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 المخلص
ية عمى الرغـ مف مكقف ساماف دخكؿ الرسـ كالتصكير في صفحات المخطكطات اإل    
عمى ىذا النكع مف الفنكف يثير اىتماـ الباحثيف كيكشف لمف يغكص في اعماقو دالالت  ساـاإل

العمماء المسمميف قد تأثركا كأثرك في المجتمعات المتاخمة ليـ مف خاؿ التبادؿ  تؤكد عمى اف
العممي كالتجارؼ كالديني متخذيف ذريعة شرح كتكضيح النص لدخكؿ تمؾ الرسـك التي اعتبرت 

التحميل لمبيانات المرتبطة بيف النص  أسمكبجزءًا ال يتجزأ مف النص، فقد تناكلت في ىذا البحث 
ة دخكؿ تمؾ الرسكـ كارتباطيا بالنص أىميالنص الصكرؼ مكثقا ذلؾ بنتائج تكضح مدػ الكتابي ك 
كالشعكب كي  مـيا كتسمسميا الزمني كخريطة تنقميا بيف األأساليبتمؾ الرسكـ ك  أصكؿمرجحًا 

 يككف ىذا البحث مرشدًا كدااًل لما ىك غامض كمبيـ في بعض المخطكطات.
Abstract 

    Introducing drawing and painting in the Islamic manuscript pages, 

even though the attitude of islam would be against this kinds of arts, 

might interest the researchers and disclose to whom dive in its depths 

meanings that emphasize the islamis scholars had influenced and were 

affected on their nearest communities though the scientific and 

commercial and religious exchange, taking as excuse the explaining and 

elucidating the respect text in which these drawings were herein, and they 

considered as an integral part of the text, in this research, idealt with the 

method of analysing the data related betwrrn the written text and the 

pictures quetext  documenting this work  by the results showed the extent 

of  importance in which those drawings introduced and related to the text, 

guessing the origines of those drawings, style and their chronicles, and 

their map of transporting among nations and peoples, the purpose of this 

research is to be as a guide and indication about the vagueness and 

ambiguity in some manuscripts 

 المقدمة
بسم ميحرلا نمحرلا هللا كالصاة كالساـ عمى سيد المرسميف دمحم كعمى آلو كاصحابو اجمعيف     
 اما بعد:
يعد فف الرسـ كالتصكير مف الفنكف المرئية التي تعبر عف احساس كفكر يخص مكضكع ما     
كخطكط تميزىا الكاف مسخرة لخدمة تميز النظر كعاكسة لحقيقة ما يحممو فكر  أشكاؿتجسد ب

الفناف فيعد ىذا الفف نصا قائما بذاتو ال يختمف عف النص الكتابي الذؼ استخدـ منذ القدـ، 
 كتطكر كفقا لتطكر الحقب الزمنية التي شيدت تطكرا في مجاؿ التدكيف الكتابي.

بدراسة كتحميل التعبيرات كالمكاضيع المرسكمة التي دخمت في ة ىذا المكضكع أىمي تكمف    
ية كاستعماليا ككسيمة في التعبير عف خكاطر كافكار عاشيا الكاتب في سامالمخطكطات اإل
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حقبة زمنية شيدت احداث ككقائع اك فكرة اراد المؤلف اف يكصميا لمقارغ قد يخفق النص الكتابي 
ة في فكر مؤلفيا، اف عمـ الرسـ كالتصكير في المخطكطات في التعبير عنيا بأقرب صكرة متجسد

ية يعد مف احد افضل الفنكف التي بمقدكرىا التعبير كاالفصاح عف الرقي الفكرؼ كالجماؿ ساماإل
دراسة فف الرسـ كالتصكير  تعداالبداعي الذؼ كصل اليو الناسخ اك العالـ العربي المسمـ، كذلؾ 

االسس  إلىيد ىكية كعمر المخطكط اذا فقد تاريخو بالرجكع مف العمكـ التي تساعد عمى تحد
 كالقكاعد الفنية التابعة لممدرسة التي انتجت ىذا النكع مف الفنكف.

ييدؼ ىذا البحث في الكشف عف الغامض كالمبيـ مف النص مف خاؿ تحميل كدراسة نكع     
تابي معتمدا عمى ابرازىا الرسمة اك الصكرة التي تعتبر داللة شارحة اك مستدركة لمنص الك

، فضا عف بياف تنكع العمكـ في المخطكطات  كلتميز المدرسة التي انتجت ىذا النكع مف الرسـك
 ية مع اثبات ىكيتيا مف خاؿ تمؾ الرسكـ.إسامية كانتشارىا بيف المجتمعات الغير ساماإل
ي، عفيف: جمالية الفف تناكلت دراسات عديدة مكضكع الرسـ كالتصكير كمف ابرزىا )البينس    

عند الفرس( )صفا لطفي عبد االمير ك ساـ  ساـالعربي( )زكي دمحم حسف: التصكير في اإل
حميد رشيد: االبعاد التعبيرية كالداللية لعناصر التككيف كعاقتيا في منمنمات الكاسطي( )باشا، 

صادره( )كتاب االلعاب، أحمد فؤاد: آفاؽ المعاصرة في تراثنا العممي/ ضركرة احيائو.. تنكع م
جديد كمعمكمات  أسمكبالمؤلف: مجمكعة مف الرساميف(، اقتطفت منيا ما يعزز فكرة البحث ب

 متنكعة بما تخدـ دراسة النص في المخطكطات.
فقد اتبعت في ىذا البحث المنيج الكصفي الذؼ يعتمد عمى تفسير نماذج مف الرسـك     

حل لمغامض  إلىاستنتاجات تتبمكر حكؿ الكصكؿ  إلى كالصكر الكاردة في المخطكطات لمكصكؿ
كالمبيـ مف خاؿ ابراز صفات كمميزات المدارس المنتجة ليا كذكر ضكابطيا كمسببات كجكدىا 

 كتنكعيا.
مبحثيف تناكلت في المبحث األكؿ فف الرسـ كالتصكير ػػػ نشأتُو  إلى الدراسةفقد قسمت     

فيو انكاع الرسـك التي دخمت عمى المخطكطات،  فعرضتالمبحث الثاني كبعض مدارسو، اما 
 كممحق لمصكر كخاتمة تشمل اىـ ما جاء في البحث كفيرس لممصادر كالمراجع.

  وبعض مدارسو ـــ نشأتو   والتصوير فن الرسم -المبحث األول
 ممالعوامل التي ساعدت اتصال العرب بمن حوليم من األ

العالـ ، نظرًا لممكقع الجغرافي الذؼ يتمتع بو مـمف األاف العرب عمى اتصاؿ بمف حكليـ ك    
 مف جانب كمف جانب اخر ىنالؾ عكامل اخر ساعدة عمى التكاصل كاالحتكاؾ كىي: يساماإل
 . التكسع العمراني )انشاء المدف(. ٕ         . العكامل التجارية. ٔ
 . البعثات التبشيرية.ٖ
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مف جميع التجارية محطة كعاصمة تجارية، كممتقى القكافل  يةجزيرة العربال اف العكامل التجارية:
صحراكية كالطريق المؤدؼ ليا يسكده  منطقةالعكاصـ كالبمداف المجاكرة، عمى الرغـ مف انيا 

الخطر لكف في ذلؾ الكقت التنقل عبر البحار اخطر بكثير كمحدد بمكاسـ كمقيد بشركط فكاف 
عمـ الخرائط  إلىفكانت الحاجة ، (ٔ)سمؾ البحرمسمؾ البر عمى قسكتو كخطكرتو اسيل مف م

مف التجارية البرية كعمـ الفمؾ كالنجكـ الذؼ كاف يعتمد مف خالو عمى تحديد المسالؾ كالطرؽ 
فضًا عف ذلؾ فكانت القكافل ال تستغني عف تدكيف  ،االمكر الميمة كالمتداكلة في ذلؾ الحيف

المعالـ الطبيعية الدائمة التي تكاجييا عف طريق الرسكـ، فكاف في جزيرة العرب طريقاف عظيماف 
البحريف، كالثاني  إلىمكت  -لمتجارة بيف الشاـ كالمحيط اليندؼ، احدىما يسير شماال مف حضر

ر متجنبا صحراء نجد كمتجنبا ىضاب الشكاطئ مكت يسير محاذيًا لمبحر االحم -مف حضر
 .(ٕ)اخر الطريق تقع مكة  إلىككعكرتيا كصكال 

 يةجزيرة العربالاالتصاؿ بمف جاكر  ةاتاحت فرص كانت السبب فياف ىذه الطرؽ كالمسالؾ     
رسـ تمؾ الطرؽ كتكضيح  أساليبكابرزت التنكع في  ،قكاـ عف غيرىااالاظيرت ما تختمف فيو ك 

 سمكبكباأل لمعالـ كسمؾ الطرؽ بما اعتادت عميومعالميا فكانت لكل امة شكل مميز في ابراز ا
المتبع كبالصيغة المقبكلة لدييـ فكاف ىذا التنكع كمو يعرض بصيغة اك بأخرػ عمى المجتمع في 

ؾ بالمجتمعات اف ىذه العاصمة كفرت العمل لسكانيا فكانت فرصة االحتكا ،مكة خصكصا
مف خاؿ بيع ك ، فضًا عف ذلؾ تعمـ المغات كترجمتيا (ٖ)االخرػ اكفر مف غيرىـ مف المدف

كانعكس ذلؾ عمى  مـ، كل ذلؾ اتاح فرصة التأثر بمف حكليـ مف األكمعرفة اسعارىا السمعشراء 
رًا مف كل مف شيد ذلؾ التجانس كاالتصاؿ، كشاىدنا عمى ىذا اف بعض االعراب قد اتقنكا كثي

الميجات الفارسية كالركمانية كالمصرية كغيرىا ممف كانكا يترددكف عمييـ فأتاح ليـ ىذا التنكع 
 .(ٗ)سبل االقتباس كالتطكر

ة كفائقة التطكر كاالزدىار اال ىميبيف مدينتيف بالغة األ تقع الجزيرة العربية التكسع العمراني:    
كامارة الغساسنة  فكانت امارة الحيرة متاخمة لباد فاس، ،كىي )باد فارس شرقًا، كالركماف غربًا(

لغاتيـ فادخمكا عمى لغتيـ االصمية متاخمة لمركماف، ىذا االختاط ساعدىـ عمى تعمـ 
مصطمحات كعبارات جديدة مما جعميـ يمتازكف عف غيرىـ في تدكينيـ لكتاباتيـ كرسكماتيـ التي 

غريبة، جديدة كمعالـ  أشكاؿكانت النتيجة كالدة تركؼ نصكصًا امتزجت احرفيا بيف حضارتيف ف
عمى الحياة االجتماعية  العادات كالطبائع المقتبسة مف الحضارتيف ليا تأثيرًا كاضحاً  إلى فضاً 

انس مع االحكاـ مف جانب احكاـ االدياف لكف يمكف اف تطبق كفقا لما يتج ئاً كاف اختمفت شي
الذىف كانفجار القريحة الشعرية كابراز المعالـ الحضارية فكانت النتيجة خصكبة الدينية المعتادة، 

 . (٘)كرشاقة األلفاظ كدقة المعاني كالتطكر السريع



 م.م. دمحم رياض حامد الحميري                مجلة آداب الفراىيدي                     فن الرسم والتصوير 
 م8102( أيلول 53العدد ) يةساماإلفي المخطوطات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٖٔٚ 

ي مف ساممف غيرىا مف االدياف عدػ الديف اإلاكثر انتشارا النصرانية  الديانة البعثات التبشيرية:
التبشير كاالختاط بالمجتمعات كككنيا منذ نشأتيا انتشرت في الشرؽ كالغرب فضا عف  خاؿ

يكف ليا تأثير كبير اك كاضح  نيا لكف الييكدية ديانة مغمقة فمـقدميا، كمع اف الييكدية اقدـ م
 .(ٙ)كمممكس عمى فنكف الكتاب العربي كما تأثير الديانة النصرانية فيو

في الشرؽ كانتشرت في االمبراطكرية الركمانية  ية مف الديانات التي كلدتالنصران اف الديانة    
 ،معيد الثقافة اليكنانية، فكانت االسكندرية ىي المركز الجغرافي لمزج االدياف بالفمسفة كالتبشير

التعميل كالبراىيف  إلىكا أفتداخمت االفكار بيف الرىباف ككثرت اآلراء كاشتدت النزاعات فمج
فتح المجاؿ فو أشكالر عف طريق التدكيف بجميع ف الفمسفة، كالنشر كالتركيج كالتبشيالمستمدة م
كمف اشير  باالنتشار المدارس الاىكتية المتأثرة بالفمسفة اليكنانية المقمدة لألكاديمية اليكنانية اماـ

تمؾ المدارس مدرسة االسكندرية انشأت في اكؿ القرف الثالث لممياد، كغيرىا في نصيبيف سنة 
ية دبلتعميـ المغة السريانية كاليكنانية، فقد ترجمت كثير مف الكتب الدينية كالعممية كاأل ـٜٕٚ

المعالـ  إلىة االشار  ذلؾ ىك في التمكيف كالغاية في شكاؿفي التدكيف كاأل ساليبكتنكعت األ
كالشعكب كاالدياف كالتعاليـ التي تمثل الجانب التربكؼ الذؼ  مـكالتصكير المختمف باختاؼ األ

ة كاضحا في صفحات الكتب ييخاطب المجتمعات، فكاف تأثير العامل الديني كالتبشير بالمسيح
 .(ٚ)ية سكاء لمؤلفيف مسمميف اك نصارػ المخطكطة العرب

تقاء تتجسد بتعانق السماء عند خطِّ األفق، كال أشكاؿطبيعة مف لم مشاىدتنا في ناحع    
بصماتيا الجميمة عمى كجنة األرض، كالّطيكر عندما تغكص في  االشجار بظميا الضميل تاركةً 

حضف اليكاء، كتضرب بأجنحتيا الممكنة الجميمة، كبقية المناظر الخابة التي تحاكي الطبيعة 
عمى عظمة الخالق كسر الجماؿ كاالبداع في تناسق االلكاف ىي عبارة عف رسكـ ككنية تدؿ 

، فالطبيعة كجماليا ىي المكحة الفنية التي يحس بيا الفؤاد كتتناغـ الحانيا مع المشاعر شكاؿكاأل
لتعطي التعبير عف االحساس المنبثق مف ذلؾ التناغـ، فإذا كاف التناغـ حزيف فالتعبير يكحي 

سعادة كتفاؤؿ يعبر عف ذلؾ، كتككف درجة جماؿ التعبير كفقًا لدرجة لمحزف كاذا كاف التناغـ فيو 
االبداع التي كصل الييا الرساـ كىذا ما ييمنا اكثر في تحديد نشأة االبداع كتطكره كالمتغيرات 

 .(ٛ)مـبادؿ الفكرؼ كالحضارؼ بيف األالتي تخص المجتمعات كالتشابو الذؼ يعكس التقارب كالت
مادية  كغير، كالنحت، كالزخرفة، ، كمنيا الرسـكيميةِف التشمادية، تشمل: الفنك كالفنكُف نكعاف:     

كتمؾ االنكاع مختمفة االىداؼ، كما قى كالدراما، كاإلبداِع القصصي، )معنكية اك ركحية( كالمكسي
تيا في أىميييمنا منيا في دراستنا ىي ما ُيسّجل ِمْف ُماحظات لشيء ما، أك حالٍة معينة، ليا 

لحظة مناسبة، كىناؾ الرسكـ التحضيرية، كىي رسكـ تمييدية، لكسيمة أخرػ مف كسائل 
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التحضير، كىناؾ الرسكـ المتكاممة، كىى التي تؤخذ عمى أنيا عمل فني مستقل قائـ بذاتو، اك 
 .(ٜ)تكميمي لشرح كتكضيح نص مكتكب

 نشأة فن الرسم والتصوير في المخطوطات
التي سبقت العرب في ىذا المجاؿ، فقد  مـالتراث الفني لألالعرب متأثرًا ب كلد ىذا الفف عند    

كثيرة في مجاؿ تحمية كتزييف الكتاب عف طريق الرسـ كتفسير النص عمى  أمـسبق العرب 
الشكل الصكرؼ، فنجد ما كصل الينا مف الكاح دكنت منذ الحضارة الفرعكنية عامات تحكي 

عمى سبيل المثاؿ اتساع العينيف  ،يث نجد في الرسكـ التركيزكاقعيـ كتجسد لنا مميزاتيـ، ح
كالمبالغة في ذلؾ، نفس الحاؿ نجد في صحف كمخطكطات األقباط في مصر قد بالغكا في رسـ 
العيف كأضافكا غطاًء فكؽ الرأس، بعد ما كاف في الحضارة الفرعكنية با غطاء، فينا تأثركا بمف 

 ( ٓٔ)سبقيـ كطكركا بكاقعيـ 
تمتاز بخصائص منيا استخداـ االلكاف  ساـانت نشأة الرسـ كالتصكير الفارسي قبل اإلك    
كاىماؿ الظل كرسـ  ،كتشابو األشخاص كالزكايا كما تحممو مف رسكـ في المكحة الكاحدة ،الساطعة
كاف التمييز بيف نكع الجنس اك العمر اك أتنقصيا دقة التعبير كالتمييز سكاء  أشكاؿاالشخاص ب
فكانت تمؾ الخصائص قد ميزت الفف الفارسي عف ككاف مستقًا بذاتو، ة الكجو كتفاصيمو، طبيع
 .(ٔٔ) مف الفنكف  غيره
حاجب بشكل ثـ نجد أف رسامي الفرس أخذكا اتساع العيف ممف سبقيـ في ذلؾ كقد أضافكا ال    

 مـطبيعتيـ، أما غطاء الرأس فجعمكه يشبو التاج، فينا نجد تأثير األ إلى اكسع كبالغكا فيو نسبةً 
ية ساماإل اإلمبراطكرية إلىية في باد فارس كضميا سامالسابقة عمييـ فعند دخكؿ الفتكحات اإل

العربي كالمغة كالديف اصبح امر الفاتحيف العرب ممتزجًا في حياة الفرس  دبكنشر الفكر كاأل
ابع العربي الديني كشخصية الفاتح المسمـ العربي مف ناحية الزؼ كمعالـ فظير الط ،كنفكسيـ

الكجو كممئ الفراغات في المكحة التي كانت مف انتاج الفف الفارسي الذؼ بدأ ينشر تمؾ 
 .( ٕٔ)الخصائص الممتزجة الجديدة في صفحات المخطكطات 

باد فارس )) كانت في ازىى كاكج ذركتيا في الدكر الحضارؼ المشيكد،  نستنتج مف ذلؾ اف   
، حيث شيدت (ٖٔ)في عيد الساسانية كاالسرة الزرادشتية، كبعدىا تطكرت فظيرت المانكية(( 

 سـ كالتصكير حضًا مف ذلؾ التطكر.فكاف لمر   ساـالتطكر كاالزدىار في دخكليا اإل
 المدرسة التترية الفارسية

ثير التتر كالصيف عمى الفرس في اضافة الممسة كالطبيعة الجديدة عمى الفف الفارسي اف تأ    
اكؿ المدارس الثاث التي امتازت  ساعد عمى ظيكر المدرسة الفارسية التترية " التي تعتبر مف

بيا العصكر الثاث الكبرػ في تاريخ ايراف مف القرف الثالث عشر حتى القرف الثامف عشر 
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فكانت نتائج تمؾ المدرسة عمى الفف ىي دخكؿ الطرؽ الفنية الصينية عمى التطكر  (ٗٔ)الميادؼ" 
الفني الفارسي، ككاف سبب ذلؾ اف كقت احتاؿ التتر إليراف كاف متزامنًا مع استاـ مقاليد الحكـ 

اقصى  إلىفأصبحت ايراف جزء ال يتجزأ مف االمبراطكرية المغكلية التي تمتد  ،لمتتر في الصيف
، فكانت النتيجة كاضحة في تأثير المكحات االيرانية التي دكنت في ذلؾ الكقت بالفف الصيني اسيا

مرت بو ايراف في تمؾ الحقبة الزمنية، التي اتسمت بالمعارؾ كالفتكحات  ذؼفي تجسيد الكاقع ال
 تميز المكحات فينستنتج مف ذلؾ  (٘ٔ)كالماحـ، كلنا مثاؿ عمى ذلؾ: مخطكط )منافع الحيكاف( 

كذلؾ  يىذا المخطكط بتصكير الحيكانات كالزىكر كالنباتات كىذا مقتبس مف ىيئة الفف الصين
 دقة عالية ككقت طكيل. إلىيحتاج  برسـ الطبيعة كحركة الريح التي تداعب االشجار، كىذا العمل

 المدرسة التيمورية الفارسية
اف اليدكء عصر تيمكر مف ازىى عصكر الرسـ كالتصكير الفارسي، ففي عيده شيدت اير  يعد    

ىػ = ٕٚٚ)قند عاصمة لممكو فاستمرت طكاؿ عيده كعيد ابنو مف النسبي عند اتخاذه سمر 
، فكاف عامل االستقرار قد ىيئ االرض الخصبة لكي يترعرع الفف (ـٚٗٗٔىػ = ٓ٘ٛـ ػػػ ٖٓٚٔ

كاستقطاب الفنانيف مف مختمف األقطار  حب تيمكر لنؾ لمففل ففضًا عكيتطكر كيزدىر، 
ذلؾ ىنالؾ عامل اخر ىك عامل االقتباس كالتأثير ككية في مختمف المجاالت الفنية، ساماإل

يشرح فييا غراـ االمير بالفنكف االجنبية كلنا مثاؿ عمى ذلؾ: مخطكط قصائد )خكاجك كرماني( 
كمف ىنا يمكف حصر ميزات المدرسة  (ٙٔ)اطكر الصيني الفارسي ىماؼ بيمايكف ابنة االمبر 

 :(ٚٔ)التيمكرية الفارسية بما يمي 
 اتساع المقدمة عمى حساب الخمفية لتشكل مسرح االحداث لمكضكع الصكرة . أسمكب. اتباع  ٔ
 .نجح المصكر في تحقيق النسبة كالتناسب بيف الرسكـ الحية كالبيئة المحيطة بيا .ٕ
 كالنكر مما جعل الصكر اقل عمقًا كأكثر تسطحًا كغير مجسمة..اىماؿ الظل ٖ
 .استخداـ االلكاف الزاىية حتى كاف لـ تكف مائمة لممكضكع.ٗ
 تصميـ الفراغ. أساليب.اتقاف ٘
 .الميارة في تكزيع االشخاص كتشكيل المجمكعات.ٙ
 كجكه االشخاص..استخداـ الحركات كاالشارات باأليدؼ كلفتات الرؤكس لكسر حدة الجمكد في ٚ
 . الشغف بالطبيعة كاالقبار عمى رسميا بأدؽ تفاصيميا.ٛ
. االىتماـ بمكضكعات الطرب كالمكسيقى كمحاسف الطبيعة كمسرات الحياة كمكضكعات ٜ

 القتاؿ.
 .  غمب عمى صكر المدرسة التيمكرية كجكد مراقبيف لمحدث الذؼ تدكر حكلو الصكرة.ٓٔ
 ادكات الحرب..االىتماـ بالمابس الحربية ك ٔٔ
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 .الفصل بيف االرضية كالسماء بخط افقي.ٕٔ
السابقة في ىذا المجاؿ كنجد ىنالؾ كجو تشابو فيما بيننا  مـباأل فتأثركاأما بالنسبة لمعرب     
، كىنالؾ بمركر الكقت السابقة، لكف بحدكد كىي اف ىنالؾ رسـك مقتبسة تطكرت مـكبيف األ

، مـف مراحل التطكر الفني الذؼ تمر بو كل امة مف األرسكـ مبتكرة، فبعضيا يمثل مرحمة م
كالبعض االخر يمثل مرحمة كالدة كنشأة كىك كاضح كمتجمي يفسر اكقات تاريخية محددة ككقائع 

 .(ٛٔ)خاصة بكل امة 
النصارػ فيو اف العرب كجدكا ))عند الفرس كعند الرـك في الشاـ كما نحف في صدد البحث     
 ،(ٜٔ)القباط، مخطكطات كالكاح غنية بالرسكـ كالصكر ذكات االلكاف كاالصباغ(( عند مصر اك 

، فنجد مـيقيمكف دعائـ فف الكتاب عندىـ عمى اساس ما عرفكه مف تمؾ األ كبدأكافتأثركا بذلؾ 
اف الفناف العربي يرسـ صكرة عمى غير مثاؿ سابق لكف يتفق مع مف سبقو في بعض القكاعد 

الفف الفرعكني اك القبطي اك الفارسي اك الركمي، كىك ما يعرؼ عند الفنانيف كاالسس السابقة في 
فيذا التأثير يشمل العمكميات ليس الجزئيات، ىكذا الكالدة تمت   (ٕٓ) اليكـ ))بتكارد الخكاطر((

 .(ٕٔ)ليذا المفصل مف الجانب الفني لمرسـك كالصكر لكي يتجمى لنا المكضكع بكضكح
 والتصويرمدرسة بغداد للرسم 

: كانت مختصة في بعض العمكـ كمنيا يساماف نشأة فف الرسـ كالتصكير في المخطكط اإل    
( دب)الطب كالصيدلة ك األ ككما تكضح لنا جميًا اف اليدؼ مف ادخاؿ الرسكـ عمى  كالعمـك

لكحات المخطكطات كاف اليدؼ منيا تكثيق كشرح كتفسير الغامض كالمبيـ مف النص، فضًا 
 . (ٕٕ)ؾ التعبير بما عجز النص عف التعبير عنو عف ذل
كعمى الرغـ مف كثرة استعماؿ الصكر كتشابييا اال اف المتقف كالمتمعف في ىذا الفف يمكف     

اف يميز بيف لكحة كاخرػ عف طريق ما تتصف بو مميزات الرسـ ثـ الحاقيا بمدرسة خاصة بيا، 
 :( ٖٕ)فيمف حصر مميزات المدرسة العراقية بما يمي 

 ية لألشخاص الذيف تغطي كجكىيـ لحي. إنيا ذات طابع عربي مف خاؿ المسحة العرب ٔ
 سكداء كانف اقنى .

 استخداـ ىاالت النكر المدكرة حكؿ رؤكس األشخاص . -ٕ
 . شكاؿيعتمد فنانكا المدرسة )التسطيح( كعدـ التجسيـ في تجسيد األ -ٖ
الطائر( أؼ منظكر مف األعمى في رؤيتيـ يستخدـ فنانكا ىذه المدرسة منظكر )عيف  -ٗ

 .شكاؿلأل
 .يف مشيديف أك أكثر في صكره كاحدةالجمع ب -٘
 .حجمًا مف أكلئؾ الذيف يحيطكف بو إظيار الشخص الميـ اكبر -ٙ
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 مامي لمحجرة كي يظير ما بداخمياالشفافية في الرسـ )مثل حذؼ الجدار األ أسمكباعتماد  -ٚ
 أك ظيكر األشياء المكجكدة في النير كاألسماؾ كالمجاديف ....الخ( .

طريقة االصطاحية ، كبالارتمتاز مصكراتيا بالكاقعية ، كالمبالغة في زركشة المابس باإلزى -ٛ
 ، كلكف في بعض األحياف جاءت رسـك النباتات تحاكي الطبيعة .في رسـ األشجار

يو تزخر بعدد كبير مف األلكاف المتجاكرة كجدير بالذكر مصكرات المدرسة ذات طبيعة زخرف -ٜ
اف مخطكطات مقامات الحريرؼ محفكظة اآلف في المكتبة األىمية في باريس ، كنسخو أخرػ 

رسكمات  منو محفكظة في مكتبة ليف غراد كقد امتدت إلييا يد التشكيو كىي مف أركع
ف فاضل كيحيى بف محمكد ، كمف اشير رسامي تمؾ المدرسة ىـ )عبد هللا بالكاسطي
 الكاسطي(.

 المدرسة البغدادية في العصر العباسي
، كعمرانية، كاتساع حضارؼ كسياسي، فكانت فكريةاف الدكلة العباسية شيدت تطكرًا كنيضًة    

قبمة العمماء كالكتاب كالشعراء كمنبع االبداع كالتألق المتكاصل في العمكـ كافة، تأسست فييا 
ية دبمدرسة بغداد لمرسـ كالتصكير، حيث انجبت تمؾ الحقبة الزمنية العديد االعماؿ الفنية كاأل

كاالختراعات مما جعميا تنجب عددًا مف الرساميف  اتتفسير العمكـ كشرحيا كاالبتكار المتمثمة في 
يخ تمؾ كالنساخيف لمكتب كالذيف ذاع صيتيـ بأعماليـ المتميزة ليصبحكا اسماًء المعة في تار 

نا نشأة مينة الكراقة كالكراقيف كاصبحت شغل مف ال شغل لو لذلؾ الدكلة كحتى يكمنا ىذا، كى
لؾ العصر يبذؿ الكثير مف الجيكد المضنية مف ككاف رساـ ذ ،اصبح التنافس عمى قدـ كساؽ

اجل تصنيع لكازمو الخاصة مف اصباغ ككرؽ رسـ كفرش لتعد مف اسرار مينة ذلؾ الرساـ أك 
الناسخ كفيما يخص تحضير االلكاف فقد اعتمدت االكاسيد المعدنية كالنباتات المختمفة كبعض 

مسحكؽ ناعـ جدًا، كعمى سبيل المثاؿ،  إلىالحشرات، إذ يتـ سحق االكاسيد المعدنية لتحكيميا 
المكف االبيض يحضر مف ابيض الرصاص أك مف الطباشير، كالمكف القرمزؼ مف الحشرات 
الجافة التي تعيش عمى اشجار البمكط الكثيرة االشكاؾ كالتي تنبت في حكض البحر االبيض 

 .(ٕٗ)المتكسط أما المكف الذىبي فكاف مف معدف الذىب 
رحمة تحضير المحمكؿ الذؼ تمزج بو االلكاف قبل البدء بالرسـ بيا، حيث يقسـ كبعد ذلؾ م     

عمى ثاثة انكاع )زالؿ البيض، الغراء، الصمغ العربي( كاكليـ ىك المفضل لمقاكمتو الرطكبة 
كيضاؼ الشب اليو لمتحسيف مف خكاصو كالتقميل مف لزكجتو كيجيز قبل المباشرة بالرسـ بقميل 

ضا كاف يتـ استخداـ الغراء مع عصير العنب أك محمكؿ السكر ليمنع التشقق لسرعة فساده، كأي
في المكف كعادة ما تككف الصكرة ذات لمعاف جيد، كلكف بدرجة اقل مف الزالؿ أما الصمغ العربي 

ذلؾ كاصفات جيدة قياسا بتطكر العمـك في مستخداـ، ككاف الكرؽ المستخدـ ذك فكاف نادر اال
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ٔٚٛ 

 (ٕ٘)بغداد عف طريق التجارة المتبادلة مع الصيف  إلىية صناعة الكرؽ العصر فقد كصمت تقن
كممة الناسخ تعني ذلؾ الشخص المتخصص بنسخ الكتب ليككف  إلىاالشارة  يمكف القكؿ اف

لمكتاب نسخ عدة اما الُمَزّكؽ فتعني بمفيكـ اليكـ الرساـ الذؼ ينجز المكحات المناسبة لمكتب 
 المؤلفة كالمعربة.

عف تأثير الفف الفارسي بالمدرسة البغدادية، فعند كصكؿ الحكـ العباسي فقد كاف اكثر  اما    
نعكس ذلؾ عمى ما نجده مف مخطكطات في العيد العباسي مف عناية اجيكشو مف الفرس ف

كابداع في الرسكـ كالصكر كالزينة فدخل التمكيف عمى الرسـك منذ ذلؾ الكقت، ثـ التذىيب، حيث 
مرحمة باىية كمزدىرة في الفنكف إذ انُو كاف  إلىر أبي جعفر المنصكر كصل الفف في عص

طريق التقدـ  إلىمفتكنًا بالفنكف التصكيرية، فشجع عمييا كأخذ بأيدؼ صانعييا فانطمقت 
" حيث كجدت نصكص تؤكد اف العرب طكركا رسكميـ االزدىار، كلنا مثاؿ عمى ذلؾك 

 ذ أكائل القرف الثاني، حيث يذكر لنا المسعكدؼ:كتصاكيرىـ في مخطكطاتيـ عف طريق الفرس من
ىػ عند بعض أىل البيكتات المشرفة مف ٖٖٓنة أصطخر مف أرض فارس في سنة انو رأػ بمدي

الفرس كتابا عظيما يشتمل عمى عمكـ كثيرة مف عمكميـ كأخبار ممككيـ كأبنيتيـ كسياساتيـ، 
يـ خمسة كعشركف رجا كامرأتاف مصكر فيو ممكؾ فارس مف آؿ ساساف سبعة كعشركف ممكا من

قد صكر الكاحد منيـ يكـ مات شيخا كاف أك شابا كحميتو كتاجو كمخط لحيتو كصكرة كجيو، 
الخزائف كي ال يخفى عمى  إلىكانيـ كانكا إذا مات ممؾ مف ممككيـ صكركه عمى ىيئتو كرفعكه 

في أمر جالسا الحي منيـ صفة الميت، كصكرة كل ممؾ كاف في حرب قائما، ككل مف كاف 
كسيرة كل كاحد في خكاصو كعكامو كما حدث في ممكو مف الككائف العظيمة كاالحداث الجميمة، 
ككاف تاريخ ىذا الكتاب أنو كتب مما كجد في خزائف ممكؾ فارس لمنصف مف جمادػ اآلخرة سنة 

يـ فيو العربية فكاف أكؿ ممكك إلىىػ كنقل ليشاـ بف عبد الممؾ بف مركاف مف الفارسية  ٖٔٔ
أردشير شعاره في صكرتو أحمر كسراكيمو لكف السماء كتاجو أخضر في ذىب بيده رمح كىك قائـ 
كآخرىـ يزدجرد بف شيريار بف كسرػ أبركيز، شعاره أخضر مكشى كسراكيمو مكشى لكف السماء 
ذلؾ كتاجو أحمر قاتـ بيده رمح معتمد عمى سيفو بأنكاع األصباغ العجيبة التي ال يكجد مثميا في 

تقاف  الكقت كالذىب كالفضة المحمكليف كنحاسو محككؾ، كالكرؽ ك المكف عجيب الصبغ كحسنو كا 
 .(ٕٙ) صنعتو
لغتيـ في الثمث االكؿ مف القرف  إلىنستنتج مف ىذا اف الكتاب قد عرفو العرب كنقمكه     

الثاني، كمما ال شؾ فيو اف ىذا الكتاب كغيره مف الكتب قد فتحت اماـ العرب افاؽ جديدة 
لمرسكـ كالتصكير في المخطكطات العربية، كىذه مرحمة مف مراحل التطكر الذؼ شيدىا ىذا 

 .( ٕٚ)ب الفني لممخطكط العربيالمفصل مف الجان
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ٜٔٚ 

 الرسوم التي دخلت على المخطوطات  انواع: المبحث الثاني
: األكؿ منيا ))الرسكـ السطحية التي مف الرسكـعمى المخطكطات العربية شكميف  لقد دخل    

كما استعممت بزمف االمكييف في  (ٕٛ)ال ضل ليا((، كالشكل الثاني ))استعماؿ الظل كالنكر(( 
تزييف المخطكطات كالستائر كالثياب، كجدراف المساجد كالقصكر، كما نشاىده في الجدراف 

، فإف الزينة كانت (ٜٕ)ىػ ٕٚالداخمية لقبة الصخرة التي زينت في عيد عبد الممؾ بف مركاف سنة 
اظر طبيعية عمى جدراف عبارة عف صكر نباتات كاشجار كزىكر، كالحاؿ نفسو كجدت رسكـ كمن

، ىذا كاف في الجانب المعمارؼ فقد رافق ذلؾ (ٖٔ)ايضًا  (ٖٓ)لجامع األمكؼ بدمشق مف الفسيفساءا
جنب مع الجانب المعمارؼ في  إلىالمخطكط العربي بالصكر كالرسـك فقد كانت تسير جنبًا 

 التطكر.
كثنايا الثياب بألكاف  استعماؿ الظل كالنكر: حيث ظيكر ضكء العيف، كظيكر ظل الجسـ،    

ي غاية الرقي كالتطكر كاالزدىار عرب فساسية في المكحة فسرعاف ما كصل لمتضاىي االلكاف اال
كفف التحمية لممخطكط العربي قبل نياية القرف الرابع اليجرؼ كلنا في الشكل االتي  دليل عمى 

التقدـ الرائع الذؼ كجد في الكماؿ في الفف الذؼ ال يتكقع اف يككف في ىذه الفترة المبكرة مف 
 . (ٔ،كما في الشكل رقـ )(ٕٖ) المخطكطات

 نماذج مف تطبيق فف الرسـ كالتصكير عمى اكراؽ المخطكطات
اف مف اشير المخطكطات المصكرة ما كصل اليو الباحثيف فقد ذكره ابف طكلكف الصالحي     

فيك الكتاب الذؼ سار فيو ، (ٕكما في شكل رقـ ) ضمف الكتب المصكرة كىك كتاب كميمة كدمنة
بخط كاحد في خدمة القارغ حيث جاء في مقدمتو  صيف النص الكتابي، كالنص الصكرؼ الن

))كجعمو عمى ألسف البيائـ كالطير صيانًة لغرضو فيو مف العكاـ، كضنا بما ضمنو عف الطغاـ 
كلخاطره مفتكحة؛ ؛ كتنزييًا لمحكمة كفنكنيا، كمحاسنيا كعيكنيا؛ إذ ىي لمفيمسكؼ ممدكحة،  (ٖٖ)

 .  (ٖٗ)كلمحبييا تثقيف، كلطالبييا تشريف ((
فكاف النص الكتابي كما يحتكيو مف معمكمات تكضحيا كتبسطيا الصكر المرفقة لمنص حيث     

ىػ( في مقدمتو قائا: ))قد ينبغي لمناظر في كتابنا ىذا اف ال ٛ٘ٔنبو مترجمة ابف المقفع )ت
 . (ٖ٘)تككف غايتو التصفح لتزكيقو(( 

فنستنتج مف قكلو ىنا اف الكتاب كاف لو صفة جمالية في صكره كزينتو، مف خاؿ اظيار     
كلـ يكف كتاب كميمة كدمنة ىك غ كااللكاف ليككف انسًا لمقارغ، خياالت الحيكانات بصنكؼ االصبا

مف  المظير الكحيد لمفنكف التصكيرية كانما كاف ىناؾ مظاىر اخرػ منيا ))ما ركاه الجيشيارؼ 
اف المنصكر امر بتقديـ بعض الميندسيف بتصكير البصرة لو فصكرىا كعرضكىا عميو 

كلفظة الصكر ىنا ال تحتمل مدلكليا الكاسع بمعنى الصكرة بالمعنى الحقيقي ، ( ٖٙ)فاستحسنيا(( 
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ٔٛٓ 

كانما بالمعنى اليندسي فقد شممت خرائط البنايات لمضياع كالككر المحيطة بالبصرة كمنذ ىذا 
دأ االىتماـ برسـ الخرائط الجغرافية حيث قاؿ المقريزؼ في خططو: ))اف الدنيا صكرت الكقت ب

 .(ٖٚ)لياركف الرشيد كلممأمكف مف بعده(( 
ذلؾ كاف الصكر التكضيحية التي انتشرت في المخطكطات كانت اكثر دقة كاكثر ايضاحًا     

 ،يضاحو بصكرة خاصةكاكثر شمكلية في نكع الفف بصكرة عامة كخصكصية المعنى المراد ا
حيث اف ىذه المينة ترتبط ارتباطًا كثيقًا مع مينة الكتابة كىما عنصراف ميماف في سبيل تكضيح 

 .(ٖٛ)النص كزيادة رغبة القارغ اليو 
كذلؾ يركؼ لنا المسعكدؼ في كتابو التنبيو : انو رأػ اقاليـ االرض مصكرة مف غير كتاب     

الصكر التي راىا ىي الصكر التي عممت لممأمكف حيث بأنكاع مف االصباغ كاف مف احسف 
غير ذلؾ مف كالمدف ك  مـصكر فييا العالـ بأفاكو كنجكمو كبره كبحره كعامره كغامره كمساكف األ

 .( ٜٖ)الكصف..
ىػ رسـ لممعز لديف هللا الفاطمي مقطع مف ٖٖ٘يذكر المقريزؼ في خططو: ))اف في سنة     

كسائر االلكاف فيو صكر ألقاليـ االرض كجباليا كبحارىا كمدنيا الحرير االزرؽ منسكج بالذىب 
كانيارىا كمسالكيا الجغرافية كفيو ايضا صكر مكة كالمدينة مبينا الناظر مكتكب عمى كل مدينة 

 . (ٓٗ)كنير كبحر اسمو بالذىب كالفضة(( كجبل
كما في شكل رقـ  بعيدنستنتج مف ىذا اف العرب قد عرفكا الخرائط الممكنة في ذلؾ التاريخ ال    
، كانيـ استعانكا بيا كمنيا صنفت المخطكطات الجغرافية، حيث كانت اقرب لمكاقع (ٗ( كرقـ )ٖ)

لـ تكف ىي التي تكضح بالخرائط كالرسكـ كالصكر انما شممت بقية  ككاكثر تصكيرًا لمحقائق، 
دميا كتاب صكر العمكـ كانتشرت بيف طيات صفحاتيا، فكاف لكتب الفمؾ حصة مف ذلؾ كمف أق

ما بعد القرف الرابع الذؼ ألف فيو الكتاب، كلقد كصمتنا الكاح مف  إلىالككاكب لمصكفي، ترجع 
مخطكطات عمـ الفمؾ كالنجـك عمـ الييئة كىك مف أشرؼ العمكـ منزلة كأسناىا مرتبة كأحسنيا 
حمية كأعمقيا بالقمكب كألمعيا بالنفكس كأشدىا تحديدًا لمفكر كالنظر كتذكية لمفيـ كرياضة لمعقل؛ 

ـ الحع كعظيـ االنتفاع بمعرفة مدة السنيف كالشيكر كالمكاقيت كفصكؿ لما في ذلؾ مف جسي
األزماف كزيادة الميل كالنيار كنقصانيا كمكاضع النيريف ككسكفيا كمسير الككاكب في استقامتيا 

يا كمراتب أفاكيا كسائر مناسباتيا كقد أنشئ المسممكف مرصد فمكي كبير أشكالكرجكعيا كتبدؿ 
شاـ ضـ أىـ عمماء الفمؾ، كقد كجد المسممكف منو في القرآف كثير مما ىك مرصد تدمر في ال

كلدينا مقطع مف مخطكطة عربية يشرح ظاىرة خسكؼ ، ( ٔٗ)يطكؿ كصفو كيتسع القكؿ بذكره 
 .(٘رقـ ) القمر كما في الشكل
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ٔٛٔ 

ضًا مف ذلؾ فقد ابتكر العرب عمـ الحيل الحيل النافعة أك )الميكانيؾ(، ح كما كاف لعمـ
ييف تصميمات متنكعة، ساماإلدرجة رفيعة مف اإلتقاف، فقد ابتكر الميندسيف  إلىعة كطكركه الناف
، كغيرىا مف االبتكارات، ككاف اليدؼ مف ىذا، (ٕٗ)))ساعات ميكانيكية، ك ركافع آلية(( منيا

بسيط االستفادة منو كتكفير القكة البشرية كالتكسع في القكة الميكانيكية كاالستفادة مف المجيكد ال
لمحصكؿ عمى جيد أكبر مف جيد اإلنساف كالحيكاف، فاعتبره العمماء طاقة بسيطة تعطي جيدا 
أكبر، فأرادكا مف خالو تحقيق منفعة اإلنساف كاستعماؿ الحيمة مكاف القكة كالعقل مكاف 
العضات كاآللة بدؿ البدف، كاالستغناء عف سخرة العبيد كمجيكدىـ الجسماني كما مكضح في  

ط )ابي العز اسماعيل الجزرؼ(، بعنكاف: ))الجامع بيف العمـ كالعمل النافع في صناعة مخطك 
 .(ٙكما في الشكل رقـ ) ،(ٖٗ)الحيل(( 
النصكص  فضًا عفيضًا في مخطكطات الطب كالكيمياء رسـك كصكر تكضيحية أكانتشرت     

معالجة الجركح فابتكركا  أساليبكالمصطمحات العممية لألدكية، فمقد طكر األطباء المسممكف 
الغيار الجاؼ المغمق، كفتائل الجراحة المغمكسة في عسل النحل لمنع التقيح الداخمي  أسمكب
نقمو عنيـ اإلسباف كطبقو األكربيكف في حركبيـ، ككاف الجراحكف المسممكف قد قفزكا  أسمكبكىك 

إلغريق إلي مرحة الجراحة بالجراحة قفزة ىائمة كنقمكىا مف مرحمة نزع السياـ كما كاف عند ا
ما سمكه المرقد )البنج( عبارة  إلىالدقيقة كمما سيل ىذا اكتشافيـ لمتخدير قبل الجراحة، فتكصمكا 

عف اسفنجة تنقع في محمكؿ مف األعشاب المركبة القنب )الحشيش( كالزكاف كالخشخاش 
ا امتصت األغشية )األفيكف(، كتترؾ لتجف كقبل العممية تكضع االسفنجة في فـ المريض فإذ
في شكل رقـ  كما، ( ٗٗ) المخاطية تمؾ العصارة استسمـ لمرقاد العميق ال يشعر معو بألـ الجراحة

 (.ٛ( ك رقـ )ٚ)
عني بالرفق بالحيكاف  ساـو ألف اإلأصكلأما عف عمـ البيطرة، قد أصبحت عمما لو قكاعده ك     

كعاجو كتغذيتو كنيانا عف تحميمو ما ال طاقة لو بو أك تعذيبو، كمنع قتمو إال لضركرة، كحـر 
كشمو أك جدع أنفو أك كخزه بآلة حادة، كقد حقق العرب قدرا عظيما مف التطكر العممي في 

عامة المميزة ميداف الطب البيطرؼ حيث عني بأمراض الخيل، كالمظير الخارجي كالصفات ال
لمفرس كالحمار كالبغل ككظائف األعضاء الخارجية كالعيكب الكراثية في الخيل، كما مكضح لنا 

 (.ٜكما في شكل رقـ ) ،(٘ٗ)بمكحة مف مخطكط في عمـ البيطرة تفصل مقطع تشريح الحصاف 
يختص بالّنظر في المقادير عمى اإلطاؽ، إّما المنفصمة مف حيث  الذؼ ـ اليندسةشمل عم    

ككنيا معدكدة أك المّتصمة كىي إّما ذك بعد كاحد كىك الخّط أك ذك بعديف كىك الّسطح، أك ذك 
أك كما يعرض ليا إّما مف حيث ذاتيا  أبعاد ثاثة كىك الجسـ الّتعميمّي، ينظر في ىذه المقادير
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ٕٔٛ 

كما ، كلنا لكحة تكضح لنا ما ذكرناه عف تعريف اليندسة (ٙٗ)بعض إلىمف حيث نسبة بعضيا 
 .(ٓٔفي شكل رقـ )

عمـ الرياضيات، لما كاف عمـ الحساب مستغمق عمى المبتدغ إذا كاف مف  كشممت ايضاً     
طريق البرىاف، فإف المسمميف كانكا يعتبركف أف مف أحسف التعميـ االبتداء بالحساب مف طريق 

متضحة كبراىينو منتظمة، فينشأ عنو في الغالب عقل مضيء يدؿ  وأعماؿ المسائل ألنو معارف
ف أخذ نفسو بتعمـ الحساب أكؿ أمره يغمب عميو الصدؽ، لما في عمى الصكاب، كيقكلكف إف م

الحساب مف صحة المباني كمنافسة النفس فيصير لو ذلؾ خمقًا كيتعكد الصدؽ كيازمو مذىبا 
عمـ جديد مف عمكـ الحساب يساعدىـ في معامات البيع كالشراء بيف  إلىزادت حاجة المسمميف 

ف يكمف الخكارزمي عالـ ف كنظاـ العقكد، المأمك الشعكب مع اختاؼ العمات كالمكازي
بالتفرغ لكضع كسيمة جديدة لحل المعادالت الصعبة التي تكاجو المشتغميف بالحساب،  الرياضيات

فكضع كتابو "الجبر كالمقابمة" كبيف أغراضو قائا عند تقديمو: )يمـز الناس مف الحاجة إليو في 
يـ كتجارتيـ كفي جميع ما يتعاممكف بو بينيـ مف مكاريثيـ ككصاياىـ كفي مقاسمتيـ كأحكام

 .( ٚٗ)مساحة األرضيف ككرػ األنيار كاليندسة كغير ذلؾ مف كجكىو كفنكنو( 
كتناكؿ الكتاب الحسابات كطرقيا ابتداء مف حساب محيط في الكرة األرضية كقطرىا كخطكط     

بينيا، ثـ مساحات الشكارع  مساحات البمداف كالمدف كالمسافات إلىالطكؿ كالعرض في البمداف 
كحساب الكصايا كالمكاريث كتقسيـ التركات المعقدة،  مساحات الضياع كالبيكت إلىنيار كاأل

كالحسابات الفمكية، كحساب المعمار، ككميا كانت تكاجو مشاكل كصعكبة في حسابيا بطرؽ 
الحساب كاليندسة األكليف، ككاف عمماء الرياضيات المسمميف قد بحثكا في مختمف جكانب عمـك 

كاألعداد جمعا كتفريقا كتضعيفا كضربا كقسمة كتكصمكا لكيفية إخراج الجذكر في األعداد 
الصحيحة كغير الصحيحة، كبينكا الكسكر كصكرىا كطرؽ جمعيا كتفريقيا كضربيا كقسمتيا 
سائل كاستخراج جذكر الكسكر التربيعية كالتكعيبية كالضرب كالقسمة باستخداـ اليندسة كحمكا م

العدد كلبنكا خصائصو كتطبيقاتو في المعامات كالصرؼ كتحكيل الدراىـ كالدنانير كاألجرة كالربح 
كالخسارة كالزكاة كالجزية كالخراج كحساب األرزاؽ كالبريد كاألعداد المضمرة كغيرىا مف عمـك 

 .(ٔٔرقـ )كما في الشكل  ،(ٛٗ)الحساب
يا كطريقة المعب كىيئة جمساتيا أشكالااللعاب ك شممت الرسكـ مخطكطات عرفت فييا انكاع     

فكانت الرسكـ المصكرة لتمؾ االلعاب تحكي كتفسر االشارات كالييئات كاالنكاع مبينة ألدؽ 
كلنا مثاؿ عمى ذلؾ مخطكط )كتاب  ،المتمقي إلىالتفاصيل التي أراد المؤلف ايصاليا 

ككاف تاريخو في أكاخر القرف السابع اليجرؼ =  (ٓ٘)المكتكب )بالقشتالة القديمة( (ٜٗ)االلعاب(
الثالث عشر الميادؼ، ففي الشكل التكضيحي شخصيتاف قياديتاف عربية كاسبانية كىـ يمعبكف 
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ٖٔٛ 

الشطرنج كىنا كضحت الصكرة لنا شيء قد لف يكضحو النص اال كىك الكتابة بالخط الككفي 
الدقيق النتصاب الخيمة كالزؼ كالييئة  القديـ في المثمث العمكؼ لمخيمة، كىنالؾ ايضًا الكصف

 الجمسة التي قد يعجز النص عف تكضيحيا.
الرسكـ في تجسيد المعارؾ التاريخية كالماحـ البطكلية كي تعبر عف كاقع  تكما استخدم    

كي تقكؼ الرسـك مدلكؿ النص كتشرح مفرداتو كتفسر المشاىد الحقيقية لتمؾ الماحـ لالمعركة ك 
نص صكرؼ كتككف الصكرة ىي عبارة عف تقرير مكجز  إلىتحكيل نص كتابي  فمف ىنا يمكف

، الذؼ (ٔ٘)مخطكط قصائد سانتا ماريا الغنائيالىـ تفاصيل النص الكتابي كلنا مثاؿ عمى ذلؾ 
أكاخر القرف السابع اليجرؼ = الثالث عشر الميادؼ، فينا الرسـك تجسد صكرة  إلىيعكد تدكينو 

ي كتقدماتو كاستخداـ االبكاؽ في اليجمات كتعميل ذلؾ ساماإل لمعركة مف معارؾ الجيش
 .االستخداـ يكضحو النص لكف الكيفية كالييئة كالطريقة المتبعة تكضحيا الصكرة 

فمف الكاضح اف الىتماـ االسباف في ادخاؿ الرسكـ التي تجسد الشخصيات العربية     
ية ال يختمف فييا اثناف كىي أف الكجكد ية في مخطكطاتيـ ىك اف ىنالؾ حقيقة تاريخسامكاإل

ي في األندلس لعب دكرا حضاريا أثر عمى باد الغرب تأثيرا عظيما في اآلداب ك سامالعربي اإل
العمكـ كالفنكف، كىذا ال يعني أف الحضارة األندلسية لـ تتأثر بالحضارة اإلسبانية، بل كاف التأثير 

ف كاف التراث األندلسي أكثر  كأكضح أثرًا في مثيمو اإلسباني عمكمًا.  متباداًل، كا 
نستنتج مما سبق اف دخكؿ الرسكـ كالصكر في صفحات المخطكط بصكرة عامة كانت الغاية 

 منو عمى النحك االتي:
خدمًة لمغاية التعميمية كتفييـ القارغ كمساندة ليا . الناحية التعميمية: اف دخكؿ الرسكـ كانت ٔ

كالبراىيف، فعندما كاف يكصف بمدٍة بكثر انيارىا بالنص الكتابي معززًا النص كتقكيتو بالحجج 
ما ذكره بالنص الصكرؼ فإنو يقرب الفكرة كيجعميا اكثر كضكحًا بالتالي تككف االستفادة 

اف معظـ الصكر كانت تتخمل النصكص، أؼ لناحية التعميمية اكثر مف غيرىا ك لمقارغ مف ا
بعد، كىذا يعزز  تكضيحيا، ككاف مكقعيا مف الفقرة إما قبل أكانيا كانت تخدـ الفقرة المراد 

الصكرة التعميمية  إلىفضًا عف ذلؾ أف تمؾ الصكر كالرسكـ كانت اقرب قراءتنا لممكضكع، 
 .فكرة النص المكتكب إلىأؼ اقرب 

. الناحية الجمالية: خدمت الرسكـ المخطكط مف الناحية الجمالية ككانت جزء مف تزييف ٕ
 .الزخرفة كالتذىيب كالحمي جنب مع إلىط كىي جنبًا المخطك 
اف الرسكـ في المخطكط كانت تستقل عف النص بنفسيا، فيككف مكقعيا بأكؿ المخطكط أك     

نيايتو، كاحيانًا أكؿ الفصل أك اخره، أك عمى الغاؼ، كتككف الصكرة بعيدة عف مكضكع النص 
 كىدفيا الزينة كتجميل الكتاب.  
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ٔٛٗ 

ر في ذلؾ ىك اف مف استنتاجنا يمكننا تقييـ قيمة المخطكط مف الناحية كالقكؿ االخي
 .درجة ارتباطو بتمؾ الناحيتيف إلىالعممية أك الفنية كالتمييز بيف ما جاء في المخطكط بالنسبة 

 إلى. مميء الفراغات: إف عامل التزكير كالعبث في المخطكطات كثيرًا ما كاف يدفع المؤلف ٖ
ء الفراغات بأعماؿ ىممئ الفراغات، كال يترؾ مجااًل لمعبث كالتخريب كالتزكير، فإنو يقكـ بمم

ذلؾ فيي بصمة تميز مؤلفات  إلىفنية تشكيمية كتصكيرية ىندسية أك نباتية، إضافًة 
اعتمادًا عمى التمييز  شكاؿو في تمؾ األأسمكبكنصكص المؤلف الكاحد عف االخر كتعطي 

منيـ مف اكتفى بالنص ك كذج الفني الكاحد في عدة مؤلفات لكل مؤلف كاحد، عند تكرار النم
الكتابي كاصفًا ما يحتكؼ النص كصفًا دقيقًا بحيث يغني عف الرسـ كالتصكير كلنا مثاؿ عمى 

بعنكاف ) التصريف ( مف كصف دقيق لألجيزة ك  (ٕ٘)ما جاء في كتاب الزىراكؼ : ذلؾ
 :  (ٖ٘)ف تمؾ األدكات لألدكات الطبية، التي ابتكرىا كم

 الجفت: ىي آلة الستخراج العظاـ المكسكرة مف الفؾ أك احدػ عظاـ الفـ.. 
 ػ الضارة: تستخدـ الستخراج الجنيف، كتمتاز بالسماكة كي ال تنكسر.

 ػ المقدح: تستخدـ لقدح الماء النازؿ مف العيف.
 نصف دائرة.ػ المبضع: لشق األكراـ كالتجمعات الصدرية، كىك كالمشرط كشكمو 

فقد اكتفى باألدكات كاآلالت كصفا دقيقًا شامًا لكل تفاصيميا، كمف تمؾ اآلالت التي     
استخدميا أكؿ مرة في تاريخ الطب في عممية غسل المثانة فأطمق عمييا اسـ )الزراقة(، فيقكؿ 

طكيمة عمى رقة الميل مجكفة كميا، اال اف  عنيا ))تصنع مف فضة اك مف عاج مجكفة ليا انبكبة
الطرؼ فإنو مصمت فيو ثاث ثقكب، اثنتاف مف جية ككاحدة مف جية اخرػ، كالمكضع االجكؼ 
الذؼ فيو المدفع ػػػ المكبس ػػػ يككف عمى قدر ما يسده با مزيد حتى اذا جذبت بو شيء مف 

لرطكبة في المثانة ادخل طرؼ الزراقة الرطكبة انجذبت، كاذا دفعت بو اندفعت، فإذا اردت طرح ا
فكؽ، فإف الرطكبة تنجذب في جكؼ الرزاقة، ثـ تدخل طرفيا،  إلىفي الرطكبة  كجذبت بالمدفع 

المثانة عمى المقاـ حتى يحس بو  إلىثـ تدفع الرطكبة بالمدفع فاف تمؾ الرطكبة تصل 
 و عف الرسـ كالتصكير.ىكذا كاف الكصف في مخطكط الزىراكؼ مستغنيًا لقارئ (ٗ٘)العميل((

 وموقفو تجاه الرسم والتصوير  ساماإل
 ساـ، فقد منع اإلاىتمامًا كبيرًا في بادغ األمر ساـيجد ىذا النكع مف الفنكف في اإل لـ    

ذلؾ الكقت كانت فئات مف المجتمع  في التصكير لممحافظة عمى التكحيد المطمق خصكصا اف
كقد كاف منتشرا في عباداتيـ الكىية االشخاص فقد جاء في الحديث الشريف عف  ساـحديثة اإل

لـ يكف يترؾ في بيتو شيئا فيو تصاليب اال  عائشة رضي هللا عنيا )) اف النبي دمحم 
 . (٘٘)نقضو((
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ٔٛ٘ 

كمف العمماء مف قاؿ: )) اف تصكير الحيكاف فيو حرمة شديدة كمنيـ مف قاؿ ىك مف الكبائر     
عدا عميو بالكعيد الشديد سكاء كاف الرسـ عمى كرؽ اك ثكب اك بساط اك اناء اك حائط، ألنو متك 

كقاؿ بعضيـ انما نيي عف التصكير ما كاف لو ضل كال بأس بالصكر التي ليس ليا ضل، كما 
 .(ٙ٘)اتفق عميو العمماء ىك اباحة تصكير الشجر كما ال نفس لو (( 

الطبيعة البشرية كحبيا الشديدة لمفف كانت السباقة في اف تجد ليا منفذًا فأنصب اىتماـ  اال اف    
المسممكف عمى الخط كرسـك االشجار كالنباتات كالرسـك اليندسية، فضًا عف ذلؾ دخكؿ الفرس 

كىـ بحكزتيـ ذكؽ ناـ مف الفنكف فانتقمت معيـ افكارىـ ففي القرف الرابع  ساـاإل إلىكالركـ 
رت الصكر المجسمة لمحيكانات، لكنيا بعيدة عف الطبيعة، فكاف امتناع المسممكف عف ظي

الرقي في فف العمارة كالتفنف بو كطعمكا بو اغمفة الكتب  إلىتصكيرىـ لإلنساف كالحيكاف دافعا 
نقكش غير محرمة ىندسية كنباتية كمنيا ما  إلىكحكاشي الصفحات فتحكلت الرسكـ المحرمة 

فينا تميز  الحيكانية كما في عمـ التشريح الكارد أنفا، شكاؿثـ اضافكا األ لكف  ذىب كمنيا ما
المسممكف بطابع خاص صبكا كل فنيـ فيو كبانت كل مياراتيـ عميو فأصبحت تمؾ النقكض 

 .(ٚ٘)خاصة بالعرب المسمميف فابدعكا بيا كابتكركىا فف جديدا
 االستنتاجات

شيد فف الرسـ كالتطكر ازدىارًا كتطكرًا عند انخراط الفاف المسمـ في ىذا المجاؿ كمف جممة  . ٔ
االمثاؿ اف باد فارس كانت االكفر حضًا بيف الحضارات المماثمة ليا في التميز بمجاؿ 

الييا لكف اتسعت كازدادت بالتنكع ضمف دخكؿ فكر الفناف المسمـ  ساـالفنكف قبل دكؿ اإل
الرسكـ النباتية كاليندسة كالتي تطكرت ىي االخرػ بالتأثر بأنكاع النباتات كاالزىار المحدد ب

فتح االفق بيف كا  إلىكطبيعة باد فارس حيث االختاؼ كبير بيف البيئتيف مما ادػ 
 الحضارتيف بالتنكع المشيكد في تمؾ الفترة مف خاؿ مدكناتيـ.

ية كتشابييا اال انا مف خاؿ ساملمخطكطات اإلعمى الرغـ مف كثرة استعماؿ الصكر في ا.  ٕ
مميزات المدارس التي انتجتيا يمكف اف نصنف المكحة حسب التاريخ كنكع الفف  إلىالرجكع 

كمدػ تطكر الحقبة الزمنية مف الناحية االجتماعية كاالقتصادية فضًا عف تأثير الجانب 
 ف.الديني بغض النظر عف نكع الديانة التي يعتنقيا الفنا

ة النص الكتابي مف ناحية الدراسة أىمية الرسـ كالتصكير في المخطكطات عف أىمي. ال تقل  ٖ
كالكصفية كالتحميمية ككف اف الرسمة قد تككف شارحة لمنص الكتابي اك متممة لو محددة 

 لنيايتو.
. تبيف لنا مف خاؿ ىذه الدراسة اف دخكؿ الرسـ كالتصكير عمى صفحات المخطكطات كاف  ٗ
 لغرض منو اما جمالي اك تعميمي اك حفع النص مف خاؿ ممئ الفراغات المحيطة بو.ا
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ٔٛٙ 

الحاـز بالنسبة لمرسـك االدمية كالحيكانية اال اننا قد كجدناىا  ساـ. عمى الرغـ مف مكقف اإل ٘
في صفحات مؤلفات العمماء المسمميف خادمة لمنص كمكظفو لشرحو كتكضيحو كالمذيف لف 

ذلؾ النكع مف الفنكف ادخمكا الرسكـ اليندسية كالنباتية المعبرة عف نكع الفف  يستكجب مؤلفاتيـ
 الذؼ كتبكا فيو كنجد االخريف المذيف اتخذكا مف الخط العربي نصًا زخرفيًا. 

 ممحق الصكر

  

 

 

 محيي الشيخ رسـ (ٔشكل رقـ )
 عاـ الشريف لمحـر الكمشي الديف
 عبد الممؾ مكقع دارة ق ٜٚ٘
  العزيز

 ترجمة كدمنة كميمة( ٕشكل رقـ )
 المقفع اف

 التي لإلدريسي ( خريطةٖشكل رقـ )
 الثاني ركجر لمممؾ رسميا



 م.م. دمحم رياض حامد الحميري                مجلة آداب الفراىيدي                     فن الرسم والتصوير 
 م8102( أيلول 53العدد ) يةساماإلفي المخطوطات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٔٛٚ 

 
 
 
 

 

 

           

 العالـ خريطة  رسـ (ٗشكل رقـ )
 ( ىػ ٜٗٚ ت) الكردؼ بف لعمر

القمر  ألطكار إيضاحي ( رسـ٘شكر رقـ )
 البيركني أحمد بف دمحم الريحاف ألبك
 التفييـ لمقرف  كتاب في ىػ(ٕٖٙت)

 اليجرؼ  الخامس

الجزرؼ  اسماعيل العز البي( ٙشكل رقـ )
 في النافع كالعمل العمـ بيف لكتابو الجامع
 الحيل صناعة

 بف لحنيف العيف تشريح رسـ عف( ٚشكل رقـ )
 المكتبة - العيف في المسائل كتابو مف إسحق
 القاىرة في الكطنية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Al-jazari_water_device.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Al-jazari_water_device.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Al-jazari_water_device.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Al-jazari_water_device.jpg
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ٔٛٛ 

 
 
 

 

   

 
 
  
 

 الزماف عمـ اليندسة لبديعرسـ في ( ٛشكل رقـ )
  الجزرؼ  الرزاز بف إسماعيل بف العز أبك

 لمنبات الطبي رسـ لاستعماؿ (ٜشكل رقـ )
 في كتابو عمدة اإلشبيمي الخير ألبي
 النبات معرفة في الطبيب

 رسـ ىندسي البي سيل (ٓٔشكل رقـ )
 الككىي. رستـ بف كيجف

 بف دمحم الديف جدكؿ لبياء (ٔٔشكل رقـ )
في كتابو ( ىػ ٖٓٓٔت) العاممي حسيف

 خاصة الحساب.
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ٜٔٛ 

 المصادر والمراجع
                                                           

 ،صٔجـ، بيركت، ٕٙٓٓ، ٔ، دار نكبميس، ط(ساـاإلية )فجر ساممكسكعة الحضارة اإل ،اميف أحمد( ٔ)
ٕٜ. 
ـ، القاىرة، ٜٜٙٔ( الحكيـ، دمحم صبحي، ك الميثي، ماىر عبد الحميد: عمـ الخرائط، مكتبة االنجمك المصرية، ٕ)

 .ٗٛص
 .ٜٕص ،ٔ(، جساـاإلية )فجر ساممكسكعة الحضارة اإل ،اميف أحمد( ٖ)
ية سامالميجات العربية كعاقتيا بالمغة العربية الفصحى: دراسة لغكية، مجمة الجامعة اإل ،شفيع الديف، دمحم( ٗ)

 .٘ٚ، ديسمبر، صٗشيتاغكنغ، مج  –العالمية 
، ساـدمحم، مجتبى عمي ابراىيـ، التنظيمات السياسية في باد العرب قبل اإل( ٘) ـ، ٜٕٓٓ، جامعة الخرطـك

 .٘ص
 .ٔٗص ،ٔ(، جساـاإلية )فجر ساماإلمكسكعة الحضارة  ،اميف أحمد (ٙ)
 .ٕٗص ،ٔج (،ساـاإلية )فجر ساممكسكعة الحضارة اإل، اميف أحمد(  ٚ)
 .ٗـ، صٜٚٛٔي مصكر، دار المستقبل العربي، بيركت، إساماثر  –ركت، معراج نامة عكاشة، ث(  ٛ)
دراسة تحميمية نقدية، المعيد العالمي لمفكر  –ية سامبخيت، تصنيف الفنكف العربية كاإل أحمدعمي، سيد ( ٜ)

 .ٕٖـ، صٜٔٛٔي، بيركت، ساماإل
 .ٛٔصـ، الككيت، ٜٜٓٔجمالية الفف العربي، عالـ المعرفة،  ،( البينسي، عفيفٓٔ)
 .ٕٚص، القاىرة، ٕٕٔٓعند الفرس، ىنداكؼ  ساـالتصكير في اإل ،( زكي دمحم حسفٔٔ)
 .ٜٕٓص، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، ٕٕٓٓ، ٔربي، ط( الحمكجي، عبد الستار، المخطكط العٕٔ)
مسالؾ األبصار في  :ىػ(ٜٗٚبف يحيى بف فضل هللا القرشي العدكؼ ، شياب الديف )ت:  أحمد( العمرؼ، ٖٔ)

 .ٓٓٗ، صٕٗجىػ ، المجمع الثقافي، أبك ظبي،  ٖٕٗٔ، ٔممالؾ األمصار، ط
 .٘ٗص، القاىرة، ٕٕٔٓعند الفرس، ىنداكؼ  ساـالتصكير في اإل ،( زكي دمحم حسفٗٔ)
صكرة، مكاف الحفع:  ٜٗ( بطاقة المخطكط/ العنكاف: منافع الحيكاف، المؤلف: ابف بختيشكع، عدد الصكر: ٘ٔ)

ـ، ٖٓٓٔـ ػػ ٜٕ٘ٔىػ = ٓٓٚىػ ػػ ٜ٘ٙمكتبة مكرجاف ػػ نيكيكرؾ، نكع الخط: فارسي، تاريخ النسخ: 
 مير المغكلي غازاف خاف.الماحظات العامة: كتبت بأمر مف اال

 .ٚٗص، عند الفرس ساـالتصكير في اإل ،زكي دمحم حسف
 .ٔٔص، ساـالصيف كفنكف اإل ،( زكي دمحم حسفٙٔ)
 .ٚٗصعند الفرس،  ساـالتصكير في اإل، ( زكي دمحم حسفٚٔ)
 . ٗٔصـ، ٕٕٔٓ ، القاىرة،التصكير كاعاـ المصكريف، زكي دمحم حسف  (ٛٔ)
 .ٜٕٓص ـ، ٕٕٓٓ ، الدار المصرية المبنانية، القاىرة،ٔالستار، المخطكط العربي، ط( الحمكجي، عبد ٜٔ)
لكنيا تأتي مترَجمًة عمى شكل  الدماغ، إلىمجمكعة مف التأثيرات الخارجية تنتقل ىك  :تكارد الخكاطر (ٕٓ)

، ٔقكة التفكير، ط ،، ابراىيـالفقي كىي عمى أنكاع، منيا: التخاُطر كالجاء البصرؼ. ،إحساسات خاصة
 .ٖٔص ـ،ٕٚٓٓشركات الفقي لمتنمية البشرية، 
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ٜٔٓ 

                                                                                                                                                                      

االبعاد التعبيرية كالداللية لعناصر التككيف كعاقتيا في  ،( صفا لطفي عبد االمير ك ساـ حميد رشيدٕٔ)
ـ، ٕٚٓٓ، ٕ، ع ٗٔمنمنمات الكاسطي، بحث منشكر في مجمة جامعة بابل لمعمـك االنسانية، مج 

 .ٕٕٛص
 .ٗٔصالتصكير كاعاـ المصكريف،  ، حسف( زكي دمحمٕٕ)
الجامعة الدكلية الخاصة لمعمـك  :ي، بحث منشكرسامتاريخ الفف كالتصميـ/ الفف اإل ،عبد المطيف سمماف( ٖٕ)

 .ٕٖص، (د.ت. ط)كالتكنمكجيا، 
( صفا لطفي عبد االمير ك ساـ حميد رشيد: االبعاد التعبيرية كالداللية لعناصر التككيف كعاقتيا في ٕٗ)

 .ٕٕٛصمنمنمات الكاسطي، 
 .ٖٚٔ، ص الحمكجي، المخطكط العربي (ٕ٘)
التنبيو كاإلشراؼ، تصحيح: عبد هللا  ،ىػ(ٖٙٗ( المسعكدؼ،  أبك الحسف عمى بف الحسيف بف عمى )ت: ٕٙ)

 .ٜٗ _ٖٜ _ٕٜ، صٔجالقاىرة،  –إسماعيل الصاكؼ )التاريخ با(، دار الصاكؼ 
ِكؿ ديكَرانت = كيمياـ جيمس ديكَرانت  :؛ انظر تفاصيل ذلؾ فيٜٚٔ، صالمخطكط العربي الحمكجي، (ٕٚ)

ترجمة: الدكتكر زكي نجيب محُمكد  ، تقديـ: الدكتكر محيي الّديف َصابر، قصة الحضارة، ،ـ( ٜٔٛٔ)ت: 
، تكنس، ـ، ٜٛٛٔ لبناف، -دار الجيل، بيركت ، كآخريف ، ٕٔج المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك
 .ٜٕٚص
 .ٕٜٔ، صالحمكجي، المخطكط العربي (ٕٛ)
 .ٕٗٙ ، صٕٔ، جـ(: قصة الحضارة ٜٔٛٔ( ِكؿ ديكَرانت = كيمياـ جيمس ديكَرانت )ت: ٜٕ)
نة مف الرُّخاـ أك الحصباء أك الخرز أك غير ذلؾ، ُيَضـّ بعضيا ( ٖٓ)  إلىالفسيفساء: كىي قطع صغيرة ممكَّ

ف منيا رسـك ُتَزيَّف بيا أرضّية البيت أك جدرانو. ىػ( ٕٗٗٔمختار عبد الحميد عمر )ت:  أحمدبعض فيككَّ
 .ٛٚ ، صٛجـ،  ٕٛٓٓ عالـ الكتب، ،ٔمعجـ المغة العربية المعاصرة، ط ،بمساعدة فريق عمل

، ٔج، ، )د. ت(مطبعة الحككمة، دمشق الجامع األمكؼ في دمشق، ،ىػ(ٕٓٗٔ( الطنطاكؼ، عمي )ت: ٖٔ)
 .ٕ٘ص
 .ٕٛٓص، ، المخطكط العربي( الحمكجيٕٖ)
( الطغاـ: أكغاد الناس، يقاؿ لمكغد: ىذا طغامة مف الطغاـ، كقاؿ الشاعر: ككنت إذا ىممت بفعل أمر ... ٖٖ)

 الطغامة لمطغاـ، كيقاؿ: ما ىك إال طغامة مف الطغاـ، كىك الذؼ ال رأؼ لو، كال خير فيو.يخالفني 
الدالئل في غريب الحديث، تحقيق: د.  ،ىػ(ٕٖٓالسرقسطي، أبك دمحم، قاسـ بف ثابت بف حـز العكفي )ت: 

 .ٜٓ٘، صٕج ـ،ٕٔٓٓالرياض،  ،مكتبة العبيكاف، باب حديث عثماف  ،ٔدمحم بف عبد هللا القناص، ط
المطبعة  ،ٚٔط، كميمة كدمنة ،ىػ(، )ترجمة لكتاب الفيمسكؼ اليندؼ بيدبا( ٕٗٔ( المقفع، عبد هللا )ت: ٖٗ)

 .ٜ، صٔج، قٖٜٙٔ، القاىرة ،األميرية ببكالؽ
 .ٓٔػ ٜ، صٔج كميمة كدمنة،( المقفع، ٖ٘)
 .ٜٛٔصالحمكجي، المخطكط العربي،  (ٖٙ)
رسائل  ىػ(،٘ٗٛبف عمي بف عبد القادر، أبك العباس الحسيني العبيدؼ، تقي الديف )ت:  أحمد( المقريزؼ، ٖٚ)

 .ٜٛٔ، صٔج ـ،ٜٔٗٔ ، دار الحديث، القاىرة،ٔط المقريزؼ،
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 .ٓ٘ص ،جمالية الفف العربي ( البينسي،ٖٛ)
 .ٖٓ، صٔج ،التنبيو كاإلشراؼ ( المسعكدؼ،ٜٖ)
 .ٚٔٗ، صٔج رسائل المقريزؼ، ( المقريزؼ،ٓٗ)
، ٙٔـ، جٕٔٓٓ، ، دار الساقيٗ، طساـالمفصل في تاريخ العرب قبل اإل ،ىػ(ٛٓٗٔ :جكاد عمي )ت( ٔٗ)

 . ٖٗص
آفاؽ المعاصرة في تراثنا العممي/ ضركرة احيائو.. تنكع مصادره.. خصكصيات تحقيقو،  ،فؤاد أحمد( باشا، ٕٗ)

 .ٕٗٗص، ـٕٓٔٓ القاىرة، ،ٔمكتبة االماـ البخارؼ، ط
ديكاف  ،ىػ(ٛٓٛابف خمدكف أبك زيد، كلي الديف )ت:  ،اإلشبيمي، عبد الرحمف بف دمحم بف دمحم( الحضرمي، ٖٗ)

، ٕالمبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكؼ الشأف األكبر، تحقيق: خميل شحادة، ط
 .ٕٔٗ، صٔج ـ،ٜٛٛٔ دار الفكر، بيركت،

 ،ىػ(ٖٕٛسميماف بف ىاركف السممي ، أبك مركاف )المتكفى:  ( القرطبي، عبد الممؾ بف َحِبيب بف حبيب بفٗٗ)
، ٔ)مختصر في الطب( العاج باألغذية كاألعشاب في باد المغرب، تحقيق: دمحم أميف الضناكؼ، ط

 .ٓٗ، صٔج ـ،ٜٜٛٔ بيركت، ،، دار الكتب العمميةٜٜٛٔ
 .ٜٗ (،د. تعممية، دمشق،) دار الكتب الية، ساماليرفي، سامة: التربية كالثقافة العربية اإل (٘ٗ)
، ٔج ،ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكؼ الشأف األكبر( الحضرمي، ٙٗ)

 .ٖٓٙص
 .ٓ٘ص ،يةسامالتربية كالثقافة العربية اإل اليرفي، (ٚٗ)
دار الكتب ، ٔطىػ(، تحقيق: إبراىيـ شمس الديف، ٕٜٚ( النعيمي، الدمشقي، عبد القادر بف دمحم )ت: ٛٗ)

 .ٚٙ، صٔج ـ،ٜٜٓٔ العممية، دمشق،
ميادؼ، عدد االكراؽ: ٖٕٛٔكتاب االلعاب، المؤلف: مجمكعة مف الرساميف، تاريخ النسخ:  :( العنكافٜٗ)

سـ  ٓٗقرب مدريد في إسبانيا، قياس: طكلو  ، مكاف الحفع: مكتبة دير ساف لكرنزك ديل إسككرياؿًٗٓٔ
. ٕٛكعرضو  نكع الفف: كيعد الكتاب تأريًخا لثاثة  سـ، نكع المداد: استخداـ االلكاف في النص كالرسـك
لعبة ميارة كىي الشطرنج، كلعبة حع كىي النرد، كلعبة تجمع بيف الحع كالميارة كىي الباكجامكف.  :ألعاب

معركؼ ليذه األلعاب، كما يحتكؼ عمى ألعاب كثيرة قادمة مف الممالؾ  يحتكؼ الكتاب عمى أقدـ كصف
منمنمة، مغمف في غاؼ مف جمد الغنـ، تـ  ٓ٘ٔالماحظات العممة: يحتكؼ المخطكط عمى  العربية.

 تأليفو بتكميف مف الممؾ ألفكنسك العاشر ممؾ قشتالة كجميقية كليكف.
ـك طميطمة كجميعو اليـك بيد األفرنج، تقع في الشماؿ الغربي لشبة ( قشتالة: إقميـ عظيـ باألندلس قصبتو اليٓ٘)

معجـ  ،ىػ(ٕٙٙالجزيرة األسبانية، الركمي الحمكؼ، شياب الديف أبك عبد هللا ياقكت بف عبد هللا )ت: 
 .ٕٖ٘ ، صٗج، ـٜٜ٘ٔ، ، بيركتٕالبمداف، ط

يخي، العممي كالمبتكر كالمتمثل في نطاؽ ي ذات الطابع الغنائي، الطبقي، التار دب( مف خالو فيـ العمل األٔ٘)
ألفكنسك العاشر، فقد أمر ألفكنسك العاشر برعاية كبمراقبة كباالشتراؾ مع  المثقفيف  ةمكتب ممؾ قشتال

 ي الذؼ ُيعد بداية لمنثردبالاتينيف ييكد كمسمميف ُعرؼ بمدرسة طميطمة لممترجميف في التككيف لمعمل األ
ذلؾ في مجمكعة مف المخطكطات فاخرة كخط ذؼ جكدة عالية كمضيئة بغزارة القشتالي، بكتابتو الخاصة 
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النباء ذكؼ المناصب الذيف يستطيعكف دفع ثركة مقابل  إلىمع المنمنمات، كمف ثـ كانت مكجية 
كآلة سياسية لخدمة الباط الممكي ألف  المخطكطات كالذيف كانكا يشارككف مشركع استخداـ المغة القشتالية

الكتب المستخدمة في الجامعات المتكسطة كالدراسات العامة كانت أكثر ُرخصًا كيمكف التحكـ بيا كمكتكبة 
ية دباء، بينما األغمبية الكبرػ مف األعماؿ األدببالمغة الاتينية، المغة االعتيادية المستخدمة بيف األ

ي مخطكطات سابقة، بحماية أقل، لذلؾ فإف المخطكطات الغالية لممكتب الممكي لأللفكنسك تـ حفظيا فقط ف
ية األندلسية في المدكنات سامُفقدت أك تدمرت في أؼ لحظة، سعيد بالحرش: الصكرة النمطية لمشخصية اإل

 .ٕـ، المغرب، ٕٔٔٓية اإلسبانية، بحث منشكر دبالتاريخية ك الكتابات األ
لييا  :ّؼ األندلسي، أبك القاسـ( خمف بف عباس الزىراك ٕ٘) طبيب، مف العمماء، كلد في الزىراء )قرب قرطبة( كا 

نسبتو، جاء في دائرة المعارؼ البريطانية إنو أشير مف ألف في الجراحة عند العرب، كأكؿ مف استعمل ربط 
تينية، في ط( مجمداف، مع ترجمة ال -الشرياف لمنع النزيف، أشير كتبو )التصريف لمف عجز عف التأليف 

 الطب.
، دار العمـ ٘ٔاألعاـ، ط ،ىػ(ٜٖٙٔالزركمي، الدمشقي، خير الديف بف محمكد بف دمحم بف عمي بف فارس)ت: 

 .ٖٓٔ، صٕج ـ،ٕٕٓٓ لمماييف، القاىرة،
 ،آفاؽ المعاصرة في تراثنا العممي/ ضركرة احيائو.. تنكع مصادره.. خصكصيات تحقيقو ( باشا،ٖ٘)

 .ٖٙٔ_ٕٙٔص
 .ٖٙٔص، آفاؽ المعاصرة في تراثنا العممي/ ضركرة احيائو.. تنكع مصادره.. خصكصيات تحقيقو، ( باشاٗ٘)
، البخارؼ الجعفي، دمحم بف إسماعيل أبك عبدهللا: الجامع المسند الصحيح المختصر ٕٜ٘٘رقـ الحديث:  ( (٘٘

 زىير بف ناصر الناصر، دار طكؽ مف أمكر رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسننو كأيامو = صحيح البخارؼ، تحقيق: دمحم
 .ٚٙٔ، ص ٚجالنجاة )مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ دمحم فؤاد عبد الباقي(، 

بف دمحم بف عبد ربو ابف حبيب ابف حدير بف سالـ المعركؼ بابف عبد ربو  أحمدأبك عمر، شياب الديف  ( (ٙ٘
 .ٓٔٔص ،ٗج ـ،ٖٜٚٔ ، بيركت،ٔالعقد الفريد، دار الكتب العممية ، ط ،ىػ(ٕٖٛاألندلسي )ت: 

 .ٜٔٗ-ٛٔٗص (،ساـاإلية )فجر ساممكسكعة الحضارة اإل، اميف أحمد ( (ٚ٘


