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 ملخص البحث:

إجراء دراسة فنية مقارنة ذات طابع سيميائي استطيقي بين تصاوير الغراب وملك البوم من مخطوط يهدف هذا البحث إلي 

كليلة ودمنة ، أحدهم محفوظ بمكتبة مركز الملك فيصل بالرياض ، والثاني محفوظ بمكتبة المخطوطات المركزية التابعة 

تان ، حيث اعتمد البحث علي تلك الدراسة الجديدة من لوزارة األوقاف المصرية ، أما الثالث فمحتفظ به بمتحف المتروبولي

حيث التناول الفني الذي يعد أحد الطرق المستحدثة في استقراء وإدراك المثيرات البصرية للوحات الفنية وكيفية قراءة ما 

 وراء تلك الصور من مقاصد وجماليات فنية أرادها الفنان ، وصارت لغة بصرية مدركة للناقد المتذوق .

 إشكالية البحث:

هو التباين الشديد في  -تحديداً  -من أهم األسباب التي دفعتني إلي اختيار تلك التصويرة من هذه المخطوطات الثالثة 

التناول لكل فنان من الفنانين لنفس الموقف أو المشهد من المخطوط المسجل عن لقاء الغراب الجريح بملك البوم ، ولكن 

ختلفة تماماً سواء من حيث الحركة أو المنظور أو األلوان أو مدي االلتزام بالنص األدبي من زاوية فنية تنفيذية م

للمخطوط أو من حيث التنفيذ ، لذا اعتمدت الدراسة علي المقارنة والمقاربة التحليلية السيميولوجية بين تصاوير 

 المخطوطات وقراءة مفرداتها البصرية الدالئلية قدر اإلمكان .

االرتفاع  –كليلة ودمنة  –أنثرة الصورة  –السيميولوجية  –السيموطيقا  –علم الداللة  -السيميائية   الة:الكلمات الد

 طفولية الفن القبطي. –سيكولوجية الصورة   -المنظور البيضاوي  –المقدس 

Abstract: 

Research goal: 

      This research aims at conducting a comparative technical study of a Semiotic stylistic 

nature between the images of the crow and the owl from the Kalila wa Demna manuscripts, 

one of which is kept in the library of the King Faisal Center in Riyadh, the second is 

preserved in the Central Manuscript Library of the Egyptian Ministry of Awqaf, the third is 

preserved in the Metropolitan Museum, Where the research was based on the new study in 

terms of artistic approach, which is one of the methods developed in the extrapolation and 

perception of the visual stimuli of the paintings and how to read Signs of those images of the 

purposes and aesthetics wanted by the artist, and became a visual language aware of the critic. 

Research problem : 

     One of the most important reasons that led me to choose these images from these three 

manuscripts - specifically - is the extreme variation in the approach of each artist to the same 
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position or scene from the recorded manuscript of the Crow encounter with the king of the 

Owls, but from a different artistic angle, Or perspective or colors or the extent of commitment 

to the text of the manuscript or in terms of implementation, so the study relied on the 

comparison and the semi-analytical approach between the visuals of manuscripts and read the 

visual evidence as far as possible. 

Research importance : 

     Therefore, a comprehensive analytical comparison will be made between the three 

manuscripts based on what is mentioned in an attempt to extrapolate new artistic aspects that 

have not been discussed previously, such as the study of new semiotics aimed at the 

questionnaire of the relations between the manuscripts technically and aesthetically. The 

importance of the image as an essential element and an introduction to the study of the three 

images of the current study in the light of this new science, such as semiotics, image 

Semiology in Islamic photography, the role of the environment on the work of art, The artistic 

composition of the image, and finally the concept of Anthropology of the artwork. 

Research Methodology : 

     In the beginning, the research dealt with the concept of semiotics and its origin, and then 

dealt with the semiotics of the image in Islamic painting, as well as the impact of the image or 

the artistic work, the technical structure and the nature of the artistic work, the effect of the 

environment on the work of art, the role of the critic, The comparative Semiological analysis 

included: the extent of commitment to the literary text, in terms of the distribution of sizes 

and blocks, psychological state and general expression, color, perspective or composition, 

realism and abstraction, and finally The most important results and then search plates. 

Keywords: Semiotics - Semantics - Symotics - Semimology - Image influence - Calila and 

Damna - Holy elevation - Oval perspective - Image psychology - Childhood of Coptic art. 

 مقدمة البحث:

اعتمدت الدراسات الحديثة في مجال الفنون بصفة عامة ودراسة المنمنمات وتصاوير المخطوطات بصفة خاصة علي 

ذات منظور ورؤى مختلفة من حيث التناول ، لم تعد  Pan-semiotic Featuresجوانب ومالمح سيميائية جديدة 

مقارنات ومقاربات واستنباط جوانب أخرى مستحدثة  تقليدية من حيث اتباع قواعد النشر الجديد فحسب بل تعدتها إلى عقد

خارج نطاق الدراسة الوصفية ، مثلما هو الحال عند استنطاق التكوين والنسق العام للتصويرة ونظامها البنائي 

Artistically View  واستلهام قواعد المنظور الحركي واللوني والنسب التشريحية لها ، وكذا المعايير والقيم الجمالية

Aesthetic Values  ، والفنية المستنبطة من لوحاتها ، ومدي التزام الفنان بتطبيق نص المخطوط مع المنمنمة المنفذة

بل ومحاولة فهم وقراءة ما هو وراء مكنونات الفنان في تنفيذه أعماله وإخراجها بهذا الشكل ، وما الذي يقصده من دالالت 

رة ، وغيرها الكثير من الزوايا واألبعاد الفنية الستخالص واستنباط المفردات وما رمز إليه بصورة مباشرة أو غير مباش

 الدالئلية البصرية للصورة أو العمل الفني .

وهو ما سوف يتم تناوله عند دراسة وتحليل تصاوير الغراب وملك البوم التي وردت بثالثة مخطوطات لكليلة ودمنة ، 

للمخطوطات اإلسالمية بوزارة األوقاف المصرية والمسجل تحت رقم عام  المحتفظ بها في كل من المكتبة المركزية

، ومكتبة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية بالرياض والمسجل تحت رقم   1065ورقم األصل  1169
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رجع للقرن فب( كما سٌؤتً ذكره تفصٌالً ، والثالثة ضمن نفس المخطوط محتفظ به بمتحؾ المتروبولٌتان ، ٌ -3466)

الثامن عشر المٌالدي ٌنسب إلى مصر أو سورٌا ، منفذ على الورق بالحبر واأللوان المائٌة المعتمة  -الثانً عشر الهجري 

، نضؾ إلً ذلك ما ٌمكننا أن نستخلصه من سمات المدرسة العربٌة فً التصوٌر  1981.373.69، ومسجل تحت رقم 

فً مقومات الفن األوربً الحدٌث ،  -بال شك  -ت أهم المعطٌات التً أثرت ، والذي با Abstractionكالتجرٌد مثالً 

وعلٌه سٌتم عقد مقارنة تحلٌلٌة وافٌة بٌن المخطوطات الثالثة بناءاً علً ما تقدم ذكره فً محاولة إلستقراء جوانب فنٌة 

عالقات القائمة بٌن المخطوطات فنٌاً جدٌدة لم ٌتم التطرق إلٌها من قبل ، كدراسة سٌمٌائٌة جدٌدة تهدؾ إلً استبٌان ال

وجمالٌاً ، لذا وجدت من األهمٌة بمكان التعرض إلى عدة نقاط بالؽة األهمٌة كركٌزة أساسٌة ومدخالً لإلنطالق نحو دراسة 

التصاوٌر الثالث محل الدراسة الحالٌة فً ضوء هذا العلم الجدٌد ، كمفهوم السٌمٌائٌة ، وسٌمٌولوجٌة الصورة فً 

 ٌر اإلسالمً ، ودور البٌئة على العمل الفنً ، والتركٌب الفنً للصورة ، وأخٌراً مفهوم أنثرة العمل الفنً .التصو

 مفهوم السٌمٌائٌة:

 1913 – 1857، وٌرجع هذا المصطلح إلً دي سوسٌر ) هً علم العالمات أو الداللة  Semiologyالسٌمٌولوجٌا 

 1 م( الذي قال أن من الممكن تصور قٌام علم ٌدرس حٌاة العالمات داخل المجتمع وٌؽدو جزءاً من علم النفس االجتماعً

علم العالمات ) علم الرموز ( بؤنه العلم الذي ٌدرس  Ferdinand de Saussure، وعلٌه عرؾ فردٌناد دو سوسٌر 

( ومعناه  Semeionٌاة العالمات داخل الحٌاة االجتماعٌة ، وٌرجع أصل كلمة السٌمٌولوجٌا إلً الكلمة الٌونانٌة ) ح

العالمة ، وبالتالً فإن كلمة سٌمٌولوجٌا تعنً علم العالمات ، والعالمات هدفها دراسة المعنً الخفً لكل نظام عالماتً ، 

سة لؽة اإلنسان والحٌوان وؼٌرهما من العالمات ؼٌر اللسانٌة باعتبارها نسق والسٌمٌائٌة علم خاص بالعالمات فهً درا

أن "السٌمٌولوجٌا والسٌموطٌقا كلمتان مترادفتان لمعنى واحد ، وهو  -من العالمات ، وٌذكر الدكتور/ إبراهٌم سلٌمان 

، وإن كنت أرى أن الدراسة  2العلم الذي ٌدرس العالمات رؼم وجود بعض االختالفات فً اآلراء عند بعض الكتاب" 

السٌمٌولوجٌة للصورة ربما تكون أعم وأشمل من السٌموطٌقا نظراً لتؽلؽلها الشدٌد داخل الصورة بؽرض الخروج بؤقصى 

ومفهومها ومحاولة سبر أؼوارها الفنٌة والبٌئٌة بما فً ذلك  -سلباً وإٌجاباً  –قدر ممكن من تؤوٌلها وتفسٌر سٌكولوجٌتها 

نفذ لها ، وذلك خالؾ ما قد ٌرمً إلٌه علم االستطٌقا )السٌموطٌقا( من محاولة دراسة الجوانب الجمالٌة أو النفعٌة الفنان الم

 وراء العمل الفنً .

وبذلك ٌمكننا القول أٌضاً بؤن علم الداللة ٌندرج تحت علم الدراسة السٌمٌولوجٌة وإن اقتصر فً مفهومه العام علً علم 

اللفظ ، فٌذكر أحد الباحثٌن أن "علم الداللة هو ذاك العلم المنوط به دراسة الرموز كافة سواء أكانت  اللؽة الستبٌان داللة

هذه الرموز لؽوٌة أم ؼٌر لؽوٌة ، فٌما ٌسمى بعلم الرموز ، إال أنه ٌهتم اهتماماً خاصاً بالرمز اللؽوي ، حتً أنه قد قصر 

ثم اهتمت دراسات أخرى بالرمز ؼٌر اللؽوي ، ومن ثم ٌمكننا القول  دراساته وتحلٌالته علً الرمز اللؽوي دون ؼٌره ،

، فإذا كانت اللسانٌات تهتم بشكل الكلمات فإن علم الداللة ٌهتم بجوهر هذه  3بؤن علم الداللة ٌعد شقاً من شقً علم الرموز 

صة عند محاولة وضع المقابل ، ولقد شهد المصطلح فً الساحة العربٌة عدم استقرار واضح وبخا 4الكلمات ومضامٌنها 

العربً له ، فتعددت االصطالحات من أصوله المعرفٌة مما أدى إلى تعدد وجهات النظر وظهور عدد كبٌر جداً من 

المقابالت ، والتً من أشهرها فً ما ٌقرب من الستة أصول دالة للمصطلح فً : السٌمٌاء ، والسٌمٌة ، والسٌمٌائٌة ، 

 . 5وجٌا ، والرموزٌة والسٌموطٌقا ، والسٌمٌول

ولٌس ببعٌد عن هذه الداللة ، نجد أؼلب المعاجم العربٌة تقدم لنا لفظة "سٌمٌاء" بمعنى العالمة ، ففً "لسان العرب" نجد : 

" السٌمٌاء: العالمة : مشتقة من الفعل "سام" الذي هو مقلوب "وسم" وهً فً الصورة "فعلى" ٌدل على ذلك قولهم: سمة 
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، فإن أصلها: "وسمى" وٌقولون "سٌمى" بالقصر ، وسٌمٌاء بزٌادة الٌاء والمد ، وٌقولون "سوم" إذا جعل سمة ، ثم 

ٌربطها ابن منظور مباشرة بؤهم استعماالتها عند العرب قدٌماً حٌث ٌقولون "سوم فرسه : أي جعل علٌه السمة ، وقٌل : 

 . 6ومة هً العالمة الخٌل المسومة ، وهً التً علٌها السٌمة ، والس

إن البحث عن التارٌخ اللؽوي للفظة "السٌمٌاء" واستعماالتها منذ القدم ، ٌجعلنا نقؾ على حقٌقة مفادها أن وجود هذه 

اللفظة ضارب فً القدم ، حٌث وردت هذه اللفظة فً كتاب هللا العزٌز فً عدة مواضع ، منها قوله عز وجل : )َوَعلَى 

ْطَمُعونَ اأْلَْعَراِؾ ِرَجاٌل ٌَ  ٌَ ْدُخلُوَها َوُهْم  ٌَ ُكْم ۚ لَْم  ٌْ ِة أَن َساَلٌم َعلَ َوَناَدٰى ( ) 46( ) ْعِرفُوَن ُكاّلً ِبِسٌَماُهْم ۚ َوَناَدْوا أَْصَحاَب اْلَجنَّ

ْعِرفُ  ٌَ ( ، وفً كلتا اآلٌتٌن  48( ) وَنُهم ِبِسٌَماُهْم َقالُوا َما أَْؼَنٰى َعنُكْم َجْمُعُكْم َوَما ُكنُتْم َتْسَتْكِبُرونَ أَْصَحاُب اأْلَْعَراِؾ ِرَجااًل 

كانت "سٌماهم" بمعنى عالماتهم الممٌزة لهم والتً ٌعرفون بها ، كما وردت اللفظة فً قوله تعالى : )لِْلفَُقَراِء الَِّذٌَن 

َعفُِّؾ َتْعِرفُُهم ِبِسٌمَ أُْحِصُروا ِفً َسبِ  اَء ِمَن التَّ ٌَ ْحَسُبُهُم اْلَجاِهُل أَْؼِن ٌَ ْسَتِطٌُعوَن َضْرًبا ِفً اأْلَْرِض  ٌَ ِ اَل  ْسؤَلُوَن ٌِل هللاَّ ٌَ اُهْم اَل 

َ ِبِه َعلٌٌِم )  ٍر َفإِنَّ هللاَّ ٌْ بعالماتهم التً ذكرها هللا تبارك وتعالى ( ، فتعرفهم بسٌماهم أي  273النَّاَس إِْلَحاًفا ۗ َوَما ُتنِفقُوا ِمْن َخ

 . 7فً وصفهم 

وإن كانت هناك العدٌد والعدٌد من اآلٌات القرآنٌة التً أراها ربما تعرضت للفظ السٌمٌائٌة أٌضاً مإدٌة نفس الؽرض 

ُسولُ  29الوظٌفً والداللً للمعنى ، أري علً تاجها اآلٌة الكرٌمة من سورة الفتح آٌة  ٌد رَّ َحمَّ اُء  " مُّ ِ ۚ َوالَِّذٌَن َمَعُه أَِشدَّ هللاَّ

ِ َوِرْضَواًنا ۖ َن هللاَّ ْبَتُؽوَن َفْضاًل مِّ ٌَ ًدا  ًعا ُسجَّ َنُهْم ۖ َتَراُهْم ُركَّ ٌْ ُجوِد " ،  ِسٌَماُهمْ  َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء َب ْن أََثِر السُّ ِفً ُوُجوِهِهم مِّ

فة وجوه مقٌمً الصالة من المإمنٌن ، وهً تمثل السٌمٌائٌة فً أجل والتً تإكد علً داللة اإلٌمان والتقوى فً معر

معانٌها من حٌث قراءة وترجمة تعبٌرات وقسمات الوجه أو ما ٌمكننا تسمٌته "فقه قراءة وتؤوٌل الصورة" اعتماداً على 

ٌة الكرٌمة من سورة محمد آٌة الرإٌة البصرٌة وذلك لكشؾ معانٌها النفسٌة ، كما تمثلت السٌمٌائٌة خٌر تمثٌل أٌضاً فً اآل

َناَكُهْم َفلَعَ  30،  29 ٌْ ُ أَْضَؽاَنُهْم َولَْو َنَشاُء أَلََر ٌُْخِرَج هللاَّ َرٌض أَن لَّن  ُهْم ) أَْم َحِسَب الَِّذٌَن ِفً قُلُوِبِهم مَّ َرْفَتُهم ِبِسٌَماُهْم ۚ َولََتْعِرَفنَّ

ْعلَُم أَْعَما ٌَ  ُ  لَُكْم ( .ِفً لَْحِن اْلَقْوِل ۚ َوهللاَّ

ولقد رأي دو سوسٌر أن السٌمٌائٌة علماً ٌتخطً األلسنٌة إلً مٌادٌن مختلفة ألن كل أشكال التواصل البشري تستخدم لؽة 

ما ، لؽة المرور ، لؽة الشكل ، لؽة اللون ، لؽة الرمز ، أو أي لؽة أخري ، فاللؽة نسق عالماتً لٌست فقط األلؾ باء بل 

سها تنقل إلً اآلخر )المتلقً( انطباعاً عن البسها سواء من ناحٌة مرتبته االجتماعٌة أو ذوقه ، وقد قد تكون الثٌاب التً نلب

تكون اللؽة إشارات المرور التً تعٌن سائقً العربات والمشاة علً التنقل وتجنب المخاطر وهكذا ، وبالتالً فإن كل 

تٌارها للكٌفٌة التً تعمل بها تلك القوانٌن فالعالمات أو الظواهر الطبٌعٌة والثقافٌة لها عناصر عالماتٌة تدل علً اخ

اإلشارات فً هذا العلم قد تكون كلمات أو صور ٌمكن استٌفاء المعانً منها ، إذ أن التحلٌل السٌمٌولوجً ٌعتبر لؽة جدٌدة 

ارات وعالمات محددة ، عبارة عن مجموعة من المفاهٌم وٌدور حول الكٌفٌة التً تتولد بها المعانً وٌتم توصٌلها عبر إش

تؤخذ بالنموذج اللؽوي واستخالص بعض مفاهٌمه للتطبٌق علً ظواهر أخرى تعدت علم اللؽة ، حٌث ٌتم التعامل مع اللؽة 

 . 8علً أساس أهمٌة العالقات التً تربط بٌن أجزائه ، ولٌس علً أساس كون هذه العالقة مجرد أشٌاء ال تدل علً شًء 

السٌمٌولوجً واللسانً ٌتمحور حول ما إذا لم تكن سٌمٌولوجٌا الصورة سوى نقل حرفً مباشر  وهكذا أصبح الصراع بٌن

لمفاهٌم اللسانٌات وتطبٌقها على النماذج البصرٌة ، أم أن التواصل مع اللؽة الطبٌعٌة وبالتالً الحقل المنهجً اللسانً ال 

لبصرٌة ... ولما كان المجتمع والثقافة السائدة ٌمٌالن على ٌعنً بالضرورة إسقاط المفاهٌم اللسانٌة على أنظمة التواصل ا

حد تعبٌر "بارث" إلى تطبٌع البعد الرمزي والثقافً واإلٌدٌولوجً للصورة ، فإن اللجوء إلى المقاربة السٌمٌائٌة ٌعد خطوة 

 . 9هامة فً الكشؾ عن القٌم الداللٌة ، وإعادة المعنى ؼٌر المرئً للصورة واإلنسان والتارٌخ 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura7-aya48.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura7-aya48.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura7-aya48.html
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 سٌمٌولوجٌة الصورة فً التصوٌر اإلسالمً:

إن السٌمٌاء تعنً دراسة أسالٌب التواصل واألدوات المستخدمة للتؤثٌر فً المتلقً قصد إقناعه أو حثه أو إبعاده ، أي أن 

موضوع السٌمٌاء هو التواصل المراد ، وبخاصة التواصل اللسانً والسٌمٌائً ، لذا فإن الوظٌفة الخاصة بالبنٌات 

السٌمٌائٌة التً تسمً باأللسنة هً التواصل ، وال تختص هذه الوظٌفة باأللسنٌة وإنما توجد أٌضاً فً البنٌات السٌمٌائٌة 

التً تشكلها األنماط السننٌة ؼٌر اللسانٌة ، ولذلك ٌمكن للسٌمٌاء أن تعرؾ باعتبارها دراسة طرق التواصل ، أي دراسة 

ٌنبؽً علٌها  ٌر ، فالتواصل هو موضوع السٌمٌاء ، بل إن السٌمٌاء أو "السٌموطٌقا" األدوات المستعملة للتؤثٌر علً الؽ

، وهو ما ٌنطبق علً الصورة كواقع سٌمٌائً ؼٌر لسانً ، وبذلك فنحن نتلمس فً  10أن تهتم بالوقائع القابلة للتواصل 

 السٌمٌائٌة . بحثنا هذا دراسة تلك التصاوٌر من ذلك المنظور االستطٌقً إلً جانب الدراسة

لذا تحول "المنهج السٌمٌولوجً" كؤدة ناجعة للكشؾ عن دالالت الصورة ، ألن السٌمٌولوجٌا جاءت لتقرٌب العلوم      

اإلنسانٌة من حقل العلوم التجرٌبٌة ، وإعادة المعنً ؼٌر المرئً للصورة واإلنسان والتارٌخ ، كما أن مجمل الدالالت التً 

ة لٌست ولٌدة مادة تضمٌنٌة دالة ومعان مثبتة فً أشكال ال تتؽٌر ، وإنما هً أبعاد أنثروبولوجٌة تثٌرها الرسالة البصرٌ

 . 11واجتماعٌة وفطرٌة إنسانٌة وسٌاسٌة 

لقد فتحت السٌمٌائٌات أمام الباحثٌن آفاقاً جدٌدة فً تجدٌد الوعً الثقافً من خالل إعادة النظر فً طرٌقة التعامل مع 

ن كل مظاهر الوجود الٌومً لإلنسان أصبحت تشكل موضوعاً للسٌمٌائٌات ، فالضحك والبكاء والفرح قضاٌا المعنً ، أل

واللباس وطرٌقة استقبال الضٌوؾ واألشٌاء التً نتناولها وكذلك النصوص األدبٌة وإشارات المرور والطقوس االجتماعٌة 

ه اللؽات تحتاج إلً الكشؾ عن القواعد التً تحكم كلها عالمات نستند إلٌها فً التواصل مع محٌطنا ، فكل لؽة من هذ

 . 12طرٌقتها فً إنتاج معانٌها 

لذا جاء الخطاب الصوري لٌزحزح نظٌره المكتوب شٌئاً فشٌئاً ، ممثالً أحد أهم الوسائط الحوارٌة نظراً لما ٌتمٌز به من 

" فٌما بٌرسنبإة "دوسوسٌر" أوالً ودراسات " قوة فً التؤثٌر وؼزارة فً المعانً والدالالت ، ومع ذلك فالسٌمٌائٌات وفق

بعد قد اشتؽلت على مجاالت عدة ٌصعب حصرها ، إال أنها لم تعمق البحث فً بعضها كما هو حال الصورة ، وهذا 

راجع إما لقصور اإلجراءات التحلٌلٌة لدى الباحث ، وإما لعدم اكتمال جهازه المفاهٌمً والمصطلحً لمثل هذه المقاربات 

هذا ما حدا ببعض الباحثٌن فً الشؤن السٌمٌائً إلى توسٌع البحث فً مجال البصرٌات قصد اإلجابة على أسئلتها ، إن 

المهمة : كٌؾ نتواصل بصرٌاً ؟ وكٌؾ نقرأ رسالة بصرٌة ؟ وكٌؾ نكون رسالة بصرٌة ؟ وؼٌرها من الرسائل التً 

لوجٌا ، لذا حظً موضوع العالقة بٌن السٌمٌولوجٌا تصدى لها "روالن بارث" باإلجابة فً بحثه عن عناصر السٌمٌو

واللسانٌات بجدل واسع ، وبقدر ما أثارت هذه اإلشكالٌة مجموعة من األسئلة ذات القٌمة المعرفٌة والعلمٌة وفسحت 

اً المجال واسعاً للمزٌد من تحدٌد كل منهما ضمن حقول العلوم اإلنسانٌة ، بقدر ما أضفت على بعض هذه البحوث أحٌان

طابع المزاٌدات والجداالت العقٌمة ، إلن الصورة ال ُتستقبل للوهلة األولى بالكٌفٌة الخطٌة التً ٌستقبل بها النص ، لكن 

هذه القراءة المجملة ما تلبث أن تصبح فً مرحلة ثانٌة قراءة خطٌة ، ألن تركٌز بصرنا على الصورة لن ٌمدنا دفعة 

نة ، حٌث ٌقتضً أن تقوم العٌن بمجموعة من الحركات العمودٌة واألفقٌة والدائرٌة واحدة بكل الرساالت والدالالت الممك

 . 13، ولذلك ٌكون استقبال الصورة فً المرحلة األولى مجمالً ، فالعٌن تمسح الصورة ولكن تثبتها على نفس اإلطار 

طبقه من أجل استنباط و Roland Barthesهذا التحلٌل السٌمٌولوجً للصورة أول من جاء به هو روالن بارث 

دالالت الصورة وفضح معانٌها ؼٌر المصرح بها ، وٌساعدنا التحلٌل السٌمٌولوجً للمنمنمات علً استنطاق العناصر 

الجمالٌة للوصول إلى دالالتها العمٌقة التً تتجاوز جاذبٌتها وجمالها الظاهرٌٌن ، وتتشكل فً جملتها الرسالة الثقافٌة 

ن تإدٌها اللوحة الفنٌة كنتاج إبداعً خاضع لخصوصٌات بٌئته ، وٌقول لوران جٌر فٌرو : ما ٌهم والحضارٌة التً ٌمكن أ
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السٌمٌولوجً ) الباحث فً السٌمٌولوجٌا ( هو معنً الصورة ، وما الذي أراد أن ٌعبر عنه الفنان وما هً الرموز التً 

لٌل بحٌث ٌهتم بمكونات هذه الصورة ودالالت هذه استعملها من أجل ذلك ، وبالتالً الباحث ٌدخل الصورة فً شبكة تح

المكونات وعلً هذا فالسٌمولوجٌون ٌتجاوزون فً دراستهم ما نسمٌه بــ "الدال" أي المعنً األولً القاعدي إلً المدلول 

الوصؾ  التً ٌقترحها جٌر فٌرو تقوم علً عدد من الخطوات ، هً : أوالً : -السٌمٌولوجً  –اإلسقاطً ، وشبكة التحلٌل 

 . 14األولً ، ثانٌاً : دراسة بٌئة اللوحة ، ثالثاً : التؤوٌل أو القراءة الثانٌة )التضمٌنٌة( ، رابعاً : نتائج التحلٌل 

ففٌما ٌختص بؤوالً فسوؾ نتعرض له الحقاً عند وصؾ التصاوٌر موضوع الدراسة الحالٌة ، أما ثانٌاً : ونقصد بدراسة 

نتجت فٌه اللوحة ، والذي ٌسمح لنا دراسته بتفادي التؤوٌالت الخاطئة التً قد ٌحدثها الوصؾ بٌئة اللوحة أو السٌاق الذي أ

األولً لعناصر اللوحة ، وهذا ما ٌدفعنا إلى معرفة الوعاء التشكٌلً الذي تنتمً إلٌه اللوحة ، أي إلى أي االتجاهات الفنٌة 

وحة بالتارٌخ الشخصً لصاحبها وذلك بؽرض الكشؾ فً تنتمً هذه اللوحة ، وفً المقام الثانً نبحث فً عالقة الل

مستوى الحق عن ما الذي دفعه إلى إنتاجها ، وهو ما ٌرتبط أساساً بنشؤته وطبٌعة مٌوله النفسٌة ومحٌطه االجتماعً الذي 

قً من خطوات ٌعٌش فٌه . ثالثاً : التؤوٌل أو القراءة الثانٌة ) التضمٌنٌة ( : وفً هذه المرحلة نصل إلى الهدؾ المنط

التحلٌل السابقة والمتمثلة فً الوصؾ األولً ودراسة سٌاق اللوحة أو بٌئتها ، ففً هذا المستوي تتلخص عملٌة التحلٌل 

السٌمٌولوجً للوحة أو ألي صورة كانت إذ ٌتعلق األمر فً هذه القراءة التضمٌنٌة بالداللة الحقٌقٌة للدلٌل بحٌث أنها تربط 

ه الخارجً ، أما رابعاً : أو ما ٌعرؾ بنتائج التحلٌل فهً المرحلة األخٌرة فً شبكة تحلٌل جٌر فٌرو بٌن هذا األخٌر وواقع

 . 15وهً الحوصلة التً نخرج بها بعد دراستنا لمختلؾ خطوات التحلٌل السابقة 

 

 : " :"Anthoro-image" or "Anthoro-art workأنثرة الصورة "أنثرة العمل الفنً" 

ٌهتم بتشرٌح وتحلٌل كافة العوامل المإثرة فً تكوٌن اإلنسان سواء   (anthropology)إذا كان علم األنثروبولجٌا      

داخلٌاً من تكوٌنه البشري ونشؤته ومراحل تطوره ، أو خارجٌاً بما فً ذلك الظواهر الثقافٌة والدٌنٌة والسٌاسٌة 

ثرة المخطوط" إسقاطاً منً علً ما ارتؤٌته ضرورة الزمة عند دراستً واالجتماعٌة وؼٌرها ، لذا استخدمت لفظة "أن

للمخطوط ، كمحاولة لدراسة واستبٌان كافة الظواهر الحضارٌة الواردة به والتً ٌمكن استخالصها من المخطوط ، ومدي 

، وإذا كانت  16هذا اللفظ تؤثٌرها وتؤثرها علً أرض الواقع به وتحلٌلها قدر اإلمكان ، وهو ما قصدته من إطالق واشتقاق 

تصاوٌر المخطوط جزءاً هاماً وأصٌالً من هذا الكٌان ، فهً أولى أٌضاً بإسقاط لفظ األنثرة علٌها ، أي إسقاط الكل على 

 الجزء بالتبعٌة ، وأظنها هً السٌمٌائٌة بكل معانٌها .

 التركٌب الفنً للصورة وماهٌة العمل الفنً :

القدٌمة أو الحدٌثة والمعاصرة إحدى أهم العالمات ؼٌر اللؽوٌة أو ؼٌر اللسانٌة ابتداءاً تمثل الصورة سواء فً العصور 

م أصدر روالن بارث كتابه الشهٌر تحت اسم ) عناصر  1964من الرمز وانتهاءاً بالصورة الحقٌقٌة ففً سنة 

وٌعتبر مإلؾ هذا الكتاب أول من طبق السٌمٌولوجٌا ( وبه نشهد فعالً نشؤة السٌمٌولوجٌا ؼٌر اللؽوٌة أو ؼٌر اللسانٌة 

منهجٌة فً التحلٌل السٌمٌولوجً للصورة ، حٌث أوضح فٌه هدؾ هذا العلم الذي أطلق علٌه )سٌموطٌقا( وقال بؤن "كل 

النظم الرمزٌة أٌاً كان جوهرها أو مضمونها أو الصور واإلشارات والرموز التً نجدها فً األساطٌر واألصوات النؽمٌة 

نعتبرها جمٌعاً لؽات أو علً األقل نظاماً للمعنً ، وٌري البعض أن الصورة ارتبطت وظٌفتها سواء كانت  والعروض ،

إخبارٌة أو رمزٌة أو ترفٌهٌة بكل أشكال االتصال والتواصل ، فالصورة بشكل عام هً بنٌة حٌة تزخر بتشكٌل ملتحم 

ط هذا المعنً بالتعرٌؾ الداللً للصورة فً كونها وسٌلة تعبٌرٌة التحاماً عضوٌاً بمادتها ووظٌفتها المإثرة الفاعلة ، وٌرتب

 Des، ونستدل من هذا بؤن الصورة تشكل عالمة أو عالمات متعددة ذات مفهوم سٌمٌائً كما ٌذكر دي شامب 
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Champ  سلكها اإلنسان منذ زمن بعٌد لتجسد المعانً واألفكار  -أو أنها نظام للعالمات  –، لذا تعد الصورة أداة تعبٌرٌة

 . 17واألحاسٌس وبالتالً فهً تعد أحد العالمات االتصالٌة ؼٌر اللؽوٌة

االً وألواناً وضمنها والصورة الفنٌة تعرؾ اصطالحاً علً أنها كل مساحة مسطحة رسمت فٌها ٌد الفنان خطوطاً وأشك

عقله قٌماً وأفكاراً وأهدافاً ، تتحدث مع المتذوقٌن بلؽة العٌون واألبصار مترجمة لهم أحاسٌس الفنان ومشاعره ورإاه فً 

شكل ومضمون ، وٌتكون الشكل من مجموعة  –أٌاً كان انتماءها المدرسً  -فترة زمنٌة معٌنة ، ولكل لوحة فنٌة تشكٌلٌة 

: مساحة فارؼة محاطة بإطار عام ٌحدد شكلها وأبعادها ، مجموعة من الخطوط المتقاطعة والمتشابكة  من العناصر وهً

المرسومة فً هذا الفراغ ، مجموعة من األشكال والتكوٌنات التً تخلقها هذه الخطوط والفراؼات ، وأخٌراً مجموعة 

حة فهو تلك األفكار والرإى والعواطؾ التً ٌسكبها األلوان المفروشة علً سطح هذا الفراغ ، أما بالنسبة لمضمون اللو

، وأظن أنها  18الفنان علً سطح اللوحة ، وهً نتاج لثقافة الفنان وعقائده وعاداته وتقالٌده فً الحٌاة والمجتمع والطبٌعة 

ا فحسب بل مجمل تخٌالته وتصوراته المختزن بها فً عقله الباطن لمجموع خبراته ورإاه الحٌاتٌة والذهنٌة ، لٌس هذ

 ومما ال شك فٌه فإن للنشؤة والبٌئة التً ترعرع فٌها الفنان تؤثٌرهما علً األعمال الفنٌة التً ٌنتجها وٌبدعها .

أمام اكتظاظ تؤوٌلً ،  –كما ٌقول رٌجٌس دوبري  -فلم تعد الصورة لحظة زمنٌة جامدة ، وال حالة ثقافٌة محاٌدة ، إننا 

حٌث تفتح آفاق التؤمل على وقع اإلشعاعات الثقافٌة المنبعثة من مسامات الصورة ، ال بوصفها ذاتاً محنطة أو تسجٌالً 

معاٍن مضؽوطة ، تنبث لحظة بلوؼها نقطة المشاهدة ، أي أنها تصبح خاماً حٌن محاٌداً للحظة زمنٌة بل بكونها حافظة ل

تفقد وظٌفتها ، باعتبارها مادة لإلبصار ، فهً عمٌاء ال ترى ألن ؼرضها أن تمنح رإٌة ، وهً تجهل ذاتها ما لم تلق من 

ألنها تكون خاضعة تحت تؤثٌر ٌكتشفها لٌحولها إلى مصدر معرفً ، وهنا تفقد الصورة عذرٌتها وتزول حٌادٌتها ، 

 . 19المعانً المتعددة المستخرجة منها وفق النزوعات اإلٌدٌولوجٌة لقراءة الصورة 

وكما ٌذكر محمد العماري "على اعتبار خاصٌة المماثلة التً تمٌز الصورة عن بقٌة األنساق التعبٌرٌة األخرى ، ٌعرؾ 

ل ، أو تمثل مشابه لكائن أو لشًء ، وٌحٌل أصل المصطلح الصورة بؤنها إعادة إنتاج طبق األص Robertروبٌر 

، وأختلؾ تمام االختالؾ مع هذا التعرٌؾ الناقص وؼٌر  20االشتقاقً على فكرة النسخ والمشابهة والتمثٌل والمحاكاة" 

ٌُفهم ، لكنه قد ٌرتبط تمام االرتباط بنواحً أك ثر عمقاً تفرزها المطابق لتعرٌؾ الصورة ، فاألمر لٌس مجرد استنساخ كما 

اإلبداعات الذاتٌة للفنان ، فضالً عن التؤثٌرات البٌئٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة وؼٌرها الكثٌر من مإثرات الحٌاة المختلفة 

التً قد تمتزج معاً بالعمل الفنً .فالعمل الفنً الذي نتعاٌش معه هو موضوع كلً له تركٌبته البنائٌة وعناصره األساسٌة ، 

اء الجمال أن العمل الفنً ٌشتمل علً ثالثة عناصر أساسٌة هً المادة ، والموضوع ، والتعبٌر ، فالمادة تمثل فٌفترض علم

المادة الخام التً ٌشكل منها الفنان موضوعه ، وٌمثل الموضوع العنصر الثانً من عناصر العمل الفنً وهو ٌعبر عن 

لثالث من عناصر بناء العمل الفنً ، والفنان األصٌل هو الذي الموضوع الممثل فً العمل ، وٌعد التعبٌر هو العنصر ا

ٌستطٌع أن ٌخلع علً أعماله تعبٌرها الذي ٌؤثر القلوب ، فاإلنسان سرعان ما ٌنسً الخطوط واأللوان عند رإٌة العمل 

مل الفنً كفعل ومن التوافق بٌن الشكل والمضمون ، ٌؤتً الع 21الفنً ، لكن تعبٌره وحده هو الذي ٌظل ماثالً أمامه 

 . 22إٌجابً متشكل فً هٌئة متفردة متكاملة 

 : أثر البٌئة على العمل الفنً

إن المضمون أو المضامٌن الداللٌة للصورة هً نتاج تركٌب ٌجمع بٌن ما ٌنتمً إلً البعد اإلٌقونً ) التمثٌل البصري 

لً البعد التشكٌلً مجسداً فً أشكال من صنع الذي ٌشٌر إلً المحاكاة الخاصة بكائنات أو أشٌاء ( ، وبٌن ما ٌنتمً إ

اإلنسان وبتصرفاته فً العناصر الطبٌعٌة ، وما تراكمها من تجارب أودعها أثاثه وثٌابه ومعماره وألوانه وأشكاله 
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وخطوطه ، إذن فالصورة تشتمل علً عالمات ورموز وقواعد ودالالت لها جذور فً التمثالت االجتماعٌة والفكرٌة 

المجتمع ، وتكمن سٌمٌائٌة الصورة هنا فً فهمنا لهذه الرموز والقواعد والدالالت الموجودة فً الصورة ،  السائدة فً

 . 23وبالتالً إمكانٌة قراءتها ومعرفة دالالتها ، أو بمعنى آخر التعرؾ علً سٌمٌائٌة الصورة 

قد ٌلحظ منذ الوهلة األولى أنه فن بدائً ركٌك كما ذكر  –على سبٌل المثال ال الحصر  –فالناظر إلى تارٌخ الفن القبطً 

علٌه  –، لماذا ؟ ألن تلك الطفولٌة نابعة من طفولٌة السٌد المسٌح  ذلك باحثون ُكثر ، إال أن أهم ما ٌمٌزه أنه فن طفولً 

 -بمعجزته اإللهٌة  –المسٌحً بصفة عامة والفنان القبطً بصفة خاصة ، ذلك الطفل الذي  التً تؤثر بها الفنان -السالم 

تحدث فً المهد ، فكانت معجزته هذه بمثابة صدمة عند الٌهود آنذاك ، فتؤثر به البعض بالدرجة التً وصل بها الحال إلى 

قل الباطن للفنان القبطً ، بل باتت أهم )سٌماته( على تؤلٌهه ، لذا أعتقد أن تلك الطفولٌة ما هً إال جٌنات وراثٌة لدى الع

 اإلطالق .

قٌام الفنان اإلفرٌقً برسم السٌد المسٌح كرجل  -على نفس القٌاس وعلى سبٌل المثال  –نضؾ إلى ذلك بشؤن البٌئة أٌضاً 

جه أوربً ، وذات األمر إفرٌقً أسمر اللون وأجعد الشعر ، وهكذا بالنسبة للفنان األوربً الذي رسم السٌد المسٌح بو

بالنسبة للفنان الٌابانً أو الصٌنً رسمه أشبه وأقرب ما ٌكون إلى صورته وشكله ، ألنه متؤثر بطبٌعة الحال بالبٌئة التً 

حوله ، وهو نفس األمر الذي ٌفعله فنان البادٌة من استلهام شخوص لوحته من بٌئته التً ٌعٌش فٌها ، فنراه ٌسجل الجبال 

ألنهار صحراء والشمس والقمر ، وكذا الفنان فً الؽابة الذي ٌستلهم رسومه منها كاألشجار والحٌوانات واواإلبل وال

وؼٌرها مما هو متاح ببٌئته ، وهو ما ٌعرؾ بتؤثٌر البٌئة على الفنان ، أو سٌكولوجٌة الصورة النابعة من سٌكولوجٌة 

 بً وتطبٌق الصورة الشارحة له .الفنان المنفذ المتؤثر بالبٌئة وطرٌقة تلقٌه للنص األد

تؽلها الفنان من أجل مشاؼله ومواقفه تجاه القضاٌا إن القدرة االتصالٌة للصورة الفنٌة تتمثل فً كونها وسٌلة للتعبٌر ٌس

لحة ومشحونة بالرسائل التً تستهدؾ التً تهمه والتً تعكس بدورها البٌئة التً تحٌط به ، وهً زٌادة علً ذلك مس

متلقً وتحاول التؤثٌر فٌه ، وذلك باستخدام لؽة خاصة بالصورة هً لؽة الدالئل البصرٌة بما فٌها من أشكال الجمهور ال

وخطوط وألوان ، وهً فً مجملها حقل خصب ؼنً بالدالالت والمعانً المبطنة التً تحتاج إلً من ٌسلط علٌها الضوء 

 . 24وٌكشفها 

فٌاً ، وهذا ٌعنً أن لتربة المحلٌة األثر الوازن فً حمل المعانً والدالالت لٌس هذا فحسب بل تعد األلوان كذلك شؤناً ثقا

لأللوان ، فال ٌمكن مقاربة اللون إال من وجهة نظر المجتمع والحضارة التً نشؤ فٌها ، لهذا وجب علٌنا اختٌار ألوان 

ن ، فهارمونٌة األلوان هً التً تعمل على الصورة بتفعٌل مبدأٌن مهمٌن هما مبدأ هارمونٌة األلوان ، ومبدأ تباٌنٌة األلوا

تدرجه لتولٌد لون من لون آخر ، أما تباٌنٌة االلوان فهً من تخطط وتنظم إدراكنا لعناصر الصورة ، ولو عمقنا بحثنا فً 

ل ، وبهذا تكون األلوان هً األخرى أحد أهم العوام 25األلوان لوجدنا أنها تشكل عالماً متفرداً بدالالته وتفرٌعاته 

والموروثات البٌئٌة المإثرة فً اختٌار الفنان لها عند تنفٌذ لوحته ، وهو ما ٌعنً أن لكل فنان "بوصلته اللونٌة" إن جاز لً 

 التعبٌر .

نضؾ إلى ذلك التنظٌم فً العمل الفنً ، وهو إحداث ضرب من التآلؾ واالنسجام بٌن عدٌد من العناصر المختلفة التً 

عمله الفنً ، فٌكسبها داللة تعبٌرٌة ، وتلك الداللة  –كعناصر جزئٌة  –ة أولٌة ، ٌصٌػ منها تعد بالنسبة للفنان ماد

التعبٌرٌة ال تتؤتً عن عالقات األشكال األولٌة فً صراعها مع بعضها البعض أو توافقها فً تناؼم ، وإنما تتؤتً عن 

وتركٌب وصٌاؼة تفضً فً النهاٌة إلً ذلك النسق  طرٌق تلك العملٌات التً ٌقوم بها الفنان من اختزال وتحوٌر وإضافة

الشكلً التعبٌري ... وذلك ٌختلؾ فً نتٌجته النهائٌة من فنان آلخر ، حتً وإن تشابهت ظروؾ التناول ، ومنظور الرإٌة 

 . 26اؼة وقدرات األداء التقنً ، ألن األمر مرتبط أساساً بالفنان ذاته من الداخل وبقدراته الخاصة علً التنظٌم والصٌ
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وفً أي تصاوٌر مشابهة  -محل الدراسة الحالٌة  –وهو األمر الذي نلمسه تماماً بالنسخ الثالث من مخطوط كلٌلة ودمنة 

لهم ولنفس القصة ، بل ولنفس الموقؾ الماثل بٌن الؽراب وملك البوم فً كل مخطوطات كلٌلة ودمنة عبر العالم ، فعلً 

ها إال أن تناول الفنان وتعبٌره عن تلك المواقؾ جاء بصورة مختلفة التنفٌذ من فنان الرؼم من ثبات النص األدبً فً جمٌع

 آلخر ، علً الرؼم من تطابق النص األدبً كما سبق القول .

 دور الناقد المتذوق :

حٌفة ٌذكر الدكتور/ عفٌؾ البهنسً أن الناقد هو المتذوق فً أعلً مستوٌاته ، ال ٌسعً إلً قراءة اللوحة كما ٌقرأ ص

ٌومٌة ، بل هو ٌستعٌد رإٌة الفنان وٌنظر إلً العمل من خالل هذه الرإٌة ، والواقع بالنسبة للناقد هو واقع العمل الفنً 

ولٌس واقع األشٌاء فً حد ذاتها ... فالمتذوق ٌرٌد أن ٌقرأ العمل الفنً وأن ٌفهمه ، فٌفهم الجمال من خالل جمال الطبٌعة 

لة الشكل الواقعً ، والنقد ال ٌعنً كشؾ األخطاء والنواقص ، وإنما ٌعنً التبصٌر العمٌق وٌفهم المضمون من خالل دال

والتؤمل الواعً بالعمل المبدع ، فالؽرض األساسً من النقد الفنً هو ؼرض تقٌٌمً لذا فهو ٌخضع إلً النسبٌة فً القراءة 

 . 27والنقد 

فالمتذوق أو المشاهد ٌتعمق فً تؤمله وٌستند إلً عقله ، فً حٌن أن عملٌة الخلق الفنً التً تتؤثر بصورة مباشرة برؼبة 

التنفٌذ ، والتً تحول الفنان إلً طاقة من الفعل والحركة ٌستطٌع بها التؤثٌر علً المحٌط الخارجً ، فٌرسم صورة أو ما 

عور المتذوق فإنه ٌمكن أن ٌكون شعوراً كلٌاً أو استطٌقٌاً ألنه ٌتعلق بؤي موضوع شابه ذلك من شتً أنواع الفن ، أما ش

، وتتواصل زواٌا النظر للمشاهد بربطنا بٌن العٌن والموضوع المنظور له أو فٌه  28ٌستشعر المتذوق حاله بالقٌم الجمالٌة 

كز علٌها فً الموضوع ، وال نفس الموقع ، فالقاريء المشاهد لٌس بالضرورة أن ٌركز على نفس زاوٌة النظر الذي نر

الذي ٌتخذه المصور أو الفنان حالة تصوٌره أو رسمه ، فمحاولة قراءة الصورة تحتاج إلى وضع آلٌات وأدوات قراءتها 

وذلك باتباع قاعدة تحتكم إلٌها ، وهً االنفتاح والمرونة فً تقبل قراءات اآلخرٌن ، فلٌس الفنان من ٌحتكم على مفاتٌح 

صورة أو اللوحة ، بل إن القاريء من امتلك مفاتح ومؽالق هذه الصورة ، فهً دائماً تحتاج إلى مإول ٌكلمها لتظل ال

التؤوٌالت مستمرة مع استمرار الصورة ، وربما هذا السر الذي جعل كل حضارة لها طرٌقتها الخاصة فً قراءة الصورة 

29 . 

حاور ثالثة ، فهو حٌن ٌفكر وٌحلل موقؾ ما وٌتؤمله عقلٌاً ٌكون فٌلسوفاً ، لذا ٌقؾ المتذوق إزاء الجمالٌات والفنون فً م

وعندما ٌتذوق الفن أي ٌحدس إبداع األعمال الفنٌة وٌستمتع بما تنطوي علٌه من لمسات سحر وبهاء ٌكون عندئذ متذوقاً ، 

 . 30لٌه ، ففً هذه الحالة ٌكون ناقداً وحٌن ٌعبر عن آرائه فً شتً أنواع اإلنتاج الفنً محاوالً تقٌٌمه وإلقاء الضوء ع

تؤتً عملٌة البحث عن الدالالت التً تتضمنها ، فمن أبرز سماتها  -من جانب المتذوق والمشاهد  –فبعد إدراك الصورة 

قابلٌة التؤوٌل ، وٌصرح بذلك "دوبري" حٌن ٌقول أنه لٌس ثمة من إدراك من دون تؤوٌل ، وال من درجة صفر للنظر ، 

أن "الصورة عالمة تمثل خاصٌة كونها قابلة للتؤوٌل" حٌث تمنح نفسها للتؤوٌل بل وتدعو إلى ضرورته ، منفتحة مإكداً 

على جمٌع األعٌن التً تنظر إلٌها ، متقبلة فً ذات الوقت لتؤوٌالت متعددة ومتباٌنة حول الرسائل التً تحملها ... إال أن 

ثل فً كونها ؼٌر قابلة للقراءة ، فهً ال تستطٌع الحدٌث عن ذاتها من جهة ، هذه المٌزة تضعنا أمام مؤزق أو استحالة تتم

ومن جهة أخرى ألن أدوات قراءة الصورة وآلٌاتها ؼٌر متوفرة بل ؼٌر موجودة تماماً ، وهذا ما ٌجعل الصورة منفلتة 

 . 31لى انتزاع الثقة منهم بها وهاربة على الدوام ، تإثر بقوة عجٌبة على مشاهدٌها ، وتوجههم وتسعى سعٌاً حثٌثاً إ

ومع ذلك فإن للمتذوق الناقد أو المشاهد شخصٌته المنفردة فً التؤوٌل أو التفسٌر أو قراءة الصورة ، تلك الشخصٌة التً 

تتؤثر بعوامل بٌئٌة ومإثرات حٌاتٌة وعملٌة سرعان ما تقفز مباشرة عند المتذوق عند تناوله للدالالت البصرٌة للصورة ، 

كان للفنانٌن مشاربهم المختلفة فً تنفٌذ أعمالهم الفنٌة فإن للنقاد المتذوقٌن مشاربهم المختلفة أٌضاً عند قراءة وتؤوٌل فإذا 

 الصورة .
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 التحلٌل السٌمٌولوجً :

والرٌاض فً واقع األمر وبناءاً علً ما تقدم ٌمكننا تناول الدراسة السٌمٌائٌة المقارنة لكل من التصاوٌر الثالث بالقاهرة 

والمتروبولٌتان من عدة زواٌا ، بما ٌجعلنا فً حاجة إلً قراءتها سٌمٌولوجٌاً بشكل ومنظور مختلؾ ، ولٌكن علً النحو 

 التالً:

وٌقول لوران جٌر فٌرو : قد تبدو مرحلة الوصؾ مرحلة ساذجة ولكنها تبقً أساسٌة ، الوصف العام ) األولً (:  أوالً:

ٌُبنى التحلٌل الناجح ، فؤن تصؾ معناه أنك تفهم فانطالقاً من العناصر الم ،  32تحصل علٌها عن طرٌق الوصؾ البسٌط 

 وحتى تسهل عملٌة الوصؾ هذه ٌضع فٌرو مجموعة من الخطوات التً ٌري أنها قاعدٌة ضرورٌة وهً :

ة وتارٌخ الصناعة ونعنً به كل المعطٌات والمعلومات المادٌة عن الصورة مثل : صاحب اللوح)الجانب التقنً(  -أ  

والتقنٌة المستخدمة كنوعٌة الورق أو القماش وكذلك طبٌعة األلوان الموظفة زٌتٌة كانت أم مائٌة ، هذا إلً جانب شكل 

 إطار اللوحة وحجمها العام .

وٌبقً التحلٌل التشكٌلً ضرورٌاً بؽض النظر عن القٌمة الفنٌة ، وٌستند هذا التحلٌل علً عدة  )الجانب التشكٌلً( -ب  

نقاط أولها عدد األلوان المستعملة فً اللوحة ودرجة انتشارها ، وهو ما ٌساعدنا فٌما بعد علً حسن التؤوٌل ، فاأللوان 

ته ، فً حٌن تستند النقطة الثانٌة إلً التمثٌالت اإلٌقونة قفزت من وظٌفتها كمادة بصرٌة إلً وظٌفة رمزٌة فلكل لون دالل

التً جاءت باللوحة المتعلقة بالهٌئة اإلنسانٌة والحٌوانٌة والنباتٌة وكذا الهندسٌة ، وهذه اإلٌقونات تسمح لنا بالتعرؾ علً 

ستقٌمة األفقٌة والشاقولٌة ) الخطوط الرئٌسٌة فً اللوحة مع العلم أن لكل شكل من الخطوط داللته ، فبٌنما الخطوط الم

الرأسٌة ( توحً بالثبات والصرامة نجد أن الخطوط المائلة توحً بالدٌنامٌكٌة والحركة ، أما الخطوط المنحنٌة فتعطٌنا 

 . 33اإلحساس بالنعومة واألنوثة 

هر األخرى ، أي لذا فإن البحث فً طبٌعة النموذج البصري ، ٌفرض علٌنا ضرورة التنقٌب عما ٌمٌزه عن باقً الظوا

البحث عما ٌجعل منه كٌاناً ٌمتلك طرقاً خاصة فً إنتاج المعنى ... فالقضٌة المركزٌة فً تحدٌد الصورة تتلخص فً 

معرفة الطرٌقة التً من خاللها تؤتً هذه الصورة إلى العٌن وتستوطنها ، ومن ثم فإن الصورة الذهنٌة لٌست سوى نتاج 

ا فإن االستقبال الصحٌح لرسالة بصرٌة ما ٌفترض وجود رصٌد اجتماعً وثقافً إلرادة موجهة نحو الموضوع ، لذ

ومكتسبات فكرٌة ... إن المعرفة األولٌة هً التً تساعد الذات المدركة على فك رموز الصور الرمزٌة وربطها بالتجارب 

ٌد المفهوم الخاص للنموذج اإلدراكً ... الواقعٌة التً تحٌل علٌها ، لتصبح بذلك بمثابة المفتاح السري الذي ٌقودنا إلى تحد

 . 34لذا فإن اللؽة البصرٌة التً ٌتم عبرها تولٌد مجمل الدالالت داخل الصورة هً لؽة بالؽة التعقٌد والتنوع 

وما ٌهمنا فً هذه الخطوة من الوصؾ ٌتعلق بشكل أساسً بالقراءة األولى للوحة ، وهذه القراءة تتطلب  )الموضوع( -ج 

معرفة عالقة النص بالصورة ، فالعنوان سواء وضع من طرؾ صاحب العمل الفنً أم ال ، ٌبقً ركٌزة أساسٌة  منا بداٌة

فً تشكٌل المعنى ، وفً هذه المرحلة علٌنا أن نبحث فٌما إذا كان العنوان ٌعكس حقٌقة التمثٌل األٌقونً فً اللوحة أم ال ، 

من دور توجٌهً  –كرسالة لسانٌة  -إذا اتخذنا بعٌن االعتبار ما للعنوان  وفً كلتا الحالتٌن نكون أمام معنى مؽاٌر تماماً 

فً قراءة الصورة ، ثم تؤتً فً المرحلة التالٌة القراءة األولٌة لعناصر اللوحة ، وهو ما ٌعرؾ بسٌمٌولوجٌا المستوى 

نتمكن فً مرحلة الحقة من التحلٌل  التعٌٌنً ، أي أننا نعاٌن عناصر اللوحة بإعطائها معناها األولً البسٌط ، وذلك حتً

فإننا نستخرج أمرٌن من العملٌة  -نقالً عن ماري كلود  – Hjemslevمن اإلسقاط الحسن للمعانً الضمنٌة ، وكما ٌقول 

 السٌمٌولوجٌة ) التعٌٌن ، والتضمٌن ( ، فالتعٌٌن ٌعتبر األبسط ، أما التضمٌن فهو أشد اإلثنٌن تعقٌداً " ، وهو ٌتموقع علً

 . 35المستوى الرمزي ، بمعنى أنه ٌحٌل إلً كون الصورة توحً بما هو أبعد مما تمثله 
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 الوصف العام للتصاوٌر الثالث :

قبل أن نتطرق إلى الوصؾ العام للتصاوٌر الثالث ٌجب النظر فً النص األدبً للقصة ككل كما وردت بمخطوط كلٌلة 

دل بٌن ملك البوم وجنوده وبٌن ملك الؽربان وجنوده والذي بدأه األول على ودمنة ، والتً ٌمكننا إٌجازها فً الهجوم المتبا

موطن الؽربان ، واستتبع ذلك قٌام ملك الؽربان باالجتماع مع وزراءه لمشاورتهم فً األمر وماذا هم فاعلون ؟ فاستتب 

على أنه قد تم تعذٌبه ونتؾ رٌشه  األمر على رأي أحد الوزراء بقٌامه بخدٌعة ملك البوم عن طرٌق إٌهامه هو وباقً البوم

ونقر رأسه من قبل الؽربان وملكهم ، وذلك بعد أن أدلى برأٌه إلٌهم طالباً منهم الصلح مع البوم وبذل الفدٌة لهم اتقاءاً 

للحرب والشر ، وأنه بهذا الرأي ظنوا به أنه ٌخطب ود البوم واعتبروه خائناً ، فعذبوه وتركوه وارتحلوا عنه ، وهً 

صة التً خدعوا بها البوم وملكهم الذي صدقها ورفض االستماع إلى نصائح أحد وزراءه بؤن هذا الؽراب المصاب ربما الق

ما ٌروٌه ٌعد نوعاً من الخداع فوجب التخلص منه بقتله ، إال أن الملك رأي األخذ برأي وزٌر آخر باإلبقاء علٌه واإلحسان 

ن ، وهو ما حدث بالفعل فاستطاع الؽراب أن ٌكتسب ثقة ملك البوم وتوؼل إلٌه واألخذ بنصٌحته ضد عشٌرته من الؽربا

بحٌاتهم وعلم مواطن الضعؾ والقوة لدٌهم ، فسار إلى ملك الؽربان وأبلؽه بكل ما علمه عن حٌاة البوم وملكهم ، 

صؾ الحالة النفسٌة . وهو ما سوؾ نتعرض له عند و 36واستطاعت الؽربان االنتصار فً نهاٌة األمر على البوم وملكهم 

  لكل من التصاوٌر الثالث

 أوالً: تصوٌرة القاهرة:

وهً تصوٌرة ضمن مخطوط كلٌلة ودمنة محتفظ به بمكتبة المخطوطات المركزٌة التابعة لوزارة األوقاؾ المصرٌة تحت 

لبوم عندما ذهبوا لمهاجمة ( ، ونشاهد قٌام الفنان بتمثٌل ذلك المشهد الذي التقى فٌه ملك البوم مع باقً ا1169رقم عام )

الذي سمعوا  -أسفل الشجرة  -الؽربان عند شجرتهم للمرة الثانٌة ولكنهم لم ٌجدوا منهم أحد سوى ذلك الؽراب الجرٌح 

أناته قبل رحٌلهم ، وبدأوا فً االستماع إلٌه وعما آل إلٌه حاله ، فقام الفنان هنا برسم الشجرة باللون األخضر الزٌتونً 

تصؾ اللوحة تماماً ، فً حٌن نفذت أرضٌة الصورة باللون الزٌتونً الفاتح ، وهً شجرة محورة ذات شكل الداكن بمن

كروي أقرب لشكل البٌضة المقلوبة ، ٌنطلق منها ؼصنان ٌمٌناً وٌساراً وٌخرج من كل منهما فرع نباتً صؽٌر ، 

تؾ حول تلك الشجرة أسراب البوم من الجانبٌن وٌتوسطهما فرع نباتً آخر ٌنطلق من أعلى الشكل الكروي للشجرة ، وٌل

 بشكل ٌوحً للمشاهد وكؤنهم ٌحومون حول الؽراب الجرٌح ، وهو ذكاء ٌحسب للفنان المنفذ .

ورسمت أسراب البوم باللون األحمر الدموي ، بواقع ستة على ٌمٌن اللوحة وستة على ٌسارها ، ونفذت جمٌعها فً 

والمستعد للنزول والواقؾ حول الؽراب الجرٌح ، فً حٌن نفذ الؽراب القابع بؤرضٌة أوضاع مختلفة ما بٌن المحلق 

اللوحة باللون األسود ، تلك األرضٌة التً رسمت بشكل متموج أو متعرج على مستوٌٌن ، السفلً نفذ باللون الزٌتونً 

كصدى للون الشجرة واألرضٌة العامة  الداكن ، والعلوي باللون الزٌتونً الفاتح ، وكؤنه تردٌد لونً مقصود من الفنان

بشكل منسجم فً مقدمة  -الزٌتونً بدرجاته  –"الخلفٌة العامة" للتصوٌرة ككل ، وهو ما ٌعنً توزٌع الفنان أللوانه 

 ( . 1التصوٌرة ووسطها وأعالها ، وهو ما ٌعنً أٌضاً قٌام الفنان بتنفٌذ لوحته بؤقل األلوان الممكنة ) لوحة 

ان قٌامه بوضع عنوان أعلى للتصوٌرة المنفذة ما نصه "صورة الشجرة والؽراب تحتها وقد ُنتؾ رٌشه كما ٌحسب للفن

وسال دمه وقد ورد علٌه البوم" ، كما ٌحسب له أٌضاً قٌامه بتسجٌل النص األدبً الخاص بهذا المشهد أسفل التصوٌرة ، 

ت وأٌن موضع الؽربان فقال له الؽراب أٌها الملك أنا حٌث سجل من أسفل ما نصه "فؤقبل إلٌه ملك البوم وقال له من أن

فالن بن فالن ، وقد ترى ما نزل بً من البال الذي ارتكبته من الؽربان وأنا قد بلٌت منهن بما تراه وال أدري بمكانهن وال 

العنوان ، ، األول اشتمل على  موضعهن" ، حٌث قام الفنان بتقسٌم إطار التصوٌرة ككل إلى ثالث مساحات رأسٌة 
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والثانً اشتمل على التصوٌرة ذاتها ، وإن مٌز الفنان إطارها من أعلى وأسفل بؤنه عبارة عن صؾ من المثلثات الصؽٌرة 

المنفذة باللون األحمر بشكل مقلوب تارة ومعدول تارة أخرى ، أما الثالث فهو المشتمل على النص األدبً المشٌر 

 لموضوع التصوٌرة السابق ذكره .

 ثانٌاً: تصوٌرة الرٌاض:

فب( ،  -3466أما بالنسبة لتصوٌرة الرٌاض فهً ضمن مخطوط محفوظ بمكتبة مركز الملك فٌصل بالرٌاض تحت رقم )

صفحة اشتملت  156م ، كتبه محمد بن علً بن سالم بن أحمد الحنفً  ، احتوى على  1346ه /  747ومإرخة بعام 

فً التصوٌر ، وٌعد ثانً أقدم نسخة مصورة من كلٌلة ودمنة ، وترجع أقدم  منمنمة تمثل المدرسة المملوكٌة 96على 

، ولقد اتسمت  37 3465نسخة إلى القرن الثالث عشر المٌالدي محفوظة بالمكتبة األهلٌة ببارٌس مسجلة تحت رقم 

صورة مرتفعاً على بالبساطة الشدٌدة فً تنفٌذها ، حٌث اقتصر األمر على رسم كل من ملك البوم الواقؾ على ٌسار ال

بعض األؼصان بما ٌلٌق بوضعه كملك للبوم ، والؽراب الماثل أمامه على ٌمٌن الصورة واقفاً على األرض وبحجم صؽٌر 

نسبٌاً إذا ما قورن بحجم ملك البوم وهو تمٌٌزاً له لم نره بمخطوط القاهرة ، كما أن الفنان قد مٌزه بؽصن نباتً ٌنتهً 

ل بشكل ٌجعله وكؤنه ؼصن ٌعلو وٌظلل كرسً العرش أو مكتنفاً لحضرة الملك بؤقصى ٌسار بشكل رمحً من أعلى ومائ

اللوحة ، أما فً أقصى الٌمٌن فكانت الشجرة التً وجد بؤسفلها الؽراب مرتفعة وذات ثالثة أؼصان نفذت باللون البنً 

نً ، وهما نفس اللونٌن اللذٌن اكتسى بهما الشاحب أو الطوبً الباهت ، وٌتفرع منها أوراق منفذة باللون األخضر الزٌتو

 الؽصن المتوج لملك البوم .

فً حٌن اكتسى جسد ملك البوم وجناح الؽراب بنفس اللون البنً الشاحب أو الطوبً الباهت ، أما باقً جسد الؽراب فنفذه 

ألرض الواقؾ علٌه الؽراب قد الفنان باللون األزرق السماوي أو الفٌروزي ، وهو اللون الذي نلحظ أن األرضٌة أو خط ا

اختلط به أٌضاً إلى جانب اللون األخضر الزٌتونً وكؤنه تردٌد لونً مقصود من الفنان لهذه األلوان وتوزٌعها توزٌعاً 

متناظراً بٌن عناصر ٌمٌن اللوحة وٌسارها من ناحٌة وأرضٌة اللوحة من ناحٌة أخرى ، أي أن الفنان قد استخدم ألواناً 

 ( . 2بلؽت ثالثة ألوان لتنفٌذ لوحته تلك إلٌصال فكرة المشهد ) لوحة قلٌلة جداً 

كما نلحظ أن اللوحة قد خلت تماماً من وضع إطار لها بل باتت مفتوحة األفق ربما لتتماشى مع جو الؽابة المفتوح ، كما 

رة الؽراب المنتوؾ عند نلحظ وجود العنوان أسفل الصفحة السابقة للصفحة المنفذ فٌها التصوٌرة ، وجاء نصه "صو

الشجرة والبومة تسؤله" ، كما التزم الفنان بتنفٌذ اللوحة أعلى النص األدبً المشٌر لذلك المشهد ، والذي نص على " فإنً 

علَُم األسراَر وقد ترى حالً وما صنعن بً ، قاَل ملِِك البوِم: هذا َوزٌُر ملِِك الِؽرباِن فانظر ٌَ وا بؤيِّ ال أحَسُبَك َتَري حال َمن 

َذنٍب ُصِنَع به ما ُصِنَع ، قاَل الؽراُب سفه رأي صنع بً ما ترى ، قاَل الملِِك: وما ذاك ، قاَل الؽراُب: لما كان من اٌقاعكم 

َحدُّ َقلوًبا بنا ما كان اسَتشاَرنا َملَِكنا وكنت من الملك بمكان ، فقلُت: أرى ال طاَقَة لكم بِقتاِل البوِم فإنَُّهنَّ أَشدُّ منكم َبطًشا وأ

ا.." .  منَّ

 ثالثاً : تصوٌرة المتروبولٌتان :

توضح مشهد  1981.373.69تصوٌرة من مخطوط كلٌلة ودمنة محفوظ بمتحؾ المتروبولٌتان ، ومسجل تحت رقم 

، وتنسب إلى مصر أو سورٌا بالقرن الثانً عشر الهجري الثامن  38اجتماع الؽراب الجاسوس مع ملك البوم ووزراءه 

، وأول ما نلحظه فً تلك التصوٌرة  أن الملمح العام لها هو المؽاالة فً استخدام األلوان بشكل بات  39عشر المٌالدي 

الٌة أو صخرة مرتفعة أقرب إلى الزخرفة منه إلى كونه تسجٌل حالة أو مشهد قائم بٌن البوم وملكهم ، الواقؾ على ربوة ع

الؽراب الجرٌح المنتوؾ رٌشه ، وٌقؾ خلفه باقً وزراء البوم فً  -وبحجم قلٌل وعلى أرضٌة منخفضة  -وٌقؾ أمامه 
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حالة إنصات لما ٌقوله الؽراب الذي اكتسى جسده باللون األحمر الوردي ، فً حٌن اكتست أبدان البوم وملكهم باللون 

 ( . 3البرتقالً ) لوحة 

ت الصورة إلى ثالثة مستوٌات أفقٌة ، األدنى مثله بما ٌشبه النهر فً أسفل الصورة ونفذ باللون األزرق الفٌروزي ، وقسم

وهو ذات اللون الذي التؾ حول المستوى الثانً ، الممثل فً األرضٌة التً ٌقؾ علٌها الؽراب والبوم وملكهم وإن كان 

ة التً نفذت بدرجات متداخلة من اللونٌن األحمر والبرتقالً فجاءت بشكل اللون السفلً داكناً إلى حد ما ، تلك األرضٌ

باهت ، ٌلً ذلك المستوى الثالث العلوي والذي ٌمثل األفق والذي ُؼطً باللون األخضر الزٌتونً الفاتح ، كما مأله الفنان 

ا ذات لون رمادي ، تفرعت بصؾ من األشجار منها شجرة سرو بالمنتصؾ ، وامتازت سٌقانها وأؼصانها جمٌعاً بؤنه

منها أوراق متعددة األلوان ما بٌن األحمر واألبٌض واألخضر الشجري ، كما نلحظ أن الفنان رسم البوم والؽراب بشكل 

محور وبعٌد عن الطبٌعة ، كما أنه لم ٌوفق فً مساواته لرسم أرجل الؽراب بشكل مشابه تماماً ألرجل البوم ، وهو أمر 

 ٌحسب علٌه .

خلت التصوٌرة من أٌة إطارات وإن سجل الفنان بؤسفلها النص األدبً الخاص بهذا المشهد وجاء كاآلتً "فلما سمع ولقد 

البوم قول الؽراب قال ألحد وزرائه ما ترى فً أمر هذا الؽراب ، قال لٌس فً أمره نظر إال المعاجلة بقتله فإنه من 

ٌدته وفقده على الؽربان أشد من كل فقد وقد كان ٌقال من استمكن من أكابرهم وفً قتله لنا فتح عظٌم وراحة من رأٌه ومك

األمر الجسٌم فؤضاعه لم ٌقدر على إدراكه ومن التمس فرصة عمله فؤمكنته ثم أؼفل عنه فاته األمر ولم تعد له فرصة 

 ومن تمكن من عدوه جرٌحاً فلم ٌقتله ..." .

لى المستوى األدبً والمستوى الفنً باعثاً قوٌاً لدراسة السٌمٌائٌة فً وواقع األمر أن مخطوط كلٌلة ودمنة بالكامل ٌعد ع

مختلؾ أشكالها الداللٌة اللؽوٌة اللسانٌة وؼٌر اللسانٌة ، فلم ٌكن سرد تلك القصص الشٌقة على ألسنة الحٌوانات برؼبة 

رنا بؤهم جمالٌات اللؽة العربٌة السرد فقط ، ولكنها جاءت بعبر وإلهامات ونصائح ؼاٌة فً األهمٌة لكل ذي عقل ، وتذك

 وهً "التورٌة" ، أي مقاصد ما وراء اللفظ وجمعه ألكثر من معنى .

 الداسة التحلٌلٌة السٌمٌولوجٌة المقارنة :

التً ٌقترحها جٌر فٌرو والتً تقوم علً أربع خطوات ، هً : أوالً : الوصؾ  -السٌمٌولوجً  –بالعودة إلى شبكة التحلٌل 

، أود اإلشارة  40اً : دراسة بٌئة اللوحة ، ثالثاً : التؤوٌل أو القراءة الثانٌة ) التضمٌنٌة ( ، رابعاً : نتائج التحلٌل األولً ، ثانٌ

إلى أن االلتزام حرفٌاً بتلك الخطوات التً وضعها جٌر فٌرو قد ٌتسبب معه فً حالة من القٌد وعدم التحرر واإلنطالق 

وارد استخدام طرق مستحدثة فً عملٌة التؤوٌل أو اتباع منهجٌة مؽاٌرة للوصول لحل نحو تؤوٌل الصورة ، ذلك أنه من ال

لؽز العمل الفنً المراد تؤوٌله ، لذا أرى أنه من األفضل دراسة وتؤوٌل اللوحة أو العمل الفنً تبعاً لما ٌرتؤٌه الناقد المتذوق 

المثلى أو األسلوب األمثل ، بشرط أال ٌترك دراسة العمل  القاريء لهذا العمل أو ذاك ، بؽرض تؤوٌله بالكٌفٌة التً ٌراها

الفنً من كل جوانبه وزواٌاه قدر المستطاع ، سواء من خالل دراسة البٌئة الخارجٌة أو سٌكولوجٌة العمل الفنً ، بالشكل 

ثقافٌاً واجتماعٌاً وسٌاسٌاً الذي ٌذكرنا بعلم األنثربولوجً المهتم بدراسة اإلنسان والظواهر المإثرة فٌه داخلٌاً وخارجٌاً و

وفٌزٌائٌاً وفسٌولوجٌاً وكافة الظواهر األخرى ، األمر الذي دفعنا إلى القول بضرورة "أنثرة الصورة" أو "أنثرة العمل 

 الفنً" كما سبق اإلشارة إلى ذلك آنفاً .

عدة نقاط وزواٌا الستبٌان ونستطٌع من خالل الوصؾ األولً للتصاوٌر الثالثة أن نستخرج عدة خصائص لكل منها من 

 الفوارق الفنٌة فً قراءة اللوحات الثالث ، نرى من األهمٌة بمكان اإلشارة إلٌها .
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 أوالً : من حٌث االلتزام بالنص األدبً :

أو ما ٌعرؾ باالنسجام بٌن النص األدبً والصورة الرامزة ، وكان االنسجام بٌن الصورة األدبٌة والصورة الفنٌة مشروطاً 

األفكار الجمالٌة واألخالقٌة المشتركة بٌن الشاعر والرسام ، وكانت حال الصورة اإلنسانٌة فً المنمنمات كالحال فً ب

الصورة األدبٌة مستنبطة من فكرة تركٌبٌة ذات خصائص ثالث : الطابع االصطالحً ، القاعدة الرسمٌة ، والتفاصٌل 

الم كما ٌراه بل كما ٌجب أن ٌكون علٌه وفقاً لألفكار السائدة فً عصره لذلك الواقعٌة ، فالرسام كما الشاعر ال ٌقدم لنا الع

كان علٌهما فتح الباب للمثل الخالدة إن كان فً الرسم أو فً األدب ، لقد أدت هذه االعتبارات بالرسام إلً ترك العالم 

د الحجم والمنظور ، وكذلك قواعد التشرٌح المادي الذي ٌعٌش فٌه فلم ٌعد ٌحاول أن ٌنقل أبعاد المكان بدقة ، فؤهمل قواع

والنسب ، فانحصر همه فً وضع التصامٌم الجمالٌة للعمل أو المثل ، مراهناً علً أن المتلقً المدرب ٌستطٌع التفكٌر 

شكلها بنفس الطرٌقة التً ٌفكر بها الشاعر أو الرسام ، بمعنً االتكال علً فهم المتلقً وإدراكه للرائعة الفنٌة بروحها ال ب

، فٌكفً للرسام أن ٌصور شجرتٌن أو ثالث كً ٌدرك المتلقً أن أحداث موضوع الصورة تجري فً أحضان الطبٌعة 

وهً الطرٌقة التً  -كما فً تصوٌرة القاهرة  -وهكذا ، وكان التؤلٌؾ اصطالحٌاً أٌضاً فهو ٌتطور من األسفل إلً األعلً 

 .41حة ٌفهم فٌها المتلقً المكان والمساحة فً اللو

فنجد أن فنانً مخطوطً القاهرة والمتروبولٌتان قد التزما تماماً بنقل النص األدبً الذي مثاله فً مشهد تجمع البوم 

وملكهم حول الؽراب الجرٌح طبقاً للنص المذكور آنفاً ، فً حٌن أن فنان مخطوط الرٌاض قد اقتصرت لوحته على نقل 

والؽراب ، دون اهتمامه بالتفاصٌل األخرى فؤهمل رسم باقً أسراب البوم التً كانت الحوار الثنائً فقط بٌن ملك البوم 

حاضرة فً نفس المشهد ، وهو أمر ٌحسب علٌه ، فالمصداقٌة الفنٌة تستدعً األمانة فً نقل وتسجٌل ما هو مكتوب 

رئٌة وهو ما أسمٌه ) بالمخطوط من أحداث وتفاصٌل قدر اإلمكان لضمان توصٌل المعلومة المكتوبة إلى صٌاؼة م

االلتزام الفنً ( ، وإن كان هذا ال ٌمنع من وضع الفنان بصمته وإرهاصاته الفنٌة فً لوحته المنفذة ، ومما ال شك فٌه 

 أٌضاً أن للنشؤة والبٌئة التً ترعرع فٌها الفنان تؤثٌرهما علً أعماله ولوحاته الفنٌة .

هنا ٌذهب "بارث" إلى أن النص اللؽوي الذي ٌحضر إلى جوار الصورة ٌإدي إلى إحدى الوظٌفتٌن التالٌتٌن : وظٌفة 

(  du relais  function( ، وإما وظٌفة تكمٌلٌة أو تناوبٌة ) fonction d'ancrageاإلرساء أو الشرح أو التثبٌت ) 

ستعماالً فً الرسالة اللسانٌة ، وتتمثل هذه الوظٌفة فً العمل على ، ووظٌفة اإلرساء أو الترسٌخ هً الوظٌفة األكثر ا

إٌقاؾ سٌرورة تدفق معانً الصورة والحد من تعددها الداللً من خالل ترجٌح أو تعٌٌن تؤوٌل بعٌنه ، إنها وظٌفة تكمن 

لمشاهد عدداً كبٌراً من فً إٌقاؾ السلسلة الطافٌة من المعنى ، حٌث تتسم الصورة بالتعدد الداللً ، أي أنها تقدم ل

ٌُنتقى إال بعضها وٌهمل البعض اآلخر ، ومن ثم فإن النص اللفظً ٌوجه إدراك المتلقً وٌقود قراءته  المدلوالت ال 

للصورة بحٌث ال ٌتجاوز حدوداً معٌنة فً التؤوٌل أي أن "النص ٌقود القاريء بٌن مدلوالت الصورة ، مجنباً إٌاه البعض 

بعض اآلخر ، وٌقوده نحو معنى منتقى مسبقاً" ، فً حٌن تنشط وظٌفة اإلبدال أو التدعٌم حٌن ٌقوم منها وموصالً له ال

النص اللؽوي بإضافة دالالت جدٌدة للصورة ، حٌث ٌلجؤ النص إلى الصورة أحٌاناً إلظهار ما ٌعجز عن تبلٌؽه ، ومن ثم 

 . 42بالكالم هنا والصورة هما فً عالقة مكملة 

س أن من أهم سمات العمل الفنً ) الجمالً ( أنه ثمرة لنشاط ٌدوي خاص ، ألنه ٌنطوي علً محاولة وتذكر راوٌة عبا

إبداعٌة بؽرض تحوٌل الطبٌعة إلً روح ، حٌث ٌتمٌز الموضوع الجمالً بظهور الطابع اإلنسانً ألنه ٌمثل من قرٌب أو 

تم الباحثون فً علم الجمال بدراستها للوقوؾ علً بعٌد صاحبه ، حٌث ٌترك الفنان علً أعماله بصماته الخاصة التً ٌه

نوعٌة الحٌاة التً ٌحٌاها الفنان ، والمإثرات التً ٌتعرض لها ، ومدي انطباعها علً أعماله ، فً حٌن ٌري روجر أنه 

ل عندما نكون بصدد تذوق أي عمل فنً ، فإننا ال نكون بحاجة إلً إحضار أي شًء من واقع الحٌاة لٌس ذلك فحسب ، ب



 عشر ثالثالعدد ال                                                                                  مجلة العمارة والفنون         

444 

وال حتً مجرد معارؾ أو أفكار أو انفعاالت تتعلق بهذه األشٌاء ، ألن الفن ٌكون نقلة من عالم استطٌقً "جمالً" متسام ، 

فتصبح عند هذا الحد فً منؤى عن شواؼل الحٌاة ، فاإلحساس واالنفعال الجمالً مثالً فً التصوٌر ٌستمد من التقدٌر 

وهً تلك التً تتكون من تركٌبات معٌنة من خطوط وألوان وزواٌا  Significant Formالجمالً للصور المعبرة 

أن المتذوق لعمل فنً معٌن إنما ٌعٌد خلقه من جدٌد ، علً   John Deweyوأبعاد تشعرنا بالجمال ، وٌرى جون دٌوي 

 . 43ؼرار الطرٌقة التً خلقها بها الفنان المبدع 

 ثانٌاً : من حٌث توزٌع األحجام والكتل:

نا مخطوطً الرٌاض والمتروبولٌتان فً التالعب باألحجام بشكل رائع ، فنجحا فً تمٌٌز ملك البوم من حٌث نجح فنا

الحجم مقارنة بحجم الؽراب الماثل أمام كل منهما ، فً حٌن لم ٌنجح فنان مخطوط القاهرة فً تمٌٌز ملك البوم بتصوٌرته 

فتاهت مالمحه ، وهو أمر ٌحسب علٌه حتى وإن كان الواقع هو  فلم نتمكن من معرفته وسط هذا الزخم من أعداد الؽربان

أي قام بدور  -مقاربة أحجامهم ، ففً تصوٌرة القاهرة كان الؽراب البطل األساسً فً اللوحة ، لذا مٌزه بحجمه األكبر 

ه ملكاً ، وألنه فً فكان مركز اللوحة ، أما فً لوحة الرٌاض فكان ملك البوم هو البطل فمٌز حجمه ربما لكون -البطولة 

حالة انتصار ، لٌس هذا فحسب بل نجح فنانا مخطوطً الرٌاض والمتروبولٌتان فً تمٌٌز ملك البوم بوضعٌته المرتفعة 

على الؽصنٌن النباتٌٌن أو الصخرة المرتفعة ، بخالؾ الؽراب الواقؾ على أرضٌة الصورة أو الخط األفقً األرضً دون 

مقصوداً ومتفقاً مع االحترام الواجب لجاللة وحضرة الملك المقدسة ، وهو ما أسمٌته "االرتفاع  تمٌٌز ، وهذا االرتفاع أراه

 المقدس" إن جاز لً التعبٌر .

 44وهذا االرتفاع المقدس رأٌناه من قبل فً تصوٌرة أخرى من مخطوط كلٌلة ودمنة وٌنسب إلً مدرسة إقلٌم دٌار بكر 

( ، ومن الصور التً تتناول قصص الحٌوان فً  4م ) لوحة  1225هـ /  622 بالمكتبة الوطنٌة ببارٌس ٌإرخ بحوالً

هذا المخطوط تصوٌرة مجلس سلطان الؽربان ، حٌث صور الفنان أربعة ؼربان تقؾ منصتة إلً ملكها الذي ٌقؾ فوق 

لؽربان تقرأ "وزٌر" صخرة صؽٌرة ، وقد مٌزه الفنان بما ٌشبه التاج علً رأسه ، كما نالحظ وجود كتابة فوق رأس أحد ا

وكتابة فوق رإوس الباقٌن تقرأ "باقً الوزرة" وكتابة أخرى فوق رأس السلطان ، وتنطبق علً هذه التصوٌرة الخصائص 

، لٌس هذا فحسب بل إن المسافة الفراؼٌة بٌن الؽراب وملك البوم هً مسافة  45الممٌزة للمدرسة العربٌة فً التصوٌر 

ا أٌضاً المسافة المقدسة أو الفراغ المقدس ، وهو ما ٌتماشى مع الوضع المقدس أو الحضرة احترام نستطٌع أن نطلق علٌه

المقدسة للملك فً مشهد القصة ، عكس ما وجدناه من انتفاء تلك المسافة فً تصوٌرة مخطوط القاهرة ، فضاعت الكتلة 

 المقدسة كلٌاً بعناصرها .

ً تصوٌرة أخرى من نفس مخطوط كلٌلة ودمنة محفوظ بمتحؾ ونلحظ هذا االرتفاع المقدس والحضرة المقدسة ف

، وهً معنونة بـ "وهذه صورة  1981.373.64المتروبولٌتان توضح ملك الؽربان ٌستشٌر وزراءه ، ومسجل تحت رقم 

ملكهم  ( ، ولقد التزم هنا الفنان المنفذ برسم خمسة وزراء من الؽربان مع 5ملك الؽربان ٌشاور الخمسة فً أمره" ) لوحة 

 ، الذي مٌزه الفنان بوقوفه على صخرة أو ربوة مرتفعة كنوع من اإلجالل لشؤنه ، وهو أمر ٌحسب له على أٌة حال .

 ثالثاً : الحالة النفسٌة واالنطباع التعبٌري العام :

مع الحالة العامة لموقؾ النص  -من شخوص وعناصر  –وما أعنٌه بهذا هو ما ٌتفق وٌتسق عند رسم عناصر اللوحة 

األدبً ، من حزن أو فرح أو ؼضب أو اضطراب أو قلق أو خوؾ وؼٌرها من األحاسٌس المدركة التً قد نستشفها من 

ر واألحاسٌس إلٌنا كمتذوقٌن أو كناقدٌن للعمل الفنً مضمون النص األدبً ، ومدى نجاح الفنان فً إٌصال تلك المشاع

خاصته ، فعلى سبٌل المثال استشعرنا حالة القلق والتوتر فً انفعال وتحركات البوم بتصوٌرة القاهرة تماشٌاً مع حالة 
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إها الدهشة لرإٌة الؽراب المصاب ، فوجدنا كٌؾ أن جماعة البوم تتسارع فً حركات دائرٌة وحلزونٌة بنظرات تمل

 . 46الدهشة لهذا الحدث الجلل ، فً حالة من "تراجٌدٌا التوتر" إن جاز لً التعبٌر 

إال أنه ومع ذلك نجد أنه فً مخطوط الرٌاض قد أسبػ الفنان علً لوحته هذه نوع من الهدوء المشوب بالفخامة والجاللة ، 

ٌُتخذ فً حضرة ملك البوم ، عكس ما وجدناه ولمسناه فً  صورت الؽراب الجرٌح فً حالة انكسار تتفق وموقؾ ٌجب أن 

مخطوط القاهرة من زخم وزحام كثٌؾ ال ٌتفق مع وجود ملك له هٌبته ، حٌث حجم الملك الطبٌعً ؼٌر الممٌز حجماً وال 

شكالً ، وإن طؽت الحالة االنفعالٌة التً أحدثها الؽراب الجرٌح لدي جموع البوم علً االهتمام بوضعٌة ملكهم ، وهو ما 

ر عنه فنان القاهرة باقتدار ، فً حٌن أن فنان مخطوط المتروبولٌتان لم ٌنجح فً إضفاء تلك الحالة االنفعالٌة فً لوحته عب

التً خرجت بشكل جامد إلى حد بعٌد ، وإن اقتصرت على التعبٌرات الواضحة فً نظرات وعٌون البوم المنصتٌن 

فنان مخطوط الرٌاض الجموع وركز علً الموضوع الرئٌسً الذي للؽراب المكلوم ، وهو ما نلحظه أٌضاً عندما أهمل 

قصره على الحوار الثنائً فقط بٌن الؽراب وملك البوم ، فً حٌن اهتم فنانا القاهرة والمتروبولٌتان بتفاصٌل الصورة ككل 

 دون إهمال لباقً عناصر القصة باللوحة .

 رابعاً : األلوان :

ؽل فً فسٌولوجٌة اإلنسان ، فلألضواء تؤثٌر فسٌولوجً علً أجسامنا ٌتحول إلً تؤثٌر لأللوان واألضواء دورهما المتؽل  

سٌكولوجً ٌحس معه اإلنسان بالراحة أو بالقلق وؼٌر ذلك من المشاعر النفسٌة التً تإثر فً حٌاة األفراد ، فإذا ما أخذنا 

ادئ كاألخضر الفاتح مثالً ٌدعو إلً االسترخاء وهدوء مثالً علً تؤثٌر األلوان علً األفراد ، فإننا نجد أن لون الطالء اله

األعصاب ، كما ٌحدث اللون البرتقالً شعوراً بالحرارة والدؾء كما ٌمثل موضوعٌاً النار وؼروب الشمس التً تشع منها 

نا بالسماء هذه التؤثٌرات السٌكولوجٌة المعبرة عن التؤجج واالحتدام المشتعل ، فً حٌن أن اللون األزرق الفاتح ٌذكر

والبحر وٌوحً لنا سٌكولوجٌاً بالهدوء والسكٌنة ، فاأللوان توثر علً النفس فتحدث فٌها إحساسات ٌنتج عنها اهتزازات 

، لذا نستطٌع هنا أن نستنطق روعة الفنان المسلم فً  47بعضها ٌوحً بؤفكار ترٌحنا وتطمئنا واألخري تضطرب منها 

 بالشكل المعبر عن حالة التصوٌرة التً نفذها باقتدار . مدي تطبٌقه واستخدامه لتلك األلوان

فسٌمٌائٌة اللون تظهر أن اإلنسان ٌعٌش فً عالم من األلوان التً تؽمره أٌنما ولى وحٌثما وجد ، لتفرض علٌه جاذبٌتها 

نة تارة ، وصاخبة الخاصة ، وتحمل إلٌه أنواعاً متضاربة من المشاعر ، فتكون حانٌة رقٌقة باعثة لمشاعر الهدوء والسكٌ

عنٌفة تتعالى معها آهات النفس الحزٌنة تارة أخرى ، لٌجد نفسه خاضعاً لسلطتها من حٌث ٌدري ومن حٌث ال ٌدري ، 

ومن جهة ثانٌة تكتسب األلوان أهمٌة إبستمولوجٌة خاصة من حٌث كونها عالمات أو دالئل أولٌة لتعٌٌن هوٌة 

فاإلبصار اللونً هو أحد أكثر أنواع اإلدراك الحسً أهمٌة للبشر ، فضالً عن  الموضوعات المختلفة وتمثلها إدراكٌاً ،

المؽزى السٌمانطٌقً المتمثل فً دالئل المفردات والتصورات اللونٌة وارتباطاتها السببٌة ، لهذا ال ٌؤتً اللون إلى الصورة 

بع والدائرة ، وفً كل حالة من هذه الحاالت إال مجسداً فً أشٌاء أو مجسداً فً مالبس أو تستوعبه أشكال كالمثلث والمر

نكون أمام داللة بعٌنها أو دالالت ، فتمازج األلوان باألشكال سٌإدي إلى خلق داللة جدٌدة ، كما أن التقابالت بٌن األلوان 

فً داللة اللون هو ما ٌمنح الصورة أبعادها الداللٌة ، فالمزج أو الربط بٌن األلوان داخل السٌاق الواحد ٌإدي إلى تؽٌٌر 

 . 48الواحد 

وٌذكر ؼازي مكداشً أن األلوان العربٌة قد تمٌزت بحس خاص ٌجعل أي مشاهد ٌتعرؾ علً شخصٌة تلك الزخارؾ 

وتفردها وتمٌزها عن أي أسلوب آخر ، ولقد استخدمت األلوان الساخنة والباردة بدرجات مختلفة ، ولم ٌستخدم اللون 

ً ٌضٌؾ إلى معطٌات اللون ؼنى وثراء ، وٌبٌن عفٌؾ " بؤن األلوان لها داللة رمزٌة مباشرة بل مزجه بؤلوان أخرى لك
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عند المسلمٌن العرب ، فاللون األبٌض دلٌل النقاء والنور وهو لون مالبس اإلحرام ، واللون األخضر هو لون سكان أهل 

ر اللون فً الزخرفة اإلسالمٌة كان من أن استخدام عنص -كما ٌقول مكداشً  –الفردوس ، وٌإكد ذلك ما عرضه زٌنهم 

تحقٌقاً لمتطلبات جمالٌة أساسٌة ، فكثرة استخدام اللون األخضر واألزرق هو انعكاس لعناصر الطبٌعة كالسماء والمطر 

والسهل الخصٌب ، فً حٌن كان استعمال اللون الذهبً تعبٌر عن مدلول روحانً وانعكاس ألجواء الجنة ، وهً الهدؾ 

 . 49فً اإلسالم 

َتَر  "أَلَمْ  21وقد تضمنت بعض آٌات القرآن الكرٌم إشارة إلى عدد من األلوان فٌقول هللا تعالى فً سورة الزمر آٌة 

َ  أَنَّ  َناِبٌعَ  أَْنَزَل ِمنَ  هللاَّ ٌَ َماِء َماًء َفَسلََكُه  ٌُْخِرُج ِبِه َزْرًعا ِفً السَّ ْجَعلُُه أَْلَواُنُه ُثمَّ  ُمْخَتلًِفا اأْلَْرِض ُثمَّ  ٌَ ا ُثمَّ  ِهٌُج َفَتَراهُ ُمْصَفًرّ ٌَ

لَِك لَِذْكَرىٰ  إِنَّ ِفً ُحَطاًما َتَر أَنَّ  " أَلَمْ  28،  27اأْلَْلَباِب" ، وقوله عز وجل فً سورة فاطر آٌة  أِلُوِلً َذٰ

 َ َماءِ  ِمنَ  أَنَزلَ  هللاَّ ْخَتلًِفا أَْلَوانُ  السَّ َوِمَن اْلِجَباِل ُجَدٌد  َها ۚ َوِمَن اْلِجَباِل ُجَدٌد ِبٌٌض َوُحْمٌر ... أَْلَواُنَها َۚماًء َفؤَْخَرْجَنا ِبِه َثَمَراٍت مُّ

ْخَتلِؾٌ  لِكَ  َوِمَن النَّاسِ  (27) َوَؼَراِبٌُب ُسودٌ  أَْلَواُنَها ِبٌٌض َوُحْمٌر مُّ َوابِّ َواأْلَْنَعاِم ُمْخَتلٌِؾ أَْلَواُنُه َكَذٰ ، وال شك أن لهذه  "َوالدَّ

مفعولها فً نفس الفنان المسلم فؤلهمته وحركت مشاعره فانعكس ذلك علً األلوان التً استخدمها فً  –وؼٌرها  – اآلٌات

 .50صبؽة منتجاته 

إذن بات من المقرر أن األلوان تدل علً بعض المعانً الخاصة وأنها تعطً تؤثٌرات ثابتة ، فاللون األبٌض ٌستخدم دائماً 

وهو ٌوحً بالؽبطة والسالم ، أما اللون األسود فهو لون الحداد والبإس والتشاإم ،  للتعبٌر عن النصر والطهارة ،

واألصفر ٌمثل عادة الضعة والؽش والخداع ، واألحمر لون أساسً وهو ٌدل علً القسوة والثورة والؽضب والخطر ، 

الحب مع الحكمة ، وهو لون ذو وهو ٌثٌر الؽرائز والهٌجانات الرخٌصة ، أما البنفسجً فهو لون الطؽٌان والسلطان و

شدات مختلفة ، وٌتوافق مع البنً ومع قلٌل من األزرق واألصفر ، وعندما ٌختلط مع األبٌض واألسود فإنه ٌبدو تشاإمٌاً 

فٌه معنً الموت والجنائز ، وٌعبر اللون فً الموسٌقً البصرٌة عن جمٌع النواحً الجمالٌة المحضة فً انسجام وفق 

وكذلك اإلٌقاع الذي ٌعتبر عملٌة توفٌق للخطوط مع الصورة اللونٌة وتنسٌقها مع شكل مرٌح ٌدعو إلً قانون جمالً ، 

اللذة ، كما أن شدة اللون هً طرٌق اإلٌهام بالبعد الثالث ، وٌشترك شكل الخط وكثافته ومدي انتشاره فً تحدٌد قوة هذه 

وهو ٌنقل معنً اإلنسان والطبٌعة ، وهو وسٌلة التعبٌر عن القٌم الحركة ، أما اللون فإنه ٌمتاز عن الخط بطابع الحٌاة ، 

 . 51الشكلٌة والمعانً النفسٌة والموسٌقً البصرٌة 

وواقع األمر لم ٌوفق فنانً مخطوطً الرٌاض والمتروبولٌتان فً استخدامهما لأللوان المعبرة عن الموقؾ والحالة 

وبولٌتان بؤن األلوان المستخدمة بدرجاتها قد تبعث على الفرح والبهجة االنطباعٌة للحدث ، فتشعر مثالً فً تصوٌرة المتر

ولم توحً أبداً أو تتالئم مع طبٌعة المشهد ، فجاءت لُتنفذ اللوحة بشكل زخرفً أقرب منه إلى استخدام األلوان للتعبٌر عن 

ة الفنٌة ، وٌؤتً ذكاء الفنان هنا فً طبٌعة الحالة أو المشهد ، فلأللوان دور كبٌر وهام فً تؤكٌد االنطباع العام للوح

عبقرٌته فً استخدام ألوانه للتعبٌر عن الحالة النفسٌة لموضوع اللوحة المراد التعبٌر عنها ، لٌس هذا فحسب فعلى الرؼم 

من أن فنانً مخطوطً القاهرة والرٌاض قد زهدا فً استخدام األلوان ، وعبرا عن لوحتٌهما بالقلٌل منها ، بلؽت ثالثة 

ألوان لكل منها ، إال أن فنان القاهرة قد نجح باقتدار فً التعبٌر عن الحالة الفنٌة بتلك األلوان الثالثة ، فً حٌن فشل فنان 

فً التعبٌر الجٌد عن موضوع اللوحة المنفذ ، كما نلحظ عدم توافق  –مع استخدامه لنفس عدد األلوان  –مخطوط الرٌاض 

ة طائر الؽراب الجرٌح ، وهو نفس األمر الذي حدث فً تصوٌرة المتروبولٌتان فً اللون الفٌروزي وتماشٌه مع طبٌع

استخدام اللون البرتقالً الذي اكتست به أبدان البوم وملكهم ، ناهٌك عن األلوان الزاهٌة التً لم تساعدنا فً اإلحساس بجو 

 التوتر العام السائد المفترض بالنص األدبً .
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اهرة قد استطاع وبإمتٌاز فً التعبٌر عن الحالة النفسٌة لموضوع اللوحة طبقاً لما ورد بالنص لذا نرى أن فنان مخطوط الق

األدبً ، فلؽة األلوان واستخداماتها ٌعد فن آخر ٌضاؾ للقٌم الفنٌة الجمالٌة للعمل الفنً ، فكٌؾ استطاع أن ٌستخدم ألوان 

 53فً أجسام البوم ، واللون األحمر  52استخدامه للون األسود  قلٌلة جداً فً التعبٌر عن الحالة النفسٌة للصورة ، فنلمس

الدموي فً جسد الؽراب لإلٌحاء بحالة التوتر والدهشة التً تتفق وتنسجم مع موضوع اللوحة طبقاً لما جاء بالنص األدبً 

المنفذة كؤرضٌة كما سبق وأن ذكرت ، كما استخدم األخضر الشجري واللون الزٌتونً الداكن بخلفٌة الصورة والشجرة 

"خلفٌة" تتماشً مع لون الؽابة السائد ، تلك األلوان التً لها من اإلٌحاءات والتعبٌرات المساعدة فً إٌصال الحالة النفسٌة 

المعبرة عن موضوع اللوحة ، فكان استخدامه لأللوان وانعكاساتها وتردداتها اللونٌة بدرجاتها بكل أركان التصوٌرة دورها 

ن الهارمونٌة أو االنسجام بٌن عناصر اللوحة ، هذا بخالؾ ما أوحت به فً خدمة الموقؾ العام للتصوٌرة فً خلق حالة م

 والتعبٌر عن الموضوع بؤقل عدد من األلوان .

وعلٌه فإن اللون ٌستخدم لؽرضٌن أساسٌٌن هما الؽرض الرمزي والؽرض اإلنفعالً أو العاطفً ، لؽرض اإلسهام فً 

إٌصال الفكرة وتدعٌم التؤثٌر النفسً فً المتلقً ، ولذلك أخذ عن اللون األسود ارتباطه بالموت والحزن ، واألبٌض 

اللهب والحرارة والدم والخطر ، واألخضر بالهدوء ، إن اللون وفق ارتباطه بالطهر والعفة والنقاء ، واألحمر بالحرٌق و

هذا السٌاق هو تصعٌد لداللة الشًء فهو سلسلة من االختزاالت المعنوٌة التً ترتقً لمستوى الرمز ، كما أن لأللوان 

فاوتة فً استعماالت أخرى فهو ٌعطً حركة فً فراغ السطح تساعد على التصوٌر والرسم من خالل إعطاء قٌم مت

صٌاؼة الهٌئة التً ٌكونها من األشكال والمنظور ، وإعطاء متعة جمالٌة فً وضعه تكوٌناً بٌن الخلفٌة والمقدمة ، وٌجعل 

ألوانها متوازنة جمالٌة ، كما ٌخلق اللون حاالت إبداعٌة تشعرنا بالمتعة الحسٌة والذهنٌة ، كذلك ٌخدم اللون العاطفة 

 . 54ى إبرازها للحٌاة العامة بشكل إجمالً جذاب وؼٌرها الكثٌر والكثٌر الخاصة بالفنان وٌساعده عل

 خامساً : المنظور أو التكوٌن :

اإلدراك بالحواس ، وهو ٌرتبط هنا بعملٌات عقلٌة بعد مرحلة اإلحساس التً تحدث ، ثم  Perspectiveٌقصد بالمنظور 

قدم للفنان الوسٌلة التً تمكنه من تمثٌل أجسام ثالثٌة األبعاد ٌعقبها إدراك منظم وإضافة خبرات جدٌدة ، وهو منهج علمً ٌ

علً مساحات مسطحة ذات بعدٌن بحٌث أن األشٌاء المتمثلة علً اللوحة تتفق مع رإٌتنا لها ، والصورة المتكونة لدٌنا 

الفنان وما ٌراه وٌرسم  عنها ، واستناداً إلً هذا المنظور تبدو الصورة الممثلة كما لو كانت شاشة شفافة موضوعة ما بٌن

 . View Point 55خطوطه العامة كما تبدو له من نقطة رإٌة واحدة ثابتة 

ٌمٌز أهل االختصاص بٌن معنٌٌن للمنظورٌة ، معنى واسع ٌراد به العلم الذي ٌكمن فً تمثٌل الموضوعات واألشٌاء على 

نصر المسافة ، ومعنى ضٌق عرؾ منذ بداٌة عصر سطح ما بالكٌفٌة نفسها التً نراها بالبصر ، آخذاً فً االعتبار ع

النهضة ، بؤنه العلم الذي ٌكمن فً تمثٌل عدة موضوعات مع تمثٌل الجزء المكانً أٌضاً الذي توجد فٌه هذه الموضوعات 

عونا بحٌث تبدو هذه األخٌرة مشتتة فً مستوٌات المكان ، كما ٌبدو المكان للعٌن التً تتموقع فً موضع واحد ، إن هذا ٌد

 . 56إلى الحدٌث عن عدة منظورات : منظور جوي ، منظور معكوس ، منظور خطً 

والواقع أن استنباط واستكشاؾ ذلك المنظور بات من السهولة بمكان السٌما لدارسً الفنون التشكٌلٌة والفنون الجمٌلة ، 

، ٌخضع لقٌم ومإثرات جعلت له  كما بات باإلمكان كذلك استقراء مقومات طراز كل فن من الفنون بشكل شبه معٌاري

شخصٌته الواضحة ، بل وبات له منظوره الخاص الذي ٌتسم به ، نضؾ إلى هذا وذاك شخصٌة الفنان المنفذ وعبقرٌته 

الخاصة ، فعندما أخذنا على فنان مخطوط الرٌاض عدم التزامه بالنص األدبً المكتوب حرفٌاً فً تنفٌذ رسومه ، ذكرنا 



 عشر ثالثالعدد ال                                                                                  مجلة العمارة والفنون         

444 

، من حٌث كونه قارئاً ؼٌر جٌد للنص األدبً أو أنه قد وضع لمساته الفنٌة وفكره الخاص فً تنفٌذ أنه أمر ٌحسب علٌه 

 لوحته .

بقوله "أن الفن خلق وإبداع وأن للظروؾ الحضارٌة والثقافٌة فضالً عن شخصٌة الفرد  Malrauxهنا ٌإكد أندرٌه مالرو 

، فالفن ٌعد ثمرة الجهد اإلنسانً فً البناء والخلق ، كما أن وصراعه الطوٌل من أجل الحٌاة دور أساسً فً نشؤة الفن 

الفن كما ٌراه هو العمل الذي ٌنؤي عن التقلٌد أو المحاكاة ، كما ال ٌمت للتعبٌرٌة الموضوعٌة بصلة ، وٌذهب مالرو إلى 

لعالم ومحاولة تحقٌق اإلبداع التؤكٌد علً فكرة اإلبداع الشخصً والتدخل اإلنسانً الذي ٌتمثل فً االنفعال والمشاركة فً ا

الفنً ، فإن الفن فً معناه الحقٌقً هو اإلنسانٌة الحرة الطلٌقة التً تعبر عن نفسها فٌما تتبعه وتصنعه من مبدعات ، لذا 

خلص مالرو إلى أن الفن ما هو إال أسلوب بشري ٌسعً إلى خلق عالم ٌختلؾ عن الواقع ، وال ٌكون مناظراً له كما ال 

بصورة حرفٌة" ، وٌستكمل مالرو فً مرجع آخر قوله " فالفنان الناضج ٌعبر عن فنه من خالل قدراته وإلهاماته  ٌعبر عنه

الخاصة وإرادته كذلك التً تحاول التحكم فً المجال الطبٌعً الواقعً ومن ثم تعمل علً تعدٌله وتؽٌٌره بالحذؾ أو 

ة وانطالق روحً ال متناهً ، كما ٌتم فً حالة ٌقظة وإحساس اإلضافة أي باالبتكار الخالق الذي ٌحدث فً حرٌة كامل

 .57بالمسئولٌة نحو العمل ذاته ، وهنا ٌصبح الفنان األصٌل هو المشاهد والناقد والفنان" 

منظوراً فنٌاً مؽاٌراً للواقع ، هكذا شؤن المصور المسلم الذي ترك لنا آثاره الرائعة  -كما ٌذكر عفٌؾ بهنسً  –فلكل فنان 

مقامات الحرٌري أو فً الشاهنامة أو فً كلٌلة ودمنة ، إال أننا نتساءل استكماالً لبناء مفهوم جمالً إسالمً ، لماذا فً 

أؼفل المصور المسلم جمٌع هذه الشروط التشبٌهٌة ؟ ثمة تفسٌر سٌمٌولوجً نستعٌره من "روالن بارث" ٌمكن أن ٌوضح 

ة مرئٌة ، شؤنه فً ذلك شؤن الكتابة وهً صٌاؼة للؽة مكتوبة ، والعالقة بٌن لنا الجواب ، إن الفن التشكٌلً هو صٌاؼة بلؽ

اللؽة والصٌاؼة هً عالقة سٌمولوجٌة دالئلٌة ، فالبٌان اإللهً إنما ٌتوضح عن طرٌق اللؽة والكتابة معاً ، كذلك شؤن 

 . 58ة الجمالٌة الفاضلة التً ٌقوم بها التجرٌد الفنً فهو مرتبط بالمعنً المطلق للحق والوجود ، وتبدو أهمٌته فً الدالل

وٌرى هٌجل أن لذاتٌة الفنان دور هام فً خلق األعمال الفنٌة ، فالفنان ال ٌتقٌد بقواعد المنظور الخطً تماماً ، وإال تحول 

وق عمله إلى الهندسة ، وألن حس التلوٌن ال ٌرتبط بقاعدة معٌنة ، بقدر ما ٌرتبط بكٌفٌة خاصة فً رإٌة وتصور الفر

 " . 59والدرجات اللونٌة التً تخضع لخٌال الفنان وقدرته علً االبتكار 

وهذا ٌعنً أن الفنان إنما ٌضع لمساته الساحرة التً تؤخذ بمجامع قلوب جمهور المتذوقٌن ... وهو ما ٌتفق مع ما ذكره 

تطوٌقه للمادة أمامه ، فٌصبح من أن عمل الفنان ٌتحدد فً ضوء ممارسته لعمله و Alainالفٌلسوؾ االستطٌقً الفرنسً 

أول متفرج علً فنه ، وأول مشاهد إلنتاجه ، كما ٌصبح أول معدل وناقد له قبل أن ٌظهره لجمهور المشاهدٌن ... 

وٌستطرد قائالً: "وتكتمل العبقرٌة الفنٌة تدرٌجٌاً بفضل المجهود العملً الذي ٌبذله الفنان تدرٌجٌاً ، خط ٌكمل خط ، أو نؽم 

 .  60اآلخر ، أو لون ٌضاهً اآلخر ... وهكذا"  ٌنسجم مع

والشكل فً العمل الفنً لٌس مالمح العناصر التً ٌستلهمها الفنان أو حتى ٌإلفها ولٌس مجرد قٌمة مجموعها ، وإنما هو 

ستمر محاولة تجسٌد "موضوع مرئً" مواز للعدٌد من األفكار والرإى التً تعتمل فً عقل الفنان ، بناءاً على حواره الم

مع الطبٌعة المرئٌة من ناحٌة ، واعتماالت نشاطه الذهنً وتصوراته وأحالمه الباطنة من ناحٌة أخرى ، مكونة بذلك 

"مدرك بصري" قوامه التناسب والتوافق واإلٌقاع واللون والملمس وإٌحاءات الحركة والسكون ، وما ٌحمله كل ذلك من 

لذاتٌة التً تجعل من العمل الفنً لٌس مجرد شكل خالص ، وإنما موضوعاً شحنات تعبٌرٌة ترتبط بذاتٌة الفنان ، تلك ا

، فالمصور ٌترك فً عمله المحور مجاالً واسعاً لقاريء هذا العمل كً ٌتدبر معانٌه  61تعبٌرٌاً ٌتشكل فً هٌئة بنائٌة 

حسب مقتضٌات الحال والموقؾ ، ولقد ابتعد الفنان المسلم عن احترام المنظور الرٌاضً ألسباب كثٌرة أولها أنها لٌست 
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اب الكرٌم واألدب والفن ، هو منظور روحً من تقالٌده البعٌدة ، والسبب الثانً ٌبدو فً أن المنظور المشترك شمل الكت

 . 62ولٌس منظوراً مادٌاً 

فالعقٌدة اإلسالمٌة كانت الخلفٌة األساسٌة لتكوٌن مفاهٌم الفن اإلسالمً ورإٌة الفنان للطبٌعة وتحدٌد موقفه منها ، فالنهً 

والتجرٌب ، فخالؾ الطبٌعة وابتعد عن  عن التشبٌه بخلق هللا ، حرره من قٌود التقلٌد والنقل ، ووجهه لإلبداع واالبتكار

محاكاتها فً محاولة للوصول لكوامن األشٌاء للكشؾ عن باطنها إلدراك التناؼم والتناسق بالشكل الظاهري والشكل 

الباطنً ، فواجه الطبٌعة وفككها إلى عناصرها األولٌة ثم أعاد صٌاؼتها وتركٌبها من جدٌد ، ما أوصله إلى التجرٌد 

 . 63المطلق 

فإذا ما وضعنا نتائج ومضامٌن هذه األحادٌث مع تفاسٌرها واالجتهادات التً أعطٌت فً شؤنها ، فسوؾ تكون هذه النتائج 

القالب التبرٌري الذي نحً بالفن اإلسالمً إلى ذلك المعنى الخاص ، لقد كانت الشرٌعة هً التً أوحت بما ٌجب أن تكون 

والتصوٌر والنحت والزخرفة ، وحملت نفس المنظور فً جمالٌات األدب والفن  علٌه الجمالٌات اإلسالمٌة فً حقل الرسم

القولً ، لقد كشفت الشرٌعة للرسامٌن كٌؾ ٌحترمون تحرٌم محاكاة الكائنات الحٌة مع االستمرار فً اعتبار اإلنسان 

لم ، ولتجنب انتهاك قواعد الموضوع المركزي فً الفن اإلسالمً الرمزي كما ٌلٌق بنظرة اإلسالم اإلنسانٌة إلى العا

التحرٌم فً عدم تصوٌر األشٌاء الحٌة كان علً الفنان أٌضاً أن ٌكبح كل رؼبة فً إعطاء الصورة التً ٌرسمها شخصٌة 

تشٌر تفردها بوصفها محاكاة ٌقصد منها التطابق ، وعندها ال ٌعود هنالك شًء ٌمنع الفنانٌن من رسم اإلنسان كنوع كلً 

وقد أضاؾ هذا االعتبار مبدأ خامساً إلى جمالٌة الفن اإلسالمً هو مبدأ الال شخصٌة ، وهكذا سار الفن  أو كمفهوم مجرد ،

اإلسالمً فً طرق قادته إلى تكرٌس ذاته فً ابتكار أشكال مثالٌة للكائنات الحٌة تدل علٌها من دون أن تؤخذ شخصٌتها أو 

 . 64فردٌتها 

م والتصوٌر اإلسالمً ، فنحن ال نستطٌع أن نتبٌن البعد الثالث فً أعمال إذن فالمنظور المطلق هو المطبق فً الرس

المنمنمات والمرقنات اإلسالمٌة ألنه ٌستحٌل تطبٌق قواعد المنظور الخطً التً استنبطها الؽرب ، ولقد اعتبر ذلك خلالً 

األصح واألدق بمفهوم قواعد فً تكوٌن الفن اإلسالمً ، وهو كذلك بمفهوم وقواعد المنظور الخطً النسبً ، ولكنه 

المنظور الشمسً أو الكونً المطلق ، وأصبحنا نفهم وبوضوح أكثر لماذا صور الفنان المسلم األشٌاء وكؤنها مرئٌة من 

 . 65أبعد النقاط ، بل وأصبحنا قادرٌن علً تفسٌر ما ٌسمً "ملء الفراغ" 

وحداته الفنٌة باللوحة طبقاً لما ٌرتؤٌه بالمساحة المتاحة والتكوٌن أراه فً كٌفٌة توزٌع الفنان لكتل عناصره وشخوصه و

عرضاً بما ٌتفق ورإٌته الفنٌة للحدث ، فإذا ما طبقنا هذا المنظور أو التكوٌن على تصاوٌر المخطوطات أمامه طوالًو

صر اللوحات الثالث ، الثالثة محل الدراسة ، الستطعنا بسهولة استنباط هذا المنظور أو التكوٌن العام للكتلة العامة لعنا

فً  66وذلك على النحو التالً : بالنسبة لتصوٌرة مخطوط القاهرة نجد أن الفنان قد استخدم المنظور اللولبً أو الحلزونً 

( ، وربما ٌتفق هذا التكوٌن تمام االتفاق مع التكوٌن الدائري الذي ٌذكرنا بـ ) المائدة  7،  6توزٌع عناصرها ) لوحة 

وافقة مع حالة االجتماع المنعقد بٌن الؽراب الجرٌح والبوم وملكهم ( ، فً حٌن كان التكوٌن الهرمً أو المستدٌرة المت

المثلثً هو األنسب لتنفٌذ تصوٌرة الرٌاض كونها قد اقتصر تنفٌذ العناصر الرئٌسٌة بها على الؽراب وملك البوم وشجرة 

ثال بشكل متناظر عبر عنه الفنان أٌضاً بتناظر فرعً الشجرة ( حٌث مُ  9،  8مائلة نحو الداخل خلؾ كل منهما ) لوحة 

العلوٌٌن ، ساعد على ذلك انحناءة الؽصن علً ملك البوم ، وكؤنه ظل للعرش ، وهذا التكوٌن الهرمً نلمحه أٌضاً بشكل 

 ( . 4أو بآخر بتصوٌرة المكتبة األهلٌة ببارٌس السابق ذكرها آنفاً ) لوحة 

صوٌرة المتروبولٌتان فنستطٌع أن نتلمس مالمح لمنظور جدٌد أستطٌع أن أطلق علٌه "المنظور أما المنظور المطبق بت

( ، وهو أقرب ما ٌكون للمنظور اللولبً أو الدائري من حٌث حركة الخط المستخدم ، وإن كان قد  10البٌضاوي" ) لوحة 
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من تصوٌرة ،  كما فً تصوٌرة "الحمام تؤكد لً وجود هذا المنظور بمخطوط المتروبولٌتان بشكل ملحوظ فً أكثر 

( ، حٌث وضع الفنان أسراب الحمام  11والشبكة والجرذ ٌقطعها والملك ٌنظر إلٌه" أو كما جاء بعنوانها العلوي ) لوحة 

داخل إطار بٌضاوي كبٌر ، ٌقابله إطار آخر أصؽر ٌؤخذ الشكل البٌضاوي إلى حد كبٌر أٌضاً ، إضافة إلى التكوٌن الكلً 

 ب ٌؤخذ نفس التكوٌن البٌضاوي .صوٌرة بما فً ذلك الؽراللت

 سادساً : الواقعٌة والتجرٌد فً التصاوٌر الثالث :

ٌختلؾ الجمالً فً الفن اإلسالمً عن الجمالً فً الفنون األخرى التً تبدو فٌها المحاكاة هدفاً ومعٌاراً ، فالجمالً 

اإلسالمً لٌس هو المادة األكثر تمٌثالً للواقع ، وإنما هو فً الشكل األكثر تعبٌراً عن المطلق ، وهكذا تذوب فٌه الحدود 

سة ، وتتراجع القٌم النسبٌة ، وخالفاً لما ٌعتقده بعض المحللٌن من أن التحوٌر فً النسبٌة ، وتتالشً الذكرٌات المحسو

الفن اإلسالمً هو نتٌجة لتحاشً الكمال فً الفن حسب المذهب األشعري أو هو نتٌجة "االستحالة" فً نقل الواقع ، هذه 

، دون االنتباه أن الجمالً اإلسالمً ٌختلؾ اآلراء التً تنطلق من فكرة قصور الجمالً اإلسالمً لتمثل الجمال الٌونانً 

عن الجمالً الٌونانً أصالً ونتٌجة ، فهو ٌرتبط بمسببات األشٌاء ولٌس باألشٌاء ، إنه ٌرتبط بالجوهر ولٌس بالعرضً ، 

 ، كما أنه ٌرتبط بالفكرة العامة أكثر من اهتمامه بتفاصٌلها . 67بالمطلق ولٌس بالنسبً 

ون مضامٌن األحادٌث النبوٌة الشرٌفة بحرفٌتها ، فطمسوا الظالل واإلشراقات اللونٌة ، وكل لذا طبق الفنانون المسلم

تقنٌات التجسٌم ، وبذلك خضعوا إللزامات وفروض القوانٌن ، فكان أن ظهرت تصامٌمهم ورسومهم لألشكال اإلنسانٌة 

برٌرٌة بنٌت جمالٌة الفن اإلسالمً بوصفها ، علً هذه المرتكزات الفلسفٌة الت Flatnessوالحٌوانٌة فً ؼاٌة التسطٌح 

"جمالٌة المفهوم" أو "جمالٌة الفكرة الكلٌة" أو "جمالٌة األنموذج" ، ولم ٌعد للفنان المسلم ما ٌخشاه فً رسم األنواع 

وإن كانت والكلٌات واألجناس للكائنات الحٌة ، ألن هذه المواضٌع قوالب تشكٌلٌة من إبداع الذهن ال عالقة لها بالواقع ، 

تستدعً التفكٌر فٌه ، ونتج عن التطبٌق الفعلً لهذه الجمالٌة من الناحٌة العملٌة رسوم ومنمنمات للرجال والنساء واألوالد 

من كل األشكال واألعمار والصفات ... إلخ ، وأصبح الفن اإلسالمً دراسـة طبـوؼرافٌـة لإلنسان والحٌوان تبرزهما من 

 ، وهو ما حدث عندما رسم الفنان البوم والؽراب بشكل اصطالحً . 68طالحٌة خالل أسالٌب رسم رمزٌة اص

إن اإلسالم بالرؼم من أنه لم ٌهاجم الصورة كما فعلت الٌهودٌة ، فهو لم ٌعطها المركزٌة التً حظٌت بها عند المسٌحٌٌن ، 

محسوس ، لقد اعتبر اإلسالم الصورة مجرد وذلك ألن العقٌدة اإلسالمٌة أكثر ارتباطاً بالروحً والمتعالً منها بالمادي وال

تمثٌل جامد ال ٌمكنه أبداً أن ٌكرر األصل ، وال ٌعبر عن الحقٌقة المتمثلة فً الحٌاة بكل مؽازٌها وارتباطاتها بخالقها 

 . 69الباريء المصور 

ختلفة فً إبراز عن أسالٌب م Artistic Anthropological Topographyوكشفت هذه الطبوؼرافٌة اإلنسانٌة الفنٌة 

الهوٌة الحٌة من خالل خصوصٌات العمل الذي تقوم به األشكال المرسومة ، فتعرفنا علً شخصٌة األمٌر فً المنمنمة من 

خالل جلوسه علً العرش ، وعلً شخصٌة الصٌاد من خالل اصطحابه ألدوات الصٌد والكالب ، وبهذه الطرٌقة دمج 

، وهو ما ٌمكننا تطبٌقه علً مخطوطنا محل الدراسة من خالل  70"جمالٌة الرمز" الفنان اإلسالمً "جمالٌة المفهوم" مع 

 معرفة ملك البوم من وضعه المرتفع ، وكذا األمر بالنسبة لملك الؽربان .

فمن أهم سمات التصوٌر اإلسالمً كما ٌراها ثروت عكاشة : احتواء اللوحة علً عدة لقطات أو مفردات أو مشاهد كثٌراً 

ما ٌنقصها االتساق وعدم الخضوع إلً المنطق ، وعدم مراعاة النسب ، والحرص علً عدم ترك موضع فراغ فً 

إلً موضوعات مستقلة ٌكاد كل منها ٌؽنً بذاته عن اآلخر رؼم المنمنمة ، عدم احترام قوانٌن المنظور ، وانقسام الصورة 
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أنها تكون فً المجموع شكالً متكامالً ، ال ٌكترث الفنان بتوزٌع الظل والنور ، وإنما ٌفرط فً توزٌع األلوان التً تكسب 

 . 71الصورة حٌاة أخرى وبرٌقاً بدٌعاً وألوان سحرٌة عجٌبة 

فإنه ال ٌهتم بقواعد المنظور الخطً ، بل هو ٌسعً إلً تصوٌر األشٌاء من حٌث هً فالفنان العربً عندما ٌخطط للوحة 

موجودة بذاتها ، إن قوانٌن الوجود المادي لألشٌاء التً ٌحكمها فً الؽرب علم المنظور وعلوم أخرى ٌقابلها لدي العرب 

، ٌبٌن لنا أن هذا الفن لم ٌعتمد فً قوانٌن روحٌة . إن تؤمل التصوٌر اإلسالمً مهما كان نوعه ، ومن أي عصر كان 

تؤلٌفه علً أي عنصر من عناصر المنظور الخطً فال وجود لخط أفق معٌن ، وال تحدٌد لزاوٌة رإٌة ، كما ال محل 

لنقطة هروب ، بل إن كل عنصر من عناصر صورة ما ٌقع علً خط أفق خاص ، وإذا جاز لنا أن نتحدث عن أشعة 

سالمً علً العكس نرى نقاط إشعاع تنتشر فً أنحاء اللوحة كلها ، فكؤنما األشٌاء ذاتها هً إسقاط ، فإننا فً الفن اإل

 . 72مصدر الرإٌة 

لقد كانت الشخصٌة االصطالحٌة فً فن المنمنمات اإلسالمٌة إحدى األسالٌب الرئٌسٌة فً خلق الصور ، وكان علً 

إن  -كما ٌقول جاستون فٌٌت  –، والحق  73خالل معناه  المشاهد أن ٌلم بفكرة العمل الفنً من خالل روحٌته ولٌس من

معاٌٌر الجمال وقوانٌنه فً الفن اإلسالمً مشتركة دائماً بٌن جمهرة الفنانٌن ، فهم ٌتركون اتخاذ المثل العلٌا فً صدق 

ٌُقبلون علً التحوٌر فً الطب ٌعة والبعد عنها فً تمثٌل الطبٌعة ومحاكاتها بدقة وأمانة ، وٌتخذون ُمثالً علٌا ؼٌرها ، ف

 . 74رسومهم ، وإهمال الحقٌقة الطبٌعٌة فً إبداع الموضوعات الزخرفٌة 

أن ٌطلق كل محاكاة للمظاهر الواقعٌة للطبٌعة وكائناتها  –كً ٌبقً ضمن اإلطار الشرعً  –لقد كان علً الفنان المسلم 

تطلب قواعداً للمنظور والعمق والظل والنور الحٌة علً وجه الخصوص ، وكان هذا ٌعنً استبعاد كل التقنٌات التً ت

والتجسٌم والقولبة وإظهار األحجام والتالشً والتنقٌص مع بعد المسافة ، وكل ما من شؤنه أن ٌظهر التمثل الفنً وكؤنه 

ه ، ناطق أو حقٌقً ، فكان أن أبرز إلً الوجود مرتكزات جمالٌة جدٌدة لم ٌسبق لها مثٌل بإتباعه مبدأ التضاد مع الشب

ومبدأ التحوٌر ، ومبدأ عدم إمكان التصدٌق ، ومبدأ االستحالة فً الواقع ، كل هذه المبادئ تنفً المضاهاة عن العمل الفنً 

وبالتالً تنهً التحرٌم ، فؤظهر من خالل هذه المبادئ عبقرٌة خالقة مكنته من ابتكار طرق أصلٌة فً احتواء التشرٌع مع 

 . 75احتفاظه بنٌة الخضوع له 

فً الوقت الذي اتسمت فٌه تصوٌرتً مخطوطً الرٌاض والمتروبولٌتان بالجمود ، ظهرت تحركات البوم فً مخطوط ف

القاهرة فً حركة إٌقاعٌة مكثفة وتكتل واضح ، نجح بهما الفنان فً التعبٌر عن الحركة إلى حد كبٌر ، إضافة إلى 

الواضحة فً أعٌن البوم وتوزٌعهم المنتشر فً هذا اإلطار  استخدامه للتكوٌن الحلزونً المعبر عن حالة التوتر والذعر

المحدد للوحة بشكل ٌنم عن فهم وإدراك جٌد من قبل الفنان للنص األدبً المكتوب ، مع استخدام الفنان للمنظور الروحً 

األمر لم ٌخلو من  اإلسالمً ، فعلى الرؼم من أن زاوٌة الرإٌة والوضع العام للتصاوٌر الثالث قد جاءت أمامٌة ، إال أن

 الروح اإلسالمٌة ذات الطابع الخاص ، حٌث إهمال النسب التشرٌحٌة وقواعد المنظور وعدم االلتزام بالواقعٌة الرٌاضٌة .

وٌستدعً هذا المشهد قول عفٌؾ بهنسً "إن هذه األشٌاء التً تبدو فً خلفٌات العمل التصوٌري ، كثٌفة مسطحة ، إنما 

الصورة شدٌدة االندماج ، فعندما ال ندري  Cosmosدها المترامً فً البعد ، فتتداخل فً كون تساعدنا علً تفسٌر وجو

مكان المشاهد من هذه األشٌاء ، أهو فً أقصً البعد عنها أو فً أدنى القرب منها ، أو هو فً أعماقها ، فإن المسافات 

لذي تشابكت فٌه مصادر الرإٌة إلً أقصً حد ممكن والفراؼات تنعدم لكً تبدو لحمة فً هذا الكون التصوٌري الجدٌد ، ا

، علً أن هذه العناصر المقسمة المستقلة تندمج فً وحدة العمل الفنً بسبب صؽر حجم الصورة فً الفن العربً 

اإلسالمً ، وهذا ما ألفناه فً المنمنمات وفً الصور الترقٌنٌة "اإلٌضاحٌة" الموجودة فً المخطوطات ، وهكذا فإن 

فً لوحة مسطحة ٌبقً حراً مطلقاً ال تقٌده قواعد المنظور وتقوده فً مسارها المتعمق فً البعد الثالث من خالل  المنظور
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زاوٌة البصر المحددة ، إن هذا التعدد واالستقالل فً عناصر الموضوع ٌجعل اللحظة الزمنٌة للعمل الفنً متعددة بتعدد 

من تدقٌق تجمٌلً وتكوٌنً ، إن هدؾ الفنان العربً هو أن ٌجعل األشٌاء  العناصر ، وهً متفاوتة فً المدة بحسب ما فٌها

مجابهة للناظر من خالل أجمل ما فٌها دون أن تشوه قواعد المنظور حقٌقتها وجمالها لحساب الرإٌة المنظورٌة العلمٌة" 

76 . 

ل هً صور تضج بالحٌاة ومن الملفت للنظر أن رسوم الشخصٌات فً المنمنمات لٌست رسوماً جامدة أو متٌبسة ب

والحركة ، وٌالحظ بوضوح تركٌز نظر األشخاص علً الموضوع األساسً باإلضافة إلى حركات األٌدي الطبٌعٌة 

المدروسة التً تشٌر إلى مؽزى اللوحة وطبٌعة الحدث الدائر ، وفً الرسوم المكتظة بالناس نجد توزٌعاً طبٌعٌاً ألدوار كل 

وٌصعب أن ترى شخصٌة مقحمة دون داع بٌن هإالء ، بل إن الحلقات المنفردة فً  -لبوم كالؽراب وملك ا -واحد منهم 

مختلؾ مساحات اللوحة تجتمع ضمن وحدة عضوٌة ال ٌمكن إنكارها بالرؼم من عدم احترام المقاٌٌس البعدٌة للمنظور ، 

ات واألعمال التً تمثلها صور لذا نجد أن تجوال عٌن المشاهد فً مختلؾ زواٌا اللوحة واصطدامها بمختلؾ الهٌئ

 . 77األشخاص تزٌد من اإلحساس بوجود الحركة العفوٌة فً هذه الروائع ، وتجعلها نابضة بالحٌاة 

أو ترسم الكتلة  Formالتً ترسم الشكل  Shapeلٌس هذا فحسب بل إن الخط ٌلعب دوراً كبٌراً فً التعبٌر عن الحدود 

Masse  وللخط مفردات تعبٌرٌة عندما ٌكون قاسٌاً أو مرناً ، هادئاً أو فاعالً ، خشناً أو ناعماً ، هنا نرى الخط ٌحقق ،

أدواراً فً التناؼم والتطابق والتوازن والحركة عندما ٌسخر للتعبٌر عن حدود موضوع الصورة وعن حدود خلفٌة 

وازن بٌنها وبٌن المحٌط ، ولكنها عندما تكون متحركة فً األشكال الصورة ، وبصورة عامة فإن الحدود الثابتة تحقق الت

ذات الزواٌا الحادة أو المنحنٌة فإنها ترفع المشاهد أو توجه بصره إلى الحركة لمتابعة مسار هذه الحدود ، وبذلك تتحقق 

الحركة باختالؾ أوضاع الخط الحركٌة فً األعمال الفنٌة علً الرؼم أنها ثابتة مستقرة بطبٌعتها ، وٌتؽٌر التعبٌر عن 

المستقٌم ، والخط األفقً أو العمودي ٌعبر عن الثبات ، بٌنما نرى الخط المائل ؼٌر مستقر ، والبد من خط آخر ٌمٌل 

عكسه لٌساعد علً االستقرار البصري ، أما الخط المنحنً فهو ٌعبر عن الحركة ، وتتؽٌر قٌمة تعبٌر الخط بحسب ما 

 . 78دة أو معٌقة بداخله من خطوط مساع

والواقع أن الحركة تعطً انطباعاً صادقاً للمشاهد بالحٌاة ، األمر الذي ٌقلص إلى حد كبٌر من اإلحساس بتسطٌح الصور  

، ألن من شؤن التسطٌح زٌادة الجمود والتصلب فً الصور ، بٌنما من شؤن الحركة زٌادة الحٌوٌة وبالتالً اإلحساس 

، ومن هذا المنطلق تكون جمالٌة الحركة هً الوسٌلة التً لجؤ إلٌها الفنان المسلم إلبراز الفكرة  بوجود البعد الثالث المفقود

 . 79وإعطاء الصورة قٌمة ُبعدٌة ثالثة ، دون اللجوء إلى المنظور الكالسٌكً وتباٌن النور والظلمة 

ً مخطوطً القاهرة والمتروبولٌتان وبتطبٌق ذلك على التصاوٌر الثالث نجد أن الخط المنحنً قد ظهر جلٌاً بتصوٌرت

والذي عبر الفنان عنه من خالل األرضٌة المنحنٌة فً كلتا التصوٌرتٌن ، وكذا من خالل توزٌع عناصر باقً التصوٌرتٌن 

مثل األشجار والخلفٌات النباتٌة وتعدد أوضاع البوم فلم نجدهم على مستوى خطً واحد ، فً حٌن الحظنا الخط المستقٌم 

األرضٌة األفقٌة الثابتة بتصوٌرة مخطوط الرٌاض حٌث شعرنا بالجمود وعدم الحركة ، فلمسنا حالة من الهدوء واضحاً ب

 الشدٌد والثبات الذي خٌم على مشهد التصوٌرة ، وإن اتفق مع هٌبة وجاللة حضرة ملك البوم المقدسة .

ضعٌؾ التعبٌر عن الجمال ، ناقص المدلول ، فهو  لذا تبٌن أن فً الخط المستقٌم صالبة وتكلفاً بعٌداً عن الجهد ، وهو

ٌثٌر االنتباه والرضً ، بعكس المتكسر الذي ٌثٌر انتباهاً حاداً ، ولكنه انتباه عنٌؾ إذ ٌعبر عن الجفاؾ والجفاء ، أما الخط 

السبٌل الوحٌد  المنحنً فهو خط اللطافة والجمال ، وهو خط الحركة التً تبرز بال تكلؾ أو جهد ، والخط فً الواقع هو

 . 80لإلٌهام بالحركة علً رقعة مسطحة جامدة ساكنة 
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إن حركة العمل الفنً هذه حركة تعبٌر عن حٌاة العمل الفنً وقد تحققت بالتقاء االندفاع واالرتداد والظل والنور والثقل 

األولى ، وهذه األجزاء  والخفة ، وهذه مٌزات تحققت عن طرٌق أجزاء ذات إٌقاع خاص ، ونقالت ؼٌر متشابهة بالدرجة

تتؽٌر بقوة وباستمرار ، وٌمثل هذا حركة درامٌة قائمة بذاتها فً العمل الفنً ، مما ٌشٌر إلى ثمة توتر وتشنج فً أنحاء 

اللوحة وصدامات بٌن هذه األجزاء ، كما نشعر بؤن الموضوع األساسً المرسوم فً الوسط ٌحاول أن ٌشكل الحركة 

كة انسالخه أو تمٌزه عن القسم اآلخر من العمل المسمً بالخلفٌة ، كما نلحظ تجانس الفراغ مع الكبرى للعمل ، وهً حر

 . 81العناصر الزخرفٌة األخرى ، فٌمكن القول أن الفنان المسلم ٌعتبر الفراغ أقصً درجات التجرٌد فً عمله الفنً 

فالتصوٌرة مفتوحة األفق لٌتمشى ذلك  -لً التعبٌر إن جاز  –وربما نلحظ ذلك بخلفٌة تصوٌرة الرٌاض أو الكتلة الفراؼٌة 

مع جو الؽابة وطبٌعتها المفتوحة ، لذا الحظنا وجود إطار وهمً مربع ٌحٌط بالتصوٌرة ، وهو ما أسماه بابادو بولو مجال 

ن الشعور الراحة والهدوء كما أشٌر إلٌه بالهامش ، وذلك بخالؾ تصوٌرة مخطوط القاهرة حٌث كانت مإطرة فعلٌاً ، فكا

بالضٌق واالزدحام هو االنطباع السائد عند قراءة تلك اللوحة ، حٌث استؽل الفنان "الكتلة الفراؼٌة" أو الخلفٌة بملء هذا 

 الفراغ بزخم أعداد البوم واأللوان الكثٌفة والشجر األخضر الكبٌر .

اضً علمً ، فإن المنظور الروحً لم ٌتخل فإذا كان المنظور الخطً ٌسعً إلى إبراز البعد الثالث أو العمق بؤسلوب رٌ

عن هذا البعد تماماً ، بل انطلق وفق مسٌرة مختلفة ، فالعٌن ال تنظر إلى األشٌاء نظرة محددة ، بل هً تنتقل من بإرة 

الصورة إلى حواشٌها بحركة متصلة لولبٌة ، لذا اهتم المصور المسلم فً رسمه وتصوٌره بعدم مضاهاة هللا فً خلقه ، 

 . 82قد درج علً عدم تصوٌر البعد الثالث والتعبٌر عنه ، ألنه ٌعنً وعاء المضمون الروحً لألشٌاء فل

وننتهً بذلك إلى أنه قد نجح فنان القاهرة فً أن ٌجعلنا ننحنً له احتراماً وتعظٌماً لما قدمه من مزاوجة رائعة ومإالفة  

بشكل  –حسبما ارتآه  –ذلك بٌن النص األدبً والعمل الفنً واضحة بٌن كل من المنظور الحركً واللونً ، وموائمته ك

ٌستحق علٌه الثناء والتقدٌر ، وحقٌقة األمر أنه مهما تحدثنا عن التزام الفنان المسلم بمعاٌٌر البعد الثالث والتجسٌم  وؼٌرها 

الفنان من معاٌٌر المنظور المختلفة فإننا ال نكون مبالؽٌن إذا ما قلنا أن ما استخدمه هذا  –كما نظر إلٌها الفن الحدٌث  –

من حٌث الحركة واللون ، قد كسر تلك القاعدة الرتٌبة بشكل مبتكر وبدٌع ألعماله الفنٌة ، التً ال ُتخطئها عٌن المتذوق 

ٌاؼته مطلقاً ، شاهداً بإسالمٌتها الفنٌة ، وهو األمر الذي تؤتى وفق مهارة أداء الفنان الذاتٌة ودرجة ملكاته الحسٌة فً ص

 وتناوله للعمل الفنً .

وأخٌراً ولٌس آخراً وبعد تطبٌق المنهج السٌمٌائً "السٌمٌولوجً" للتصاوٌر الثالث نستطٌع إضافة تعرٌؾ آخر ومفهوم 

جدٌد لعلم السٌمٌائٌة فً ضوء تطبٌق مفرداتها البصرٌة الدالئلٌة بالشكل الذي ٌتطابق ودراستنا لفنون التصوٌر اإلسالمً 

علم اإلستقراء البنائً للمفردات البصرٌة الدالئلٌة للصورة فٌما ٌعرؾ ته ، وعلٌه فإنه ٌمكننا تعرٌفه علً أنه "بشتً مجاال

" . وهو المفهوم الذي ٌتطابق مع ما سبق وأن أشرت إلٌه فً بحث سابق عند دراسة بفقه تؤوٌل وتفسٌر معانً الصورة

أنثرة المخطوط" ، وأردت أن أإكد علٌه أٌضاً من إسقاط نفس علم المخطوطات ووضع مفهوم جدٌد مختصر ٌذهب إلً "

اختصاراً لتعرٌؾ  –" أنثرة العمل الفنً" أو "أنثرة الصورةاللفظ عند دراسة منمنماتنا اإلسالمٌة أو ؼٌرها ، وهو "

التكوٌن العام أي فً ضوء تطبٌق مفردات علم األنثربولوجً عند دراسة التصوٌر اإلسالمً ، وذلك من حٌث  -السٌمٌائٌة 

والمنظور والحركة والخطوط واستبٌان القٌم الجمالٌة الحسٌة والبصرٌة واللونٌة المستخدمة ، مع استنتاج وإدراك مفردات 

الصٌاؼة الذاتٌة للعمل الفنً ودالالتها ، وظروؾ البٌئة والنشؤة المإثرة فٌها وكذا معرفة مواطن القوة والضعؾ فً العمل 

سلباً  –فنً بوصلة سٌمٌائٌة سٌمٌولوجٌة مدركة ، وهو ما ٌمكن أن نسمٌه بفقه تؤوٌل وتفسٌر الصورة المنفذ ، فلكل عمل 

 مع دراسة كافة المإثرات المحٌطة بها . –وإٌجاباً 
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وخالصة القول أن "السٌمٌائٌات علم ٌستمد أصوله ومبادئه من مجموعة كبٌرة من الحقول المعرفٌة كاللسانٌات والفلسفة 

والتحلٌل النفسً واألنثروبولوجٌا ، وبالتالً فإن موضوع السٌمٌائٌات ؼٌر محدد فً مجال بعٌنه ، فهً تهتم بكل والمنطق 

مجاالت الفعل اإلنسانً : إنها أداة لقراءة كل مظاهر السلوك اإلنسانً بدءاً من االنفعاالت البسٌطة ومروراً بالطقوس 

الكبرى ، وهً من خالل ذلك تطمح إلى أن تتشكل علماً للداللة ٌهدؾ إلى فهم االجتماعٌة وانتهاءاً باألنساق االٌدٌولوجٌة 

سٌرورات إنتاج المعنى من منظور تزامنً ، وهً بذلك متعددة االختصاصات على اعتبار أن حقلها ٌعنً بفهم ظواهر 

 . 83متعلقة بإنتاج المعنى فً أبعاده اإلدراكٌة واالجتماعٌة والتواصلٌة" 

 السٌمٌولوجً الخاصة بالبحثشبكة التحلٌل 

التحلٌل السٌمٌولوجً 

 المقارن

مخطوط وزارة األوقاف 

 المصرٌة
 مخطوط المتروبولٌتان مخطوط الرٌاض

مدى االلتزام بالنص  – 1
 األدبً

التزم فنان تصوٌرة مخطوط 
القاهرة بما جاء بالنص األدبً 
تماماً ، حٌث مثله فً مشهد 
تجمع البوم وملكهم حول 

الجرٌح طبقاً للنص الؽراب 
 المذكور .

لم ٌلتزم فنان تصوٌرة مخطوط 
الرٌاض بالنص األدبً ، حٌث 
اقتصرت لوحته على نقل 
الحوار الثنائً فقط بٌن ملك 
البوم والؽراب ، دون اهتمامه 
بالتفاصٌل األخرى ، فؤهمل 
رسم باقً أسراب البوم التً 
كانت حاضرة فً نفس المشهد 

. 

وط التزم فنان تصوٌرة مخط
المتروبولٌتان بنقل ما جاء 
بالنص األدبً المذكور تماماً 
، مثلما التزم فنان مخطوط 

 القاهرة .

لم ٌنجح فنان مخطوط القاهرة  توزٌع األحجام والكتل – 2
فً تمٌٌز ملك البوم بتصوٌرته 
فً مشهد القاهرة ، فكان 
الؽراب هو البطل الرئٌسً فً 
اللوحة ، لذلك مٌزه بحجمه 

وجاء بمركز اللوحة  األكبر ،
 كبطل للقصة .

نجح الفنان فً تمٌٌز ملك البوم 
بوضعٌته المرتفعة على 
الؽصنٌن النباتٌٌن ، بخالؾ 
الؽراب الواقؾ على أرضٌة 
الصورة أو الخط األفقً 
األرضً دون تمٌٌز ، وهذا 
االرتفاع مقصود ومتفق مع 
االحترام لجاللة وحضرة الملك 
المقدسة ، وهو ما أسمٌته 

 االرتفاع المقدس" ."

نجح الفنان فً تمٌٌز ملك 
البوم بوضعٌته المرتفعة على 
الصخرة المرتفعة ، بخالؾ 
الؽراب الواقؾ على أرضٌة 
الصورة أو الخط األفقً 
األرضً دون تمٌٌز مع باقً 

 مجموعات البوم .

الحالة النفسٌة  – 3
 واالنطباع التعبٌري العام

نجح الفنان فً أن ٌشعرنا 
القلق والتوتر فً انفعال بحالة 

وتحركات البوم بتصوٌرة 
القاهرة تماشٌاً مع حالة الدهشة 
لرإٌة الؽراب الجرٌح ، 
فوجدنا كٌؾ أن جماعة البوم 
تتسارع فً حركات دائرٌة 
وحلزونٌة بنظرات تملإها 
الدهشة لهذا الحدث الجلل ، فً 

 حالة من "تراجٌدٌا التوتر" .

لم ٌنجح فنان الرٌاض فً 
الحالة اإلنفعالٌة الواردة  إظهار

بالنص األدبً ، حٌث أسبػ 
الفنان علً لوحته هذه نوع من 
الهدوء المشوب بالفخامة 
والجاللة ، صورت الؽراب 
الجرٌح فً حالة انكسار تتفق 
ٌُتخذ فً  وموقؾ ٌجب أن 
حضرة ملك البوم ، دون 

 إظهار باقً التفاصٌل .

لم ٌنجح الفنان فً إضفاء تلك 
فعالٌة فً لوحته ، الحالة االن

التً خرجت بشكل جامد إلى 
حد بعٌد ، وإن اقتصرت على 
التعبٌرات الواضحة فً 
نظرات وعٌون البوم 

 المنصتٌن للؽراب المكلوم .

نجح فنان مخطوط القاهرة فً  األلوان – 4
التعبٌر عن الوضع الفنً 
للوحته الفنٌة باستخدام عدد 
قلٌل من األلوان ، بلػ ثالثة 

قط ، بالشكل الذي ألوان ف
استطاع به أن ٌوصل الحالة 
النفسٌة الواردة بالنص األدبً 

 باقتدار .

لم ٌوفق فنان مخطوط الرٌاض 
فً التعبٌر عن الحالة الفنٌة 
والحالة االنطباعٌة للحدث فً 
لوحته على الرؼم من 
استخدامه نفس العدد من 
األلوان ، كما أن اللون 
الفٌروزي ؼٌر متوافق مع 

 لؽراب الجرٌح .حالة ا

لم ٌوفق الفنان هنا فً 
استخدام األلوان التً تعبر 
عن الحالة االنطباعٌة للنص 
األدبً ، فمجمل األلوان 
المستخدمة بدرجاتها قد تبعث 
على الفرح والبهجة ولم 
توحً أبداً أو تتالئم مع 
طبٌعة المشهد ، فجاءت لُتنفذ 
اللوحة بشكل زخرفً مبالػ 
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الزاهٌة فٌه ، تلك األلوان 
التً لم تساعدنا فً اإلحساس 
بجو التوتر العام السائد 

 المفترض بالنص األدبً .

المنظور أو التكوٌن  – 5
 العام

بالنسبة لتصوٌرة مخطوط 
القاهرة نجد أن الفنان قد 
استخدم المنظور اللولبً أو 

فً توزٌع عناصرها  الحلزونً
، وربما ٌتفق هذا التكوٌن تمام 

وٌن الدائري االتفاق مع التك
الذي ٌذكرنا بـ "المائدة 
المستدٌرة" المتوافقة مع حالة 
االجتماع المنعقد بٌن الؽراب 

 الجرٌح والبوم وملكهم.

كان التكوٌن الهرمً أو المثلثً 
هو األنسب لتنفٌذ تصوٌرة 
الرٌاض كونها قد اقتصر تنفٌذ 
العناصر الرئٌسٌة بها على 
الؽراب وملك البوم وشجرة 

ما ، حٌث ُمثال خلؾ كل منه
بشكل متناظر عبر عنه الفنان 
أٌضاً بتناظر فرعً الشجرة 
العلوٌٌن ، ساعد على ذلك 
انحناءة الؽصن علً ملك البوم 

 ، وكؤنه ظل للعرش .

أما المنظور المطبق  
بتصوٌرة المتروبولٌتان 
فنستطٌع أن نتلمس مالمح 
لمنظور جدٌد أستطٌع أن 
أطلق علٌه "المنظور 
البٌضاوي" ، وهو أقرب ما 
ٌكون للمنظور اللولبً أو 
الدائري من حٌث حركة 
الخط المستخدم ، وإن كان قد 
تؤكد لً وجود هذا المنظور 
بمخطوط المتروبولٌتان بشكل 

ظ فً أكثر من تصوٌرة ملحو
. 

على الرؼم من أن زاوٌة  الواقعٌة والتجرٌد – 6
الرإٌة والحالة العامة للصور 
الثالث جاءت فً وضعٌة 
أمامٌة ، إال أنها لم تكن خالٌة 
من الروح اإلسالمٌة ذات 
الطابع الروحً الخاص ، 
متجاهلة النسب التشرٌحٌة 
وقواعد المنظور وعدم االلتزام 

لرٌاضٌة ، حٌث بالواقعٌة ا
ظهرت حركات البوم فً 
مخطوطة القاهرة فً حركة 
إٌقاعٌة مكثفة وتكتل واضح ، 
نجح الفنان فً التعبٌر عن 
الحركة إلى حد كبٌر ، 
باإلضافة إلى ذلك استخدم 
التكوٌن اللولبً للتعبٌر عن 
حالة التوتر والهلع الواضح فً 
عٌون البوم وتوزٌعها فً هذا 

ة اإلطار الخاص باللوح
بطرٌقة تعكس الفهم والتصور 
واإلدراك الجٌد للفنان للنص 
األدبً المكتوب ، كما كان 
الخط المنحنً مرئٌاً بوضوح 
فً مخطوطة القاهرة ، التً 
عبر عنه الفنان من خالل 
األرضٌة المنحنٌة ، وكذلك من 
خالل توزٌع عناصر بقٌة 
اللوحة مثل األشجار والخلفٌات 

ت النباتٌة والعدٌد من حاال
 البوم.

الحظنا الخط المستقٌم واضحاً 
باألرضٌة األفقٌة الثابتة 
بتصوٌرة مخطوط الرٌاض ، 
فشعرنا بحالة من الجمود وعدم 
الحركة ، كما لمسنا حالة من 
الهدوء الشدٌد والثبات الذي 
خٌم على مشهد التصوٌرة ، 
وإن اتفق مع هٌبة وجاللة 
حضرة ملك البوم المقدسة . 

الفراغ مع كما نلحظ تجانس 
العناصر الزخرفٌة األخري ، 
فٌمكن القول أن الفنان المسلم 
ٌعتبر الفراغ أقصً درجات 
التجرٌد فً عمله الفنً كما 
الحظنا ذلك بخلفٌة تصوٌرة 
الرٌاض أو الكتلة الفراؼٌة ، 
فالتصوٌرة مفتوحة األفق 
لٌتمشى ذلك مع جو الؽابة 
وطبٌعتها المفتوحة ، لذا 

وهمً الحظنا وجود إطار 
مربع ٌحٌط بالتصوٌرة ، وهو 
ما أسماه بابادو بولو مجال 

 الراحة والهدوء .

اتسمت تصوٌرة مخطوط 
المتروبولٌتان بالجمود ، 
وكان الخط المنحنً مرئٌاً 
بوضوح فً تلك التصوٌرة ، 
الذي عبر عنه الفنان من 
خالل األرضٌة المنحنٌة ، 
وكذلك من خالل توزٌع 
عناصر بقٌة اللوحة مثل 

ألشجار والخلفٌات النباتٌة ا
 وتعدد أوضاع البوم .
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 أهم النتائج :

هدؾ هذا البحث إلى إجراء دراسة فنٌة مقارنة ذات طابع سٌمٌائً استاطٌقً ، بٌن تصاوٌر الؽراب وملك البوم من  – 1

بمكتبة المخطوطات مخطوط كلٌلة ودمنة ، أحدهم محتفظ به بمكتبة مركز الملك فٌصل بالرٌاض ، والثانً محتفظ به 

 المركزٌة التابعة لوزارة األوقاؾ المصرٌة ، أما الثالث فمحتفظ به بمتحؾ المتروبولٌتان .

اعتمدت الدراسة الحالٌة كما هو الحال بالنسبة للدراسات الحدٌثة فً مجال الفنون بصفة عامة ودراسة المنمنمات  – 2

مٌائٌة جدٌدة ذات منظور ورإي مختلفة من حٌث التناول ، وتصاوٌر المخطوطات بصفة خاصة علً جوانب ومالمح سٌ

كعقد مقارنات ومقاربات سمٌولوجٌة واستنباط جوانب أخرى مستحدثة خارج نطاق الدراسة الوصفٌة ، مثلما هو الحال 

نسب عند استنطاق التكوٌن والنسق العام للتصوٌرة ونظامها البنائً واستلهام قواعد المنظور الحركً واللونً ، وال

التشرٌحٌة لها ، وكذا المعاٌٌر والقٌم الجمالٌة والفنٌة المستنبطة من لوحاتها ومدي التزام الفنان بتطبٌق نص المخطوط مع 

المنمنمة المنفذة ، بل ومحاولة فهم وقراءة ما هو وراء مكنونات الفنان فً تنفٌذه أعماله وإخراجها بهذا الشكل ، وما الذي 

ز إلٌه بصورة مباشرة أو ؼٌر مباشرة ، وؼٌرها الكثٌر من الزواٌا واألبعاد الفنٌة التً ٌمكن من ٌقصده من دالالت وما رم

 خاللها استخالص واستنباط المفردات الدالئلٌة البصرٌة للصورة أو العمل الفنً .

نابعة من سٌكولوجٌة أكدت الدراسة على التؤثٌر الواضح للبٌئة على الفنان ، فً إشارة إلى أن سٌكولوجٌة الصورة ال – 3

الفنان المنفذ المتؤثر بالبٌئة وطرٌقة تلقٌه للنص األدبً وتطبٌق الصورة الشارحة له ، واستشهدت الدراسة فً ذلك بالفنان 

القبطً واإلفرٌقً أو األوربً أو األسٌوي المنفذ ألٌقونة السٌد المسٌح ، وذلك على سبٌل المثال ال الحصر ، وهو ما 

تصاوٌر المخطوطات الثالثة لكلٌلة ودمنة ، فعلً الرؼم من ثبات النص األدبً فً جمٌعها إال أن تناول  لمسناه أٌضاً فً

الفنان وتعبٌره عن تلك المواقؾ جاء بصورة مختلفة التنفٌذ من فنان آلخر ، علً الرؼم من تطابق النص األدبً ، كما 

امل والموروثات البٌئٌة المإثرة فً اختٌار الفنان لها عند أكدت الدراسة على أن األلوان تعد هً األخرى أحد أهم العو

 تنفٌذ لوحته ، وهو ما ٌعنً أن لكل فنان "بوصلته اللونٌة" المتؤثرة ببٌئته التً نشؤ فٌها .

أكدت الدراسة على أن السٌمٌاء ربما تكون أعم وأشمل من السٌموطٌقا نظراً لتؽلؽلها الشدٌد داخل الصورة بؽرض  – 4

وتفسٌر سٌكولوجٌتها ومفهومها ومحاولة سبر أؼوارها الفنٌة  -سلباً وإٌجاباً  –بؤقصى قدر ممكن من تؤوٌلها الخروج 

والبٌئٌة بما فً ذلك الفنان المنفذ لها ، وذلك خالؾ ما قد ٌرمً إلٌه علم االستطٌقا )السٌموطٌقا( من محاولة دراسة 

 الجوانب الجمالٌة أو النفعٌة وراء العمل الفنً .

أشارت الدراسة إلى وجود العدٌد من اآلٌات القرآنٌة التً ربما تعرضت للفظ السٌمٌائٌة بشكل مباشر ، ومإدٌة نفس  – 5

من  30،  29من سورة الفتح ، واآلٌة رقم  29الؽرض الوظٌفً والداللً للمعنى ، رأت علً تاجها اآلٌة الكرٌمة رقم 

ة فً أجل معانٌها ، من حٌث قراءة وترجمة تعبٌرات وقسمات الوجه أو ما سورة محمد ، وهً اآلٌات التً تمثل السٌمٌائٌ

ٌمكننا تسمٌته "فقه قراءة وتؤوٌل الصورة" اعتماداً على الرإٌة البصرٌة وذلك لكشؾ معانٌها النفسٌة ، وهو ما رأته 

 لعصر الحدٌث بمئات القرون .الدراسة أسبقٌة القرآن الكرٌم فً اإلشارة إلى علم السٌمٌائٌة بداللته قبل إثارته فً ا

" ، ذلك اللفظ الذي قُصد منه وضع Anthoro-Manuscriptاستعارت الدراسة ما ُسمً بـ "أنثرة المخطوط" " – 6

تعرٌؾ أكثر ثباتاً وتحدٌداً لعلم المخطوطات ، وتم إسقاطه بالتبعٌة عند دراستنا لتصاوٌر مخطوطاتنا اإلسالمٌة أٌضاً ، 

مع مصطلح  -إن لم ٌتطابق تمام اإلنطباق  -قصد من مصطلح "أنثرة المخطوط" قد ال ٌبعد كثٌراً ورأت الدراسة أن الم

 "أنثرة الصورة" أو "أنثرة العمل الفنً" ، وهو ما رأته الدراسة أنه ٌعنً السٌمٌائٌة فً أجل معانٌها .

نتاج طبق األصل ، أو تمثل مشابه لكائن أو بؤن الصورة ما هً إال إعادة إاختلفت الدراسة تماماً مع التعرٌؾ القائل  – 7

لشًء ، وٌحٌل أصل المصطلح االشتقاقً على فكرة النسخ والمشابهة والتمثٌل والمحاكاة ، وأكدت أن هذا التعرٌؾ ناقص 
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وؼٌر مطابق لتعرٌؾ الصورة ، فاألمر لٌس مجرد استنساخ كما ٌفهم ، ولكن األمر ٌرتبط تمام االرتباط بنواحً أكثر 

تفرزها اإلبداعات الذاتٌة للفنان المنفذ ، فضالً عن التؤثٌرات البٌئٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة وؼٌرها الكثٌر من  عمقاً 

 مإثرات الحٌاة المختلفة التً قد تمتزج معاً بالعمل الفنً .

و قراءة الصورة ، تلك أشارت الدراسة إلى أن للمتذوق الناقد أو المشاهد شخصٌته المنفردة فً التؤوٌل أو التفسٌر أ – 8

الشخصٌة التً تتؤثر بعوامل بٌئٌة ومإثرات حٌاتٌة وعملٌة سرعان ما تقفز مباشرة عند المتذوق عند تناوله للدالالت 

البصرٌة للصورة ، فإذا كان للفنانٌن مشاربهم المختلفة فً تنفٌذ أعمالهم الفنٌة فإن للنقاد المتذوقٌن مشاربهم المختلفة أٌضاً 

 ة وتؤوٌل الصورة .عند قراء

أشارت الدراسة كذلك إلى أن االلتزام حرفٌاً بتلك الخطوات السٌمٌولوجٌة التً وضعها روالن جٌر فٌرو فً تحلٌله  – 9

للصورة قد ٌتسبب معه فً حالة من القٌد وعدم التحرر واإلنطالق نحو تؤوٌل الصورة ، ذلك أنه من الوارد استخدام طرق 

ٌل أو اتباع منهجٌة مؽاٌرة للوصول لحل لؽز العمل الفنً المراد تؤوٌله ، لذا رأت الدراسة أنه من مستحدثة فً عملٌة التؤو

األفضل دراسة وتؤوٌل اللوحة أو العمل الفنً تبعاً لما ٌرتؤٌه الناقد المتذوق القاريء ، بؽرض تؤوٌله بالكٌفٌة التً ٌراها 

 وانبه وزواٌاه قدر المستطاع .األمثل ، بشرط أال ٌترك دراسة العمل الفنً من كل ج

أكدت الدراسة على أهمٌة معرفة مدى التزام الفنان فً تطبٌقق لوحاته بالنص األدبً ، مع الوضع فً االعتبار أن  – 10

لكل فنان بوصلته الفنٌة الخاصة ، فالمصداقٌة الفنٌة تستدعً األمانة فً نقل وتسجٌل ما هو مكتوب بالمخطوط من أحداث 

ر اإلمكان لضمان توصٌل المعلومة المكتوبة إلى صٌاؼة مرئٌة وهو ما أسمته الدراسة ) االلتزام الفنً ( ، وتفاصٌل قد

وإن كان هذا ال ٌمنع من وضع الفنان بصمته وإرهاصاته الفنٌة فً لوحته المنفذة ، كذلك أشارت الدراسة إلى أهمٌة قٌام 

بالشكل الذي ٌبرز أبطال قصته أو أبطال النص األدبً ، مثلما  الفنان بتوزٌع األحجام والكتل لشخوصه وعناصر لوحته

وجدناه فً تنفٌذه لشخصٌة الملك فً مخطوط كلٌلة ودمنة من حٌث تمٌٌزه بالحجم أو باالرتفاع ، وهو االرتفاع المقصود 

فاع المقدس" ، أو والمتفق مع االحترام الواجب لشخصٌة وجاللة وحضرة الملك المقدسة ، وهو ما أسمته الدراسة "االرت

وضع فراغ أو مسافة مقصودة بٌن الملك وبٌن ؼٌره ، وهو ما أسمته الدراسة "المسافة المقدسة" أو "الفراغ المقدس" ، 

وكذا مدى نجاح الفنان فً نقل الحالة النفسٌة واالنطباع التعبٌري العام الوارد بالنص األدبً ومدى نجاحه فً إٌصال تلك 

 ٌنا كمتذوقٌن أو كناقدٌن للعمل الفنً خاصته .المشاعر واألحاسٌس إل

أشارت الدراسة إلى منظور أو تكوٌن آخر جدٌد وهو "المنظور البٌضاوي" والذي ظهر جلٌاً وبصورة واضحة  – 11

بتصاوٌر مخطوط كلٌلة ودمنة المحتفظ به فً متحؾ المتروبولٌتان ، والذي استطاع الفنان استخدامه بنجاح كتكوٌن 

طوالً  –خالله توزٌع كتل عناصره وشخوصه ووحداته الفنٌة باللوحة طبقاً لما ٌرتؤٌه بالمساحة المتاحة أمامه استطاع من 

بما ٌتفق ورإٌته الفنٌة للحدث ، حٌث تؤكد وجود هذا المنظور بمخطوط المتروبولٌتان بشكل ملحوظ فً أكثر  -وعرضاً 

 من تصوٌرة كما تم ذكره آنفاً .

إضافة تعرٌؾ آخر ومفهوم جدٌد لعلم السٌمٌائٌة فً ضوء تطبٌق مفرداتها البصرٌة الدالئلٌة حاولت الدراسة  – 12

علم اإلستقراء البنائً بالشكل الذي ٌتطابق ودراستنا لفنون التصوٌر اإلسالمً بشتً مجاالته ، فقامت بتعرٌفه علً أنه " 

أنثرة هو علم " -اختصاراً  -" ، أو  ٌر معانً الصورةللمفردات البصرٌة الدالئلٌة للصورة  فٌما ٌعرؾ بفقه تؤوٌل وتفس

فً ضوء تطبٌق مفردات مفهوم علم  "Anthoro-image" or "Anthoro-art work"" أنثرة العمل الفنً" أو "الصورة

 األنثربولوجً عند دراسة التصوٌر اإلسالمً .

أكدت الدراسة على أن مخطوط كلٌلة ودمنة بالكامل ٌعد على المستوى األدبً والمستوى الفنً باعثاً قوٌاً لدراسة  – 13

السٌمٌائٌة فً مختلؾ أشكالها الداللٌة اللؽوٌة اللسانٌة وؼٌر اللسانٌة ، فلم ٌكن سرد تلك القصص الشٌقة على ألسنة 
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ت بعبر وإلهامات ونصائح ؼاٌة فً األهمٌة لكل ذي عقل ، وتذكرنا بؤهم الحٌوانات برؼبة السرد فقط ، ولكنها جاء

 جمالٌات اللؽة العربٌة وهً "التورٌة" ، أي مقاصد ما وراء اللفظ وجمعه وحمله ألكثر من معنى .

البحث كما تم تذٌٌل البحث بجدول خاص بشبكة التحلٌل السٌمٌولوجً المقارن للتصاوٌر الثالث المستخدمة بمنهجٌة  – 14

 ، الستبٌان أوجه المقارنة والمقاربة فٌما بٌنهم من حٌث التناول ، بالشكل المبٌن أعاله .

البحث مدرج ضمن الدراسات السٌمٌائٌة الجدٌدة التً بحاجة إلى مزٌد من الدراسات واألبحاث المستقبلٌة ، وعلى  – 15

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وأوروبا ودول المؽرب  الرؼم من أن الدراسات السٌمٌولوجٌة حدٌثة فً مصر إال أنها فً

العربً منتشرة منذ فترة لٌست بالقلٌلة ، لذا أردت التعرٌؾ بماهٌة السٌمٌائٌة حتى تكون مدخالً لدراسات أخرى لزمالئً 

بالمتاحؾ من الباحثٌن فً مصر والوطن العربً ، وذلك بعد اطالعً على العدٌد من المخطوطات اإلسالمٌة المحتفظ بها 

من الدراسات السٌمٌائٌة ،  –إن لم ٌكن المئات أو اآلالؾ  -المصرٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌة نستطٌع التحدث عن عشرات 

التً فً حاجة إلى إعادة تناول ودراسة بناءاً على هذا المنظور والرإٌة الجدٌدة لعلم السٌمٌائٌة ، ما ٌفتح المجال أمام 

ضع منهجٌات أخرى جدٌدة ، أو عمل دراسات ثابتة ومحددة طبقاً لما جاء بالدراسة الحالٌة ، الباحثٌن لدراستها وإعادة و

وهو ما ٌمكننا تحقٌقه أٌضاً عند دراسة أي من المخطوطات واللوحات الفنٌة أو ؼٌرها من مجاالت الفنون التطبٌقٌة 

دٌدة تمكنهم من االنفتاح على مجاالت أرحب األخرى ، وبذلك ٌكون أمام الباحثٌن والدارسٌن لبنات ابتكارٌة وخالقة ج

وأوسع دون إنؽالق على الدراسات الوصفٌة فقط ، أو القول الشائع عند البعض بؤن تلك المخطوطات أو اللوحات أو هذه 

 التحؾ الفنٌة أو تلك قد قتلت بحثاً ، اعتماداً على نشرها أو توصٌفها فقط ، وهو ما توصً به الدراسة الحالٌة .
 

 

 وحات:الل

 

 ( تصوٌرة الغراب والبوم من مخطوط كلٌلة ودمنة نسخة المكتبة المركزٌة لوزارة األوقاف المصرٌة 1) لوحة 
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 ( تصوٌرة الغراب وملك البوم من مخطوط كلٌلة ودمنة نسخة مكتبة الملك فٌصل بالرٌاض 2) لوحة 

 

 

 ( Oct, 2017 30( تصوٌرة الغراب وتجمع البوم من مخطوط كلٌلة ودمنة نسخة متحف المتروبولٌتان )  3) لوحة 
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 ( تصوٌرة ملك الغربان مع وزرائه من مخطوط كلٌلة ودمنة نسخة المكتبة األهلٌة ببارٌس 4) لوحة 

 

 
 ( Oct, 2017 30( تصوٌرة ملك الغربان مع وزرائه من مخطوط كلٌلة ودمنة نسخة متحف المتروبولٌتان )  5) لوحة 

 



 عشر ثالثالعدد ال                                                                                  مجلة العمارة والفنون         

444 

                        

 ( التكوٌن الحلزونً لتصوٌرة الغراب وتجمع البوم نسخة وزارة األوقاف المصرٌة ) عمل الباحث ( 7،  6) لوحة 

                           

( التكوٌن الهرمً المثلثً ظهر علً مستوٌٌن بالصورة ، السفلً خاص بالغراب وملك البوم ، والعلوي المحتضن لكل من  9،  8) لوحة 

 الشجرة والغصن

 )عمل د. ثناء علً أبو طالب( 

                   
 بٌضاوي صرٌح بإحدى تصاوٌر كلٌلة ( تكوٌن11)لوحة                تروبولٌتان   ( التكوٌن البٌضاوي بمخطوط الم10لوحة )         

 ودمنة بالمتروبولٌتان                                                               )عمل الباحث(                               
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   : التجليد :  1065وزارة األوقاؼ: المكتبة المركزية للمخطوطات اإلسالمية مكاف األصل: األحمدى رقم األصل :  يكليلة ودمنة / بيدبا الهند  – 1169الرقم العاـ

ودمنة االعنواف من الخاتمة :   قديم المادة : جلد زخرفة التجليد : مضغوطة الحاجة إلى التجليد: ماسة عنواف صفحة العنواف : كليلة ودمنة العنواف فى المقدمة : كليلة
الشكل: كتاب المادة : ورؽ النسخة تحتوى على إطارات ، عالمات مائية ،  22المسطرة:  121سم عدد األوراؽ :  15 × 25.5 :يلة ودمنة اللغة : عربى القياسكل

ود لوف المداد فى العنواف الفرعى : أحمر رسومات الزخارؼ و الحليات : ملونة ، مذىبة ، نباتية ، ىندسية الفواصل: ملونة ، مذىبة لوف المداد فى العنواف الرئيسى : أس
فاتحة المخطوط : الحمد لوف المداد فى النص : أسود ، أحمر نوع الخط : رقعة النسخة بها أكل أرضة، تلوث، رطوبة، تآكل أطراؼ، تفكك الحاجة إلى الترميم: ماسة 

ف األكمالف األفضالف على سيدنا محمد النبى األمى ... وبعد فهذا كتاب كليلة ودمنة وىو سنة هلل رب العالمين حمداً يوافى نعمو ويكافى مزيده و الصالة و السالـ األتما
ذاًل للنصيحة من المنصوح لو وال عشر بابًا ورسالتاف ... ػ خاتمة المخطوط : ... وعقلك فيما وصفت مع أنو ليس اآلمر بالخير بأسعد منو من المطيع لو فيو وال الناصح با

محمد القصبى  - 2زيد من صالح بن محمد الدبيانى   - 1سبنا اهلل ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير وىو على كل شيء قدير ... ػ التملكات : المتعلم ... وح
الدبيانى نسخة لعل الناسخ زيد بن صالح بن محمد  - 2ىذا المخطوط نادر ومهم وبو صور جميلة - 1ىػ الموضوعات: الحكايات المالحظات :  1290التاريخ: 

اسم المؤلف: بيدبا الهندى النسبة: الهندى  1507، ص 2نسخة نادرة العنواف الموثق : كليلة ودمنة مراجع تحقيق العنواف: كشف الظنوف لحاجى خليفة ج - 3نادرة
 . 1507، ص  2مراجع تحقيق المؤلف: كشف الظنوف لحاجي خليفة ج 

  د ىذا العصر بل نجده موغاًل في القدـ حيث تناولو المفكروف والكتاب منذ أكثر من ألفي سنة مضت إذ بدأت دراسة المعنى إف تاريخ الدراسات الداللية لم يكن ولي
وضوع وف أستاذه سقراط حوؿ مفي اللغة منذ أف حصل لإلنساف وعي لغوي ، فلقد كاف لليوناف أثرىم الواضح في بلورة مفاىيم لها صلة وثيقة بعلم الداللة ، فحاور أفالط

ويشير إيكو إلي وجود عالقة  عالقة ،العالقة بين اللفظ ومعناه ، وكاف أفالطوف يميل إلي القوؿ بالعالقة الطبيعية بين الداؿ ومدلولو ، أما أرسطو فكاف يقوؿ باصطالحية ال
فقط وإنما العالمة المنتشرة في شتي مناحي الحياة االجتماعية ، والعالمة بين كل أنواع العالمات وكل أنواع السيميائيات ، بحيث ال يكوف األمر قاصراً علي العالمة اللغوية 

ًا بعلـو السحر والطالسم التي عند العرب القدامي تتناوؿ اللفظة واألثر النفسي أي ما يسمي بالصورة الذىنية واألمر الخارجي ، كما التصقت السيمياء عند العرب أحيان
يطات الدالة ، وأحيانًا أخري تلتصق السيمياء بالمنطق وعلم التفسير والتأويل ، وىذا كلو ليس بعيدًا عن حقولها المعاصرة ، وظلت تعتمد أسرار الحروؼ والرموز والتخط

س ، والسويسري دو ي شارؿ بير السيمياء القديمة عند اإلغريق والعرب واألوربيين مختلطة المفاىيم غير محددة لمجاالتها حتي جاء الرائداف الفعلياف لها وىما األمريك
ص  ـ ، 2014المجلة الجامعة ، العدد السادس عشر ، المجلد الثاني ، جامعة الزاوية ، ليبيا ، أبريل مدخل إلى مفهـو الصورة ، إبراىيم محمد سليماف : .  سوسير
" الذي  Logos" الذي يعني العالمة ، و "  séméion" آتية من األصل اليوناني " Sémiotique. يتفق جل علماء السيميائيات على أف كلمة " 158 - 155

" تعني العلم ، ىكذا يصبح تعريف السيميولوجيا على النحو التالي : علم العالمات . بدرة كعسيس : سيميائية الصورة  Logosيعني الخطاب ، وبامتداد أكبر كلمة " 
 2010 – 2009الجزائر ،  –اعية قسم اللغة العربية ، غير منشورة ، جامعة فرحات عباس ، سطيف في تعليم اللغة العربية ، رسالة ماجستير كلية اآلداب والعلـو االجتم

 . 9ـ ، ص  1994. انظر أيضاً : برنار توساف : ما ىي السيميولوجيا ، ترجمة محمد نظيف ، إفريقيا الشرؽ ، الطبعة األولى ، المغرب ،  79ـ ، ص 
بمختلف مشتقاتها في مواضع سبعة تشترؾ في إبراز اإلطار اللغوي المفهومي لهذه الصيغة ، وىي تعني اإلشارة إلي الشيء أو ولقد أورد القرآف الكريم صيغة دؿ      

 12ة ( اآلي َفَدالُىَما ِبُغُرورٍ من سورة األعراؼ )  22الذات سواء أكاف ذلك تجريدًا أـ حسًا ويترتب علي ذلك وجود طرفين : طرؼ داؿ وطرؼ مدلوؿ ، مثل اآلية 
ـُ َىلْ  قَاؿَ من سورة طو )  120( اآلية َوُىْم َلُو نَاِصُحوفَ  َيْكُفُلونَُو َلُكمْ  َعَلٰى َأْىِل بَػْيتٍ  َأُدلُُّكمْ  ِمن قَػْبُل فَػَقاَلْت َىلْ  اْلَمَراِضعَ  َعَلْيوِ  َوَحرَّْمَناالقصص ) َعَلٰى َشَجَرِة  َأُدلُّكَ  يَا آَد

َلىٰ  َنا َعَلْيِو سورة سبأ )  14( اآلية  َدلِياًل  َعَلْيوِ  َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ َوَلْو َشاَء َلَجَعَلُو َساِكًنا ثُمَّ َجَعْلَنا الشَّْمسَ  رَبِّكَ  ِإَلىٰ  َلْم تَػرَ الفرقاف ) أ 45( اآلية  اْلُخْلِد َوُمْلٍك الَّ يَػبػْ فَػَلمَّا َقَضيػْ
ا َخرَّ تَػبَػيػََّنِت اْلِجنُّ  ِض تَْأُكلُ ِإال َدابَُّة اأَلرْ  اْلَمْوَت َما َدلَُّهْم َعَلى َمْوِتوِ  َوقَاَؿ الَِّذيَن  سورة سبأ )  7( اآلية  اْلَعَذاِب اْلُمِهينِ  ِفي َلْو َكانُوا يَػْعَلُموَف اْلَغْيَب َما َلِبُثوا َأفْ  ِمْنَسأََتُو فَػَلمَّ

ِإَلٰى  فَػَرَجْعَناؾَ  ۖ   َيْكُفُلوُ  َمن َأُدلُُّكْم َعَلىٰ  َىلْ  فَػتَػُقوؿُ  ُأْخُتكَ  ِإْذ َتْمِشيسورة طو )  40( اآلية  َخْلٍق َجِديدٍ  َلِفي ُمَمزٍَّؽ ِإنَُّكمْ  ُكلَّ  يُػَنبُِّئُكْم ِإَذا ُمزِّقْػُتمْ  َعَلٰى رَُجلٍ  َنُدلُُّكمْ  َىلْ  َكَفُروا
نُػَها َواَل َتْحَزفَ  ُأمِّكَ   ( .َكْي تَػَقرَّ َعيػْ

تلك اآليات التي  . 27ـ ، ص  2001ومباحثو في التراث العربي ، من منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، عبد الجليل منقور : علم الداللة ، أصولو انظر : 
و السبق في اإلشارة إلي علم تحدث عنها علماء الداللة مستشهدين بها للتأكيد علي ورود الداللة بصيغ مختلفة بالقرآف الكريم ، للتأكيد علي أف القرآف الكريم كاف ل

في العصر الحديث والمعاصر ، ولقد اعتمدت تلك اآليات جميعها علي ذكر لفظ  ة ، ولحقو في ذلك علماء المسلمين في العصور الوسطي قبل المستشرقينالدالل
اث التي اضطلع بها اللغويوف القدامى يذكر عبد الجليل منقور "أف ىذه الجهود اللغوية في التراث العربي ألسالفنا الباحثين وتلك األبحالداللة بمعانيها بصورة مباشرة . و 

ىامة في البحث األلسني من الهنود واليوناف والالتين وعلماء العصر الوسيط وعصر النهضة األوربية ، فتحت كلها منافذ كبيرة للدرس اللغوي الحديث وأرست قواعد 
م اللغوي المعرفي في نمط علمي يستند إلي مناىج وأصوؿ ومعايير ، وىو ما تجسم في والداللي ، استفاد منها علماء اللغة المحدثوف بحيث سعوا إلي تشكيل ىذا التراك

إلي وضع مصطلح يشرؼ من خاللو علي  الميالدي )الثالث عشر الهجري( في الربع األخير من القرف التاسع عشر M. Brealتقدـ العالم الفرنسي ميشاؿ برياؿ 
بما يجمعو  –كما أشار إلي ابن منظور قائالً "إف ابن منظور المعاني .  مية ، ىذا المصطلح ىو "السيمانتيك" للداللة علي علم البحث في الداللة ، واقترح دخولو اللغة العل

تصور للداللة ا اليرسم اإلطار المعجمي للفظ "دؿ" محدداً المعني الحقيقي الذي ينحصر في داللة اإلرشاد أو العلم بالطريق الذي يدؿ الناس ويهديهم ، وىذ –من أمثلة 
عبد  ب اللغوي القديم" .ال يختلف عن التصور الحديث مما يعني أف المصطلح العلمي "الداللة" يستوحي معناه من تلك الصورة المعجمية التي نجدىا في أساليب الخطا

ب ، تعليق علي شيري ، دار إحياء التراث العربي ، الطبعة إبن منظور ) أبو الفضل جماؿ الدين ( : لساف العر  . أنظر: 29،  20الجليل منقور : المرجع السابق ، ص 
 . انظر أيضاً : 395 – 394ـ ، ص  1988األولي ، 

Breal (M.): Les grands courrants de la linguistique moderne. Le Roy Maurice- Paris, p. 46. 
 . 11ـ ، ص  1998، القاىرة ، مضاف بسطاويسي : جماليات الفنوف ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ر   1
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ـ، ص  2008انظر كذلك : آف اينو وآخروف : السيميائية ، دار مجدالوي للنشر ، عماف ،  . 174،  159، ص  مدخل إلى مفهـو الصورةإبراىيم محمد سليماف :  2

. فردناف دي سوسير : دروس في األلسنية العامة ، تعليق صالح  100ـ ، ص  2007. قدور عبد اهلل : سيميائية الصورة ، مؤسسة الورؽ للنشر والتوزيع ، األردف ، 33
 . 37ـ ، ص  1985القرمادي ، الدار العربية للكتب ، القاىرة ، 

 . 153، ص  المرجع السابقإبراىيم محمد سليماف : .  14ـ ، ص  2007محمد سعد : في علم الداللة ، مكتبة زىراء الشرؽ ، القاىرة ،  3
 . 21نقور : علم الداللة ، ص عبد الجليل م 4
5

القاىرة ،  . انظر : عزت محمود جاد : نظرية المصطلح النقدي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 80ص  بدرة كعسيس : سيميائية الصورة في تعليم اللغة العربية ، 
 . 325ص  ـ ، 2002

 . 81، ص  سيميائية الصورة في تعليم اللغة العربية بدرة كعسيس :  6
7
 . 81المرجع نفسو ، ص   

 . 160إبراىيم محمد سليماف : مدخل إلي مفهـو سيميائية الصورة ، ص   8
العدد الحادي عشر يوليو  انظر كذلك : انظر : عصاـ نصر سليم : استخداـ السيميولوجيا في تحليل الصورة التليفزيونية ، مجلة البحوث اإلعالمية ، جامعة األزىر ،

االجتماعية وانتهاءًا باألنساؽ اإليديولوجية . " فالسيميائيات تهتم بكل مجاالت الفعل اإلنساني بدءًا من االنفعاالت البسيطة ومرورًا بالطقوس  134ـ ، ص  1999
بأف السيميائية ، لقد فتحت السيميائية أماـ الباحثين مجاالت متعددة وآفاقًا جديدة لتناوؿ اإلنتاج اإلنساني ، من زوايا نظر جديدة ، بل يمكن القوؿ  18الكبرى مرجع 

في طريقة التعاطي مع قضايا المعني ، لقد قدمت في ىذا المجاؿ مقترحات ىامة عملت علي نقل ساىمت بقدر كبير في تجديد الوعي النقدي من خالؿ إعادة النظر 
 وجماليًا ، فالنصوص كل القراءة النقدية من وضع االنطباع واالنفعاؿ العرضي الزائل والكالـ اإلنشائي الذي يقف عند الوصف للوقائع إلي التحليل المؤسس معرفياً 

ين علم ا يجب النظر إليها باعتبارىا إجراءًا دالليًا ال تجميعيًا لعالمات متنافرة ، ومنذ الخمسينيات صار المنهج السيميائي سائدًا في ميادالنصوص كيفما كانت موادى
 . 161، ص  المرجع السابقالنفس واالجتماع واألنثربولوجيا والفن واألدب والمسرح والسينما والتصوير . انظر : إبراىيم محمد سليماف : 

9
 . 129بدرة كعسيس : سيميائية الصورة في تعليم اللغة العربية ، ص   

  نفسو بغرض تحليلو تتحدد أىم أىداؼ علم " االستطيقا " في مجرد البحث في اإلحساس الفني أو الجمالي لعمل ما ، وذلك بدراستو لدي اإلنساف ، وعند الفناف
ويقصد بو علم الجماؿ ، وىو أحد فروع الفلسفة الذي يهدؼ إلي دراسة التصورات اإلنسانية عن ... الفني  في اإلنتاجوالوقوؼ علي األسس الجمالية واألساليب المتبعة 

يكتمل بها تعريفو ىي : الجماؿ من جهة واإلحساس من جهة ثانية ، ثم إصدار األحكاـ عليها من جهة ثالثة ، ومن ثم يتحوؿ التعريف بالجماؿ إلي ثالث مراحل ىامة 
عد " االستطيقا " لة التصور ثم مرحلة اإلحساس فمرحلة الحكم ... والحق أف مسألة اإلحساس بالجماؿ كانت ىي الهدؼ من فلسفة الجماؿ في العصر الحديث ، وتمرح

أمثاؿ أفالطوف وأرسطو تساؤالت كثيرة عن امتداداً جذرياً لفلسفة الجماؿ التي كانت محط بحث الفالسفة والمفكرين منذ عصر اليوناف ، ومنذ أف وضع الفالسفة القدماء 
علم الجماؿ حتي ىذا العصر معاني الجماؿ وأصل الفنوف وتقسيماتها ، وصاغا في ىذين المجالين ) الجماؿ والفنوف ( نظرياتهما التي مازالت تشغل أفكار الباحثين في 

التي كانت تعني " اإلدراؾ الحسي " ، ويقصد بو في مجاؿ  Aesthesisة اليونانية ... وكاف يقصد بو اإلحساس أو العلم المتعلق باإلحساسات وذلك طبقًا للفظ
يمثل مجموعة القيم  Normativeالجماليات عملية اإلحساس بالجماؿ ، فهو الذي يبحث في األحكاـ المتعلقة باألشياء الجميلة ، ومن ثم فإنو يكوف علمًا معياريًا 

ف العمل الفني في حاجة ضرورية إلي الطبيعة الخارجية ، وإلي الخياؿ فإوالواقع .. . من األحكاـ المتعلقة بكل ما ىو جميل والمعايير التي يؤسس عليها ىذا النوع
: راوية عبد  لالستزادة انظر . اإلنساني فضاًل عن االعتماد علي العقل والذكاء ، وما ينطوي عليو العمل الذىني من قدرات تسهم في خلقو وتنظيمو وتحقيق التناسق فيو "

. 296،  205،  199، ص ـ  1998 ، القاىرة ، المنعم عباس : الحس الجمالي وتاريخ الفن ) دراسة في القيم الجمالية والفنية ( ، دار النهضة العربية ، الطبعة األولي
Cuivillier (A.): Precis de Philosophie, Librairie, Armand Colin, Paris, 1954, pp. 543 – 569. 

ـ ، ص  2006لجزائر ، أحمد جاب اهلل : الصورة في سيميولوجيا التواصل ، كتاب الملتقي الوطني الرابع )السيمياء والنص األدبي( ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، ا  10
1 . 

، مما يجعل منها معطى كانت الصورة الوسيلة األولى المعتمدة للتواصل ... لذلك اعتبرت الصورة أقدـ وجودًا من الكتابة ، وأكثر تجدرًا في الالوعي اإلنساني       
لتواصل عبر الصورة وبها يتيح االقتراب من وحدتها األصلية انفعاليًا قويًا ، إف الصورة ومن خالؿ دورىا في عملية التواصل تعتبر وسيلة شديدة األىمية لنقل الثقافة ... فا

الثقافية األخرى ، خاصة إذ علمنا يجعلها مصدر إبداع ووسيلة تواصل فنية وأنها ترتبط بالثقافة ، وتعتبر في نفس الوقت إحدى مكوناتها ، إذ أنها تنقل المعارؼ واألنماط 
أف المخزوف الداللي للصورة يجعلها أداة اتصالية عالية التأثير العاطفي والمعرفي ، فالصورة تنعم بقدرة التسلل واإلقامة  أنها تسافر أفضل وأكثر من النص ، باإلضافة إلى

دىشة . انظر: بدرة  من الجاذبية وال الطويلة في الذاكرة ، فقد ينسى أحدنا كتابًا قرأه لكنو بالتأكيد لن ينسى مشهدًا بصريًا أو صورًا سيما تلك التي تحفل بمجموعة عالية
ـ  2004. انظر أيضاً : سعاد عالمي : مفهـو الصورة عند ريبجس دوبري ، أفريقيا الشرؽ ، المغرب ،  42،  10كعسيس : سيميائية الصورة في تعليم اللغة العربية ، ص 

 . 20،  19ـ ، ص  2005، المغرب ، الطبعة األولى ،  . محمد أشويكة : الصورة السينمائية ، التقنية والقراءة ، سعد الورزازي للنشر ، الرباط 8، ص 
ر بسكرة ، الجزائر ، آماؿ منصور : سيموطيقا الصورة سلطة الصورة أـ صورة السلطة ، كتاب الملتقي الوطني الرابع )السيمياء والنص األدبي( ، جامعة محمد خيض  11

 . 67ـ ، ص  2006
12

 . 154ص  يائية الصورة ،إبراىيم محمد سليماف : مدخل إلي مفهـو سيم  

13
 . انظر أيضاً : 142،  128بدرة كعسيس : سيميائية الصورة في تعليم اللغة العربية ، ص   

Roland Barthes: L'aventure Sémiologique, ed Seuil, Paris, 1985, pp. 17, 85. 
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Marie Claude, Vettraino Soulard: lire une image, Analyse de contenu iconique, Arland colin, Paris, 1993, 

P. 107. 
ـ  2005، جامعة الجزائر ،  إيماف عفاف : داللة الصورة الفنية ، دراسة تحليلية سيميولوجية لمنمنمات محمد راسم ، رسالة ماجستير بكلية العلـو السياسية واإلعالـ  14

 . 13،  5، ص 
إلى عملية التأويل التي تسمح للمتلقي بإدراؾ العالمة ، فإنو ال يتطابق مع الشخص الشارح ،  –من بعيد أو من قريب  –وتذكر بدرة كعسيس أنو "إذا كاف المؤوؿ يشير 

ن أف يعطي شارحوف  ذلك أف المؤوؿ ال يشترط وجوده الشخص الشارح ، إنو يشكل فقط " الوسيلة التي يستعملها الشخص المؤوؿ من أجل إنجاز تأويلو ، وىكذا يمك
ل معطيات الموضوع تأويالت مختلفة لنفس الشيء أو العالمة إذا كانوا ينطلقوف من مؤوالت مختلفة ... لذا فإنو ليس ىناؾ من فعل تأويلي قادر على احتواء ككثيروف 

 . 109ة في تعليم اللغة العربية ، ص ضمن نظرة شاملة وكلية ، فنحن ال يمكننا أف نعطي واقعة ما تأويالً واحداً جامعاً مانعًا" . بدرة كعسيس : سيميائية الصور 
15

 . 15إيماف عفاف : داللة الصورة الفنية ، ص   

   ودورىما في البناء من المفارقات الجديرة بالذكر أف أتوجو برفقة زميلتي الفاضلة د/ أىداب حسني لحضور المؤتمر الدولي السابع "البحث العلمي والمخطوطات
ـ ، تحت إشراؼ اتحاد الجامعات الدولي بالتعاوف مع جامعة أريس الدولية ، وألقت  2015ديسمبر بمدينة إسطنبوؿ التركية مارس  6 – 4الحضاري" في الفترة من 

ائية" دراسة تحليلية سيمي –تكشف مراحل صناعة زىر الرماف في العصر الجالئري  -حينها بحثها الموسـو "تصويرة من مخطوط ديواف قصائد )خمسة خواجوي كرماني( 
) دراسة وثائقية حضارية (  قرافات مصر بين المأىوؿ والمخطوط، تلك الدراسة التي استفزتني لمعرفة المزيد عن السيميائية ، في الوقت الذي ألقيت فيو بحثي الموسـو "

ة المخطوط" ، وىو األمر الذي أردت الوصوؿ من وراءه فوايد في ذكر جبل مصر المقطم" ، ذلك البحث الذي أثرت فيو ما أسميتو بػ "أنثر  ابن السفطي رسالةفي ضوء 
ننا أف نسقطو بالتبعية عند إلى وضع تعريف أكثر ثباتًا وتحديدًا لعلم المخطوطات بعد ما وجدتو من خالفات متباينة بين أساتذة المخطوط في ىذا الشأف ، وىو ما يمك

مع مصطلح "أنثرة  -إف لم يتطابق تماـ اإلنطباؽ  -ي من مصطلح "أنثرة المخطوط" قد ال يبعد كثيرًا دراستنا لتصاوير مخطوطاتنا اإلسالمية أيضًا ، وأرى أف مقصد
 الصورة" إف جاز لي التعبير .

  إف لفظة أنثروبولوجيا(anthropology ): ىي كلمة إنكليزية مشتقة من األصل اليوناني المكوف من مقطعين anthropos  ومعناىا "اإلنساف" وlogos 
. أي العلم الذي يدرس اإلنساف ، كما تعرؼ بأنها علم دراسة اإلنساف طبيعياً واجتماعيًا اللفظ ىو علُم اإلنساف من حيث األنثروبولوجياي معن بذلك يصبحعناىا "علم". و وم

وتاريخ تطور الجنس البشري ، وكذا األبعاد السياسية واالقتصادية وحضارياً ، أي دراستو في أبعاده المختلفة : البيوفيزيائية واالجتماعية والثقافية بما في ذلك علم التشريح 
لالستزادة انظر : عيسي الشماس : مدخل إلي علم اإلنساف ) األنثروبولوجيا ( ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق  .والدينية والقانونية والفكرية وغيرىا المؤثرة فيو 

 . 13ـ ، ص  2004
16

فوايد في ذكر جبل مصر المقطم ، مجلة العمارة  ابن السفطي رسالةفي ضوء ) دراسة وثائقية حضارية (  قرافات مصر بين المأىوؿ والمخطوطممدوح محمد السيد :   
 . 320ـ ، ص  2017والفنوف والعلـو اإلنسانية ، جمعية العربية للحضارة والفنوف اإلسالمية ، العدد الخامس ، 

د دراستي واطالعي لعلم المخطوطات ما وجدتو من محاوالت عديدة محمودة من أساتذتنا في ىذا المجاؿ ، وكانت محاوالت جديرة دفعني إلي ذلك ما لمستو عن     
والصعب ،  بهذا المجاؿ الشاؽ باالحتراـ لتنوعها وثرائها ، وإف كاف التباين فيما بينها قد شجعني للمحاولة في اإلدالء بدلوي في ىذا األمر ، السيما وأنا حديث عهد

ىذه المخطوطات  عسي أف أوفق فيما رميت إليو . يذكر الدكتور أيمن فؤاد سيد أف الدراسات الخاصة بالمخطوطات العربية حتي اآلف قد اقتصرت علي بحث متوف
المادي للكتاب المخطوط باعتباره وثيقة أثرية  والدراسة الفيلولوجية )أي الدراسة التي تعني بنص الكتاب ومضمونو العلمي( لما تقدمو من مادة علمية ، أما الجانب

الالتينية  Codexوىو لفظ مكوف من مقطعين :  Codicologyحضارية فلم يلق بعد ما يناسبو من عناية واىتماـ . ثم تحدث سيادتو عن نشأة علم الكوديكولوجيا 
لمخطوط متمثلة في : الورؽ ، الحبر والمداد ، التذىيب ، التجليد وأيضًا حجم وتعني علم وبحث ويعني بدراسة العناصر المادية للكتاب ا Logosوتعني كتاب و 

ما يسجل في آخر الكتاب  الكراسة والترقيم والتعقيبات ، وكل ما دوف علي صفحة الغالؼ ) الظهرية ( من سماعات وقراءات وإجازات ومقابالت ووقفيات ...إلخ ، وكذا
د الفراغ من كتابة النسخة ( من إسم الناسخ وتاريخ النسخ ومكانو والنسخة المنقوؿ عنها ومصدرىا وما شابو ذلك ، وقد ( ) قيColophonفيما يعرؼ بالكولوفوف )

ي . انظر: أيمن فؤاد سيد : الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات ، الدار المصرية اللبنانية ، الطبعة األولEx-Librisأطلق األوربيوف عليها إسم خوارج الكتب 
 . 2،  1ـ ، الجزء األوؿ ، ص  1997، القاىرة 

علم  ىذا وقد تعددت اآلراء حوؿ وضع تعريف محدد لعلم المخطوطات ذكرىا وفندىا الباحث األستاذ / محمود محمد زكي في عرضو الرائع لكتاب )نحو     
لي دراسة المخطوطات من الناحية المادية دوف دراسة ما تضمنو المتن أو مخطوطات عربي( للباحث / عبد الستار الحلوجي ، تلك اآلراء التي حامت في معظمها ع

وإف كانت قد  -والتي ال مجاؿ ىنا لحصرىا  –العكس ، ولم توفق في وضع تحديد جامع ومانع لهذا العلم أو بمعني آخر تعددت التعريفات الخاصة بعلم المخطوطات 
واًل سيادتو الوصوؿ لتعريف شامل لهذا العلم علي أنو ) العلم الذي يدرس ما يتعلق بالكتاب اإلسالمي المخطوط ركزت علي جانب دوف اآلخر في دراسة المخطوط ، محا

العدد السادس عشر ، أكتوبر  ، مادة ومضموناً ، حفظًا وإتاحة وتاريخاً ( انظر : محمود محمد زكي : نحو علم مخطوطات عربي ، مجلة الفهرست ، دار الوثائق القومية ،
حين أكد علي أف األنسب استخداـ مصطلح ) صناعة المخطوط ( عند دراسة الكياف  -بل ووفق إلي حد بعيد  -وما بعدىا . وحسناً فعل الباحث  123ـ ، ص  2006

أعم وأشمل للحضارة العربية المادي للمخطوط وأنو بديل جيد عن استعارة لفظ ) كوديكولوجيا ( ، كما رأي سيادتو أف مفهـو علم ) المخطوط العربي اإلسالمي ( 
 اإلسالمية من اقتصار مفهـو علم المخطوط علي ما ُخط باللغة العربية فقط ، وذلك كما جاء في تعريف األستاذ عبد الستار الحلوجي لو .

نسبتو ألي حضارة كانت ىو المفهـو دوف  -إف جاز لي التعبير  –"  Manuscriptologyوإف كنت أري أف تسمية ىذا العلم بػ " علم المخطوطات " أو "      
قديمًا كاف أو حديثًا . وعليو  –عربية أو غير عربية  -إسالمية أو غير إسالمية  -األعم واألشمل لدراسة أي مخطوط مهما كانت الحضارة التي استظل بها شرقًا أو غربًا 

ادياً وأدبياً " . وأعني بمادياً : كل ما يختص بصناعة المخطوط من أنواع الورؽ المستخدمة يمكننا تعريف علم المخطوطات علي أنو " العلم الذي يهتم بدراسة المخطوط م
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مضموف متن المخطوط من تأريخ في صناعتو ، والحبر والمداد ، وطريقة التجليد ) التسفير ( ، وأساليب التذىيب والزخرفة ، وأعني بأدبياً : كل ما يختص بدراسة فحوي و 

محاولة وفهرسة ، وترجمة ، وكتابات مسجلة ، وخطوط ، وتصاوير ملحقة ) المنمنمات ( ، وتحليل كافة الظواىر المستنبطة منو . وىو ما دفعني إلي  ، وتوثيق ، وتحقيق ،
ضاريًا ودينيًا " أي تحليل ما يمكن استخالصو من مظاىر مصاحبة بمتن المخطوط سياسيًا وح"Anthoro-Manuscriptترسيخ وإقرار مفهـو " أنثرة المخطوط " 

لبحث علي كافة تلك وثقافيًا واجتماعيًا وغيرىا كما أشرت إلي ذلك آنفًا ضمن الدراسات األدبية للمخطوط . ومع ذلك فإنو حاؿ نشر أي مخطوط يجب أف يحتوي ا
عبد الستار الحلوجي حين قاؿ " أنو ال يطلب من  المعلومات المادية واألدبية ، وإف طغي جانب علي آخر في دراسة المخطوط . وىنا أستدعي ما ذكره األستاذ /

أف يتقن كال منها علي حدة إتقاف المتخصص فيها ، بل حسبو أف يتقن جانبًا أو أكثر ، وأف  –بوصفو علمًا جامعًا ألكثر من مجاؿ  -المتخصص في علم المخطوطات
العلم ، وكل منها يؤدي دوره الذي ال غني عنو " انظر : عبد الستار الحلوجي : نحو علم  يكوف علي علم بالخطوط الرئيسية للجوانب األخري ، فكلها تمثل محاور ىذا

 . 125. محمود محمد زكي : المرجع السابق ، ص  108ـ ، ص  2004مخطوطات عربي ، الطبعة األولي ، دار القاىرة للنشر ، 
لمخطوط ، ألنو أما صيانة المخطوط من عوامل التلف فهو علم مساعد مستقل بذاتو يهدؼ إلي الحفاظ علي المخطوط وترميمو ، وأضمنو مع الدراسات المادية ل     

إلي مواد كربوىيدراتية : ممثلة في األوراؽ ، والبرديات ،  -كما جاء بكتاب صيانة المخطوطات   –يتطلب معرفة التكوين المادي للمخطوط والتي يمكن إجمالها 
العالقات البيئية المؤثرة علي ىذا واللواصق النشوية . مواد بروتينية : ممثلة في الرؽ والجلد ، واللواصق الغروية ، ومواد يكتب منها : ممثلة في األحبار ، وذلك لتفهم 

صيانة دخل لصيانة المخطوط والحفاظ علي أثريتو باعتباره تراث أمة للماضي والحاضر والمستقبل . لالستزادة انظر : مصطفي مصطفي السيد يوسف : التكوين كم
 . 19ـ ، الطبعة الثانية ، ص  2002المخطوطات علماً وعمالً ، عالم الكتب ، القاىرة 

17
 . 166،  165ص ية الصورة ، إبراىيم محمد سليماف : مدخل إلي مفهـو سيميائ  

. آف اينو وآخروف : السيميائية  16ـ ، ص  2011انظر أيضاً : ساعد ساعد وعبيدة صبطي : الصورة الصحفية دراسة سيميولوجية ، المكتب الجامعي الحديث ، القاىرة 
 .174،  33، ص 

G. Graugnard et J. Hugo: L' audio-visuel pour tous, Lyon, Chronique Sociale, 1983, p. 9. 

نستشهد بو الكتابة الصورة ىي أوؿ لغة مخطوطة ، نعم لقد كاف فن التصوير أو الرسم أولي اللغات المكتوبة التي تمخضت عنها أعرؽ اللغات المخطوطة وخير ما      
الكتابة والكتاب وقع تالـز بين الصورة والنص ، وقد تعززت وتقوت ىذه  الهيروغليفية ، إف التعايش بين الصورة واللغة قديم وضارب بجذوره في عمق التاريخ ، فمنذ ظهور

مكتوبًا أـ شفهيًا ، ومن جهة العالقة بتطور أشكاؿ التواصل الجماىيري بحيث أصبح من النادر مصادفة صورة ثابتة أو متحركة غير مصحوبة بالتعليق اللغوي ، سواء أكاف 
نتباه القارئ بحيث أف حاسة البصر ذات أىمية كبري بالنسبة لشعور اإلنساف ودرجة فهمو وكثير مما تعجز الكلمات عن إيصاؿ أخري تنبع أىمية الصورة في أنها تجذب ا

،  خالؿ اللوف ، والشكلالمضموف إلي القارئ عندما يفتقد لوجود الصورة ، ويمكن القوؿ أيضًا بأف الصورة تقدـ دعمًا لتزيين النص ، فهي تسهل الشرح وتوضحو من 
ما تنجح الصورة في تأكيد  والخطوط وغيرىا ، وفي بعض األوقات تكوف الصورة أبلغ وأقوي في المعني من الكلمة المكتوبة ، فهي تنقل الحدث وتجسده كما ىو ، وغالباً 

.  44،  39يميولوجية لمنمنمات محمد راسم ، ص معلومات عن حدث ما تعجز عنو الكلمات المكتوبة . انظر : إيماف عفاف : داللة الصورة الفنية ، دراسة تحليلية س
ـ  1997عفيف بهنسي : أثر الجمالية اإلسالمية في الفن الحديث ، دار الكتاب العربي ، الطبعة األولي ، القاىرة .  168ص  ، المرجع السابقإبراىيم محمد سليماف : 

ساسية للفن ىي الداللة الفكرية أو األدبية ، وبهذا المعني يصبح الفن لغة تشكيلية ألفكار عامة ، أف الوظيفة األ -كما يذكر عفيف بهنسي   –يبدو أحيانًا . لذا  37، ص 
علي جدار بناء أو علي  ولكن الفن العربي يبدو علي النقيض متحررًا من ىذه الوظيفة مستقاًل بذاتو ، فاللوحة في مخطوطة شأنها شأف موضوع تصويري علي سجادة أو

و كصيغة قلة عن الواقع بل تحمل واقعًا جديدًا ، وىي في نزوع مستمر للتخلص من الداللة المحددة والسعي نحو التعبير عن الذات كصورة أو كرقش أآنية ما تبقي مست
فيف بهنسي : المرجع نفسو ، ص . ع تصويرية ، فعندما يريد فناف ما أف يباشر عماًل تصويريًا فإنو يبتديء أواًل بوضع المخطط األولي الذي سيوزع عليو عناصر موضوعو

37 . 
18

 . 20إيماف عفاف : داللة الصورة الفنية ، ص   

19
 . 41بدرة كعسيس : سيميائية الصورة في تعليم اللغة العربية ، ص  

كما يذكر   –. فالتركيبة األساسية للصورة  16،  15ـ ، ص  2008انظر أيضاً : فؤاد إبراىيم : وعي الصورة وصورة الوعي ، مؤتمر فالدلفيا الثاني عشر )ثقافة الصورة( ، 
أو عبارة عن رموز بصرية ، أشكاؿ ، ألواف ، وحركات تحمل دالالت ومعاني ، فالرمز يحمل معني بحسب الكلمات أو المخططات أو رسـو أو حركات  -إبراىيم سليماف 

دي شامب التي تتشكل منها الصورة وىي الرموز التشكيلية ، والرموز اللغوية ، والرموز إشارات ، وبناءًا علي ىذه التفرعات تم تقسيم الرموز إلي ثالثة أنواع حددىا 
عن الرموز األساسية للصورة ، ومن بينها )الرموز التشكيلية( ، وىي التي تختص بالتكوين التشكيلي للصورة من حيث  Baticاإليقونة ، وفي ىذا اإلطار تتحدث باتيك 

إبراىيم محمد سليماف : مدخل إلي مفهـو سيميائية  توزيع للكتل والخطوط والظالؿ )الرمز اللوني( ، وىو المختص في معرفتنا للدالالت التي تفرزىا تلك األلواف .
 . انظر أيضاً : 172ص  صورة ،ال

Baticle (Y.): Clés et codes du cinéma, Paris, Magnard Université, 1973, p. 37. 

Fanny Deschamps: Lire l image au collège et au lycée, Paris, Hatier Pédagogie, 2004, p. 52. 
 .، اليكتروني  13مجلة فكر ونقد ، عدد  –مقاربة سيميوطيقية  –العماري : الصورة واللغة . انظر أيضاً :محمد  28بدرة كعسيس : سيميائية الصورة ، ص  20
 .وما بعدىا  329، ص راوية عبد المنعم عباس : الحس الجمالي وتاريخ الفن ) دراسة في القيم الجمالية والفنية (  21
22
 . 23ـ ، ص  1995أعماؿ بيكاسو ، دار الشروؽ الطبعة األولي ، القاىرة فاروؽ بسيوني : قراءة اللوحة في الفن الحديث ، دراسة تطبيقية في  
23

 . 127. انظر كذلك : قدور عبد اهلل : سيميائية الصورة ، ص  174،  173ص  إبراىيم محمد سليماف : مدخل إلي مفهـو سيميائية الصورة ،  
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  : طرؽ تنفيذ زخارفو ، وربما كانت الطفولية ىذه ىي أىم مالمح الفن القبطي على اإلطالؽ ، ولكن حتى في فن طفولي بامتياز نظرًا لبساطتو الشديدة ،  الفن القبطي

عن الفن البيزنطي بصفة  أصيل تلك الطفولية التي ميزت الفن القبطي كفن مصري محلي –كما أشار البعض إلى ذلك   -ليس معنى أنو فن طفولي أنو فن بدائي أو ركيك 
مالمح ة النزعة الطفولية شديدة الخصوصية بالفن القبطي المصري المحلي ، تعد من أىم العوامل المؤثرة في نشأة الفن القبطي ، ولكن ما ىي مرجعي عامة ، بل إف تلك

ىذا الفن ، فالقارئ لهذا التاريخ المسيحي  لطفوليةوتأثيرًا الديني والتاريخي ىما أكثر العوامل تكوينًا  ينأعتقد أف العامل؟ السيما من الزاوية السيميائية ، تلك الطفولية 
، طفل رضيع  -ذاؾ نآ –من فلسطين إلى مصر ، وكاف السيد المسيح  ايلحظ معي أف مصر كانت الملجأ والحصن المنيع للسيد المسيح والسيدة العذراء عند ىروبهم

الكلمة من تقديس األخوة األقباط لهذا  تلكفاسد الحياة ومتاعبها ، وبكل ما تحملو بكل ما تحملو كلمة طفل ىذه من معاني البراءة والبساطة والطبيعة الخالية من م
 وأىم فنهم مظاىر من عامة سمة الطفولية أصبحت لذا حسب ما اقتضت بو أناجيلهم وشريعتهم ،، وحبهم لو حباً وصل لدرجة العبادة والتأليو عند البعض ،  رضيعالطفل ال

أحاطوه بو بسياج من األمن والحب والحماية واحتضانهم لو وألمو العذراء على أرض الكنانة ، حتى ملك ىذا الطفل الرضيع أرواحهم  باإلضافة إلى مامظاىره ، ىذا 
السبب إلى حد كبير وسلب عقولهم واستحوذ عليها ، بالشكل الذي جعلهم ينجذبوف لكل طفل رضيع بشكل تلقائي حبًا في السيد المسيح الرضيع ، وىو ما يفسر لنا 

لنا كيف أف العامل في ظهور تلك الطفولية الشديدة في الفن القبطي ، والتي أصبحت إحدى السمات المحلية للفن القبطي في العصر البيزنطي من ناحية ، ويفسر 
موا باستضافة السيد المسيح وأمو العذراء على أرض أحد العوامل المؤثرة في فنونهم المحلية دوف سائر األقاليم البيزنطية حين قا –وحدىم  –التاريخي أصبح ألقباط مصر 
حيث تأثر الفناف ، وربما يفسر لنا ىذا األمر أيضًا صغر حجم الكثير من المنتجات القبطية وكذا عناصرىا الزخرفية على طفولية ىذا الفن  ،الكنانة مصر من ناحية أخرى 

ضمن جيناتهم واضحاً على منتوجاتهم من الفنوف الصغرى ، بالشكل الذي بات فيو تأثرىم بهذا الطفل القبطي بصغر حجم الطفل الصغير "السيد المسيح" فانعكس ذلك 
واألديرة .  الكنائس في المعمارية الوحدات حجم صغر خالؿ ، وىو األمر الذي أرى أنو قد طاؿ تأثيره على العمارة القبطية أيضًا وليس الفن القبطي فحسب ، منالوراثية 
 انظر :

Mamdouh Elsayed, Ahmed Elnemr: An Archaeological Study of the two textiles objects of Coptic textiles, 

at Egyptian Museum textile, Shedet, Annual peer-reviewed journal issued by the Faculty of Archaeology, 

Fayoum University, Under Publishing, Issue No. 5, 2018. 

ئر واليات اإلمبراطورية أكدت الدراسة على النزعة الطفولية شديدة الخصوصية في الفن القبطي ذات المرجعية الدينية والتاريخية ، الخاصة بأقباط مصر فقط دوف سا
  تو التي ال تخطئها العين .البيزنطية ، كما ذُكر آنفاً ، بالشكل الذي أثر على منتجات تلك الفترة ، فصارت طفولية الفن القبطي إحدى سما

24
 .6إيماف عفاف : داللة الصورة الفنية ، دراسة تحليلية سيميولوجية لمنمنمات محمد راسم ، ص   

قبل ك "التناوؿ" من لذلك البد أف يتسم العمل الفني بوحدة عضوية تتأتى من عالقة الشكل الرمزي بمدلولو ، أي عالقة الشكل بالمضموف ، والمضموف يتضح في ذل
م علي عالقات الخطوط واأللواف الفناف لما يحسو ويراه ويعرفو ويتفاعل معو محواًل إياه وفق تصوراتو الخاصة ، وبعد إمراره علي ما يبدو كالمعمل الداخلي إلي شكل قائ

ابل بذاتو للحوار مع اآلخر ، بل والتأثير فيو ليس كشكل والضوء والمالمس مؤلفًا من ذلك الشكل وذاؾ الحسي " كاًل تصويريًا" ، ذلك "الكل التصويري" يبدو ككياف ق
كما ىي بدوف تدخل ال   فحسب ، وال كمضموف ومعني فقط ، وإنما كمدرؾ حسي وعقلي وبصري معاً ... ومن ىنا فإف عملية اإلدراؾ القائمة علي نقل المشاىد الخارجية

انظر : فاروؽ بسيوني  ويصبح بالتالي دور الفناف ىنا كالوسيط السلبي ، أو كآلة طبع واستنساخ فحسب .تستطيع أف تنتج أكثر من تسجيالت سلبية لواقع قائم بالفعل ، 
 . 22: قراءة اللوحة في الفن الحديث ، ص 

 . 144بدرة كعسيس : سيميائية الصورة في تعليم اللغة العربية ، ص   25
 . 175ـ ، ص  1994مطبعة الساحل ، الرباط ، الطبعة األولى  –في البنية والقراءة تمهيد أولي  –انظر : محمد الهجاني : التصوير والخطاب البصري 

Dominique Serre-Floersheim: quant les image vous prennent au mot, ed Organisation, Paris, 1993, p. 27, 

28. 
26

 . 30فاروؽ بسيوني : قراءة اللوحة في الفن الحديث ، ص   

27
 . 23،  19،  16النقد الفني وقراءة الصورة ، دار الكتاب العربي ، القاىرة ، بدوف تاريخ ، ص عفيف البهنسي :   

28
 . 209ص  راوية عبد المنعم عباس : الحس الجمالي وتاريخ الفن ) دراسة في القيم الجمالية والفنية ( ،  

29
 . 143بدرة كعسيس : سيميائية الصورة في تعليم اللغة العربية ، ص   

30
 . 210،  209ص  وية عبد المنعم عباس : الحس الجمالي وتاريخ الفن ،را  

31
 .45ـ ، ص  2002. ريجبيس دوبري : حياة الصورة وموتها ، ترجمة فريد الزاىي ، أفريقيا الشرؽ ، المغرب  40بدرة كعسيس : سيميائية الصورة ، ص   

 ا .وما بعدى 14انظر : إيماف عفاف : داللة الصورة الفنية ، ص   32
Laurent Gervereau, voir comprendre: Analyser les images, Paris, Editions La découverte, 1997, p. 34, 38, 

40.  
33

 . 14إيماف عفاف : داللة الصورة الفنية ، ص   
Dominique Serre-Floersheim: Quand les images vous prennent ou mot, ou comment décrypter les images, 

p 22. Laurent Gervereau, voir: Op. Cit, p. 46. 
 . 141 – 137بدرة كعسيس : سيميائية الصورة في تعليم اللغة العربية ، ص ص   34

محاور التشابو ، نفس المرجع ص كما يخضع الخطاب البصري إلى تغيرات كيفية ، فمفهـو التشابو يختلف من ثقافة ألخرى ، وفي الثقافة الواحدة نعثر على مجموعة من 
 ـ . 1996. انظر أيضاً : جوديت الزار: الصورة ، ترجمة حميد سالمي ، مجلة عالمات ، العدد الخامس ،  131
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 ما جاء بالتصويرة .بأف الفناف في ىذه التصويرة لم يلتـز بالنص األدبي للمخطوط الذي أورد اجتماع ملك الغرباف مع خمسة من وزراءه وليس مع أربعة وزراء ك مع العلم
أنور فؤاد أبي . انظر: ديا ، والحدث الملحمي من بين األحكاـ التي تطلق علي رسـو المنمنمات القوؿ بأنها تخلو من التعبير عن الوجداف الغنائي العظيم ، والتراجي  46

في البـو الكثيف من حيث تحركات مجموعات رة القاىرة يصو تعلي  وقيطببت وىو ما ثبت عدـ صحتو.  98ص خزاـ : الروح الصوفية في جماليات الفن اإلسالمي ، 
 . مشحوففي ظل جو متوتر و حركة تراجيدية ملحمية 

  . 204، ص عبد المنعم عباس : الحس الجمالي وتاريخ الفن راوية  47
 ،لولو الذي يحيل إلي شيء اىتم اإلنساف منذ القدـ باللوف ، واتسمت عالقتو بما حولو من ألواف بالطابع الرمزي ، فكل لوف رآه أصبح جزءًا من خبرتو الحسية لو مد

فهو قواـ العمل الفن وروحو ، وىو الصفة التي تميز أي لوف ونتعرؼ بها علي  ،لألحياء جميعا  يزات مافاللوف عنصر حي يعيش في العمل الفني لو من الصفات والم
لوف المادة الناتجة برتقالياً ، وىذا  مسماه ومظهره بالنسبة لغيره ، وقد يمكننا تغيير مدلوؿ أي لوف بمزجو بلوف آخر ، فإذا مزجنا مثاًل مادة ملونة حمراء بأخري صفراء كاف

كذلك ىو التأثير الفسيولوجي الناتج علي شبكية العين سواء كاف ناتجًا   ،يعتبر تعبيرًا من مدلوؿ اللوف أو مظهره ، كما أف ىناؾ درجات معينة لللوف سواء فاتح أو غامق 
والفاطمي في مصر في ضوء مجموعة متحف الفن  علي خلف: الزجاج ذو البريق المعدني في العصرين العباسي.  عن المادة الصناعية الملونة أو من الضوء الملوف
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 . 38،  37عفيف البهنسي : النقد الفني وقراءة الصورة ، ص  80
من جهة ثانية فقد تحدث بابادوبلو عن مساحات أخري فارغة في المنمنمات إلي جانب المساحة  .276،  281ص غازي مكداشي : وحدة الفنوف اإلسالمية ،  81

األخري في بعض المنمنمات المزخرفة ، وىي الخلفية الصافية اللوف في المنمنمة العربية ، والمساحات الفارغة والبيضاء الموجودة إلي جانب المساحات المزخرفة 
 . 258انظر: غازي المكداشي: المرجع نفسو ، ص  الفارسية أعطي بابادوبلو أىمية كبري لهذه المساحات الفارغة وسماىا ) مجاؿ الراحة والهدوء ( .

Papadopoulo, (A.): L`Islam et I, Art Musulman, p. 108. 
 . 46،  43، ص عفيف بهنسي : أثر الجمالية اإلسالمية في الفن الحديث  82

. جاف كلود دومينجور : المقاربة السيميولوجية ،  16،  12ـ ، ص  2005مفاىيمها وتطبيقاتها ، دار الحوار ، الطبعة الثانية ، سوريا  –سعيد بنكراد: السيميائيات   83
. انظر: بدرة كعسيس : سيميائية الصورة في تعليم اللغة  45ـ ، ص  2007، ديسمبر  4 - 3، تلمساف الجزائر ، العدد  ترجمة جماؿ بلعربي ، مجلة بحوث سيميائية

 . 86العربية ، ص 
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 قائمة المصادر والمراجع العربية واألجنبية :

 أوالً : المصادر العربية :

 القرآن الكريم

AL QURAAN AL KAREEM 

التراث العربً ، الطبعة األولً ، أبو الفضل جمال الدٌن ) إبن منظور ( @ لسان العرب ، تعلٌق علً شٌري ، دار إحٌاء 

 م . <<?8

Abu Elfadl Gamal Eldeen (Ibn Manzoor): Lesan Alarab, Dar Ehiaa Altourath Alarabi, 1988. 

إبن المقفع ) عبد هللا ( @ كتاب كلٌلة ودمنة للفٌلسوف الهندي بٌدبا ، وزارة المعارف العمومٌة ، طبع المطابع األمٌرٌة 

 م . =9?8رة ، ببوالق ، القاه

Ibn Almoqafaa (Abdullah): Ketab kalila wa Demna lelfailasof Alhindi Baidaba, wazaret 

Almaaref Alomomya, Almtabei Alamerya Bolaque, Al-Kahera, 1937. 

 ثانٌاً @ المراجع العربٌة والمعربة @

 م . <800الثانً عشر )ثقافة الصورة( ،  إبراهٌم ) فؤاد ( @ وعً الصورة وصورة الوعً ، مؤتمر فالدلفٌا

Ebrahim (Fouad): Waie Al-Sora wa Sorat Al-Waie, Moatamar Feladelfia 12, (Thaqafet Al-

Sora), 2008. 

 89أردان ) جمال ( @ المنظورٌة والتمثٌل، مقاربة فلسفٌة لمفاهٌم المكان والرؤٌة فً فن الرسم ، مجلة فكر ونقد ، العدد 

 )إلٌكترونً( .

Ardan (Gamal): Almanzorya walTamtheel, Moqaraba Falsafia Lemafahim Almakan walroaia 

fi Fan Alrasm, Magalet Fekr wa Nakd, AlAdad 13, (Electrony).  

المغرب ،  -باط أشوٌكة ) محمد (@ الصورة السٌنمائٌة ، التقنٌة والقراءة ، سعد الورزازي للنشر ، الطبعة األولى ، الر

 م . ;800

Ashweka (Mohamed): Al-Sora Al-Semiaeya, Al-Teqnia wa Alqeraa, Saad Al-Wazazi lilnashr, 

Altabaa Al-Ola, Al-Rebat-Al-Maghreb, 2005. 

 م . <800آن اٌنو وآخرون @ السٌمٌائٌة ، دار مجدالوي للنشر ، عمان ، 

Ann Ainu et al.: Al-Semyaeia, Dar Majdlawi Publishing, Amman, 2008. 

 م . :??8برنار توسان @ ما هً السٌمٌولوجٌا ، ترجمة محمد نظٌف ، أفرٌقٌا الشرق ، الطبعة األولى ، المغرب ، 

Bernar Tosan: Ma Hya Al-Semyologia, Targamet Mohamed Nazeef, Afriqia Al-Sharq, Al-

Magheeb, 1994. 

 م . <??8مالٌات الفنون ، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ، القاهرة ، بسطاوٌسً ) رمضان ( @ ج

Bastawissi (Ramadan): Gamalliat Al-Fenon, Al-hayaa Al-Msria Al-Amma lel-Ketab, Al-

Kahera, 1998. 

طبعة األولً ، بسٌونً ) فاروق ( @ قراءة اللوحة فً الفن الحدٌث ، دراسة تطبٌقٌة فً أعمال بٌكاسو ، دار الشروق ال

 م. ;??8القاهرة ، 

Basyouni (Farouk): Qeraat Al-Loha fi Al-Fan Al-Hadeeth, Derasa Tatbeqia fi AAmal 

Bekasso, Dar Al-Sharq, Al-Kahera, 1995. 

 م . ;800مفاهٌمها وتطبٌقاتها ، دار الحوار ، الطبعة الثانٌة ، سورٌا ،  –بنكراد ) سعٌد ( @ السٌمٌائٌات 

Benkrad (Said): Al-Semyaeiat – Mafahemha wa Tatbekateha, Dar Al-Hawar, Second Edition, 

Syria, 2005. 

بهنسً ) صالح ( ، عبد الداٌم ) نادر ( @ فنون التصوٌر فً العصر اإلسالمً ، كلٌة اآلداب ، جامعة عٌن شمس ، 

 القاهرة ، بدون تارٌخ .

El-Behans (Salah), Abd El-Dayeem (Nader): Fenoun Al-Tasweer fi Al-Asr Al-Eslami, Koleiat 

Al-Adab, Gameaat Ein-Shams, Al-Kahera, without a date. 

 م . ?=?8،  :8بهنسً ) عفٌف ( @ جمالٌة الفن العربً ، عالم المعرفة ، الكوٌت ، عدد 

El-Bahansi (Afifi): Gamaliat Al–Fan Al-Arabi, Alam al-Maarefa, al-Kuwait, 1979. 
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 م . =??8بهنسً ) عفٌف ( @ أثر الجمالٌة اإلسالمٌة فً الفن الحدٌث ، دار الكتاب العربً ، الطبعة األولً ، القاهرة ، 

El-Bahansi (Afifi): Athar Al-Gamalliah Al-Eslammia fi Al-Fan Al-Hadeeth, Dar al-Kitab al-

Arabi, Cairo, 1997. 

 نقد الفنً وقراءة الصورة ، دار الكتاب العربً ، القاهرة ، بدون تارٌخ .بهنسً ) عفٌف ( @ ال

El-Bahansi (Afifi): Al-Nakd Al-Fani Wa Keraat al-Sora, Dar al-Kitab al-Arabi, Al-Kahera, 

bedon Tareekh. 

اء والنص األدبً( ، جامعة جاب هللا ) أحمد (@ الصورة فً سٌمٌولوجٌا التواصل، كتاب الملتقً الوطنً الرابع )السٌمٌ

 م . >800محمد خٌضر بسكرة ، الجزائر ، 

Gaballah ( Ahmed ): Al Sora Fi Semyologia Al-Tawasol, Ketab Al-Moltaqa Al-Watani Al-

Rabie (Al-Semyaa wa Al-Nass Al-Adabi), Gamaeat Mohammed Khaydar, Biskra, Algeria, 

2006. 

موجز لمعروضات دار اآلثار العربٌة ، ترجمة زكً محمد حسن ، وزارة المعارف العمومٌة ، جاستون فٌٌت @ دلٌل 

 م. ?9?8القاهرة ، 

Veiet (Gaston): Daleel Moogaz lemaarodaat, Dar Al-Athar Al-Arabia, Targamet Zaki 

Hassan, Wazaret Al-Maaref Al-Omomia, Al-Kahera, 1939. 

 9مقاربة السٌمٌولوجٌة ، ترجمة جمال بلعربً ، مجلة بحوث سٌمٌائٌة ، تلمسان الجزائر ، العدد جان كلود دومٌنجور @ ال

 م. =800، دٌسمبر  : –

Jan Kloud (Domonejo): Al-Moqaraba Al-Semiologia, Targamet Gamal Al-Arabi, Magalet 

Behooth Semiaeya, Telmesan, AlGazaer, al-adad 3-4, Desamber 2007. 

 م . >??8جودٌت الزار@ الصورة ، ترجمة حمٌد سالمً ، مجلة عالمات ، العدد الخامس ، 

 Godet (Lazar): Al-Sora, Targamet Hamed Salamy, Magalet Alamaat, Al-Adad 5, 1996. 

 م . :800حلوجً ) عبد الستار ( @ نحو علم مخطوطات عربً ، الطبعة األولً ، دار القاهرة للنشر ، 

Halwagi (Abd-l-Sattar): Nahw Elm Makhtotat Arabi, Dar Al-Kahera Lel-Nashr, 2004. 

 م . ?=?8حمودة ) ٌحٌى ( @ نظرٌة اللون ، دار المعارف ، القاهرة ، 

Hamouda (Yahia): Nazariet Al-Lown, Dar Al-Maaref, Al-Kahera, 1979. 

ٌن العباسً والفاطمً فً مصر فً ضوء مجموعة متحف الفن خلف ) علً ( @ الزجاج ذو البرٌق المعدنً فً العصر

 م .  >808اإلسالمً بالقاهرة والمجموعات األخري ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، كلٌة اآلثار جامعة سوهاج ، 

Khalaf (Ali): Al-Zogag Zu Al-Bareq Al-Maadani fe Al-Asraien Al-Abasi wa Al-Fatemi fe 

Dooe Magmooet Motthaf Al-Fan Al-Eslami Bel-Kahera wal-Magmooat Al_Ohkra, Resalet 

Majesteer, Kolyeet Al-Athar, Gaamet Sohag, 2016. 

 م . :>?8راوي ) نوري ( @ فلسفة اللون فً الفن ، مجلة األقالم ، العدد األول ، العراق ، 

Rawui (Nouri): Falsafet Al-Lawn fi Al-Fan, Magallet Al-Aklaam, Al-Adad 1, Al-Iraq, 1964. 

 .م :??8 ، المغرب،ترجمة عمر أوكان ، إفرٌقٌا الشرققراءة جدٌدة للبالغة القدٌمة ،  –روالن بارث @ بالغة الصورة 

Roland Barth: Balaghet Al-Sora, Qeraa Gadida Lelbalagha Al-Qadema, translated by Omar 

Okan, Africa East, Morocco, 1994. 

 م . 8008رٌجبٌس دوبري @ حٌاة الصورة وموتها ، ترجمة فرٌد الزاهً ، أفرٌقٌا الشرق ، المغرب ، 

Rigbis Dupre: Hayat Al-Sora wa Mawteha, East, Morocco, 2002. 

 م . 8008زٌنهم ) محمد ( @ التواصل الحضاري للفن اإلسالمً ، مطابع األهرام ، الطبعة األولً ، القاهرة 

Zenhom (Mohamed): Al-Tawasol Al-Hadari lel-Fan Al-Eslami, Mataabie AL-ahram, Al-

Tabaa 1, Al-Kahera, 2001.  

 م . 8088ساعد ساعد وعبٌدة صبطً @ الصورة الصحفٌة دراسة سٌمٌولوجٌة ، المكتب الجامعً الحدٌث ، القاهرة ، 

Saaed (Saaed), Obaieda (Sabati): Al-Sora Al-Sahafia Derasa Semiologia, Al-Maktab Al-

Gaameie Al-Hadeeth, Al-Kahera, 2011. 

 م . =??8سالم عفٌف ) فوزي ( @ أنواع الزخرفة اإلسالمٌة ، دار الكتاب العربً ، الطبعة األولً ، القاهرة ، 
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Salem (Fawzy): Anwaa Al-Zaghrafa Al-Eslamia, Dar Al-Ketab Al-Arabi, Al-Tabaa 1. Al-

Kahera, 1997 

 م . =800سعد ) محمد ( @ فً علم الداللة ، مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة ، 

Saad (Mohamed): Fi Elm Al-Dalalah, Zahraa Al Sharq Library, Cairo, 2007. 

 م . 8008سٌد ٌوسف ) مصطفى ( @ صٌانة المخطوطات علماً وعمالً ، عالم الكتب ، الطبعة الثانٌة ، القاهرة ، 

Sayed (Moustafa): Seianet Al-Makhtotat Elman wa Amalan, Alam Al-Kotob, Al-Tabaa 1, Al-

Kahera, 2002 

شافعً ) فرٌد ( @ العمارة العربٌة فً مصر اإلسالمٌة عصر الوالة، الهٌئة المصرٌة العامة للتألٌف والنشر، المجلد األول 

 م. 0=?8، القاهرة ، 

Shafei ( Fareed): Al-Emaara Al-Arabia fe Misr Al-Eslamia Asr Al-welah, Al-Hayaa Al-Masria 

Al-Aamma lel-Taaleef wa Al-Nashr, Al-Mogallad 1, Al-Kahera, 1970. 

 م . :800شماس ) عٌسى ( @ مدخل إلً علم اإلنسان ) األنثروبولوجٌا ( ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 

Shammas (Essa): Madkhal Ela Elm Al-Ensan (Al-Anthropologia), Manshorat Itehaad Al-

Kottab Al-Arab, Demashq, 2004. 

 م . :800عالمً ) سعاد ( @ مفهوم الصورة عند رٌبجس دوبري ، أفرٌقٌا الشرق ، المغرب ، 

Aalami (Soaad): Mafhoom Al-Sora Enda Rebgess Dobrey, Afreqia Al-Sharq, Al-Maghreb, 

2004. 

،  =>8عبد الحمٌد ) شاكر ( @ التفضٌل الجمالً ، دراسة فً سٌكولوجٌة التذوق الفنً ، مجلة عالم المعرفة ، العدد 

 م . 8008المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب ، الكوٌت 

Abdel-Hameed (Shaker): Al-Tafdeel Al-Gamalli, Derasa fi Saikologyet Al-Tazawok Al-Fanni, 

Magallet Alam Al-Maarefa, Al-Adad 267, Al-Majles Al-Watani lel-Thaqafa wa Al-Fonoun 

wa Al-Adaab, Al-Kuwait. 2001. 

عبد الداٌم ) نادر ( @ التأثٌرات العقائدٌة فً الفن العثمانً ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، كلٌة اآلثار جامعة القاهرة ، 

 م . ?<?8

Abdel-Dayem (Nader): Al-Taatheraat Al-Aaqaaediea fi Al-Fan Al-othmani, Resalet 

Majesteer, Kolyiet Al-Athaar, Gaameet Al-Kahera, 1989. 

عبد هللا عٌسً عقٌلً ) عفت ( @ تجرٌد العناصر النباتٌة من منظور إسالمً كمصدر لتصمٌمات نحتٌة حدٌثة وتطبٌقها 

 م . <800اجستٌر ، جامعة الملك عبد العزٌز ، كلٌة التربٌة لالقتصاد ، جدة ، علً قطع نفعٌة ، رسالة م

Abdallah (Effatt): Tagreed Al-Anaaser Al-Nabaattia min Manzoor Eslami kamasdar le-

Tasmeemaat Nahtiah Hadeethah wa Tatbeeqaha Aala Qetaa Nafaeia, Resalet Majesteer, 

Gameaat Al-Malek Abdel-Aziz, Kolyiet Al-Tarbia lel-Eqtisaad, Gaddah, 2008. 

 م . =800عبد هللا ) قدور ( @ سٌمٌائٌة الصورة، مؤسسة الورق للنشر والتوزٌع ، األردن ، 

Abdullah (Qadour): Semyaiat Al-Sora, Paper Foundation for Publishing and Distribution, 

Jordan, 2007. 

) راوٌة ( @ الحس الجمالً وتارٌخ الفن ) دراسة فً القٌم الجمالٌة والفنٌة ( ، دار النهضة العربٌة ،  عبد المنعم عباس

 م . <??8الطبعة األولً ، القاهرة ، 

Abdel Moneim Abbas (Rawia): Al-Hes Al-Gamali wa Tarekh Al-Fan, (study in aesthetic and 

artistic values), Dar al-Nahda al-Arabiya, first edition, Cairo, 1998. 

عفان ) إٌمان ( @ داللة الصورة الفنٌة ، دراسة تحلٌلٌة سٌمٌولوجٌة لمنمنمات محمد راسم ، رسالة ماجستٌر بكلٌة العلوم 

 م . ;800السٌاسٌة واإلعالم ، جامعة الجزائر ، 

Affan ( Eman ): Dalalet Al-Sora Al-Fania, Derasa Tahlelia Semiologia le Monmnamat 

Mohamed Rasem, Resalet Majester, Kolyiet Al-Oloum Al-Syasia wa El_Ealam, Gamaet Al-

Gazaer, 2005. 

 م . ???8عكاشة ) ثروت ( @ موسوعة التصوٌر اإلسالمً ، مكتبة ناشرون لبنان ، الطبعة األولى ، لبنان ، 
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Okasha (Tharwat): Mawsouet Al-Tasweer Al-Eslami, Maktabet Nashroun, Lebnan, Al-Tabaa 

1, 1999. 

 م . 8=?8علً حمودة ) حسن ( @ فن الزخرفة ، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ، 

Ali (Hassan): Fan Al-Zaghrafa, Al-Hayaa Al-Masriaa Al-Amma lel-Ketaab, 1972.  

 ، الٌكترونً . 89مجلة فكر ونقد ، عدد  –ٌة مقاربة سٌمٌوطٌق –عماري ) محمد ( @ الصورة واللغة 

Aammari (Mohamed): Al-Sora wa Al-Logha, Moqaraba Semioteqia, Magallet Fekr wa Raai, 

Adadd 13, Electrony. 

 م . ;<?8فردنان دي سوسٌر @ دروس فً األلسنٌة العامة ، تعلٌق صالح القرمادي ، الدار العربٌة للكتب ، القاهرة ، 

Ferdinand de Susser: Deroos Fi Al-Alsonia Al-AAma, Taaleeq Saleh Al-Qarmadi, al-Dar Al-

Arabia lel-Kotob, Al-Kahera, 1985. 

فؤاد أبً خزام ) أنور ( @ الروح الصوفٌة فً جمالٌات الفن اإلسالمً ، دار الصداقة العربٌة بٌروت ، الطبعة األولى ، 

 م . ;??8

Fouad Abi Khuzam ( Anwar ): Al-Roh Al-Sofia Fi Gamaliat Al-Fan Al-Islami, Dar al-Sadaka 

al-Arabiya Beirut, Al-Tabaa 1, 1995. 

فؤاد سٌد ) أٌمن (  @ الكتاب العربً المخطوط وعلم المخطوطات ، الدار المصرٌة اللبنانٌة ، الطبعة األولً ، القاهرة ، 

 م . =??8

Fouad (Ayman): Al-Ketaab Al-Arabi Al-Makhtot wa Elm Al-Mkhtotat, Al-Dar Al-Masria Al-

Lebnania, Al-Tabaa 1, Al-Kahera, 1997. 

كعسٌس ) بدرة ( @ سٌمٌائٌة الصورة فً تعلٌم اللغة العربٌة ، رسالة ماجستٌر كلٌة اآلداب والعلوم االجتماعٌة قسم اللغة 

 م . 8080 – ?800، الجزائر  –العربٌة ، جامعة فرحات عباس ، سطٌف 

Kaasis ( Badra ): Semyaet Al-Sora Fi Taalem Al-logha Al-Arabia, Resalet Majester, Kolyiet 

Al-Adab wa Al-Oloum Al-Egtmaeia, Gamaaet Farahat Abbas, Steif, Al-gazaer, 2009 - 2010. 

ة وثائقٌة حضارٌة ( فً ضوء رسالة ابن السفطً محمد السٌد ) ممدوح ( @ قرافات مصر بٌن المأهول والمخطوط ) دراس

فواٌد فً ذكر جبل مصر المقطم ، مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانٌة ، الجمعٌة العربٌة للحضارة والفنون اإلسالمٌة 

 م . =808، العدد الخامس ، 

ElSayed (Mamdouh): Qarafat Misr bayn Al-Maahool wa Al-Makhtlt (Derasa Wathaeqia 

Hadaria), fi dooa Resalet Ibn Al-Saffatti Fawayed fi zekr Gabal Misr Al-Moqatam, Magalet 

Al-Emaara wa Al-Fonoun wa Al-Eloum Al-Ensania, Al-Gammeiet Al-Arabia lel-Hadara wa 

Al-Fonoun Al-Eslamia, Al-Addad 5, 2017. 

عربً ، مجلة الفهرست ، دار الوثائق القومٌة ، العدد السادس عشر ، محمد زكً ) محمود ( @ نحو علم مخطوطات 

 م . >800أكتوبر ، 

Mohamed (Mahmoud): Nahw Elm Makhtotat Arabi, Magalet Al-Fehrest, Dar Al-Wathaek Al-

Qawmia, Al-Addad 16, October 2006. 

المجلة الجامعة، العدد السادس عشر، المجلد الثانً،  محمد سلٌمان ) إبراهٌم ( @ مدخل إلً مفهوم سٌمٌائٌة الصورة،

 م . :808جامعة الزاوٌة، لٌبٌا، أبرٌل 

Mohamed Soliman ( Ibrahim) : Madkhal Ela Mafhom Semyaeiat AlSora, University Journal, 

Vol. 16, Vol. II, Al Zawiyah University, Libya, April 2014. 
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