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ملخص

ِ
ِ
مفاىيمو الوظيفية
مستوايتو الفنية اليت افاضت لو بسعة وتطور
حظي ميدان اخلط العريب على تعدد
واجلمالية والتعبَتية إبىتمام كبَت  ،وذلك بفعل االنفتاح للنشاطات ادلكونة للصور وادلفاىيم العقلية،
فكان عامل التأويل ىو نشاط عقلي يف ربليل وكشف مكوانت اخلطاب وربديد دالالتو ومدلوالتو
شكالً ومضموانً  ،وفك طالسم عناصره البصرية وغَت البصرية ،وىو يعد مشهد بصري مهم حيمل
مكوانت ومالمح بصرية منها ما ديثل جانب احلضور كالصورة والنصوص اخلطية وادلساحات اللونية
والوحدات الزخرفية ،ومنها ما حيمل جانب الغيبيات كالفكرة التصميمية وادلعاين والعالمات ادلبطنة اليت
ربتاج إىل قراءات تعمقية نستنبطها من بواطن العمل الفٍت ومؤشراتو القابلة للتفسَت والتحليل ربت النظام
ادلفهومي للتأويل سواء كان على ادلستوى الشخصي أو ادلستوى العام  ،وىذا يفضي إىل االنتظام
والتنسيق الذي يكمن يف ذبارب الفكر حُت الوصول إىل مرحلة التأمل ،كون العقل يدخل من عامل
التخيل احلر إىل آليات تفكَت منظمة تتداخل فيها عمليات التحليل والًتكيب  ،ليُحيل التخيل احلر إىل
زبيل منظم  ،فدراسة وربليل العمل الفٍت يبدأ بدراسة التأمالت ما بُت الفنان والعمل الفٍت .
الكلمات ادلفتاحية  :أتويل ،اخلطاب التعبَتي ،اخلط العريب.
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Abstract
The field of Arabic calligraphy received a wide range of artistic levels that gave it the
capacity and development of its functional, aesthetic and expressive concepts with
great interest, due to the openness of the activities that make up images and mental
concepts. Non-visual, which is an important visual scene carrying components and
visual features, including representing the side of the audience such as the image and
written texts and color spaces and decorative units, and some of which holds the side
of metaphysics such as the design idea, meanings and lined signs underneath C to indepth readings we draw from the inside of the work of art and its indicators, which
can be interpreted and analyzed under the conceptual system of interpretation,
whether at the personal level or the general level, and this leads to regularity and
coordination, which lies in the experiences of thought when reaching the stage of
meditation, the mind enters the world of free imagination to Structured thinking
mechanisms in which analysis and syntheses overlap, to refer free imagery to
structured imagination.
Keywords: Interpretation, Speech, Arabic Calligraphy.

الفصل االول
: مدخل
ِ اذباىاتو التصميمية من مر
ِ
احلو الوظيفية التدوينية إىل
طورت
ّ حظي ميدان اخلط العريب دبراحل انتقالية
 االمر، اإلثراء اجلمايل والتعبَتي ؛ فقد سعى اخلطاط ابالجتهاد للوصل إىل تكوينات خطية غَت تقليدية
ِ الذي جعل من
ِ ىذه التصميمات خطاابً حيمل
 وقد كان ذلذا السبب ابلذات أثرىا، معان أتويلية عدة
: يف صياغة مشكلة البحث احلايل وىي كما أييت
.  وما دورهُ يف قراءة اخلطاب التعبَتي يف تكوينات اخلط العريب ؟،  ما ىو مفهوم التأويل-1
 ماىي الدوافع أو ادلوضوعات اليت سعت اىل أتويل اخلطاب النصي اخلطي التعبَتي يف البنية التصميمية ؟-2
.  ما ىو دور ىذهِ التكوينات اخلطية يف ربقيق التأويل الذي أيتى من تنوع اخلطاب التعبَتي ؟-3
ِ ومن ىذهِ االسباب وجد الباحث أن مشكلة
: حبثو تتحدد من خالل التساؤل االيت
. ما ىي الدوافع وادلفاىيم اليت ادت اىل أتويل اخلطاب التعبريي يف تكوينات اخلط العريب ؟
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أمهية البحث :تكمن امهية البحث فيما أييت :
يعٌت البحث بدراسة موضوع أتويل اخلطاب التعبَتي يف تكوينات اخلط العريب بوصفو توجو فٍت مل يستأثر
أبىتمام حبثي مستوعب  ،والتعرف على طبيعة ذلك التنظيم الشكلي .وسيُنعى أبغناء اجلانب التعليمي من
حبوث ودراسات زبدم الدارسُت والعاملُت يف حقل ىذا التوجو .

أىداف البحث:
يهدف البحث التعرف على أتويل اخلطاب التعبَتي يف تكوينات اخلط العريب ،والكشف عن الدوافع
وادلفاىيم يف تعدد اخلطاابت البصرية اخلطية ودورىا يف ربقيق البعد الوظيفي واجلمايل والتعبَتي .

حدود البحث:
احلدود ادلوضوعية  :أتويل اخلطاب التعبَتي بكافة تنوعاهتا الشكلية .
احلدود الزمانية  :من عام  2222لغاية 2218م  .الزدىار ىذهِ الفًتة بفيض االعمال الفنية اليت تعٍت
دبراحل تطور ميدان اخلط العريب  ،فضالً عن كوهنا عامل ااثرة فٍت ومجايل للمتلقي .
احلدود ادلكانية  :العراق – ايران – تركيا  .وذلك الىتمام ىذهِ البلدان يف تطوير ىذا اجلانب الفٍت (الوظيفي
– واجلمايل – والتعبَتي)  ،فضالً عن انفتاحهم الفكري (االرتباط ابدلضمون) .

حتديد ادلصطلح  :التأويل :
عرفوُ معتز أبنوُ ("الطريقة أو ادلنهج الذي يكشف عنوُ ادلتلقي يف تفسَت الدالالت اليت توحي هبا مكوانت
فيو ِ
اخلطاب  ،فالتأويل بشكل عام ىو إعطاء معٌت أو داللة حلدث أو مشهد ال يبدو ِ
ىذه الداللة الول وىلة
 ،أو قد يشوبو الغموض  .كما يعمل التأويل على تفسَت وتوضيح العديد من الظواىر  ،وقد يكون التأويل
ذايت التفسَت أو عام التفسَت  ،حبسب معطيات اخلطاب"(.معتز  ،ص2219 ،11م) .
التعريف االجرائي للتأويل  :وىو القدرة على القرآءة وفك مضامني خطاب النصي اخلطي وبيان تفسري
إرتباطي يعرب عن دالالت مضمرة حتتاج اىل توضيح ادلعاين ادلكمنة للخطاب ادلضمر يف تكوينات اخلط
العريب .
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الفصل الثاين
ادلبحث االول  :التأويلي (ادلعىن وادلفهوم):
إرتبط التفكَت ابلبنية التصميمية للوحة اخلطية بتأثَتات ومدايت التأويل  ،وذلك دلا حظيت ِبو من تنوع افاض

خليال( )الرؤية البصرية الكثَت من التوسعات يف إدماج وتداخل بنائي يتم بفعل االنفتاح للنشاطات ادلكونة
للصور وادلفاىيم العقلية كون التأويل ىو"النشاط العقلي يف ربليل وكشف مكوانت اخلطاب وسربأغواره ،
وربديد دالالتو ومدلوالتو شكالً ومضموانً  ،وفك طالسم عناصره البصرية  ،وغَت البصرية من خالل ادلتلقي ،
ادلؤول  ،ادلتذوق  ،ادلستهلك دبا يتالءم مع سياق اخلطاب وأىدافو"(.معتز 2217 ،م  ،ص . )6إذ إننا
نستحضر يف اذىاننا ليس األشياء ادلمكنة فحسب  ،بل كل ما ديكن أن يكون بعيداً عن الواقع احلايل فتتم
دبشاركة عمليات اخرى تتفاعل فيما بينها كظاىرة تداخل االجناس اليت ربمل طابعاً مظهرايً معرباً ٍ
دبعان تؤول
بتأثَتات تفسَتية لواقع حيمل إنفتاحاً فكرايً متنوعاً يعتمد
بشكل واسع النطاق على القدرات التحليلية والتقوديية
اليت تؤول على تفسَت النص والبحث يف معناه واليت ىي

من اسًتاتيجيات التفكَت الناقد  ،فهو رلال خصب
ومؤثر يف ما ديثلوُ من إرتباط بينوُ وبُت ما ربملوُ البنية
التصميمية من مفاىيم أتويلية لتعبَت فكري أو تقٍت تسهم
يف الكشف عن ادلغزى احلقيقي أو القريب للحقيقي كما

شكل رقم ()1

شكل رقم ()6

مبُت يف الشكلُت ( . )2-1ومها ديثالن واقع الظاىرة الفنية للوحة اخلطية ذات التأثَتات التأويلية  ،إذ استعمل
اخلطاط ادلصمم يف الشكل ( )1عدة عالمات ليتكامل بعضها مع البعض اآلخر من خالل عملية التنظيم  ،إذ
توحي ابدلغزى الذي يربط مابُت العناصر ادلرئية كمشهد متداخل جيمع اجناس عدة اقتبست من الواقع احلقيقي
لتوحي بتأويل ادلسعى يف طريق العلم إىل بو ِ
ابتو ادلطلة على فضاء مفتوح ال هناية لوُ  ،واليت استمدت من ادلعٌت
ادلنصوص لآلية القرانية (وما اوتيتم من العلم اال قليال)  .وىنا يفسر التأويل إىل كل ما حققوُ اإلنسان وتوصل
ِ
اليو من علم ىو جزء يسَت  ،وأن ما ىو ٍ
سلف أو ُمضمر يبقى يف علم الغيب  .أما يف الشكل رقم ( )2فقد
ً ٌ
كان التأويل على وفق مفهوم التماسك كوحدة البالد وعدم تقسيمها إىل أجزاء ليبقى العراق موحداً بكل
ِ
مكوانتو اإلجتماعية واجلغرافية لتوظيف اخلطاط ادلصمم اآلية الكردية (واعتصموا حببل هللا مجيعاً وال تفرقوا)
ِ
بصفتو القريبة للمغزى احلقيقي وىي البنية ادلًتاصة لتحقق
سورة ال عمران آية  ، 123فقد كان أتويل ادلشهد
( -)اخليال :ىو طريقة لإلكتشاف والتحرك الديناميكي العقلي على حنو ارادي ومرن  ،من اجل تكوين الصور داخل العقل وربريكها وربويلها للوصول منها إىل
تنظيمات ومركبات جديدة". )Bronowski,2001,p133(.
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الًتابط اجلغرايف والفكري ضد التقسيم والتفرقة  .ومن أكثر التأويالت على واقع البنية التصميمية ىي
التفسَتات للمعاين واحليثيات ادلرتبطة ابللوحة اخلطية "فيدرك اخلارج عن ذاتو ابلفكر الذي وراء حسو  ،وذلك
بقوى جعلت لو يف بطون دماغو  ،لينتزع منها صور احملسوس وجيول بذىنو فيها فيجرد منها صور
أخرى"(.احلداوي 2226 ،م  ،ص. )72
فكل عمل ىو مشهد بصري حيمل مكوانت ومالمح بصرية منها ديثل جانب احلضور كالصورة والنصوص
اخلطية وادلساحات اللونية والوحدات الزخرفية  ،ومنها ما حيمل جانب الغيبيات كالفكرة التصميمية وادلعاين
والعالمات ادلبطنة اليت ربتاج إىل قراءات تعمقية نستنبطها من بواطن العمل الفٍت ومؤشراتو القابلة للتفسَت
والتحليل ربت النظام ادلفهومي للتأويل سواء كان على ادلستوى الشخصي أو ادلستوى العام "فمعٌت الناتج من
اإللتحام بُت معطيات الرموز والتجربة الشخصية مع ادلشاىد وفهم الرموز يولد معٌت كل داليل وتلميحي الذي
يدل من الفكرة ادلتسلسلة عملية نقل ادلشهد السابق وىو ىدف إعادة سرد األحداث ابلنسبة لسياق العرض
الذي نقدمو يف الناتج التصميمي"(.بَتت 1979 ،م  ،ص.)66
وىذا يفضي إىل االنتظام والتنسيق الذي يكمن يف ذبارب الفكر حُت الوصول إىل مرحلة التأمل  ،كون العقل
يدخل من عامل التخييل احلر إىل آليات تفكَت منظمة تتداخل فيها عمليات التحليل والًتكيب  ،ليُحيل
التخييل احلر إىل زبي يل منظم  ،فدراسة وربليل العمل الفٍت يبدأ بدراسة التأمالت ما بُت الفنان والعمل الفٍت
وتستمر مع ذبربة التخيل التأويلي لدى ادلتلقي" ،فمجاالت التأويل ثالثة وىي :ادلؤلف والنص والناقد ،
وحوذلم تدور ىذه احللقة"(.االمحر 2212 ،م  ،ص .)182كون "اخلربة تنتج من خالل العالقة التبادلية بُت
العمل الفٍت والفنان من جهة وبينو وبُت ادلتلقي من جهة أخرى  ،إذ يشَت هبذا الصدد إىل أن الفنان يقصد
ادلشاىد  ،وادلشاىد بدوره يقصد الفنان  ،فكال القصدين يلتقيان عند ادلوضوع اجلمايل الذي يتأسس على
أرضية ادلوضوع الفيزيقي وىو إشارة واضحة إىل ربول الالمرئي إىل مرئي عياين أبعتماد الفكرة ادلتخيلة وانشائها
على السطح التصويري"(.الزيدي 2212 ،م  ،ص . )96دبعٌت أن العمل الفٍت ىو ذبسيد مرئي دلا حيملة
ِ
الفكر من تصورات خيالية تتجسد على وفق ٍ
بتمثلو مراحل اسًتاتيجية
معان ومفاىيم يفصح عنها التأويل،
التفكَت الناقد ادلمنهجة من خالل تفسَت وربليل وفهم وتقييم البنية التصميمية يف اللوحة اخلطية .
كما ذبدر اإلشارة إىل الفارق بُت ادلعٌت ادلفهومي للتأويل واذلرمنيوطيقا وىي أن التأويل يف أدق معانيو ىو
"ربديد ادلعاين اللغوية يف العمل االديب من خالل التحليل وإعادة صياغة ادلفردات والًتكيب ومن خالل التعليق
على النص  .مثل ىذا التأويل يركز عادة على مقطوعات غامضة أو رلازية يتعذر فهمها  .أما يف اوسع معانيو
فالتأويل ( :ىو توضيح مرامي العمل الفٍت ككل ومقاصده أبستخدام وسيلة اللغة  .وهبذا ادلفهوم ينطوي
التأويل على (شرح) خصائص العمل ومساتو مثل النوع االديب الذي ينتمي اليو  ،وعناصره وبنيتو وغرضو
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وأتثَتاتو"( .الرويلي 2227 ،م  ،ص . ) 88اما يف ابسط معانيو فهو "قراءة للنص أو مقاربة لو  ،إذ تتحكم
فيها الفرضيات اخلاصة ابلقراءة ادلنبثقة من معطيات النص اوالً  ،ومن قدرات ادلؤول اثنياً  .اما يف أوسع معانيو
فهو القراءة دبعناىا الواسع  :نقدية أو ايديولوجية أو مغرضة أو بريئة ..اخل" لالستزادة يراجع (قطوس ،
2224م  ،ص. )212
اما اذلَتمنيوطيقا فهي ابختصار نظرية التأويل وشلارستو  ،ولذلك ال حدود تؤطر رلال ىذا ادلصطلح سوى
البحث عن ادلعٌت واحلاجة اىل توضيحو وتفسَته  .كما ال تقتصر شلارسة اذلَتمنيوطيقا على التأويل االديب وال
توجد مدرسة ىَتمنيوطيقية معينة وال يوجد من ديكن أن يطلق ِ
عليو صفة اذلَتمنيوطيقية  ،وال ىي كذلك منهج
أتويلي لو صفاتو وقواعده اخلاصة أو نظرية منظمة"(.الرويلي 2227 ،م  ،ص.)88
مستمرا حىت اليوم خاصة يف األوساط الربوتستانتية
كما يرجع أساس ىذه النظرية إىل "عام ( )1654وما زال
ً

 .وقد بدأ اإلىتمام هبا يف أواخر الستينيات  ،فاتسع مفهوم ادلصطلح يف تطبيقاتو احلديثة  ،إذ بدأ إستخدامو
يف دوائر الدراسات الالىوتية ليشَت إىل رلموعة القواعد وادلعايَت اليت جيب أن يتبعها ادلفسر لفهم النص الديٍت"
لإلستزادة يراجع (.ابو زيد 2225 ،م  ،ص )13و(األمحر 2212 ،م  ،ص. )181

اذاً نظرية التأويل ىي اإلذباه الفلسفي الذي يشَت لتطور دراسة نظرايت تفسَت وفهم النصوص يف "فقو اللغة
والالىوت والنقد األديب  ،وتعرف أيضاً (ابذلرمنيوطيقا) يف الدراسات الدينية للداللة على دراسة وتفسَت
النصوص الدينية  ،ويف الفلسفة ىي ادلبدأ ادلثايل الذي من خاللو تكون فيو احلقائق االجتماعية وبعض احلقائق
الطبيعية رموزاً أو نصوصاً واليت بدورىا جيب أن يتم تفسَتىا بدالً من وصفها أو إيضاحها دبوضوعية"(ابو زيد ،
2225م  ،ص. )13
وقد مسيت كذلك بـ (علم التأويل والتأويلية)  ،وقد فرق العلماء وخاصة يف علم التفسَت بُت التأويل والتفسَت
"وأن التأويل يعٍت التوصل دلعٌت أعمق من التفسَت ،النوُ يؤكد على عملية الفهم ومن مث التفسَت  ،وقد نقل

شلَتماخر اذلرمنيوطيقا من دائرة اإلستخدام الالىويت إىل دائرة العلم والفن" (قطوس 2224 ،م  ،ص.)224
وىذا يعٍت أَهنا مل تطرح لتفسَت النص الديٍت  ،بل دلطلق النص بعامة  ،أو للنصوص األدبية أو لفهم النصوص
يف العلوم اإلنسانية خباصة  ،فإهنا إما أن تبحث عن وضع منهج وقواعد للتفسَت وفهم النص اوالً( ، )أو األعم
من النص والسلوك وادلواقف بصورة عامة  ،أو تبحث عن تفسَت حقيقة الفهم والرؤية الفلسفية لو ومعادلو
العامة  .وذلك ألن ىذا العلم يبحث عن مسائل عديدة ترتبط ابلنص وعلى الرغم من اختالف اذباىاتو
ونظرايتو  ،ولكنها تشًتك يف أن ذلا أتثَتىا الكبَت يف تفسَت النص وفهمو  ،وردبا تغَتت أو تطورت النظرة
(( -)يتحقق الفهم أبستخالص ادلؤول معرفة موضوع العمل الفٍت  ،بعد أن يندمج افق تفكَته أبفق معٌت الشكل  ،فيلجأ ادلؤول إىل التفسَت الذي يتم إيصالو
بواسطة اللغة  ،ىذا يعٍت أن الفهم يتشكل من افقُت مها أفق ادلفسر وأفق العمل الفٍت  ،وىذا ما جيعل من الفهم حامالً لطبيعة تركيبية  ،الذي ينعكس
بدوره على التفسَت الذي ال ديكن أن يكون هنائياً أو اثبتاً ،بفعل تعدد الًتكيبات يف الفهم) لإلستزادة يراجع (جنان 2214 ،م  ،ص. )192-191
266

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(11); December 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(11); December 2019
والطريقة يف عملية التفسَت إلختالف آراءىا ،فهي تبحث عن رلاالت عديدة مرتبطة ابلنص فهي تبحث عن
طبيعة النص ومعناه  ،وحقيقة الفهم والتفسَت وعالقة النص ابلًتاث والتقاليد  ،والعالقة بُت النص وادلؤلف ،
"وتركز كثَتاً على عالقة ادلفسر ابلنص  ،وىل للنص شخصية مستقلة عن ادلؤلف  ،وليس لقصد ادلؤلف ومراده

من النص أمهية وإمنا ادلهم فهم ادلفسر ،أو أ ّن ادلهم الوصول لقصد ادلؤلف  ،وىل ديكن الوصول إليو  ،وكيفية
ذلك  ،وما ىي أتثَتات ظروف ادلؤلف أو ادلفسر ومكوانتو الثقافية والفكرية واإلجتماعية والظروف احمليطة بو ،
وخاصة مع إختالف زمان وظروف ادلفسر عن ادلؤلف  ،حبيث تزداد حدة التعقيد إذا كان النص ينتمي إىل
زمن مغاير وواقع سلتلف لزمن التفسَت وواقعو ،أي إذا كان ادلؤلف والناقد ينتميان إىل عصرين سلتلفُت)(.ابو زيد
2225 ،م  ،ص . )17إن ىذه ادلسائل وأمثاذلا حبثت عنها نظرية التأويل  ،ومن ىنا ارتبطت ابلكثَت من
القضااي ادلعاصرة ادلطروحة يف رلال الفكر والثقافة وادلعرفة سواء كانت الدينية منها أوغَتىا من ادلعارف
االخرى.

ادلبحث الثاين  :اجتاىات (التأويلية) :
صنفت نظرية التأويل إىل اذباىات متعددة وسلتلفة إذ ال ديكن وضع أصول عامة مشًتكة ذلذه االذباىات
فنذكر بعضها وىي كما أييت :
 -1فكرة االجتاه احملافظ (اذلرمنيوطيقا الكالسيكية)  :ويذىب ىذا االذباه إىل أن ادلفسر يتمكن من
خالل ادلنهج الصحيح التوصل دلقاصد ادلؤلف واحلقيقة ادلوضوعية للنص والعمل ِ
عليو " ،ويعرب عن ىذا
االذباه ابلتقليدي والرومانسي  ،وديثل شلَتماخر اذلَتمنيوطيقا الكالسيكية  ،فقد نقلها من دائرة االستخدام
الالىويت إىل دائرة العلم والفن الذي يؤسس لعملية الفهم ومن مث التفسَت .كما ذبدر االشارة إىل أن للنص
بعدين االول موضوعي والثاين ذايت نفسي" (قطوس 2226 ،م  ،ص )224وكما أييت تفصيل ذلذين
البعدين :
أ -البعد ادلوضوعي  :ويتمثل يف اللغة اليت تشَت إىل ادلشًتك الذي جيعل عملية الفهم شلكنة ( ،وتقوم أتويلية
شلَتماخر على أساس أن النص عبارة عن وسيط لغوي ينقل فكر ادلؤلف إىل القارئ)(.ابو زيد 2225 ،م
 ،ص . ) 22إذ حيمل النص عالمات سبكن من التأسيس لعملية الولوج حبيثيات واغوار متنوعة تسهم يف
عملية التأويل وسبهد للمتلقي التمعن اليضاح ادلعاين القابلة للتفسَت  ،فلو أتملنا إىل كلمة (حب) يف
الشكل ( )21لوجدان أن التحول من ىذا النص إىل شكل مرئي متمثل ابلقلب أبنوُ ديثل رؤية شلنهجة
مفادىا التفكَت بصيغة تتخذ ابعاداً تتعلق دبقاصد الفنان الذي ازبذ من دائرة ادلوضوع تفسَتاً شلنهج على
وفق مفاىيم متفق عليها تتعلق ابالرتباط احلاصل ما بُت النص واذليأة ادلتمثلة ابلقلب .
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ب -وتبادل التجربة ما بُت ادلبدع وادلتلقي  ،فلو أتملنا الشكلُت ( )7-4لوجدان البعد النفسي الذايت  :ويتمثل
ىذا البعد يف "ادلبدع نفسو إذ يشَت إىل فكرة ادلؤلف ويتجلى يف استخدامو اخلاص للغة" (قطوس ،
ِ
دبخيلتو إىل سبثيل عملية التعبَت من اجلانب ادلوضوعي إىل التجربة
2226م  ،ص . )224إذ يعكس الفنان
 ،النوُ حيوذلا من حالة الذاتية إىل حالة خارجية ديكن ادلشاركة فيها وأتملها من خالل اسقاط أن ذاتية
الفنان قد تؤول بتنوع التفسَتات يف ذبسيد ادلعٌت  ،فينتقل ادلوضوع من حالة إىل اخرى ترتبط مجيعها دبا
يتعلق إستحضار كل اإلمكانيات دلعٌت النص وإن كانت ذبسد مغزى اذليأة التصميمية اليت سبثل ىيأة
القلـ ـ ـ ــب ،

شكل رقم ()6

شكل رقم ()6

شكل رقم ()6

شكل رقم ()6

شكل رقم ()2

فجميعها سبثل أتويالت التداول للبعد النفسي الوجداين ما بُت الفنان وادلفسر ِ ،
وعليو ديكن للقارئ الذي
ُ
يود قراءة النص أن يبدأ من أي جانب يراه سواء كان موضوعياً أو ذاتياً ما دام كل منهما يؤدي إىل فهم
اآلخر .
 -2فكرة االجتاه ادلعتدل أو (نظرية التفسري)  :أما مفكرو اذلَتمنيوطيقا ادلعاصرون مثل "االيطايل
(إميليوبييت)  ،والفرنسي (بول ريكو)  ،واالمريكي (ىَتش) فقد سعوا إىل إقامة نظرية (موضوعية) يف
التفسَت .وعلى ايديهم انتقلت اذلَتمنيوطيقا من كوهنا بنيت على أساس فلسفي لتصَت ببساطة علم تفسَت

النصوص أو (نظرية التفسَت)  .وقد ركز بول ريكو على تفسَت الرموز بوصفها
وسيطاً شفافاً ينم عما وراءه"(.قطوس 2224 ،م ،ص. )227
وديثل االذباه ادلعتدل كل من"(غادامَت) و(ريكور) ويذىب إىل أن التفسَت
خالق دائماً  ،وحوار جديل دائماً بُت ادلفسر وادلؤلف (النص) ولذلك ال ديكن
احلديث عن احلقيقة ادلوضوعية أو ادلعٌت الذي قصده ادلؤلف بل التفسَت ىو
امتزاج أفق ادلفسر مع أفق النص  ،وتوافق بينهما  ،لذلك جيب على القارئ أالّ
حيلل النص كمادة عضوية كاملة ومعزولة بذاهتا  ،وإمنا عليو أن خياطب النص بصفة النص  ،وعليو أن
شكل رقم ( )6تأسس
تكوين هذه اللوحة الخطية
على كلمة (سالم)

يتحلى إبنفتاح إستقبايل ترحييب)(.الرويلي 2227 ،م  ،ص . )92وذلك من أجل التحاور مع النص
لفهمو بصورة أعمق وأدق  ،فلو أتملنا الشكل رقم ( )8لوجدان ادلعطيات ادلوضوعية ادلتمثلة دبا ِ
يعنيو النص
وما حيملو من رموز كامنة ِ
فيو  ،فقد فسرت عملية ربط النص بتمثال احلرية اليت تؤكد ادلعٌت الباطٍت لكلمة
ُ
(السالم  ،واحلرية) الذي حييل بدورِه دلهمة ادلفسر وىي النفاذ إىل معٌت النص من خالل حل مستوايت
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ادلعٌت الكامن ِ
فيو ليحل الظاىر مكان الباطن من خالل كشف ادلعٌت احلريف ليتجسد يف ىيأة سبثال احلرية
فيتجلى التفسَت ىنا امتزاج أفق ادلفسر مع أفق النص ليحقق التوافق بينهما.
 -3فكرة االجتاه ادلتطرف  :وديثلو كل من "(نيتشو) و(ىايدجر) و(فوكو) و(دريدا) إذ يرون أنو مع التأكيد
على خالقية ادلفسر فمن ادلشكوك بو أن يتمكن ادلفسر من التوصل للمعٌت
األصلي للعمل  ،فكل التفسَتات دلعٌت النص احتمالية ونسبية" لالطالع يراجع
(حيِت الراضي  ، 2215 ،ص . )()8وىذا يعٍت أن التأويل يف ىذه احلالة دييل إىل
التحيز وال خيضع للحقيقة وال يستند على اسس يستطيع من خالذلا ادلتلقي من
شكل رقم ()6
تفسَت العمل الفٍت ِ ،
وعليو يبقى يف طي التحسبات والظنون اليت ال تستند اىل
دليل ثبويت يفسر زلتواه  ،ولو أتملنا الشكل رقم ( )9لوجدان اخلطاط قد ابتعد عن حقيقة ذبسيد ادلعٌت
ادلنصوص (بسمميحرلا نمحرلا هللا ) من خالل أتكيده للهيأة الشكلية ادلتمثلة ابلفاكهة  ،وىو دليل على
اصراه يف ربقيق شكلية الصورة دون ترابط ادلعٌت  ،شلا يعرب عن تفكَت يتنافر مع واقع احلال.
 -4فكرة اإلجتاه النقدي  :وديثلو "(جون ىابرماس)  ،ويذىب إىل أنو من خالل التأمل الناقد يتمكن أن
يكون أكثر وعياً ابألعراف  ،حىت يكون أكثر صيانة من أتثَت الًتاكمات األيديولوجية والثقافية
واالجتماعية للتقاليد  ،اليت يعيشها ادلفسر ،ولكن ال التحرر الكامل منها".لالطالع يراجع (حيِت
الراضي)(*)  .وكذلك (دمحم االمحد)( ، )إذ إن (اإلرث االجتماعي ال حييل يف تصوران على لغة بعينها
كوهنا نسقاً من القواعد فقط  ،بل يتسع ىذا ادلفهوم ليشمل ادلوسوعة العامة اليت أنتجها االستعمال
اخلاص ذلذه اللغة  ،أي ادلواصفات الثقافية اليت أنتجتها اللغة  ،وكذا اتريخ التأويالت السابقة اخلاصة
دبجموعة كبَتة من النصوص)(.ايكو 2224 ،م  ،ص. )86
ويف رأي (ىابرماس) أن التحرر من ىذا االحنراف شرط على خالف الواقع  ،ولكن شلا يؤسف لو  ،كما
ىو الشأن يف الكثَت من النظرايت الغربية إذ مل يتقبلها الكثَت من الغربيُت أنفسهم  ،واعًتضوا عليها
ورفضوىا  ،ولكن وجد يف الشرق  ،أو بُت ادلسلمُت  ،من يتقبلها ويدافع عنها  ،ويطبقها على التعاليم
والنصوص اإلسالمية  ،وحياول نشرىا بُت ادلسلمُت.
فال ديكن أن يكون ىذا ادلعٌت الظاىر ىو ادلراد اجلدي للمتكلم  ،لذلك البد أن
نفسر ادلراد اجلدي للكالم دبا يالءم تلك ادلعلومات اليقينية وترك الظهور اللفظي
ولكن بعد إثبات ضرورية تلك ادلعلومات  ،وقد ثبت ضرورية ويقينية الكثَت منها
يف رلال بنية اللوحة اخلطية إذ يستلزم الكشف عن حيثياهتا من خالل ادلعٌت
( -)مصطلحات فكرية . www.kanadeelfkr.com .

شكل رقم ()16

( -)لالطالع يراجع دمحم االمحد يف احلوار ادلتمدن ادلوقع االيت m.ahewar.org/s.asp?aid=503720&r=0 :
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الغائب شكلياً من الظاىر يف رمزية ادلعٌت الباطن كما يالحظ يف الشكل رقم ( ، )12إذ يؤول التمظهر
البصري الذي ذبسد عرب نسق العناصر اخلطية متمثالً ببنية التكوين األيقوين (البيضي)  ،كما يالحظ يف
حروف (التاء) ادلتكررة اليت سبثلت ابدلد فهي النسيج الشكلي الداخلي الذي يُعرب عن فكرة عقلية عميقة يف

ربقيق ربول نوعي عرب نظم وعالقات تصميمية جديدة  ،إذ جسد العمل تدرجاً الستكمال اذليأة األيقونية
البيضية من خالل التقليص ادلتدرج (للتاء) لتأكيد الصفة الشكلية التشبيهية اليقونة البيضة  ،وىي حركة
اشتغالية متحركة انشائياً لتسهم أبسبام اذليأة ادلعربة عن تراسلية النص ادلعرب عن حركة سلفية تتمثل بقو ِلو تعاىل
(ادلسلمُت وادلسلمات وادلؤمنُت وادلؤمنات والقانتُت والقانتات ...إىل آخر سورة االحزاب آية  .)35االمر
الذي حييلنا ابالنتقالة التوصيفية احلسية من صفة إىل أخرى بواقع حركي مستبطن ادلعٌت غَت مرئي وىي
اإلستعداد لكسب األجر (الغييب ادلنتظر) الذي مثلوُ اخلطاط من أن البيضة ىي يف الواقع تنبئ إىل والدة
تتمثل (كاألجر ادلنتظر)  ،وهبذا يكشف أن للخط العريب استجابة لكل التحوالت إذا ما استغل بفكرة
إبداعية ربيلوُ من احلالة الوظيفية إىل اجلمالية التعبَتية وادلتمثل ابلشكل األيقوين البيضي "وىي الصورة
الذىنية اليت تًتاءى من خالل الدال  ،والفكرة تقابل ادلعٌت أو ادلدلول  ،وان العالقة بُت الرمز والفكرة ىي
عالقة سببية  ،أي إِن الفكرة ىي العلة يف وجود الرمز"(.اايد 2228 ،م  ،ص . )179وإن كان ذلذا
االسلوب من الصياغة حتم إبراز السيادة عرب مرموز الشكل وتساوق االصل التنظيمي ادلرتبط بكلمات
النص ذاهتا  ،وال سيما عامل ادلد الظاىر يف (التاء) شلا عرب عن معاجلة تصميمية معربة وعن مجالية حدسية
ُمرتبطة دبهارة اخلطاط وقدر ِتو التنظيمية  .وأن ىذا النتاج ليس فقط عمل حريف  ،وإمنا ىو أساس العقل
ومنطلقها  ،إذ إن كافة النتاجات االبداعية ال بد ان يكون منطلقها من عملية عقلية واعية تقف عند
عوامل انتاج العمل ادلبدع (كالطالقة  ،وادلرونة  ،واالصالة  ،واحلساسية ذباه ادلشكالت  ،والتنظيم ،
والًتابط الشكلي)  ،ويلزم التأكيد على ىذه احلقيقة  ،أبن ادلعلومات اليقينية ىي اليت ديكن أن تكون قرائن
على فهم ادلراد اجلدي وعدم األخذ ابلظهور اللفظي فحسب وامنا كشف أغوارىا ودواخلها  ،وأما
ادلعلومات الظنية أو اإلحتمالية غَت ادلعتربة  ،ال جيوز اعتمادىا يف نفي الظهور اللفظي حىت ال تسبب
الشك أو الظن اخلاطئ الذي ينتج عنوُ فيخالف احلقيقة .
إذن فهذه ادلعلومات ىي اليت ذكران لزوم مقارنة التفسَتات واآلراء واخللفيات وادلعلومات واألحكام ادلسبقة
معها  ،لتقوديها ومعرفة مدى صحتها وخطأىا  ،بل تقاس هبا حىت تكون التفسَتات منطقية ال لبس فيها .

ادلبحث الثالث  :التأويل واإلستعارة :
يشًتط التأويل االستعاري إىل ادلؤوالت أي إىل وظائف سيميائية تصف ادلعٌت ادلضموين يف حدود ارتكازه
على مناذج وصفية يقوم ببنائها اخلطاط ادلصمم ،إذ إِن اإلستعارة ىي تعويض العبارات يف اكسائها دبظهر
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تعبَتي حاضر داخل التجلي اخلطي للنص  ،فهي "تربط عالقة تطابق معُت بُت مضامُت التعابَت  ،وال
ربيل على طريقة نظرتنا للمراجع إال بشكل غَت مباشر  ،واهنا زلاولة تطبيق منطق شكلي لفهم قيم
احلقيقة"(.إيكو 2222 ،م  ،ص . )149وذلذا جيب التعامل مع اإلستعارة( )أو ادللفوظ االستعاري على
وفق تصور وفهم مبتكر فإننا ال نستطيع وضع ىذا الدال يف ىذا ادلدلول إال إذا كنا نتصورهُ الول وىلة ،
ونعي على وفق تفكَتان وأتملنا من خالل ربليلنا للمراحل اخلاصة ابإلجراء التأويلي نستطيع صياغة بعض
ِ
إجتهاده ادلتواضع تنوع التفكَت
الفرضيات اخلاصة بتوليد فكرة اإلستعارة  ،وقد قسم الباحث على وفق
للتأويالت اإلستعارية ذات الًتابط ادلعٍت ابلبنية التصميمية للوحة اخلطية وىي كما أييت :
 -1التأويل االستعاري االصطناعي :
وىي إستعارات ربكمها الصدفة يف سبثيل الشبو وأن كل "زلاولة تروم ربديد قواعد إلنتاج إستعارات
إصطناعية لن يًتتب عنها سوى توليد إستعارات ميتة  ،أو استعارات عددية االمهية  .إذ إننا ال نعرف إال
الشيء اليسَت عن ميكانيزم االبتكار  ،وغالباً ما ينتج ادلتحدث استعارات عن طريق الصدفة  ،أي عن
طريق تداعيات فكرية ال ديكن التحكم فيها  ،أو يتم عن طريق اخلطأ"(.إيكو 2222 ،م  ،ص. )145
فقد يُالحظ وجود مناذج خطية ال سبد بصلة ال من قريب وال من بعيد عن ادلعٌت ادلراد للنص ادلذكور فينتج
تناقض ذايت يضعنا أمام إثبات مزيف كما يف الشكل رقم ( )11وادلتمثل ابلنص (ما
شاء هللا كان) واجملسدة على وفق استعارة لشكل االبريق  ،االمر الذي حييل إىل إرابك
ادلتلقي دلاىية الفكرة وعالقتها وعدم ترابطها بسياق النص ومعناه ِ ،
وعليو فإن الباحث
ال يرى سوى أتكيد جلدلية ذبلي الشكل على حساب ادلعٌت وادلضمون .

 -2التأويل اإلستعاري ادلبالغ :

شكل رقم ()11

وىي احدى الصفات ادلهمة يف تكوينات اخلط العريب إذ تعد ادلبالغة من فاعليات
ادلغايرة الشكلية اليت تعتمد على ربوير الشكل األصلي  ،سواء ابلتصغَت أو التكبَت

أو التالعب الفٍت بواحد أو اكثر من الدوال اخلطية  ،لتوليد شكل مغاير قريب
للشكل ادلستعار منو  .فهي (تعٍت مد التشكيل إىل مدايت أكثر شلا ىي يف الواقع
بقصد التشويق أو الًتغيب أو جلب اإلنتباه وىي نتاجات عمليات التضخيم
واإلضافة والزايدة اليت تقع على مظهرية األشكال دون اإلخالل دبعانيها ودالالهتا

شكل رقم ()12

ومعايَتىا التصميمية)(.مٌت 2226 ،م  ،ص. )5

( -)ويقصد ابإلستعارة أهنا "داللة التوجو احملدد ادلشتق عن آخر،يكون فيو االخَت مستتبعاً ألولو ومرتبطاً فيو  ،ليعكس اإلستمرارية  ،دبعٌت أهنا تصَتت
على وفق إمنوذج معُت يدل عليها" .لالستزادة يراجع (دمحم 2217 ،م  ،ص. )77
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وادلبالغة الشكلية ديكن أن تكون كلية شاملة أو جزء مقتطع منو لتشكيل تغيَت متكيف مع البنية الكلية
كما مبُت يف الشكل رقم ( )12وىي قدرات ربويرية خلصائص احلروف ادلنتصبة عامودايً وتوظيفها على
وفق توليد اشكال قريبة من اشكال ادلنارات والقباب ادلستعارة من الشكل األصلي لضريح اإلمام علي عليو
السالم  ،لتمثل اوجو الشبو ادلستعار .
 -3التأويل اإلستعاري ادلختزل :

اإلختزال عملية تقنية يقوم هبا اخلطاط لتقليل أو تقليص يف الدوال اخلطية أو ادلساحات (الفضاء).لذا

فهو ديثل "كتابة سلتصرة رمزية سبثل شكل ومعٌت االختزال"(.البهنسي 1995 ،م  ،ص.)5ويتصف
االختزال أبنوُ فعل تصميمي تقٍت يستخدموُ اخلطاط ويلجأ الية للتعبَت عن مضامُت فكرتوُ ادلتعلقة
بضرورات وحاجات فنية تصميمية  ،تكون مهمة لتحقيق وظيفة زلددة تتبلور دورىا من
وتنوعاتو  ،فيستخدمو اخلطاط ليحدث ِ
ِ
عليو الكثَت من ادلتغَتات
خالل ىيئة الشكل
ُ

لتحقيق تنوعات شكلية مظهرية الن (ىيأة التصميم مكونة من تنوع ابألشكال اليت
يوضحها ويبلورىا ادلصمم) (نوبلر1987،م،ص.)87وديكن ان نالحظ االستعارة
ادلختزلة يف الشكل االيقوين من خالل عبارة (النوااي) واليت جاءت هبيأة اليمامة بشكلها

شكل رقم
()13

ادلختزل عربت عن مضمون مرتبط ما بُت الدال وادلدلول،كما يف الشكل
رقم(.) 13الذي تعرب عن نوااي مضموهنا السالم وىو تعبَت مضمر ديثل ادلعيار التداويل للنوعية اليت دائما ما
ترتبط بصفة اليمامة ،وىو أتويل رلازي ديثل صفة اليمامة.
 -4التأويل اإلستعاري بصفة (حتويرالشبو) :
ويُعد ىذا االسلوب من ضمن ادلبالغة يف التصاميم اخلطية ادلستمد مواضيعو من األشكال الطبيعية
واألشكال ادلصنعة  ،وىي األشكال اليت يقوم اخلطاط بتحويرىا من خالل استخدام اذليأة الكلية للشكل
كاألواين وادلزىرايت واألشكال األدمية واحليوانية وحىت العمارية  ،فيعتمد اخلطاط اسلوب التحوير ادلهذب
بشكل يتقبلو ادلتلقي "وىذهِ االسلوب يغلب على بعض تصاميم اليت يظهر موضوعات مستمدة من احمليط
اخلارجي والداخلي الطبيعي أو ادلصنع فتصوير الرسم وهتذيبو من مظاىر العبقرية الفنية ألن الفنان ذباوز
مرحلة النقل والتقليد إىل مرحلة االبداع واالبتكار وترمجة األحاسيس
واإلنفعاالت"(.بغدادي 1988 ،م  ،ص. )2
لذا فأسلوب التحوير يف التكوينات اخلطية يعطي صفة الشبو ادلستعار  ،عرب
ِ
شكل رقم ()16
تكوينو اخلطي
اإلستعانة ابلشكل أو ىيأة الشكل األصلي ومن خالذلا يقوم ببناء
الذي يقوم على إشتغاالت إمالء ىذا احليز ادلستعار كما مبُت يف الشكل رقم ( .)14الذي ينص على
ُ
اآلية القرآنية (اقرأ)  ،واليت جاءت تشبيهاً دبا حياكي الشكل األصلي لشكل الكتاب ادلفتوح على منضدة
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القراءة  ،واليت تؤول إىل الفعل بتهيئة الفكرة إىل وضعية القرآءة  ،فمن خالل كلمة واحدة إستطاع اخلطاط
ادلصمم من ااثرة ادلتلقي بتفسَتات عدة على وفق تنوع التوصيف االمثل لشكل االستعارة .
 -5التأويل اإلستعاري بصفة جزئية  :وىي إستعارة تقوم على جزء معُت من النص فتُجسد يف التكوينات
اخلطية على وفق دالالت جزئية أو كلمات إشارية تعٍت ابلدليل الصوري فيعمد اخلطاط إىل ذبسيده و ِ
احالتو
اىل واقع ملموس خيدموُ يف عملية اإلستعارة  ،كما مبُت يف الشكل رقم ( . )15فيالحظ من ىذا التكوين
أنو أتسس من كلمتُت وىي (مفتحة – وابواب)  .وهبذا فقد إستوىف اإلستعارة اجلزئية من النص الكلي .
 -6التأويل اإلستعاري بصفة كلية (التمثيل احلريف)  :وىي إستعارة يستخدمها اخلطاط فيستنبطها من
خالل النص الذي حيمل دالالت تعرب عن مغزى معُت ليدل عليها من خالل استنفاذ معاين النص كاملة ،
ِ
حيثياتو ودالالتو الرابطة  ،فيحقق بذلك اإلستعارة الكلية على
فيعمد على ربقيق الفعل اإلستعاري بكافة
ِ
ِ
وذبسيده بواقع بصري كما
تطبيقو دلعاين النص
وفق التمثيل احلريف  ،أي ادلعٌت ادلطابق كلياً  ،من خالل

مبُت يف الشكل رقم ( . ) 16فيالحظ يف ىذا الشكل ان اخلطاط جسد مفهوم (بوابة اخلط العريب) هبيأة
إحيائية تشبيهية للبوابة من خالل تطويع بعض احلروف لتمثل ىيأة الباب  ،مث تليها كلمة اخلط االعريب اليت
ذبسدت بواقع خطي مكتوبة
ابخلط الكويف ادلظفور فشكلت
تالمحاً مزدوجاً ما بُت اذليأة
الشكلية واإلحيائية  ،فطابق هبذه
اإلستعارة الكلية كافة الدالالت

شكل رقم ()16

شكل رقم ()12

اليت جاءت يف النص من خالل تكوين خطي معرب وىادف إىل مغزى داليل .

مؤشرات االطار النظري
بشكلو التعبَتي ومستوايتو وابعادهِ
ِ
سعى الباحث اىل تعريب وبيان التأويل يف اخلطاب النصي اخلطي
الوظيفية واجلمالية والتعبَتية ومعاينة تلك ادلستوايت وقدراهتا يف تكوينات اخلط العريب من خالل
االستعانة ابالمثلة من صور سلطوطة واليت اسفرت عن عدد من ادلؤشرات اليت ديكن اعتمادىا كأداة
للوصف والتحليل  ،وتتمثل ِ
ىذه ادلؤشرات على خلق سلطط لبيان القدرات التعبَتية اليت تسهم يف تفسَت
وايضاح ادلعاين الغيبية وكما أييت :
 -1التأويل احملافظ للخطاب التعبَتي يف النص اخلطي مولد للصورة الواضحة .
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-2
-3

التأويل ادلبٍت على اخلطاب ادلختزل يكون أكثر وعياً ابألعراف وىو خطاب مبٍت على البالغة
واجملاز.
التأويل ادلبٍت على عناصر ال رابط بينهما  ،أو اجلمع بُت ادلتناقضات كالتأويل ادلتطرف .
ِ
بصفتو احملورة للشبو القائم على تصور احلاالت الذىنية للغَت عن طريق ادلشاركة الوجدانية .
التأويل
ِ
وبصفتو الكلية  ،يف توضيح ادلعٌت الغائب.
التأويل القادر على خلق اثر موحد من الكثرة

-4
-5
 -6التأويل ادلبالغ تعٍت مد التشكيل إىل مدايت أكثر شلا ىي يف الواقع بقصد التشويق أو الًتغيب .
 -7التأويل االصطناعي ينتج تناقض ذايت يضعنا أمام إثبات مزيف .

الفصل الثالث
اجراءات البحث :
منهج البحث  :اعتمد البحث على (دراسة احلالة) وادلتمثلة يف عينة من نصوص خطية على وفق اجراء

ربليل وصفي لكونو يتالئم وطبيعة البحث اعتماداً على اداة واضحة وزلددة .
ِ
وعينتو  :يرتكز رلتمع البحث على ست مناذج (خلطاابت التأويل واإلستعارة) للنص
رلتمع البحث
اخلطي  ،كونو حيظى بصدى واسع على مستوى النقاد والدارسُت  ،كما انوُ يليب متطلبات ىذا
وعليو سينتقي الباحث ِ
البحث ِ ،
عينتو ابلنسبة ادلؤية وىي %52وادلتمثلة  3عينات قصدية .
االداة ادلستخدمة يف التحليل  :تتحدد اداة التحليل وطبقاً دلا اسفر عنوُ االطار النظري يف ىذا البحث

بثالث خطاابت للتأويل واالستعارة وىي :
 -1التأويل االصطناعي .
 -2التأويل البالغ .
ِ
بصفتو الكلية .
 -3التأويل

حتليل العينة
اخلطاب االول  :التأويل االصطناعي:

تظهر العينة عامل الشكل األيقوين بصفة
ربقيق ظاىري  ،بينما ما خيفى ىو
العامل اإلشاري الذي ربقق بصفة غَت
تالزمية مع اذليأة ابدلعٌت  ،فقد سبظهرت
البنية التصميمية بعامل وظيفي جيمع ما
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بُت ادلقروء كصورة شكلية سبثل وجو االنسان  ،وغَت ادلقروء من خالل إتقان ادلستوى التنفيذي فقد عمد
اخلطاط على الضبط يف خصائص احلروف واإللتزام ابلقواعد ادلنصوصة وادلتعارف عليها و ِ
احملافظة على عامل
األسلوب الذي أتسم ابذليأة الشكلية لصفة التعبَت الداليل  ،ليليب الًتابط النسقي لوجو االنسان الذي
سبظهر على وفق مستويُت األول وىو النص غَت ادلقروء بطابع ايقوين  ،بينما النص غَت ادلقروء سبظهر بصفة
مكثفة مًتاكبة متداخلة ليليب اجلانب ادلظهري ذليأة الوجو وىو ما كان يصبو ِ
اليو اخلطاط أبن يكون
التأسيس على اخلطاب التعبَتي من خال ل تكثيف العناصر ادلرئية ليحقق هبا القدر األكرب من تالزم صفة
الشبو .
فقد عمد اخلطاط إىل حل ادلشكلة يف ىذهِ العينة من خالل اقًتاح وتقدمي احلل ادلناسب وىو سلالفة التقليد
للوصول إىل نتيجة مرضية تثَت ادلخاطب  ،فقد سعى إىل تقدمي ربسينات مظهرية على اذليأة الشكلية
لتسهم إبنفتاح اخليال والتحرر من قيد األسلوب النمطي ادلعتاد  ،واإلنزايح إىل أفق التفكَت ليؤكد ادلتأمل
يف ادلعٌت سواء كان ظاىرايً أو غائبياً بتحويل ادلعاجلات التصميمية إىل إضافات تعٌت ابلواقع وما يوحي من
خارج نطاق ادلعروف وادلألوف  ،وىو تغيَت يف ذبسيد اذليأة الشكلية للوجة بعدم اإلىتمام ابدلواصفات
الشكلية بشكل مطابق للواقع  ،وإمنا اإلىتمام ابدلعٌت الصوري من خالل سبظهر اذليأة حسياً فلو أتملنا
ادلقارابت يف (اإلمنوذج أ  ،واإلمنوذج ب  ،واإلمنوذج ج) اليت سبثلت بتطبيق اخلواص الشكلية للوجو دومنا
ترابط مع ادلعٌت لكل امنوذج مع معٌت النص  ،وىذا أتكيد على طالقة اخلطاط يف ِ
ىذه العينة من إنتاج
أفكار تليب غاية ادلعٌت الصوري ال النصي  ،وىو ليس ابلتمثيل التطابقي ألصل الشكل (الوجو)  ،فقد أدت
ادلرونة يف تقدمي طرائق مناسبة للتعبَت عن ىدف وىو فهم وربليل وتفسَت البنية التصميمية من خالل تقييم
العمل الفٍت ككل ماظهر  ،وىي بذلك تكون تعبَت عن قدرات الجياد البدائل ادلناسبة اليت تصب يف
مصلحة انضاج اخلطاب النصي اخلطي  ،ذلذا يؤول العمل الفٍت يف ىذهِ العينة على النفاذ إىل تعبَت موجو
خبطاب الصورة ال خطاب ادلعٌت  ،دبعٌت أهنا أىتمت بتجسيد تفاصيل الوجو بشكل حريف بينما أمهلت
ترابطها  ،وىي صفة سبتاز ابدلغايرة عن اخلطاب التقليدي يف الوظيفة القرآئية  ،إذ تسهم يف إنتاج أفكار غَت
تقليدية لتأكيد صفة اإلبداع ابدلخالفة وتقدمي اجلديد بنسق تتنوع ِ
فيو ادلعاين والتفسَتات .
اخلطاب الثاين  :التأويل ادلبالغ :
إن الفهم يف ربليل ادلنجز يتمظهر حول بنيتُت  :األوىل وىو التكوين األكرب
يتكون من تراكب غَت مقروء وىو عمل يؤكد معٌت غيابياً معرباً عن قدرات
إذ ّ
إحيائية سبتاز ابلتداخل والتشابك والتعقيد يف حركة نسقية ذبسد ىيأة وجو اإلنسان وىو يصرخ  ،إذ يعرب
اخلطاط عن تعبَت تالزمي للنص الثاين ادلقروء وىو (فإن نطقت فكلي فيك السنة  ،وإن مسعت فكلي فيك
امساعُ)  ،وقد أشار اخلطاط التعبَت ابلعالمة األيقونية اليت توحي للمتلقي بطريقة النطق من خالل (فم
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ِ
وتعبَته (دبالمح الوجو) اليت ساعدت على فهم ادلتلقي بطريقة النطق والكالم ،
اإلنسان)
إن تقييم العمل الفٍت يف ِ
ِ
مضمونو على وفق ترابط
ىذه العينة قد حقق على تالزم النص مع
الدال وادلدلول  ،فقدرة اخلطاط يف ذبسيد الفكرة التصميمية على وفق بناء عالقات ترابطية
ما بُت النص والعالمة مع النسق الشكلي قد ربقق بداللة توحي بتعبَت حركي ودديومة
مستمرة من خالل فتحة الفم اليت تعطي صفة مفًتضة لإلحساس إبنبثاق الكالم  ،وىو فعل فكري غَت
ساكن بل مستمر  ،بعكس اإلمنوذج (أ) الذي ديثل فعل السكون من خالل ربقيق اخلطاط لطابع الصمت
الذي أرتبط من خالل العبارة ادلنصوصة واجملسدة على وفق ىيأة تعبَتية سبثل شكل اإلنسان الصامت  ،وىو
االنموذج (أ)

فعل ساكن غَت متحرك يليب الغاية يف استنفاذ ادلعٌت كامالً  ،فقد عمد اخلطاط على ذباوز القواعد اخلطية
من خالل ربوير منتصبات احلروف وكذلك التاء اليت ربورت لتحقيق الصفة الشكلية يف اذليأة التشخيصية
لإلنسان  ،وهبذا يكون التقييم ىنا من خالل التالعب خبصائص احلروف للوصول لصفة التقارب الشكلي.
إن ما اظهره اخلطاط من فعل تالزمي يف معٌت النص يعرب عن خيال مفتوح يتسم ٍ
دبعان تنوعت على وفق
ادلعٌت ادلغيب خالل أتويل إستعاري بصفة ادلبالغة  ،فيكشف عن مفاىيم عقلية يف تدبّر وإستحضار ادلعٌت
يف كل جوانب وأغوار البنية التصميمية  ،فالواقع يفسر أن اذليأة ىي عالمة صورية إستعارىا اخلطاط يف
ربقيق تالزم الشبو للوصول إىل ترابط معُت بُت الدال وادلدلول  ،لكن الغائب ىو ما تضمرهُ من تفاعل
الوجو الذي يؤول إىل تفسَت حياكي معاين النص  ،وىي قدرات مهارية أدت إىل قصدية يف ربقيق مغزى
الفعل يف التكلم ويف تقرب الوجو للمشاورة  ،فهي بذلك قصد لعملية تفاعلية بُت طرفُت طرف ظاىري
سبثل بوجو إنسان والذي ربقق من عناصر بصرية رباكي معٌت النص (فإن نطقت)  ،وطرف ٍ
اثن ٍ
سلف
حياكي ما يرمي ِ
اليو ادلعٌت (فكلي فيك امساعُ) وىو تالزم غييب غَت ظاىري يرأتيو الفكر من خالل البحث
عن ادلعٌت والتمييز بُت ماىو ظاىر عياين وما ىو سلفي حييل إىل قدرات عقلية يف تفسَتهِ
ِ
وأتويلو ليحقق

مقارابت يف معاين النص ليالزم ادلعٌت مع ما ِ
حيتويو من أتويالت .
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اخلطاب الثالث  :التأويل بصفة كلية :
من خالل ربليل ادلنجز الفٍت يالحظ فهم العوامل الدافعة يف فعل التفكَت الذي يتمظهر بواقع التنوع  ،فهو
ظاىرايً جيمع بُت تنوع الًتاكيب اخلطية وتوزيعها  ،وبُت البحث عن ادلعٌت الغائب ادلبطن
(مثَ ُل
الزخريف  ،إذ ديثل التكوين االول بداية اآلية القرأنية خبط الثلث اجللي هبيأة مقوسة َ
اَْم َواَذلَُم يف َس ِ
بيل هللاِ َك َمثَ ِل َحبّ ٍة).
وىي ذات تركيب ثقيل ثالثي
ادلستوايت تنتظم حروفو بعناية
واجادة توحي بتساوي الفضاءات

 ،وبُت التنوع
ذين يـُْن ِف ُقو َن
الّ َ

التكوين الثاني

التكوين الرابع الجرة

التكوين الرابع الجرة

بُت احلروف من خالل احلفاظ على سالمتها من مزامحة بعضها البعض ،ديتاز ابلوضوح وادلقروئية  .أما
التكوين الثاين فهو عبارة عن كلمة واحدة (انبتت) اليت تعلو التكوين االول  .أما التكوين الثالث فهو
تكوين ذو بناء تنظيمي شعاعي يظهر العناصر اخلطية بصيغة تشكيالت تنبثق بشكل شعاعي للخارج
(سْب َع َسنَابِ َل يف ُك ّل ُسْنـبُـلَ ٍة ِمائَةُ َحبّ ٍة)  .وحيوي التكوين الرابع على عبارتُت متناظرتُت
وتتضمن عبارة َ
الشكل  ،احدمها تتضمن اآلية الكردية (وهللا ي ِ
ف لَ ِم ْن يَ َشاءُ)  .والعبارة الثانية وىي تكملة اآلية الكردية
َ َُُ
ضاع ُ
ِ
ليم) .
(وهللاُ َواس ٌع َع ٌ
ونصها َ
أما التكوين اخلامس فهو تكوين زخريف نبايت (كأسي وزىري) تتخللوُ الوريدات والزىور واألغصان ادللتفة ،
فيشغل ادلساحة السفلية من اللوحة  ،ذو نظام بنائي متناظر بتكرار ثنائي  ،وىو ديثل على وفق رأي
الباحث كأرضية مزينة ابلنبااتت وىي جزء من ابقي التفصيل الذي ديثل االرض والزرع والنبات وزرعة
السنابل  ،إذ تكون دبثابة تكملة وصفية للمحتوى االحيائي لشكل البستان الذي جيمع الزرع والنبات .
وقد إتسمت ىذهِ التكوينات ابلًتكيب ادلتنوع وادلوزع حبسب تنوع فكري يتدرج من األسفل إىل األعلى ،
إن النقد بتقييم ىذا ادلنجز الفٍت يعرب عن قدرة اخلطاط اإلبداعية ابلوصول إىل ادلعاجلات اليت رباكي داللة
ادلعٌت وأن ذبمع العناصر بشكل مًتابط ينم عن تفكَت عقلي سليم  ،وبدراسة فنية ربليلية مجالية وتعبَتية ،
أسهمت من تعزيز الدالالت التصويرية دلعٌت النص ادلكتوب الذي كان غائباً  ،إذ توفق اخلطاط يف ذبسيد

ىذا النص من خالل التأكيد على مبدأ ادلزاوجة بُت أجناس متنوعة ربمل طابع الداللة والتعبَت والرمزية ،
وقد سبثل ىذا العمل الفٍت دبواصفات ذات إشتغاالت فكرية عميقة عربت عن الصفة التمثيلية دلعٌت النص
فتعدى التقليد ليؤكد ترابط ادلعٌت ابلشكل وىذا ىو ادلراد ابإلبداع  ،ففعل النقد قائم على التوجو السليم
ِ
إنعكاسو على األعمال اخلطية ىو دبثابة ربقيق ترابطي بُت التنظَت والتطبيق للمفاىيم ،
للمنهج وإمكانية
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وىذا العمل ىو سبظهر يؤسس ذليمنة العالقة كعالمات إشارية ورمزية وصورية اليت ربددت خصائصها عند
الفكر السيميائي .
أسهمت التأثَتات يف فكر التأويل ويف تفسَت اخليال على ما ربملوُ البنية التصميمية من مفاىيم كشفت عن
ادلغزى ادلخفي  ،إذ استطاع اخلطاط يف ىذهِ العينة من تفسَت العالمات اليت جسدىا على وفق اقتباسات
مابُت الواقع احلقيقي وما ىو غَت حقيقي كمشهد بصري متداخل مجع فيو عدة اجناس استمدىا من ادلعٌت
ادلخفي ليحقق الًتابط الفكري على واقع البنية التصميمية للوحة اخلطية  ،لقد استطاع اخلطاط اإلبداع يف
ىذا التصميم اخلطي ابلوصول إىل ادلعاجلات اليت رباكي أصل ادلعٌت  ،وأن ذبمع العناصر بشكل مًتابط ينم
عن تفكَت عقلي سليم  ،وبدراسة فنية ربليلية مجالية وتعبَتية  ،أسهمت من تعزيز الدالالت التصويرية دلعٌت
الن ص ادلكتوب  ،إذ توفق اخلطاط يف ذبسيد ىذا النص من خالل التأكيد على مبدأ ادلزاوجة بُت اجناس
متنوعة ربمل طابع الداللة والتعبَت والرمزية  ،وقد سبثل ىذا العمل الفٍت دبواصفات ذات إشتغاالت فكرية
عميقة عربت عن الصفة التمثيلية دلعٌت النص وكما مبُت يف ادلخطط االيت :

النتائج :
فيما تقدم توصل البحث إىل النتائج التألية :
 -1ارتبط التأويل بكشف اخلطاب التعبَتي يف تكوينات اخلط العريب .
 -2حقق التأويل العالقة ادلتحاورة اليت انتج عنها ادلعٌت من خالل النص ادلقروء عن تفسَتات مهمة ارتكزت
عليها يف ترويج اخلطاب البصري .
 -3اسهم خطاب التأويل دبثابة ادلدخل حلل الشفرات ليعطي للخطاب النصي اخلطي معناه تبعاً لنوع كل
خطاب .
 -4سبيزت اخلطاابت التعبَتية يف تكوينات اخلط العريب بواقع التنوع واالنفتاح إىل تصاميم ذات خيال منفتح
حنو االستعارة اليت بدورىا قد اسهم يف تطوير اخلطاب النصي اخلطي واثر ِ
ائو دبا يالئم تطور فنون اخلط
العريب كغَتهِ من الفنون البصرية .
 -5حققت اخلطاابت التصميمية للنصوص ادلخطوطة االلفة مع ادلتلقي حبيث ارتبط ادلدلول يف بنية تصميمة
واحدة اسهمت يف تعزيز اخلطاب بتأويالت وتفسَتات حققت العالقة الًتابطية على وفق مكوانهتا بتعبَت
يؤكد جوىر ادلعٌت ادلظمر .
 -6ربققت خطاابت التأويل وفق مستوايهتا كافة .
 -7اضفى اخليال بعداً اضافياً دلتثيل العناصر الواقعية يف تكوينات اخلط العريب .
 -8ارتبط أتويل اخلطاابت النصية اخلطية ابلتصورات الذىنية اليت ارتكزت على خيال واقعي .
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اشكالو احلاضرة من مستوايت البناء التصميمي يف
 -9ربقيق اجلانب القرآئي واجلمايل والتعبَتي بكل
تكوينات اخلط العريب .

االستنتاجات :

 -1تؤكد عملية التأويل على قدرة ادلتلقي وقدر ِتو على فهم وربليل اخلطاابت النصية اخلطية .
 -2يعتمد التأويل على الرموز ادلستخدمة من قبل ادلصمم (اخلطاط) ليحقق العالقة يف استيعاب وتلقي
ادلؤشرات وربليلها حبسية وذاتية للوصول اىل فك الشيفرات يف اخلطاب النصي .
 -3يسهم التأويل على اجياد طرائق يف ربليل وفهم اخلطاابت النصية للولوج يف اغوارِه بشكل سليم شلا حيقق
عامل التأثَت للمتلقي .
 -4يرتبط التأويل يف كمية التفاعل الثقايف لفك الشيفرات أو الرموز الختالف مستوى الوعي عند متلقي
وآخر .
 -5يعتمد التأويل على االثر يف تفسَت اخلطاب  ،إذ تكمن االستجابة لكمية ادلؤثرات اليت يفرضها اخلطاب
الستقباذلا لدى ادلتلقي .

ادلصادر :
القرآن الكرمي
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لبنان 2225 ،م .
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االختالف  ،اجلزائر 2214 ،م .
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 -9الزيدي  ،جواد  ،فينومينولوجيا اخلطاب البصري – مدخل لظاىراتية الرسم احلديث  ،ط ، 1دار
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 -11دمحم راضي غضب  ،تناص اخلفاء والتجلي يف تكوينات اخلط العريب  ،اطروحة دكتوراه غَت منشورة ،
كلية الفنون اجلميلة  ،جامعة بغداد 2217 ،م .
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