يأيت:

بجامليات . 1 املحتفلة  القرآنية  باملخطوطات  باالهتامم  الباحث  يويص 
اجلاملية  القيم  تقيص  ألجل  ومجاليًا.  وفلسفيًا  فكريًا  الزخرفية  األشكال 
مفاهيمية  أبعاد  من  له  ملا  املخطوط  زخرفة  يف  واملثالية  املثال  إىل  املستندة 

ودينية وحضارية ومجالية حارضة يف الفكر اإلسالمي.

الفكرية . 2 اجلوانب  عن  للكشف  املطبوع  بدل  املخطوط  عىل  االعتامد 
والفلسفية واجلاملية. 

المقترحات:

إجراء  الباحث  اقرتح  الفائدة  ولتحقيق  احلايل  البحث  ملتطلبات  استكاماًل 
الدراسة التالية: ))مجاليات الرمز يف املخطوطات القرآنية((.

................................
* املكتبات: 1( مكتبة أمري املؤمنني /العراق/ يف النجف األرشف.

      2( مكتبة خزانة احلرضة العلوية املقدسة/العراق/ النجف األرشف
      3( مكتبة خزانة احلرضة احلسينية املقدسة/العراق/كربالء املقدسة.

      4( مكتبة خزانة احلرضة العباسية/العراق/كربالء املقدسة.
      5( مكتبة احلكيم/العراق/النجف األرشف.

ج2، ( 1 بوالق،  طبعة  عن  مصورة  طبعة  العرب،  لسان  مكرم:  بن  الدين  مجال  منظور،  ابن 
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القاهرة، ب.ت، ص 384.
2 ) Albert , Ethel: The Classification of Values ; Method and

.Illustration in American antropologist ,Vol.58 , 1959 ,p. 221

صليبا، مجيل: املعجم الفلسفي، ج1، ج2، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، 1987م، ص ( 3
 405

4 ) Leslie Gerald and Other: Introductory Sociology, New Yourk ,
 .1976 , p. 453

 مجاعة من كبار اللغويني: املعجم العريب األسايس، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، ( 5
 توزيع الروس، 1989، ص 264. 

املعرفة ( 6 اجلميلة،دار  الفنون  ونشأة  اجلامل  فلسفة  عيل:  ريان،حممد  أبو 
اجلامعية،االسكندرية،1989،ص11

مطر، أمرية حلمي: فلسفة اجلامل، دار الفكر للطباعة والنرش، القاهرة، 1962، ص75.( 7
اوفسيانيكوف، م.وسمري نوفا: موجز تاريخ النظريات اجلاملية، تعريب: باسم السقا، ط2، ( 8

دار الفارايب، بريوت،1979،ص51. 
9 ) Harold Osborne, The Oxford Companion To Art, Great Britain,

1998, P. 12

بريوت، ( 10 اللبناين،  الكتاب  املعارصة،ط1،دار  األدبية  املصطلحات  معجم  سعيد:  علوش، 
وسوشربيس، الدار البيضاء،1982،ص62.

بدوي أمحد وآخرون: املعجم العريب امليرس،ط1،دار الكتاب املرصي-القاهرة،دار الكتاب ( 11
اللبناين-بريوت،1991،ص2.

الثقافة ( 12 وزارة  العراق،ج9،  حضارة  الباحثني:  من  ونخبة  أسامة  النقشبندي، 
واإلعالم،بغداد،1989،ص421.

املركزية، ( 13 العامل  مطبعة  اإلسالمية،  املخطوطات  وآخرون:  مرتىض  مصطفى  املوسوي، 
بغداد، 1986، ص5.
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.50

أوفسيانيكوف م، ز، سمري نوفا: موجز تاريخ النظريات اجلاملية، ترمجة، باسم السقا، دار ( 15
الفارايب، بريوت، 1975، ص17. 
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تليمة، عبد املنعم: مقدمة يف نظرية األدب، ط2، بريوت: دار العودة، 1979، ص 174.( 17
والتوزيع، ( 18 للنرش  الثقافة  دار  القاهرة:  نشأهتا وتطورها،  اجلامل  فلسفة  أمرية حلمي:  مطر، 

1983، ص56 
الكتب ( 19 النذير،ج1،دار  البشري  أحاديث  يف  الصغري  اجلامع  الدين:  جالل  السيوطي، 

العلمية،لبنان-بريوت،1981،ص220.
السيوطي،جالل الدين: املصدر نفسه،ص226.( 20
للتحقيق ( 21 العلوم  املعارص،ط1،دار  املسيحي  الفكر  يف  عيل  اإلمام  أنور:  هيفا،راجي 
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كامل، فؤاد، وآخرون: املوسوعة الفلسفية املخترصة، بغداد: منشورات مكتبة النهضة - دار ( 23

القلم، بريوت – لبنان: مطبعة أوفسيت امليناء، ص289 
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