
 ُةلََّجَم
 ِنْيَداِفالرَّ اِبآَد 

 ة ُمحكَّمةمجلة فصليَّة علميَّ
 جامعة الموصل - تصدر عن كلية اآلداب

 خمسونالو  يةالثان/ السنة تسعونالالواحد و العدد 
ل /  هـ1444 - اأُلولى ىجماد  م8/12/2022 كانون اأَلوَّ

 1992لسنة   14رقم إيداع المجلة في المكتبة الوطنية ببغداد : 
ISSN 0378- 2867 

E ISSN 2664-2506 
 

radab.mosuljournals@gmail.com 
https://radab.mosuljournals.comURL:  



 كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق )املعلومات واملكتبات( زين العابدينعمار عبداللطيف اأُلستاذ الدكتور  :رئيس التحـرير

 كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق للغة العربية()ا شيبان أديب رمضان الشيبانّيالدكتور  املساعد اأُلستاذ :ريرــالتح مدير

 :عضاء هيئة التحرير َأ

 /العراقاملوصلكلية اآلداب/جامعة  ( علم االجتماع)                   حارث حازم َأيوباأُلستاذ الدكتور 

  املوصل/ العراق ( كلية اآلداب/ جامعة اللغة اإلنكليزية)      وفاء عبداللطيف عبد العالياأُلستاذ الدكتورة 

  ( كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق العربيةاللغة )        اخلاتونياأُلستاذ الدكتور مقداد خليل قاسم 

 ردن/اأُلكلية اآلداب/جامعة الزيتونة (اللغة العربية)           اأُلستاذ الدكتور عالء الدين َأمحد الغرايبة

 كلية الرتبية/جامعة بابل/العراق (التاريخ)                      اأُلستاذ الدكتور قيس حامت هاني

 جامعة طيبة/ السعوديةكلية العلوم واآلداب/ (التاريخ)                مصطفى علي الدويداراأُلستاذ الدكتور 

 كلية اآلداب/جامعة عني مشس/مصر( اإلعالم)                اأُلستاذ الدكتورة سوزان يوسف َأمحد

 كلية الرتبية/جامعة حاجت تبه/ تركيا( وآدابها الرتكيةاللغة )            تاذ الدكتورة عائشة كول جلب أوغلواأُلس

 كلية اآلداب/جامعة اإلسكندرّية (املعلومات واملكتبات)       اأُلستاذ الدكتورة غادة عبداملنعم حممد موسى

 ( جامعة كرنوبل آلب/فرنسااللغة الفرنسية وآدابها)    اأُلستاذ الدكتور كلود فينثز                         

 جامعة درهام/ اململكة املتحدة ( دب اإلنكليزياأَل)             روز أرثر جيمز الدكتوراملساعد اأُلستاذ 

  ( كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق الفلسفةاأُلستاذ املساعد الدكتور سامي حممود ِإبراهيم      )

:  التحرير سكرتارية

 



 قواعد تعليمات النشر
 على الباحث الراغب بالنشر التسجيل في منصة املجلة على الرابط اآلتي:   -1

https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=signup    . 

رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة هافي
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جيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتس -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  :املتن: بحرف 16)العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في موضع الذكر األول  ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

و الرفض، 
َ
 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ً
فضال

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى ا
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 ملجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من  عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية
َ
يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 لب عليهن  التمايز في البحث.يغ (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث ف
َ
ي فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 هدافه التي يسعى ِإلى تح
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
قيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع ا
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 ملنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  
 
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
د من موضوعاتها يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

م الب
 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ا تضم  التفاصيل الواردة آنف

ً
وزان

َ
حث وُيعطى أ

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

صحابها بشكل مباشر و 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى أ ِ

ة وال تعب  توجهاتهم الفكري 

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            

 

 

 



 ويــــاتـــــملحتا
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 و محمد محمود سعيد نور عبدالكريم دبانأ

25 - 48 
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 ة يف املخطوط العربيالصورُة اجلماليَّ 

 مهدي حممد علي كصبان 

18/6/2022 تأريخ القبول:       9/4/2022 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

ة ذات طابع فني   ايهدف هذا البحث إلى دراسة المخطوط العربي بوصفه قطع    
 ،الكيدوكولوجاسمى جمالي، وكذلك الحال مع مادية المخطوط أو علم المخطوطات الم

 ع  الكفف ع  الصور  داخل نا أمام وصٍف جمالي للمخطوط؛ فضل  ن  وهذا يعني َأ
 المخطوط.

وُتعد المخطوطات أوعية حاملة للتراث اإلنساني في مجاالت المعرفة والحضار ، كما     
 تبادل المعرفة والثقافة اإلنسانية. بساحة  التواصل اإلنساني؛ ُتعد م

ِم  اعتماد المخطوطات على النسخ اليدوي، فقد أدت القيمة التواصلية  وعلى الرغم
)الثقافية والحضارية( للمخطوطات إلى تنوع أبعادها الهادفة إلى إحياء البعد التاريخي 

 واإلنساني في المخطوط. 
ولكل باحث في علم المخطوطات نظر  في إخراجه والكفف ع  طريقة كتابته           

ي الصيغة الفنية في المخطوط التي مّيزته ع  أَ  حبار،راسة نوع الورق والَ وتصميمه مع د
 غيره، لذلك َوَجَب الوقوف عند كل لوحة م  حيث هذه المعطيات آنفة الذكر.

ا اآل  فقد تطور الحال إلى دراسة هيئته م  كا  مفهوم التحقيق مقتصرا  على النص، أَ      
  درسا  في الوعاء وملحقاته.  الفيزيائية لذلك تعد الكوديكولوجيا

ها تعد التحقيق مقاربة عامة تقع على النص، وعلى ن  ا النظرية العربية الجديد  فإِ م  أَ       
تحقيق المخطوط يفمل دراسة النص     إِ ا يسمح لنا بالقول: م  الوعاء، وعلى الصور ، مِ 

 .وفكله، وهذا اإلعمام هو الغالب على الدراسات العربية
 .ثقافة، نسخ، تاريخلكلمات المفتاحية: ا    

 
                                                 

 الموصل/جامعة وحدة االستشراق/كلية اآلداب/مدرس. 
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 :المقدمة
يهدف هذا البحث إلى دراسة المخطوط العربي في ُحل تِه الجميلة بوصفه قطع فنية     

ذات طابع جمالي؛ يختلف عّما تراه بعض البحاث السابقة باعتباره وعاء للنص أو الماد  
م المخطوطات دية المخطوط أو علالعلمية التي ينبغي التحقق منها، وكذلك الحال مع ما

 ع  أننا وهذا يعني أننا أمام وصٍف فني وجمالي للمخطوط؛ فضل   المسمى الكيدوكولوجا،
م  الممك  الكفف ع  الصور  داخل مخطوط بقراء  البعد الفني والخيالي المقصود م  

فة الخط والتسطير والزخر الجمالي الملزم للمخطوط بتلك اللوحة، فضل ع  الفكل 
 والتذهيب والتجليد.

وُتعد المخطوطات أوعية حاملة للتراث اإلنساني في مجاالت العلم والمعرفة، والثقافة     
تبادل المعرفة الحوار اإلنساني المفترك بوالحضار ، كما ُتعد مساحة  للتعايش والتواصل و 

 والثقافة. 
تابية على النسخ اليدوي، وعلى الرغم ِم  اعتماد المخطوطات في طبيعتها الك           

وفي وظيفتها العلمية المتمثلة في كونها عبار  ع  نص وكتاب ال غير، فقد أدت القيمة 
التواصلية )الثقافية والحضارية( للمخطوطات إلى تنوع أبعادها الهادف إلى إحياء هذه 

 الكتب التراثية في مجاالت الفكر اإلنساني المعاصر. 
علم المخطوطات أ  يضع في حسبانه إ   كل مخطوطة ينبغي على كل باحث في    

ا بذاته، هي فيء فريد م  نوعه وله خصوصيته، ويجب التعامل معه بوصفه كائنا  قائم  
حتى لو نسخت هذه المخطوطة مرات عديد ؛ وبيد الناسخ نفسه، وذلك إ  الخصوصية 

 والفردية هي السمة المميز  لكل مخطوطة.
لم المخطوطات نظر  في إخراج المخطوط والكفف ع  طريقة إ   لكل باحث في ع     

كتابته والتصميم الذي أراد له المؤلف أو الناسخ والخط المتبع مع اختيار نوع الورق أو 
الرق حيث ُوِجَد في كل مخطوط صيغة فنية وتفكيل منفرد يختلف تماما ع  غير ، لذلك 

ج تحفة  اا أ  تعكس طبيعته وذوقه إلخر َوَجَب علينا الوقوف عند كل لوحة أراد لها مؤلفه
 فنية ال تقار .

وعند المقارنة بي  نسخة خطها ناسخ لنفسه مع ناسخ كلفه أحد المراء بنسخ    
مخطوطة، نجد المظهر النهائي للمخطوط متأثرا  بذلك؛ وعلى الخص العناية المبذولة في 
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سخة ُمعتنى بها في عملية انسجام الخط واتساقه. وتكم  هذه االختلفات التي تفصل ن
إعداد التسطير بمسطر  ع  غيرها. وباإلضافة إلى فائد  التسطير إلنجاز سطور 
مستقيمة، فإنه ربما يعد وسيلة لتقييم حجم النصوص، وقد وجد في مخطوطات صنعاء 

أ   المسطر  استخدمت  Inv. Nr. 17-15.3قطٌع م  المصحف الفريف محفوظة برقم 
 الهجري/ الثام  الميلدي.في القر  الثاني 

مقتصرا  على النص، ولذلك يقول الغربيو : تحقيق  -وال يزال–كا  مفهوم التحقيق      
النص، وال يقولو : تحقيق المخطوط، وم  هنا كانت المقاربة العلمية للمخطوط مقاربتي : 

 يا(. مقاربة للنص )التحقيق/ الفيلولوجيا(، ومقاربة الوعاء وخوارجه )الكوديكولوج
ها تتبنى التحقيق على أنه مقاربة عامة تقع على ن  ا النظرية العربية الجديد  فإِ م  أَ          

النص، وعلى الوعاء، وعلى الخطاب، وعلى الصور ، مما يسمح لنا بالقول: ))تحقيق 
المخطوط((، ل  نظرية إدهام حنش تقوم على أ  موضوع التحقيق يجاوز النص إلى 

 .1كائنا  مركبا ، النص بعضه، أو عنصر واحد م  عناصره المخطوط بوصفه
 عناصر البحث:

 :الصورة في المخطوط
" مأخوذ م  المعالجات المنطقية والكلمية في نظرية المعرفة  الصور  عي ُ            

ماهية الهي:  . أوينكفف المعلوموبه  ه؛العلم نفسب: فبح قائم وهي وسبل تحصيلها؛
على رأي القائلي  بالفبح : يكو  العلم م  و  اوهي: المعلوم وهم  ،  موجود  في الذهال

في مقولة الكيف بل إفكال مع كو  المعلوم م  مقولة الجوهر أو مقولة أخرى الختلفهما 
ا ع  مضمونها أو ا ع  عنوانها وأحيان  . والصور  في المخطوطة تعبر أحيان  2" الماهية

ها كائ  له تأثير ن   أَ بقا محط عناية والدرس إال  جزء منه. فالصور  وا  لم يك  لها سا
 وحضور تعريفي.

                                                 

  10ص 1معهد المخطوطات العربية، القاهر ، ط صور  الكتاب: إدهام محمد حنش، 1
 م.2017ه/1439

كفف الظنو  ع  أسامي الكتب والفنو : حاجي خليفة، سليما  إسحق عطية )القاهر ، مكتبة  2
 .5، ص 1االنجلو(ج
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 س اخ:الن  

كا  افتغال الوراقي  م  نساخ وخطاطي  عرب بالخط والزخرفة بدال  م  صور         
البفر والحيوانات، بعدما نهى الرسول صلى اهلل عليه وسلم ع  رسم كل ما فيه روح، 

ي الحضار  اإلسلمية. ولقد ارتبط ف  الخط العربي فكال الف  فأَ  برزفصار الخط َأ
باإلسلم ارتباطا  وثيقا  م  خلل نسخ القرآ  الكريم، حتى قالت عنه آ  ماري فميل 

(Annemarie Schimmel) ف  اإلسلم  -دو  مبالغة-: )الف  الذي يمك  أ  يسمى
 المثالي(. 

حصاء الناسخي ، لذلك سأسترسل ليس م  السهل اإلحاطة بهذا الجانب أو إ             
ذ ما تزال بعض إِ  في صناعة المخطوط بفكله النهائي؛ بعض العمل العام للناسخي 

القضايا الساسية مثل هوية الناسخ أو م  ُكِتَبت له النسخة والمكا  الذي أنجزت فيه 
 والوقت الذي استغرقته بحاجة إلى دراسات سيميائية وتوضيح يعطينا ملمح الكفف ع 
وظيفتها. فحروُد المت  مثل حملت لنا كل ما فيه أهمية بالغة في تحديد هوية المخطوط 

 والنّساخ.

أسهم النساخ إسهاما  كبيرا  في نقل المؤلفات، وعلى الرغم م  أ  معظمهم كا  م       
مفاركة قوية في هذه المهنة. وقد خّلفت لنا تقاييد  -أيضا  -الرجال، فقد كانت للنساء 

وطات العربية مجموعة  متنوعة م  المصطلحات التي تطلق على الكتَبة المخط
والخطاطي  والنساخ، على أ   أقدم مصطلح له علقة بالنفاط النسخي وبيع الكتب وما 

 فابه ذلك هو: الور اق.

ا عملية تقديم نسخة بخط اليد )استنساخ( م  نص م  مصطلح النسخ له معنيا  إِ           
قديم نسخة مطبوعة لنص يستند على نسخة فريد  )في مقابل نفر  نقدية مخطوط، أو ت

  نكو  على أَ  احيان  ه يصعب َأن  اعتمدت على عدد م  النسخ(. وبسبب تعدد دالالته فإِ 
يقي  م  أنه يغطي عملية الن سخ حقيقة . وغالبا  ما كا  الَكتَبة المتخصِّصو  في هذه 

اعة الكتاب، م  مثل الزخرفة )وخصوصا  الزخرفة خرى م  صنالمهنة يجيدو  جوانب أُ 
 الملونة( حتى تجليد الكتب.
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 ؛ةقاطبأبي العباس ب  ثوابة أول م  كتب في أيام بني أمية وم  ُكتاب المصاحف       
أكتب الناس  قطبة . ثم كا وافتق بعضها م  بعض ،استخرج القلم الربعة َم  وهو

في أول خلفة بني  ؛لضحاك ب  عجل  الكاتبعلى الرض بالعربية ثم كا  بعده ا
اد الكاتب في ثم كا  بعده إسحاق ب  حمّ  ؛فكا  بعده أكتب الخلق العباس فزاد على قطبةَ 

منهم  يذخلفة المنصور والمهدي فزاد على الضحاك ثم كا  إلسحاق ب  حماد تلم
الذي ب  المحس   ومنهم إبراهيم ،وكا  أكتب الناس ،يوسف الكاتب الملقب بلقو  الفاعر

ومنهم ثناء  .القاسم ب  المنصور مؤدبَ  ا  ومنهم فقير الخادم وكا  مملوك ،زاد على يوسف
ب  فيوما ومنهم عبد الجبار الرومي ومنهم الفعراني والبرش وسليم الخادم االكاتبة جارية 

ب وأحمد الكلبي كات ،الكاتب خادم جعفر ب  يحيى وعمرو ب  مسعد  وأحمد ب  أبي خالد
ومحمد ب  عبد اهلل الملقب بالمدني  ،المأمو  وعبد اهلل ب  فداد وعثما  ب  زياد العايل

هؤالء كتبوا الخطوط الصلية و  ،وأبو الفضل صالح ب  عبد الملك التميمي الخراساني
 .1الموزونة التي ال يقوى عليها أحد

لمصاحف وباستثناء مصحف عثما  في القر  اإلسلمي الول، فقد زخرفت ا     
بزخارف نباتية وهندسية غنية، وعرفت بنمط متعدد اللوا ، السيما في العصر اإلسلمي 
الول الذي أصبح فيه استخدام الذهب والفضة ظاهر   واسعة االنتفار، على الرغم م  
أنهما كانتا مكروهتي  االستخدام. وكانت الكتابة بماء الذهب تستخدم على وجه 

د  ، واختصارات علمات ر، والتفكيل، واللف الفوقية المالخصوص في عناوي  السو 
 . 2الوقف، وأسماء القراءات المتواتر 

عيفه بالنسخ،  وم  العلماء الذي  افتغلوا بالنسخ ياقوت الحموي الذي كا  يتكسب    
. وكذلك لجأ طلب العلم إلى النسخ 3لع على كثير م  الكتبطِّ وأفضى عليه ذلك اال

وجد صاحب الخط الجميل فرصة العمل أوسع م  قرناءه للعمل بالنسخ أو  بالجر ، حيث
                                                 

 .  6، ص1،ج1978الفهرست: النديم، دار المعرفة بيروت،   1
مراد تدغوت، القاهر ، معهد المخطوطات العربية المرجع في علم المخطوط العربي: آدم جاسك، ترجمة  2
 .254، ص2016-1437 1ط
 .127، ص6وفيات العي  وأنباء أبناء الزما : اب  خلكا ، بيروت، ج 3
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ه كا  ينسخ بخط يده أربع كراسات ن  دى القضا . وكما ذكر اب  الجوزي أَ في الدواوي  أو ل
يوميا  لنفسه؛ وبما أ  المر كا  يتعلق بمؤلف فم  الصعب التمييز في هذا اإلنتاج 

 .1يفالضخم بي  ما هو نسخ أو ما هو تأل

 جمالية الزخرفة في المخطوط:

ونعني بها كل رسم يحّلى به المخطوط لمجرد القيمة الجمالية دو  أْ  تكو  له أي صلة   
في المصحف  والسي ما –ل لإلسلم استقرت الزخارف و  بموضوع النص. ومنذ القر  الَ 

سور، ة، وعناوي  الغير حتى اآل  وهي: الصفحة الرئيسفي مواضع لم ت -الفريف
 وصفحة أو صفحتا  م  أول المصحف، وأخيرا  نهاية المصحف.

وكا  طبيعيا  أْ  يبدأ ف  الزخرفة في الكتب العربية بدايات متواضعة، فكانت توضع    
ا ا رفيع  و فريط  في نهايات الفصول فواصل زخرفية مبسطة؛ كأ  تكو  صفا م  النقط أَ 

ازدادت تعقيدا      لك الزخارف البسيطة أَ بداخله خط أو بضعة خطوط متعرجة، ولم تلبث ت
 .  2بمرور الزم  واختلطت فيها الفكال الهندسية بالزخارف النباتية

ويمك  للقارئ أْ  يتساءَل ع  فائد  دراسة زخرفة المخطوطات وهدفها لم  يهتم بدراسة    
االنتماء  دراسة الزخرفة لها فوائد عديد  منها:    المخطوطات نفسها. وفي الواقع فإِ 

الجغرافي للمخطوط وتاريخه عندما ال يقدم الناسخ أو المالك معلومة كافية فتقودنا 
اإلفارات في الزخرفة إلى تتبع رحلة المخطوط في حالة كو  الزخرفة قد أضيفت في 
فترات الحقة. وهدف البحث هنا تقديم لمحة موجز  للمقاصد والتطور التاريخي لتصنيف 

 . 3وطاتوتقنية تزويق المخط

                                                 

، 2010، 1المدخل إلى علم الكتاب بالحرف العربي:  ديروش، ترجمة أيم  فؤاد سيد، مؤسسة الفرقا  ط1
 .301ص
 .213، ص2011، 1حلوجي، القاهر ، الدار المصرية اللبنانية، طالمخطوط العربي: عبد الستار ال 2
، 1المدخل إلى علم الكتاب بالحرف العربي:  ديروش، ترجمة أيم  فؤاد سيد، مؤسسة الفرقا  ط 3

 .345، ص2010
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وم  الراجح أ   أقدَم زخرفٍة وصلتنا هي زخرفة اآليات في النص القرآني، وهي زخرفة     
نباتية في عناوي  السور عثر عليها في مخطوطات صنعاء الموية م  القر  الهجري 
الول. وقد فغل المصحف التزيي  العلى بي  المخطوطات العربية بسبب قدسية 

وكانت مجموعاته الزخرفية متجانسة لفتر  طويلة وقد خصصت المصحف لدى المسلمي ، 
 وجه الورقة الولى م  المصحف للزخرفة.     

وتميزت القرو  الولى لصناعة الكتب العربية باستخدام مجموعة متنوعة م  الزخارف    
ذ نرى التأثيرات اليهودية إِ  ي اقتبست م  عصور ما قبل اإلسلم؛النباتية والهندسية الت

فكال المعمارية البيزنطية والمسيحية والزرادفتية القادمة م  روما والساسا ، والَ 
بالغ التأثير  -على سبيل المثال–)كالفسيفساء والمنسوجات(. وقد كا  للمنسوجات القبطية 

في التصاميم اإلسلمية الولى؛ ذلك أ   مجموعة م  مصاحف القرني  الثاني والثالث 
تاسع الميلدي ُتظهر مدى تأثرها الكبير بزخرفة المنسوجات القبطية الهجري/ الثام  وال

ا تأثير الفكال المعمارية فقد تجلت آثاره م  أَ  اق تأثر غيرها م  المصاحف القدم،الذي ف
أواخر القر  الول وأوائل القر  الثاني الهجري/ القر  السابع والثام  الميلدي، كما في 

ر خربة الَمفَجر، وحمام بخار َعنَجر. وقد ُبنيت قبة الصخر  قبة الصخر  في القدس، وقص
على –ميلدية، وكا  بن اؤوها ومصمموها  692-691هجرية/  72في القدس في عام 

م  مسيح سوريا وفلسطي  مم  اعتنقوا اإلسلم. واكتسى كل جزء م   -نحو فبه مؤكد
وثيقة معبِّر  بقو  ع  التحول  جدرانها بتصاميم نباتية وهندسية. ويمثل هذا العمل الفني

 . 1التدريجي م  الف  المحلي الّسرياني الفلسطيني المسيحي إلى الف  اإلسلمي

عاءات دِّ ا( إلى فواهد تبطل Estelle Whelanالمستفرقة استيل ويل  ) قد أفارتو   
ي قبة النقفا  الطويل  الموجودا  على وجهي البواكي ف ه، وم  هذه الفواهدنيفو ووانسبر 

الصخر  بالقدس، واللذا  يفتمل  على مقتبسات م  القرآ  الكريم، وال سيما اآليتا  

                                                 

المرجع في علم المخطوط العربي: آدم جاسك، ترجمة مراد تدغوت، القاهر ، معهد المخطوطات العربية  1
 .255، ص2016-1437 1ط
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مع إثبات كلمة الفهاد  في كليهما، نصبهما الخليفة الموي  57آل عمر :  ،46البقر : 
 .م(692-691هـ )72عبد الملك في سنة 

معمارية اإلسلمية في العالم: المعالم ال برزفة إحدى َأقبة الصخر  المفر   عد  تُ و          
ذلك أنها إضافة إلى مكانتها وقدسيتها الدينية، تمثل أقدم نموذج في العمار  اإلسلمية م  

ما تحمله م  روعة فنية وجمالية تطوي بي  زخارفها بصمات الحضار  اإلسلمية جهة. ولِ 
لباحثي  والزائري  وجميع ا وعنايةجلبت انتباه  ؛ ِإذخرىراتها المتتابعة م  جهة أُ على مر فت

الناس م  كل بقاع الدنيا لما امتازت به م  تناسق وانسجام بي  عناصرها المعمارية 
والزخرفية حتى اعتبرت آية في الهندسة المعمارية، تتوسط قبة الصخر  المفرفة تقريبا  
ساحة الحرم الفريف، حيث تقوم على فناء )صح ( يرتفع ع  مستوى ساحة الحرم حوالي 

م، ويتوصل إليها م  خلل البوائك )القناطر( التي تحيط بها م  جهاتها الربع ، بنى 4
م(، 705-684هـ/ 86-65هذه القبة المباركة الخليفة الموي عبد الملك ب  مروا  )

م. وقد 691هـ/ 72م، وتم الفراغ منها سنة 685هـ/ 66حيث بدأ العمل في بنائها سنة 
وهو م  بيسا  فلسطي  ويزيد ب   ،العربيا  رجاء ب  حيو افرف على بنائها المهندسا  

 . 1سلم مولى عبد الملك ب  مروا  وهو م  القدس

استخدمت  ِإذ دامها م  البيئة التي عافوا فيها؛استمدت الزخرفة في بدايات استخ    
زخرفة سعف النخيل في فكل منمق وذات تخطيط بارز، وهي عاد  ما تقر  بعناوي  

 سور بفريط زخرفي مستطيل.  الفصول وال

غراض تأليف الكتب لقدامى التزويق غرضا  جميل  م  أَ أضاف بعض المؤلفي  ا       
وفنا  م  فنونه، فقد كا  تزويق الكتب يتضم  كل أفكال الكتابة، التخطيط، النقش، 

  عمال تجميل المصاحف وتزييأَ  ب، التحرير، والرسم فضل  ع التلوي ، التصوير، التذهي
 المخطوطات وفنو  صناعتها الخرى كالزخرفة والتجليد وغيرهما.

                                                 

هـ =  691عجائب البلدا  م  خلل مخطوط خريد  العجائب وفريد  الغرائب: لسراج الدي  ب  الوردي )1
 .67م ( تحقيق وتعليق وتقديم أنور محمود زناتي ص1457هـ =  861م / 1291
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إ   المؤلف هو الصانع الول للكتاب، ولكنه ليس الصانع الوحيد لمخطوط هذا الكتاب   
الذي يفترك في صناعته عدد م  العاملي ، ويتباي  الصّناع كلٌّ بحسب حرفته الفنية التي 

نفو ، والخطاطو  أو النس اخو ، والرسامو  أو يؤديها وم  هؤالء: المؤلفو  أو المص
لدو  أو المسفرو ، إضافة إلى الوراقي   المصورو ، والنق افو  أو المذهبو ، والمج 

 العاملي  في نفر المخطوطات وتجارتها. 

إ   تأليف الكتاب المخطوط ووراقته هي الفضاء المعرفي )العلمي والفني والمهني(        
طوط وصناعته الوعائية التي غالبا  ما كا  يندرج عليهم عددا  مم  يمك  أ  لنس اخة المخ

نطلق عليهم ُصّناع المخطوط؛ كالمؤلفي  والمهندسي  المصممي  والنّساخ الفناني  
المتنوعي  م  الخطاطي  والرسامي  والمذهبي  والمجلدي  وأمثالهم الذي  هم أقرب ما يكو  

إلى هذه المعرفة  -على وجه االستقلل والتميز–وتصنيفا   اهتماما  وافتغاال  واختصاصا  
 العلمية المتعلقة بتقنيات صناعة صور  الكتاب المخطوط. 

 المخطوط المذهب المجلد المزخرف الرسام الخطاط المؤلف
وقد وجدت الزخارف في تجليد الكتب منها ما هو مطروق على الجلد أو بواسطة     

ق على الجلد بأبعاد صغير  يسمح التنسيق الماهر له بإنجاز قوالب حديدية تحمى أو تطر 
رسوم مركبة، حيث تتميز رسوم القوالب وزخارفها بوضوح وتساوي البعاد. والفك أنه م  

زمنية تمتد لعد  قرو  وفي أماك   نماط القوالب المستخدمة في ُمد  الصعب تلخيص ل
ك والمثلثات والدوائر وأفكال أخرى متنوعة فمنهم م  استخدم الهاالت وآخري  الربس

 تعكس جمالية وف  وذوق الُمَجِلد.

 تطور الخط وجماليته:

على الكلمات المسموعة الدالة على ما في النفس.  رسوم وأفكال حرفية تدل   الخط      
ميز بها. وأيضا  تإذ الكتابة م  خواص اإلنسا  التي  ،فهو ثاني رتبة م  الداللة اللغوية

ى بها الغراض إلى البلد البعيد  فتقضي الحاجات دعلى ما في الضمائر وتتأ تطلع وفه
وقد دفعت مؤنة المبافر  له ويطلع بها على العلوم والمعارف وصحف الولي  وما كتبوه 
م  علومهم وأخبارهم فهي فريفة بهذه الوجوه والمنافع. وخروجها في اإلنسا  م  القو  إلى 
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م وعلى قدر االجتماع و العمرا  والتناغي في الكماالت و الطلب الفعل إنما يكو  بالتعلي
 .1لذلك تكو  جود  الخط في المدينة

يجاد المعرفة  لقد اعتنى       العلماُء بالكتابة وتحسي  الخط وأثرها في العلم والتعلم وا 
وم  الحكم التي وجدت في كتاب الملل والنحل للفهرستاني )الخط هندسة روحانية ظهرت 

. إ   العناية بالخط بدأت م  أول تدوي  وجمع المصحف الفريف، وكذلك 2 لة جسمانية(بآ
مع تدوي  الحديث النبوي الفريف، ولعل م  أفضل وسائل العناية بالخط وأدوات الكتابة 

 وآداب النسخ. 

كبيرا  فهو م  وسائل تحسي  الخط وجودته  عنايةأهل الحديث بالقلم  كما اعتنى         
ا ا وحبر  ا مفاق  قلم   :قال ،ما تفتهي :قيل لوراق تظهر براعة الكاتب وجمال الكتابة.وبه 
 .3اا رقاق  ا وجلود  براق  

ا لقواعد وطبق  ل و  وفي مخطوطات صنعاء الموية التي تعود إلى القر  الهجري الَ     
ي  النص موزع بانتظام على صفحة الرق بدو  أي تمايز ب الكتابة الحالية، نجد أ   

وهكذا حتى النهاية ومع الكلمة الواحد . ونتيجة لذلك سمح  ،المسافات للكلمات الداخلة
لتقسيم الكلمة في نهاية السطر مع السطر الجديد، ولك  تجنب النساخ تكسير الكلمة بي  

فقي والخط تحت اتحاد المخطوطات العالي أهمية للعنصر الُ  أعطىصفحتي .  وقد 
: مراجعة أخرى  12،  1992د او اإلطالة في المصحف )ديروش الكلمة للتعبير ع  الم

فصلة أو في نهاية كلمة ن( للحروف صاد طاء قاف الم Abbott 1939 24-8م  قبل 
  ي. وفي الحقيقة أ  للحرف فكل ) Shebunin 1891, pl. VIII and IXباء فاء ياء )

ا م  حروف متقارب جد   على الرغم م  أ  الفكل ثلثة تقوده إلى اإلطالة أو المدأو 

                                                 

 . 417، ص1، ج4اب  خلدو : المقدمة ، بيروت، لبنا  ط 1
لفهرستاني، دار المعرفة، بيروت، تحقيق محمد سيد كيل ، الملل والنحل: محمد ب  عبد الكريم ا 2

 .  113ج، ص2هجرية،  1404
، 1ج 1981/ 1401أدب اإلملء واإلستملء: عبد الكريم السمعاني، بيروت، دار الكتب العلمية، 3

 . 163ص
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تطبيق فكل الحروف في  وفضل ع ها ال تمد أو مقطعها قصير. ن   َأال  الكاف والدال إِ 
الحروف تمد في حالة الوصل للضرور . وعلى نحو استثنائي فإ  الميم في  فإ   المصحف 

أمثلة مثير  ومتعدد   Shebuninذيل الكلمة الفقي كذلك تمد في نهاية السطر. نفر 
لناسخ . استخدم ا(Shebunin 1981, pl. IX) كامل   ا  كلمات فردية احتلت سطر ل

  يوجدللجهة اليسرى. في بعض الحاالت ال ا  نظامي ا  ينتج هامففراغات في نهاية السطر ل
والمسألة هي تبدو علم الجمال، ولك  في أغلب الحيا  ربما يكو   ،حيز لي حرف
 .1الناسخ خطط بالعناية الفائقة لتوزيع النص    جدا ، وم  المؤمل أَ  الحرف طويل  

على الرغم م  تحلية الصفحة الولى م  المخطوط بعمل إطارات زخرفية حولها لم     
ما ن  نقف عند هذه الجداول أو المستطيلت التي تحيط بالمساحة المكتوبة م  الصفحة وا ِ 

الجميل. فكانت هوامش  تجاوزناها إلى لو  آخر م  ألوا  الف  الزخرفي قوامه الخط
 بعض الصفحات تحلى بفريط م  الكتابة الزخرفية المبهر . 

والفيء الطريف حقا  أ  ف  الزخرفة الخطية لم يلبث أ  تصدر الفنو  اإلسلمية     
الوحيد الذي لم يك  يمس معتقدات المسلمي ، ولم يك   ه الف ن  لَ  ؛اوتفوق عليها جميع  

يتحرج منه الفقهاء كما كانوا يتحرجو  م  ف  النحت والتصوير، على عكس الخطاطي  
واحتفظت لنا المصادر بأسماء كثير منهم وألفت كتب في  لذي  هم كتبة القرآ  الكريم،ا

علي القالي )المتوفى عام  تراجمهم، وم  أقدم هذه الكتب كتاب طبقات الخطاطي  لبي
  .2 ه(356

والخط الحجازي مصطلٌح عام للخطوط أو النماط الكتابية المستخدمة بداية م  عام      
ميلدية حتى الربع الخير م  القر  الول الهجري/ وبداية القر  الثام  650هجرية/  30

في التراث العربي نجد الميلدي. وم  بي  خطوط أو أنماط هذه الحقبة المبكر  المذكور  
عددا  كبيرا  م  السمات المفتركة بينه وبي  النمط  -على ما يبدو–)المفق( الذي أظهر 

                                                 

-The Quranic Manuscrripts of al)بحث منفور في مؤسسة الفرقا : بحوث ودراسات، 1
Mahdi) FRACOIS DEROCHE2018، 1، ط . 

 .1099، ص 2كفف الظنو : حاجي خليفة، ج2
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الحجازي، بما في ذلك اللف غير المستقيمة، واالستطالة الفقية والسنة لفكال 
 .1الحرف

ها اب  للخط الحجازي مظهٌر يسهل التعرف عليه بفضل خصائصه التي أفار إلي    إِ     
النديم في كتابه الفهرست في القر  الرابع الهجري العافر الميلدي. ومع ذلك يصعب 
حصر هوية هذا الخط إذا حاولنا أ  نتجاوز المعايير الظاهر  في نصِّ الفهرست: فُتظهر 

خراج الصفحات  .2المخطوطات في الواقع تنوعا  كبيرا  في رسم الحروف وا 

  كتب المصاحف في الصدر الول ويوصف بحس  قال محمد ب  إسحاق أول م    
رأيت مصحفا بخطه وكا  سعد نصبه لكتب المصاحف  ؛الخط خالد ب  أبي الهياج

والفعر والخبار للوليد ب  عبد الملك وهو الذي كتب الكتاب الذي في قبلة مسجد النبي 
ل أ  عمر الفمس وضحاها إلى آخر القرآ  ويقاسور  و صلى اهلل عليه و سلم بالذهب م  

ق فيه ب  عبد العزيز قال أريد أ  تكتب لي مصحفا على هذا المثال فكتب له مصحفا تنو  
 . 3.فأقبل عمر يقلبه ويستحسنه واستكثر ثمنه فرده عليه

يعد  خط المحق ق م  الخطوط العتيقة التي ُذكرت في المصادر القديمة م  مثل      
يزل الناس يكتبو  على مثال الخط القديم  لمم( )990ه/ 380كتاب الفهرست للنديم )ت

الذي ذكرناه إلى أول الدولة العباسية فحي  ظهر الهافميو  اختصت المصاحف بهذه 
سمى وراقي ولم يزل يزيد ويحس  الخطوط وحدث خط يسمى العراقي وهو المحقق الذي يُ 

الناس في حتى انتهى المر إلى المأمو  فأخذ أصحابه وكتابه بتجويد خطوطهم فتفاخر 
 .4 (ذلك
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 ومن الخطاطين العظماء:     

م( وهو العلم الكبير في تقليد ف  الخط العربي/ اإلسلمي، 940ه/328اب  ُمقلة )ت    
يع المنسوب وُيعد مؤسس ما يسمى أبو علي محمد ب  مقلة، وهو أول م  كتب الخط البد

سوبة(، ويربط بعض العلماء ن)الخط المنسوب(، أو )الكتابة المنسوبة( أو )القلم المبـ
)الخط المتصل المتكسر( النمط العباسي الجديد بعملية اإلصلح التي قام بها اب  ظهور 

على الرغم م  أ  الحجج التي يستندو  إليها تعتمد على مصادر متأخر   مقلة للخطوط،
 .1جدا  

 م( وهو أبو الحس  علي ب  هلل المعروف باب 1022ه/413اب  البواب )ت    
لقد نظم اب   قلة( في ف  الخط العربي اإلسلمي،البواب، وهو ثاني أهم علم )بعد اب  مُ 

البواب القصيد  الرائية في الخط التي استقطبت عددا  م  الفروح والتنكيتات، وكا  له 
 .2 الفضل في وضع قانو  تدوير الخط )التناسب(

فخصيٍة بارز  م  أعلم  م( يعد  ياقوت ثالث1299ه/698ياقوت المستعصمي )ت     
 ف  الخط العربي، بعد اب  مقلة واب  البواب. 

جمال الخط وجب على الوراق أو الناسخ أو الكاتب أ  يحس  التقدير في  فضل  ع     
تركه لفراغات متساوية م  الحوافي، أي فضلت البياض م  الورق أو الكاغد أو الرقوق 

سفله. وكذلك رؤوس السطور وأواخرها متساوية ع  يمي  المخطوط أو فماله، وأعله وأ
فإنها متى خرج بعضها ع  بعض قبحت وفسدت. وأ  يكو  التباعد بي  السطور على 

   يأتي فضل فيزداد في ذلك.  أَ ال  قسمة واحد  إِ 

وم  الخطوط الزخرفية العرض الخطي الذي تضم  أفكاال  كبير  م  الحروف، مع      
يا . وُيستخدم هذا العرض الخطي _في معظم الحيا _ في وجود ألوا  في بعض الح

عناوي  السور وعناوي  الكتب، ويمك  مفاهدته في زخارف نباتية )زخارف النخيل( أو 

                                                 

 .393المرجع في علم المخطوط العربي: آدم جازك، ص 1
 .202نفس المرجع  ص 2
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المنمنمات أو تختم بها لوحة العرض. وا   كانت تستخدم في أول المر في عناوي  السور 
 . 1في أوائل العصر العباسي وما بعده

زخارف في المؤلفات الدبية، فيمك  أ  يرتبط تزيي  نص ما بطبيعته تظهر بعض ال    
وأ  يتعلق المر بأثر خيالي. ففكل اإلطارات الزخرفية على صفحة عنوا  ديوا  فعري 

يفبه دهليزا  يفضي إلى عالم آخر، أو مخيلة تعكس ُأطَر المحتوى  -على سبيل المثال-
بداعا ت أسلوبه. كما توجد صلة وثيقة بي  الزخرفة ورموز لما يدور في أدبيات الفاعر وا 

 غيرها. مَأ اجغرافي   موالمحتوى للكتاب المخطوط سواء كانت دينيا  أَ 

 فن التجليد:

با بكر رضي اهلل عنه أَ     سبق فنو  الكتاب العربي إلى الوجود، فقد ذكر أَ هو َأوالتجليُد    
وسلم كا  يأمر بكتابته، ولكنه كا  فإنه صلى اهلل عليه أوُل م  جمع القرآ  بي  لوحي . 

عا ، و مجم في مكا  واحدمفرقا  في الرقاع والكتاف والعسب، فإنما أمر الصديق بنسخها 
بيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيها قرآ  منتفرا ،  وجدت في رقوقوكا  ذلك بمنزلة 

ت السور القرآنية باإلضافة إلى المكتوب فقد جمع القرآ  العظيم م  صدور الحفظة وكتب
ووضعت بي   فجمعها جامع وربطها بخيط حتى ال يضيع منها فيءواآليات في رقوق 

 .لوحي  م  الخفب وربطت بإحكام باعتباره أول تغليف لكتاب

وبإتمام عملية التجليد تنتهي في العموم مراحل صناعة الكتاب، وبهذا يحصل      
لفة المر الذي يجعل تجليد الكتاب ال المخطوط على غلفه، وفيه استخدمت مواد مخت

يمثل عبئا  لعامة الناس. وم  جانب آخر فإ   تجليد الكتاب معرض للتلف بسبب 
استخدامه ليتم إصلحه أو استبداله بتجليد آخر، وعاد  ما يكو  التجليد الجديد يحمل 

 صفات أكثر حداثة مما يؤدي إلى  فقدا  الصفات الولى في التجليد.

ل م  استخدم الجلد المزخرف في تجليد المخطوطات، و  َعد  القباط في مصر أَ ويُ      
فأجادوا في ذلك إجاد  عظيمة، وتفهد على ذلك مجموعة جلود المخطوطات التي يحتفظ 

                                                 

 .280المرجع السابق ص 1
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وعند المسلمي  ومع  ،  المبكر ُمد  ني بلند  التي تعود إلى تلك البها المتحف البريطا
اب م  الملف عند استخدام البردي، إلى المصحف عند استعمال الرق انتقل فكل الكت

استخدام الرق، واحتاجت هذه الرقوق إلى أغلفة لتحفظها فكا  ف  التجليد أو التسفير أو 
التصحيف كما يطلق عليه العراقيو ، وقد َمر  ف  تجليد المخطوطات عند المسلمي  

استعمل  ِإذبفية والقبطية، ى التقاليد الحبمراحل عديد ، فقد قام في بداية المر عل
المجلدو  المسلمو  في أول المر لوحي  م  الخفب ُجمعت بينهما أجزاء القرآ ، ومع 
قيام ف  التجليد، على أسس قبطية، أصبحت أساليب هذا الف  وزخرفته متفابهة في 

ار ف  سأقطار العالم اإلسلمي كله وبخاصة في القرو  الثلثة الولى م  الهجر ، حيث 
تجليد المخطوطات في العصري  الموي والعباسي على النهج الذي كا  عليه أيام الخلفاء 

مخطوطات المصاحف  وأغلب الظ  أ    ،، مع إحداث بعض التطورات القليلةالرافدي 
التي ُأنتجت في تلك الفتر  كانت مغل فة بلوحات م  الخفب المطع م بقطع م  العاج 

ض لمطّرز والجلد أو ربما استخدمت صفائح البردي في بعوالعظم، أو غلفت بالقماش ا
المجلِّد المسلم خطو  إلى المام حي  غل ف ألواح  أالحيا  بدال  م  الخفب. ثم خط

 الخفب هذه بفرائح م  الجلد، وتعد هذه المرحلة بداية لف  التجليد عند المسلمي .

مرور التجليد بمرحلة الترميم، إ   تطابَق عْمر الجلد مع المحتوى مؤفر على عدم     
حيث تمر تلك الدراسة بمراحل كيدوكلوجية لتقدير عمر التجليد مع عمر المخطوط، وتتبع 
الزخارف وتحاليلها في التجليد إ  وجدت أو إ  كا  هنالك أي كتابات أو تواقيع أو أختام 

 مخطوط. مرتبطة مع محتوى المخطوط، وكذلك فرض دراسة لمختلف الجزاء المكونة لل

وتمر مراحل التجليد بحبك الماد  المراد تجليدها ثم  وضع لها كعب في أسفل     
المخطوط ودفتي  لغلف المحتوى، وهنالك استخدم لبعض المخطوطات اللسا  أو ما 

 يسمى )الدفة العليا( أو ) دفة الرأس(. 

باكر في العالم  استخدم النسيج في التغليف ويبدو أّ  هذه الماد  استخدمت بفكل     
م 1174ه/ 569اإلسلمي حيث تذكر المصادر أ  صلح الدي  اليوبي أرسل في عام 

إلى السلطا  نور الدي  محمود زنكي )خمس ختمات، إحداها ختمة ثلثو  جزءا  مغفا  
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بأطلس أزرق......( . وقد حفظ بتجليد ضم  مجموعة القيروا ، يرجح تاريخه بالقر  
 عافر الميلدي، بغفاء م  الحرير الخضر على لوح م  الخفب. وقدالرابع الهجري/ ال

فرحها الموفق ب  القيسراني وهي خمس ختمات؛ إحداها ختمة ثلثو  جزءا  مغفا  
بأطلس َأزرق، مضببة بصفائح ذهب، وعليها أقفال ذهب، مكتوبة بذهب، بخط يانس؛ 

مة بخط اب  البواب، مجلد واحد وختمة بخط رافد مغفا  بديباج ُفْستُقى عفر  أجزاء؛ وخت
وال يبلغ هذا  .1بقفل ذهب؛ وختمة بخط مهلهل، جزء واحد؛ وختمة بخط الحاكم البغدادي

نا ال يمك  أ  ننتقص أهميتها ن  النموذج درجة رفاهية المصاحف اليوبية، غير أَ 
 التاريخية بأقدم فاهد على استخدام النسيج لتجليد كامل في المجال اإلسلمي.

لم تظهر أغفية النسيج في التكاثر في العالم العثماني إال في فتر  سلطنة السلطا   ِإذ    
محمد الفاتح، ربما لمواجهة طلبات التجليد المتزايد حتى االستجابة إليها مع استمرار إنتاج 

مخطوط طوب قبو سراي       الحقة، فإِ على الجلود بواسطة الدمغ. وفي ُمد  زخارف 
وهو أنموذج معروف  -م1584ه/ 992المنسوخ عام – TKS H1365قم باستانبول ر 

نا نعرف جيدا الجمع ن  لغفية الحرير المطرز  بخيوط الذهب. وعلى العكس م  ذلك، فإِ 
بي  الجلد والنسيج، وتصور هذا االستخدام تجاليد أنتجت عاد  في مصر م  القر  السابع 

اسع الهجري/ الخامس عفر الميلدي )في الهجري/ الثالث عفر الميلدي إلى القر  الت
العصر المملوكي(. ويزي  الغفاء الجلدي زخرفة مقطعة على فكل خيوط ذهبية مجدولة 

، الذي يرجع BnF ar. 5845تهيأ على أرضية م  الحرير. ويحمي مخطوط باريس رقم 
صحف إلى منقلب القر  الثام  الهجري/ الرابع عفر الميلدي، وهو عبار  ع  جزء م  م

ينتمي إلى مجموعة معروفة جيدا، تجليد نفذت زخرفته المركزية )السر ( وزخارف أركانه 
م  الجلد المقطع المنفصل ع  حرير الرضية الخضر. وتوجد طريقة الصنع نفسها في 

، ولك  على   Smith-Lesouef 220مصحف معاصر، محفوظ في باريس برقم 
 .2أرضية م  اللو  الزرق الفيروزي
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 ذهيب:الت

التذهيب في ف  ازدهر  .التي ارتبطت بفنو  الكتاب الهندسية  الساليب التذهيب مِ ف      
ف  تزيي  المخطوطات بتذهيب بعض صفحاتها أو بتذهيبها كلها.  المسلمي  معظم بقاع

فيه الفراغ الذي ُيطلب منه في بعض  كتابة المخطوط تاركا   م الخطاط  ينهي وبعدما
صلة  وذ رسمنقش فيه ييه الفكال النباتية والهندسية المذهبة، أو الصفحات لترسم ف

بالمخطوط ولك  الغرض م  الرسومات  معينة بالمخطوط، وقد ال يكو  لبعضها أّي صلة
. وكا  تذهيب المخطوطات يمر بعد  مراحل، أولها يسند إلى فنا  والتذهيب الزينة فقط

ثم ينتقل المخطوط إلى فنا  آخر يقوم  اختصاصي في رسم الهوامش وتزيينها بالزخارف،
بتذهيب هوامفه وصفحاته الولى، وكذلك صفحاته الخير ، وبداية فصوله وعناوينه. 
وكانت الرسوم النباتية والهندسية المذّهبة في المخطوطات تصل إلى أبعد حدود اإلتقا ، 

فر ميلدي حي  والسيما في القرني  التاسع والعافر الهجريي ، الخامس عفر والسادس ع
بلغت الغاية في االتزا  والدقة وتوافق اللوا . أعظم المخطوطات القديمة فأن ا م  الناحية 
الفنية هي مخطوطات المصاحف التي كانت تذّهب وتزّي  بأدّق الرسوم وأبدعها، وكا  

ض تعظيم القرآ  الكريم يدفع كثير ا م  الفناني  إلى العناية بتذهيب المصاحف. وأقبل بع
المراء والعلماء وكبار رجال الدي  والدب على تعلم ف  التذهيب وكانت لمساعدتهم 

 المادية والمعنوية للمذهبي  أكبر الثر في إخراج أعظم مخطوطات المصاحف.

لقد استخدم التذهيب بكثر  إلبراز زخارف التجاليد التي استخدم فيها الحفر أو الترفيم      
بة أوقاف الموصل ما يقارب ة، وقد وجدت مخطوطات في مكتبواسطة القوالب المعدني

ما صائغ للذهب قد طرزها مخطوط قد طرزت بزخارف الذهب ورب   احد عفر كتاب  عددها أَ 
بزخارف جميلة جدا . ولتاريخ بداية هذا الف  يمك  أ  تعد مجموعة م  التجاليد المغربية 

اثا  أكثر نسقا  لمعرفة ما إذا كا  كنقطة انطلق لذلك، ولك  يجب أ  نجري دو  فك أبح
القر  السابع الهجري/ الثالث عفر الميلدي قد عرف ظهور هذه التقنية في العالم 

 اإلسلمي. 
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كما ظهر التذهيب والزخرفة في الصدر المقدم للمخطوط  بمعنى الذ  أو المقلب      
تستقر فوق الدفة الذي يأخذ فكل خماسي الضلع وعند غلق الصدر تختفي الضلع ل

العليا وأطلق عليه التجليد ذو الصدر واللسا . وكذلك يوجد حزام متصل بنهاية الرأس 
المثلث للسا  يسمح للمخطوط بأ  يكو  مغلقا  بمجرد لفه أكثر م  لفة حول المخطوط 

 المجلد.

لوا  المستخدمة في الزخرفة والرسومات وعناوي  المخطوطات ورؤوس ا الَ م  أَ      
مواضيع وغرها فقد كانت تخلط م  عد  مواد إلنتاج اللو  المراد استخدامه؛ فالزرق ال

تكو   م  خليط م  الزرق الّلزَورد والسود، والزرق الفاتح م  خليط الزرق الّلزَورد 
ورماد الرصاص. والخضر تكو   م  خّلت النحاس، والخضر الفاتح م  خليط م  

لنيلة وهو نباتي مستخرج م  النباتات لذلك سمي بالني لة( وأصفر أزرق الني لة )أزرق ا
رنيخ وَرماد الرصاص، وهنالك أزرق اآلزوريت الذي؛ يتغير جزئيا  إلى أخضر كربونات  الز 

. ويتكو   الحمر Ph3O4النحاس المهدرج. أما البرتقالي فهو ُأكسيد الرِّصاص الحمر 
نجفر البرتقالي الذي يغطي البرتقالي علي ا الوردي فهو خليط م  م  . أَ Hgsه م  أحمر الز 

 .BnF arabe 2221   1تّك قرمزي ورماد الرصاص. مخطوط محفوظ في باريس برقم 
 النتائج والتوصيات:

هذا البحث توصلت إلى أّ  جمالية المخطوط العربي ال يمك  حصرها في ب          
ُة لي  ا  جمالية المخطوط؛ فالصورُ  الجمبحث؛ بل تحتاج إلى توسعة لتكوي  كتاب موسع ع

 :لت إليهاانعكاسات لف  المؤلف العربي وذوقه، لذلك سأبي  بعض النتائج التي توص  
 لكل نسخة م  المخطوطات صفة جمالية قائمة بذاتها. -1
 زمنية محدد . ُمد  المخطوط هو انعكاس للف  في  -2
لبناء المخطوط كالخط جميع الساليب المتبعة في صناعة المخطوط هي فنو   -3

والتسطير والزخرفة والتذهيب والتجليد والتغليف والحبر واللوا  والقلم والورق والكاغد  
 والرق والطرس والحبك. 
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يحتاج إلى دراسة التحقيق فيها الصور والرسومات التوضيحية ف  خاص بها، لك   -4
فيئا م  جمالها  تفقد خاصة تفمل المقارنة بينها مع تعدد النسخ. ومع ذلك نجد أّنها

 مع النسخ في مدد زمنية بعيد  نوعا ما ع  زم  المؤلف. مع النسخ؛ والسي ما
التحقيق الصوري لكل رسم ضروري جدا  في معرفة رؤية المؤلف وهدفه م  ذلك؛ وهذا  -5

 .عديد  سخنُ  ة بي  الرسومات فييتم بالمقارن
و  المتبعة في إنتاج المخطوط؛ الفنطوط إذا غاب تاريخ النسخ بممك  تحديد زم  المخ -6

سلوب خاص في التغليف والتجليد والخط والزخرفة وما إلى ذلك م  فلكل زمٍ  أُ 
 رسومات وفنو  أخرى نتعرف عليها بالتتابع. 
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The Aesthetic Image in the Arabic Manuscript 

Mahdi Muhammad Ali Kasban 

  

Abstract 

         This research aims to study the Arabic manuscript as artistic 

pieces of an aesthetic nature, as well as the case with the materiality 

of the manuscript or manuscript science called codicology. This 

means that we are in front of an aesthetic description of the 

manuscript; In addition to revealing the manuscript image. 

Despite the reliance of the manuscripts on manual copying, the 

communicative value of the manuscripts led to the diversity of their 

dimensions that aim to revive the historical and human dimension in 

the manuscript. 

         Every researcher in manuscript science has a look at the 

method of understanding the manuscript physically, revealing the 

method of  writing and designing it, while studying the type of 

paper and inks, that is, the technical formula that distinguished the 

manuscript from others, so it is necessary to consider each panel in 

terms of these data. 

          The concept of investigation was limited to the text, but now 

the case has evolved into a study of the manuscript, a physical and 

aesthetic study, so codicology is a lesson in the nature of the vessel 

and its accessories . 

As for the new Arabic theory, it considers the investigation as a 

general approach that rests on the text, and on the container both, 

which allows us to say: The investigation of the manuscript includes 

the study of the text and its form, and this generalization is 

predominant in Arabic studies. 
       Key words: culture, copy, history. 
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