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عام  من  مار�ش  يف  وبالتحديد  عاًما،  ع�رصون  عن  يزيد  ما  منذ 
1998، �سدر عن جامعة نيويورك درا�سة تعد من اأ�ساطني البحوث 
الأكادميية يف جمال الكتابات والنقو�ش الإ�سالمية حول العامل، واحلائزة 
على جائزة كتاب جمعية ال�سداقة الربيطانية الكويتية لأف�سل كتاب 
يف الدرا�سات ال�رصق اأو�سطية التي ن�رصت يف بريطانيا عام 1999؛ 
 Sheila كتاب »النقو�ش اإ�سالمية« ملوؤلفته الأ�ستاذة الدكتورة �سيال بلري
الدرا�سات  و�ساحبة  الإ�سالمية،  والعمارة  الفنون  اأ�ستاذ   ،S. Blair

من  الإ�سالمي  الفن  جمالت  �ستى  يف  والغزيرة  الر�سينة  الأكادميية 
القرن ال�سابع امليالدي اإىل الع�رص احلديث. وحتتل درا�سة اخلط العربي 
والكتابات والنقو�ش الإ�سالمية مرتبة مميزة يف درا�سات �سيال بلري، ملا 
متثله العناية بالقراءة والكتابة وجتويد اخلط من مكانة يف دين الإ�سالم، 
مة املميزة للثقافة  للحد الذي جعل من الكتابة باحلروف العربية ال�سِّ

الإ�سالمية حول العامل. 

لبنات  من  هامة  لبنة  الإ�سالمية  النقو�ش  درا�سة  كانت  لطاملا 
درا�سة احل�سارة الإ�سالمية التي تزخر برتاث هائل من �سنوف العلوم 
هذا  يف  مو�سوعية  درا�سات  عدة  �سدرت  وقد  والفنون،  واملعارف 

املجال على راأ�سها مو�سوعة امل�ست�رصق ال�سوي�رصي ماك�ش فان بر�سم 
النقو�ش  جلامع  »مواد  بعنوان  املو�سومة   Max van Berchem

Materiaux pour un Corpus Inscriptionum Ar�  العربية«
abicarum، ولعل اأغلب تلك الدرا�سات املتعلقة بالنقو�ش الإ�سالمية 

اأو  بالنقو�ش،  املتعلقة  البيانات  وجمع  تدوين  ملنهج  وفًقا  تناولها  مت 
تتو�سع بع�ش ال�سيء لتحليل بع�ش اجلوانب التاريخية اأو الجتماعية 
انتهت  حيث  ومن  املدون.  النق�ش  مب�سمون  املتعلقة  الدينية  اأو 
الدرا�سات ال�سابقة يف هذا املجال، يبداأ كتاب »النقو�ش الإ�سالمية« 
منهجه مبعاجلة مغايرة، فخالل هذا الكتاب، و�سعت موؤلفته ع�سارة 
خربتها ال�سالفة يف جمال درا�سة اخلط والكتابة العربية بهدف اخلروج 
مبقدمة موجزة للنقو�ش الإ�سالمية، وعر�ش اأهميتها كم�سدر ل غنى 

عنه لفهم التاريخ واحل�سارة والثقافة الإ�سالمية.

وامل�سمون،  احلجم  يف  متباينة  اأق�سام  اأربعة  من  الكتاب  يتاألف 
ويتاألف كل ق�سم بدوره اإما من ف�سل واحد اأو جمموعة من الف�سول 
من  الأول  الف�سل  يف  بلري«  »�سيال  �رصعت  بعينه.  مو�سوع  تعالج 

الكتاب من طرح ت�ساوؤل بعنوان »ملاذا نقراأ النقو�ش؟«.
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epigra�  تبداأ املوؤلفة يف مقدمة الكتاب بتعريف م�سطلح النق�ش
phy، وهو يف الأ�سل لفظ لتيني مبعني »الكتابة على«، وتتبع ب�سورة 

موجزة طبيعة النقو�ش الكتابية خالل الع�رص الروماين ويف بالد فار�ش 
الكال�سيكية  الع�سور  خالل  الأوروبية  البلدان  يف  وكذلك  القدمية، 
والو�سطى التي ا�ستخدمت فيها النقو�ش لتزيني واجهات املباين، مروًرا 
با�ستخدام النقو�ش يف ديار الإ�سالم املدونة على العمائر والُتحف املنقولة 
خالل ع�سور احل�سارة الإ�سالمية املتعاقبة. ومن هنا ناق�ست �سيال بلري 
بع�ش اأمناط النقو�ش الإ�سالمية، وم�سامينها املختلفة، والأ�سطح املدونة 
عليها وبخا�سة الن�سيج واملالب�ش. كما اأو�سحت اأهمية تلك النقو�ش 
يف الثقافة العربية-الإ�سالمية انطالًقا من حقيقة اأن القراءة كانت الأمر 
الإلهي الأول يف دين الإ�سالم، واأن القلم هو اأول ما خلقه اهلل تعاىل 
الكتابة  �سغلتها  الذي  العظمى  املكانة  اخللق، فكانت  ليكتب م�سائر 

والنقو�ش الإ�سالمية يف احل�سارة الإ�سالمية.  

وامل�ست�رصقون  الباحثون  للتفات  كذلك  املقدمة  يف  تطرقت 
الغربيون منذ القرن الثامن ع�رص اإىل اأهمية النقو�ش الإ�سالمية ودورهم 
يف درا�ستها، ثم اأو�سحت الغاية من كتابها الذي ي�ستهدف املبتدئني 
يف جمال درا�سة النقو�ش الإ�سالمية �سواء املدونة على العمائر اأو الآثار 
املنقولة، والذي ي�ساعد املوؤرخني على الإفادة من النقو�ش الكتابية يف 
املدونة  الكتابية  للنقو�ش  املتاحف يف قراءتهم  اأمناء  التاأريخ، ويعاون 
على اُلتحف، كما ميد الباحثني والأثريني مبادة مرجعية لدار�سة هذا 
املجال من خالل ا�ستخدام قائمة املراجع التي ت�ساهم يف التو�سع يف 

جمال درا�سة النقو�ش الإ�سالمية.

ويتخذ الق�سمان الثاين والثالث من الكتاب موقع اللب من تلك 
النقو�ش  اأمناط  من  الرئي�سان  النوعان  منهما  كل  ويعالج  الدرا�سة، 
والنقو�ش  الأثرية  العمائر  على  املدونة  النقو�ش  وهما:  الإ�سالمية 
الق�سمان  هذان  عرب  املوؤلفة  وتعر�ش  املنقولة،  الُتحف  على  املدونة 

تطور امل�سمون وال�سكل الفني للنقو�ش وطرق تنفيذها. 

بت�سنيف  ال�سلة  ذات  املو�سوعات  من  �سل�سلة  املوؤلفة  تعالج 
خالل  املن�ساآت  على  املدونة  املعمارية  الأثرية  الكتابات  ووظيفة 
للنقو�ش  املختلفة  اللغات  من  بدًء  الكتاب؛  من  الثاين  الق�سم  ف�سول 
والرتكية،  والفار�سية  كالعربية  الإ�سالمي  العامل  يف  املتداولة  الأثرية 
التاأ�سي�سية  النقو�ش  راأ�سها  وعلى  الإ�سالمية  النقو�ش  اأمناط  وتعالج 
املرتبطة بالعمارة ب�سفة خا�سة، وكذلك النقو�ش الدينية واجلنائزية، 

تتطرق  كما  واأحكامها.  و�رصوطها  املن�ساآت  بوقف  املرتبطة  وتلك 
التي  املناطق  خمتلف  يف  الأثرية  النقو�ش  ا�ستخدام  تباين  اإىل  كذلك 
�سادها دين الإ�سالم من بالد املغرب اإىل �سبه القارة الهندية، وتتناول 
الكتابات الأثرية  العمائر الإ�سالمية مثل  النقو�ش وفًقا لأمناط  درا�سة 
عن  باحلديث  الباحثة  وتنتهي  املثال،  �سبيل  على  املاآذن  على  املدونة 
ا�ستفا�ست  والتي  الإ�سالمية،  الآثار  على  للنقو�ش  الفني  التطور 
خالله يف عر�ش اأمناط الكتابة الكوفية املنفذة على العنا�رص املعمارية 

الإ�سالمية كاملداخل والواجهات. 

ا  عر�سً الدرا�سة  من  الثالث  الق�سم  يف  بلري  �سيال  قدمت  كما 
للنقو�ش الإ�سالمية املدونة على الآثار املنقولة والتي ت�سمل الأ�سغال 
وكذلك  واملالب�ش،  واملن�سوجات،  واخلزف،  واخل�سبية،  املعدنية 
الزينة،  واأدوات  والتمائم،  والأختام،  والأ�سلحة،  القبور،  �سواهد 

واحللي، والنقو�ش املدونة على الزجاج والبلور ال�سخري والعاج.

   تتبع الف�سول يف كال الق�سمني الثالث والرابع منهجية ثابتة يف 
درا�سة النقو�ش الإ�سالمية على الآثار الثابتة واملنقولة، فت�سمل تاأريخ 
كتابها،  يف  بلري«  »�سيال  �ساقتها  التي  املختارة  الأمثلة  لبع�ش  موجز 
اخلط،  نوع  وحتديد  و�سياغتها،  النقو�ش  م�سامني  لبع�ش  وحتليل 
ونوع النق�ش طبًقا للغر�ش منه، متبوًعا بتفنيد وايف ملدى الت�سابه اأو 

الختالف يف اأنواع اخلطوط والنقو�ش بني اأقاليم العامل الإ�سالمي. 

اأن الق�سم الثالث من الكتاب ل ي�سم النقو�ش  والالفت لالنتباه 
الكتابة  واأ�سطح  والربدي  الورق  اأو  امل�سكوكات  على  املدونة 
الأخرى كاملخطوط والرق وخالفه، وهو ما تف�رصه الباحثة باأن تلك 
املو�سوعات من الأهمية مبكان لأن يفرد لها درا�سات م�ستقلة بذاتها.

تركز املوؤلفة ب�سورة وا�سحة خالل ق�سمي الدرا�سة على اأهمية 
النقو�ش يف التاأريخ الفني للمعامل املعمارية املدون عليه النق�ش، �سواء 
وحمتوى  م�سمون  وت�ستخدم  واملنقولت،  الأدوات  اأو  املباين  على 
التاريخية وال�سيا�سية  النقو�ش لال�ستدلل على خمتلف اجلوانب  تلك 
عالمات  اإ�سافة  جند  املثال،  �سبيل  على  والثقافية.  والجتماعية 
متثل  ل  ال�سخرة  لقبة  الداخلية  الأروقة  بع�ش  نقو�ش  على  الت�سكيل 
ا زيادة  جزًء من الن�ش القراآين املدون وح�سب؛ بل كان من �ساأنه اأي�سً
القيمة الفنية واجلمالية لهذا النق�ش، وهو ما ي�سري اإىل اأن الفنان امل�سلم 
واجلمالية  الفنية  للقيمة  مدرًكا  كان  املبكرة  الإ�سالمية  الفرتة  منذ 
للكتابة وجماليتها، بجانب دورها الوظيفي يف املن�ساأة. وقد كانت 
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اأنواع النقو�ش العديدة التي در�ستها  ناع نوع اآخر من  توقيعات ال�سُ
بلري ب�سورة وافية، واأتت تف�سريات جديدة حول م�سمونها، وقدمت 

اإر�سادات حول معناها واأهميتها. 

كما �سعت الباحثة اإىل ربط نقو�ش حمددة والتغيريات يف الأ�سلوب 
ال�سيا�سية  بالدوافع  اإىل خط،  بالكتابة من خط  النتقال  اأي  اخلطي، 
باأمناطه  الكويف  املثال كان اخلط  �سبيل  الفاطمي. على  الع�رص  خالل 
الفاطمية، وبداأ يف النح�سار  الر�سمي املعرب عن كيان اخلالفة  اخلط 
ب�سورة كبرية بانتهاء ُحكم الفاطميني من ديار الإ�سالم. هكذا ت�ستقراأ 
للنقو�ش  ال�سالفة  الدرا�سات  وتتجاوز  ال�سطور،  بني  ما  بلري«  »�سيال 
من  وال�سيا�سة  التاريخ  بني  وطيدة  بوجود عالقة  معتقدًة  الإ�سالمية، 

جهة، وبني حمتوى واأ�سلوب النق�ش من جهة اأخرى. 

جاء الق�سم الرابع والأخري من هذا الكتاب ليمثل اجلانب التطبيقي 
الذي يلي اجلانب النظري يف درا�سة النقو�ش الإ�سالمية بعنوان »قراءة 
وت�سجيل النقو�ش«، وخالل هذا الق�سم توجه الباحثة القارئ وتر�سده 
اإىل كيفية العثور على معلومات حول نقو�ش حمددة وتوثيق ن�سو�ش 
درا�سة  يف  الأ�سا�سية  املرجعية  امل�سادر  ا�ستخدام  عرب  جديدة،  كتابية 
العربية«  النقو�ش  جلامع  »مواد  مو�سوعة  وبادئها  الإ�سالمية  النقو�ش 
 ،Materiaux pour un corpus inscriptionum arabicarum

وكذلك مو�سوعة »النقو�ش مرتبة ح�سب التاريخ من الغرب لل�رصق« 
كما   .Repertoire Chronologique d’Epigraphie Arabe

اإيجاد وحتديد وتف�سري  القارئ على  الدرا�سة  الق�سم من  ي�ساعد هذا 
درا�ستها.  ت�سجيلها، وطرائق  النقو�ش، وكيفية  من  املختلفة  الأنواع 
فعلى �سبيل املثال تتناول »بلري« كيفية درا�سة الكتابات ذات امل�سمون 
دللت  وتف�رص  النبوية،  والأحاديث  القراآنية  كالن�سو�ش  الديني 
ارتباط كتابة اآيات بعينها بعنا�رص معمارية حمددة كاملحاريب واأبواب 
ا الطرق املختلفة التي ميكن بها تاأريخ النقو�ش  امل�ساجد. وت�رصح اأي�سً

الإ�سالمية والألفاظ الدالة عليها.

ذّيلت الباحثة درا�ستها القّيمة مبراجع وافية لأبرز الدرا�سات يف 
جمال اخلطوط والكتابة والنقو�ش العربية، لذلك ت�ساهم تلك القائمة 
درا�سة  جوانب  من  وال�ستزادة  القراءة  لدافع  بجدارة  الببليوغرافية 

النقو�ش الإ�سالمية. 

الكتابة  لعبته  الذي  الرئي�سي  الدور  الدرا�سة  تلك  تناولت  هكذا 
الإ�سالمي،  للعامل  والفني  املعماري  املنتج  يف  العربية  والنقو�ش 
الإ�سالمية  بالنقو�ش  التعريف  املتمثل يف  التقليدي  القالب  وجتاوزت 
م�سحوبًة  وتف�سريها،  العربية  الكتابات  مل�سمون  حتليل  لتت�سمن 
بقائمة من املراجع القّيمة، والر�سوم التو�سيحية املتنوعة، مبا ي�ساعد 
الثقافة واحل�سارة الإ�سالمية عرب 1400 عام من تاريخها  على فهم 
ملوؤلفته  الإ�سالمية«  »النقو�ش  كتاب  من  يجعل  الذي  الأمر  املمتد، 
والباحثني  الآثار  وعلماء  للموؤرخني  رئي�سًيّا  مرجعًا  بلري«  »�سيال 

لالإبحار يف هذا املجال.


