التذهيب الإ�سالمي
املنطلقات الت�أريخية و�أ�س�س الت�صنيف
 �إدهـام حممـد حنـ�ش.د
ABSTRACT
___________________________

Islamic Illumination, as a technique or an art, is regarded as a distinguished
field of the epistemological archetypes of Islamic Arts, contrary to what some researchers regarded as «secondary art graft» or as additional (not essential) valuable element of «Painting>s additives». Islamic illumination is not aiming for color
gilding or giving the artwork an additional aesthetic value or making it more expensive as an art work, it has a distinguished characteristics of Islamic Art, so as the
major Islamic Arts, such as Calligraphy, Ornamentation, and Book Binding.
This hypothesis which this research is trying to tackle throughout studying
technical routs and origins of gilding and illumination at Pre-Islam Arabic civilization and then through the developments of illumination techniques in Islamic gilding after discovering the chemical analysis and properties of GOLD, by which new
techniques of preparing Gold where found such as preparing ink from Gold (Golding
ink). These techniques create new styles of illumination which used in traditional
book arts as coloring Islamic manuscripts and in building crafts as coloring lots of
different wooden, ceramics masterpieces.
Basic conclusions of this research are:
• The Arabic origin of Islamic Illumination.
• The use of distinguished techniques and styles of gilding and coloring that differs from the Egyptian (pharonic) and Persian (manioc) styles.
• Special symbolic spiritual philosophy of this art which relates to Islamic concept of divine light derived from Qur>anic concept of the term NOUR  النـور.
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■ مقـدمة :

كثرياً ما تو�صف املخطوطات العربية والإ�سالمية ب�أنها مذهبة  gilded؛ لتوكيد
جماليتها وبيان قيمتها املعرفية ؛ الفنية والت�أريخية .وينطبق هذا الأمرعلى الكثريمن
الأع��م��ال وامل�صنوعات والتحف  ،وغريذلك من الآث��ارال��ت��ي ت�صنف يف �إطارالفنون
وال�صنائع والعمارة الإ�سالمية ؛ ال�سيما �أن التذهيب كان قد �أ�ستخدم فيها على نحو
وا�سع جداً ؛ قد ميكن القول معه ب�أن �إ�ستخدام التذهيب هذا مل ي�سبق �إليه ؛ كما يف الفن
الإ�سالمي ؛ ومل مياثله فن يف �أي ٍ من الفنون الإن�سانية الأخرى .
ورمب��ا تدفع هذه ال�صفة الطاغية على �أغلب املخطوطات الإ�سالمية ؛ وبخا�صة
خمطوطات القر�آن الكرمي ؛ متلقي الفنون وال�صنائع والعمارة الإ�سالمية �إىل الت�سا�ؤل
عن حقيقتها الفنية ؛ طاملا هي جزء حيوي ومهم من اجلمالية الإ�سالمية ؛ وعن طبيعتها
املعرفية يف �سياق الت�صنيف املعريف لهذه الفنون وال�صنائع والعمارة الإ�سالمية التي تعد
هذه ال�صفة فيها واحدة من �أبرز �صفاتها اجلمالية ؛ و�سمة من �أهم �سماتها الرمزية
املميزة .
ولعل ما يجدد هذا الت�سا�ؤل با�ستمرار؛ هو �أن االهتمام بهذه ال�صفة اليزال مل يتجاوز
الإن�شغال الإعالمي بالفنون وال�صنائع والعمارة الإ�سالمية بو�صفها مظاهر ح�ضارية
تراثية جديرة بالت�سويق ال�سياحي يف املتاحف واملعار�ض وغري ذلك من مراكز اخلدمات
الثقافية املحلية والدولية  ،حتى بعد ن�شـ�أة البحث العلمي وتطوره املنهجي واملعريف
يف الفنون وال�صنائع والعمارة الإ�سالمية ؛ يف غ�ضون القرن التا�سع ع�شر امليالدي/
الثالث ع�شر الهجري  ،وظهور ما ميكن �أن ن�سميه ( علم الفـن الإ�سالمي ) الذي حرر
الفنون وال�صنائع والعمارة الإ�سالمية معرفياً من �شروط وقواعد ونظريات علم الآثار
 Archaeologyالتي عُدت �أغلب املنجز الفني واملعماري الإ�سالمي يف عداد
الآثاراملتحفية التي قد ال تقت�ضي درا�ستها �أكرث من الو�صف والتعريف العام .
وقد ميكن القول ؛ من هنا ؛ ب�أن التذهيب  Illuminationالإ�سالمي كان ؛ وال
يزال ؛ �أكرث عنا�صرالفـن الإ�سالمي عر�ضة ملثل هذه الدرا�سات الآثارية والتاريخية التي
جتنبت كثرياً اخلو�ض يف طبيعته املعرفية املت�صلة بعلم اجلمال  . Aestheticsومل
تكن درا�سات الفن الإ�سالمي املبا�شرة �أكرث علمية يف طبيعة التذهيب املعرفية ؛ لت�أثر
اغلبها الكبري بالر�ؤية واملنهج التاريخيني  ،فلم يرت�شح عنها يف �أح�سن الأحوال ؛ التي
اليزال التذهيب فيها جمرد �صفة جمالية ؛ �إال �إعتباره � « :صنعة ثانوية « (  ) 1تابعة
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للفنون وال�صنائع الإ�سالمية الأ�سا�سية �أوالرئي�سة كاخلط  Calligraphy؛ والزخرفة
 Ornamentation؛ واملنمنمة  Miniature؛ والتجليد  . Bindingورمبا
لذلك عده بع�ض م�ؤرخي الفن الإ�سالمي ملحقاً تقنياً لونياً  coloredمن « ملحقات
الت�صوير « ( . ) 2
ولكن ثمة درا�سات �أخرى يف الفن الإ�سالمي ؛ تنطلق ؛ يف ر�ؤيتها ومنهجها ؛ مما
ميكن �أن ن�سميه  :النظرية التزيينية  Theory of Decorationالتي ال ترى يف
جماالت الإبداع الفني الإ�سالمي ومظاهره املختلفة يف اخلط والت�صويروالزخرفة وغري
ذلك �إال فنوناً تزيينية(  decorative ( 3حم�ضاً ال غري ،ومن َث َّم فهي متيل �إىل
�إدراج التذهيب واحداً من هذه الفنون التزيينية الإ�سالمية (  ، ) 4ال�سيما و�أن بع�ض
هذه الدرا�سات ال يفرق ؛ يف الغالب ؛ يف ما بني الزخرفة ؛ النباتية �أوالتوريق Tarique
بخا�صة ؛ والتذهيب ؛ بل �إن هذا البع�ض يدمج يف ما بني االثنني على �أنهما جمال فني
واحد ( . ) 5
ورمبا كان عذر هذه الدرا�سات هو ندرة وجود التذهيب عمال ً فنياً قائماً بذاته ؛
كما هو حال فن اخلط �أو فن التوريق �أو فن الر�سم �أو ما �شابه من الفنون وال�صنائع
الإ�سالمية  .ولكن هذا العذر ال يعفي البحث العلمي فيه من درا�سة طبيعته اجلمالية
وت�صنيفه املعريف يف ن�سق الفن الإ�سالمي .
وعلى الرغم من �أن علم �صناعة الكتاب  Codicologyالذي يعنى بدرا�سة مواد
املخطوطات  manuscriptsوحواملها الفنية  materials & carriersكان
�أكرثعناية علمية بدرا�سة التذهيب (  ) 6وحتليل عنا�صره املادية املتمثلة يف الأدهان
والأ�صباغ والأحبارالذهبية الأ�صل �أواللون ،وتقنياته الت�شكيلية  plasticاملتمثلة بال�صقل
والتنزيل والتلوين وغريها ،وقيمه الداللية والرمزية التي ي�ضفيها لون الذهب الأ�صفر
الرباق على جمالية الأ�شكال وال�صور والعالمات اخلطية والزخرفية والت�صويرية يف
الكتاب الإ�سالمي بو�صفه املجال املعريف والفني الأو�سـع لإ�ستعمال التذهيب وظهوره
واحداً من مظاهرالفن الإ�سالمي الإبداعية واجلمالية ..ف�إن التذهيب مل يحظ َ بعد
مبكانة خا�صة ومميزة عند ت�صنيف الفنون وال�صنائع الإ�سالمية  ،فهو مل يندرج يف
ن�سقها املعريف نوعاً من �أنواع الفن الإ�سالمي.
ولعل ال�سبب يف ذلك يكمن يف �أن التذهيب الإ�سالمي مل يزل مو�ضوعاً بكراً يف البحث
العلمي :اجلاد معرفياً ؛ والعميق ر�ؤية ً؛ والر�صني يف املنهج الذي يدر�س هذا التذهيب
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؛ بالذات ؛ درا�سة جمالية تتحرى �أ�س�س الفـن ومبادئه وعنا�صره وخ�صائ�صه وفل�سفته
فيه ؛ و�صوالً �إىل �إمكان عده فنـاً من فنون الكتاب الإ�سالمي خا�صة ؛ والفنون وال�صنائع
الإ�سالمية عامة .
ولتحقيق ذلك ؛ قد يتمثل املدخل الأن�سب معرفياً لدرا�سة التذهيب الإ�سالمي جمالياً
يف فل�سفتـه الرمزية  symbolicالتي يحملها خطابه العالمي املتعلق مبادته الذهبية
النفي�سة واجلذابة ؛ ونظريته الفنية يف الإن�شـاء والتكوين ؛ وتقنياته الأ�سلوبية يف التحلية
والتلوين ؛ وغري ذلك مما ي�صدرعن فل�سفة التذهيب اجلمالية ؛ ويعربعنها ؛ يف تعزيز
مكانته املميزة يف الن�سـق املعريف ملنظومة الفنون وال�صنائع الإ�سالمية  .و�إذا كان علم
�صناعة الكتاب ؛ املعني بدرا�سة ماديات املخطوط ال�صناعية وحوامله الفنية ؛ �أكرث
�إهتماماً من �أي جمال معريف �آخر بدرا�سة التذهيب وحتليله من حيث مادته ال�صبغية
؛ ودرجات لونها الذهبي املتدرجة من الأ�صفر الفاقع ؛ ف�ضال ً عن تقنية التلوين بها ؛
وما يتعلق بها من الأ�ساليب والأدوات  ..ف�إن النقـد  Criticismالفني يكاد يكون �أكرث
عناية بدرا�سة التذهيب وحتليله من حيث الأداء املبدع يف تلوين الأ�شكال وال�صور يف
العمل الفني ؛ ومن حيث فل�سفة ا�ستخدام اللون الذهبي يف عملية التلوين هذه ؛ ف�ضال ً
عن بنيته الداللية و�آفـاقه الرمزية .
ومن التوفيق بني هذين االجتاهني املعرفيني يف درا�سة التذهيب وحتليله ؛ ميكن �أن
نالحظ قيام التذهيب ؛ يف حقيقته ؛ على ما ميكن �أن ن�سميه  :الوحدة والتنوع  ،فوحدة
اللون الذهبي هي الثابت الفني والفل�سفي للتذهيب  ،يف حني يت�أتى هذا اللون من �أ�صول
وم�صادر ومواد �صبغية عديدة ومتنوعة ؛ لعل �أهمها من حيث الطبيعة ؛ و�أبرزها من
حيث القيمة ؛ و�أعالها من حيث املكانة ؛ بني �أ�صول وم�صادر ومواد الأم َّدة والأحبار
والأ�صباغ والألوان ؛ ما كان العرب يطلقون عليه  :الأ�صفران ؛ وهما  :الذهب والزعفـران
(.)7
■ مفهوم التذهيب وم�صطلحه الفني :

التذهيب �أوالإذهاب � :إ�سم م�شتق ؛ يف معاجم اللغة العربية ( ) 8؛ من الفعل الثالثي
املزيد  :ذهـَّب  .ومعناه يفيـد  :الطالء والتمويه والتو�شية بالذهب  .ويطلق على ال�شيء
املطلي بالذهب  :الذهيب �أو ا َملذهب �أو املُذهب .
ولقد �صارهذا املعنى اللغوي �أ�سا�ساً معرفياً رئي�سـاً ملفهوم التذهيب وم�صطلحه الفني
ء
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 ،فعلى م�ستوى املفهوم كان التذهيب عبارة عن التحلية والتزيني بالذهب امل�صنع ح�صراً
على �أ�شكال احللى الذهبية املتنوعة  ،وال�صفائح الورقية الرقيقة جداً  ،وحبيبات الذهب
الدقيقة جداً  ،وماء الذهب ال�سائل  ،وغري ذلك من م�صنوعات الذهب املختلفة  .ولكن
هذا املفهوم ما لبث �أن تو�سـع يف املواد القابلة للتذهيب بها ؛ لي�شمل كل ماله عالقة
بالذهب من حيث الكنه �أو املكونات �أو طريقة ال�صنع �أو القوام �أو اللون �أو �أي �شيء من
هذا القبيل الذي يخدم يف تذهيب الكتب بخا�صة .
ومن هنا ؛ �إ�ستقر التذهيب م�صطلحاً فنياً يف املعرفة العربية الإ�سالمية ؛ �إذ نالحظ
العديد من امل�صادر العربية املتعلقة ب�صنعة الكتابة وفنون الكتاب ت�شري �إىل كونه ركناً
من �أركان هذه ال�صناعة وفناً من فنون الكتاب الإ�سالمي  ،فنجد هذه امل�صادر تذكر
م�صطلح التذهيب على �أنه عملية التلوين باللون الذهبي ؛ �أوالأثر الفني املزين للأ�شكال
وال�صور واخلطوط يف الكتب ؛ �أو �إنه �صناعة الذهب الثقـافية التقليدية لأغرا�ض التزييـن
والتلوين ؛ وذلك من خالل ت�صنيع الذهب �إىل مواد وقطع عرفت باحللي الذهبية ،
و�إىل طرقه يف �صفـائح ذهبية رقيقة �أ�شبه ما تكون بال�صحائف الورقية  ،و�إىل حتليل
هذا املعدن العايل الكثافة �إىل �سـائل لوين حر؛ يعرف مباء �أو مـداد الذهب � ..أي �إنها
باخت�صار � « :صنعة �إعداد الأمدة ( جمع  :مداد ) والأ�صباغ والأدهان والألوان « ( ) 9
الذهبية .
ولعل �أقدم �إ�شارة �إىل هذا امل�صطلح ؛ بهذا املفهوم ؛ نلحظها يف كتاب املعزبن بادي�س
ال�صنهاجي ( 454هـ 1062 /م) املعروف بـ(عمدة الكتاب وعدة ذوي الألباب)(
. ) 10
ويف �ضوء هذا التطور يف مفهوم التذهيب وم�صطلحه الفني ؛ قد ي�صبح التفكري يف
هذا املو�ضوع داللياً عميقاً ميتد �إىل فل�سفته اكرث منه عمال ً تزيينياً �أو تلوينياً جمرداً من
�أي معنى  ،ولذلك رمبا يكون املرادف الداليل الأن�سب ؛ من اللغة الإنكليزية ؛ يف التعبري
عن م�صطلح التذهيب الإ�سالمي هو م�صطلح  Illuminationالذي يفيد معنى
التنوير والإ�ضاءة والربيق الروحاين ؛ �أكرث مما يفيد التلوين والتزيني والتحلية بو�صفها
مظاهر عملية التذهيب  Gildingو�آثارها اللونية الرباقة الناجتة عن ا�ستخدام املادة
ال�صبغية الذهبية اللون يف الكتابة والر�سم والنق�ش ؛ واملتمثلة يف مداد الذهب امل�ستخل�ص
من الذهب اخلال�ص � ،أو حرب الذهب امل�ستح�ضر من مواد �أخرى غري الذهب اخلال�ص
؛ معدنية �أونباتية �أوحيوانية .
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■ �أ�ساليب التذهيب وتقنياته الفنية :

ولقـد ا�ستخدمت هذه امل�صادر العديد من الألفاظ وامل�صطلحات الأخرى يف التعبري عن
�أ�ساليب التذهيب وتقنياته املنفذة يف املجاالت واخلامات املختلفة  ،لعل من �أبرزها:
• التزميـك  :وقد جاء هذا امل�صطلح من الفعل ( زمـَّـك ) و�صفاً للتذهيب يف املجلد
الأخري من م�صحف بيرب�س اجلا�شنكري(  () 11ت  708هـ  1309 /م) .
وقد عرف النويري( �( ) 12شهاب الدين؛ ت  733هـ1332 /م) التزميك مبا
معناه  :حب�س حروف الكتيبة الذهبية وحتديد �أطرافها اخلارجية بلون ٍ غري اللون الذي
كتبت به ؛ ويتم احلب�س والتحديد بقلم دقيق جداً بالن�سبة �إىل القلم الكبري الذي كتبت
به الكتيبة التي يكون التذهيب فيها على حالة من حالتني هما :
• �إما �أن يكون قوام حروفها مكتوباً بقلم الذهب ومداده ؛ م�ؤطراً مبا يعرف بالت�شعري
الذي هو حتديد نهايات هذا القوام اخلارجية امل�صقولة بخطوط  linesحميطية
دقيقة وملونة عادة باملداد الأ�سود �أو الأحمر .
• �أو يكون هذا القوام مكتوباً باملداد الأ�سود �أو الأحمر �أو �أي لون �آخرغريالذهبي ؛
ولكن �أطراف احلروف فيه م�شعرة النهايات واحلدود اخلارجية مبداد الذهب �أواللون
الذهبي .
ويطلق  ،يف العادة على عملية الكتابة مبداد الذهب هذه �إ�سم  :التحرير :وهو م�أخوذ
من حترير الكتاب وخال�صه بالن�سخ �أو اخلط على �أح�سـن وجه و�أتـم هي�أة (  ) 13؛
وذلك بكتابة املخطوط كامالً مبداد الذهب .
• الرتقيـ�ش  :وهو �أ�سلوب ي�ستخدم لتثبيت ت�ألق الورقة بنثار الذهب الذي ي�شبه
دق��ي��ق ال��رم��ل يف املخطوطات ال��ف��اخ��رة  ،ول��ذل��ك فقد ي�سمى ه��ذا الأ���س��ل��وب �أي�ضاً
بالرتميل(.)14
ظهر هذا الأ�سلوب ؛ كما يبدو ؛ يف حدود �سنة  866هـ  1460 /م يف �إيران ؛ ومن
هناك �أخذه املذهبون العثمانيون ؛ و�أطلقوا عليه �إ�سم  :الزا ِرف�شان Zerefsan ( 15
).
ينفـد هذا الأ�سلوب عادة بطريقتني ؛ الأوىل  :متطر نقط دقيقة جداً من الذهب ال�سائل
بو�ساطة مرقـا�ش ؛ �أو تو�ضع بطرف املرقـا�ش على �سطح الورقة قبل �أو بعد الكتابة ؛ مع
ترك هام�ش غالباً ما يكون �أبي�ض  .وتوجد تقنية �أخرى ترتكز على ا�ستخدام قطع رقيقة
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من ورق الذهب ؛ تو�ضع يف كي�س به ثقوب �صغرية وتـنخـل فوق الورقـة مع حتريك الكي�س
يف حركة ذهاب و�إياب .
• التكفيت  :وهو تنزيل الذهب والف�ضة يف املواد املعدنية كالنحا�س  ،وغري املعدنية
كاخل�شب واجللود والن�سيج واخلزف  ،وغري ذلك من املواد التي تتم تغريتها �أوالً ،ثم
تتم عملية نثـرم�سحوق الذهب بطريقة منتظمة على امل�ساحة الكتابية �أو الزخرفية
�أوالت�صويرية املغراة ثانياً  ،ثم تتم �أخرياً عملية �صقل مركزة ودقيقـة لتحقيق جتـان�س
منثورالذهب و�إظهار بريق التذهيب؛ بعد �أن تكون �آثارالذهب قد �سحقت بدقة وخلطت
ب�شيء من دقيق الف�ضة لت�ساعد على التما�سك وااللتحام يف بنية التذهيب .
ولقد ذكر العالمة الأب �أن�ستا�س ماري الكرملي ( ت  1366هـ  1947 /م ) ب�أن
التكفيت  :كلمة تركية من �أ�صل فار�سي ؛ مل يعرفها العرب ؛ بل عرفوا �ألفاظاً �أخر اختلفت
باختالف البالد والع�صور؛ فقيل :التلبي�س والرت�صيع والرت�سيب والتنزيل ،و�أ�صحها عند
العرب يف عهد العبا�سيني ( 132ـ 653هـ  750 /ـ  1256م )  :التطبيق ( .) 16
ويبدو من درا�سات الفنون وال�صنائع الإ�سالمية ب�أن التكفيت قد �أ�صبح م�صطلحاً متعلقاً
؛ ب�شكل �أكرب ؛ بتنزيل الف�ضة  ،مثلما �صارالتذهيب يف هذه الدرا�سات �أكرث ا�ستخداماً
مع تنزيل الذهب  ،ومثلما �أ�صبح الت�صفيح �أكرث تعلقاً با�ستخدام النحا�س على اخل�شب
وغريه  ،ومثلما يطلق �أحياناً على تذهيب اخلزف  :التطعيم  Inlaying؛ ولذلك ي�سمي
بع�ض م�ؤرخي الفن الإ�سالمي (  ) 17اخلزف ذا الربيق املعدين Golden Luster
 : Potteryالغ�ضـار املذهب .
وثمة �ألفاظ وم�صطلحات �أخرى تتعلق بعملية التذهيب من حيث التقنية �أوالإخراج
الفني للعمل املذهب  .ومن هذه الألفاظ  :الدملجة �أو اجلدولة  ،والكبـ�س  ،وال�صقل .
ورمبا يعد التلوين  coloringالتقنية الأهم للتزيني باللون الذهبي والو�سيلة الأبرز
للتعبري به ؛ �إذ �إن درا�سة الألوان يف املخطوطات العربية والإ�سالمية ت�ضيف لقيمتها
املعرفية بعداً وظيفياً �آخرفوق بعدها اجلمايل والتزييني؛ ذلك هـو البعد الداليل
والعلمي؛ ف�إذا ما نظرنا يف بع�ض املخطوطات امل�صورة �أو املنمنمات جند ب�أن ت�صنيف
الألوان فيها قد مت على �أ�سا�س داليل ورمزي ؛ ويدخل اللون الذهبي يف هذا ال�سياق (
. ) 18
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مداد الذهب واحلرب امل�ضئ :

مل يفرق اللغويون تفريقاً داللياً مبا�شراً يف ما بني املداد واحلرب؛ فاالثنان �سائالن
لونيان يكتب بهما  ،لكنما مييز �أحدهما عن الآخر؛ ب�شكل غري مبا�شر ؛ هو طبيعتهما
املتباينة  :فاملداد �سمي مداداً لإمداده الكاتب  ،وعليه فهو مادة احلرب الذي هو لون ؛
واللون هي�أة من هي�آت ال�شيء ومتييزه يف الزينة واجلمال والبهاء ؛ كال�سواد والبيا�ض
واحلمرة وغريها من مظاهر احللية  ،ولذلك يو�صف احلرب ب�أنه « مزيـّن للكتاب ،
وحم�سـّن للقرطا�س « (  . ) 19وقد ذهب بع�ض العلماء امل�سلمني �إىل مثل هذا التفريق
بني املداد واحلرب ؛ �إذ قال ب�أن « الكتابة باحلرب �أوىل من املداد ؛ لأنه �أثبت « ( )20
 ،وقد ف�سـرت ذلك ؛ درا�سات تاريخية حديثة تابعت �صناعة هذه املادة الكتابية عند
العرب وامل�سلمني ب�أن « املداد ي�صنع ؛ يف الأكرث ؛ من رماد �أو دخان  ،واحلرب من العف�ص
« ( . ) 21
�أما �إذا كان املداد �أواحلرب م�صنوعاً من الذهب �أو له عالقة به ؛ ؛ فيعرف كل من
هذين اال�سمني �إ�ضافةً �إىل الذهب  ،فيقال يف هذا املداد عادة  :مداد الذهب �أو ماء
الذهب ؛ ويقال يف هذا احلرب :حرب الذهب �أواحلرب امل�ضيء.
وك��ان عامل الكيمياء امل�سلم جابر بن حيان ( ت  199هـ  815 /م ) �أول من
حـ ّل الذهب �إىل �سـائل لوين حر؛ ميكن �أن يكتب به ؛ وكان هذا العامل �أي�ضاً هو�أول
من ح�ضر حرباً م�ضيئاً من املرق�شيتا  ) Marcgassite ( 22الذهبية ؛ وكذلك
فعل العامل والطبيب امل�سلم �أبو بكر حممد بن زكريا ال��رازي ( ت  311هـ 923 /
م ) يف �إحالل ال�صبغة الالمعة من املرق�شيتا املذهبة حمل الذهب اخلال�ص ؛ فكانت
والدة مداد الذهب و�إنتاج احلربالذي ينا�سب الكاغد �أي الورق ؛ فا�ستعمله الفنانون
امل�سلمون من اخلطاطني واملزوقني واملجلدين وغريهم ؛ مبا�شرة وكرثة ؛ يف �صناعة
نفائ�س املخطوطات العربية.
ويعد هذا العمل الكيميائي الرائد يف حل الذهب �إىل مداد وحرب للكتابة والتزيني فتحاً
علمياً و فنياً يف جمال تذهيب خمطوطات الكتب النفي�سة ؛ �إذ تتمثل �أهمية هذا الإجناز
العلمي الهام يف نتيجتني رئي�ستني :
الأوىل  :انعطافة فن التذهيب هذا من الطريقة امل�صرية القدمية يف ل�صق ال�صفائح
الذهبية الرقيقة جداً كالورق ؛ �إىل الطريقة الإ�سالمية اجلديدة يف الكتابة والتلوين
مبداد الذهب وحربه امللون باللون الذهبي :
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كان امل�صريون القدماء ي�ستخدمون �صفائح الذهب هذه يف تلوين كتاباتهم الدينية
ويف زخرفة �أغلفة الكتب اجللدية امل�صقولة  .وتقوم هذه الطريقة على �إل�صاق هذه
ال�صفائح الذهبية الرقيقة ؛ وهي �ساخنة ؛ على املكان �أو اجلزء املطلوب تلوينه بالذهب
 .والتزال هذه الطريقة ت�ستخدم ؛ �إىل حد ما ؛ يف جمال الطباعة  . Printingوكان
امل�سلمون قد تعلموا هذه الطريقة القدمية يف التذهيب ؛ وعملوا بها �إىل حد ما ؛ ولكنهم
ابتكروا طريقة �أخرى جديدة ؛ �أ�سهل �صناعة ؛ و�أف�ضل تقنية ؛ و�أح�سن �أداءً ؛ و�أجمل لونـاً
 .وتتمثل طريقة التذهيب الإ�سالمية هذه يف ا�ستعمال مداد الذهب ال�سائل يف التلويـن
والتزيني والتزويق والرتميز وغري ذلك من عنا�صر هذا الفن وتطبيقاته يف املخطوطات
العربية والإ�سالمية .
ومن هنا ؛ تبدو خ�صو�صية التذهيب الإ�سالمي اجلمالية والفنية القائمة على طريقة
التنفيذ و�سهولته ودقة �إنتاج العمل الفني .
الثانية � :إنعكا�س كيمياء الذهب الإ�سالمية كان له ت�أثري �إيجابي حا�سم يف تطور�صناعة
احلرب العربي امللون باللون الذهبي وف�صيلته ال�ضوئية كالأ�صفر والوردي والأحمر مثال؛
فبع�ض الأحبار امللونة التي ت�صري مثل الذهب يف الكتابة واللون ؛ كان يح�ضر من مواد
معدنية كاحلجرالكرمي املعروف بالزاج الذي يوجد فيه عيون الذهب �أو ما ي�سمى :
قلقنت الذهب ؛ �أو �أ�صباغ نباتية كالزعفران الذي يعد امل�صدر النباتي الأول والأو�سع
لإنتاج حرب الذهب واللون الأ�صفر ؛ �أو احياناً حيوانية كمرارة التيـ�س ؛ وغري ذلك .
وميكن �أن جند �آفاق هذه ال�صناعة النادرة و�أبعادها النظرية والعملية يف العديد من
امل�صادر العربية القدمية ؛ منها على �سبيل املثال ال احل�صر :
• كتاب ( عمدة الكتاب وعدة ذوي الألباب ) من ت�أليف املعز بن باديـ�س  .ويعد هذا
الكتاب �أو�سع هذه امل�صادر يف درا�سة وحتليل تفا�صيل هذه ال�صناعة وطرائقها املختلفة
يف حت�ضري الأ�صباغ والأحبار والألوان وخلطها يف التذهيب .
وي�ستعر�ض هذا الكتاب ( :) 23
• كيفية « حل الذهب « وخلط برادتـه ؛ و» عمل حرب الذهب « ؛ و « حرب ك�أنه الذهب
الأحمراخلال�ص « ؛ و» عمل حرب للرقوق خا�صة ك�أنه الذهب « ؛ و» حرب يكتب به مثل
الذهب « ؛ و» حرب الذهب « امل�ستح�ضر من �شقائق النعمان ؛ و» حرب عجيب ظريف تكتب
به فيجيء يف الأ�سود �أبي�ض ويف الأبي�ض �أ�سود « ..
• كيفية حتليل « الذهب الأبريز الأحمر امل�ضروب ورقاً رقيقاً « وتطبيقه يف التذهيب
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� ،أو�إل�صاق ورق الذهب .
• كيفية �إعداد « اللون الذهبي « يف جملة « عمل املداد و�أ�صنافه من الأحبار ال�سود
الرباقة والأحبارامللونـة  :الأخ�ضر ؛ والأ�صفر ؛ والأحمر ؛ والياقوتي ؛ والأزرق الطاوو�سي
؛ والوردي ؛ والف�ستقي ؛ واخلمري ؛ والريحاين �أو الزجناري ؛ والأبي�ض « .
• بيان « جميع �آالت الذهب « كم�صاقـل الذهب ؛ و�ألواح ال�صقـال .
• املواد املطلوبة يف هذه ال�صناعة ؛ كالذهب والزاج والزعفران و�شقائق النعمان
وغريها من املواد الالزمة يف حت�ضري اللون الذهبي .
• « ليق �صفراء ذهبية « عديدة وخمتلفة .
• « الكتابة بالذهب « و « قلم الذهب « .
• كتاب ( حتف اخلوا�ص يف طرف اخلوا�ص ) من ت�أليف الفقيه �إب��ي بكرحممد
القللو�سي  .وت�أتي هذا الكتاب بالن�سبة ملو�ضوعنا ههنا ؛ من تناوله « �صنعة الأمدة
والأ�صباغ والألوان « امل�ستخرجة من الذهب والزعفران وغريهما ؛ وما يتعلق بالتذهيب
من « فرا�شة الذهب « و « ورق الذهب « و « �صنعة دهن ذهبي من �صفرة البي�ض «
؛ وهي ما ت�سمى عنده بـ(الرتويب) ؛ وتعتيق اللون الذهبي امل�ستخرج من الزعفران
بوا�سطة الزرنيخ  .ولعل هذا الكتاب يقدم �إ�ضافة علمية ل�صنعة التذهيب ؛ تتمثل يف
ي�سميه امل�ؤلف  « :تكملة التذهيب « التي يتحدث فيها عن نوعني من « انواع التذهيب «:
�أ�صفر و�أبي�ض ؛ م�ستخرجني من زيت الكتان  .ويذكر القللو�سي يف هذا ال�سياق خم�س
و�صفات لتح�ضري مداد الذهب ( .) 24
• ( �صبح الأع�شى يف �صناعة الإن�شا ) من ت�أليف القلق�شندي الذي عالج التذهيب من
جهة احلاجة املعرفية املو�سوعية يف ما يعرف ب�أدب الكتـّاب وفنونهم الديوانية املتعلقة
بتقاليد ور�سوم �إدارة الدولة الإ�سالمية ؛ فتطرق ؛ ب�شكل خا�ص؛ �إىل مو�ضوعات التذهيب
الآتية ( :) 25
•وظيفة « الكتابة بالذهب « من « فواحت الكالم  :من الأبواب والف�صول والإبتداءات
ونحوها ؛ وال مدخل ل�شيء من ذلك يف فنـي الإن�شاء والديـونة �إال الذهب ؛ ف�إنه يكتب به
يف الطغراوات ويف كتب القانـات ويف الأ�سماء اجلليلة منها « .
• « الذهب ؛ وطريقة الكتابة به � :أن يحل ورق الذهب ؛ و�صفة حله � :أن ي�ؤخذ ورق
الذهب الذي ي�ستعمل يف الطالء ونحوه ؛ فيجعل مع �شراب الليمون ال�صايف النقي ،
ي�صب عليه املاء ال�صايف
ويقتل فيه يف �إناء �صيني او نحوه حتى ي�ضمحل جرمه فيه  ،ثم ّ
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النقي  ،ويغ�سل من جوانب الإناء حتى ميتزج املاء وال�شراب  ،ويرتك �ساعة حتى ير�سب
الذهب  ،ثم ي�صفى املاء عنه وي�ؤخذ ما تر�سب يف الإناء  ،فيجعل يف مفتلة زجاج �ضيقة
اال�سفل  ،ويجعل معه قليل من الليقة  ،والنزر الي�سري من الزعفران بحيث ال يخرجه عن
لون الذهب  ،وقليل من ماء ال�صمغ املحلول  ،ويكتب به  ،ف�إذا جف �صقل مب�صقلة من
جزع حتى ي�أخذ حده ثم يزمك باحلرب من جوانب احلرف «.
• «دواة الذهب « اخلا�صة مبداد الكتابة بو�ساطة « قلم الذهب « ؛ من حيث �صناعتها
وحتليتها بالذهب والف�ضة ؛ تكفيتاً �أو متويهاً .
• كتاب ( �صناعة ت�سفري الكتب وحل الذهب ) من ت�أليف الفقيه �أبي العبا�س �أحمد بن
حممد ال�سفياين ؛ من �أهل القرن احلادي ع�شر الهجري  /ال�سابع ع�شر امليالدي  ،فرغ
منه يف ذي احلجة من عام  1029هـ  1619 /م  .وقد ن�شره ( ريكار )P.Ricard
الذي كان مديراً ملتحف الآثار ومفت�شـاً للفنون بفا�س  /املغرب ؛ �سنة  1919م  ،يف
� 26صفحة من احلجم ال�صغري  ،مع فهر�س بالكلمات ال�صناعية الواردة فيه ومقابلها
الفرن�سي .
■ فل�سفـة التـذهـيب الإ�سالمي :

ي�ستند الأ�صل املعريف لفكرة التذهيب � ،إىل الذهب و�أهميته وقيمته ومكانته عند
الإن�سان ويف املجتمع  ،من حيث هو مادة نفي�سة و�صبغة نافعة ولون مفيد يف بث ال�سرور
يف النف�س وتهذيبها على اجلمال والكمال .وال�شك يف �أن قيمة التذهيب اجلمالية بني
الفنون الإ�سالمية ت�أتي من قيمة الذهب املادية واملعنوية هذه ؛ ومن رمزية   mSy
 bolismلونـه الأ�صفرالفاقع امل�ؤثر يف داللـة الألوان الأخرى والأ�شياء ومن َث َّم يف
هذه الفنون ؛ حيث ت�شكل هذه الرمزية ؛ مبا تكتنز من املعاين وال��دالالت ؛ الأ�سا�س
النظري للتذهيب الإ�سالمي؛ �سواء مبفهومه اخلا�ص الدال على التحلية بالذهب بو�صفه
�أغلى العنا�صراملادية � ..أو مبفهومه اجلمايل العام الدال على التلويـن Coloring
ب�أكرثالألوان بريقاً من النور وال�ضياء الذي يخطف الأب�صار .
ومن هنا ؛ قد يعلو �ش�أن التذهيب فنـاً على بقية هذه الفنون التي غالباً ما تكون
�أ�شبه بفنون م�ساعدة له من النواحي اجلمالية والرمزية ؛ �إذ يكون التذهيب هو الفن
الأم �أوالأ�سا�س والأب��رز ؛ �شكالً ووظيفة ً ولوناً وقيمة ورم��زاً ؛ حيثما يوجد يف العمل
الفني الإ�سالمي  ،على الرغم من �أنه ال ميكن ت�صور هذا احل�ضور اجلمايل والداليل
ء
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لفن التذهيب �إال من خالل الفنون الإ�سالمية الأخرى كاخلط والزخرفة واملنمنمات
وغريها.
ولذلك ال بد من تقومي فل�سفة التذهيب يف الفن الإ�سالمي يف �ضوء الن�سيج اجلمايل
والداليل املتكامل الذي يقوم عليه العمل الفني املذهب ؛ �سواء كان هذا العمل خطياً �أو
زخرفياً �أو ر�سوماً ت�صغريية �أو غري ذلك .
وتتمحور هذه الفل�سفة حول( النـور ) بو�صفه القيمة  valueالرمزية الأعلى التي
ترتبع على قمة الهرم الفل�سفي لعلم اجلمال الإ�سالمي Islamic Aesthetics
؛ وبذلك يكون فن التذهيب يف منظومة الفنون الإ�سالمية كلها ؛ من حيث املكانة
واحل�ضور والت�أثري ؛ مبثابة الأ�صل �أوامل�صدراواملنبع الرمزي �أو الروح الداليل الذي
يعطي الفنون الإ�سالمية املذهبة �أو التي يدخل التذهيب يف تكوينها اجلمايل قيمة
�إ�ضافية من الف�ضل وال�شرف واجلمال فوق قيمتها الفنية والداللية اخلا�صة .
ومن هنا �أي�ضاً ؛ ال ميكن تف�سري فـن التذهيب الإ�سالمي بالذات ؛ �شكالً وم�ضموناً ؛ �إال
يف �ضوء النورالإلهي ورمزيتـه احلقانية املكتنزة ؛ م�ضموناً و�شكال ً ؛ يف القر�آن الكرمي
الذي هو يف حقيقته � ( :إنه لقر�آن كرمي يف كتاب مكنون  ،المي�سـه �إال املطهرون  .الواقعة
 78ـ .)79
ويذهب �إىل هذا التف�سري الروحاين  spiritualلفل�سفة التذهيب ؛ املفكراملتخ�ص�ص
يف الفنون الدينية وتعلقاتها الرمزية باحلكمة الإلهية  :تيت�س بريكهارت ( �سوي�سري
�أملاين � ،أ�سلم مت�صوفاً  ،و�سمى نف�سه � :أبو بكر �سراج الدين  .ت  1404هـ 1984 /
م ) يف كتابه الرائد  ( :روائع فن اخلط والتذهيب القر�آين ) (  ) 26؛ حيث يرى ب�أن
التذهيب القر�آين �إمنا هو تعبري رمزي � symbolicإ�سالمي عن النور الإلهي الذي
يرد و�صفه يف القر�آن الكرمي ؛ مراراً وتكراراً ؛ فاهلل �سبحانه وتعاىل ي�صف نف�سه يف هذا
الكتاب املقد�س ( :اهلل نور ال�سموات والأر�ض  .النور ) 35 :؛ وب�أنه �سبحانه قـد �أنزل
على عباده من نوره العظيم هذا  ( :يا �أيها النا�س قد جاءكم برهان من ربكم  ،و�أنزلنا
�إليكم نوراً مبيناً  .الن�ساء  ) 174 :؛ ذلك هو القر�آن الكرمي الذي جعله اهلل تعاىل ( :
نـوراً وهدى للنا�س  .الأنعام . ) 91 :
لقـد قام التذهيب القر�آين على مبـد�أ تعظيم كتاب اهلل  :القـر�آن ؛ و�إكرامه جمالياً
بهذه ال�صبغة النورانيـة اجلليلة يف املادة وال�شكل واللون بو�صفها عنا�صر الفـن الأ�سا�سية
؛ ويف الإبداع الفني بو�صفه نوعاً من العمل ال�صالح وح�سن الأدب املرتبطني بوعي الفنان
ء
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الإ�سالمي ملكانة القر�آن الكرمي وهيبتـه وجتلياته النورانية بو�صفه رمز اجلالل الإلهي
الذي يتجلى؛ بدوره؛ رمزياً من خالل اللون الذهبي الأ�صفرالفاقع الفا�ضل يف العمل
الفني ؛ املخطوط �أو املزخرف �أو امل�صور يف الكتاب الإ�سالمي ؛ ب�إعتباراللون الذهبي
الأ�صفر الفاقع ؛ من وجهة نظرالإ�سالم ؛ هو مبعث ال�سرورعند الناظرين �إليه ؛ كما
يقرر القر�آن الكرمي ( البقرة  ( : )69 :قالوا ادع لنا ربك يبني لنا ما لونها  ،قال �إنه
يقول �إنها بقرة �صفراء فاقع لونها ت�سر الناظرين ) � ..إذ دارت �آراء العلماء امل�سلمني ؛
من اللغويني واملف�سرين والأطباء وغريهم ؛ يف الفلك الفل�سفي ملغزى هذه الآية الكرمية
وداللتها القائمة على �أن الفقـوع �صفـة �أو نعت خمت�ص بال�صفرة وال يو�صف به �أي لون
�آخر :فالأ�صفر فـاقع ؛ والأ�سود حالك ؛ والأحمر قان ؛ والأخ�ضر نا�ضر ويانع ؛ والأبي�ض
نا�صع و�ساطع  .ويعني فقوع اللون خلو�ص �صفرته التي ت�سـرالناظر �إليها ؛ ملا يكاد يكون
عليه هذا اللون الأ�صفر من البيا�ض النا�صع ال�ساطع الذي يبعث على التخيـل ب�أن �شعاع
ال�شم�س يخرج منه  .ويف هذا ال�سياق ؛ يقول ابن عبـا�س ( ر�ضي اهلل عنه  ،ت  78هـ /
 697م )  « :ال�صفـرة ت�سـر النفـ�س « ( . ) 27
ويف هذا ال�سياق �أي�ضاً ؛ يذكر م�ؤلف كتاب ( مفرح النفـ�س  :باب اللذة املكت�سبة للنفـ�س
عن طريق حا�سة الب�صر )  « :النفـ�س تبتهج مبا كان من الأج�سام له اللون الأحمر
والأخ�ضر والأ�صفر �إما ب�سيطاً �أو مركباً بع�ضها من بع�ض فنظر هذه يوجب راحة النف�س
ولذة القلب و�سرور العقل ون�شاط الذهن وتوفر القوى وانب�ساط الروح  ،و�إمنا قلنا ذلك
لأنها �ألوان م�شرقة نرية  ،فالنفـ�س لإ�شراقها ونورانيتها ؛ متيل �إىل ما ينا�سبها ؛ فتحدث
هذه احلاالت املذكورة ؛ لأن النورحمبوب ومع�شوق  ..وانظر �إىل حكمته �سبحانه كيف
جعل هذه الألوان الأربعة املذكورة ؛ �أعني الأ�صفر والأبي�ض والأحمر والأخ�ضر فى �أعظم
الأج�ساد و�أ�شرفها و�أبهجها و�أح�سنها منظراً ؛ وهي :الذهب الأ�صفر؛ والل�ؤل�ؤ الأبي�ض؛
والزمرد الأخ�ضر؛ والياقوت الأحمر ؛ ومل يجعل �شيئاً من الأحجار �أعز منها وال �أ�شرف
؛ وجعل غاية كل واحد منها �أن يكون بهذا اللون املذكور» ( .) 28
�أ�صل التذهيب الإ�سالمي و�أ�سبابه :

لعل من الطريف العلمي �أن نبتديء الكالم يف �سياق ن�شـ�أة التذهيب الإ�سالمي وتطوره
مبا ت�شري �إليه اللغة العربية من التفريق املعنوي وال��داليل بني كل من لفظـَي الذهب
والترب؛ فهي ت�سمي الذهب ذهباً �إذا كان م�صنعاً  ،و�إلإ ف�إنها تطلق لفظ التربعلى الذهب
ء
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الطبيعي غريامل�ضروب ( . ) 29
و�إذا كان من داللة يف ذلك ؛ فهي �أن العرب ؛ يف ما قبل الإ�سالم ؛ كانوا قد عرفوا
الذهب معرفة جيدة ؛ �سواء �أك��ان طبيعياً خال�صاً �أم م�صنوعاً يف غ�يره من املواد
والأ�شكال واال�ستعماالت املختلفة ؛ �إذ ت�شري الأخبار �إىل �أن كبري �آلهتهم امل�سمى  :هبـل
؛ كان م�صنوعاً من عقيق وذهب (  ، ) 30وت�شري كذلك �إىل �أنهم كانوا ي�ستخدمون
الذهب نقداً يف املجال االقت�صادي والتبادل التجاري يف ما بينهم ومع غريهم من املراكز
التجارية الأخرى ؛ حتى �صار الذهب مكياالً لأهل اليمن (  ، ) 31وت�شري �أي�ضاً �إىل �أنهم
كانوا ي�ستخدمون الذهب لعالج الأ�سنان وتقوميها مثـالً مبا �سمته بع�ض م�صادرها � :شـد
الأ�سنان بالذهب  ،وكانت �صياغة الذهب مبكة �سائدة لإ�ستخدامه يف احللية والزينة
التي درج عليها بع�ض الأثرياء القدامى ؛ يف �شبه جزيرة العرب بعامة ويف مكة منها
بخا�صة ؛ من الرجال والن�ساء على حد �سواء  ،ف�ضالً عن �أن التهادي اخلا�ص والر�سمي
يف ذلك املجتمع كان يقوم على الذهب  ،ورمبا لذلك نالحظ ب�أن �أغلب الهدايا من
الألب�سة التي كانت تقدم �إىل الر�سول الكرمي حممد ( �ص ) كانت مو�شاة �أو من�سوجة
بالذهب ( . ) 32
ورمبا كانت هذه املعرفة العربية املبكرة بالذهب وا�ستعماالته املختلفة العامل الرئي�س
يف معرفتهم بالتذهيب ومزاولته يف �إ�ضفاء القيمة العالية على الأ�شياء والأعمال والأفعال
 ،فنجد التذهيب فكرة جمالية متقدمة يف بع�ض �أدوات الزينة ومظاهرها عند ه�ؤالء
العرب  ،ميكن �أن ن�ستخل�صها من ما ورد يف م�صادر التاريخ االجتماعي والأدبي للعرب
يف ما قبل الإ�سالم ؛ ب�ش�أن ماكان لديهم من الأمتعة والأدوات وغري ذلك :
ولعل من �أبرز تلك الأمتعة ؛ على �سبيل املثال ال احل�صر ؛ ما كانوا ي�سمونه  :املذاهيب
 ،واملذاهب (  .. ) 33فقـد كانت لفظة املذاهيب تطلق ؛ عندهم ؛ على �سـيور متوه
بالذهب ؛ وهي عبارة عن �أحزمة من اجللود كانت تذهب بخطوط متتابعة منتظمة
؛ يرى بع�ضها يف �إثر بع�ض� .أما لفظة املذاهب فتطلق على ال�برود املو�شــاة بالذهب
�أواملطرزة به  .والربود  :جمع بردة  ،عبارة عن ثوب خمطط من�سوج من الكتـان امل�صبوغ
ب�أ�صباغ الذهب النادرة ذات اللون الأ�صفرالفاقع ؛ امل�ستخرج من نبات الور�س املعروف
�أي�ضاً بالزعفران .وكانت الربود اليمنية من ملبو�سات الرجال الفاخرة يف �شبه اجلزيرة
العربية وخارجها �أي�ضاً .
ومثلما كانت هذه الربود �أ�شهر املن�سوجات الذهبية �آنذاك  ،كانت الو�صـايل ( جمع
ء
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و�صيلة ) كذلك ؛ فهي :ثوب مياين خمطط بخيوط م�صبوغة ب�ألوان متباينة �أبرزها
اللون الذهبي املطبوع عليها مباء الذهب ؛ من�سوجة بطريقة منف�صلة �أو مت�صلة يف
اللحمة وال�سداة ؛ م�شكلة نوعاً من الزخرفة الهند�سية املجردة عن �شكل واحد متماثل .
وكانت الو�صايل �أح�سن الأقم�شة العربية و�أنف�سها و�أندرها �آنذاك ؛ فكان منها �أول ك�سـوة
للكعبة امل�شرفة ( . ) 34
ولعلنا جند؛ من هنا؛ التذهيب وا�ضحاً يف بع�ض روايات ت�سمية الق�صـائد املعلقات
بال�سموط ؛ وهي �صفوف اجلواهر املنتظمة � ،أو باملذهبـات ؛ فكانت معلقة امريء القي�س
ت�سمى مذهبة امريء القي�س  ،وهكذا  :مذهبة زهري ،وغريها من الق�صائد املعلقات التي
يذكر بع�ض م�ؤرخي ال�شعرالعربي ونقـاده (  ) 35ب�أن العرب عمدت �إىل �سبع ق�صائد
من ال�شعر؛ تخريتها وف�ضلتها على غريها ؛ فكتبتها مباء الذهب يف القباطي (  ) 36؛
وعلقتها على �أ�ستار الكعبة .
وكان الزعفران امل�صدرالنباتي الأول للون الذهبي؛ عند العرب منذ ما قبل الإ�سالم ؛
ويف ما بعد ظهوره وازدهاره احل�ضاري ؛ فقـد كان اليمنيون القدامى �أول من ا�ستح�ضر
اللون الأ�صفرالفاقع من الور�س :وهو نبات عربي ي�شبه ال�سم�سم ؛ يولد �صبغة ذهبية نادرة
كان يطلق عليها  :ماء الذهب  .ولتفردهم وا�شتهارهم بها ؛ دخلت يف جملة جتارتهم
النفي�سة مع بع�ض البلدان املجاورة ؛ في�صدرونها �شماال ً ؛ حتى �إن بع�ض الروايات تذكر
ب�أن لون ظهور جمال اليمن التجارية احلاملة لهذه املادة ال�صبغية كثرياً ما كان ي�صفر
مت�أثراً بلون �أحمالها من ماء الذهب ( . ) 37
ولعل من اجلدير بالبحث العلمي يف هذا املو�ضوع �أخذ هذه املعلومات اللغوية والت�أريخية
والفنية على حممل الإن�صاف يف اعتبار التـذهيب فناً عربياً قبل �أن يكون �إ�سالمياً ؛ وعد
هذا الفن العربي �أ�صالً معرفياً لفـن التذهيب الإ�سالمي  ،ال�سيما �أن لدينا يف �سياق
توكيد الأ�صل العربي لفـن التذهيب الإ�سالمي �أكرث من دليل ؛ لعل من �أهمها و�أبرزها :
املعاين والدالالت التي ميكن �أن ن�ستنبطها من اخلطاب القر�آين حول الذهب والتذهيب
؛ وعالقته ب�أهميتهما عند العرب الذين كان هذا اخلطاب القر�آين ؛ منذ بدايته ؛ موجهاً
ب�شكل مبا�شر �إليهم ؛ قبل غريهم .
�إن هذا اخلطاب القر�آين هو الدليل الرئي�س يف توكيد هذه الفكرة و�إثباتها علمياً
يف ن�شـ�أة التذهيب فناً �إ�سالمياً مبكراً ؛ بل هو يف احلقيقة من �أول الفنون الإ�سالمية
النا�شئة من �أ�صول عربية خال�صة (  ، ) 38فقد عني القر�آن الكرمي كثرياً مبو�ضوعة
ء
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الذهب والتذهيب عند العرب وامل�سلمني من خالل تكرار احلديث عنه ؛ ت�صريحاً �أو
تلميحاً ؛ يف �أكرث من �ست �آيات قر�آنية ؛ بل �إن �إحدى �سور القر�آن الكرمي قد ت�سمت بـا�سم
الزخرف الذي ف�سره بع�ض �أهل التف�سري والبيان مبعنى الذهب وداللته على التذهيب :
( �أو يكون لك بيت من زخرف  .الإ�سراء � ) 93 :أي « :بيت من ذهب « (  ) 39؛ ف�ضالً
عن معاين اجلمال واحل�سن والزينة واحللية .
ويك�شف اخلطاب القر�آين ؛ بكل و�ضوح ؛ عن املعاين والدالالت والإ�شارات الآتية :
• مكانـة الذهب عند العرب وكرثة امتالكهم له وتعاطيهم به يف املجاالت املختلفة ؛
وال�سيما منها  :االقت�صادية واالجتماعية � ،إذ كثرياً ما ي�ؤكد اخلطاب القر�آين �ضرورة
ترك عادة اكتنازه ؛ و�ضرورة تداوله بني النا�س �إنفاقاً يف �سبيل اهلل  .. ( :والذين يكنزون
الذهب والف�ضة ؛ والينفقونها يف �سبيل اهلل فب�شرهم بعذاب �أليم  .التوبة . ) 34 :
• �أهمية التذهيب عندهم ؛ ودوره الرمزي لديهم يف تعزيز املكانة االجتماعية
وال�سيا�سية يف املجتمع؛ فقد عظم اخلطاب القر�آين التحلية بالذهب؛ كما يقـول بع�ض
املف�سرين يف �شرح قوله تعاىل ( :ويحلون فيها من �أ�ساورمن ذهب  .الكهف  ، 31 :احلج
 ،22 :فاطر ) 35 :؛ ويف بيان داللة قوله تعاىل  ( :فلوال �ألقي عليه �أ�سورة من ذهب .
الزخرف  )53 :من �أن « �إلقـاء الأ�سورة كناية عن �إلقاء مقاليد احلكم ؛ �أي � :أ�سبابه
التي هي كاملفاتيح له .وكانوا �إذا �سودوا رجالً �سوروه وطوقوه بطوق من ذهب علماً على
رئا�ستـه وداللة ل�سيادته « ( . ) 40
•الذهب من زينة اجلنة ونعيمها املقيم املتمثل يف بع�ض مظاهره بالو�صف القر�آين
للذهب مبعثاً للنور واحلبور وال�سرور وراحة النف�س ولذة العني وما وراء ذلك من ال�سعادة
والر�ضا والطم�أنينة والرفاه يف اجلنة  ( :و�صحاف ٍ من ذهب  .الزخرف . ) 71 :
ومن جهة التف�سري العلمي لذلك كله ؛ مال العديد من الفال�سفة وعلماء الكيمياء
امل�سلمني �إىل �أن « الذهب  :معدن طبعه حار لطيف .ول�شدة اختالط �أجزائه املائية
ب�أجزائه الرتابية ؛ ال حترتق بالنار؛ لأن النارال تقـدر على تفريق �أجزائه ؛ وال تبـلى
بالرتاب ؛ وال ت�صـد�أ على طول الزمان  .وهي لينة �صفراء؛ حلوة الطعم ؛ طيبة الرائحة
؛ ثقيلة ورزينة جداً ؛ ف�صفرة لونها من ناريتها ؛ ولينها من دهنيتها ؛ وبريقها من
�صفاء لونها ؛ ورزانتها من ترابيتها  .وهي من �أ�شرف نعـم اهلل على عباده ؛ �إذ بها قوام
�أمورالدنيـا ونظـام �أحوال اخللق « ( .) 41
ورمبا انعك�ست هذه الر�ؤية املعرفية العربية ولإ�سالمية �إىل الذهب على جممل العوامل
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الفاعلة وامل�ساعدة يف قيام التذهيب الإ�سالمي وخ�صو�صيته  ،فقـد �أدت عوامل تنامي
الرفاه الإجتماعي واخلربة اجلمالية لدى النخب احلاكمة يف بع�ض الدول الإ�سالمية
ولدى بع�ض الطبقات الإجتماعية املي�سورة يف املجتمعات الإ�سالمية يف التعامل مع هذا
الفن وقيمته املادية والرمزية �إىل تفجرالإبداع الإ�سالمي وتقدمه ومتيزه فيه على م�ستوى
ال�صناعة والأداء والأ�سلوب وكرثة ا�ستخدامه يف خمتلف الفنون وال�صنائع الإ�سالمية
على نحو مل ي�سبق �إليه يف �شتى جماالت الت�صميم والتزيني .
ولكن العامل الأكرث فاعلية وت�أثرياً يف جعل التذهيب فناً �إ�سالميا خا�صاً ومتميزاً ؛
و�صناعة من ال�صناعات الذوقية الراقية يف احل�ضارة الإ�سالمية  ..هو التقدم العلمي
الذي بلغه العرب وامل�سلمون يف جمال كيمياء الذهب خا�صة ؛ وعالقتها ب�صناعة الأحبار
والأل��وان بعامة  ،فقـد فتح ما تو�صلوا �إليه يف هذين املجالني باب الإب��داع الفني يف
التذهيب وا�سعاً يف الأداء والإنتاج � ،إذ كان االكت�شاف العلمي الإ�سالمي ملعادالت حل
الذهب الكيميائية قد �أدى �إىل ا�ستخدامه ؛ لأول مرة ؛ يف �صناعة املادة املائعة �أو ال�سائلة
التي يكتب بها على الرق والقرطا�س والكاغد والورق وغري ذلك .
ولقـد �إزدهرت �صناعة مادة الكتابة ال�سائلة هذه يف الأو�ساط الإ�سالمية املختلفة ؛
وخا�صة منها �أو�ساط الكتاب والوراقني واخلطاطني واملذهبني و�أمثالهم من العاملني
يف ال�صناعات العلمية والثقافية واجلمالية وم�ؤ�س�سـاتها التي كانت منت�شرة يف املجتمع
العربي والإ�سالمي  ،ك��الإدارات ال�سيا�سية العامة املعروفة بدواوين الكتابة والإن�شاء
والعالمة والتوقيع وغريها  ،وامل�ؤ�س�سـات العلمية املعنية بالرتجمة والت�أليف والن�شر
مما كان يعرف ببيوت احلكمة ودورها  ،وما يرتبط بهذه امل�ؤ�س�سـات من خزانات الكتب
اخلا�صة  ،ف�ضال ً عن املكتبات العامة  ،و�أ�سواق الوراقني النا�شطة يف �صناعة الكتاب
العربي الإ�سالمي وجتارته ؛ �إذ يذكر �إبن الندمي ( حممد بن �إ�سحق  ،ت  387هـ /
 998م ) بع�ضاً من « �أ�سماء املذهبني للم�صاحف « و « �أ�سماء املجلدين املذكورين « (
 ) 42يف هذه الأو�ساط اخلا�صة والعامة .
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■ ن�شـ�أة التذهـيب الإ�سالمي وتطوره :
ن�شـ�أ التذهيب يف وقت مبكر من ت�أريخ الفن الإ�سالمي؛ �إذا ما عددنا بداية هذا
التاريخ مع �شروع اخلالفة الرا�شدة على عهد اخلليفة الثالث عثمان بن عفان ( ر�ضي
اهلل عنه ) بكتابة امل�صحف الإمام ؛ وتو�سعة امل�سجد النبوي ال�شريف و�إعماره ؛ لأول
مرة  ،فقد كان القر�آن الكرمي �أول �شيء يذهب  gildedيف الإ�سالم ؛ �سواء �أكان على
العمارة �أم يف امل�صحف ال�شريف ؛ �إذ يذكر �إبن الندمي ب�أن خالد بن �أبي الهياج ( كان
كاتباً للوليد بن عبد امللك ت  89هـ  708 /م )  « :هوالذي كتب الكتاب يف قبلة م�سجد
النبي ( �صلى اهلل عليه و�سلم ) بالذهب من ( ال�شمـ�س و�ضحاها ) �إىل �آخر القر�آن ؛
فيقـال �إن عمر بن عبد العزيز (  99ـ  101هـ 717 /ـ  720م ) قال � :أريد �أن تكتب
يل م�صحفاً على هذا املثال  ،فكتب له م�صحفاً تنـوق فيه ؛ ف�أقبـل عمر يقلبه وي�ستح�سنه
؛ وا�ستكرث ثمنـه فرده عليه « ( .) 43
و�إذ يبدو ؛ من هنا ؛ ب�أن خالد بن �أبي الهياج كان �أول الفنانني امل�سلمني يف جمال
التذهيب  ،ف�إن امل�صحف ال�شريف هوالعمل الفني الأول (  ) 44والأهم الذي اخت�ص
بالتذهيب نتاجاً فنياً داخالً ؛ دخوال ً ع�ضوياً ؛ يف فنون الكتاب الإ�سالمي و�صناعته
املتعلقة ؛ تعلقـاً �شبه مطلق و�أكرث خ�صو�صية و�أدق اهتماماً ؛ بتحليـة امل�صحف ال�شريف
وتزيينه  ،وم��ن ثم بتحلية غ�يره من الكتب الدينية والأدب��ي��ة والعلمية ذات املكانة
الإجتماعية املرموقـة �أوامل�صنوعة ؛ ب�شكل خا�ص ؛ حل�ساب الكتب اخلا�صة ؛ وبالذات
خزانات ال�سالطني وامللوك والأمراء و�أمثالهم من الأغنياء واملي�سورين .
وعلى الرغم من �أن الفنانني امل�سلمني �إجتهوا �إىل تذهيب الكثري من الكتب العلمية
واللغوية والأدب��ي��ة ؛ ال�سيما املخطوطات امل�صورة باملنمنمات ؛ التي كانت « بر�سم
اخلزانات امللكية وال�سلطانية ال�سعيدة « ؛ كما كانت تو�صف دائماً مبا هو مكتوب يف
�أغلب املخطوطات الإ�سالمية املذهبـة  ..ظل امل�صحف ال�شريف هو املجال الأو�سع
والأرحب لفـن التذهيب الإ�سالمي ؛ فقـد رافق هذا الفـن فنون امل�صحف الأخرى كاخلط
والزخرفة ؛ ب�شكل كبري يبعث على االعتقاد بعدم الف�صل بني هذه الفنون جميعاً يف
�صناعة امل�صحف ال�شريف .
�إن كتـابة القر�آن بالذهب كانت من « �آداب كتابة القر�آن الكرمي « و» خط امل�صحف
ال�شريف « ؛ كما خل�ص �إىل ذلك بع�ض علماء الأمة وفقهائها املخت�صني بعلوم القر�آن
والفقـه والفـن الإ�سالمي ؛ فا�ستح�سنوا تذهيب امل�صحف  ،على العموم ؛ كما هو احلال ؛
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على �سبيل املثال ال احل�صر؛ يف ر�أي الإمام �أبو حامد الغزايل ( ت  505هـ 1111 /
م ) الذي يقول  « :يح�سن كتابة امل�صحف بالذهب « (  .) 45ولذلك ؛ ازدهرت كثرياً
كتابة امل�صحف ال�شريف مبداد الذهب؛ و�أ�صبح من ال�صعب جداً ح�صر �أعداد مثل
امل�صاحف املذهبة (  ) 46لكرثتها الكاثرة .
وكانت الزخرفة الإ�سالمية بنمطيها املعروفني  :التوريق الذي هـو الزخرفة النباتية
 ،والأراب�سك  Arabesqueالذي هو الزخرفة الهند�سية  geometricalهي
املجال الفني الآخر للتذهيب القر�آين ؛ حيث تدخل هذه الزخرفة يف �صناعة امل�صحف
ال�شريف دخ��والً �أ�سا�سياً ال يقل �أهمية وظيفية ً عـن دخول اخلط يف كتابة امل�صحف
و�صناعته ؛ �إذ قامت خ�صائ�ص امل�صحف القرائية على عالمات و�أ�شكال خا�صة
وظيفتها الأ�سا�سية ح�سن ت�صميم �صفحات امل�صحف وتزيني ت�شكيالتها الفنية مبا
يخدم تي�سريقراءة الن�ص القر�آين وترتيله .ويقوم ذلك على تق�سيم هذا الن�ص �إىل
وحدات قرائية ذات طول معني يتحدد مبجموع كل خم�س �آيات �أو ع�شر �أو �أكرث و�أماكن
ال�سجود وغري ذلك مما يعرف ؛ يف امل�صطلح الفني لعلم ر�سم امل�صحف؛ بالأن�صاف،
والأ�سباع ،والأجزاء ،والأحزاب ،والأع�شار ،والأخما�س ،وغريها .
�إن هذه العالمات ذات الوظيفة القرائية يف امل�صحف ال�شريف هي عبارة عن �أ�شكال
و�صور وعنا�صر زخرفية حم�ض ؛ نباتية �أو هند�سية  .و�إبتد�أت هذه العالمات ؛ من
الناحية ال�شكلية ؛ بالنقطـة مثلثة الهي�أة  ،ثم �إ�ستبدلت ب�أ�شرطة من خطوط مر�سوم
بع�ضها فوق بع�ض  ،ثم �أحيطت هذه الأ�شرطة وتلك النقاط بدوائر م�شابهة يف هي�آتها
ل�صورة ال�شم�س  ،ولذلك �سميت هذه الأ�شكال الزخرفية الدائرية امل�شعة بالـ ( �شم�سـة)
( . ) 47
وتتعدد �أ�شكال هذه الدوائر ال�شم�سية التي تنطلق منها خطوط الإ�شعاع لت�شكل �أ�شبه
ما يكون بـزخرفة مروحية  ،فقد ت�ستخدم هذه الدوائر �أي�ضاً يف �شكل �آخر من الأ�شكال
وال�صور الزخرفية تلك هي  :الزخرفة جنمية ال�شكل  ،والزخرفة وردية ال�شكل  ،وغريها
مما يقع ؛ وظيفة وت�صميماً ؛ يف خمتلف �صفحات امل�صحف ال�شريف .
ولكن الذي يعنينا يف هذا ال�سياق هو تذهيب هذه الأ�شكال وال�صور الزخرفية ؛ �إذ يدخل
اللون الذهبي عن�صراً �أ�سا�سياً من عنا�صرها الت�صميمية والداللية ؛ مبا ميكن القول معه
ب�أن العالقة بني الزخرفة والتذهيب هي عالقة ع�ضوية متينة ي�صعب �أن تنف�صم ؛ بل
هي �أقوى عالقات التذهيب اجلمالية والرمزية بالفنون الإ�سالمية الأخرى.
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�أما املجال الفني الآخر للتذهيب فهو املنمنمات التي هي عبارة عن عمل فني ت�صغريي
من �أعمال الر�سم والت�صوير  Paintingيف الكتب واملخطوطات  .وتعد النمنمـة �أ�سلوباً
من �أ�ساليب التزيني والتزويق  ،ولذلك اليفرق الدار�سون ؛ �أحياناً كثرية ؛ بني النمنمة
والتذهيب  ،ويعدونهما �شيئاً واحداً يف �صناعة الكتاب ؛ �ش�أنها يف ذلك �شـ�أن الزخرفة
التي ي�صعب ف�صل التذهيب ؛ بو�صفه عمالً فنياً ؛ عنها  ،وعن املنمنمات �أي�ضاً .
ومن هنا  ،يكون دخول التذهيب يف �إنتاج املنمنمات جزءاً من العمل الت�صويري نف�سه ؛
�سواء �أكان ذلك با�ستخدام اللون الذهبي يف تلوين ال�صورة �أم ب�إ�ستخدام املداد املذهب
يف تزيني الن�ص امل�صاحب لل�صورة �أم ب�إ�ستخدام �أ�ساليب التذهيب وتقنياته الأخرى ؛
كالرتميل بربادة الذهب يف تزويق املنمنمـة ؛ وغري ذلك  .ون�ستطيع �أن منيز العديد من
�أنواع ال�صور الذهبيـة ؛ الرمزية وغري الرمزية ؛ يف �أعمال املنمنمات الفنية امل�صاحبة
لن�صو�ص املو�ضوعات العلمية ( الريا�ضيات والفلك والطب مثالً ) والأدبية ( ال�شعر
والق�صة وال�سرية مثالً ) ( . ) 48
وي�أخذ التذهيب يف جلود الكتب واملخطوطات خ�صو�صية معينة على م�ستوى العمل
والأ�سلوب؛ يف �سياق ازدهارالتجليد الإ�سالمي وتطوره التقني الذي كان من �أبرز مظاهره
 :ا�ستبدال اخل�شب بالورق املقوى مادة رئي�سة جللود الكتب؛ ف�ضال ً عن تذهيبها بطريقة
الكب�س ال�ساخن ؛ التي ظهرت لأول مرة يف الأندل�س ؛ ثم انتقـل بعد مائتي �سنة �إىل �أوروبا
التي تعلمته مع التذهيب على �أيدي امل�سلمني ( . ) 49
ويعرف تذهيب جلود الكتب؛ عامة؛ مب�صطلح التطبيـق ..مثلما كان التجليد يعرف
عند �أهل املغرب والأندل�س؛ خا�صة ؛ مب�صطلح الت�سـفري(  .) 50ويندر �أن جند م�صحفاً
جملداً من غري تطبيق بالذهب ؛ ال�سيما �أن الإهتمام بامل�صحف كثرياً ما يجمع عليه
�أغلب املخت�صني من �أهل العلم والفن وال�صناعة ( . ) 51
■ خـامتـة :
ويبدو ؛ من هنا ؛ ب�أن التذهيب الإ�سالمي يكاد يكون تقنية �أو فناً خا�صاً بتحلية الكتب
وتزيينها ؛ �إذ �إن ا�ستخدامه يف جمال �صناعة الكتاب كان �أكرث من ا�ستخدامه يف �أي
جمال �آخر من ال�صناعات اجلمالية والذوقية الداخلة يف العمارة والت�صميم الداخلي
كتذهيب اخل�شب والزجاج واخلزف واملعادن وغريها من هذه ال�صناعات  .وعلى الرغم
من �أن هذا الفن يبدو �أكرث تعلقاً وظيفياً وداللياً بفنون الكتاب الإ�سالمي من الفنون
ء

العدد  55 -ل�سنة 2010

224

التذهيب الإ�سالمي املنطلقات الت�أريخية و�أ�س�س الت�صنيف

دكتـور �إدهـام حممـد حنـ�ش

الإ�سالمية الأخرى ..يبدو التذهيب الإ�سالمي ؛ �أخرياً ؛ وك�أنه الفن الزخريف اجلامع ؛
يف فل�سفته الرمزية ؛ لأنواع التزيني والتزويق بالفنون الزخرفية والت�صويرية كالأراب�سك
والتوريق واملنمنمات واخلط وغريها من الفنون وال�صنائع الإ�سالمية املتعلقة بالكتـاب
والعمارة والت�صميم الداخلي وغريها  .وتتجلى طبيعة هذا الفن الزخرفية يف الأ�ساليب
والتقنيات التي تفنـن املذهبون امل�سلمون يف تطبيقها على خمتلف املواد واخلامات .
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■ الهوامـ�ش وامل�صـادر :

(  ) 1ـ يقول ريت�شارد �إيتنكهاوزن ( تراث الإ�سـالم  ،ت�صنيف � :شاخت وبوزورث  ،ترجمة  :ح�سني م�ؤن�س ( الدكتور )
وزمال�ؤه  ،عامل املعرفة  ،الكويت � ، 1988ص  " : ) 473ال ميكن فهم هذه ال�صنعة يف �أعظم مراحلها �إبداعاً ؛ وهي
الن�صف الثاين من القرن ال�ساد�س ع�شر  ،دون �أن يدخل يف اعتبارها فن ت�سفريالكتب عند امل�سلمني " .
وقد حاول بع�ض دار�سي الفنون الإ�سالمية ت�صنيف تلك املرتبط منها باملواد  materialsاملختلفة من اخل�شب
والقما�ش واحلجر واملعادن كالذهب والف�ضة وغريها  :فنوناً فرعية �أو ثانوية  ، Minor Artsوي�سميها بع�ض ه�ؤالء
الباحثني  :الفنون ال�صناعية �أوالفنون التطبيقية �أوالفنون الزخرفية .
(  ) 2ـ �أحمد تيمور  :الت�صوير عند العرب � ،أخرجه  :زكي حممد ح�سن (الدكتور)  ،مركز ال�شارقة للإبداع الفكري ،
�ص . 179
(  ) 3ـ ي�ستخدم كثريمن درا�سات الفن الإ�سالمي لفظ ( الزخرفة ) مبعناه اللغوي الدال على التحلية و التزيني
 Decorationح�سب ؛ و�صفاً يف التعبري عن عموم الفنون الإ�سالمية من دون تفريق بينها معرفياً �أو �إ�صطالحياً على
�أ�سا�س املفهوم العلمي  ،حيث يكون فـن الزخرفة  Ornamentationواحداً من هذه الفنون .
(  ) 4ـ Turkish Decorative Arts , Golden Horn , Istanbul 1999 , p 104 Metin
: Sozen
(  ) 5ـ ينظر :فن الزخرفة والتذهيب عند العثمانيني ـ الف�صل الثالث يف  :الدولة العثمانية تاريخ وح�ضارة � ،إ�شراف
وتقدمي �أكمل الدين �أوغلي  ،ترجمة �صالح �سعداوي � ،إ�ستانبول  ، 1999مج � ، 2ص . 751
(  ) 6ـ ينظر  :فران�سوا ديرو�ش  :املدخل �إىل علم الكتاب املخطوط باحلرف العربي  ،ترجمة � :أمين فواد �سيد  ،م�ؤ�س�سة
الفرقان للرتاث الإ�سالمي  ،لندن . 2005
(  ) 7ـ وقيل  :الور�س والذهب  .وال�صفراء  :الذهب للونها  ،مثلما ت�سمى الف�ضة  :البي�ضاء  .ينظر  :جممع اللغة العربية
 :املعجم الو�سيط  ،مكتبة ال�شروق الدولية  ،ط  ، 4م�صر � ، 2004ص . 24
ت�صنف املعرفة الإن�سانية الذهب  Goldب�أنه معدن من املعادن الفلزية املكونة للطبيعة ؛ حيث يوجد فيها على هي�أة
حبيبات داخل ال�صخور ويف قيعان الأنهار� ،أو على �شكل عروق يف باطن الأر�ض  ،وغالباً ما يوجد الذهب مع معادن �أخرى
كالنحا�س والر�صا�ص  .وبتو�صل العلم الإن�ساين �إىل حـل ال�شفرة البنيوية والهند�سية لهذا املعدن الطبيعي النفي�س؛ عرف
الإن�سان خ�صائ�صه الفيزيائية والكيميائية الفريدة التي من �أبرزها  :الليونة والنعومة والقوة املقاومة للت�آكل؛ لكونـه من
�أكرثالعنا�صر كثافةً  ..مثلما عرف بخ�صائ�صه اجلمالية الفـذة والنـادرة املتمثلة يف اللون الأ�صفرالرباق الذي ال ي�شاركه
فيه �أي من املعادن الطبيعية الأخرى  .وبف�ضل خ�صائ�صه الطبيعية واجلمالية هذه ؛ يتمتع الذهب بجاذبية نف�سـية قوية جداً
عند الإن�سـان ؛ جعلته يحظى باملكانة الأوىل والأعلى قيمة يف التعامل الفطري والتقليدي  traditionalمع الطبيعة
وموادها النفي�سة امل�سخرة خلدمة الإن�سان وعي�شه الهاينء الرغيد على هذه الأر�ض ؛ �إذ �إن الإن�سـان نـزع �إىل تقـدير هذا
املعدن واحرتامه ب�إعتباره ال�شيء الأنفـ�س والأغلى بني مواد الطبيعة ؛ فهو لذلك كان يعرف مبلك املعادن و�سيدها ؛ بل
عده العراقيون القدماء ؛ مثال ً ؛ م�صدراً من م�صادر ال�سلطة واملُلك يف الأر�ض ؛ و�إعتربه امل�صريون القـدماء معدن الآلهة
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؛ و�إتخذه الإن�سان احلديث واملعا�صر قاعدة احلياة االقت�صادية واالجتماعية  .ينظر  :زكريا هميمي (الدكتور)  :الذهب
�أمري املعادن  ،مكتبة مدبويل  ،القاهرة . 2002
الزعفـران  Saffronهو نبات ب�صلي من ف�صيلة ال�سو�سنيات .واجلزء الفعال يف الزعفران هو مي�سم الزهرة ؛ الذي
عبارة عن ع�ضو التلقيح فيها ؛ وذلك لأن املي�سم يحتوي على زيت دهني طيار ذي رائحة عطرية ومواد ملونة  .وهذه
املادة لونها �أحمر برتقايل ،وذات رائحة نفاذة  ،وطعم مميز .وحتفظ يف �أوان حمكمة لكي ال تفقد قيمتها كمادة ثمينة .
وللزعفران فوائد عدة ؛ طبية واجتماعية  ..فهو؛ كما يقول ابن �سينا ؛ يجلي الب�صـر ويقويـه ؛ ومينع النوازل �إليه ؛ وينفع
من الغ�شـاوة يف �أع�ضاء العني  .وي�ضيف ابن �سينا بان من �أعظم فوائده النف�سية هو�أنه يدخل ال�سرور على قلب �شـاربه ،
كما يدخل لونه الأ�صفر الفاقع ال�سرور على النف�س ؛ ولذلك ي�ستح�سن التزين به  .ينظر � :إبن قا�ضي بعلبك ( بدر الدين
املظفر بن جمد الدين عبد الرحمن بن �إبراهيم  ،ت  650هـ  1252 /م )  :مفـرح النفـ�س  ،حتقيق  :عبد الفتـاح عبد
الرزاق حنون (دكتور) و يا�سر �صباغ ( دكتور)  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت � ، 2006ص . 35
(  ) 8ـ ينظرعلى �سبيل املثال ال احل�صر :حممد بن مكرم �إبن منظور ( ت  711هـ  1311 /م )  :ل�سـان العرب ،
حتقيق  :عبد اهلل علي الكبري ؛ وحممد �أحمد ح�سب اهلل ؛ وها�شم حممد ال�شاذيل  ،دار املعارف  ،القاهرة . 1522 ،
(  ) 9ـ ـ �أبو بكر حممد القللو�سي ( ت  707هـ  1308 /م )  :حتف اخلوا�ص يف طرف اخلوا�ص  ،حتقيق  :ح�سام �أحمد
خمتار العبادي ( دكتور )  ،من�شورات مكتبة الإ�سكندرية � ، 2007 ،ص . 8
(  ) 10ـ ـ حتقيق  :عبد ال�ستار احللوجي ( دكتور ) و علي عبد املح�سن زكي  ،جملة معهد املخطوطات العربية  ،مج /
 ، 17ع  ، 1مايو . 1971
(  ) 11ـ ـ ديرو�ش  :املرجع ال�سابق ؛ �ص  . 199وينظر الن�ص " زمـك هذا ال�سبع ال�شريف و�أخوته ؛ العبد الفقري اىل
اهلل تعاىل ؛ الراجي عفو اهلل ورحمته ؛ �أيدغدي بن عبد اهلل البدري ؛ عفا اهلل عنه ؛ يف �سنة  " 705يف :
David James : QUR'ANS OF THE MAMLUKS , Thames and Hudson p
. 220
(  ) 12ـ ـ النويري  :بلوغ الأرب يف فنون الأدب  ،ن�سخة م�صورة  ،امل�ؤ�س�سة امل�صرية العامة للت�أليف والرتجمة والطباعة
والن�شر  ،القاهرة . 222 / 9 ،
(  ) 13ـ ـ �أبو بكر حممد بن يحيى ال�صويل ( ت  335هـ  946 /م ) � :أدب الكتاب  ،حتقيق  :حممد بهجة الأثري ،
دار الكتب العلمية  ،بريوت � ،ص . 156
(  ) 14ـ ديرو�ش  :املرجع ال�سابق � ،ص . 377
(  ) 15ـ . Sozen : op . cit , p. 104
(  ) 16ـ نقال ً عن � :أحمد تيمور  :املرجع ال�سابق � ،ص . 279
(  ) 17ـ علي �أحمد الطاي�ش (الدكتور)  :الفنون الزخرفية الإ�سالمية املبكرة  ،مكتبة زهراء ال�شرق  ،ط  ، 2القاهرة
� ، 2003ص . 38
(  ) 18ـ �إختارال�شريف الإدري�سي ( �أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن �إدري�س  ،ت  560هـ  1166 /م ) يف كتابه
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املو�سوم بـ ( نزهـة امل�شتاق يف اخرتاق الآفاق ؛ ن�سخة  549 :هـ  1151 /م) " اللون الوردي املذهب " للداللة على املدن
؛ واللون الأزرق للداللة على البحار املاحلة  ،واللون الأخ�ضرللداللة على املياه الداخلية  ،وهكذا الألوان الأخرى  .ينظر:
ديرو�ش  :املرجع ال�سابق � ،ص  . 207ولعل من املفيد �أن ن�شري هنا �إىل �أن كتاب امل�صاحف �إ�ستخدموا اللون يف �ضبط
الر�سم القر�آين  ،فعولوا على اللون الأ�صفر/الذهبي يف �ضبط الهمزات املفتوحة  .ينظر� :أحمد بن علي القلق�شندي (
ت  821هـ  1413 /م ) � :صبح الأع�شى يف �صناعة الإن�شا  ،حتقيق حممد ح�سني �شم�س الدين  ،دار الكتب العلمية ،
بريوت . 164 / 3 ، 1985
(  ) 19ـ ينظر � :إ�سماعيل بن حماد اجلوهري ( ت  393هـ  1002 /م)  :ال�صحاح ( تاج اللغة و�صحاح العربية ) ،
حتقيق � :أحمد عبد الغفور عطار ،ط  ،4دار العلم للماليني  ،بريوت . 621 ، 535 / 2 ،1990
(  ) 20ـ �إبن جماعة ( بدر الدين حممد بن غرباهيم �سعد اهلل  ،ت  733هـ  1332 /م )  :تذكرة ال�سامع واملتكلم
 ،حيدر �آباد الدكن  1353 ،هـ � ،ص . 178
(  ) 21ـ ناجي حمفوظ � :صناعة احلرب عند العرب  ،املورد ( جملة تراثية ف�صلية حمكمة  .دارال�ش�ؤون الثقافية  .بغداد
) مج  / 29ع  ، 1ـ � ، 2001ص . 127
(  ) 22ـ املرق�شيتا  :هي �أحجار قد تكون ذهبية وف�ضية ونحا�سية وحديدية وغريها  .تت�ألف املرق�شيتا الذهبية ؛ كيمياوياً
؛ من كربيتيد النحا�س وغريه من املعادن .
(  ) 23ـ ينظر ال�صفحات . 142 ، 141 ، 130 ، 120 ، 118 ، 116 ، 115 ، 114 ، 109 ، 102 :
(  ) 24ـ ينظر ال�صفحات . 63 ، 62 ، 40 ، 33 ، 32 ، 31 :
(  ) 25ـ ينظر . 467 ، 466 ، 465 ، 461 ، 460 ، 432 / 2 :
(  ) 26ـ دار مكنز اجلزيرة للن�شر والتوزيع  ،جدة  /ال�سعودية . 2005
(  ) 27ـ ينظر  :حممد بن جرير الطربي ( ت  310هـ  922 /م )  :جامع البيان عن ت�أويل �آي القر�آن  ،حتقيق :
حممود حممد �شاكر  ،مكتبة ابن تيمية  ،القاهرة . 420 / 1 ،
(  ) 28ـ �إبن قا�ضي بعلبك  :امل�صدر نف�سه � ،ص �ص  57ـ . 58
(  ) 29ـ اجلوهري  :امل�صدر ال�سابق . 600 / 2 ، 129 / 1 ،
(  ) 30ـ كان هبل " من عقيق احمر على �صورة االن�سان ،مك�سور اليد اليمنى� ،أدركته قري�ش كذلك  ،فجعلوا له يدا من
ذهب " ينظر :ه�شام بن حممد ال�سائب الكلبي ( ت  204هـ  819 /م )  :كتاب اال�صنام  ،حتقيق � :أحمد زكي  ،دار
الكتب امل�صرية  ،القاهرة � ، 1995ص  . 28ويبدو ب�أن العرب كانوا يفرقون بني ال�صنم والوثـن  ،فالأول ما كان معموالً
من خ�شب �أو ذهب �أو ف�ضة على �صورة �إن�سان � ،أما الوثن فهو ما كان م�صنوعاً من احلجارة .
(  ) 31ـ اجلوهري  :امل�صدر ال�سابق . 129 / 1 ،
(  ) 32ـ ينظرعلى �سبيل املثال ال احل�صر� :أبو عبد اهلل حممد بن �سعد (ت  230هـ 845/م)  :الطبقات الكربى  ،دار
�صادر  ،بريوت  63 / 5 ، 35 / 3 ،؛ . 67
(  ) 33ـ �إبن منظور  :امل�صدر ال�سابق . 1253 ،
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(  ) 34ـ امل�صدر ال�سابق . 4852 ،
(  ) 35ـ �أبوعلي احل�سن بن ر�شيق القريواين ( ت  456هـ  1063 /م )  :العمدة يف حما�سن ال�شعر و�آدابه ونقده ،
حتقيق  :حممد حميي الدين عبد احلميد  ،ط  ، 5دار اجليل  ،بريوت  . 96 / 1 ، 1981وينظر  :نا�صر الأن�صاري (
الدكتور ـ عر�ض و�إنتقاء )  :من بريق العقد الفريد لإبن عبد ربه  ،دار ال�شروق  ،القاهرة � ، 1995ص . 85
(  ) 36ـ القباطي � :أطلق العرب على الن�سيج امل�صرى القدمي امل�صنوع من الكتان وال�صوف هذا اال�سم ؛ ن�سبة �إيل �أقباط
م�صر  ،وهو يعد من �أقدم املن�سوجات املزخرفة  ،حيث بدت فيه �أول حماوالت زخرفة الن�سيج امللونة بلونني �أو �أكرث  .وكان
املقوقـ�س ؛ عظيم القبط ؛ قد �أهدى الر�سول الكرمي حممد ( �ص ) ع�شرين ثوباً من قباطي م�صر  .ينظر  :تقي الدين
�أحمد بن علي املقريزي ( ت  845هـ  1442 /م )  :املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط والآثار  ،مكتبة الثقافة الدينية ،
القاهرة . 65 / 4 ،
(  ) 37ـ علي �أحمد الطاي�ش (الدكتور)  :الفنون الزخرفية الإ�سالمية املبكرة  ،مكتبة زهراء ال�شرق  ،ط  ، 2القاهرة
� ، 2003ص  . 107ويذكر الكلبي ( امل�صدر ال�سابق � ،ص  " : ) 33كان �أبرهة الأ�شرم قد بنى بيتاً ب�صنعاء ؛ كني�سة
�سماها القليـ�س ؛ بالرخام وجيد اخل�شب املذهب " .
(  ) 38ـ ي�ستبعد بع�ض دار�سي الفنون الإ�سالمية �أ�صالتها املعرفية ؛ العربية والإ�سالمية ؛ �إذ يزعمون ب�أن م�صادرها
و�أ�صولها �إما فار�سية �سا�سانية �أو رومانية بيزنطية �أو قبطية م�صرية قدمية �أوغري ذلك من امل�صادر والأ�صول احل�ضارية
غريالعربية وغريالإ�سالمية  .ينظر على �سبيل املثال ال احل�صر :دافيد تالبوت  :الفنون الزخرفية الإ�سالمية  ،ترجمة:
حممود �أنور الأ�سدي (الدكتور) و منري �صالحي الأ�صبحي (الدكتور)  ،ال�شركة ال�شرقية للمطبوعات  ،دم�شق . 1995
ويف ما يتعلق بالتذهيب؛ يذهب بع�ض ه�ؤالء الدار�سني �إىل �أن التذهيب الإ�سالمي قد �أخذ �أ�صوله من التذهيب الفار�سي
لكتب ماين ( ت  275م ) التي ترجمت �إىل اللغة العربية يف حدود القرن الثالث الهجري  /التا�سع امليالدي  ،يف �سياق
ت�أثرالت�صويرالإ�سالمي بالأ�ساليب املانوية يف الت�صوير ؛ ب�إعتبار ما هو معروف عن ماين ب�أنه كان م�صوراً ماهراً ؛ و�إنه
و�أتباعه عنوا ب�إتخاذ ال�صوروالزخرفة املذهبة يف كتبهم الدينية  .وال�شك يف بطالن هذه املزاعم ؛ ال�سيما و�إن التذهيب
الإ�سالمي ن�شـ�أ وتطور قبل �أن يرتجم بع�ض كتب املانوية �إىل العربية على يد �إبن املقفع ( ت  138هـ  756 /م ) ؛ كما
يذكر ابن الندمي .
(  ) 39ـ " قال جماهد  :كنت ال �أدري ما الزخرف ؛ حتى ر�أيته يف قراءة ابن م�سعود  ( :بيت من ذهب ) "  .ينظر :
الطربي  :امل�صدر ال�سابق . 298 / 10 ،
(  ) 40ـ �أبو الف�ضل �شهاب الدين حممود الآلو�سي (ت  1270هـ1853 /م) روح املعاين يف تف�سري القر�آن الكرمي
وال�سبع املثاين � ،إدارة املطبعة املنريية/دار �إحياء الرتاث الإ�سالمي ،بريوت . 8/379 ،275 /10 ،
(  ) 41ـ زكريا حممد بن حممود القزويني (ت  682هـ  1283 /م)  :عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات  ،دار
ال�شرق العربي  ،بريوت � ، 2006ص . 41
(  ) 42ـ كتاب الفهر�ست  ،حتقيق  :ر�ضا ـ جتدد � ،ص . 12
(  ) 43ـ �إبن الندمي  :امل�صدر ال�سابق � ،ص . 9
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دكتـور �إدهـام حممـد حنـ�ش

(  ) 44ـ يذكر حممد عبد العزيز مرزوق ( الدكتور  :الفنون الزخرفية الإ�سالمية قبل الفاطميني  ،دار الرائد العربي
 ،بريوت � ،ص  ) 237ب�أن �أقدم مثال مكت�شف لتذهيب امل�صاحف هو م�صحف من الرق ؛ يرجع ت�أريخه �إىل حواىل �سنة
 283هـ  900 /م ؛ وهو حمفوظ يف مكتبة ج�سرت بيتي مبدينة دبلن � /آيرلندا  .وبهذه املنا�سبة ال نرى �صحة ملا يذكره
البع�ض ( حممد عبد اجلواد الأ�صمعي  :ت�صوير وجتميل الكتب العربية يف الإ�سالم  ،دار املعارف  ،القاهرة � ، 1971ص
 ) 77من �أن اخلليفة الرا�شد الرابع علي بن �أبي طالب ( ر�ضي اهلل عنه ) " كان �أول من ذهب م�صحفاً " .
(  ) 45ـ ينظر :طا�ش كوبري زادة ( �أحمد بن م�صطفى  ،ت  968هـ  1560 /م )  :مفتاح ال�سعادة وم�صباح ال�سيادة
 ،حتقيق  :كامل بكري عبد الوهاب ةعبد الوهاب �أبو النور  ،دار الكتب احلديثة  ،القاهرة � / 1 ،ص  . 338يقول ركن
الإ�سالم حممد بن �أبي بكر زادة احلنفي ( ت  1177هـ 1763/م ) يف خمطوطة له بعنوان ( �شرعة الإ�سالم )
 " :وكره بع�ضهم كتابة القر�آن بالذهب �أوالف�ضة ؛ وحتليته بهما ؛ ف�إنه يدعو �إليه ال�سارق والغا�صب "  .ينظر  :حممد
عبد العزيز مرزوق ( الدكتور )  :امل�صحف ال�شريف ؛ درا�سة تاريخية وفنية  ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب  ،القاهرة
� ،1975ص. 107
(  ) 46ـ لعل من �أبرزالأمثلة على ذلك ( :امل�صحف الأزرق) الذي كتب بحروف ذهبية على رق ٍ �أزرق م�صبوغ بالنيلة .
وكذلك  :الربعة ال�شريفة املكتوبة مباء الذهب اخلال�ص بخط املحقق ؛ من قبل اخلطاط واملذهب علي بن حممد بن زيد
احل�سيني؛ يف عام  710هـ 1310/م؛ وهي التي عرفت بـ (م�صحف املو�صل)  .ينظر James : op . cit. , p :
237
( ) 47ينظر :عبد الرحيم غالب (الدكتور)  :مو�سوعة العمارة الإ�سالمية  ،جرو�س بر�س ،بريوت � ، 1988ص .254
(  ) 48ـ ينظر  :ريت�شارد �إيتنكهاوزن  :الت�صوير عند العرب  ،ترجمة  :عي�سى �سلمان ( الدكتور ) و �سليم التكريتي ،
وزارة الإعالم  ،بغداد . 1974
(  ) 49ـ ينظر � :سفند دال  :ت�أريخ الكتاب من �أقدم الع�صور �إىل الوقت احلا�ضر  ،ترجمة  :حممد �صالح الدين حلمي
 ،القاهرة � ، 1958ص . 80
(  ) 50ـ بكر بن �إبراهيم الإ�شبيلي ( ال�شيخ  ،ت  629هـ  1231 /م)  :كتاب التي�سري يف �صناعة الت�سفري ،حتقيق :
عبد اهلل كنون � ،صحيفة معهد الدرا�سات الإ�سالمية يف مدريد ،املجلدان  7و  1959 ، 8ـ . 1960
(  ) 51ـ " ولعل �أبلغ ما ي�صور هذا االهتمام بهذه ال�صناعة يف املغرب " مثال ً " ؛ ما قام به اخلليفة املوحدي عبد
امل�ؤمن بن علي ( ت  558هـ  1163 /م ) من حتلية امل�صحف العثماين الذي كان قد و�صل �إليه هدية من �أهل قرطبة
ف�أحتفل لقبوله يف مراك�ش �إحتفاالً عظيماً ؛ و�صنع له خزانة و�أغ�شية حمالة بالذهب والف�ضة ؛ فاجتمع لذلك حذاق كل
�صناعة ومهرة كل طائفة من املهند�سني وال�صواغني والنظامني واحلالئيـن والنقا�شني واملر�صعني والنجارين والزواقني
والر�سامني واملجلدين " ـ الإ�شبيلي  :امل�صدر ال�سابق � ،ص . 12
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