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ملخص

تناق�ض هذه الورقة البحثية بع�ض الطرق التي اتبعها امل�صممون، واخلطاطون اأو ال�صناع )على الرغم من عدم و�صوح التمييز بني تخ�ص�صاتهم 
املختلفة( يف تنفيذ النقو�ض الكتابية التي كانت تتقاطع يف اجتاهات خمتلفة �صواء على م�صتوى راأ�صي اأو م�صتوى اأفقي. اإن ا�صتخدام الكتابة العربية 
-حتى يف البلدان غري الناطقة بالعربية- يتطلب قدًرا من وحدة املو�صوع، وقد مت درا�صة اأمثلة تدلل على هذه الوحدة املو�صوعية من املغرب 

اإىل اإيران، ومنذ ظهور الإ�صالم اإىل القرن ال�صاد�ض ع�رش امليالدي.

ا �صمة من �صمات النقو�ض املبكرة، والتي ظلت  متيزت املخطوطات القراآنية املبكرة بحرية توزيع الكلمات على الأ�صطر، وهو ما يعترب اأي�صً
�صائعة للغاية يف القرون الالحقة. كانت اأبرز املناطق الأكرث �صيوًعا لت�صجيل النقو�ض هي اجلوانب الأربعة ملنطقة انتقال الدخالت املعقودة، مما 
ا رغبة اأولية لتوزيع الكلمات على اأركان الزاوية )جند مثاًل مبكًرا لهذه احلالة  ي�صتلزم وجود اأربعة اأركان ذات زوايا قائمة. وجند هنا ظهرت اأي�صً
يف جامع الزيتونة يف تون�ض )864 م(. كذلك �صكل توزيع كلمات الن�ض على املحاريب والأبواب م�صكلة اأخرى، حني بداأت يف الظهور مع 
بداية اإدراج النقو�ض على املحاريب والأبواب منذ القرن العا�رش امليالدي وما بعده. كان على امل�صممني عند تاأطري النقو�ض )ت�صميم النقو�ض 
يف اأطر اأو طرز( اأن يتعاملوا مع م�صاألة كيفية تطويع اأركان الزاوية مبا يتالءم مع النق�ض، وهو اأدى اإىل ظهور م�صكلة توزيع النق�ض على اجلوانب 
الأربعة للمربع حتى ميكن ب�صط املحارف اأفقيًا. متيزت العمارة الدينية يف القاهرة يف اأواخر فرتة حكم الدولة الأيوبية وما بعدها با�صتخدام 

النوافذ يف العمارة داخل التجويفات، مما �صكل حتديًّا للم�صممني املعماريني لتوزيع النق�ض على زوايا قائمة و�صيقة امل�صاحة. 

كذلك تناق�ض هذه الورقة البحثية احللول التي تو�صل لها امل�صمم اأو ال�صانع )يف حالة قيامه بتنفيذ النق�ض( حلل التعار�ض امل�صتمر بني �صهولة 
الت�صميم والو�صوح. اإن اأحد اأهمية و�رشورة و�صوح وقرائية نقو�ض تاأ�صي�ض املن�صاآت هو اإ�صفاء �رشعية على ملكية تلك املباين. الأمر الآخر 
هو زيادة العتماد على اخلطاطني الذين و�صعوا م�صبًقا ت�صميم النقو�ض ب�صكل اأكرث دقة، مما �صاعد بدوره يف تقليل تكلفة الورق امل�صتخدم يف 
ت�صميم النق�ض، لكن يف بع�ض احلالت التي ل يكون فيها اخلطاط م�صارًكا يف ت�صميم النق�ض، فاإن م�صتوى تعليمه يكون عاماًل هاًما يف توزيع 
كلمات النق�ض خا�صة النقو�ض اجلنائزية. اأما الأمر املثري للده�صة هو الوقت الذي ا�صتغرقته ظاهرة توزيع كلمات النق�ض على اأركان الزوايا حتى 

تختفي؛ حيث مل تنته تلك املمار�صة بالكامل تقريًبا اإل مع بداية القرن ال�صاد�ض ع�رش امليالدي. 
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