
شكل  نشأ  وقد  بامتياز.  )تركياً(  عثمانياً  إبتكاراً  الُطغراء  وتعد 

الطغراء الذي نعرفه اليوم من تواقيع السالطني العثمانيني حيث كان 

شعاراً ملراسيمهم. وقد كان السالطني يعهدون اىل خطاط متخصص 

من  الكثري  وهناك  السلطاني.  الخاتم  لرسم  "النيشانجي"  يسمى 

القصص حول أسباب تكوين الطغراء بهذا الشكل املميز. فمنهم من 

أخرى  روايات  األسطوري وتحكي  السعد  يمثل شكل طائر  أنه  قال 

أن "البيضتان" )وهما الدائرتان الكبريتان يف شكل الطغراء( تمثالن 

البحر  وهما  العثماني  السلطان  سيطرة  تحت  كانا  الذين  البحرين 

األسود والبحر األبيض املتوسط. أما الخطوط الثالث املرتفعة فتمثل 

مع الزلفات النازلة عنها األرشعة التي تهب مع الريح باتجاه الغرب 

الطغراء  شكل  يف  أرى  شخصياً  وأنا  العثمانيني.  توسع  جهة  وهي 

تمثيالً لشكل السلطان مع عمامته يف التدويرات ويف تفاصيل أخرى.

كان  فتكوينها ومهما  الطغراء  شكل  أصل 

الشكل  كتوازن  جميلة  تصميمية  عنارص  يحمل  البرصي 

ويف  العمودية  الخطوط  تكرار  عن  الناشئ  واإليقاع  العام 

دوران البيضتني عىل اليسار ثم خروج نهايتهما من جهة اليمني 

يف حركة نشيطة، كذلك التباين يف كثافة الكتابة بني أسفل الطغراء 

والفضاءات الرحيبة يف جانبها األيرس. وقد ذهب أتراك اليوم أكثر من 

ذلك يف التحليل الجمايل للطغراء التي يعتزون بها كثرياً. بل إن الطغراء 

قد تأّصلت يف الحياة والثقافة الرتكية ولم تستطع العلمانية اجتثاثها 

بالرغم من منشأ الطغراء العثماني. واىل اليوم تجد الطغراء موضوعاً 

لتجارات وصناعات وفنون عديدة فيما هو مناسب وما هو غري مناسب.

ليس  و

ك  ا تر أل ا

قد  وحدهم 

فأنا  بالطغراء.  افتتنوا 

كانت تجربتي معها  افتتنت بجمالها حيث  قد  تركياً،  أيضاً، ولست 

سابقة،  تدوينة  يف  ذكرت  فكما  األوىل.  النظرة  من  املحب  كتجربة 

حليم  مصطفى  الخطاط  عمل  من  البسملة  طغراء  أحببت  فقد 

زين  ناجي  للمرحوم  العربي"  الخط  "بدائع  كتاب  يف  رأيتها  أن  منذ 

أعمايل ترصيحاً، كما يف تصميم  استخدمتها يف  الدين املرصف. وقد 

أوتوكاد. برنامج  تعريب  شعار  يف  كما  واستلهاماً  الصالة،  كراس 

فقد  للطغراء.  الوحيد  املعجب  أكون  ال  وقد 

وكذلك  لها  شعاراً  الطغراء  يشبه  شئ  الجزيرة  قناة  استخدمت 

البحرين. ومن املفيد مقارنة التصميمني حيث أن فيهما  قناة دولة 

اإلختالف.  أوجه  من  فيهما  ما  مع  بالطغراء  الشبة  أوجه  بعض 

دون  الذهن  اىل  الطغراء  تحرض  الجزيرة  قناة  شعار  يف  فالتدويرات 

عناء وكذلك التشبيك يف شعار قناة البحرين. ويف ما عدا هذا فيحمل 

كل من الشعارين مظهراً تصميمياً جديداً مما يشري اىل اإلمكانيات 

ومبتكرة. جديدة  تصاميم  ضمن  الطغراء  فكرة  لتطوير  املفتوحة 

 

الطـغـراء: حتليالً وتشــكــيالً


