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 الملخص : 

المخطوطات اإلسالمیة هی التراث اإلسالمی المکتوب بخط الید، وقد اعتنى المسلمون بها عنایة کبیرة ألنها السبیل الوحید 

هللا الکریم، فجعلوا منه تحًفا فنیة ثمینة للحفاظ على ما أنتجه العقل العربی واإلسالمی من مواضیع مختلفة ابتداء من کتاب 

وترکوا فیها تراثاً فنیاً عظیماً.ویکفی أن نشیر إلى حجم هذا التراث اإلسالمی من خالل ما تحتفظ به متاحف ومکتبات 

ا العالم، إذ یوجد بمدینة اسطنبول وحدها ما یربو على مائة وأربعة وعشرین ألفاً من المخطوطات النادرة، هذا بخالف م

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

لقد تطور فن المخطوطات اإلسالمیة بشکل لم یسبق له مثیل فی أی فن من الفنون السابقة على اإلسالم وذلک للحرفیة 

من خالل زخارفها المذهبة وألوانها، ورشاقة الخطوط العربیة التی جاءت  التی امتلکها الفنان المسلم، وإبدع فی أخراجها

 .متناغمة مع المنمنة الصغیرة

إن العنایة بجودة الخط کان أمرا طبیعیاً فی العالم اإلسالمی، فقد کان الخطاطون یتمتعون بمکانة مرموقة فیه، وبخاصة 

ات المصاحف إلى جانب نسخ مخطوطات األدب والشعر، فی العراق وإیران ومصروترکیا، الشتغالهم بکتابة مخطوط

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

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

سة العربیة فی التصویر فی العراق وامتدت بأسلوبها وجمالیاتها وخصائصها الى سوریا ومصر لقد ازدهرت المدر

وعبرت مضیق طارق وصوال للمغرب العربی، فظهرت المخطوطات المزوقة الملونة ،إذ تشیر المصادر التاریخیة أن 

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

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

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

 الكلمات المفتاحية:

 الرقمیة  الفنون ,االسالمیة المخطوطات ,مستحدثةرؤیة  •
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