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شيج القخف الثاني عذخ والقخف الثالث عذخ السيالدياف عمى ازدىار فغ الترػيخ عمى 
الػرؽ والسخصػشات حيث اقبل الفشاف العخبي عمى تدييغ الكتب االدبية والعمسية بالخسػمات 
والسرػرات حتى وصل الى درجة االبجاع وتؤلف ىحه السخصػشات السرػرة أولى مجارس 

 رخ العباسي الترػيخ االسالمي في الع
ويجؿ ذلظ عمى اف االسالـ لع يسشع مغ استعساؿ الرػر اال اذا كانت تميي عغ العبادة 

 وبجليل انو كاف مػجػدا في العرػر االسالمية السختمفة 
وكتابا كميمة ودمشة ومقامات الحخيخي مغ اىع الكتب التي زيشت بالخسػـ او ما يدسى 

الصابع االسالمي وضيخ ذلظ في مالمح االشخاص ب)السشسشات ( وتسيدت السجرسة العخبية ب
ومالبديع كسا اتدست بالبداشة والبعج عغ التعقيج ورسع الياالت الشػرانية  حػؿ رؤوس 

 االشخاص وابتعجت عغ التجديع الحي يخفزو الجيغ االسالمي
الكممات المفتاحية : ترهير مخطهطات ، التزويق ، كميمة ودمنة ، مقامات الحريري ، 

 نمات  المنم
The art of photography in the manuscripts / Kalila, Domna and the 

positions of Hariri as model. 
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DR. ZeinabKamel@gmail.com 
Abstract: 

The twelfth and thirteenth centuries AD was the flourishing of the 

art of photography on paper and manuscripts, where the Arab artist 

went to decorate literary and scientific books with drawings and 

pictures until he reached the level of creativity. These manuscripts 

represent the first Islamic photography schools in the Abbasid period, 

this indicates that Islam did not prevent the use of images unless they 

were distracted from worship and evidence that it existed in different 
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Islamic eras.Kalila, DomnamakamatalHariri was the important books 

that decorate with drawings or what was called(almunamnamat) and 

The Arabic school was characterized by the Islamic character, and this 

was reflected in the features of the people and their clothes. It was also 

characterized by simplicity and distance from the complexity and the 

drawing of light halos around the heads of the people and away from 

the stereotype which is rejected by the Islamic religion. 
Keywords: / manuscript photojraphy- excitements- miniatures 

- Kalila,domna- and the positions of Hariri  

 المقدمة :
شيج القخف الثاني عذخ والقخف الثالث عذخ السيالدياف ازدىار فغ الترػيخ عمى الػرؽ 
والسخصػشات حيث أقبل الفشاف العخبي عمى تدييغ الكتب االدبية والعمسية ولكغ وصل في 

ة االبجاع أما بجاياتو فال يداؿ غيخ نياية القخف الثاني عذخ وبجاية القخف الثالث عذخ الى درج
واضح وتؤلف ىحه السخصػشات السرػرة أولى مجارس الترػيخ االسالمي في العرخ 
العباسي واختمف السؤلفػف في تدسية السجرسة الفشية التي نذأت في وادي الخافجيغ فكاف يصمق 

في حيغ أشمق بعزيع عمييا السجرسة الدمجػقية وبعزيع اآلخخ يصمق عمييا مجرسة بغجاد 
عمييا بعس السؤلفيغ السجرسة العباسية ذلظ اف بغجاد عاصسة ىاروف الخشيج التي اشتيخت 

 . (3)بترػيخ الكتب وتدويقيا
وتعدى أسباب االىتساـ بالشػاحي الفشية لمكتاب مغ تدويق وترػيخ الى األمػر اآلتية :  

خمفاء والػالة واالمخاء العباسيػف ، أوال :إف بغجاد تسثل مخكد الجولة االسالمية فتػاجج فييا ال
ثانيا : بخز في ىحا العرخ السفكخوف والعمساء الحيغ بخعػا في مختمف العمـػ مغ كيسياء 
ورياضيات وشب وفمظ وعقاقيخ وغيخىا ، ثالثا : إزدىار فغ التخجسة فتخجست كتب كثيخة عغ 

اشخا تشاوؿ حتى االمػر اليػناف والفخس وصػرت برػر مدوقة وممػنة مسا أحجثت انقالبا مب
الجيشية والمغػية وقج تػأثخت بيحه السػجة الفكخية واستجابت وصارت مخنة شيعة معصاءة كسا 

يقػؿ الجكتػر )خالج الجادر ( في كتابو السخصػشات العخاقية السخسػمة في العرخ العباسي  
تذغل السكاف وىع  )العخب لع يكػنػا عمى عيج بفغ الترػيخ والشحت ألنيا فشػف مكانية بسعشى

كانػا يعيذػف حياة قبمية كانػا بجوا رحال يشتقمػف مغ مكاف الى آخخ يختادوف أماكغ الكأل 
والساء لسػاشييع وقج كانػا صشاع كمسة فسارسػا فغ الذعخ كسا مارسػا الفشػف التذكيمية التي 
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يع وحاجياتيع تشدجع مع شبيعتيع البجوية وكانػا يعتسجوف عمى تخاث فشي عخيق مترل بػسائم
 . (3)ولباسيع

ولسا جاء االسالـ حارب الػثشية وحصع التساثيل التي كانت أصشاما تعبج ومغ ىشا كاف 
الترػيخ مثار ججؿ شػيل وتيافتت السرادر وغيخىا عمى مشاقذة مدألة االسالـ ومػقفو مغ 

آلثار االسالمية الترػيخ واختالؼ الفقياء فيسا بيشيع عشج تفديخىع ليحا السػقف وكحلظ عمساء ا
وتزارب أقػاليع وجيج كل فخيق في ايخاد الحجج التي تؤيج وجية نطخىع واالتياف باالدلة التي 
تجعسيع ويبجو أف الجافع الجيشي ىػ مغ أقػى الجوافع التي دفعتيع الى تججيج الرػر مغ 

ذلظ لسا  الكائشات الحية وىشاؾ كثيخ مغ الخوايات التي تذيخ الى الشيي عغ الترػيخ ويعػد
 في الترػيخ مغ تجديج  يذبو االصشاـ التي سعى الجيغ الى التخمز مشيا .

وميسا يكغ االمخ فقج تسيد الترػيخ االسالمي بخسع الرػر والسشاضخ الصبيعية وربسا 
كثيخ مغ اآليات رغبت في تأمل الصبيعة والتفكخ في عطسة الخالق والشطخ في ممكػت 

 خالق العمي القجيخ .الدساوات واألرض وتسثل قػة ال
كسا ابيح رسع الحيػانات الخخافية بعج تجخيجىا مغ معانييا القجيسة واباحة رسع 
الحيػانات التي حمل هللا صيجىا وأكميا او التي أبيح لو اف يدتخجميا ألغخاض الريج كالصيػر 

 والغدالف والكالب .
عبادة وبجليل أنو كاف فاالسالـ لع يسشع مغ استعساؿ الرػر اال إذا كانت تميي عغ ال

 مػجػدا في العرػر االسالمية السختمفة في فتخات ازدىارىا كميا
ولحا فالفشانػف السدمسػف حاولػا الخخوج مغ مأزؽ )الترػيخ ( بأف لجأوا الى التجخيج 
وضيخت الدخخفة االسالمية فشا مسيدا فعسمػا عمى رشاقة الحخوؼ وتشاسق أجدائيا وتدييغ 

 مجاتيا وأقػاسيا بالحخوؼ والػريجات .سيقانيا ورؤوسيا و 
ومغ ىشا فالترػيخ االسالمي اكتذف مجالو السيع والحيػي الستسيد في السخصػشات 
االسالمية السختمفة وصار ترػيخ الكتب وتدييشيا بالرػر الرغيخة )السشسشسات( السيجاف 

 الخئيذ لفغ الترػيخ االسالمي . 
 مدألة الترهير االسالمي:

االسالمي مشح البجاية بخسع السشاضخ الصبيعية التي ال تتسثل فييا الخسـػ  تسيد الترػيخ
اآلدمية أو الخسػـ الحيػانية في بعس االحياف ، وأقبل السدمسػف عمى رسع السشاضخ السجخدة ، 
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ولسعخفة الجوافع نحتاج الى الخجػع الى القخآف الكخيع لشقف عمى اآليات القخآنية التي ورد فييا 
 شصمق لسشاقذة ىحه السدألة .الترػيخ لش

 مخ ٹٱٹٱُّٱ)وقج وردت لفطة صػر في القخآف الكخيع بريغة الفعل ست مخات ، 

 يقىق يف ىف يث  ىث نث مث ُّٱٱ( وقاؿ: 33)االعخاؼ/ َّ خس حس جس

 َّ زي ري ٰى ٹٱٹٱُّٱ( وقاؿ أيزا: )6)اؿ عسخاف/ َّ
في اآليات كميا مشدػب الى الباري عدوجل إذ ىػ السرػر فاليصمق لفظ  والفعل (46غافر: 

  مضخض حض جض مص خص ٹٱٹٱُّٱالسرػر اال عمى الحات االليية قاؿ تعالى: )

ر:  َّ والسرػر مغ أسساء هللا الحدشى أما لفظ صػرة فػردت في قػلو تعالى: الحش

ط َّ  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ٹٱٹٱُّٱ) ف إذف فالقخآف الكخيع كسا ىػ  ٨ار: االن
ضاىخ في اآليات القخآنية تشدب الترػيخ هلل عدوجل وحجه ووقف صامتا أماـ مدألة الترػيخ 

 وتحخيسيا ، مغ ىشا اختمفت اآلراء الفقيية تجاه ىحه السدألة .
 

 ألة وكاآلتي :وكثير من المؤلفات ناقذت هذه المد
ناقر الجكتػر جساؿ دمحم محخز مدألة الترػيخ واقترخ عمى دراسة ترػيخ 
السخصػشات دوف الخسػـ الججارية وقبل ذلظ حجثشا عغ نذأة الترػيخ االسالمي وناقر 
قزية االسالـ ومػقفو مغ الترػيخ واختالؼ الفقياء فيسا بيشيع عشج تفديخىع ليحا السػقف 

االسالمية وتزارب أقػاليع وجيج كل فخيق في ايخاد الحجج التي تؤيج وكحلظ عمساء االثار 
   (1)وجية نطخه واالتياف باالدلة التي تجعسيا

ويسثل كتاب جسالية الخسع االسالمي ؿ)الكدشجر بابادوبػلػ( مغ السؤلفات السيسة التي 
ع عغ)عجـ عالجت مدألة تاريخ الترػيخ االسالمي بعسق كبيخ حيث يحيل مدألة تحخيع الخس

االقخار بيحه العالقة الحسيسة بيغ الخسع والبشية الخوحية الجيشية في الحزارة االسالمية فيع 
خاشئ لػضيفة الترػيخ في السجتسع االسالمي تػلج عشو بالتالي تقييع خاشئ لالساليب 

والفقو واالنساط التذكيمية ليحا الفغ .. كسا أدى الى عجـ القبػؿ بعالقة ايجابية بيغ الترػيخ 
والفمدفة االسالمييغ الى اغفاؿ الكذف عغ جسالية يسكغ الخجػع الييا لتقييع االساليب 
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ومغ ىشا اتيع الترػيخ االسالمي بالدحاجة وقرػر  (3)واالنساط السعتسجة في الخسع االسالمي(
السشطػر وعجـ ادراؾ الشدب ومخاعاة تقشية الطالؿ واالضػاء يقػؿ د. زكي دمحم حدغ )نخى اف 
الفشػف االسالمية لع تعخؼ ترػيخ الكائشات الحية ترػيخا شبيعيا وسيخا في سبيل االتقاف 
وحدغ تقميج الصبيعة فطل السرػروف السدمسػف جامجيغ ومقيجيغ باساليبيع القجيسة يخمدوف 
الى الصبيعة وكأنيع ال يجدخوف عمى تقميجىا تقميجا اميشا خذية اف يكػف في ذلظ محاكاة لقجرة 

 وجل (.  )عد الخالق
لحا تأخخ ابجاع السدمسيغ في فغ الترػيخ كثيخا الختالؼ العمساء حػؿ تحخيع االسالـ 
لمترػيخ نطخا لسا بو مغ تجديج قج يذبو االصشاـ التي سعى االسالـ لمتخمز مشيا اال أف 
الفشاف السدمع لع يقف مكتػؼ األيجي فدعى لمخخوج مغ ىحا السأزؽ عبخ التجخيج فكاف لو ما 

  (3)يخسع بخيذتو الدخارؼ الفشية الشباتية واالشكاؿ الدخخفيةأراد إذ انصمق 
وربسا يشصمق مػقف السدمسيغ في الترػيخ اعتسادا عمى ما ورد في الخوايات مغ مػقف 
تجاه الترػيخ ، وقج اعتسج رجاؿ الجيغ في ذلظ عمى حجيث البخاري عغ سعيج بغ أبي 

عشو( إذ أتاه رجل فقاؿ )يا ابغ الحدغ )رض( إذ قاؿ : كشت عشج ابغ عباس )رضي هللا 
عباس إني انداف انسا معيذتي مغ صشعة يجي وإني أصشع ىحه التراويخ ( فقاؿ ابغ عباس 
ال احجثظ اال ما سسعت مغ رسػؿ هللا )صمى هللا عميو وسمع( سسعتو يقػؿ )مغ صػر صػرة 

ربػة شجيجة واصفخ  فإف هللا معحبو حتى يشفخ فييا الخوح وليذ بشافخ فييا أبجا (* فخبا الخجل
  (6)وجيو فقاؿ )ويحظ إف أبيت اال أف ترشع فعميظ بيحا الذجخ وكل شيء ليذ فيو روح(

وفي السحتسل أف ترػيخ السشاضخ الصبيعية قج ُعّج مغ االمػر التي رغب فييا االسالـ 
 ألع يأمخ القخآف الكخيع بتأمل الصبيعة والشطخ في ممكػت الدساوات واالرض وتسثل قػة هللا
العمي القجيخ قاؿ تعالى: )أفمع يشطخوا الى الدساوات فػقيع كيف بشيشاىا وزيشاىا وما ليا مغ 
فخوج واالرض مجدناىا والقيشا فييا رواسي وأنبتشا فييا مغ كل زوج بييج تبرخة وذكخى لكل 

( واآليات في ذلظ الرجد كثيخة ترػر روائع السشاضخ الصبيعية كقػلو   8-7عبج مشيب()ؽ/
ى: )أو كطمسات في بحخ لجي يغذاه مػج مغ فػقو مػج مغ فػقو سحاب ضمسات بعزيا تعال

(  33فػؽ بعس إذا أخخج يجه لع يكج يخىا ومغ لع يجعل هللا لو نػرا فسا لو مغ نػر() الشػر/
 (   31وجل: )ثع يجعمو ركاما فتخى الػدؽ يخخج مغ خاللو () الشػر/ وعغ الدحاب يقػؿ عد
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لة التحخيع يسكششا التأكيج بأف تحخيع الفغ في االسالـ غيخ مصمق خالصة القػؿ في مدأ
بسعشى أف التحخيع ليذ عمى كل الفغ الترػيخي بل عمى جدء مغ الفغ وىػ الفغ السدتخجـ 
لمجعػة الػثشية بأشكاليا السختمفة كحلظ يقع التحخيع عمى التساثيل التي تشحت لمعبادة والتقجيذ 

. 
خ في االسالـ كسا يحىب بابادوبػلػ يذػبو أو يشقرو جسالية ولحا كاف الخسع او الترػي

الغسػض التي تقتزييا كانت في حّيد وسط بيغ العالع الػاقعي وبيغ العالع اليشجسي السجخد 
فيي قبل كل شيء تعبيخ آخخ عغ عالقة الزسيخ االسالمي بالػاقع وىي تترل عسػما 

  (7)باشغ في التعبيخات الفشية االسالميةبقزايا العالقة بيغ الذكل والسزسػف والطاىخ وال
ونتيجة لسا قجمشا نجج اف الخسع االسالمي قج تسيد بكػنو صػرا مدصحة وذلظ النعجاـ 
البعج الثالث او ما يدسى بالسشطػر الحي يعصي لمخسع بعجا تجديجيا وىحا ما ال يخضاه الفكخ 

 االسالمي بل ويتقاشع معو 
 ير : البدايات األولى لمتزيين والتره 

عخفت الحزارة االسالمية فغ الترػيخ واكتذف مجالو الكبيخ في ابجاع الرػر 
االسالمية لتػضيح السخصػشات العمسية السختمفة وتدييغ السخصػشات االدبية وتدويقيا وما 
تبقى مغ ىحه الكشػز الفشية السحفػضة في الستاحف العالسية ومكتباتيا مسا أسيع في تخميج 

انيغ السػىػبيغ الحيغ أثخوا التخاث الفشي العالسي قبل نذػء التفاعل الفشي بيغ اسساء أولئظ الفش
 األقصار االسالمية واألوربية وضيػر المػحات الفشية السدتقمة .

وفغ الترػيخ السختبط بتدييغ السخصػشات مغ آثار الفغ االسالمي إذ اىتع السدمسػف 
بالكتب السخصػشة اىتساما كبيخا مسا جعميا تحفا فشية ثسيشة وىي تعكذ صبخ الفشانيغ 
السدمسيغ ودأبيع في صشاعة مثل ىحه التحف الشفيدة مغ العشاية بجػدة الخط وىػ أمخ 

الخصاشػف أعطع الفشانيغ مكانة في العالع االسالمي عامة وفي شبيعي في االسالـ وقج كاف 
 بالد فارس وتخكيا خاصة النذغاليع بكتابة السراحف وندخ كتب األدب والذعخ . 

ويسكششا أف نعج فغ كتابة السراحف مغ أعطع السخصػشات القجيسة شأنا مغ الػجية 
خفية وأبجعيا وال ريب  أف تعطيع الفشية الخالرة والتي كانت ُتحىب وتديغ بأدؽ الخسػـ الدخ

القخآف الكخيع كاف يبعث كثيخا مغ الفشانيغ عمى العشاية بتحىيب السراحف وأقبل بعس األمخاء 
والعمساء واالدباء عمى تعمع فغ التحىيب وقج كانػا يحتاجػف في صشاعتيع ىحه الى بعس 
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تدتخخج مغ الشباتات السػاد الغالية الثسغ كساء الحىب واالصباغ وااللػاف التي كانت 
  . (8)والحيػانات

وبعجىا زادت العشاية بتدييغ صفحات بعس السخصػشات فمع يعج التحىيب وقفا عمى 
الرفحات االولى وال وقفا عمى الشجػـ الدخخفية التي كانػا يدسػف الػاحجة مشيا شسدة  وال 

وتاريخ الفخاغ  عمى الجامات أي السشاشق والبحػر التي كاف يكتب فييا اسع صاحب السخصػط
مشيا بل أصبح لدخخفة اليػامر والحػاشي شأف كبيخ إذ أقبمػا عمى تغصيتيا بخسػـ الشباتات 

 والحيػانات وبالخسـػ اآلدمية في بعس االحياف.
كانت الخسػـ السحلبة في السخصػشات بديصة في البجاية لكشيا تصػرت عمى سبيل 

ة ورسػـ الفخوع الشباتية السترمة وسػاىا مغ االتقاف وغمبت رسػـ الشجـػ السدجسة أو السثسش
 الخسـػ .

وقػامو أف تحاط سصػر  ولقج أبجع السحىبػف في اسمػب ججيج ازدىخ مشح عيج الدالجقة
 . (9)الكتابة بخصػط دقيقة وأف تعصى الرفحة خارج ىحه السشاشق التي تحج الدصػر

عشاصخ الدخخفة فعسمػا عمى كسا أف الفشانيغ السدمسيغ اتخحوا الكتابة عشرخا حكيكيا مغ 
رشاقة الحخوؼ وتشاسق أجدائيا وتدييغ سيقانيا ورؤوسيا ومجاتيا وأقػاسيا بالحخوؼ الشباتية 
والػريجات ولع يكغ استعساؿ الخط قاصخا عمى أشخشة الكتابة الكػفية او الشدخية عمى األبشية 

اف الفشانػف أو عمى التحف مغ زخخؼ ومعجف وخذب وعاج وندج ومخصػشات فحدب بل ك
السدمسػف يبجعػف في كتابة العبارات بالخط الكػفي الستجاخل بحيث تطيخ العبارة عمى شكل 
مخبع بالخط الكػفي الستجاخل بحيث تطيخ العبارة عمى شكل مخبع أو مدتصيل كسا كانػا 

 . (31)يكتبػف العبارة أو الكمسة بالخط الشدخي أو بغيخه عمى شكل حيػاف أو شكل شائخ وغيخه
 الترهير في المخطهطات 

إذا كاف لمسخصػط بعامة أىسيتو العمسية واالجتساعية والفشية مغ حيث متشو وخصو 
بو مغ  وتحىيبو وتجميجه فإف لمسخصػط ذي التراويخ ذات االىسية أضف الى قيسة ما

يسكغ شخحو بالكمسة أو تحكارا أو  شخحا بالذكل مسا ال تراويخ قج تكػف تػضيحا لمستغ أو
لمتجسيل أو لمتخويح عغ الشفذ أو التدمية وفػؽ ذلظ قج تكػف أعساال فشية ليا مغداىا  وسيمة

والػثائقي وليذ مغ شظ في أف الكتب ذات الصابع  والتاريخيالجسالي والعمسي واالجتساعي 
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العمسي يمدميا في معطع االحياف أف تػضح ما يذتسل عميو الستغ مغ معمػمات بالخسع 
 . (33)والترػيخ

ىشا فإف الترػيخ االسالمي اكتذف مجالو السيع والحيػي الستسيد في ومغ 
السخصػشات االسالمية السختمفة وصار ترػيخ الكتب وتدييشيا بالرػر الرغيخة )السشسشسات 
( السيجاف الخئيذ لفغ الترػيخ االسالمي وتعػد أقجـ السخصػشات االسالمية السرػرة الى 

لسيالدييغ وذلظ فيسا ألف في عمػـ الصب والفمظ والحيػاف القخنيغ الثاني عذخ والثالث عذخ ا
والحيل السيكانيكة والتاريخ والتخاجع ودواويغ الذعخ وكتب االدب السختمفة وتججر االشارة الى 
أف السقخيدي ذكخ في خصصو اسع كتاب )ضػء الشبخاس وأنذ الجالس في أخبار الشاس( عمى 

لسدّوقيغ السداىسيغ في تاريخ الحزارة أنو أقجـ مخجع عغ الفشانيغ السرػريغ وا
 ( 33االسالمية)

 تقديم المخطهطات 
وتشقدع السخصػشات ذات التراويخ الى رئيدييغ : مخصػشات الكتب األدبية 
ومخصػشات الكتب العمسية وتختمف شبيعة التراويخ في كل مشيا ففي حيغ يغمب عمى 

رزة ىي تقييج التراويخ في الشػع الثاني تراويخ الشػع االوؿ الصابع الفشي نجج أف الدسة البا
بإسمػب الذخح والتػضيح ومغ ثع يقل فييا برفة عامة الصابع الفشي وإف كاف قج وصمتشا 

 ( 31مخصػشات لكتب عمسية تذتسل عمى تراويخ ذات شابع فشي متسيد)
وربسا نمسذ مخادا ثالثا مغ تدييغ السخصػشات بالتراويخ وىحا السخاد نػه عشو ابغ 

ىػ( فقاؿ إف مغ 331قفع في مقجمة كتاب كميمة ودمشة الحي انتيى مغ تخجستو حػالي )الس
أغخاض الكتاب األربعة )اضيار خياالت الحيػاف برشػؼ االصباغ وااللػاف ليكػف أندا لقمػب 
السمػؾ ويكػف حخصيع عميو أشج لمشدىة في تمظ الرػر( وأف يكػف عمى ىحه الرفة فيتخحه 

يبصل فيخمق عمى مخور األياـ وليشتفع بحلظ السرػر  ثخ بحلظ انتداخو والالسمػؾ والدػقة فيك
 ( 33والشاسخ أبجا()

ويبجو لشا أف الكيسة الفشية لتراويخ السخصػشات االسالمية تزارع أعطع ما أنتجتو 
الفشػف  البذخية في مجاؿ الفشػف التذكيمية بعامة وفغ الترػيخ بخاصة كسا يذيج بحلظ مؤرخػ

لفغ السخصػشات االسالمية مجارس فشية متسيدة لكل مشيا اسمػبيا الفشي  ، حتى ضيخت
 وأشيخىا : 
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السجرسة العخبية : وتعج أقجـ مجارس الترػيخ االسالمي في القخف الثالث عذخ حتى 
 (33القخف الخامذ عذخ السيالدي)

الدمجػقية السجرسة السغػلية : في ايخاف في القخف الخابع عذخ والتي عاصخت السجرسة 
 ( 36والسسمػكية في مرخ وسػرية)

 ( 37السجرسة التيسػرية في القخف الخامذ عذخ في شيخاز) 

 ( 38السجرسة الرفػية االولى : في القخف الدادس عذخ)

 ( 39السجرسة الرفػية الثانية في القخف الدابع عذخ)

 (31السجرسة اليشجية : في اليشج)

 (  33الفة العثسانية)السجرسة العثسانية : في أقاليع الخ

وكل مغ ىحه السجارس تشقدع بجورىا الى مجارس فخعية فسثال يسكغ أف تشقدع السجرسة 
العخبية الى مجرسة بغجاد ومجرسة السػصل ومجرسة ديار بكخ ومجرسة مرخ وسػريا والسجرسة 

ارية بجورىا االيخانية ومجرسة السغخب واالنجلذ والسجرسة السغػلية والتيسػرية والرفػية والقارج
 (  33ىي فخوع مغ السجرسة االيخانية)

وميسا اختمفت السجارس واألذواؽ في الخسع والترػيخ اال أنشا نجج أف ىجفيا تفديخ 
الشرػص وشخحيا وتػضيحيا مسا يجعميا جدءا مغ الشز وكثيخا ما كانت الرػر تشقل نقال 

مفة كسا كانت السخصػشات أميشا وتاما مغ السخصػشات االصمية ومخاجعيا العمسية السخت
االسالمية السرػرة تتستع بخعاية الدمصاف الحي كاف يقػـ بتكميف الخصاط والسرػر والسحىب 
بحدغ اعجاد ىحه الكشػز الفشية لحفطيا والتفاخخ بيا وقج أسيع تشافذ السمػؾ واالمخاء لمحرػؿ 

أجسل السشسشات ومسا عمى أنفذ السخصػشات االسالمية السرػرة في ازدىار ىحا الفغ وابجاع 
 يؤسف لو أف االحجاث السختمفة قزت عمى كثيخ مشيا وانتدعت الرػر مغ مخصػشاتيا .

وتججر االشارة ىشا الى أف كل مجرسة فشية ليا خرائريا السسيدة ليا فسثال السجرسة 
 العخبية تسيدت بػ:

تسيدت بالصابع العخبي وضيخ ىحا الصابع في مالمح االشخاص وفي السالبذ  .3
لتي يختجونيا فيي مالبذ فزفاضة ذات أكساـ واسعة يمتف حػليا عشج ا

العزج أشخشة عمييا كتابات عخبية وضيخ ىحا الصابع ايزا في تراويخ 
 الحيػانات التي تعير في البيئة العخبية مثل اإلؿ والخيػؿ واالغشاـ 
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بذ تسيدت بالسيل الدخخفي واستخجاـ االلػاف غيخ الصبيعية سػاء في رسع السال .3
 او العسائخ او رسع السياه 

 تسيدت بعجـ التػازف بيغ االشخاص مغ حيث الحجع  .1

 تسيدت بخسع الياالت حػؿ رؤوس  االشخاص  .3

 تسيدت بالػاقعية في رسع الكائشات الحية  .3

 السجرسة السغػلية التي سشتشاوليا .كوىحه السجرسة تختمف عغ غيخىا مغ السجارس الفشية 
 التراوير :أشهر المخطهطات ذات 

 كميمة ودمنة  ومقامات الحريري : 
أولى السخصػشات العخبية السرػرة مقامات الحخيخي وكميمة ودمشة ، وقج تأثخا الى حج 

 بعيج بالجسالية البيدنصية وال سيسا فيسا يتعمق بالقػلبة .
 كتاب كميمة ودمنة : 

وىػ مغ الكتب األدبية التي تحتػي عمى مجسػعة مغ األساشيخ اليشجية كتبيا بيجبا  
وتخجع ابغ القفع كتاب كميمة ودمشة الى المغة العخبية في صجر الخالفة العباسية أباف حكع 
الخميفة أبي جعفخ السشرػر لتذغل شيختو مشح ذلظ القخف )القخف الثالث عذخ السيالدي( كل 

تشزب  التخاث االسالمي وانسا االنداني بذكل عاـ فكانت حكاياتو وحيا الاالفاؽ ليذ في 
 (31لمسرػريغ السدمسيغ عمى مخ العرػر)

 ويزع الكتاب سبعا وسبعيغ ترػيخة أضيفت الييا ثالثة تراويخ في عيج متأخخ .
وقاـ بتدويقيا وتصػيخىا مرػروف مغ مجرسة بغجاد اتبعػا اسمػبا مدتسجا مغ االساليب 

سانية كسا ىػ ضاىخ في ترػيخ الحيػانات والشباتات وتسثل ىحه التراويخ خيخ مثاؿ لسا الدا
وصمت اليو السجرسة البغجادية في الخسع والترػيخ االسالمي وىي تتذابو مغ حيث االسمػب 
مع مخصػشات مقامات الحخيخي وأوجو الذبو نججىا في الترسيع العاـ ورسـػ الثياب وشياتيا 

 يا مجرسة الترػيخ في ايخاف وتأثخت بأساليب
فكانت رسػـ الحيػانات السختمفة والشباتات واالشجار تذكيالت زخخفية جسيمة إذ زيشػا 
بعس االماكغ مغ صػر ىحه السخصػط كسا وامتازت بالػاقعية وقػة التعبيخ ودقة السالحطة 

حجىسا في ويغمب عمييا الصابع الدخخفي ونمحظ ذلظ في مخصػشيغ آخخيغ مغ كميمة ودمشة ا
مكتبة ميػنخ واآلخخ في مكتبة البػدلي* في أكدفػرد وقج حققت االجداـ والػجػه بذكل مقابل 
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في حيغ ضيخت صػر الحيػاف في الجانب وتبجو الػجػه محاشة باليالة الحىبية السعيػدة واف 
مغ اىع مػضػعات ىحه السخصػشة صػرة الحالؽ وزوجتو وقرة االرنب واالسج وممظ الفيمة 

رنب فيخوز واستخجمت الدخخفة اليشجسية والشباتية السحػرة في شكل السالبذ لترػر ىحه واال
 3117( الفغ العخبي االسالمي دمحم حديغ جػدي السديخة لمشذخ االردف 313السخصػشة )

تخجع قرز كميمة ودمشة الى أصػؿ غيخ اسالمية ويجؿ انتذارىا في كل اآلداب عمى 
بخالؼ االمخ مع مقامات الحخيخي وىػ مؤلف بالمغة العخبية  جاذبيتيا االندانية العخيزة

 تجمت في مخصػشاتو بعس الشساذج السبكخة مغ الترػيخ االسالمي التي عاشت الى أيامشا .
ومغ الججيخ بالحكخ أف ىحا الكتاب باسمػبو البميغ وما تزسشو مغ معمػمات غديخة قج 

ة مخمػقة في القخف الثاني عذخ بػصفو بمغ بسراؼ شعبية كميمة ودمشة اال انو حاز مكان
نسػذجا لمبالغة ، عمى أف مؤلف السقامات كاف مدمسا وقج القى ىػى في نفػس السديح مسغ 

 قخأوا العخبية واستأثخ بذغفيع مثمسا شغف السدمسػف بو. 
ويبجو ذلظ مغ دراسة الرػر السػجػدة في السخصػشات األولى مغ ىحا الكتاب أنيا 

السديحي وأف بعس مرػرييا كانػا مغ السديحييغ او كانػا يشقمػف نساذج  مدتميسة مغ الفغ
مديحية او يعسمػف عمى ىجى التخاث التقميجي الحي يخجع في الشياية الى الفغ السديحي كسا 

 (33()31في لػحة )
و نذأت السقامات مع نذأة الفشػف األدبية شعخا ونثخا غيخ انيا لع تدتقل اال عمى يج 

اليسحاني في القخف العاشخ ، فكاف ليا تمظ السالمح التي عخفت بيا حيغ أخخجيا  بجيع الدماف
مغ نصاؽ الحادث السحجود الى شكل القرة الستتابعة االحجاث الشابزة بحػار الذخريات 

 والتي تخسب في ذىغ قارئيا او السدتسع الييا عبخة تشبغ مغ تساسظ حمقاتيا .
قة بالتراويخ احجاىغ بجار الكتب بمششجخاد ولسقامات الحخيخي عذخة مخصػشات مدو 

وأخخى باستشبػؿ وثالثة بجار الكتب القػمية بفيشا وثالثة بجار الكتب القػمية بباريذ وثالثة 
بالستحف البخيصاني والعاشخة بالسكتبة البػدلي في أكدفػرد وندتيط أف نتبيغ في مشسشاتيا 

ىجع الى جانب تسثيميا لسذاركة الفغ نساذج مختمفة مغ أحاسيذ السرػريغ وخياالتيع ومشا
 لألدب في ترػيخ الػاقع والتأثخ بو. 

اف مقامات الحخيخي مغ أشيخ الكتب األدبية السدوقة بأجسل الرػر الفشية السحفػضة 
في عجد مغ الستاحف ومكتبات العالع ، رسع ىحه الرػر الفشاف الكبيخ يحيى بغ محسػد 
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وقج وصمت الى قسة االبجاع الفشي وذروة الجقة واالتقاف الػاسصي مؤسذ مجرسة بغجاد الفشية ، 
والجػدة مسا جعل الفشاف الػاسصي مغ أشيخ مرػري العرخ العباسي روى بخوائعو أشخؼ 
قرز مجتسعو وتسيدت صػره بالبداشة في التعبيخ الفشي وابخاز الدسات العخبية عمى وجػه 

حدغ تػزيع الكتل والسداحات ما االشخاص وزخخفة السالبذ وتػازف في الترسيع الفشي و 
 جعل السذيج يشبس بالحياة ويسثل شبيعة البمج وحياة السجتسع .

عبخ الفشاف السرػر في ىحه السشسشات عغ احداسو بسا في العالع العخبي عامة والبيئة 
العخاقية خاصة وقج ضسغ السشسشات صػرا لسرخ ومخو وبخقعيج كسا صػر الػالة وجمدات 

عخس واألسػاؽ وأحػاؿ الشاس في خرػماتيع وندواتيع والستكدبيغ باآلداب الحكع وحفالت ال
 وما الى ذلظ مسا كانت تدخخ البيئة العخبية وما أضفى عمييا الخياؿ مغ جساؿ. 

السقامات الحخيخية التي  تمشسشساويرل الترػيخ العخبي ذروتو في ما ضيخ مغ 
لكتب القػمية بباريذ التي سسيت انجدت في بغجاد ، وضفخت السخصػشة السحفػضة بجار ا

االوؿ )شفخ( بذيخة واسعة أوسع مغ غيخىا وكاف االحخى اف تدسى باسع  امقتشيييباسع 
التي فرمت احجاىا عغ االخخى وعخضت  امشسشساتيمرػرىا الػاسصي وقج نذخ عجد مغ 

 ( 33ـ)3918متفخقة في معخض خاص عاـ 
أضفى الحياة عمى تراويخه وحػليا الى وقج بخع الػاسصي إذ كاف واقعيا في رسػماتو ف

مخجع يفاد مشو الستجالء الحياة اليػمية في عرخه أو لشقل الحياة البغجادية ، وربسا ذلظ يفدخ 
ومؤرخػ فغ  تالسشسشسالشا أف تراويخه أقخب في اسمػبيا الى المػحات الكبيخة مشيا الى 

مثاؿ لسجرسة بغجاد الترػيخية الترػيخ االسالمي أجسعػا عمى أف اسمػب الػاسصي ىػ أكسل 
، فأجاد التعبيخ بخيذتو عغ الحاالت والخمجات الشفدية كافة بل وتػفق بأف يخسع شخرية أبي 

 زيج بحيث تسيدىا العيغ مغ أوؿ نطخة في كل لػحة .
وبشطخة فاحرة لمػحات التي درسيا د. ثخوت عكاشة في كتابو تاريخ  فغ الترػيخ  

جاؿ لالستذياد بيا ىاىشا اال أنشا في ضػء ذلظ ندتصيع أف نتبيغ االسالمي وعمق عمييا والم
مخصػشة السقامات التي صػرت في الشرف األوؿ مغ القخف الثالث  تمشسشساكيف استػحت 

وأوضاعيا مغ مجسػعة شخريات مدخحية خياؿ الطل والعخائذ  عذخ تتكػف صػرىا
يا واجدائيا تحكخنا بالخياالت والجمى ممػف(فكل تفاصيم 318وايساءاتيا الجرامية )كسا في لػحة 

حتى ذلظ الشبات الرغيخ الحي يتػسط المػحة وكأنو عشرخ زخخفي مدخحي يداعج عمى 
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تحجيج مكاف السذيج دوف ارتباط بخمفية الرػرة او بأشخاصيا وتسثل ىحه السشسشسة مخحمة 
السخصػشة الدابقة فميذ في رسع أبي زيج الشابس  تمشسشساانتقاؿ في فغ الترػيخ بعج 

 بالحيػية أدنى شبو بخسـػ تمظ السخصػشة التي ضيخت فييا نساذج واشكاؿ البيدنصييغ .
فكاف لمشبات العشرخ األساسي والبؤرة الحيػية لمرػرة فكانت االيقاع السشغع كسا أضفى 

االشكاؿ االندانية والحيػانية الخساـ العشرخ )الكاريكاتػري( الحي مثل مدحة لصيفة عمى 
والشباتية فشمسح أبا زيج أشػؿ مغ حكيقتو بمحيتو الستجلية وقمشدػتو الصػيمة السجببة وثيابو الخثة 
السيميمة بيشسا يطيخ العبج بخرمة شعخه السشتربة غيخ السألػفة وتتجمى الشطخة الجانبية التي 

 (37الحارث بغ ىساـ)تشع عغ الخيبة فيسا يجعيو أبػ زيج مختدسة في عيغ 
كسا ونمسح امكانات الخساـ في تحخيف الفزاء الحدي بترػيخ العسق حدب مدتػيات 
متتالية عمى شكل عسػدي مسا يجفع بالفق الى أعمى المػحة ويعصي احداسا ببؤرة رؤيا مختفعة 
ججا وتديل ىحه الصخيقة ترػيخ كل االشخاص دوف نقز في الحجع وبشفذ الػضػح وىي 

 يشقز وضػحيا  تتغيخ وال مػاقعية الحىشية الستجدجة في الجسالية الجػىخية التي المصابقة ل
 مميزات الترهير في كتاب مقامات الحريري: 

( )تقز السقامات مغامخات الحارث بغ ىساـ وأبي زيج 38يقػؿ دمحم حديغ جػدي)
حجيجا الى الدخوجي وىػ أعطع كتاب مدوؽ ضيخ في العرخ العباسي الثاني يعػد تاريخيا ت

ىػ وتزع تدعا وتدعيغ ترػيخة ممػنة بألػاف متعجدة وغشية وتكثخ فييا الخسػـ 613سشة 
اآلدمية التي تحكخنا بالشقػش الججارية في سامخاء وامتازت ىحه التراويخ بقػة التعبيخ ودقة 
السالحطة وجساؿ التختيب والتأليف وتشػع الذخريات وتسيدت رسػـ االشخاص بخشاقة 

وتشاسبيا ووضػح التعبيخ عغ العػاشف السختمفة والحاالت الشفدية واترف الػاسصي أجداميع 
ببخاعة في تػزيع العشاصخ في الرػرة باتداف وتػافق تاميغ وعمى مدافة واحجة واالىتساـ 
بالقخب والبعج وحقق الػحجة واالرتباط بيشيا وابخاز الكتل السعسارية كسا ىػ الحاؿ في مػضػع 

ي في مدجج بخقعيج إذ بخزت الػحجة السعسارية في شكل السشبخ والسحخاب ابي زيج الدخوج
واتخح الفشاف في ىحه السخصػشة اسمػبا واقعيا غيخ مبشي عمى التقيج الحخفي لسطاىخ الصبيعية 

ويطيخ رسع االشخاص عمى بعجيغ ولكشو أكدبيا  باألشكاؿوانسا فيو شيء مغ الترخؼ 
الصابع الدخخفي وعشاصخه السعسارية الدخخفية رشيقة  الحيػية والحخكة وتحسل معطع صػره

ونجج في الرػر اساليبا واتجاىات وخصػات كثيخة تذابو تمظ التي اتبعت في الترػيخ 
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االيخاني والعرخيغ السغػلي والتيسػري كتعجد صفػؼ االشخاص اثشاء تجسعيع وازدحاميع 
ا وفي شكل السالبذ وكحلظ في شكل الخيػؿ التي تطيخ في مقجمة الرػرة ومؤخختي

السخصصة بصخيقة مخترخة وشخيقة استعساؿ االلػاف ( وأىع ما ندتصيع قػلو اف الػاسصي 
حرل عمى اسمػبو مغ الجسع بيغ عجة تأثيخات ايخانية ومديحية شخقية وسػمخية فأخخج اسمػبا 
بغجاديا اسالميا ججيجا فخسع لشا رسػما متشػعة عمى صفحات الكتب السخصػشة تسثل 

ػعات مختمفة مدتميسة مغ عادات الشاس وتقاليجىع في عرخه والحػادث اليػمية مػض
والسشاسبات القػمية والجيشية واالجتساعية مغ زواج ومػاكب وفخساف ومشاضخ الخعاة والحجاج 
واالعياد وكانت لمػاسصي شخريتو السسيدة في الخسع واترف بسيارتو في المػف واالضاءة 

 لعفػية في االداء وكثخة الخسـػ اآلدمية وتشػعيا وبخاعتو في استخجاميا وا
اخيخا يسكششا اف نقػؿ عغ الػاسصي  وكسا قاؿ عشو كػنل انو مػلبة خالقة ومقاماتو 
محالة برػر تعالج السذكمة الترػيخية بجقة تفػؽ حتى صػر الكتب الغخبية  السعاصخة 

ا جاء بو الفغ االسالمي عبخ ويقػؿ ايتشكياوزف عغ صػره بأنو االبجاع في واقعيتيا يفػؽ م
العرػر وىي تعكذ وجػد الكائغ العخبي في العرػر الػسيصة االسالمية ويعج الػاسصي 
ايزا في نطخ بعس السحجثيغ اوؿ رساـ واقعي يتشاوؿ في مػضػعاتو الحياة اليػمية العامة 

الخغع مغ دوف االىتساـ بالسثيػلػجيا العخبية فمع نجج في رسػماتو مػضػعات بصػلية عمى 
وجػدىا في بعس الكتب االدبية والقرز الذعبية آنحاؾ كسا لع يخسع صػر رجاؿ الجيغ 
واالئسة كسا كاف يفعل رسامػ السديحية ايزا بل رسع الػاسصي االشفاؿ والبدصاء مغ الشاس 
والحيػانات والشباتات واستصاع اف يخمق مغ رسػمو ىحه اتجاىا واقعيا يرػر فيو الحياة 

 الفغ العخبي االسالمي   311 – 393مسجتسع اليػمية ل
 الترهير وكتب أخرى 

لقج زوقت كثيخ مغ الكتب بالرػر وكاف ليا دور في ابخاز السخصػط واضياره بالذكل 
 الجسيل والفاخخ ومغ ىحه الكتب 

 كتاب االغاني :
مغ أىع السخصػشات االدبية التي زوقت بأجسل الرػر الفشية حفطت ندخو في عجد 

مكتبات العالع ومتاحفو فيشاؾ أربعة اجداء مشو في دار الكتب األىمية في القاىخة وتدعة مغ 
اجداء مشو في السكتبة االىمية في اسصشبػؿ وفي بعس ىحه االجداء صػر فشية تؤلف كل مشيا 
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غخة أحج األجداء والججيخ بالحكخ أف ىحه الرػر الفشية في الجدء الخابع عذخ محفػضة في 
 حيغ أف صػر الجدأيغ الدابع عذخ والتاسع عذخ محفػضة في اسصشبػؿ .القاىخة في 

 
 كتاب منافع الحيهان : 

ىػ( ، تح: أ.د. نبيمة عبج السشعع وأ.د. 333وىػ لعبيج هللا ابغ جبخائيل بغ بختيذػع )ت 
 جشاف عبج الجميل دمحم.

خصػشة كتاب مشافع الحيػاف مغ أىع الكتب التي عشي بيا السدمسػف بانتاج ندخو م
مشيا وتػجج في متاحف ومكتبات عالسية بشدخ مختمفة مغ ىحا الكتاب بعزيا في المغة 
العخبية وبعزيا االخخ مغ تخجسات المغة الفارسية ومغ السعخوؼ أف ابغ بختيذػع صشف 
مؤلفو بالمغة العخبية وضمت الشدخة العخبية متجاولة حتى نياية القخف الدابع اليجخي ولع تتع 

 الفارسية اال في عرخ ايمخانات السغػؿ  تخجستو الى
وتػجج ندخة ايخانية محفػضة في مكتبة مػرجاف بشيػيػرؾ تحكخ الكتابة عمييا أنيا 

ىػ( تحت تأثيخ ليسشة الشخبة االيغػرية التي 3113ندخت بأمخ الدمصاف غازاف خاف سشة)
شة في امخاغة يتعامل بيا السغػؿ في الجواويغ الخسسية ، وتع ندخ وترػيخ ىحه السخصػ 

العاصسة االولى لمسغػؿ في إقميع أذربيجاف لتػضع في مكتبة الدمصاف غازاف محسػد الحي 
ىػ( والحي ييسشا مغ ىحا الكتاب مػضػع البحث أال وىػ 711-ىػ693حكع ايخاف فيسا بيغ )

التراويخ التي اشتسل عمييا الكتاب ، فيطيخ في ترػيخىا أنيا اشتسمت عمى رسػـ وسحب 
ت وأزىار وعػد الرميب مأخػذة عغ الفغ الريشي وذلظ يعػد الى أف السغػؿ كانػا ونباتا

يدتخجمػف الفشانيغ الريشيغ لمعسل في خجمة البالط فتخؾ عسميع أثخا كبيخا عمى أعساؿ 
السرػريغ السدمسيغ حتى أدى األمخ خالؿ سشػات قميمة الى ضيػر مجرسة ترػيخية ججيجة 

في الترػيخ خاصة مع  المدرسة المغهليةلرػر عخفت باسع بافي مجاؿ تدييغ السخصػشات 
رسع االشخاص بسالمح مغػلية ليا عيػف مشحخفة ويشطخ عمساء الفشػف الى ىحه الشدخة 
الفارسية مغ كتاب مشافع الحيػاف باعتبار أف تراويخىا تسثل السخحمة االنتقالية بيغ تقاليج 

ية في الترػيخ فشجج في السخصػط مجرسة الترػيخ العخبية وخرائز السجرسة السغػل
تراويخ مخسػمة باسمػب السجرسة العخاقية التي اشتيخت تقاليجىا وكانت متبعة في زمغ الحكع 
السغػلي والتي تأثخت الى حج بعيج بالسؤرخ رشيج الجيغ وزيخ الدمصاف غازاف صاحب كتاب 
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مع كسا نجج تراويخ جامع التػاريخ الحي جسع في تاريخ السغػؿ وسخد عالقاتيع بدائخ اال
تأثخت بالسجرسة الريشية ذات المػف االسػد ويتبيغ مغ التراويخ انيا مغ انتاج عجد مغ 

حيث السحققتاف أشارتا  السرػريغ تأثخوا بجرجات متفاوتة بسختمف اساليب الترػيخ الريشي
السرػرة الى اف فشانيغ مغ أصػؿ مختمفة اتجيػا الى مخاغة لمعسل في انتاج السخصػشات 

والى ىحه الصائفة مغ الفشانيغ يشتسي رساـ مغ جشػب العخاؽ ضل يػاصل الخسع حدب التقاليج 
  التي ألفيا في مػششو االصمي كسا في رسع الفيميغ يقفاف عمى أرضية عذبية .

ورساـ آخخ قج يكػف أيغػريا رسع صػرة شبقا لمفغ الريشي كسا في صػر الخيػؿ بيحا 
تراويخ السجسػعة االولى السشتجة شبقا لتقاليج السجرسة العخبية السخصػط وفي عجد مغ 

نالحظ ذات السذاركة التي تخز االدراؾ الحدي الجقيق لرفات الحيػاف مثمسا نخاىا في 
ترػيخ الػاسصي في مقامات الحخيخي لقصيع مغ االبل ، فالفشاف العخاقي الحي رسع الفيميغ 

في تراويخ مخصػط عمسي وليحا الترػيخ جاذبية  رسسيا بحيػية اكثخ مسا يتػقع أف نججىا
 ( 39خاصة)

(  وسشحاوؿ دراسة 11( ترػيخا في التحقيق لمسخصػط)73والسخصػط احتػى عمى )
ىحه الرػر مغ الشاحية الفشية والعمسية لمكتاب ونزع بعس السالحطات حػؿ ىحه التراويخ 

 سثل ىحا التدويق .لشرل الى بعس الحقائق عغ مالية الترػيخ وما ىي الجوافع ل
يسثل الكتاب مخترخا لمفػائج والسعمػمات وىػ ايزا مخترخا لمتراويخ ذات الفائجة 

 لخجمة السػضػع فزال عغ جػانب التدويق التي أريج ليا .
ومغ مصالعتشا لمكتاب نجج أف الرػر افتخشت الكتاب بشدبة ترػيخ واحج لكل مػضػع 

خرز ليا مغ أمكشة ، كسا اف الرػر بديصة  ( واختمفت في أحجاميا بحدب ما13تقخيبا)
في رسسيا سيمة وىي لخجمة السػضػع أكثخ مغ كػنيا تدويقا إذ لػ كانت لغخض التدويق 
العتشى بيا راسسيا وتأنق في خصيا والػانيا وربسا تكػف لالستيشاس والتخفيو لمقارئ لػ اعتبخنا 

 (.13ي السخصػط)أف الترػيخ في السخصػشات كاف قميال وغيخ مذاع بكثخة ف
كسا نمسذ ذلظ مغ الخسػـ إذ كانت بديصة مػحجة االلػاف ولع تتسيد بالتدويق العالي 

 والسعتشى بو فيكػف تحفة نادرة .
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وتتسثل البداشة في كػنيا صػر سصحية لمحيػاف مع شيء مغ العذب واألغراف 
لتي تسكششا مغ وربسا يكسغ سخ جساليا الستػاضع في انيا صػر تعبخ عغ حقبتيا الدمشية ا

 ( .11دراسة ىحه الحكبة مغ صػره)
احتػت بعس التراويخ عمى عبارات وجسل ىي تسثل عشػانات لمفرػؿ التي تحجث 
عشيا بختيذػع ، فسثال عشػاف )الكالـ عمى الغداؿ وما فيو مغ الخػاص ( ىػ مخصػط عمى 

 ( 13ترػيخ الغداؿ وبخط أحسخ)
الكالـ عمى حسار الػحر وما فيو مغ وكل التراويخ عمى ذلظ السشػاؿ ، مثال)

الخػاص ( يخط السرػر ىحه العبارة عمى الترػيخ ايزا بمػف أحسخ وبالمػف األسػد لفظ 
( ، ومع ذلظ فيشاؾ صػرال تحتػي عمى عبارات الفرل مغ مثل )الكالـ 13)مغ الخػاص()

حر وربسا عمى بقخ الػحر وما فيو مغ الخػاص( لع يخط ىحا العشػاف عمى ترػيخ يقخ الػ 
يعػد ذلظ في أغمب الطغ الى أف الرػر قج تمتبذ في رسسيا لتذابييا لحلظ خط عمييا عشػاف 
السػضػع أو الفرل والستذابيات واحجة يكتب عمييا العشػاف واالخخى يتخكيا مغ دوف كتابة 

 (16)67-66كسا في صفحة 
خكو السرػر مغ دوف ىحا االمخ أما اذا كاف الحيػاف واضحا ومعخوفا ال اشتباه فيو فيت

كتابة كسا في )الكالـ عمى الحيػاف السفتخس ( إذ وضع ترػيخ األسج واألسج مغ السؤكج ال 
 (  17حاجة لتثبيت عشػاف الفرل النو معخوؼ)

لكغ عشجما يتحجث عغ الحئب والزبع نججه يكتب عمى ترػيخ الزبع عشػاف الفرل 
 ( 18وىػ )القػؿ عمى الزبع وما فيو مغ الخػاص()

ويتخؾ ترػيخ الحئب وال يثبت عميو العشػاف وىحا يؤكج ما ذىبشا اليو مغ اف الخساـ 
يحاوؿ التفخيق بيغ التراويخ الستذابية واف تفخقت الرػر عغ الكتاب او اختمصت فإنيا 

 تتختب بكل سيػلة ويدخ النو ثبت عمى الرػر عشػانات الفرػؿ محاولة لمتفخيق .
بجايات الفرل وليذ عشػانو كسا ىػ الحجيث عغ وبعس الرػر احتػت عمى عبارات 

 (  19الحباري)
ومغ السالحظ فخدية الترػيخ بسعشى اف السرػر لع يخسع الحيػاف ضسغ مجسػعتو 

 مثال لع يخسع مجسػعة ضباء او ارانب او اسػد أو... 
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واكتفى بحيػاف واحج لكل نػع وكأنو يحاوؿ اف يجعل رسػماتو كػسائل االيزاح في 
حاضخ وىحا يجفعشا الى تأكيج اف الترػيخ في ىحا الكتاب لع يكغ بجافع التخؼ بجعمو وقتشا ال

 تحفة ثسيشة .
أما بعس الرػر احتػت عمى عبارات وكالـ مغ ثشايا السػضع وليذ مغ بجاياتو وال 
عشػانو كسا في القػؿ عمى الدساف فمػحة الدساف احتػت عبارة في االعمى ىي عشػاف الفرل 

ط السػضػع في أسفل الرػرة إذ يقػؿ فييا)لحع الدساف يحبذ الصبع ويشفع مغ وعبارة مغ وس
 الكياـ البمغسي ولحع القشبخ والجلػاف قخيب مغ لحع العرافيخ ويديج في الباه (

 ( 31ىحا الشز مغ وسط الستغ)
وأخيخا نػد أف نقػؿ أف بعس التراويخ لع تخل مغ جساليات الترػيخ آنحاؾ كسا في 

 ( 31(  ولػحة الصاووس)33( ولػحة الدنانيخ)33لػحة القػؿ عمى أصشاؼ الدسظ)
ولحا فكل مخصػط مرػر ىػ ثسخة جيػدة ومػاىب الخصاط والسرػر وحدغ تعاونيع 

كافية في صفحات السخصػط ليقػـ الفشاف  مع بعزيع ليحا كاف الخصاط الشاسخ يتخؾ فخاغات
 (.33السرػر بتدييشيا بخوائعو الفشية وال سيسا في بجايات الفرػؿ او نياياتو)

ومغ الزخوري االىتساـ بيحه السخصػشات ذات التراويخ ويذسل ىحا االىتساـ الى 
ىا فشا العسل عمى حفطيا وصيانتيا وتخميسيا مع التػجو الى دراسة ىحه التراويخ باعتبار 

اسالميا كجراسة الخصػط واأللػاف وكل ما تذتسل عميو المػحة الفشية وىحا يحتاج الى معالجة 
 فشية خاصة ودقيقة .

كسا يججر بشا الى عسل فيخس بيحه السخصػشات السيسة التي ىي كشػز بالسعشى 
 الحكيقي فزال عغ أىسية الكتاب السخصػط فالتراويخ اضافت لو أىسية اخخى فرار كشدا
يجب اف نصمع عميو لشذيج روعة الفغ االسالمي لالفادة مشو فشا وعمسا إذ أف ىحه التراويخ 
تسثل العرخ الحي رسست بو إذ يسكغ لشا اف نحجد او نخجح ىحا السخصػط مغ تراويخه فيي 

 إبشة الحكبة التي رسست فييا.
 الخاتسة : 

اختمفت اآلراء مابيغ مدألة الخسع والترػيخ في السخصػشات مدألة ميسة ، إذ  
مشرف ومتحامل فالبعس يحىب الى أف االسالـ حـخ الخسع والترػيخ، وبعزيع االخخ ذىب 
الى اف االسالـ والستسثل بالقخآف الكخيع لع يحـخ بتاتا الخسع ولسا ليحه السدألة مغ أىسية بيغ 
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تي تػضحت البحث ىحه االراء ، ثع بيغ مػقف االسالـ  مغ الترػيخ وبجاياتو االولى ال
سساتيا مع كتابي كميمة ودمشة ومقامات الحخيخي المحيغ يسثالف السجرسة البغجادية في الخسع 

 والترػيخ    .
وتججر االشارة ىشا الى ىحه السجرسة الفشية ليا خرائريا السسيدة التي يسكغ أف 
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