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 الملخص : 

حید لسبیل الونها األالمخطوطات اإلسالمیة هی التراث اإلسالمی المکتوب بخط الید، وقد اعتنى المسلمون بها عنایة کبیرة 

ثمینة  حًفا فنیةتوا منه هللا الکریم، فجعلللحفاظ على ما أنتجه العقل العربی واإلسالمی من مواضیع مختلفة ابتداء من کتاب 

 ف ومکتباته متاحوترکوا فیها تراثاً فنیاً عظیماً.ویکفی أن نشیر إلى حجم هذا التراث اإلسالمی من خالل ما تحتفظ ب

ا ا بخالف مرة، هذالعالم، إذ یوجد بمدینة اسطنبول وحدها ما یربو على مائة وأربعة وعشرین ألفاً من المخطوطات الناد

 .یوجد فی مصر والمغرب وتونس والهند وإیران وسائر المتاحف والمکتبات العالمیة

حرفیة ذلک للولقد تطور فن المخطوطات اإلسالمیة بشکل لم یسبق له مثیل فی أی فن من الفنون السابقة على اإلسالم 

ءت ة التی جاالعربی وألوانها، ورشاقة الخطوطالتی امتلکها الفنان المسلم، وإبدع فی أخراجها من خالل زخارفها المذهبة 

 .متناغمة مع المنمنة الصغیرة

ة یه، وبخاصفرموقة إن العنایة بجودة الخط کان أمرا طبیعیاً فی العالم اإلسالمی، فقد کان الخطاطون یتمتعون بمکانة م

شعر، خطوطات األدب والفی العراق وإیران ومصروترکیا، الشتغالهم بکتابة مخطوطات المصاحف إلى جانب نسخ م

راء على ش ولذا برز هذا الفن وارتبط بالمخطوطات األسالمیة.خاصة بعد أن اهتم األمراء والسالطین به، فأقبلوا

 .المخطوطات الکاملة أو نماذج منها.وکانت أکثر ها من اآلیات القرآنیة أو األدعیة أو أبیات الشعر

ا ومصر العراق وامتدت بأسلوبها وجمالیاتها وخصائصها الى سوریلقد ازدهرت المدرسة العربیة فی التصویر فی 

 خیة أنوعبرت مضیق طارق وصوال للمغرب العربی، فظهرت المخطوطات المزوقة الملونة ،إذ تشیر المصادر التاری

شأ م) أرسل البعثات إلى الشرق لشراء المخطوطات وأن 976 - 915( هـ 366 – 302الخلیفة الحکم المستنصر باهلل )

درسة مجمعا لفن الکتاب جمع فیه الخطاطین والمصورین والمذهبین فنشط فن المخطوطات وازدهر.کما اتسمت الم

 العربیة بالواقعیة فی الطرح من خالل الرسوم التی زینت المخطوطات المزوقة .

 الكلمات المفتاحية:

 الرقمیة  الفنون ,االسالمیة المخطوطات ,مستحدثةرؤیة  •

Abctract: 

Islamic manuscripts represent the plethora of Islamic Cultural heritage, written by hand, that 

have reached us, and constitute a part of world art. 

Muslims down the ages took great care to preserve such legacy in an endeavor to perpetuate 

the intellectual property of Arab, and Muslim minds in various disciplines. 

mailto:ajokosha@yahoo.com
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Manuscripts of the Glorious Quran – the word of Allah – have been a top priority for artists to 

embellish as masterpieces of Arabic Calligraphy with decorations, and eye pleasing colours. 

Thus creating an artistic legacy of great importance to add to world art, and craftsmanship. 

The magnitude of this Islamic legacy is quite striking being preserved in libraries and 

museums across the world.  

The city of Istanbul alone hosts one hundred and twenty four thousand rare manuscripts. 

Egypt, Morocco, Tunisia, India, Iran, as well as other hubs of civilization around the world 

host such incredible manuscripts in museums, and libraries. 

The art of creating Islamic manuscripts evolved, and progressed in an unparalleled manner 

compared to other arts from the pre-Islamic era. Muslim artists enjoyed such skilled 

craftsmanship that produced gilded, and colourful decorations to integrate with elegant Arabic 

calligraphy in a harmonious blend of distinctive minute mosaic – like units. 

Elegant calligraphy raked high in Islamic culture, as calligraphers enjoyed a respectable social 

status, especially in Iraq, Iran, Egypt, and Turkey, because they took as a profession writing 

by hand the Quran - the Word of The Creator – in magnificent manuscripts.  

They also wrote popular 

Manuscripts of literature, and poetry. 

As such, the art of calligraphy, and manuscripts embellishment started to take shape, and 

evolve into an art form. 

Keywords: 

• A new Vision, Enriching Islamic, Digital Arts 

 

 INTRODUCTION :مقدمة 

قي فرصة المتل إن عصر الفنون الرقمیة اتسم بعدة سمات منها الطابع الذهني والطابع التفاعلي الدینامي والذي یعطي

منه  یة فالهدفلوجداناالتحكم في العمل اإلبداعي ولم یعد هدف العمل الفني هو مجرد التذوق أو التأویل او إثارة المشاعر 

لثقافات اي عبر لیا هو المشاركة، والطابع المزجي الذي یمزج بین أنساق الفنون المختلفة، وكذلك بین الطراز الفنحا

 والحضارات، والطابع الخیالي الذي یسعى إلى تخلص العمل الفني من المادیة.

نون ف الفمارس في مختلإن الفن الرقمي أصبح شكال أساسیا من أشكال الفنون المعاصرة ویعد أحد األسالیب التي ت

في برامج التصمیم  حیث یمارس بلغة العصر الذي تقدمه التقنیة الحدیثة البصریة ویتصل بالفنون التصمیمیة والتشكیلیة ،

 والتصویر ذات البعدین والثالثة أبعاد.

عربیة المدرسة التتمثل أهمیة البحث من أهمیة الموروث الحضاري الغزیر للمخطوطات اإلسالمیة التى أنتجتها 

من وحي  ستنبطةمللتصویر،وإمكانیة االستفادة منها في عصر الفنون الرقمیة بما یغني المطبوعات الجرافیكیة كتصامیم 

 المخطوطات اإلسالمیة في المدرسة العربیة للتصویر برؤیة بصریة مستحدثة.

ان أبدع الفنمنیة فته الفنون اإلسالمیة بفترة زإن مشكلة البحث تكمن باالبتعاد عن الموروث الحضاري الكبیر الذي أنتج

علومات صر المالمسلم فكراً وثراء یفوق الوصف وأصبح حبیساً للمكتبات والمتاحف في وقتنا الحالي بعیداً عن جیل ع

ووحدات  زخارف والفنون الرقمیة. وهنا محاولة للباحثة للفت النظر للمصممین بالعودة إلى هذا التراث الفني وإبداع

  لجرافیكي.اتصمیم تصمیمیة مختلفة من الزخارف النباتیة والكتابیة والهندسیة وإخراجها بلغة الفن الرقمي بما یخدم ال
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 أهداف البحث: 

 يهدف البحث الحالي إلى:

 .لرقمیةاالوصول إلى رؤیة مستحدثة إلثراء المخطوطات اإلسالمیة للمدرسة العربیة للتصویر في عصر الفنون  .1

 .رقمیاً  مفردات من المخطوطات اإلسالمیة وإعادة صیاغتها برؤیة مستحدثة في التصامیم الجرافیكیةاستنباط  .2

  حدود البحث:

 تحدد البحث الحالي بــ

 Islamic Manuscripts المخطوطات اإلسالمیة. .1

 Arab Schoolالمدرسة العربیة   .2

 Photoshop Adobe & Illustrator Adobe الـــبرنامجي الفن الرقمي  .3

 فرضية البحث:

 جاءت الفرضية من خالل التساؤل التالي:

یة جرافیكهل یمكن إخراج المخطوطات اإلسالمیة برؤیة مستحدثة من خالل برامج الفنون الرقمیة في المطبوعات ال

 المختلفة؟

 منهج البحث :

 الوصفي والتحلیلي والتجریب

 محاور البحث: 

 يتضمن البحث ثالثة محاور:

 الدراسات السابقة.المحور األول: 

 المحور الثاني: مخطوطات المدرسة العربیة في التصویر)نبذة تاریخیة(.

 المحور الثالث:الفن الرقمي

 رؤیة الباحثة / تحلیل النتائج

 :المحور األول:الدراسات السابقة

التصميم  فيسفة رسالة دكتوراه، فل (الوحدات التصميمية للمنسوجات في رسوم الواسطيدراسة جوخرشة,عائدة ) .1

 م.1996الجرافيكي،كلية الفنون الجميلة،جلمعة بغداد،العراق،

عناصر كان الهدف األساس دراسة الوحدات التصمیمیة للمنسوجات من خالل مخطوطة الواسطي بموضوعیة وتحلیل ال

زوقین ن المم الزخرفیة في ضوء العالقات التصمیمیة والبحث عن أصولها ثم مقارنتها بالوحدات التصمیمیة عند غیره

لوحدات لوزیعه تالمعاصرین له وإبراز السمات الممیزة لها وإظهار أهم العالقات التصمیمیة التي برزت عنده من خالل 

 .الزخرفیة على المنسوجات

إن هذه الدراسة اختصت على نحو رئیس بدراسة الوحدات التصمیمیة والزخرفیة الخاصة بالمنسوجات بمختلف صورها 

مثلة على المالبس والبسط والطنافس والمالءات والستور والخیام والمتكآت والنمارق عند الواسطي الذي وأنواعها الم

ومن خالل الوصف والتحلیل للوحدات التصمیمیة تم رسم جمیع  .عاش في القرن السابع الهجري/الثالث عشر المیالدي

لمعتمدة في تصمیم المنسوجات متجاوزین الزخارف الممثلة على المنسوجات كل بحسب خصوصیته في ضوء األسس ا

تباین رسم الوحدة الزخرفیة الواحدة عند الواسطي كونه رساما" ولیس مصمما" اخذ بمبدأ الحریة واالنطالق في رسم 

الخطوط والمنحنیات التي نفذها ألغراض تزویقیة مكملة لمشاهد التصویرة مع إعطائنا احتماالت مضافة لكیفیة ورود 
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تكرارها على النسیج ایا" كان فیما لو مثلت في واقع الحال. وقد تم تنفیذ بعضها بأسلوب تقنیة الكومبیوتر  بعضها وطریقة

 .  Auto-CAD برنامج ) االوتوكاد ( 

لى علمتشابكة اتیة اومن االستنتاجات التي خرجت بها الدراسة اعتماد الواسطي على الكثافة الزخرفیة بتوزیع وحداته النب

ت إلى ینها أدبعشوائي، كما حقق وحدة شبه متكاملة لعناصره التصمیمیة من خالل تكوین عالقات متوازنة فیما نحو حر 

 ع: عالقاتاإلیقاوإیجاد وحدة متكاملة على المسطحات النسیجیة. تم ذلك من خالل التوازن واالنسجام والتناغم والتضاد 

 .ة متماسكة خدمت التكوین العاممتعددة شدت اجزاء التصمیم إلى بعضها جعلت منها وحد

قوش دسیة والنوالهن وفي ختام هذه الدراسة تم التوصیة بقیام دار األزیاء العراقیة بتوظیف العناصر الزخرفیة: النباتیة

یها من لما ف الكتابیة بأسلوب عصري مبتكر في المالبس، مع الحفاظ على خصوصیة الزخارف العباسیة العربیة الخالصة

 .یة عریقة في سبیل إظهار الجانب الحضاري المشرق على خیر وجهأصالة عراق

، تطبيقيةلاكلية الفنون دراسة حالة ،-. دراسة ،حسان،سامح مصطفى زكى ، التصوير في الفن اإلسالمي الواسطي٢

 .٢٢٩-٢١٦،ص،٢٠١٧جامعة حلوان ،مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية ، العدد السادس، 

ى صیغة فتمثل  لى ا لقاء الضوء على التصویر في الفن اإلسالمي الذى جعل من المخطوطات مجاال خصباهدفت الدراسة ا  

وطات فن تطبیقي، وقد غطت المخطلرسوم توضیحیة عبرت عن مضمون المخطوطات اإلسالمیة ، والتى كانت نتاجاً 

المى وهو یر اإلسعلى أحد أبرز رموز التصوالعدید من المجاالت الجادة المختلفة ، وفى هذا البحث تم ا لقاء الضوء 

 ح التصویره مالمالواسطى، الفنان المصور الذى ینتمى ا لى القرن الثالث عشر المیالدى، والذى قدم عمال فنیا جسد فی

 اإلسالمى فى هذه الفترة .

لكثیر من یشمل ا، بل امتد لأما مشكلة البحث فجاءت من خالل كون  الفن اإلسالمى  لم  یقتصر على المجال الدینى فقط 

، فضال  عروفة عنهال الممناحى الحیاة ، ا نه فنا تطبیقیا بامتیاز، وكانت العمارة اإلسالمیة والخط العربى من أكثر األشك

 مي أیضااإلسال عن أعمال الخزف والزجاج والمعادن والنسیج ویعد مجال التصویر من المجاالت التي تطرق ا لیها الفن

 ات الحیة)الكائن لم یلق اهتماما من قبل الباحثین ، ربما ألنه على عكس أنواع الفنون اإلسالمیة األخرى كانت،ولكنه 

لحیة كأینات اثیل الاآلدمیة والحیوانیة( هي مادته الخام األساسیة، وهو ما قد یتعارض مع ماعرف عن اإلسالم من كره لتم

 معرفة.علم والما یتماشى مع طبیعة الشریعة اإلسالمیة من اهتمام بال،ا ال أن صفحات المخطوطات شهدت من المحتوى 

صصین المتخ ومن أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة أن فن التصویر اإلسالمي یحتاج  لمزید من االهتمام من قبل

بصریة یعد لغة عالمیة ه الأكد على أن الفن بطبیعت  لوضعه فى المكانة الالئقة مع غیره من الفنون اإلسالمیة األخرى. كما

 ومٔوثرة ، والتصویر اإلسالمى من الممكن أن یقدم للعالم الغربى صورة متحضرة .

 تحديد المصطلحات:

الفیروز  وق (.)إن معنى المزوقة كما ورد في القاموس المحیط للفیروز آبادي ،) قیل لكل منقش ومزین مز :المزوقة.1

ق : الُمز  (.وفي لسان العرب ١٨٨٨آبادي، یٍَّن بشيءاوَّ قاً  لمزیَّن به ثم كثر حتى سمي كل ُمز  وَّ   . ُمز 

https://www.almaany.com  

 : یقصد بها التراث اإلسالمي المكتوب بخط الید وامتازت بدقة زخارفها ورسومها.المخطوطات اإلسالمية.2

 ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar 

  https://ar.wikipedia.org/wiki.:هو فن ینتج بواسطة الحاسوب بشكل رقميالفن الرقمي.3

 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/مزوقة/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
https://ar.wikipedia.org/wiki
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 التصويرالمحور الثاني: المدرسة العربية في 

 )نبذة تاريخية(: 

قف م ( ولم ت 13-12التصویر بین القرنین السادس والسابع الهجریین )  فيArab School ازدهرت المدرسة العربیة 

 ا عاشت أوما أنهعند حدود العراق ، حیث أنها امتدت باسالیبها الفنیة وخصائصها التي امتازت بها إلى سوریا ومصر .ك

 لمختصینمدرسة أخرى ازدهرت في الحقبة الزمنیة التي صاحبت التسلط التتري وعرفت بین امد وجیز مع تداخلت أل

 (١٩بالمدرسة التتریة أو المغولیة في التصویر.)أحمد،عائدة حسین،ص،

إن المدرسة العربیة عرفت بتسمیات مختلفة فمنهم من أسماها ) بالمدرسة المیزوبوتامیة ( أي مدرسة ما بین النهرین،أو 

، واسماها Seljuk Schoolوالسلجوقیة  Abbasid School ة بالد الجزیرة ، كما سمیت بالمدرسة العباسیةمدرس

، الن مدینة الرشید كانت المركز األساس لهذه المدرسة وكونها حاضرة Baghdad Schoolبعضهم بمدرسة بغداد 

رسة قد تمت نتیجة دراسة عدد من المنمنمات .أن تحدید أسالیب المد(٨١،ص ٢٠٠٠فرغلي، أبو الحمد،( الخالفة العباسیة

التي أوضحت مخطوطات علمیة وطبیة وأدبیة ، حیث زوقت بعض المخطوطات التاریخیة العربیة اإلسالمیة ألول مرة 

جامع التواریخ ( للوزیر رشید الدین فضل هللا الهمذاني بدایة القرن ( في العصر المغولي ، ومن أشهر ما زوق منها كتاب

 (٢٠٠٧جامع التواریخ، ( ( .2&1عشر المیالدي موزعة على المكتبات والمتاحف العالمیة مزوقة رقم )  الرابع

/http://www.aljarida.com/articles 

 

          
 ( 2مزوقة رقم )          (                                       1مزوقة رقم ) 

 االهلية /باريس كتاب جامع التواريخ / نسخة المكتبة                          1924محمود غازان في نيسابور             

 

 إن أقدم ما وصل إلینا من مخطوطات معززة بمزوقات ،خاصة بالمدرسة العربیة مجموعة من الكتب العلمیة  والطبیة

مخطوط ) صور الكواكب الثابتة ( للفلكي العربي عبد الرحمن بن عمر الصوفي الرازي عالم بالفلك )ت منها نسخة من 

م (،كتبها 1009هجریة )  400م ( محفوظة في مكتبة بودلیان في أكسفورد بانكلترا مؤرخة في سنة  986هـ/  376

مخطوطة واحدة منها محفوظة بمتحف وصورها ابنه الحسین بن عبد الرحمن . وهناك نسخ أخرى متأخرة من هذه ال

  https://ar.wikipedia.org/wiki(3طوبى قو سراي في اسطنبول وأخرى في المتحف البریطاني. مزوقة رقم )

 

http://www.aljarida.com/articles/
https://ar.wikipedia.org/wiki
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 مخطوط الكواكب الثابتة للصوفي (  3مزوقة رقم ) 

 

ؤرخة من طبیة میلي ذلك في القدم نسخة من مخطوطة ) التریاق ( لجالینوس المترجم عن الیونانیة الخاص بالعقاقیر ال

بأشكال  م( ومحفوظة بالمكتبة األهلیة بباریس ویشتمل على ثالث عشرة صورة تتعلق كلها 1199هجریة )  595سنة 

 ( .  4ق أو إلى بالد الشام .مزوقة) النباتات ، ویرجح الدكتور بشر فارس نسبتها إلى العرا

post.html-http://alkoutob.blogspot.com/2014/03/blog  

 

 ــ

 لجالينوس 13( من مخطوطة الترياق / القرن 4مزوقة رقم )

 

 602العلم والعمل( وهو كتاب في علم المیكانیكا للجزري مؤرخ في سنة  ومنها نسخة من مخطوط )الحیل الجامع بین 

( ورقة یحوي رسوما لآلالت المختلفة الرافعة  89م(محفوظ في متحف طوبوقوسراي باسطنبول ویضم) 1206هجریة )

  https://ar.wikipedia.org/wiki(6&5مزوقة) والضاغطة وغیرها فضال عن رسوم آدمیة وحیوانیة

 

http://alkoutob.blogspot.com/2014/03/blog-post.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/الجزري
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 ( الحيل الجامع للجزري6& 5شكل رقم )

 

ذا ویضم ه ، وهو مختصر رسالة ألحمد بن حسن بن هبة هللا األحنف من أقدم المخطوطات الطبیة كتاب في )البیطرة(

ي دار فم ( محفوظ 1209هجریة )  605سنة ورقة نسخت في بغداد على ید علي بن حسن بن هبة هللا   148المخطوط 

اسها. مع سو الكتب المصریة بالقاهرة ویشتمل على تسع وثالثین منمنمة. تغلب على موضوعاتها رسوم الخیل وحدها أو

دد من یستند الكتاب جزئیا على مصادرأغریقیة متأخرة إال أن صاحبه أتى بع( و٢٠١٦()شاهین، محمد،7&6مزوقة)

  ة وهو من التراث العربي في الطب البیطري.المالحظات المبتكر

https://ar.wikipedia.org/wiki/مختصر_البیطرة 

         
 ( كتاب البيطرة الحمد بن حسن/بغداد 7&6مزوقة رقم )

 

نة سالفضل  العقاقیر ( لدیسقوریدس( رسم منمنماته عبد هللا بنومن المخطوطات الطبیة أیضا ترجمة لكتاب ) خواص 

 ( 9&8(. مزوقة ) ١٤،ص١٩٩٠م ( )حسن ، زكي محمد، 1224هجریة )  621

-/56/2009https://www.alittihad.ae/article/300عربیة-وصور-یوناني-كتاب---العقاقیر-خواص 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/مختصر_البيطرة
https://www.alittihad.ae/article/30056/2009/-خواص-العقاقير---كتاب-يوناني-وصور-عربية
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 ( من كتاب خواص العقاقير 9&8مزوقة رقم ) 

 

إلى  لذي ترجمهادیا ( أما في األدب فإن أقدم ما وصل إلینا منها نسخة من مخطوط ) كلیلة ودمنة ( للفیلسوف الهندي ) بی  

 11&10( شكل )٢١م(.)عاذدة،حسین.أحمد،ص،759هـ/142العربیة عن الفارسیة عبد هللا بن المقفع )ت

/https://ar.wikipedia.org/wikiكلیلة_ودمنة 

  

      
 كليلة ودمنة (1/10&10مزوقة رقم )

 

     
 كليلة ودمنة (/111&11مزوقة رقم )

https://ar.wikipedia.org/wiki/كليلة_ودمنة
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احف ( موزعة بین المتم  947هـ /  356كذلك أجزاء یسیرة من مخطوط ) األغاني ( ألبي فرج األصفهاني ) ت 

لمقامات ( وال یضم الجزء الواحد سوى منمنمة واحدة وهي غرة الكتاب ومنها أیضا نسخ من ا12العالمیة مزوقة )

 (٧،ص١٩٩٠الحریریة .) حسن، زكي محمد،

 
 ( غرة كتاب األغاني / أبي فرج األصفهاني 12مزوقة )  

 

كبیرة  ا قیمةالتصویر بصفات أبرزها الواقعیة التي أضفت علیه تمیزت تزاویق المدرسة العربیة دون غیرها من مدارس

ي نصف الثانفي ال فباتت وثائق تاریخیة ال تقدر بثمن، كما انها أسهمت في التعرف على أحوال المجتمع العربي اإلسالمي

 (.15&14&13من العصر العباسي من خالل واقعیتها،كما في مخطوطة الواسطي .مزوقة)  

https://ar.wikipedia.org/wiki/یحیى_بن_محمود_الواسطي 

              
 م١٣( من مخطوطة الواسطي /مقامات الحريري ،ق15&14&13مزوقة رقم)

 

 زاویق هذهما في تواألثاث والمنسوجات جانبا مهلقد مثلت الزخارف النباتیة والهندسیة والنقوش الكتابیة على العمائر 

ت الرسوم ( تمیز٦،ص١٩٧٢المدرسة ،والتي یتبین منها أن المزوقات على نحو عام ذات طابع زخرفي،) سلمان، عیسى،

ج نها بوشائملقلیل االنباتیة منها بالتنوع في األداء والتي كثیرا ما نراها محورة وإن اختلفت في درجة التحویر احتفظ 

ة لرسوم،خاصاي هذه فتقربها من صدق تمثیل الطبیعة،بحیث یمكن التمییز بین أنواع األشجار واألزهار أو الفاكهة الممثلة 

إذا  روجا تاماخأخرى  إذا كان المخطوط یتعلق بالطب أو بالعقاقیر الطبیة. بینما نرى الفنان یخرج عن الواقعیة في تزاویق

( 1/10&10(.كما في مزوقات كلیلة ودمنة مزوقتي) ٢٨،ص١٩٩٠محمد، كان الكتاب یرتبط باألدب )حسن،زكي

                                    ه.   7م13( تحویر الطبیعة لمخطوطة الواسطي ق17&16( وكما في رسوم یحیى الواسطي. مزوقة )/111&11و)

https://ar.wikipedia.org/wiki/يحيى_بن_محمود_الواسطي
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 (17&16مزوقة)

 

لعربیة المالبس التي تمثلت بقسمات الوجوه على نحو عام، فضال عن اأما الرسوم اآلدمیة فقد تمیزت بالمسحة العربیة 

خطوطات (.حیث استطاع مزوقوا الم١٢٦، ص١٩٧٨التي كانت قید االستعمال في العصر العباسي األخیر)الباشا،حسن،

إن ینجحوا في إضفاء سمة التنوع ، وداینمیكیة الحركة في رسوم األشخاص والحیوانات عموما كما في 

 ( .19&18ي)مزوقت

:https://www.marefa.org#/media/File  

      
 (  )منمنمة تمثل سقراط الشخص الرئيس(19&18مزوقة )

 

ومن السمات األساس التي تختلف فیها المدرسة العربیة عن غیرها من مدارس التصویر اإلسالمیة المعاصرة أو الالحقة 

أ( لبیاض وریاض في القرن  20ب( ومزوقة  20   (في كتاب األدویة المفردة لدیقسوریدس مزوقة سمة التسطیح كما

السابع للهجرة : أي االعتماد على بعدین فقط في الرسم طول وعرض،حیث إن مزوقي هذه المدرسة لم یهتموا إطالقا 

مثال الفنان دیالك روا في)الحریة تقود بقواعد المنظور التي عرفها واخذ بها الفنانون في أوربا منذ عصر النهضة ا

 /https://ar.wikipedia.org/wiki(. 1)على سبیل المثال ال الحصر(،لوحة)19الشعب( في القرن

إلى  ن ینظرل باإلمكان أأما الفنان المسلم فقد أراد عن قصد أن ال یحجب أي شيء عن المشاهد فعمل جاهدا،أن یجع

 المشهد كامال دون أن یحجب شیئا  .

 

https://www.marefa.org/مختار_الحكم_ومحاسن_الكلم#/media/File:Meister_des_al-Mubashshir-Manuskripts_002.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/ديلاكروا
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 أ& ب( سمة التسطيح من كتاب األدوية المفردة لديقسوريدس20مزوقة رقم )

  

 
 صر النهضةع-( الحرية تقود الشعب لوحة للفنان ديالك روا1لوحة)

 

غیرها على نحو عام باألسلوب الحر، خاصة هذا من جهة ومن جهة أخرى نرى أن تزاویق هذه المدرسة قد تمیزت من 

في المخطوطات التي ظهرت في أوائل القرن السابع الهجري .كذلك بالبساطة حیث ابتعدت عن التعقید إلى الحد الذي نجد 

فیه إن األرضیة أو الخلفیة في بعض التزاویق لم تزد على خط مستقیم ،أو قد یشغل في بعض األحیان بأوراق نباتیة 

 دیسقوریدوس/ https://ar.wikipedia.org/wiki(21) ( . مزوقة١٢٧الباشا، حسن،  ،صمحورة )

 

      
                                                              لواسطيا( جموع بشريه من مخطوطة  22مزوقة )             ( من كتاب األدوية المفردة لديقسوريدس    21مزوقة)    

https://ar.wikipedia.org/wiki/ديسقوريدوس
https://ar.wikipedia.org/wiki/ديسقوريدوس
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ن األمر كا بما إنغیر أن االختزال في رسم الخلفیات ال یعني أن تزاویق هذه المدرسة كانت تتسم دوما بالبساطة ، بل ر

یزا عا متمعلیها طابخالف ذلك فتزاویق هذه المدرسة على نحو عام قد جنحت نحو رسم الجموع البشریة ، التي أضفت 

 (22فمألتها حیاة وأكسبتها قوة. مزوقة)

  https://twitter.com/basrid10/status/854989541517791232  

وع عة أو موضالطبی لك لم یولوا صدق تمثیلویمكن القول بان رسامي هذه المدرسة لم یهتموا بالبعد الثالث وهو العمق، كذ

ن في لى الیوناعتمد عاالتشریح أدنى اهتمام كما كان األمر علیه في الفن الیوناني القدیم أو حتى في الفن الروماني الذي 

 (٢٤،ص١٩٧٨)الباشا،حسن،٢كل شيء.لوحة 

 
 ( التشريح في الفن الروماني2لوحة) 

 

ند لمیاه عالى األسلوب الزخرفي في رسم الموضوعات، وعلى سبیل المثال رسم اكما اتجه رساموا المدرسة العربیة 

ها اللون خلوطة ، من(. أما األلوان فنرى الفنانین قد حرصوا على االستعانة بالقویة منها غیر الم23الواسطي مزوقة )رقم

ثیرا انوا كوغنى. وكذلك استع الذهبي الذي استخدم بكثرة في الرسوم وخاصة في الخلفیات،مما أعطى التصویرة ثراء

 (24م باللون األحمر واألزرق واألخضر واألسود كما في مخطوطة مقامات الحریري / نسخة لینیغراد مزوقة) رق
 

     
 (الحريري/لينغراد24مزوقة)             قامات الحريري    م -( رسم المياة باسلوب زخرفي23مزوقة )رقم                 

 

 الثالث:الفن الرقميالمحور 

هو شكل تعبیري رسخ مكانته الیوم بشكل كبیر إلى جانب الفنون الیدویة األخرى وقد صمم أول برنامج رسم الفن الرقمي  

 Mac Point تحت اسم لوح الرسم وهو الذي وضع حجر األساس ألختراع فكرة الحاسب اللوحي١٩٦٣الكتروني عام 

 Adobeالـــ( ومن ثم في الثمانینات ظهرت برامج ١٩٨٤ق اول أصدار له عام)   الذي كان بدائیا في السبعنیات واطل

Illustrator & Adobe Photoshop .وهي تلعب أدوارا أساسیة في المجاالت الجرافیكیة بشكل كبیر  

https://qafilah.com/ar/الرقمي/-الفن 

https://twitter.com/basrid10/status/854989541517791232
https://qafilah.com/ar/الفن-الرقمي/
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ل الى جعل یرتكز على اللغة البصریة،أي لغة الصورة،أذ هو لغة بصریة تمی الرقمي من الفون الجرافیكیةإن الفن 

ریة بیئة البصعون الالصورة اساساً في التعبیر ،حیث أن مالیین الناس یتعاملون یومیا مع لغة الصورة ومن هنا فإنهم یصن

ونیة ة االلكترل اآللین التكنلوجیا والفن وهذا أمر طبیعي مع دخوألنفسهم.كما أن تاریخ الفن البصري یظهر لنا التداخل ب

 ( ٣() لوحة٩، ص٢٠١٧بكل امكانیاتها.)جوخرشة،عائدة،

 
 ( من اعمال الباحثة فن رقمي بعنوان)ّصفنة(٣) لوحة

 ٢٠١٦الفائزة بجائزة االبداع الفني صالون الجنوب الدولي الثالث،األقصرجامعة جنوب الوادي
 

إن البرامج الرقمیة أعطت للمصمم والفنان على حد سواء إحساس ورشة عمل حقیقیة من خالل توفیر كل اإلمكانیات التي 

یحتاجها العداد التصمیم او اللوحة وحتى الحصول على تأثیرات مختلفة كااللوان المائیة وإمكانیة المزج بین األسالیب 

( ٤)لوحة Valdimir Kushي أعمال الفنان الروسي فالدیمیر كوش المختلفة واقعیه أو سریالیة أو غیرها كما ف

topic-http://almuada.mam9.com/t828    والفنان حسین أحمديAhmadi Hussien(٥)لوحة 

o-r-t.com/phttps://www.deviantar 

      
 ( للفنان حسين أحمد٥) لوحة       ( الفنان الروسي فالديمير كوش     ٤)  لوحة

 

ذلك االشتغال الجمالي بواسطة التقنیة الفن الرقمي بات الیوم خطوة متسارعة ألخذ موقع في عائلة الفنون الجمیلة، وهو 

الحدیثة، التي عرفتها المجتمعات العربیة وتوسعت في استخدامها في العقود األخیرة، ولم یعد هذا االستخدام استخداماً 

محصوراً في النواحي العملیة فقط، بل تعداه إلى توسیع آفاق اإلبداع واشتغاله والتعریف به، فمنذ أعوام قالئل ظهر ما 

إذ إن هذا النوع من الفنون الحدیثة یعمل على تحویل الخیال إلى معرض رقمي  .سمي بالفن الرقمي كمنافس للفن التشكیلي

http://almuada.mam9.com/t828-topic
https://www.deviantart.com/p-r-o
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وهو من الطبع فن غیر سهل، وتعتبر ممارسة الفنون الرقمیة من الممارسات المستخدمة في التكنولوجیا الرقمیة للعمل 

 شكل جدید من أشكال الفن. اإلبداعي إلى أن تكتمل في العالم الحدیث هو

 .https://m.annabaa.org/arabic/mediareports/18246 

سم ذا الرهلقد توصل فریق بحثي أمیركي بریطاني مشترك إلى إنتاج عمل فني یتغیر حسب مزاج من یشاهده. وبإمكان 

ي رسم الرقمنتج الیلى الحالة العاطفیة لمن یشاهده وإصدار رد فعل بناء على ذلك. فأمام الوجه الغاضب الرقمي التعرف ع

ثي فریق البحقال الألوانا قاتمة وخطوطا عنیفة، وأما الوجه الباسم فیكون رد الرسم علیه بألوان فاتحة وخطوط رشیقة. و

اظر إلى اللوحة بما رة هذا العمل على وجود كامیرا ترصد وجه النوتقوم فك.إنه یأمل في توفیر تجربة تفاعلیة لعشاق الفن

، ون كولومزكتور جیسمح لجهاز كمبیوتر بتحلیلها وبالتالي تحدید الحالة العاطفیة للمشاهد. وقال الباحث األمیركي الد

 ( ٢٠٠٦)البیان .والذي شارك في إنتاج هذا العمل إنه یمثل تجربة فنیة تفاعلیة 

1.943494-09-08-https://www.albayan.ae/economy/2006 

 المحور الثالث:تجارب الباحثة
 Adobe Illustrator & Adobe Photoshop اعتمدت الباحثة في التجارب العملیة األربعة على برنامجي الــ

وتم تفریغ  رافیكي،من قبل الباحثة وطالبة الجرافیك غزل أبو نعمة من جامعة البترا /قسم التصمیم الجلقد تمت التجارب 

 ملعها في بعض العناصر التي تم انتقاءها من تزاویق المخطوطات اإلسالمیة للمدرسة العربیة في التصویر لتوظیف

روح عصر  وإخراجها رقمیا، برؤیة مستحدثة موائمة معمستنبطة من تصاویر المخطوطات االسالمیة ، ورقیة مطبوعات

دن أو ي األرفالفنون الرقمیة بحیث، من الممكن توظیف المطبوعات الجرافیكیة لتخدم متاحف الفنون اإلسالمیة سواء 

 خارجه.

 وشملت التجارب مايلي:

 ، A4 Letterheads، ورق كتابة  Postersملصقات،   Post Cards، كارتات،   

      Book Cover كتاب ،غالف 

 

    Book Cover التجربة األولى:غالف كتاب

ف الكتاب وتم (أ& ب في أخذ عناصر مقتطعة منها لتوظیفها في غال20في هذه التجربة تم االعتماد على مزوقة رقم )   

ریاق لجالینوس من ( من مخطوطة الت 4اعتماد البحث الذي قامت به الباحثة عنوانا له،كما تم أخذ مقاطع من مزوقة رقم) 

وتم وضعه  ب(/1صیة العازف الرئیسیة لیكون بشكله النهائي تجربة) القرن الثالث عشر لیكون خلفیة للغالف مع شخ

 . Mockup أ (/1ثالثي االبعاد في تجربة )

 

     
 Mockup  ب/1تجربة                               Book Coverأ  /1تجربة 

 ( 1)تجربة

https://m.annabaa.org/arabic/mediareports/18246
https://www.albayan.ae/economy/2006-08-09-1.943494
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 ورق كتابةA4 Letterheads :التجربة الثانية

ألخذ بالنظر إلى ( والتي استخدمت في غالف الكتاب مع ا4في التجربة الثانیة تم اعتماد نفس الخلفیة من مزوقة رقم)  

م ق باستخداة للورتخفیف الكثافة اللونیة وتكبیر الشكل الذي تم اعتماده في الخلفیة، وكذلك تم وضع ثالث تجارب مختلف

لكتابة، وفي ا( أسفل الورقة كعنصر جمالي ال یؤثر على 9عازف من مزوقة)ثالثة ألوان، في األولى تم إضافة عنصر ال

بل في أسفل الورقة ( راعیة اإل13الثانیة جاءت خالیة من االضافة ،أما التجربة األخیرة فقد تم أخذ مقطع من مزوقة رقم)

 كتشكیل جمالي وداللة على عمل ممیز للفنان الواسطي.  
 

 

A4 Letterheads ج/2ب                 تجربة /2تجربة                أ/2تجربة 

 (2)تجربة

 

 ملصقات Posters التجربة الثالثة:

بالفنون  تتعلق التجربة الثالثة تناولت مجموعة من الملصقات التي یمكن توظیفها كدعایة للمتاحف أو ورش العمل التي

ن الشجرة على ماالرنب وجزء  (1/11كلیلة ودمنة رقم ) اإلسالمیة والتقنیات الرقمیة، وهنا تم اقتطاع جزء من مزوقة

وتم اعتماد  خلفیة من الكتابة والتي كانت تستخدم بكثرة في تزاویق المخطوطات اإلسالمیة مرافقة للصورة والحدث،

 (  .3مقترحات أربع للمجامیع اللونیة التي من الممكن اخراج الملصق كما في تجربة) 

 

 
Posters  3تجربة 

 

( وتم إضافة 11( للملصق تم االستعانة بمزوقة من مخطوطة كلیة ودمنة لوحة الغربان مزوقة رقم)3/1وفي تجربة )

كلمات عن غراب البین وتشكیله على طول الملصق مع اعطاء اللون األحمر للعشب وبدا كأنه نار مشتعلة ، وإخراجه 

. اما 1/3صق آخر بمجامیع لونیة مختلفة كما في تجربة بمجموعتین لونیتین الرمادیات ما بین األسود واألبیض ومل
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(من كتاب األدویة المفردة لدیسقسوریدس،باقتطاع مفردات 25التجربة األخیرة للملصق فقد تم االعتماد على مزوقة رقم )

هائي تصمیمیة وتوزیعها من خالل التكرار على الملصق ،مع اعتماد تدرجات لونیة على طول الملصق لیكون بشكله الن

 . 2/3في تجربة 

 
 (Arab Painting.p184() 25مزوقة رقم)

 

 
Posters  2/3تجربة                                                    1/3تجربة 

 

رقمیة إلعالن وهمي لمتحف المخطوطات اإلسالمیة في عصر الفنون ال 3/4و 3/ 3ین في تجربة قوتم توظیف الملص

      عمان/األردن 

3/3               4/3 
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 كارتات Post Cards التجربة الرابعة:

جودة في ة الموتم تصمیم مجموعة من الكارتات التي یمكن استخدامها سیاحیا للزوار في أي مكان في المتاحف اإلسالمی

 ابین الرمادیاتملونیة مختلفة ( نرى الوجه االول والخلفي للكارت وتم استخدام مجامیع 4الدول المختلفة،وفي تجربة )

بل، یة واإلاألسود وتدرجاته وألوان أخرى لتكون مجموعة واحدة لعمل موحد ،وهنا تم اعتماد مقطع من مزوقة الراع

قتطاع ( لیكون كقاعدة في الجزء األسفل من الكارت ،وكذلك تم ا13( من مخطوطة یحیى الواسطي رقم)١٥مزوقة )

لفیة الكارت كما ( ،وتم تصمیم خ17استخدامها بالشكل المقلوب مع الكتابة من مزوقة رقم )الشجرة من نفس المخطوطة تم 

 هو موضح.

 أ                 /4تجربة 

 

        
 د/4جربة ت                ج             /4تجربة                    ب             /4تجربة                                

 

 كارتات  Post Cards :1التجربة الرابعة

امع التواریخ ج( من كتاب 2في هذه التجربة تم عمل كارتات مستنبطة من المخطوطات اإلسالمیة تم اعتماد مزوقة رقم) 

لزخرفیة حدات اكما هي مع التالعب في التكرار كون التكرار كان عالقة تصمیمیة رافقت الفنان المسلم في تكراره للو

 الهندسیة والنباتیة والكتابیة، واعتمدت مجامیع لونیة مختلفة عن أصل المزوقة.
 

 
 ب/1/4تجربة /                  أ/4/1تجربة                           ج  /4/1تجربة                                                  



 لثاني والعشروناالعدد  -الخامس  المجلد                                 مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية           

225 

 كارتات  Post Cards: 2التجربة الرابعة

ع ( وتم اقتطا1/10&10االعتماد في هذه التجربة على مزوقتین من كتاب كلیلة ودمنة للفیلسوف الهندي )بیدیا( رقم )تم 

اج تم إخرأجزاء مختلفة للحیوانات واألشجار التي جاءت تزینیة في المخطوطة األصلیة محورة عن صدق الطبیعة ،و

 التجربة بألوان مختلفة.،مع اعتماد مبدأ التكرار.

 
 د/4/2جربة ت              ج        /4/2تجربة                 ب      /4/2تجربة                  أ     /4/2تجربة              

 

 كارتات  Post Cards :3التجربة الرابعة

ركبة ،وتم الم( التي خرج فیها الفنان عن الواقعیة بتصویر األشكال 16من مخطوطة الواسطى تم اعتماد مزوقة رقم)

تلفة في نیة مختفریع الموضوع الرئیسي من الخلفیة األصلیة للمزوقة، لیتم توظیفه في الكارت ،مع استخدام درجات لو

 التجارب األربع المقدمة.

 
 د/4/3جربة ت                  ج   /4/3تجربة                    ب   /4/3تجربة                        أ /4/3تجربة                 

 

 كارتات  Post Cards :4التجربة الرابعة

لمستخدمة ،بأربع ا( سوى التغییر في المجامیع اللونیة 26في هذه التجربة لم یتم أي تغییر على المزوقة األصلیة رقم )

 ه.االشكال أدنا احتماالت ألغراض الطباعة و قد تم عمل إطار لوني یحیط بهم من الجهات األربع وكما في

 
  )Arab Painting.p181))26(مزوقة رقم   



 لثاني والعشروناالعدد  -الخامس  المجلد                                 مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية           

226 

 
 د/4/4جربة ت                  ج    /4/4تجربة              ب       /4/4تجربة                   أ  /4/4تجربة                 

 

 كارتات  Post Cards :5التجربة الرابعة

( باقتطاع صورة الوزة وتكبیرها في 27باعتماد مزوقة رقم) )1136-1206(للجرزيتم الرجوع الى كتاب الحیوانات 

تابات في األعلى مكمال للتصمیم، وهنا تم إعطاء الكارت ،مع إضافة خلفیة من النباتات بصورة مكبرة أیضا،وتم ادخال ك

 خیارات لونیة متعددة.كما في التجارب أدناه.
 

      
 (27مزوقة رقم) ) p157Painting Arab.(أ/4/5تجربة 

       
 ه/4/5جربة ت                د      /4/5تجربة                  ج     /4/5تجربة                ب    /4/5تجربة                

 

 كارتات  Post Cards :6التجربة الرابعة

مزوقة رقم  تمثل الفیلسوف سقراط  تم اقتطاعه من مخطوطة یحیى الواسطي 6الشخصیة الرئیسیة في التجربة الرابعة/

 مع احاطة الشخصیة بالنباتات واعتماد اربع مجامیع لونیة مختلفة كما في اإلشكال ادناه.  (19)

https://ar.wikipedia.org/wiki/1206
https://ar.wikipedia.org/wiki/1136
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 د/4/6جربة ت               ج      /4/6تجربة                ب       /4/6تجربة                   أ     /4/6تجربة              

 

 أهم االستنتاجات التي خرج بها البحث:

 م .  .    یمكن إخراج أعمال جرافیكیة متنوعة برؤیة مستحدثة ومستنبطة من المخطوطات اإلسالمیة بشكل عا1

ا بصورة خراجه.  إمكانیة إخراج تصمیمات مستوحاة من الفن اإلسالمي وربطها مع التقنیات الحدیثة للفن الرقمي ال2

 في عصر التكنلوجیا. حدیثة مابین التراث األصیل للفن اإلسالمیة والفن الرقمي

 Adobe Illustrator & Adobe.  أن الفن الرقمي یتمتع بإمكانیة فریدة من نوعها من خالل البرامج الرقمیة ال 3

Photoshop  لتشكیل الوحدات التصمیمیة والتدرجات اللونیة التي من الممكن إضافتها للعمل الجرافیكي ألخراج

 مطبوعات جرافیكیة.

متمیزا  ضاریاباط وحدات مختلفة من مخطوطات المدرسة العربیة للتصویر، كونها تركت لنا إرثاً ح. من المفید استن4

اشت عس كما ومنوعا بثقافات مختلفة امتدت من العراق وازدهرت في مصر وسوریا والیمن وامتدت إلى المغرب واألندل

األقطار المذكورة بعد ذلك لتوظیفها برؤیة ي بعض فم، بل واستمرت 15-13هـ/9-7فترة طویلة في إیران، بین القرنین 

 .جرافیكیة مستحدثة

ما یجعل مترنت . یتمتع الفن الرقمي بسرعة االنجاز وتعدد النسخ المطبوعة ،وإمكانیة انتشاره بشكل أسرع عبر االن5

 انتشار المطبوعات الورقیة فیما یخص الفن اإلسالمي والمخطوطات بشكل خاص أسهل عالمیا.

 التوصيات:

 قات منتوصي الباحثة مصممي الجرافیك في المتاحف اإلسالمیة بتوظیف مخطوطات المدرسة العربیة للتصویر ومزو

  برؤیة جه بالفن الرقميمخطوطات إسالمیة أخرى ، في أعمال المطبوعات الورقیة واإلعالنات كافة ،من خالل دم

 مستحدثة.
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