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      لم تشهد المخطوطات العربية السإلماية الزخرفة والتذهيب 
الراشدةزمان  ة  وكان الخلف السإلما،  صدر  في  ك  كذل ت  وظل  ،

العلم يتحرجون مان إدخال أي إضافات  الصحابة والتابعين وأهل 
أبو على آيات القرآن الكريم، أماا عن حركات العراب فقد وضعها 

 يطرأ على اللسان التلحينهـ) بعد أن بدأ 96 (ت السإود الدؤلي
يوما كان المخطوط العراب باللون الحمر العربي فوضع حركات 

 فكان ذلك أول لون الداكن البني أو السإود) الحبريكتب بالمداد (
يظهر على المخطوط.

 إلى أن المدينة إلى البصرة          وقد انتقلت هذه الحركات مان 
فاسإتعملوا:   المغرب والندلس وصلت 

للضمة والفتحة والكسرة 
 والسكون

اااللون  -
ااالحأمر

اااللون  - للهمزة
 ااالخأضر

ااالصأفر - للتشديد

حركات  م سإوى  الكري ن  القرآ يشهد  م  ول
العراب هذه الملونة.



تظهر   بدأت  ة  ثاني ة  مرحل اليآات الفواصلوفي  بين  تفصل  ي  الت  
 يآحليها وريآقات نباتية ومربعات دوائرالكريآمة حيث كانت على شكل 

تت الفواصل بين السور إذ كتبت أسماء السور  ههبب بوذذ وزخارف ملونة 
بالمداد الذهبي، ثم بدأت أساليب الزخرفة للمصاحف وتذهيبها تبرز 
برةَة دقيقة ورائعة، إضافة إلى الجمال الذي طرأ عليها فأصبحت  ذصو هب
ومذهبة  ة  ملون ة  ونباتي هندسية  بأشكال  تف  تخبر بز ذت المصاحف  ح  فوات
بالكتابة وتمل جميع الفراغات الموجودة بين السطور، وفي  تحيط 
الحواشي كما زخرفت الوقفات والحزاب والجزاء وكتبت معظمها 

على أرضية ملونة ومزخرفة.بالخط الكوفي 



الزخرفة   أساليب  فاستقرت  الخرى  المخطوطات  ا  أم
والتذهيب فيها لتشمل الصفحات الولى من المخطوط 
البواب  وأوائل  ن  المت ة  بدايآ ن  م ة  العلويآ ام  القس و  أ

بالنسبة  وكذلللك  والمقالت،  للمخطوطات والفصللول 
فقد أصبحت لها صفحة كاملة لكتابة العنوان الخزائنية 

المؤلف،  م  واس  ، لخزانتهه المخطوط    بب ذكهت ن  م م  واس
هندسية  بزخارف  الهداء  صفحات  ن  تزيآ ا  م وعادة 

نباتية ملونة ومذهبة وبألوان مختلفة.



في وصأفها: الدكتور أيمن فؤاد سيد قال 
والملوك  السلطاين  ييطَلب  التي  "الكتب 
يسخَ  نن ة  كتاب العلماء  كبار  اا  وأيض والمأراء 
مأنها ليضعوها في خأزائن كتبهم الخاصأة، 
ذلك في  إلى  يشار  ل  ة  الحال هذه  وفي 
قيد الفراغ مأن كتابة النسخة، وإنما على 
هذه  وتكون  (الظهرية).  ا  عنوانه فحة  صأ
مأنسوب  بخااط  مأكتوبااة  عادة  النسااخَ 

ومأزدانة الغلفا بأشكال زخأرفية أو مأزينة 
نيطَلق عليها " النسخَ أو بالذهب واللوان و

ة الخزائني عليها المخطَوطاات  ت  ويثب  ،"
سيدنا  "لخزانااة  التاليااة:  بالصاايغ  ذلااك 
 ،"... لـ  ..."، "تحفة  ..."، "لجأل  ومأولنا 
 ،"... ة  المولوي السعيدة  ة  الخزان "برسم 
خأزانة.." "برساااااااااااااااااام 
المخطَوط  العربي  (الكتاب  مأن  يسير  بتصرفا 

453وعلم المخطَوطاات) صأا 



 روعة الزخرفة تتجلى في كثير مان
المخطوطات السإلماية

 ههيات المرئي واللمارئي في روحانية مما تت
يرتكز فن الزخرفة السإلماية على أسإس عميقة الجذور الحروف

مـاـن في تنـبـع  المتوارـثـة  والقـيـم  الدينـيـة  المفاهـيـم   
، وقد هدف «الفنان المسلم» في المجتمعات السإلماية

بذلك  ر  لتظه م  القي هذه  وصية  خص براز  إ ى  إل ه  أعمال
العلقة الوطيدة بين السإلما والفنون المختلفة ومانها فن 

التي الزخرفة  ة  المناطقي و  أ السطحية  الختلفات  رغم 
والخطوط روحية الدين ، فهي بمجملها تعكس نشاهدها

العريضة التي رسإمها السإلما لحياة المسلم.



 المخطوطات فن تزيين•
مأن فنون الكتاب التي ازدهرت في الفن •

تزيين  فااان  التراثاااي  السااالمأي 
او  بتذهيب بعض صأفحاتها  المخطَوطاات 
تذهيبها كلها والمعروفا ان الخطَاط كان 
بعض  ي  ف اا  تارك المخطَوط  ة  كتاب م  يت
صأفحاته الفراغ الذي يطَلب مأنه لترسم 

لشكال النباتية والهندسية المذهبة افيه 
صألة او  ذات  ور  صأ ه  في بنصوص تنقش 

يكون  ل  وربما  المخطَوط  ي  ف ة  مأعين
للبعض صألة قريبة به فيكون الغرض مأن 
المخطَوط فحسب، وقد  تجميل  رسمها 

والمكتبات  المتاحأف  الاااى  وصأااال 
بعض  الخاصأااة  الفنيااة  والمجموعات 

مأخطَوطاات لم تتم فيها الرسوم في كل 
الفراغ المتروك في صأفحاتها المختلفة.



المخطَوط • نسخَ  ة  عملي ن  مأ النتهاء  د  بع
في فنان اخأتصاصأي يسلم في حأينه الى 

ثم الى رسم الهوامأش وتزيينها بالزخأارفا 
ر  الولى آخأ فحاته  وصأ ه  هوامأش ب  لتذهي

وصأفحاته الخأيرة وبداية فصوله وعناوينه، 
وسوى ذلك مأن الزخأارفا المتفرقة. 

والهندسية  هذا• ة  النباتي وم  الرس ت  وكان
اقصى  غ  تبل المخطَوطاات  ي  ف ة  المذهب

فااي  ساايما  ول  التقان  القرنين حأدود 
الهجرة،  د  بع والعاشر  وصأل التاسع  فقد 

الفن السلمأي للغاية في التفاق والدقة 
وتوافق اللوان. 

بعد • الكتاب  فنون  ارفع  التذهيب  كان فن 
فن  الذي يتقن المصوروكان  الخط تجويد

يحرص على ان يضافا الى اسمه التذهيب 
ل  كان  المؤرخأين  ان  ا  كم ب،  مأذه ظ  لف
هذين  ن  بي هه  هع مم يج هب يتحدثوا  ان  م  يفوته

الفنين الرفيعين.

مأراحأل تزيين المخطَوط•



           على   ب  والتذهي ة  الزخأرف اليب  أس تمرت  واس
رفيعة  بخطَوط  الزخأارفا  ب  أغل وحأددت  المخطَوطاات 

القرن للتأكد على الشكل والعنصر الزخأرفي وشاع في 
بعده  ا  ومأ للهجرة  ابع  ذات الس الكتب  ب  البعاد تذهي

 والدعية الصلواتوكتب الروحأية والمخطَوطاات الفلكية 
 إضافة إلى مأختلف العلوم الخأرىوالذكار

دلئل الخيرات وشوارق       ومأن أشهرها مأخطَوطاة «
المختار النبي  ى  عل لة  الص ر  ذك ي  ف للمأام » النوار 

ي  (ت الجزول  870/ تذكر ،م)1465ها ي  الت ب  والكت  
» (صألى الله عليه وسلم) فقد نالت الرسول شمائل«

حأتى  ب  والمذه الفنان  المزخأرفا  اهتمام  ب  الكت هذه 
مألئت بزخأارفا مأختلفة غاية في البداع والجمال.

فقد شمل في أول المأر توضيح الكتب أمأا التصوير         
 الطَب ورسم أدوات الجراحأةالعلمية بصور توضيحية في 

» كتاب  في  التأليفكما  عن  عجز  لمن  في  »التصريف 
 والتنجيم الفلك (عميد الجراحأين) وكتب للزهراويالطَب 

وكتب  اراتها  ومأس ب  الكواك ور  صأ ا  فيه مت  رس ي  الت
مأؤلفات  ي  ف ا  كم ك  (تالجزريالميكاني  م)607ه/561 

القاسمو« أبااو  الحسااين،  باان  اللااه  المنعوت هبااة   ،«
نطَرلبي مس يل ع ا (بالبدي السطَرلب،  ى  إل نسبة   الرياضي؛ 

 وغيرها.م)1139ها/534(ت الفلكي)





 مأخطَوط في السيرة النبوية



آلت جراحية يآصفها الزهراوي



مأبو العز بن إسإماعيل بن الرزاز الجزري الملقب بـ"الجزري" ه)607 أو602- 561(ت بديع الزماان 



الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة » في كتابة مادة كتابه البرز "الجزرياستمر «
ل نحو الحي عام 25"  وتحديآدا  سنة،  في 1206  اللت  بتصنيف  ه  في قام  فئات حسب 6م،   

.الستخدام وطريآقة الصنع، وكانت هذه أساسا للتصنيفات الوروبية في عصر النهضة

يعد الكتاب أحأد 
كتب  ا  مأ م  أه
العصر  فاااي 
عن  الوساايط 

اللت 
الميكانيكية 

والهيدروليكية 
مأدعومأا 

بالرسوم، 
ترجأمته  ت  وتم
مأن  د  عدي ى  إل

لغات العالم.



اللوان 
والشكال

المؤلفة • والنباتـيـة  الهندسـإـية  والشكال  اللوان  ـإـن 
هحأيدللتكوين مامثلة لرسإالة  تتو بها كلما ال نادى  التي   

وسإيلة  ه  مابدعي عي  بس ن  الف بح  ليص ل،  وج تز  ع ه  الل
حيث ماحضة تحيل المتلقي إلى فضاءات ل ماتناهية، 

حاول  الذي  السإلماي  ن  الف ي  ف د  التوحي فكرة  ن  إ
الكل  ط  رب خلل  مان  ي  تأت ترسإيخها  المسلم  الفنان 
لل يعطي لكل جزء مان أجزاء  لا ماتكاما لا فكري بالجزء ربط

ه وهويت ه  ولغت ه  وتوجهات ه  مافاهيم ي  الفن لن النتاج   ،
مافهوما  مان  ت  انطلق د  ق لماية  السإ ة  الفني ورة  الص
الكريم  ن  القرآ نصوص  ى  عل تند  ماس عقائدي  فكري 
زز وجل والمتجلية بأنوار  التي تؤكد وحدانية الخالق ع

 .الهداية اللهية



بشكل • تخداماها  اسإ الفنان  حاول  د  فق اللوان  ا  أما
السإلماي  ر  الفك ع  ما م  يتوائ ا  بم ا  ليوظفه دي  قص
لتوجيه ذهن المتلقي إلى وجهة روحية تعبدية، فعمد 

وهي خليط مان إلى اسإتخداما عنصر اللون السماوي (
لا  والزرق اللون البيض والذهبي والوكر والبني تعبير

، فالعتقاد السائد عند الفنان المسلم عن نقاء الروح
، واللونإن:

ـاـللون اـلصفر + ـاـلبنفسجي = ـاـللون )
 (اـلوكر أو ـاـلكركمي

ـون ماقدس مانذ  -  مان اـللوان ـاـلساماية وهو ـل
ـاـلعصور ـاـلقديمة

اللون  
 الذهبي

ــحوي ـكـل ـاـلمرئيات -  ـقبة ـاـلسماء ـاـلتي ـت اللون   هو ـصـفة ـل
 الزرق

لا للنفس  لا للنقاء والصفاء بل ورماز - يعد رماز
المؤمانة الموحدة للخالق جل شأنه .

اللون   
 البيض



تمثل ماخطوطة فنية تتوسإط تكوين زخرفي جمالي خليط، ماحاط مان الخارج 
بإطار زخرفي هندسإي ماتآلف وماتجانس ماع جوهر اللوحة المتمثل بمخطوطة جميلة 

الفاتحة المباركة  نباتية لسورة  وهي تختلط بجمالية فريدة ماع توريقات وتفرعات 
ذهن  ل  يحي ن  أ باسإتطاعته  لا  ماتجانس لا  أفقي لا  زخرفي لا  نسيج ة  ماكون ماختلفة،  وبألوان 
المتلقي إلى حالة مان حالت التوالد الكوني المتتالي، حيث تبدو الوحدات الزخرفية 
فيها كما لو أنها تنبت مان مانبع واحد تتفرع مانه إلى جزئيات تتجمع ماكونة وحدة 
زخرفية ماتكامالة تتسم بالرؤية الحدسإية الخالصة التي يتمتع بها الفنان المسلم دون 

  .غيره عبر آلية الوعي بمفردات المنهج الروحي للفن السإلماي



مأن - مأغربيااة  زخأارفا 
دلئل  مأخطَوط 

واستغفار  الخيرات 
مأدين  ابااي  الشيااخَ 

شعيب



تذهيب وزخرفة ماغربية عتيقة-



وزخرفة - تذهـيـــب 
ماغربية عتيقة



زخرفة ماغربية (تحمل أشكال نباتية)
ما1769ماخطوط صحيح البخاري يعود للسنة 



 .الزخرفة والتذهيب في ماختلف المخطوطات السإلماية
ماتحف الفيصل للفن العربي السإلماي بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسإات 

في الرياض

ماخطوطة 
بخطوط  قرآنية 
عربية تلمع على 
ماذهبة،  خلفـيـة 

تلك  وتعود 
المخطوطة 

للقرن  النادرة 
ـــ وهى 17ال ما، 

فى  مانســوخة 
القارة  شبه 

.الهندية



مأن  الولااى  اليااة 
النسااااء  ساااورة 

نقوا  تت ا نس  تنا ال ا  يه يي يأ ا  يي »
ممأن  نكم  يق يل يخأ هذي  تل نم ا نك تب ير
يق  يل يخأ يو ةةاا  يد هحأ يوا ةساا  مف تن
تث  يب يو يهااا  يجأ مو يز يهااا  من همأ
ارا  هثي يك ال  يجأا هر يما  نه من همأ

يه  تل ال نقوا  تت يوا اء  يسااا هن   يو
هه  هب ين  نلو يء يسااا يت هذي  تل ا

ين  يكا يه  تل تن ال هإ يم  يحأا مر مل
ي  يوا

ابا» هقي ير مم  نك مي يل يع



هذه صورة مان ماصحف 
ماغربي ماجهول الناسإخ 

هسخ  نن وماكان النسخ. 
ه لعبد الواحد 1090عاما 

بن أحمد العمراني 
الحسني.

 سإم طول × 26أبعاده 
 سإم عرضا 20.5

.13وماسطرته 
المخطوط ماحفوظ 

 في 737تحت رقم ج
المكتبة الوطنية في 

.مادينة الرباط



تم نسخه سإنة  الناسإخ  أندلسي ماجهول  هذه صور مان ماصحف بخط 
 للهجرة في مادينة إشبيلية.624

.25 سإم عرضا و ماسطرته 20 سإم طول × 22أبعاده 
مادينة مايونخ المخطوط ماحفوظ في خزانة المكتبة البافارية الحكوماية (

1) تحت رقم: ب.ص.ب.عربياللمانية



هذه صورة مان ربعة قرآنية شريفة 
الخليفة نســخها  أندلســي  ـط  بـخ

عمر  المرتضى  و حفص  أب الموحدي 
يوسإف  بن  إسإحاق  براهيم  إ بي  أ بن 
عاما  الله  ه  رحم ن  المؤما د  عب ن  ب

ه.654
الجزء ماحفوظ في المكتبة البريطانية 

ماشرقي ـــم:  رـق ـــت  13192تـح



ماخطوط أندلسي
. للقرآن مان القرن الثاني عشر



مألونة  1070 ورة  صأ
مأن  لنماذج 

مأكتبة  مأخطَوطاات 
بفاس القروييااان 
مأن  مأأخأوذة  الصور 

ذخأائر   ) قرص 
المخطَوطاات 

بالمملكة المغربية - 
مأخطَوطاات 

 - القرويين 
 - الفهرس 

النوادر ) 





الخط البهاري (بفتح الباء و كسرها) مان القلما العربية المندثرة. 
سإمي نسبة إلى بهارسإتان أو بهارات (أي أرض الهند) وهو قلم ماشتق مان 

همل مان القرن السابع إلى التاسإع الهجريين.  نتع النسخ العتيق واسإ
المخطَوط في الصورة مأحفوظ في مأكتبة الكنغرس في 

الوليات المتحدة المأيركية
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