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ABSTRACT 

 

The Islamic arts, in general, and the decoration art, in particular, pay much heed 

to imitating the visual images pertinent to perfection and symbolism in light of the 

techniques of the sublime controversy. Such gives diversity of styles and 

performance that lend symbolism with a sense of spirituality and  Quranic , 

linguistic and philosophical concepts to the Islamic products , the decoration art in 

specificity , of texts Quranic , prophetic, theological and literary relies on the  

beauties of symbolism, structure , gold enameling and tinting the cover and the 

pages of a manuscript. 

Certain Islamic manuscripts and historical documents take shape of some factors 

of decoration ; plant, geometry, writing, variety that are as a part of the spiritual 

doctrine of a Muslim as found on the honest Quran and books religious, 

theological, scientific , educational and historical and so forth.   

 Consequently, it is found that the importance of the current study lurks in the 

rarity of the literary, critical and research papers in such an orbit ; the beauties of 

the first visual introductions of a manuscript , Islamic or religious, theological , 

literary or historical , give importance to the technical, performative and artistic 

vantage point. Besides, it is regarded that one exposes a manuscript culls a merit, 

yet the current paper is of prominence in shedding light on manuscripts in an 

academic study none has ever tackled before.    

 Thus the study endeavours to stern the prow of attention to certain systems of first 

decorative introductions of the Holy Al-`Abbas Shrine manuscripts in the span of 
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 520-1244 whose systems hold principles and rudiments of the decorative design 

targeting to form a conceptual decorative unit with abstract shapes dependent on 

rules and certain formulae taken from geographical environment to cast the 

elegance of parallelism, allusion, conformity and angles of symbolism. Moreover, 

there will be a literature of decoration in the Islamic arts, its tenets and the main 

pillars of its foundations in light of the holy Al-`Abbas shrine library as having 

antiques, manuscripts, scientifically historical categorized documents as 

unpublished and the achievements, the development programs and the projects of 

the holy Al-`Abbas Shrine pertinent to thought, academic studies and the humanist 

heritage 
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 الملخص

 

اإلسالمية بشكل عام،  وفن زخرفة املخطوطات بشكل خاص  مبحاكاة الصور الفكرية ذات الطابع اعتنت الفنون 
املثايل، املنتمية اىل مستويات الرمز،  مما أسهم يف انتاج تركيبات ووحدات زخرفية تزيّن املخطوطات والوثائق التارخيية 

 تاجات الفن االسالمي ومنها فن زخرفة املخطوطوتغلفها بأشكال جمردة  متنوعة يف االسلوب واألداء الذي مينح ن
دالالت رمزية بطابع  روحاين اليت حتتفي مبجموعة من املفاهيم القرآنية واللغوية والفلسفية املتمثلة بالنصوص القرآنية 

غلفة املخطوط ا والنبوية فضالً عن األدبية اليت تركز مجيعها على مجاليات الرتميز والرتكيب والتذهيب والتزويق املنفذة على
 وصفحاته.

 –واهلندسية  –إذ توشحت الكثري من املخطوطات اإلسالمية والوثائق التارخيية ببعض العناصر الزخرفية )النباتية  
والكتابية  املتنوعة واملتمفصلة بعقيدة املسلم الروحية من مثل بعض املصاحف الشريفة والكتب الدينية والفقهية والعلمية 

 والرتبوية وكتب السرية وغريها.  

على ما تقدم جند أمهية الدراسة احلالية تأيت من قلة األوراق البحثية والنقدية واألدبية، املعنية بشأن مجاليات وبناًء 
املفتتحات البصرية االولية الي خمطوط اسالمي سواء أكان دينًيا أم فقهياً أم أدبياً أم تارخيياً والذي يهتم باجلانب التقين 

ا املخطوطات اليت سيتم احلديث عنها يف الدراسة احلالية وندرهتا  إذ يتم الكشف عنهواألدائي والفين، فضالً عن أمهية 
ودراستها ونشرها ألول مرة ؛ فعملية الكشف عن خمطوط واحد غري منشور يَعّدها املختصون إجنازا كبريا فكيف ودراستنا 

 العراق واليت عتبة العباسية املقدسة يفاحلالية ستكشف عن العديد من املخطوطات املخزونة يف مكتبة ودار خمطوطات ال
 سُتنشر يف دراسات اكادميية.

إّن هذه الدراسة حتاول أن تسلط الضوء على بعض أنظمة التكوين الزخريف للمفتتحات االوىل لبعض املخطوطات اليت 
ها من أسس انظمت القرن الثالث عشر للهجرة(، وما حتوي –تقع ضمن احلدود الزمانية املرتاوحة بني )القرن السادس 

التصميم ومبادئه الزخريف اهلادفة اىل تكوين وحدات زخرفية مفاهيمية وبأشكال جمردة، تعتمد قواعد وصيغا رياضية 
 مستوحاة من البيئة الطبيعية تعتمد مجاليات التناظر والتشابك والتجانس والتذهيب والتزويق بطابع رمزي. فضاًل عن 
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الزخرفة يف الفنون اإلسالمية وعناصرها التكوينية وأسس تصميمها جبانب تسليط ذلك سيتم التطرق اىل مرجعيات 
الضوء على مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة وما حتويه من نفائس املخطوطات والوثائق التارخيية املفهرسة 

 علمياً وغري منشورة سابقاً.  
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 المنهجي للبحثالفصل االول: اإلطار 

 مقدمة:

امتلك االنسان منذ العصور القدمية االحساس باجلمال بإزاء األشكال الطبيعية احمليطة واألشكال اجملردة اخلالصة اليت 
استعان هبا يف صناعة حضارته العريقة ونتاجها الفكري والفلسفي واجلمايل وإنعكاساته على منجزاته الفنية واألدبية 

وح نتاجاته الفخارية واخلزفية واأللواح والرقم الطينية واألختام املنبسطة واالسطوانية واألواين بشكل عام ، وعلى سط
النذرية وفنونه األخرى بشكل خاص، اليت مت صياغتها بأشكال رمزية جمردة ذات عناصر زخرفية هندسية وأخرى نباتية 

ية والوحدات الزخرفية املتنوعة  بتنوع االسلوب والتقنوعضوية وحروفية يف تصميم وحداته التصويرية البصرية، املشّكلة و 
 والتجارب اجلمالية.

وعليه فإّن املتتبع يلحظ تطور هذه األشكال والتكوينات ذات الطابع الزخريف اجملرد لدى االنسان الذي أدى اىل متظهر 
التجريد والتجريب،  احملتفية بقواننيأشكال جديدة ذات أبعاد مجالية وفكرية وفلسفية وعقائدية حمّملة بالقيم االنسانية 

واحملددة بأنظمة وعناصر وأسس التكوين الزخريف املتناسقة اليت أسهمت يف انتاج العديد من االعمال الفنية منذ العصور 
ة وماتالها قالرافدينية العراقية القدمية ومروراً باحلضارتني املصرية واليونانية القدميتني ووصواًل اىل احلضارة اإلسالمية العري

 من عقود وسيطية وحديثة فاملعاصرة.

رئيات( كان ُُييل املشاهد االيقونية املستوحاة من الوجود الطبيعي )امل  -الرافديين على وجه اخلصوص –فالفنان القدمي 
 نإىل أشكال رمزية تعرب عن قوى السماء، تتميز بالرتكيب والتهجني والتخلي عن ُمعطيات املرئي املادي ؛ اذ تكو 

السماء موطن اإلله الذي هو مركز الوجود.. سعيًا من الفنان اىل إجياد أطر موحدة ألفكاره الغيبية بشكل ُيسهل له 
إدراك الظواهر الكونية اليت ُيكمها، للسمو بفكره على فوضى جتارب نسله من خالل إبتداعه ألشكال جديدة جمردة 

ية ألساطري واملالحم والرتاتيل الدينية. )املوسوي، شوقي: جغرافذات طابع روحي وصياغتها يف أعمال فنية وأدبية كا
 (.  53اجلدل،ص
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التوجه الروحي يف بلورة رؤية مجالية كشفت عنها الفنون الزخرفية اليت اختذت اشكاهلا طابعاً جتريدياً عندما وأسهم هذا  

 قبيل  عمق للنفس واألىمى للروح ؛ منوجدناها تنأى عن املظاهر احلسية وتبحث عن اجلمال يف مستوى االنصهار األ
أّن مفهوم اجلمال ينقسم على مجال الصورة الظاهرة اليت تُدرك بعني املشاهد       ومجال الصورة الباطنة اليت ُتدرك بعني 

 (.30القلب ونور البصرية.)الغزايل،ص
من هنا جند أن مفهوم اجلمال و اجلمالية يف الفنون قد أخذ باالتساع ضمن مقوالت  فكرية وفلسفية و مجالية وأخرى 
تطبيقية يف الفنون اإلسالمية بشكل عام، ويف فنون الزخرفة واملخطوط واخلط العريب االسالمي بشكل خاص... وبالتايل 

ون رة أو بأخرى أن تسلط الضوء على القيم اجلمالية للزخرفة يف الفننذهب بالقول اىل أن الدراسة احلالية حتاول بصو 
اإلسالمية وعلى وجه اخلصوص فن املخطوط العريب االسالمي من خالل الوقوف على أهم مرجعياته وأفكاره وأساليبه 

العامة واخلاصة يف املتاحف  تالفنية االدائية والتقنية ومقوالته الفلسفية اليت متنح التكوين الزخريف العام ملخطوطات املكتبا
واملراكز الدولية واملؤسسات االكادميية والثقافية والعتبات املقدسة يف العراق والبلدان العربية مجاليات مثالية.. وبالتايل 
تتصدى الدراسة احلالية ملشكلة البحث من خالل عناية الباحثني جبماليات فن املخطوط يف مكتبة العتبة العباسية 

يف العراق وما جياورها من نشر العديد من املخطوطات الدينية والعلمية واألدبية والوثائق التارخيية النفيسة لإلجابة  املقدسة
على بعض التساؤالت من امهها: ماهي أهم العناصر الزخرفية يف فن املخطوط ؟ وماهي آليات اشتغاهلا يف تصوير 

 لكل خمطوط.   األشكال الزخرفية على املفتتحات البصرية األوىل

هتدف الدراسةةةةةةة احلالية إىل:  التعّرف على التكوينات الزخرفية للمفتتحات البصةةةةةةرية األوىل يف  هدف البحث: -
 خمطوطات مكتبة العتبة العباسية املقدسة.

اقتصرت الدراسة احلالية على دراسة وحتليل مناذج مزخرفة لبعض املخطوطات يف خزانة مكتبة  حدود البحث: -
 القرن الثالث عشر للهجرة(.  –اسية املقدسة  وللحقبة احملصورة بني ))القرن السادس العتبة العب

جاء يف عنوان البحث بعض املصةةةةةةةةةةةةةةطلحات املهمة وجب حتديدها وتعريفها من لدن  حتديد املصةةةةةةةةةةةةةةطلحات: -
 -ريفخالبةةاحثني ألمهيتهةةا أواًل ولالختالف املتواجةةد يف تنةةاوهلةةا ثةةانيةةاً، وهةةذه املصةةةةةةةةةةةةةةطلحةةات هي )التكوين الز 

 مكتبة العتبة العباسية املقدسة(. –املخطوط 
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التكوين الزخريف: املصةةةةةةةطلح مركب  اجة اىل أنع يتم تعريف مصةةةةةةةطلح التكوين ومصةةةةةةةطلح الزخرفة كل  على   (1

 حدة.
  :Composition)التكوين)أ (     

كلمة مشةةةةةتقة من الفعل )الناقن( كان يكون كوناً وكياناً وكينونة الشةةةةةيء: حد، وجد وصةةةةةار،   التكوين لغة: -
 (. 704تكويناً: أحدثه وأوجده.)معلوف لويس، ص وكون الشيء

اصطالحاً: عرفه  عبد احلميد بانه: تآلف وتعاون كل عناصر التكوين يف العمل الفين وتكون متفاعلة التكوين  -
 (.146د احلميد، صيف منط واحد منسق ):عب

والتكوين هو: عملية ترتيب وتنظيم العناصةةةةر التصةةةةويرية هبدف خلق وحدة مفاهيمية. ) مالنز، فريدريك، ص  -
(،  وعرّفه رسةةةةةةةةكن بأنّه: عملية وضةةةةةةةةع عّدة أشةةةةةةةةياء معاً إذ تكًون يف النهاية شةةةةةةةةيئاً واحداً وأّن كال من  226

ائي لكي يكون كل شةةةةةةيء يف موضةةةةةةع حُمّدد يؤدي الدور عناصةةةةةةره ُيسةةةةةةهم مسةةةةةةامهة فّعالة يف حتقيق العمل النه
كّونات األخرى. )ستولنيز، ص 

ُ
(. وبعد اطالع الباحثني على  397 – 321املطلوب من خالل عالقته بامل

 التعاريف السابقة اتفقا مع تعريف عبد احلميد ملصطلح التكوين لكونه يتفق مع هدف الدراسة احلالية.
 (Decoration) ب ( الزخرفةةةةة:

 :الزينة وكمال حسةةةةةةةةةةةةن الشةةةةةةةةةةةةيء وزخرف البيت زخرفة، زينه وأكمله، وكل ما زوق وزين، فقد زخرف،  الزخرفة لغة
 (.  353والتزخرف: التزين، والزخارف: ما زيّن من السفن.) ابن منظور، ص

  :ًجمردة هلا   أشةةةةةةةةكالهي أحد الفنون اإلسةةةةةةةةالمية اليت تقوم على حتوير األشةةةةةةةةكال الطبيعية إىل الزخرفة اصةةةةةةةةطالحا
.(، والزخرفة: فن يقوم على حتوير األشةةةكال الطبيعية وصةةةياغتها 199عالقة كبرية باهلندسةةةة العمارية. ) األغا، ص

إىل عمةةل فين إبةةداعي على وفق نظةةام ريةةاضةةةةةةةةةةةةةةي وفين يعتمةةد التكرار، والتنةةاظر، والتشةةةةةةةةةةةةةةةابةةك، والتوريق، فهي فن 
ا: اسةةةةةتخدام عناصةةةةةر هندسةةةةةية ونباتية وعمارية، وكتابية من لدن (. وتعرف الزخرفة بأنّ  13جتريدي.) العتاب، ص

 (. 123الفنان املزخرف بإفراغ اجلماليات الكامنة فيها. )العاين، ص
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وبعد اطالع الباحثني على التعريفات السةةابقة ملصةةطلح الزخرفة مت التوصةةل إىل التعريف االجرائي: )طراز فين اسةةالمي، 

ية الطبيعي الواقعي اىل أشةةةكال رمزية خمتزلة بفعل التجريد والتبسةةةيط على وفق عناصةةةر تصةةةميمقائم على حتوير الشةةةكل 
 تعتمد التناظر والتكرار والتشابك والتناسق كأسس يف التكوين الزخريف يف املخطوطات اإلسالمية (.

مة على فعل التنظيم رية القائومن مث يعرف الباحثان مصةةةةةةةةةةطلح )التكوين الزخريف( اجرائياً  بأنّه:)البنية الشةةةةةةةةةةكلية والفك
للعناصةةةةةةةر التصةةةةةةةميمية اهلندسةةةةةةةية والنباتية والكتابية والعضةةةةةةةوية، يف فن زخرفة املخطوطات اإلسةةةةةةةالمية على وفق آليات 

 التجريد املعتمد على عمليات الرتكيب والتذهيب والتزويق والتناظر والتشابك والتوريق يف املخطوطات (.
 املخطوط: (2

خط الشةةةةيء خيطه  –(. واخلط: الَكتُب بالقلم 44خة املكتوبة باليد )مصةةةةطفى، صاملخطوط لغة: هي النسةةةة -
(، ويف االصةةةةةةةةطالح: هو كل ما يُكتب باملداد على الورق سةةةةةةةةواء أكان 131خطاً: كتبه بقلمه.)الزبيدي، ص

الورق مصةةةةةةةةةنوعاً من الربدي أم من الكاغد أم من األكتاف أم كان بصةةةةةةةةةيغة لفائف أم جمموعة من كراريس أم 
(. فهو: فكر مكتوبة باليد، كتبها املؤلف، أو الناسةةةةةةةةةةةةةة  421راقاً حمفوظة بني دفتني .) النقشةةةةةةةةةةةةةةبندي، صأو 

 (. 67ويتضمن فكر مؤلفه يف موضوع ما. ُكتب على ورق أو رق أو طني.  ) عبد القادر، ص
 مخطوط:للوبعد اطالع الباحثني على التعاريف السابقة ملصطلح املخطوط توصال اىل التعريف االجرائي 

َم أو ُزّوَق  وزخرف يدوياً  من خالل االسةةةةةةتعانة بأداة للكتابة تغمس يف املداد أو   )هو كل ما ُكتَب أو ُزخرَف أو ُرسةةةةةةَ
 أية صبغة لونية احادية كانت أم متعددة على أرضية ورقية أو جلدية أو كارتونية  (. 

 الفصل الثاني: االطار النظري

 رجعيات التكوين الفني وعناصره(المبحث األول:  فن الزخرفة )م

اعتىن االنسةةان منذ القدم جبماليات األشةةكال اهلندسةةية يف الفنون ؛ لكونا تعتمد بشةةكل أو بآخر على جمموعة من    
القوانني واألسةةةةةةس التنظيمية والرياضةةةةةةية اليت تتخذ يف تكويناهتا أشةةةةةةكاال وصةةةةةةورا متآلفة لتشةةةةةةكيل وحدات رمزية مبتكرة 

 لتنوع.   جتسد الوحدة يف ا
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فقد اسةةةةةةةةتعان اإلنسةةةةةةةةان قدمياً ببعض العالمات واخلطوط البسةةةةةةةةيطة كالتقاء خطني يف نقطة واحدة ومن خالل تكرارها 
(، ويف تطور الحق جنده قام بتكرار هذا احلرف بشةةةةةةةةةةةةةكل مقلوب Vنلحظه قد أنتج وحدة زخرفية تقرتب من احلرف )

وقد تطور األمر فيما بعد إىل أن مشل على مضةةةةةاعفة × (.. فتحصةةةةةل على وحدة زخرفية أخرى يقرتب من العالمة  ) 
حىت توصةةةل إىل وحدة زخرفية على شةةةكل معني )      (، ومن  -أي إىل األعلى وأخرى إىل األسةةةفل  -الزاوية وقلبها 

نا اهتدى إىل التوصل إىل رسم وحدات زخرفية متكاملة وليس جمرد تأليف خطوط متشابكة وكذلك استطاع اإلنسان ه
براهيم، إأن يتعامل مع هذه الوحدة الزخرفية مع املسةةةةةةةةةاحة اليت حتيط بالوحدة وما ينشةةةةةةةةةأ عنها من قيم مجالية مثالية. ) 

 (.65ص

األشةةةةةةكال املتنوعة عرب العصةةةةةةور القدمية فوجدناه على سةةةةةةبيل املثال قد ومبرور الوقت جند االنسةةةةةةان قد طور العديد من 
( الذي يوضةةةح تكوينات تعتمد عناصةةةر  3 -2 – 1اعتىن بالعناصةةةر النباتية يف احلضةةةارة الرافدينية كما يف األشةةةكال )

ما يف ك  براعم....(، فضةةةةةةةةال عن بعض األشةةةةةةةةكال اهلندسةةةةةةةةية واحليوانية –مثار  –أوراق  –اغصةةةةةةةةان  –نباتية )سةةةةةةةةيقان 
مروراً باحلضارة املصرية القدمية اليت انتجت جمموعة من األشكال ذات الطابع الزخريف حمتفظة بالعديد  (.4 -)الشكل 

من األشةةةةكال النباتية اليت مت نقشةةةةها على سةةةةقوف املقابر وعلى جدرانا ويف عمارة القصةةةةور الفرعونية بأشةةةةكال تصةةةةور 
(. ، وصةةةةةوالً اىل احلضةةةةةارة اإلسةةةةةالمية  ويف حدود  151(. )مرزوق، ص6 – 5كما يف الشةةةةةكلني )  أزهار االقحوان.

الفنون الزخرفية يف العصةةةةر االسةةةةالمي جند هنالك حضةةةةورا للكثري من املبادا الفكرية يف العقيدة اإلسةةةةالمية قد كان هلا 
حيد املتمركز التو حضةةةةةةور يف ذهنية الفنان املسةةةةةةلم جلأ اليها يف إنتاج أشةةةةةةكال ووحدات زخرفية خالصةةةةةةة من أمهها فكرة 

عاىل من سةةةةةةةورة قوله تعلى عبادة اهلل سةةةةةةةبحانه وتعاىل وعدم االشةةةةةةةراك به، مسةةةةةةةتنداً اىل آيات من القرآن الكرمي كما يف 
 255قوله تعاىل من سةةةةورة البقرة يف اآلية : )واهلُُكم إله  واحد  ال إله إال هو الرمحن الرحيم..( ، ويف 63البقرة يف اآلية 
: )ذلُكُم اهلل ربُُكم ال إله إال هو 102هُو احليُّ القيوُم..( وأيضا يف قوله تعاىل من سورة األنعام يف اآلية  )اهلل ال إله إال

: )اهلل ال إله اال هو 8خالق كل شةةةيء فاعبدوه وهو على كل شةةةيء. وكيل.( وكما يف قوله تعاىل من سةةةورة طه يف اآلية 
  يات القرآنية املباركة.لُه االىماُء احُلسىن.( فضاًل عن الكثري من اآل
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وال خيفى مبدأ الثبات والشةةةمولية يف الدين االسةةةالمي الذي اسةةةتعان هبا الفنان املسةةةلم يف تكوين زخارفه وأشةةةكاله كما 
هي واضةةةةةحة يف السةةةةةمات واخلصةةةةةائن العامة للعناصةةةةةر التكوينية للزخرفة اليت انتجت وحدة شةةةةةاملة مرتابطة بأجزائها، 

(. إذ  86كز ؛ لكون الدين االسةةةةةةةةةةةةالمي جاء لكل البشةةةةةةةةةةةةر وليس حكراً على أحد.)موزو،،صمتآلفة ومتحدة يف املر 
ُوِجَدت التكوينات الزخرفية بشةةةةةةةةةةكل عام يف فنون العمارة والتصةةةةةةةةةةوير االسةةةةةةةةةةالمي فضةةةةةةةةةةالً عن فنون املخطوط والزخرفة 

ن واملصلى والقبلة رية )الصحوالتحف املعدنية وغريها، فنجد على سبيل املثال الزخارف قد توّشحت هبا العناصر العما
واحملراب واملنرب..( اليت ال خيلو منها اي جامع أو مسةةةةجد اسةةةةالمي، منذ مسةةةةجد قباء )مسةةةةجد املدينة( مروراُ مبسةةةةجد 

م( وما ضةةةةةةمرته مقرنصةةةةةةاته على العديد من الزخارف املتنوعة بعناصةةةةةةرها  635 -هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  14البصةةةةةةرة الكبري املشةةةةةةّيد  ) 
 (. 7-التصميمية كما يف )الشكل 

هةةةةةةةةةةةةةةةةةةة(  الذي  15وال ننسةةةةى عندما نتكلم عن مسةةةةاجد االسةةةةالم  نتحد، عن مسةةةةجد الكوفة، الذي بين يف سةةةةنة ) 
احتفى بزخارف نباتية وهندسةةةية فضةةةال عن بعض العناصةةةر الكتابية املمثلة باخلط الكويف الذي امتلك صةةةحنا مكشةةةوفا 

 ية وللصةةةةةةةةةحن مدخل رئيس يتألف من إطاروكانت له أربعة جدران عالية مدعومة بثمانية وعشةةةةةةةةةرين برجاً نصةةةةةةةةةف دائر 
مسةةةةةتطيل يتوسةةةةةطه عقد مدبب عند الوسةةةةةط، حوله الزخرفة اآلجرية اليت قوامها وحدات جنمية سةةةةةداسةةةةةية يف الوسةةةةةط، 

ي مكان يشكل مثمناً يعرف بةةة ) السفينة ( الذ –الصحن  –ويوجد يف صحن املسجد جمموعة من احملاريب يتوسطها 
 حمراب صةةةغري ويتألف فناء السةةةفينة من ايوانات ذات عقود مدببة ترتفع بارتفاع ار  يؤدي إىل حجرة صةةةغرية بداخلها

 (.  234(.) سلمان، ص 8 -املسجد كما يف ) الشكل 
و مروراً بزخةةارف قبةةة الصةةةةةةةةةةةةةةخرة اليت زينةةت جةةدرانةةا من الةةداخةةل واخلةةارج بعةةدد من الوحةةدات الزخرفيةةة اجلميلةةة ذات  

تغليف  فسةةةةةيفسةةةةةائي متقن. فضةةةةةالً عن الزخارف اليت اعتىن هبا الفنان املسةةةةةلم يف فن العناصةةةةةر النباتية واهلندسةةةةةية بطابع
الكتب واملخطوطات  وزخرفتها  ليكون القرآن الكرمي أول الكتب اليت منحها الفنان عناية كبرية يف نسةةةةةةةةةةةةةخه و زخرفته 

مي إذ جند الفنان يف العصةةةر االسةةةالبعد عناية نبينا حممد )صةةةلى اهلل وعليه وآله وسةةةلم( به، مثّ  فن التصةةةوير اإلسةةةالمي 
املسلم جعل من موضوعاته املتداولة امتداًدا للفكر الفين واجلمايل اليت اتسمت بفنون الزخرفة العربية اإلسالمية، عندما 

لى عاعتىن مبفهوم اإلطالق ) الزماين واملكاين ( عرب إنشةائه مكاناً فنياً متسةّماً بأفكار وتصةورات ال متناهية وغري حمددة 
 الرغم من حماكاته اجلوهرية للمرئي  اذ تعد مدرسة بغداد يف التصوير أول مدرسة معروفة يف تزويق املخطوطات يف جمال 
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 (. 187الطب  والعلوم، فضاًل عن كتب األدب مثل كليلة ودمنة ومقامات احلريري.) املوسوي، ص

توت واملعدن وأيضاً صناعة التحف املعدنية، اليت احوقد  تواجدت فنون أخرى كفن اخلزف وفن الرقش على اخلشب  
 على وحدات زخرفية ذات العناصر  اهلندسية والنباتية بأشكال طبيعية وجمردة.

 عناصر التكوين الفني:
لكل تكوين يف الفنون التشكيلية عناصر أساسية تكون مبثابة قوانني يعتمدها الفنان يف تشكيل مشاهده الفنية بشكل 

 ية بشكل خاص وُياول العناية هبا ألجل زخرفة بعض املخطوطات ومن أمهها:عام والزخرف

تعد من أهم عناصر تكوين الزخرفة بل أساس تكوين أي خط أو شكل أو هيئة أو اية مالمح.  عنصر النقطة: (1
الفضاء  ووهي تثري لدى املشاهد احساساً باحلركة والدميومة اليت متتد خارج حدود أمكنة النقطة باجتاه اخلارج حن

املفتوح ومن مث نلحظ متظهر األبعاد بني نقطتني وأكثر ومن مث يتم حتديد االجتاه على وفق قوى حركية كامنة 
يف النقط مع رد الفعل الذي تثريه يف نفس املشاهد فيجعله ينساق ال شعوريا للوصل بينهما وهذا الشعور هو 

 .(.59-58)ريا ، ص الذي يعرف باسم امليل.

يتمتع عنصر اخلط بالتعددية يف االستعمال ومن مث ال ميكن للفنان التشكيلي واملزخرف على  عنصر اخلط: (2
وجه اخلصوص االستغناء عن صفاته الفيزيائية ؛ لكون اخلطوط املرسومة باليد على سبيل املثال متغرية، فيمكن 

(. فضاُل عن امناطه  183أن يكون اخلط قويا أو ضعيفا، ناعما أو غليظا، ىميكا أو رفيعا. )نوبلر، ص 
املعروفة املتمثلة باخلط املنحين املتحرك واملمتد يف املساحات الواسعة يف فضاء املخطوط  الذي ُييل الذهن 
باجتاه النائي فضاًل عن اخلط اهلندسي الذي تتشكل منه اجزاء الوحدات الزخرفية واملتصف باجلمالية واملنتج 

. فاخلط العمودي مينحنا داللة روحية ترتبط بالسماء واملنحين بالعام لالشكال املضلعة ذات الطابع املثايل
 املادي واجلسدي.

ويعد من العناصر املهمة يف زخرفة املخطوط ملا ُيويه من طاقات تعبريية ودالالت رمزية متنح   عنصر اللون: (3
الم والنقاء والطهارة، رمز للسالتكوين الزخريف أبعادا مجالية ونفسية  سب كل لون. فمثال جند اللون األبيض ي

ويعرب عن النور وخيالفه اللون األسود الذي يدل على الظالم، فضاًل عن اللون األمحر الذي جند له دالالت 
 رمزية للعاطفة اجلياشة واخلطر والدم والنار واحلذر... فضالً عن اللون األصفر املعرب عن السرور واشعة الشمس 
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اته يرمز اىل اخلداع والغش واملر  , بينما اللون األزرق  يرمز للصدق والصداقة والذهب وقد جنده  سب درج

و  30واخللود، والبنفسجي اىل احلب واحلكمة، واألخضر إىل العطاء واألمل واحلياة واخلصوبة. ) اجلبوري ، ص 
 .(.60ص 

لمة ) ألوان( مزيتها ودالالهتا فقد وردت كونلحظ أّن القرآن الكرمي قد احتفى باأللوان واعطى هلا امهية كربى من ناحية ر 
واشتقاقاته يف سبع آيات كرميات  وكأنا اشارة من اهلل سبحانه وتعاىل اىل ان الطيف الشمسي فيه سبعة ألوان مع تواجد 

نُةَها قَاَل نًي من سورة البقرة كما يف قوله تعاىل: )قَاُلواع ادعُع لََنا َربرَك يُةبةَ  69لفظة )لون( يف آية وحيدة  وهي اآلية   لرَنا َما َلوع
نُةَها َتُسرُّ النراِظرِيَن(. بينما يف املواضع االخرى السبعة جندها كم رَاُء فَاِقع  لروع  يأيت: اِإنرُه يَةُقوُل ِإنّةَها بَةَقرَة  َصفع

ِلَك آليًَة ًلَقوعم. أَلعَوانُُه ِإنر يف ذَ : )َوَما َذَرأَ َلُكمع يف اأَلرعِ  خُمعَتِلًفا 13كما يف قوله تعاىل من سورة النحل يف اآلية  -1
 يَذركرُروَن( .

ُلِكي ُسُبَل َرًبِك ُذُلالً خَيعرُجُ 69كما يف قوله تعاىل من سورة النحل يف اآلية  -2 ِمن  : )مُثر ُكِلي ِمن ُكًل الثرَمرَاِت فَاسع
 ُروَن( .ِإنر يف َذِلَك آليًَة ًلَقوعم. يَةتَةَفكر  بُطُوِنَا َشرَاب  خمُّعَتِلف  أَلعَوانُُه ِفيِه ِشَفاء لِلنراسِ 

 ’: )َوِمَن آيَِتِه َخلُق السرَمواِت واألرعِ  واخِتالُف ألِسَنِتُكم22كما يف قوله تعاىل من سورة الروم يف اآلية  -3
 ِإنر يف َذِلَك آليَات. للعاِلِمنَي(.’وأَلعَواِنُكم

َنا ِبِه مَثَرَات. خمُّع 27 كما يف قوله تعاىل من سورة فاطر يف اآلية -4 َرجع َتِلًفا : )َأمَع تَةَر َأنر اللرَه أَنَزَل ِمَن السرَماء َماء فََأخع
َِباِل ُجَدد  بِيض  َومُحعر  خمُّعَتِلف  أَلعَوانُةَها َوَغرَابِيُب ُسود (.  أَلعَوانُةَها َوِمَن اجلع

َا خَيع : )َوِمَن ال28كما يف قوله تعاىل من سورة  فاطر يف اآلية  -5 َواًب َواألنةعَعاِم خُمعَتِلف  أَلعَوانُُه َكَذِلَك ِإمنر َشى نراِس َوالدر
 اللرَه ِمنع ِعَباِدِه العُعَلَماء ِإنر اللرَه َعزِيز  َغُفور (.

ابِيَع يف األرعِ  َكُه يَةنَ : )َأمَع تَةَر َأنر اللرَه أَنَزَل ِمَن السرَماء َماء َفَسلَ 21كما يف قوله تعاىل من سورة الزمر يف اآلية  -6
َرى ألوعيل األَلعَباِب( .مُثر خُيعرُِج بِِه َزرعًعا خمُّعَتِلًفا أَلعَوانُُه مُثر يَِهيُج فَةتَةرَاُه ُمصعَفرًّا مُثر جَيعَعُلُه ُحطَاًما ِإنر يف ذَ    ِلَك َلذِكع

فضال عن ذلك جند هنالك العديد من اآليات الكرميات تذكر االلوان بشكل صريح فنجد اللون األبيض واألسود 
َِباِل ُجَدد  بِيض  َومُحعر  خمُّعَتِلف  أَلعَوانُةَها َوَغرَابِيُب سُ 27واألمحر قد ذكر يف قوله تعاىل من سورة فاطر يف اآلية  ود  : )َوِمَن اجلع

َيع 187االبيض كما يف قوله تعاىل من سورة البقرة يف اآلية  (.. فضاًل عن اللون  َ َلُكُم اخلع َربُواع َحىتر يَةَتبَةنير  ُط : )وَُكُلواع َواشع
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ِر.....(...ويف اآلية  َوِد ِمَن العَفجع َيعِط اأَلسع َن يمن سورة االعراف:)َونَةزََع يََدُه فَِإَذا ِهَي بَةيعَضاء لِلنراِظرِ  108األَبةعَيُض ِمَن اخلع
َفرًّا لرظَلُّوا ِمن بَةععِدهِ   51(. واللون األصفر يف اآلية  ُفُروَن يف سورة  الروم من قوله تعاىل: )" َولَِئنع أَرعَسلعَنا رًُِيا فَةرََأوعُه ُمصع  َيكع

َضرِ  80(.. واللون األخضر يف اآلية  ا فَِإَذا أَنُتم نَارً  من سورة يس من قوله تعاىل:) الرِذي َجَعَل َلُكم ًمَن الشرَجِر األخع
رِِمنَي يَةوعَمئِ  102ًمنعهُ تُوِقُدوَن (. واللون االزرق يف اآلية  ذ. من سورة طه من قوله تعاىل:) يَةوعَم يُنَفُ  يف الصُّوِر َوحَنعُشُر العُمجع

 ُزرعقًا(.

ة حمصلة مجع ثابيعّد الشكل أهم العناصر األساسية اليت ُتظهر التكوين العام الذي جنده مب عنصر الشكل: (4
ى نباتية مكعب..( وأخر  –مثلث  –مستطيل  –النقطة واخلط واللون فنلحظ تشكله بأمناط هندسية )مربع 

 أو غري منتظمة. ومن أهم أنواع التكوينات الفنية اليت حتدد الشكل واملضمون هي:
 

 

 

 

 

 

 

عنصر الفضاء: مينح الفضاء التكوين الزخريف العام وجوده ؛ بوصفه احليز املتمظهر امامنا يف املساحة احملدد  (5
للرسم سواء أكان ببعدين أم ثالثة.  فاإلنسان من خالل وجوده يف احلياة ميثل اجلزء املوجب يف داخل احلقل 
الفضائي ؛ لكون الفنان اعتىن بعنصر الفضاء منذ ازمنة بعيدة، وينبع من احلاجة اىل إدراك العالقات احليوية 

 (. 9يف بيئته إىل أن يسبغ معىن ونظاماً على عام من الوقائع والنشاطات. )شولز، ص

يرمز للرسوخ والصالبة والدوام يعبر عن   :التكوين الهرمـــــــــــي -

 .الالنهائية

 يرمز للشموخ والعظمة والتحدي والرفعة والعلو : التكوين المســـــــتطيل -

 :  يرمز للنعومة واألنوثة والرقة التكوين البيضـــــوي -

: يرمز للديمومة  والالنهائية وللحركة المتسامية  التكوين الحــــــلزوني -

 .مةنحو الق

: يرمز لالنهاية و والليونة واألنوثة واالنسيابية  التكوين المنــــــــحني -

 .والجمال
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شونة والليونة ومة واخلعنصر امللمس: وهو عنصر يعىن بابراز السمات واخلصائن الفنية لسطوح األشكال كالنع (6
 اليت تتنوع بتعدد اخلامات وطرق األداء اليت متنح التكوين الزخريف مجاليات ودالالت رمزية متباينة.

 المبحث الثاني: العناصر التكوينية في الفنون الزخرفية: 

األشكال التجريدية وعالقته ب ملا كانت الزخرفة اإلسالمية ترتبط بالدين والعقيدة اإلسالمية من خالل تأكيدها أمهية الرمز
على الوحدة الزمانية املطلقة من حيث أنا كانت تؤمن  –الزخرفة  –وترك األشكال اليت نى عنها اإلسالم. عملت 

بأن " الغيب هو سر من أسرار اخلالق اهلل تعاىل فهي دائماً تواقة إىل املكنون "، وقد أُشِرَب الفنان املسلم يف قلبه روح 
.( معتمدًا على 288يزركش املربع واملستطيل ويستنطق السطح الصامت بالنقش والنمنمة. )خليل،ص دينه فذهب 

 أهم العناصر التكوينية للزخرفة:

استعان االنسان عرب العصور بشكل عام ويف احلضارة اإلسالمية بشكل خاص باألشكال  العناصر اهلندسية: (1
ط متعددة بتعدد االساليب ؛ لكون القانون العام الية وحدة اهلندسية  ألجل التجريد فأنتج تكوينات ذات أمنا

زخرفية يتمثل بالشكل اهلندسي املربع أو الدائرة  وهذا ماجنده حاضرًا يف أغلب التكوينات الزخرفية املنفذة على 
فة لجدران املساجد والقباب واملآذن واحملاريب مبشاهد فسيفسائية رائعة الدقة فضاًل عن حضورها يف زخرفة اغ

املخطوطات والوثائق التارخيية العلمية واألدبية والدينية. ومن أهم أنواع األشرطة اهلندسية: املضفور الزوجي واملضفور 
الثالثي مع التقييد باملقاييس، إذ إنا تشكل العامل املهم واألساسي يف إجناح عملية الرسم ليتخذ كحشوات 

، ف املعدنية والزجاجية واألواين اخلزفية واملصورات العربية. )حسنيللمحاريب واألبنية، يف املساجد أو على التح
.(. فقد تطورت الوحدات اهلندسية فيما بعد عندما استعان املزخرف املسلم باألشكال واملضلعات النجمية 93ص

 (.  10- 9املنتشرة يف العراق ومصر والشام و واملغرب العريب كما يف الشكلني ) 
حلروفية(: انتشر اخلط العريب يف الفنون اإلسالمية عندما رعاه االسالم ومنحه قدسية بنزول العناصر الكتابية )ا (2

القرآن الكرمي على خامت النبيني حممد )صةةةةةةةلى اهلل عليه وآله وسةةةةةةةلم( باللغة العربية، ومن مث متت االسةةةةةةةتعانة به 
امن للميالد( لثاين للهجرة )الثبوصةةةةةةةةةةةةفه وحدًة زخرفية يف تزيني جدران اجلوامع والقصةةةةةةةةةةةةور والبيوت منذ القرن ا

 وعلى ابدان التحف املعدنية واألواين الفخارية وعلى أغلفة املصاحف واملخطوطات واملسوغات بكل أنواعها 
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ية. فقد أخذ اخلط العريب  كوسةةةةةةةةةةةةةةةائل للتزويق والرتميز والتربك باآليات القرآنية واالحاديث النبوية والقدسةةةةةةةةةةةةةة

خاص أمهيته من تعاليم االسةةةةةالم يف القرآن الكرمي فأصةةةةةبحت تالوة اإلسةةةةةالمي بشةةةةةكل عام والكويف بشةةةةةكل 
القرآن ونسةةةةةةةةةةةةة  آياته جبماليات اخلط العريب وزخرفته من أعظم الوسةةةةةةةةةةةةةائل اليت يتقرب هبا املسةةةةةةةةةةةةةلم إىل خالقه 

 سبحانه وتعاىل
ا اخلط فكان هذإذ جند هنالك عناية واضةةةةةةةةةحة لدى الفنان املسةةةةةةةةةلم باخلط الكويف املزخرف وإظهاره مبظهر هندسةةةةةةةةةي، 

بسةةةةةةةةةةةةيطاً ال تعقيد فيه، لكنه ال خيلو من طابع زخريف رصةةةةةةةةةةةةني، وقد تطور عنه اخلط الكويف املورق واملزهر، إذ خيرج من 
أطراف حروفه سةةةةةةةيقان نباتية دقيقة، حمملة بالوريقات أو الزهور أو أشةةةةةةةكال ورقية ذات فصةةةةةةةوص، وهناك اخلط الكويف 

عتقد شةةكل هندسةةي معرب عن الباطن وأيضةةاً الكويف املربع اهلندسةةي قائم الزوايا. وياملضةةفور ذو احلروف املرتابطة لتبدو ك
أّنه نشةةةةةةةةةةةةةةةأ يف العراق  وهنالك نوع من الزخارف الكتابية غري الكونية خطوطها حمدودة على هيئة طائر أو حيوان أو  

 (. 59 – 58(. )هادي، ص 12 – 11كشكل الطغراء  كما يف الشكلني )

فنون الزخرفية وجود الكثري من الزخارف احلروفية  منفذة على تيجان األعمدة وعلى أغلب احملاريب ويلحظ املتتبع لل  
اجملوفة واملسةةةةةةةةةةةةةةطحة  وعلى  املآذن والقباب واألواوين واجلدران الداخلية للمسةةةةةةةةةةةةةةةاجد وغريها ؛ لكون الفنان املسةةةةةةةةةةةةةةلم 

َُزخعرف على وجه اخلصةةةةوص اعتقد بأّن االسةةةةتعانة بالزخرفة يف الف
لكونية التسةةةةبيحية ن جاء مبثابة  التعبري عن احلركة اوامل

 التوحيدية هلل سبحانه وتعاىل .

 -أزهار -أوراق  -عناقيد العنب  –براعم  –سةةةيقان  -العناصةةةر النباتية: تعد أشةةةكال عام النبات )أغصةةةان  (3
سةةتعان هبا سةةة اليت ا..(  مصةةدرا أسةةاسةةياً للفنان املزخرف يف العصةةر االسةةالمي وعّدها من العناصةةر الرئي-مثار 

الفنان باسلوب رمزي وجتريدي يف تشكيل الوحدات الزخرفية. اذ متتاز الزخارف النباتية سواء أكانت املرسومة 
على املخطوطات والوثائق التارخيية وعمارة املسةةةةةةةاجد والعتبات املقدسةةةةةةةة أم احملفورة منها على األواين والتحف 

ال مجاليات التحديد والتعقيد والتشةةةةةةةةابك والتكرار والتماثل ل شةةةةةةةةكاملعدنية   برتتيب هندسةةةةةةةةي منظم  يعتمد 
النباتية من وريقات ثنائية وثالثية الشةةةةةةةةةةةحمات إىل كيزان الصةةةةةةةةةةةنوبر واملراوح النخيلية اليت تلتف بصةةةةةةةةةةةورة رائعة 

صةةةةةر ااجلمال واألوراق وازهار االكانتش والفروع النباتية اليت تنسةةةةةاب يف حركة ديناميكية تضةةةةةم يف داخلها العن
 النباتية األخرى كاألزهار بأنواعها والوريدات يف داخل الفروع امللتوية وداخل األشكال اهلندسية باسلوب
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(.  إذ جند هذا االسةةةلوب ميثل طرازا اسةةةالميا ظهر يف الزخرفة الفاطمية 163يقرتب من التوشةةةيح. )مالعزي، ص  

غصةةةةةان لعات هندسةةةةةية غنية باشةةةةةكال السةةةةةيقان واأليعتمد على مبدأ التنسةةةةةيق بني العناصةةةةةر النباتية يف داخل مضةةةةة
واألزهار ويف بعض األحيان يتم مجعها مع األشةةةةةةةةةةةةةكال اهلندسةةةةةةةةةةةةةية على وفق عمليات التطعيم والتجريد والتكفيت 

 (.13-والتعشيقن، والتزويق كما يف )الشكل
 حلية باسلوب شكال ااآلدمية واحليوانية: اعتىن الفنان املسلم واملزخرف على وجه اخلصوص مبحاكاة بعض األ  (4

رمزي يبتعد عن التفاصةةيل واللواحق املادية ليتخذ منها عناصةةر تشةةكيلية ذات طابع زخريف قائم على التحوير والتبسةةيط 
والتجريد لالبتعاد من التجسةةةةةيم واالقرتاب من التسةةةةةطيح. فقد اعتمد الفنان املسةةةةةلم على العديد من املشةةةةةاهد الطبيعية 

ن منذ الفنون الرافدينية وصةةةةةةةةةوال اىل الفن االسةةةةةةةةةالمي ذات الوحدات الزخرفية املتنوعة ومن اليت نفذها على نتاجات الف
أمهها:)أشةةةةةةرطة فيها أشةةةةةةكال  لطيور وحيوانات ذوات األربع وهي تسةةةةةةري بالرتل( و) شةةةةةةكل  لطائرين متقابلني وبينهما 

نقضُّ ن آخر أو شةةةكل لطائر جارح يزخرفة كانت معروفة عند اآلشةةةوريني القدماء( و ) شةةةكل حليوان. ينقضُّ على حيوا
على حيوان أو طةةائر آخر ( و )أشةةةةةةةةةةةةةةكةةال مركبةةة حركيةةة كةةالطيور ذوات الوجوه اآلدميةةة املتمثلةةة مبةةا يعرف بةةالرُباق اليت 

 116وجدناها يف بعض املنمنمات اإلسةةةالمية و اجلداريات الفسةةةيفسةةةائية العمارية يف الدول اإلسةةةالمية. )األلفي، ص 
 (14-لشكل (.كما يف )ا156و ص
الفنان املسةةةةةةلم كان وما يزال معنيا بالبحث عن األشةةةةةةكال اجلديدة األصةةةةةةلية وليس عن األشةةةةةةكال املألوفة، إذ  (5

األشةةكال املبتكرة جندها متوالدة بفعل اشةةتباكات قواطع الزوايا من اجل حتقيق املزيد من اجلمال الذي يسةةبغه 
دوائر اليت يُبدع يف زخرفتها أشةةكااًل هندسةةية كال -القرآنية على وجه اخلصةةوص–على املخطوطات اإلسةةالمية 

 -املتماسةةةكة واملتجاورة واجلدائل فضةةةالً عن اخلطوط املتكسةةةرة واملتشةةةابكة بوحدات األشةةةكال اهلندسةةةية )املربع
 (.181املسدس...( وخاصة النجمية أو األطباق النجمية.)املوسوي،ص-املخمس-املعني-املثلث

عاليم ة اإلسالمية بأساليبها وعناصرها التكوينية استندت إىل مفاهيم فكرية مستنبطة من تمما تقدم جند الزخرفة العربي   
القرآن الكرمي، من خالل مانشاهد من وحدات زخرفية وأشكال رمزية ذات عناصر كتابية أو نباتية أو هندسية لتحقيق 

 الشمولية.
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 المبحث الثالث: نفائس المخطوطات في العتبة العباسية المقدسة

اعتىن العلماء واألدباء والباحثون بالكتب واملكتبات على مر العصور السابقة، وأمثرت تلك العناية احلضارية يف اكتناز 
عدد كبري من املخطوطات والوثائق العلمية لنتاج أكابر العلماء السابقني اليت تغطي كل أنواع العلوم واملعارف حىت بات 

ا م احصائية ملا حتتويه املكتبات العاملية من املخطوطات والوثائق النفيسة، منها ممن الصعب على العام اليوم أن يقدّ 
 ُحقق ومنها ما ينتظر من ينفض الغبار عنه واخراجه للنور. 

 1328وتعد مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة واحدة من املكتبات العريقة اليت يعود زمن تأسيسها اىل 
 ؛ إذ إّنا تضم جمموعة من أّمهات الكتب املهمة، وتزخر بعدد كبري من الذخائر والنفائس اخلطية 1963هة، املوافق 

ا مركز خاص بة صرًحا حضاريًا وأدبًيا نابًضا باحلياة، وكان من بني أقسامهالرتاثية وهي يف غاية األمهية، فتمثل هذه املكت
حلفظ املخطوط وترميمه وصيانته، وهو عمل دؤوب يقوم على هتيئة اجلو املناسب والظروف املالئمة هلذه النفائس بدءا 

شئت هلذا تربات عدة أُنمن صيانتها وترميم ما يستحق الرتميم منها مث ايداعها لضمان سالمتها، وذلك بوساطة خم
 (.65الغر  منها: املخترب البايولوجي والكيماوي وخمترب الرتميم، واألعمال الفنية. )دليل مكتبة،ص

ولسنا بصدد احلديث عن أقسام املكتبة املتعددة ووظائفها ومهامها، فاحلديث عن هيكلية املكتبة ونظامها ُيتاج إىل 
 النشاطات املختلفة هلذا الصرح العلمي املبارك. مؤَلف وقد وثّق ذلك يف دليل خاص يوّضح

إذ سنكتفي بتسليط الضوء على جزء من كل لعدد من النفائس والوثائق اليت تكتنزها هذه املكتبة، فامللفت للنظر أن 
وطات طالزائر اليوم هلذه املكتبة ينبهر  جم خمطوطاهتا لكونا متثل وجًها من وجوه الرتا، اإلسالمي ففيها نفائس املخ

للمصحف الشريف والسرية النبوية املطهرة، والفقه، والسياسة، واألخالق، ومثلها يف األدب والعرو  والنحو والتاري  
 واجلغرافية والفلسفة والطب والفيزياء والكيمياء والرماية والفلك والرياضيات.
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 نفائس مخطوطات المكتبة:

يس لغويًا اصطالحًيا عن معىن كلمة نفيس.فقد ورد يف معاجم اللغة أن النفال بد لنا يف بداية احلديث أن نقدم تصورًا 
)اسم( مجعه نفائس، فشيء نفيس: مبعىن عظيم القيمة يُرغب فيه، ونَةُفَس )فعل(، فنفس الشيء نفاسة ونفوًسا ونِفاًسا، 

الثبوت وهي من  هة تدل علىونَةَفَسا فهو نفيس، واجلمع نِفاس، ونَةُفس الشيء: كان ذا قيمة عظيمة، ونِفاس صفة مشب
 (.572/ ص 16)نفس(: أي غايل الثمن وذو قيمة. )ابن منظور(و )تاج العروس،ص 

فمن خالل االستعرا  اللغوي السابق للفظة) نفس( جند النفيس هو الثمني واملخطوط: هو األنفس واألجود واألمثن 
ا؛ ها: ِقدم املخطوط؛ فالسبق الزمين للمخطوط مهم جدقيمة من غريه؛ إذ تتأتى هذه النفاسة واألمهية من أمور عّدة من

إذ ما يعود للقرن األول اهلجري غري الذي ترجع مادته العلمية اىل القرن السادس أو السابع، وما ُكتب يف القرن السادس 
 يمة علمية قوالسابع غري الذي ُكتب يف القرن التاسع والعاشر وما تالمها، كما أن فرادة النسخة املخطوطة تكون ذات 

مثينة ونفيسة يف التحقيق لكون التثبت منها يكون أقوى من املخطوطة ذات النس  املتعددة، وعلى وجه التحديد اذا  
 كان قد نس  خبط أكثر من ناس . فضال عن املادة العلمية اليت يتضمنها املخطوط.

لشريف نفيسة سة: صفحة من املصحف اوفيما يأيت استعرا  لبعض نفائس مكتبة وخمطوطات العتبة العباسية املقد
( يتضمن هذا املصحف النفيس يف أصله ثالثة مصاحف جمموعة 15-للغاية تعود  للقرن الثاين للهجرة كما يف )الشكل 

يف مصحف واحد، كتبت بعض صفحاته خبطوط كبرية، واملتبقية  روف أرق مع االختالف يف النقوش، وإن كل واحد 
يرجع كتابة هذا املصحف اىل القرن الثاين للهجرة، كتب على الرق باللون االسود  0سطور من هذه املصاحف خمتلف ال

املائل للقهواين، أدخلت عليه بعض النقاط احلمراء لإلعراب واخلطوط املائلة لفك اعجام احلروف، وهي نسخة نفيسة 
س، 7زب )امش لتشخين موضع احلللغاية زيد فيهما بعض فواصل اآليات بشكل الزخارف مباء الذهب، وكذا يف اهلو 

 (.15 – 1/14سم(.)فهرست خمطوطات،37x26ق، 40

( نسخة من املصحف الشريف باخلط الكويف، تعود للقرن الرابع للهجرة وهي 16-فضاًل عن ذلك جند يف )الشكل 
 ر الصفحة األوىل هنسخة نفيسة للغاية يتخلل مابني سطورها زخرفة ذات عناصر نباتية دقيقة جدا ومجيلة للغاية ازدان ظ
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)فهرست  سم(.19x5/25س، 4ق، 20منها بكتيبة مذهبة وبالالزورد، وقد ختمت اآليات بدوائر بارزة مباء الذهب،)
 (18 – 17/1خمطوطات،

(، نلحظ 17-وهنالك نسخة من املصحف الشريف غاية يف اجلودة والنفاسة تعود للقرن الثامن للهجرة يف )الشكل 
وعنوانات السور خبط ارُياين، تعود للقرن السابع او الثامن للهجرة، عنوانات السور وعدد أبياهتا   ان املنت خبط احملقق،

كتبت يف لوحة مذهبة فنية بقلم ابيض، وفواصل اآليات بشكل وردة ذهبية وكل جزء مميز بنقوش على شكل العني 
 (13 – 12/2(. )فهرست خمطوطات،8/25x3/35س،11ق، 354املزخرفة واملذهبة )

( من اجنازات اهلند الفنية، كتب كل جزء يف ورقة واحدة 18-ويف نسخة نفيسة اخرى جند املصحف الشريف )االشكل 
يبتدأ كل سطر منها بكلمة يكون احلرف االول منها حرف األلف، الصفحات مجيعها جمدولة مزخرفة -وجهاً وظهراً –

 (. فضاًل 15 – 14/2فحاهتا . )فهرست خمطوطات،بزخارف نباتية مباء الذهب وغريه، أثّرت األرضة على بعض ص

(، اذ 19-عن ذلك هنالك نسخة نفيسة من تفسري القرآن جمهولة املؤلف عتيقة تعود للقرن السادس اهلجري )الشكل 
نالحظ انا نسخة عالية القيمة عليها بعض التفسريات والتعليقات، وقد ذكر املؤلف يف ذيل كل آية بعض املسائل منها 

النزول وبعض االحكام الشرعية، واملعضالت النحوية واللغوية املأخوذة من كبار النحويني وم يصرح مبصادره،  اسباب
 ( 111/1)فهرست خمطوطات،0وجاء يف هامش املخطوط ذكر اجزاء القرآن

 جريهة( قدمية ونفيسة جدا تعود للقرن السابع اهل230وهنالك نسخة من كتاب الطبقات حملمد بن سعد الواقدي)ت
(  اليت تبدأ بالسرية النبوية، مث ذكر احملّدثني يف طبقات اىل زمن املؤلف يف مخسة عشر جملدا، جاء يف 20-)الشكل

هامش صفحات عدة منها عالمات السماع والقراءة، كتب اسم الكتاب واملؤلف خبط قدمي جيد عى ظهر الصفحة 
ن كتاب القانون يف الطب للشي  الرئيس ايب علي ابن ( فضالً عن نسخة م2 – 26االوىل منها. )فهرست خمطوطات،
( وهو اشهر واجل كتاب يف الطب، تناول فيه املؤلف انواع 21-هة )الشكل 690سينا، نسخة نفيسة تعود لسنة 

 االمرا  وكيفية تشخيصها وعالجها واالدوية املفردة، وامرا  االعضاء، وكيفية ترتيب االدوية، مرتب غلى مخسة فصول 
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)االول: الكليات الطبية( و)الثاين:االدوية املفردة(و )الثالث: االمرا  اجلزئية لكل عضو( و )الرابع: االمرا   هي:
 (39 – 38/1اجلزئية غري املختصة(و )اخلامس: طريقة تركيب االدوية( . )فهرست خمطوطات،

قرن السابع ة ونفيسة جدا تعود لليف حني جند هنالك نسخة من كتاب اجلامع الصحيح اليب عبد اهلل البخاري  قدمي
( ؛ اذ حتتوي النسخة على اول كتاب البيوع اىل 22-اهلجري مصححة عليها عالمات البالغ وقراءات عدة )الشكل 

باب هجرة النيب )صلى اهلل عليه وآله وسلم( مصححة عليها تعليقات وبالغات وقراءات عدة، كتب يف هوامش 
ايب احلسن نور الدين السماحي احلنفي (، و)بلغ على االطفلي قراءًة( الصفحات ) بلغ على احلافظ الشي  

(. وصوالً اىل نسخة نفيسة اخرى من كتاب نج 191/2سم( )فهرست خمطوطات،8/19x8/26س،27ق،193)
( 23-هة( وقابلها مع نسخة ابن السكون النحوي )الشكل 728البالغة خبط ابن احلداد البجلي احللي كتبها سنة )

هة(، نسخة قدمية ونفيسة للغاية، كتب عليها الناس  شرحا مفصال عن حول 406مجع الشريف الرضي )وهي من 
/  17سم(. )فهرست خمطوطات،23x2/16/ 3س، 14ق،168طريقة استنساخه، عليها تعليقات وشروح كثرية )

2) 

( نسخة قدمية 24-الشكل فضالً عن نسخة نفيسة من كتاب الصحاح يف اللغة للجوهري تعود للقرن التاسع اهلجري )
حمرّكة كتبت عنواناهتا بقلم امحر من الشنجرف وجاء اسم الكتاب على ظهر الصفحة االوىل وسطدائرة، وفيها بيتان يف 

(مع نسخة نفيسة من  15 – 268/2سم( ) فهرست خمطوطات،33x5/42س، 29ق، 245توصيف الكتاب )
( نسخة مصححة 25-ود للقرن التاسع اهلجري )الشكل كتاب شرح املوجز يف الطب لنفيس بن عو  الكرماين تع

وعليها حواش، كتبت فيها اىماء االدوية وبعض القوانني بقلم الشنجرف يف اهلامش عليها متلك احد اعالم القرن العاشر 
 (.242/2()فهرست خمطوطات،12x7/21س،25ق،222اهلجري )
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 الفصل الثالث: اجراءات البحث

اعتمد البحث احلايل على املفتتحات البصةةةةةةةةةةةةةةرية األوىل من املخطوطات القرآنية والعلمية والدينية  أواًل: جمتمع البحث:
وبعض الوثائق التارخيية املزخرفة  واملتواجدة يف مكتبة العتبة العباسةةةةةةةةةةةةةةية املقدسةةةةةةةةةةةةةةةة يف كربالء بالعراق يف احلقبة املمتدة 

مت االسةةةةتعانة مبصةةةةادر املكتبة املطبوعة واملخطوطة ( خمطوطة 100للهجرة(  والبالغ عددها حوايل ) 1244 – 520)
 واملفهرسة واملخزونة واحملققة. 

 مت اختيار بعض النماذج املصةةةورة لبعض خمطوطات العتبة العباسةةةية املقدسةةةة، بصةةةورة قصةةةدية لتمثل ثانياً: عينة البحث:
 ( مناذج لصفحات أوىل من كل خمطوطة.7عينة للبحث احلايل والبالغ عددها )

ات اعتمدت الدراسة احلالية املنهج الوصفي يف التحليل  للتعرف على  العناصر الزخرفية  للمفتتحاً: منهج البحث:ثالث
البصةةةرية األوىل من خالل الكشةةةف عن آليات اشةةةتغال العناصةةةر التكوينية يف زخرفة املخطوط، بدءا من الوصةةةف العام 

 ومرورا ببنية الصورة الزخرفية  الشكلية والفكرية. 

بعاً: حتليل العينة: يتم تقدمي وحتليل بعض مناذج املخطوطات النفيسةةةةةةةةةةةةةةة من مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسةةةةةةةةةةةةةةية را
 املقدسة للكشف عن أهم التكوينات الزخرفية للصفحات األوىل كمفتتحات بصرية للمخطوط.
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 (1منوذج )

 كتاب كيمياء السعادة للغزايل /اجلزء الرابع.اسم املخطوط:  

 .-------------اسم الناس : 

 تاري  النس : أواخر لقرن السادس اهلجري

 العائدية:مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة.   

ر متثل املخطوطة نصوصاً كتابية خالية من أية عناصر زخرفية ليصبح املشهد العام لتكوين املفتتح البصرية للكتاب يقتص
اوز لسعادة( فنالحظ أّن الناس  قد توج العنوان بة)اجمللد الرابع(  جم كبري وخبط الثلث  جتعلى عنوان الكتاب )كيمياء ا

مساحة العنوان ومبداد أسود مع حتريك الكلمات ومن مث جند اربعة أسطر متوازنة ومتشاهبة يف االسلوب اخلطي والرتكيب 
 واحلجم واللون ابتداء من العنوان وصوالً اىل اسم الغزايل.

ظهرت بعض التعليقات والشروح وبعض احلكم واالقوال املأثورة  يف حميط املفتتح البصري، فمثاًل نالحظ يف وقد مت
املستوى العلوي تواجد اجلملة )من سّر املؤمن فقد سرر اهلل( يف حني جند يف املستوى السفلي بعض االقوال املهمة منها 

اّل أّنين ال أعلم(.فضال عن )أشُد العلماء تواضعاً أشدهم علماً( مقولة الفالطون مفادها )ليس معي من فضيلة العلم ا
و )لكل دواء استطب هبا اال احلماقة أعّيت من يداويها(. مثل هكذا خمطوط يف القرن السادس اهلجري وما سبقه، نادرا 

ه داخل فضاء املشهد تما جند هنالك عناية واضحة بزخرفة املفتتحات األوىل له واالكتفاء باخلط العريب املنساب  رك
التكويين العام. وبالتايل نالحظ أّن الفنان املسلم قد اعتىن بالنس  على حساب الزخرفة لكونه ركز اهتمامه على مضامني 

 الكتاب الفكرية بعيداً عن التفاصيل الزخرفية.
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 ( 2منوذج )

 3كتاب مدارك االحكام يف شرح شرائع االسالم / اجلزء اسم املخطوط:  

 اسم املؤلف: السيد مشس الدين حممد بن علي املوسوي العاملي 

 اسم الناس : حممد كرمي بن عبدالوهاب الكاشاين.

 هة 1016تاري  النس : 

 العائدية:مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة.   

ناصر الكتابية فقط يز على العاعتىن الناس  هلذه املخطوطة النفيسة بتقدمي عنوان الكتاب مع بعض شروحه، مع الرتك
من دون االهتمام باألطر الزخرفية اهلندسية كانت ام النباتية، بالرغم من ان الفنان الناس  قد اعتىن بتقدمي الشروح مع 
العنوان )كتاب مدارك االحكام يف شرح شرائع االسالم( هبيئة هندسية تتخذ من الشكل اهلندسي املثلث املقلوب قانوناً 

املكتوبة باملداد األسود على السطح التصويري للمخطوط. احتوى النن املكتوب على ستة أسطر متفاوتة للمساحة 
 جم الكلمات اليت تقل نزواًل. فضاًل عن تواجد العديد من الشروحات حول النن ويعد هذا املخطوط من الكتب 

رعية تعود اىل الذي ُيوي قيمة فكرية وأحكاما شالنفيسة يف خزانة مكتبة ودار املخطوطات يف العتبة العباسية املقدسة 
 اكثر من اربعمائة سنة ماضية فضالً عن طريقة الكتابة اليت وجدناها اختذت من خط النس  قانوناً هلا.

 ( 3منوذج )

 مصحف شريف نفيس مذهب  اسم املخطوط:

 ---------------------اسم الناس : 

 هة 1016تاري  النس : 

 ار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة.  العائدية:مكتبة ود
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تعد هذه املخطوطة القرآنية احدى أهم  نفائس مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة ملا حتويه من مجاليات   
زخرفية يف االسلوب واألداء والتقنية ودقة الزخرفة وتنوعها يف الوحدة والتكوين. نلحظ الصفحة األوىل متثل فاحتة الكتاب 

ِم اللرِه الررمحعَ فنجد العناصر الكتابية اليت حوت النن  ُد 1ِن الررِحيِم )القرآين متمثال بفاحتة الكتاب يف قوله تعاىل: )ِبسع مع (احلَع
َتِعنُي )4( َماِلِك يَةوعِم الًديِن )3( الررمحعَِن الررِحيِم )2لِلرِه َرًب العَعاَلِمنَي ) تَ 5( ِإيراَك نَةععُبُد َوِإيراَك َنسع ِدنَا الًصرَاَط العُمسع  ِقيمَ ( اهع

َت َعَليعِهمع َغريعِ العَمغعُضوِب َعَليعِهمع َواَل الضراًلنَي )6) ( (. اليت تدور حول حماور العقيدة والعبادة 7( ِصرَاَط الرِذيَن أَنةعَعمع
ومنهج احلياة.. اذ قام الفنان خبط اآليات الكرمية خبط النس  بشكل متقن وانسيايب مبداد أسود يفصل بني آية وأخرى 

دائري بلون ازرق فريوزي، حتوي مثانية رؤوس وكأنا جنمة مثانية عراقية ويف داخلها أربع نقط سوداء ويف مركزها  بشكل
نقطة محراء.. هذه العناصر احلروفية وجدناها منسوخة يف داخل تكوينات غري منتظمة تشبه هيئة السحاب تفصل النن 

د هندسية نات الدائرية الصغرية. أحاط املزخرف النن القرآين  دو عن االرضية الطالئية الذهبية واملرصعة ببعض التكوي
بيضاء من اجلهات األربعة فنلحظ على دفيت التكوين شريط زخريف غين بالوحدات الزخرفية ذات العناصر النباتية مكونة 

مع  ابطةالزهري..( مرت  –األبيض  –األخضر  –األصفر  –من أحدى عشرة وحدة زخرفية بألوان متعددة )األمحر 
بعضها عموديا وتتفرع منها اغصان وبراعم حلزونية باالجتاه بينما يوجد مستطيالن اثنان يف املساحة العليا وآخر يف 
األسفل حمددان بشريط ذي عناصر هندسية متشابكة مع بعضها البعض بلون ذهيب ويف داخله وحدات زخرفية بعناصر 

املتشابكة  الزخريف بشريط أخري غين باالمتدادات احللزونية لسيقان النباتاتنباتية جنمية فائقة اجلمال. لينتهي املشهد 
 واملتكررة واملتداخلة مع بعضها البعض على أرضية طالئية سوداء اللون ُيدد املخطوطة خطني األول أمحر واآلخر أسود.

النن القرآين ومنح املفتتح  ريف حولفالفنان املزخرف اعتمد مجاليات الرتكيب والتذهيب والتزويق يف تصميم تكوينه الزخ 
البصري األول أمهية بالغة الدقة واجلمال البراز قداسة كالم اهلل سبحانه وتعاىل ؛ ألّن الصفحات األوىل لكل خمطوط 
تكاد تكون مبثابة عنوان رئيس له ومن مث جند اغلب الفنانني املزخرفني ُياولون الرتكيز على الصفحات األوىل لكونا 

 األوىل والبوابة الرئيسة واملفتاح البصري األول لتهيئة ذهن املتلقي اىل حمتويات كل خمطوطة. العتبة
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 (4منوذج )

 الصفحة االوىل من جمموعة سور قرآنية نفيسة اسم املخطوط:

 اسم الناس : اخلطاط أمحد بن مشس الدين حممد النرييزي 

 هة  1144تاري  النس :  

  408وطات العتبة العباسية املقدسة / الرقم: العائدية: مكتبة ودار خمط

 1اعتمد الفنان املزخرف يف هذه الصفحة األوىل )املفتتح البصري( بزخرفة فضاءات النن القرآين الذي تضمن آيتني )
َرٰى بَِعبعِدِه لَيعاًل 2 – رَاِم  ( من سورة االسراء وجزءا من اآلية الثالثة منها يف قوله تعاىل:)ُسبعَحاَن الرِذي َأسع ِجِد احلَع ًمَن العَمسع

َلُه لُِنرِيَهُ ِمنع آيَاتَِنا ِإنرهُ ُهَو السرِميُع العَبِصرُي ) َنا َحوع َقعَصى الرِذي بَارَكع ِجِد األع َنا ُموَسى العِكَتاَب َوَجَعلعَناُه ُهًدى 1ِإىَل العَمسع ( َوآتَةيةع
رَائِيَل َأالر تَةترِخُذوا ِمن ُدوين وَ  ((، أي ماُييط بالنن من فضاءات، فنجد الفنان قد احاط النن املقدس 2ِكياًل )لًَبيِن ِإسع

بالطراز نفسه املعمول به يف زخرفة القرآن الكرمي بأنع ُييطه تكوينات منحنية مفرغة حتتضن الكلمات وماهو خارج هذه 
ساحة صغرية  جم ثنني احدمها مبالتكوينات جنده مذّهًبا. بينما يف املستوى العلوي فوق النن املقدس جند شريطني ا

السطر الواحد حمدد باطار أمحر ُيوي مساحة مذهبة على جانبيه تكوينان زخرفيان تشبه األقواس رمبا بسبب قدم 
املخطوط اختفى النن يف داخلها الذي ميكن أن يكون اسم السور )سورة اإلسراء(. بينما توج التكوين العام للمشهد 

 حتفت بالوحدة الزخرفية املتمثلة بالنجمة الثمانية ويف داخلها يوجد تكوين زخريف صغري ضمالزخريف مساحة رباعية ا
عناصر نباتية بلون أخضر مع أوراق زهرية مجيلة مع وجود فضاءات أخرى يف حميط التكوين النجمي مت حشوها 

 باألغصان والسيقان احللزونية املتشابكة على األرضية املذهبة. 

د العام للمخطوطة نلحظ أّن التكوينات الزخرفية ذات العناصر النباتية والكتابية املكونة لبنية الشكل فلو تأملنا املشه
استقطب ذهن املتلقي وبصره حنو املركز املوجود فيه النن املقدس الذي يشكل نقطة االنطالق تفيض بالقدسية 

 ب لكون املخطوطة نفيسة جدا ومقدسة.  والروحانية والوحدانية فضالً عن مجاليات خط اسم السورة مباء الذه
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 ( 5منوذج )

 مصحف نفيس اسم املخطوط:

 -------------------اسم املؤلف:

  -------------------اسم الناس : 

 هة 1244تاري  النس : 

 العائدية:مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة. 

زخرف الفنان هذه املخطوطة القرآنية النفيسة مبشاهد زخرفية فائقة اجلمال يف اخلط والزخرفة والتصميم، إذ نلحظ أّن   
ِم اللرِه الررمحعَِن الرر  ِحيِم الصفحة األول قد احتفت بالنن القرآين املتمثل بسورة فاحتة الكتاب يف قوله تعاىل: )بسم اهلل ِبسع

ُد لِلرِه 1) مع ِم الًديِن )3( الررمحعَِن الررِحيِم )2َرًب العَعاَلِمنَي )(احلَع َتِعنُي )4( َماِلِك يَةوع ِدنَا الًصرَاَط 5( ِإيراَك نَةععُبُد َوِإيراَك َنسع ( اهع
َتِقيَم ) َت َعَليعِهمع َغريعِ العَمغعُضوِب َعَليعِهمع َواَل الضراًلنَي )6العُمسع ( يف داخل مربع وخبط النس ،  (7( ِصرَاَط الرِذيَن أَنةعَعمع

ُييطه تكوينات منحنية مذهبة. ُييط املركز أشرطة زخرفية ذات عناصر نباتية جمردة  على وفق قوانني التقابل والتشابك 
والتداخل والتناظر منها أربعة أشرطة زخرفية يف املستوى االعلى خمتلفة االحجام تبدأ من الشريط األصغر مروراً بالشريط 

قليالً الذي ضمر عنوان السورة )سورة فاحتة الكتاب( واملذهبة، مروراً بشريط شبيه باألول وصوالً اىل مساحة مربعة األكرب 
الشكل حتوي وحدة زخرفية ذات فصوص غنّية بالعناصر النباتية املذهبة مع اللونني األمحر واألزرق. بينما نلحظ يف 

َلُقرعآن    واآلخر كبري نسبيًا ُيوي النن القرآين من سورة الواقعة )ِإنرهُ املستوى االخر يف االسفل شريطني أحدمها صغري 
ُنون. )77َكرمي  ) ( ( وبلون أمحر. فضاًل عن ذلك جند هنالك شريطا هندسيا مستطيال قائما ُييط 78( يف ِكَتاب. مركع

ه مفتوحا، هذا ة العليا جند فضاءبكل التفاصيل السابقة، له ثالثة أضالع على اجلانبني واجلهة السفلى ماعدا اجله
الشريط احتوى على عناصر نباتية )أغصان وأوراق وزهور زرقاء ومحراء( متناوبة ومتصلة مع بعضها البعض وعلى أرضية 
مذهبة. يف حني ُوِجَدت يف اجلهة اليمىن للمشاهد مساحة كبرية تتواصل مع مساحة اصغر بقليل يف اجلهة السفلى قد 

 ن زخرفية غاية يف اجلمال وغنّية بالعناصر النباتية املتشابكة واملتداخلة واملتنوعة. نلحظ هنا أن الفنااحتوت على وحدات 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 3, 2017 

 
 178 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

قد استعان خبياله القائم على التأمل واالستغراق يف الوحدانية القائمة على فكرة التسبيح، إلدراك األشكال اجملردة، من 
فحة تبط باملطلق الالحمدود وعلى وفق منظور لوليب منطلق من مركز الصأجل أن تعرب الوحدات الزخرفية عن القانون املر 

 املتمثل بالنن القرآين. 

 ( 6منوذج )

 منتهى املقال يف أحوال الرجالاسم املخطوط: 

 اسم املؤلف: أيب علي احلائري الرجائي حممد بن اىماعيل املازنداري

 اسم الناس : خبط املؤلف.

 ه 1315تاري  النس :  

 العائدية:مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة.   

اقتصر الناس  يف املفتتح البصري هلذه املخطوطة على العناصر الكتابية املتمثلة بالنن املكتوب  باملداد األسود      
نية أسطر ابطريقة مبسطة ختلو من أي وحدة زخرفية، اىل حد ما حافظ الناس  على توسط النن الذي احتوى على مث

متناسقة مع تواجد سطر أخري اىل االسفل قصري، فضالً عن تواجد توقيع الناس  يف اسفل التكوين اخلطي ولكن مبداد 
 أمحر اللون يبدو ان لونه قد أقرتب من اللون البين لقدم املخطوط الذي جتاوز املائة عام وأكثر.

نّه لقيم الرتبوية واالدبية يف أحوال الرجال، يالحظ املشاهد بأونالحظ أّن املخطوط قدمي، حمّمل بالعديد من االفكار وا
قد مت ترميمه ألكثر من مرة بطريقة حتافظ على قيمته الفنية وعلى بنيته الشكلية. ابتعد الفنان املسلم على نس  تلك 

 القيم من دون العناية بزخرفة حمتويات الكتاب. 

على قيمة املخطوط األدبية على حساب التزويق الذي وجدناه يف  فالفنان املسلم يف هذه املخطوطة حاول الرتكيز
 خمطوطات أخرى.    
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 ( 7منوذج )

 الصفحة األوىل من املناجاة املنظمومة ألمري املؤمنني عليه السالم  اسم املخطوط:

  -------------اسم الناس :  

 تاري  النس : القرن الثالث عشر أو الرابع عشر

 ر خمطوطات العتبة العباسية املقدسة.   العائدية:مكتبة ودا

اعتىن املزخرف بعملية تذهيب املخطوطة النفيسة واملنسوخة مباء الذهب املتمثلة بالقصيدة املنسوبة لإلمام علي بن أيب 
طالب )عليه السالم( احملّملة بالقيمة الفكرية، حتوي العديد من الشروح والرتاجم بالنظم والنثر، ألجل توحيد عناصر 

ملتمثلة الكتابية( والتعبري عن اجلوهر. فنلحظ وجود بعض العناصر الكتابية خبط الثلث ا -النباتية -الزخرفة )اهلندسية
بالنن )لك احلمد يا ذا اجلود واجملد والعال.... تباركت تعطي من تشاء و متنع( )إهلي وخالقي وحرزي و موئلي....إليك 

وان شريطًا هندسيًا مستطياًل افقيًا يف منتصف املشهد الزخريف ُيوي عن لدى اإلعسار و اليسر أفزُع( اليت تضمنت
املخطوطة )املناجاة املنظمومة ألمري املؤمنني عليه السالم( ومبداد أمحر حمدد باألسود حتتضنها من اجلانبني وحدتان 

وي يقرتب من املثلث يضزخرفيتان ذات عناصر نباتية على أرضية مذهبة. وقد توج هذا الشريط تكوين زخريّف نصف ب
ر القائم رمبا يشبه اىل حد. ما عنصر القبة بطرازها العراقي، غنية بالعناصر الزخرفية النباتية وبواقع شريطني متداخلني االصغ

من الداخل اختذ شكال مثلثاً ُيوي مثانية تكوينات زخرفية صغرى تفاوت بألوان األبيض واألمحر والزهري واالسود على 
ء غامقة. بينما الشريط األكرب من اخلارج كان بأرضية مذهبة ُيوي عناصر نباتية متشابكة ومرتابطة مت تكرارها أرضية زرقا

على وفق ايقاع منظم، وجدت خطوط عمودية عددها مثانية على اجلانبني وتاسع يف القمة )الوسط( متقاطعة خبطوط 
ية )لك احلمد يا ذا حمتويات الكتاب املتمثلة بأبيات شعر صغرية افقية، توجت التكوين الشبيه بالقبة.  يف حني وجدت 

اجلود و اجملد والعال تباركت تعطي من تشاء و متنع(. وقد أحاط الفنان املسلم كل حمتويات املشهد العام بشريط زخريف 
 عريض غين باالوراق النخيلية والسيقان املتشابكة واملذهبة على أرضية فاحتة بلون ارضيته.
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الفنان كان له القدرة على تنظيم العناصر الزخرفية يف فضاءات املشهد العام للمخطوط واليت أسس وحدة مرتابطة جند 
من عناصر التكورين )اخلط والشكل واللون..( تثري يف النفس مشاعر هلا دالالت روحانية حتتفي باجلوهر على حساب 

 القشور.

 الفصل الرابع: عرض نتائج البحث

 توصرل البحث  إىل مجلة من النتائج أمهها: نتائج البحث: 

اعتىن الفنان املسلم بزخرفة الصفحات األوىل للمخطوطات الدينية واالدبية والعلمية بشكل عام والقرآنية بشكل  (1
 خاص معتمداً على الوحدات الزخرفية ذات العناصر اهلندسية والنباتية. 

ات املخطوطات جاءت يف أغلب النس  هبيئة مثلث إّن عناية الناس  بتقدمي بعض الشروحات حول عنوان (2
 املقلوب يف التصميم العام.

اقتصر الناس  يف بعض املخطوطات االدبية على وجه اخلصوص يف املفتتحات البصرية على النصوص الكتابية  (3
 املتمثلة بالعنوانات املخطوطة  باملداد االسود بطريقة اعتيادية ختلو من اي وحدة زخرفية،

اعتىن الفنان املسلم بزخرفة املخطوطات القرآنية بشكل واسع ومميز ملا للنصوص القرآنية من قداسة وأمهية يف  (4
 الفكر االسالمي مما أدى اىل اعتماده عمليات التزويق والرتكيب والتجريد. 

واالسود  ضاعتىن الفنان املزخرف جبماليات اللون يف زخرفة املخطوطات وعلى وجه اخلصوص األلوان )األبي (5
 واألخضر واألزرق واألمحر( اليت منحت التكوين العام لكل خمطوط فضاًء رحباً للعناصر الزخرفية.

 اعتمد الفنان على مجاليات خط النس  يف اآليات الكرمية بصورة متقنة مبداد اسود وأمحر. (6
اتية متداخلة ومتشابكة نات نباستعان الفنان املزخرف بتشكيالت النجمة الثمانية العراقية اليت تعتمد على تكوي (7

 من أغصان وفروع وسيقان ذات امتدادات حلزونية.
اعتمد الفنان املسلم على مجاليات الرتكيب والتذهيب والتزويق يف تصميم تكويناته الزخرفية يف املفتتحات   (8

 وتعاىل. هالبصرية االوىل وجعلها مبثابة أطر مجالية حول النن القرآين الظهار قداسة كالم اهلل سبحان
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عناية الفنان املسلم  باملخطوط القرآين يف زخرفة صفحاته بالعديد من التكوينات الزخرفية اهلندسية والكتابية  (9

 والنباتية يف حني جند خلوها يف بعض املخطوطات االخرى، ملا ميثله القرآن الكرمي من قدسية لدى املسلمني. 
تفي الزخرفية يف فضاءات املشهد العام للمخطوط حت اعتىن الفنان بانظمة معينة يف تشكيل وحداته (10

 باجلوهر.
اعتمد الفنان املسةةةةةةةةةةةةةةلم على مجاليات التذهيب والرتكيب والتناظر والتقابل والتكرار واالنسةةةةةةةةةةةةةةجام يف زخرفة   (11

 املخطوط  يف العصر اإلسالمي سعياً منه اىل اظهار القيم اجلمالية والفكرية والروحانية للمخطوط.
 التوصيات: يوصي البحث احلايل مبا يأيت: 

إنشةةةاء مركز علمي خمتن يف فن زخرفة املخطوط من ضةةةمن قسةةةمي الفنون التشةةةكيلية والتصةةةميم والزخرفة يف   .1
 كليات الفنون اجلميلة. 

 العناية بالورش الفنية املتخصصة يف فن زخرفة املخطوط القراين واألديب والفين.ومن مث طباعة خمرجاهتا. .2
 املقرتحات:لتحقيق الفائدة يقرتح الباحثان إجراء الدراسة التالية: 

 )) انظمة التكوين الزخريف يف املصاحف القرآنية (( .

 المصادر والمراجع:

 القرآن الكرمي

 .1976إبراهيم، زكريا: مشكلة الفن، مشكالت فلسفية، دار مصر للطباعة،  (1
 . 2003، دار احلديث، القاهرة , 4ابن منظور: لسان العرب , ج (2
األغا، وىماء حسن: التكوين وعناصره التشكيلية واجلمالية يف منمنمات ُيىي بذلك حممود الواسطي، ادوار، الشؤون  (3

 .2000الثقافية، بغداد، 
رف للطباعة والنشر، القاهرة، ، دار املعا3، ط-أصوله وفلسفته ومدارسه  –األلفي، أبو صاحل: الفن اإلسالمي  (4

 ب. ت.
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تاج العروس من جواهر القاموس، حممد مرتضى الزبيدي، حتقيق: حممود حممد الطناحي، مطبعة حكومة الكويت،  (5
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