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  ملخصال

من التساؤالت تظهر حول المشاهد  كثيرًا نا
التصويرية في رسومات الواسطي لمخطوطة الحريري 

وفي . هـ657/م1237التي خرجت للوجود عام 
الحقيقة تكمن الخطورة في هذا من خالل بعض 

 باحثونالتي قام بها  حديثة جدًاالدراسات ال
 ليان جورجإ، و)2004(مل بورتر أكدراسات 

)George Alain( )2011(وديفد روكسبيغ ، 
)David J. Roxburgh( )2013( عندما عمدوا ،

ستخدام الحقائق الجغرافية والقومية والدينية بما إالى 
وكان . عن الحيادية يتالئم مع توجهاتهم الخاصة بعيدًا

من الموضوعات  واحدًا" المقامة العمانية"تصوير 
 اوسياسيًا اواجتماعيًا التي لم تتم دراستها تشكيليًا

حيث تم تمثيل  كثر المقامات تصويرًاأنها أ وخصوصًا
. صور في مخطوطة الواسطي بإربعمشاهدها 

الفني  هستخدام المنهج التحليلي الوصفي بشقيإب
ى دراسة والتاريخي يذهب الباحث في هذة الورقة ال

 واجتماعيًا المالمح الفنية لرسومات الواسطي تشكيليًا
رتباط المحتوى الفني التصويري في إثبات مدى إل

المخطوطة بمرحلة مهمة من مراحل الحياة في عمان 
  .بحيادية تامة

        المقامة ، تصوير المنمنمات :المفتاحية الكلمات    
  المشهد االجتماعي ، العمانية

  

Abstract 
Many questions have arisen in 

relation to the paintings of Al-Wasiti, 
which illustrate the scenes in the well-
known manuscript of Maqamat Al-Hariri, 
written in 1237AD. In fact, the critical  
thing about these paintings is that in some 
new research, scholars such as Amal 
Porter (2004), Alain George (2011) and 
David J. Roxburgh (2013), have 
interpreted the geographical, national and 
religious elements mentioned in the 
scripts according to their cultural 
backgrounds; as a consequence, the 
interpretations were sometimes biased. In 
addition, one of the most important 
scripts, the Omani Maqama, which 
contains four complete illustrations by 
Al-Wasiti, has not received adequate 
artistic, social or political investigation. 
Through an artistic and historical 
descriptive analysis, this work aims to 
study the artistic aspects of Al-
Wasiti’s illustrations in Omani Maqama 
to show to what extent artistic content in 
the script reflects the reality of Omani life 
during that period. 
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  المقدمة، رؤية نقدية لجهود الباحثين العرب والغربيين لمنمنمات الواسطي -1

ال شك إن ما قدمه بعض الباحثون فيما يخص دراسة وتحليل األعمال التصويرية لمنمنمات الواسطي  
بعض األحيان الخبرة قد شّكل إضافة علمية حقيقية لدراسة هذا النوع من الفنون حتى وإن كانت تنقصهم في 

إال ان مشكلة نقص الخبرة بالمنطقة العربية . والمعرفة بالبيئة األجتماعية والثقافية للمنطقة العربية واإلسالمية
بالطبع ال ينطبق على الباحثة العراقية األصل إملي بورتر التي تعتبر وسيطًا كامل األهلية لتمثيل الرؤية 

لقد نقلت إملي بورتر رؤيتها الفنية إلعمال الواسطي كما ظهرت في . العربية في الوسط الغربي المعاصر
هـ والمحفوظة في المكتبة 657/م1237مخطوطة مقامات الحريري في النسخة التي اختتمها الواسطي عام 

مما يجدر األشارة اليه أن إملي بورتر قدمت ). 2- 1: 2004السلطاني، ) (5847( الوطنية في باريس برقم
ة واجتماعية مندمجتين عندما حللت أعمال الواسطي، وهي في هذا كانت محقة كون أن عملية رؤيتين فني

بورتر، (الفصل بين الرؤيتين قد يضعف من قوة األحكام التي اطلقتها على مستنسخات أعماله التصويرية 
" ال كما يتمناهقرأ الواقع كما هو"وهذا في الواقع يؤكد الفكرة القائلة بأن الواسطي كفنان حر ). 2004

، فجاءت رسوماتة كتوثيق نابض للحياة اليومية في بقاع مختلفة من األقاليم )2- 1: 2004السلطاني، (
من خالل هذة الدراسات يمكن ان ندرك ان رسومات الواسطي ). 7: 2009السكافي، (العربية واألسالمية 

ليصبح في  اتعبيري اح تعدى كونة مفهوموهذا المصطل) Material Culture(تمثل توثيقًا للثقافة المادية 
كثير من البالد الغربية حقًال علميًا مستقًال ينضوي تحت مظلة دراسة الفنون واالنثروبولوجيا على حٍد 

بعبارة أخرى إذا سلمنا بأن رسومات الواسطي هي المحاولة األولى لتوثيق المشهد العربي قبل اكثر . سواء
ة الرسومات ستصبح مصدرًا اصيًال للمخرج السينمائي والمؤرخ ومصمم عامًا تقريبًا، فإن هذ 778من 

األزياء والفنان التشكيلي وعالم الدين والمتخصصين في علوم اإلنسان واآلثار عند الحاجة لتصور تلك الحقبة 
  .من الزمن

لتلك " الثراء األدبي"الذي قدمه الواسطي في رسم حكايات المقامات تعدى قيمة " الثراء الفني"إن  
فإن هذة النظرة  -كوننا محسوبين على حقل الفن التشكيلي–وحتى ال نكون متحيزين . الحكايات احيانًا

إن الدراسة األحدث واألعمق التي قام بها . أكدتها كثير من الدراسات المحسوبة على الجانبين األدبي والفني
للمعماري العالمي العراقي محمد " اديتراث الرسم البغد"كتاب  هومن قبل 2013في عام ديفد روكسبيغ 

هناك كثير من . هـ تعتبر من النماذج التي أكدت على الثراء الفني 1392/ م  1972مكية الذي كتبة عام 
حكايات المقامات المسجوعة تفتقد في بعض األحيان لترابط األفكار واألحداث فتأتي المنمنمة المصورة التي 

" حبكة"لتي تكمل فسيفساء القصة فال تخرج قارىء المقامة مشوشًا حول أبدعها الواسطي لتصبح اللبنة ا
الثراء الفني في رسوم الواسطي انعكس في سمات التصوير لدى هذا الفنان حتى أصبح مبتكرًا . المقامة

الدنيوية (بين الحياتين  فمثًال، في سبيل ربطه. رائدًا لهاللكثير من سمات تصوير المنمنمات العربية و
إستخدم خطوط الحبر األسود التي تربط نقطتين في محيط اللوحة، كما اصبح ظهور النجوم ) خرويةواأل

الغيوم (ولكن في المقابل تغيب الظواهر المتغيرة . والكواكب مهمًا في رسوماته ألرتباطها بمواقيت الصالة
الكالسيكي واستبدل  هالذي فقد بشكل" المنظور"وتفضيل الثوابت عليها حتى وان كان الضحية هو) مثال

 جاء نقد ). 2004السلطاني، (بدًال من الخطوط " االلوان"و" االحجام "بمنظور هندسي وهمي كَفـلته
مجحفًا في كثير من الدراسات الغربية حتى ظهرت بعض الدراسات " رسم المنظور" الواسطي فيما يخص 

: 2010(نبروا للدفاع عنه أدريس سعد السعد وممن أ. واآلراء التشكيلية العربية لتدافع عن أسلوبة الفني
ن من األوروبيين من أخذ على الواسطي أنه لم إعندما ذكر "الجمال عند الواسطي: ثراء"في دراسته ) 10
بتوزيع الظل والضوء واإلفراط في التلوين ينتقواعد المنظور ولم يع يراع. ن أن وفي الحقيقة من الظلم البي
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ي تبرز في الصورة اإلسالمية مآخذ فهي في الحقيقة من سمات التصوير اإلسالمي تجاهات التنسمي هذه اال
، حيث كان الصدق في النقل عن الطبيعة "سحرًا يخلب األلباب"التي أكسبته شخصية واضحة وخلقت له 

إن : اكثر دقةأوبعبارة  .)13: 2010السعد، (في البالد االسالمية هوالمثل األعلى في فن التصوير للفن 
" التجميل"للتصوير اإلسالمي هدفًا يختلف عن أهداف فنون التصوير التي سبقته اوعاصرته فهويتجه إلى 

، وهذا يتحقق بالنقل عن الطبيعة نقًال صادقًا كما يتحقق ذلك بالتصرف في رسم ما ينقل عن الطبيعة فقط
 ).15-10: 2010السعد، (وفي تحويره وتهذيبه 

الزمن سمات للتصوير اإلسالمي أرتبطت بمدارس فنية تصويرية هذة السمات ذاتها أصبحت مع  
كمدرسة بغداد للتصوير ومدرسة واسط للتصوير، وهنا ندرك حجم ومكانة محمود الواسطي في تاريخ الفن 

اإلشكالية أن بعض الباحثين من غير العرب عمدوا الى اإلدعاء بأن مدارس . عمومًا وفن التصوير خصوصًا
الجدير بالذكر ان . ق ما هي اال مدارس متأثرة بمدارس محيطة بالعراق في العصر العباسيالتصوير في العرا

كان بحاجة الى المواجهه بالدليل وذلك عن طريق " فرادة االسلوب الفني للتصوير العربي"الدفاع عن 
الي اثبات هذة عربي وبالتالاألنتاج التصويري العربي ومقارنته بمحتوى الفن التصويري غير " تحليل محتوى"

يعد نموذجًا جيدًا عندما انبرى لتحليل الفنون ) 2013(وربما ما قام به زكي محمد حسن . الفرادة
فعندما . ها عن الفنون اإلسالمية األخرى كالفنون في بالد فارس وتركيا وغيرهامييزالتصويرية العربية وت

مدرسة بغداد صول أبأن  1929يس عام في كتابة التصوير الفارسي الذي نشر في بارساكسيان . مأدعى 
فى تشخيص الفنون  مهمًا زكى محمد حسن الذى يعتبر مرجعًا ردلى غير بغداد كإيران إتعود  للتصوير

ولكن ليس ثمة دليل " :بقوله ساكسيان.معلى  "سالميمدرسة بغداد فى التصوير اإل"سالمية فى كتابه اإل
عن أن المجموعة  رف فى بغداد فضًالفى التصوير يخالف ما ع سلوبا فنيًاأيران عرفت فى العصر إعلى أن 

حتج بها ساكسيان اليمكن نسبتها الى ما قبل العصر المغولى بل انه يؤكد فى إنبول والتى طسإالمحفوظة فى 
صباغ البراقة فن حملت بغداد لواءه فى ذات الدراسة على ان تزويق المخطوطات بالتصاوير وتزيينها باأل

سالم فعرفته الموصل والكوفة خرى من ديار اإلأزدهر فى مراكز أسادس والسابع الهجريين ولكنه القرنين ال
يران ومصر والشام بل لقد امتد تأثيره الى الرسوم إوواسط وغيرها من بالد الرافدين، كما امتد الى 

عربية فى االندلس والى بعض المخطوطات ال الحمراء فى غرناطةبقصر البرطل مصلى سالمية فى اإل الجدارية
إنتاج التصوير في مدرسة بغداد عندما " تحليل محتوى"ثم مضى مؤكدا ذلك بـ  .)2011زكي حسن، ("

هتمام بالطبيعة الجنوح فنانيها الى عدم ايالء ا "بتأكيدة على  ابرز خصائص مدرسة بغداد فى التصويرسٌطر 
قصى وعدم عنايتهم بالنزعة التشريحية ق األالشر ت فيه فى الصور التى رسمها فنانوعلى الشكل الذى برز

كما ان رسوم مدرسة . غريقىشكال المرسومة كالتى سعى الى تأكيدها الفنان اإلاوالتقيد بالنسب الخارجية لإل
ما أبعاد الصورة هما طولها وعرضها إبغداد ذات ميل الى التسطيح ولم يول فنانوها أهمية لغير بعدين من 

ي اليؤكد تحوال ضهتمام به إال ابان القرن التاسع الهجري وبشكل عرإى فلم يبرز العمق اوالمنظور العمق
  .)25: 1995الحيدري، " (اليه

مالمح مدرسة بغداد "في بحثة  نوري الراويباإلضافة الى دراسات زكي محمد حسن، كانت دراسة  
تها الخاصة التى ايرلمدرسة بغداد تعباكدت دراسة الراوي على أن  قدو. 1972عام " لتصوير الكتاب

سم أ الراوي ما اطلق عليهوهذا  .نعكست على القيم التشكيلية لها من حيث تعدد زوايا الرؤية للموضوعاتأ
ان هذه النظرة التى يطلق عليها العلماء نظرة عين "الذى يشرحه بقوله " عين الطائر"الرسم بـأسلوب 

اصبحت معه ال تقنع بتسجيل زاوية النظر  حدًا الطائر هى احد تقاليد المدارس االسالمية التى جاوزت
حيز المكان بشكل جامع وهى فى حالة تلتقى برسوم االطفال وترتبط بها حسب  ازاحةوحسب بل تطمح الى 
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وحتى وان سلمنا بأن فنان التصوير ). 23: 1972الراوي، ( "المقاييس الفنية الحديثة بأكثر من وشيجة
لواقع ورث ذلك من أجدادة من داخل األقليم العراقي وليس من فارس العراقي أخذ ممن سبقوه، فهوفي ا

ومنهم  –الجدير بالذكر اننا ال يمكن ان ننكر ان فنان التصوير العراقي في العصر العباسي . أوتركيا أوغيرهما
ن ان فنح. عن الحضارات القديمة التى مرت بها بالد ما بين النهرينتوارثوا سمات فنية تصويرية  -الواسطي 

 626-686(في عهد آشور بانيبال  شورياآلالذي يعود الى العصر "  ةاللبوة الجريح"دققنا النظر فى تمثال 
نجد ان السهم يتجاوز وضعه الخارجى الى داخل اللبوة مصورا التمزق الداخلى  -على سبيل المثال  -) م.ق

وهذة الشفافية  سماك الموجودة فيهاع األما كان يعرج الى رسم انوا نهر اذ كثيرًالها وكذلك عند رسمه لأل
: 1995الحيدري، (اآلشوريين  هفي إختراق األجساد ظهرت في أعمال الواسطي كميراث اصيل من أجداد

عبر الزمن من " فلسفة التصوير"فبغض النظر عن أختالف الدين اواللغة في األقليم العراقي فأن انتقال ). 25
هوانتقال محلي داخلي ال يقلل ) العصر العباسي(ة الى العصور اإلسالمية المدارس الفنية في العصور القديم

  .من القيمة الفنية ألعمال التصوير في العصور اإلسالمية الالحقة

في أعمال الواسطي معظمها أما غير منشورة " الثراء الفني"ان الدراسات العربية الحديثة التي ناقشت  
اوانها مقاالت صحفية تعبر عن وجهة نظر شخصية يطغى عليها حس ) دراسات الماجستير والدكتوراه مثًال(

المجاملة للفن العربي والتفخيم بشكل مطرد، وهذة معضلة بحثية عامة في الوطن العربي ال بد من األعتراف 
كما أن الكثير من الدراسات أتبعت أساليب تقليدية في تحليل األعمال غلب على معظمها أسلوب النقد . بها
فبمرور اي . بيري الذي يعتمد بدورة على انتقال األفكار من باحث الى آخر دون اي اضافات اوتجديدالتع

قارىء على المقاالت الصحفية مثًال سيجد معظم الكّتاب اتجهوا الى إستخدام العبارت نفسها نصيًا كما 
أثرت على  –دون أي مبالغة  –هذة المعضلة . لوكانت المقاالت أخبارًا صحفية صادرة من وكالة انباء واحدة

تجميع المعلومات لهذا البحث، حيث كانت الصعوبة ترافق الباحث في الحصول على ما هوجديد من مجموع 
فمن خالل تقييمي األكاديمي لألبحاث التي درست فن الواسطي . األبحاث والمقاالت التي بحثت فن الواسطي

 In" بعنوان ) 2013( David J. Roxburgh)( يغديفد روكسبال أجد حرجًا في التأكيد على أن بحث 
Pursuit of Shadows: Al-hariri’s Maqamat  " كان أفضل عمل أكاديمي حديث درس فن

ألعمال " الثراء الفني"اال أن بعض الباحثين العرب أيضا قدموا ابحاثًا ثرية ركزت على . الواسطي التصويري
التي درست األبعاد ) 248-226: 2007(الم رشيدحيث قدمت دراسة صفا عبداالمير وس. الواسطي

في تحليل " أتفاق الخبراء"التعبيرية والداللية لعناصر التكوين بمنهج تحليلي يعتمد على ما أسماه الباحثان 
بالرغم من بعض التحفظ على منهج البحث . منمنمات الواسطي فنيًا وحساب ذلك بالنسب المئوية رياضيًا

: 2007عبد االمير ورشيد، (التحليل اال أن الباِحَثين قدما تجربة فريدة في التحليل وخصوصًا هذة اإلداة في
، كما انهما أعتمدا )منمنمات فقط 7(ن انهما أستخدما عينة صغيرة جدًا يؤخذ على الباحثي). 238-239

ربي اليوم لذلك قد ال يجد الباحث الع). خبراء فقط 3(على عدد قليل من الخبراء المحكمين من جانب آخر 
  .بدًا من األعتماد على االنتاج الغربي حتى وأن اختلف معهم فيما يخص فهمهم للثقافة العربية ومرئياتها

وعند الحديث عن اإلنتاج الغربي الذي بحث أعمال الواسطي التصويرية ال بد من المرور على أربع  
 Richard( ريتشارد أتنجهاوزن قدم األكاديمي 1962في عام . دراسات متداولة بين الباحثين اليوم

Ettinghausen (كتابة )Arab Painting(  ليصبح أول دراسة غربية جادة ألعمال الواسطي معتمدًا على
ولكنها لم تكن الدراسة األعمق بنظر كثير . النسخة المحفوظة ألعمال الواسطي التصويرية في سان بطرسبرج

 Oleg(جاءت دراسة أوليج جرابار 1984في عام و). 2013( ديفد روكسبيغمن النقاد على رأسهم 
Grabar ( بعنوان)The Illustrations of the Maqamat ( حيث كانت هذة الدراسة أول دراسة تعالج
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أصبح كتاب جرابار  هوعلي. قضية توافق النصوص األدبية مع التصوير الفني المرافق لها تحليًال فنيًا عاليًا
صوير العربي القديم ألكثر من عقدين الحقين حيث ال تخلواي دراسة عربية المرجع الرئيسي لدارسي فن الت

 .David J)( ديفد روكسبيغوبرفقة ظهور دراسة . هاوغربية من آراء أوليج جرابار التي ذكرها في كتاب
Roxburgh )2013 (جاء كتاب ديفد جيمس)David James ( بعنوان)A Masterpiece of Arab 

Painting (من خالل هذا الكتاب قام ديفد جيمس . في نفس العام بعد وفاة الكاتب بعام كامل ليتم نشرة
وهوأحد أهم جامعي ) Charles Schefer(بتحليل منمنمات المقامات التي جمعها تشارلز شيفر ) 2013(

ينيات األعمال الفنية التصويرية العربية القديمة، حيث إعتمد ديفد جيمس على بحوث سابقة قام بها في السبع
مستعينًا بمخطوطة مقامات ه والذي تتوج بأصدار كتاب 2013والثمانينيات ولكن اختتمها بعمل جاد في عام 

هـ والمحفوظة في المكتبة الوطنية في باريس  657/م 1237الحريري في النسخة التي اختتمها الواسطي عام 
والدينية كان اعتماد الباحث على هذه كعينة دراسة، ومع االعتبارات االجتماعية والثقافية ) 5847(برقم

االسهامات العلمية محاطًا بحذر شديد في دراسة الرسوم التصويرية لمنمنمات الواسطي التي صاحبت 
لفهم القيمة األبداعية لفن التصوير ) حالة دراسية في هذا البحث(المقامة العمانية والتي اتخذتها نموذجًا 

  .باريس من مقامات الحريري الواسطي في نسخة هالعربي الذي قدم

  :المقامة العمانية -2

ضمن ) نسخة المكتبة الوطنية الفرنسية(في نسخة باريس ) 39المقامة (لقد جاءت المقامة العمانية  
وهي تعتبر ). 5847(م والمحفوظة في المكتبة برقم 1237التي تعود الى سنة ) مقامات الحريري(مخطوط 

منمنمات تصويرية تم ترتيبها ) 4(امات الحريري حيث بلغ عدد الصور أكثر مقامة تم تصويرها من بين مق
كما إن مجموعة من الدراسات العربية ). 2013، روكسبيغ( 122، و121، و120، و1119: بالترقيم التالي

بعنوان ) 428-398: 2011(الحديثة قد وثقت هذة المقامة ومن بينها الدراسة التي قام بها عامر الثبيتي 
بعنوان مقامات ) 40: 2012(بالغي للمقامة العمانية، والدراسة التي قام بها مجدي ابراهيم  شرح أدبي

بطل المقامات الذي يبتز (تدور حكاية المقامة العمانية حول أبوزيد السروجي . درة أدبية فريدة: الحريري
إرتحال معًا الى أن وصال حيث ) الراوي وصديق البطل(والحارث بن همام ) المال من اآلخرين بالحيل الظريفة

وعندما هما بالرحيل قادهم حراس الوالي إلى بيت الوالي الذي كان يواجه معضلة . الى شاطىء صحار بعمان
زيد السروجي إال ان كتب ي فما كان من أب). زوجة الوالي( هغريبة أال وهي إمتناع خروج الجنين من بطن أم

فلما سئل السروجي عن السبب . من الجنين إال أن خرج مباشرةحجابًا طلب من الجنين أال يخرج، فما كان 
نجح أبوزيد السروجي وأخرج !. بأن األطفال خلقوا عنيدين ويقومون دائما بعكس ما يطلب منهم هكان رد

وعندما هم بالرحيل رفض الوالي . الجنين وتم اإلحتفاء به في الحي واعتبر رجًال مبروكًا من ذوي الكرامات
الحارث بن همام  هعلى الدوام وأغراه بالمال حتى وافق على البقاء بعمان، فأّنب هى أن يكون بجانبوأصر عل

حتى ولكن السروجي في نهاية الحكاية أقنع الحارث بن همام وبقى هوورحل الحارث . على قبوله بعرض الوالي
  ).401: 2011، الثبيتي(حتى ال يحظى السروجي بعرض الوالي  تمنى الحارث لوهلك الولد وأمه

                                                
ال يوجد  هيبدو ان هال أنإتابعة للمقامة العمانية،  118رغم وجود بعض اآلراء التي تتحدث عن أن المنمنمة رقم  1

ادها والبدء للمقامة العمانية، وعلية رأى الباحث استبع 118اتفاق بين أغلب الباحثين حول تبعية المنمنمة رقم 
وهومشهد االبحار الى عمان لذلك اعتبر الباحث ان المقامة العمانية تم تصويرها بأربع  119مع المنمنمة 
  .منمنمات فقط
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يبدو من مختصر الحكاية إنها بسيطة، ولكن برغم بساطة حبكتها أال ان النصوص غلب عليها السجع 
وكانت هذة المقامة ليست سهلة الرسم بالنسبة للواسطي ). كما هوحال مقامات الحريري عمومًا(اللغوي 

. قطيع كما ظهر في نسخة باريسحيث أضطر إلى أن يرسم أربع منمنمات حتى يجمع تفاصيل الحكاية دون ت
لقد اختار الواسطي أربع مشاهد رئيسية من بداية رحلة الحارث والسروجي في المركب قبل ان ترسوا 

المنمنمة (الى مشهد الوالدة األخير في قصر الوالي ) 119المنمنمة رقم (سفينتهم على شاطىء صحار 
وذكر . م هذة المنمنمات من الناحية التقنيةعن عملية رس) 2010(لقد تحدث أدريس سعد السعد ). 122
في رسمه للمنمنمات الطريقة التي كانت سائدة في مدرسة واسط آنذاك وهي الرسم بقلم  إتبع الواسطيان 

الناتج عن حرق ألياف الكافور وخلطها بزيت الخردل فتساعد هذه المواد على إظهار ) الحبر األسود(
كما أنه أكد على مهارته فيما . ز تفاصيل الوجه وتجاعيده وطيات المالبسالتفاصيل الدقيقة في الصور، كإبرا

. ، وذلك لسرعة تلفهاللعمل بها مباشرةبمزج األلوان بإتقان وتحضيرها قام الواسطي يخص األلوان فذكر أن 
كما تظهر في نسخة (في مخطوط مقامات الحريري صور المنمنمات ساعده هذا اإلتقان على بقاء لقد 

وكان . )2010السعد،( سالمة من التلف الذي يصيب المخطوطات المصورة عند تعرضها للرطوبة) باريس
نتظار حتى أوهذه العملية كانت تحتاج إلى صبر و ،مراحلعلى ألوانه بطبقات و يضعالواسطي أثناء الرسم 
. في اللوحة) نورالظل وال(تحديد الخطوط األساسية ووضع الدرجات اللونية يقوم ب تجف األلوان وبعد ذلك

 وكان أحيانًا أثناء الرسم يكثف ويخفف في اللون حين يجد نفسه أمام مساحة تتسع رقعتها في اللوحة
إلى جزأين أوأكثر تمكينًا لتبيان المشهد في منمنماته الواسطي يجزئ  وغالبًا ما كان). 2010السعد،(

العمانية في  ذلك واضحًا في صورته للمقامةنجد  .زدواجية في الموقفأجتماعية أوتعبيرًا عن الفوارق األ
فئات المجتمع العماني وطبقاته في تصور حيث نرى ) 122المنمنمة (المنمنمة الخاصة بمشهد الوالدة

  .الواسطي موزعة حسب المكانة األجتماعية والعلمية في ستة أجزاء منفصلة عن بعضها

  :جي والحارث بن همام إلى عمانزيد السروي الرحلة البحرية ألب: 119المنمنمة رقم  2-1

الوحيد الذي ظهر ضمن الرسومات التي ) 1شكل رقم ( 119لم يكن المشهد البحري في المنمنمة رقم 
، فقد ظهرت المراكب في منمنمات أخرى )39المقامة رقم (للمقامة العمانية  هقام بها الواسطي في توثيق

أال إن الواسطي كان دقيقًا في التفريق . وغيرها) 61رقم  ، في المنمنمة22المقامة رقم (كالمقامة الفراتية 
ظهر  119في المنمنمة رقم . بين الثقافات من خالل إختالف أشكال المراكب وحتى العاملين عليها من البحارة

وهوامر . تأثير الثقافتين الهندية واألفريقية واضحًا من خالل البشرة السمراء والشعر المتموج لدى البحارة
شهد تبادًال بحريًا ) األقليم العماني(ل تاريخيًا خصوصًا إذا ما أخذنا في اإلعتبار ان األقاليم البحرية كـ مقبو

، وهنا يمكن ان ندرك مدى الوعي الثقافي )183-161: 2007المعولي، (مبكرًا كما اشارت الوثائق التاريخية
ريقية نظرًا للشعر المتموج، قدم الواسطي بخالف البحارة الذين ظهروا بهيئة إف. والجغرافي لدى الواسطي

. ربان السفينة الظاهر في مؤخرة المركب بشعر مسترسل وناعم وهوامر قد ال يظهر في هيئة األفارقة عمومًا
قد أظهر المشهد ) 2004السلطاني، " (يرسم ما يراه ال ما يتمناه" هال شك ان الواسطي والذي قيل عنة ان

ن على يالبشرة السمراء أما في هيئة بحارة عامل وفي تلك الحقبة عندما ظهر ذوستعبادي المقيت السائد اال
. السير بالمركب أوطباخين كما يظهر في الخادمين اللذين يدلقان الماء من الجرار الخزفية اسفل المركب

أقل من المشاهد اإلجتماعية وثقت مرحلة تاريخية في أواخر العصر العباسي قبل وصول الغزاة المغول ب ههذ
عامًا لتدمير عاصمة الخالفة، ومجمل هذه المشاهد تصف حالة لم تكن مثالية فيما يخص مبادىء  21

  .والعدالة اإلجتماعية للمجتمع العربي والمسلم آنذاك ةالمساوا
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زيد السروجي ي ، وتمثل مشهد ابحار اب)39(المصاحبة للمقامة العمانية رقم ) 119(المنمنمة رقم  :)1(شكل رقم

، روكسبيغ: المصدر(كما ورد في نسخة المكتبة الوطنية في باريس ) شمال عمان(والحارث بن همام الى مدينة صحار 
2013.(  

في المقامة العمانية حول الحياة اإلجتماعية،  119وخالفًا لما يمكن ان تخبرنا به منمنمة الواسطي رقم 
. التي تنتمي لتلك المرحلة بعينها) Material Culture" (المادية الثقافة"تقدم لنا هذة المنمنة جانبًا من 

. هالذي يعتلي برج المراقبة وهويلبس كمًا احمر أطول من ذراع" مراقب السفينة"فيظهر على سبيل المثال 
مراقب السفينة كخرطوم قماشي لمعرفة إتجاه الرياح،  ير لذلك سوى أن يستخدمهولم أجد شخصيًا أي تفس

واألعظم من ذلك ظهور . فكرة الخراطيم التي يمكن رؤيتها في مدارج المطارات الحديثة هذة األيام هيشب وهو
الزعنفة الخشبية في مؤخرة السفينة لتوجيهها بطريقة أنسيابية ومرنة ودقيقة، ولم تظهر أي حبال مرتبطة 

علم الحيل "سمى عند العرب وهذا إن دل على شيء فأنما يدل على تطور العلوم الميكانيكية والتي ت. بها
وحتى ال احمل العمل الفني فوق . بحيث يحتمل ان يتم توجيهها ميكانيكيًا من داخل المركب" الميكانيكية

العز بن اَأبطاقته تم مراجعة الرسومات الهندسية التي رافقت تلك المرحلة فوجدت على سبيل المثال ان 
الجامع بين العلم والعمل النافع في "الشهير  هي كتابف )م1206 -م1136( إسماعيل بن الرزاز الجزري

عامًا  31اي قبل نسخة الواسطي بـ (هـ  626/ م  1206الذي إنتهى منه المؤلف عام " صناعة الحيل
ونستطيع أن نفهم من . بما يدعوللذهول )2شكل رقم (قد أظهر لنا تطورًا ميكانيكًا في صناعة السفن ) فقط

إن المنطق الميكانيكي في تحريك األجسام الكبيرة ) ذي عاش في بغداد هواآلخرال(خالل رسومات الجزري 
بعبارة أخرى نستشف مدى عبقرية . كان سائدًا لدى المجتمع المثقف في حاضرة العالم االسالمي آنذاك

 لكن هذا. انه كان مدركًا كما لوكان بطن المركب من الداخل محشوًا باآلالتوالواسطي في تصوير المركب 
ال يعفي الواسطي من سقطة فيزيائية ظهرت عندما أظهر الشراعين متعاكسين في األتجاه وهي حاله تستحيل 

من جهة أخرى يبدوأن . أن تحدث في عرض البحر كما لوكانت الريح منقسمة وتجري في إتجاهين متعاكسين
حيط الماء بما يشبه غصن الواسطي ال يحب األستمرارية الالنهائية في مشهد ماء البحرخصوصًا، فنراه ي
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، وهذه الفكرة تكررت تقريبًا مع كل مشاهد البحر )كما لوكانت آنية تحتوي مياه البحر(الشجر كثيف األوراق 
  .كما في المنمنمات المرافقة للمقامة الفراتية على سبيل المثال

  
ع بين العلم والعمل النافع في الجام"ميكانيكية المركب من الداخل كما صورها الجزري في كتابة ): 2(شكل رقم 

  )439: 1979الحسن،( 1206الذي أنتهى منة المؤلف عام " صناعة الحيل

  :زيد السروجي والحارث بن همام إلى قصر الوالي في صحاري وصول أب: 120المنمنمة رقم  2-2

بين  )الشكل والمالبس(السروجي والحارث بن همام بنفس الهيئة  اكان من المفترض أن تظهر شخصيت
وهما يصالن أمام قصر الوالي كون الحدثين  120وهما على المركب، والمنمنمة رقم  119المنمنمة رقم 

سيطرت الهيئة ) 3شكل رقم (كما يشير  120في المنمنمة رقم . متصلين دراميًا ولكن ذلك لم يحدث
اتية الهندية والفارسية المغولية على الوجوه كما هي عادة الواسطي في التصوير، كما ظهرت الزخارف النب

العراقية المختلفة لم يكن مفصوًال عن  هعلى القصر وهوأمر ليس بغريب خصوصًا وأن فن التصوير بمدارس
سباقين في ترجمة النصوص المحكية  حيث كان المغول والهنود والفرس الفنون المغولية والهندية والفارسية 

التجسيم المطلق حتى بلغ مبلغًا كبيرًا في هذة المنمنمة  كعادتة إبتعد الواسطي عن. إلى منمنمات مصوره
ن على زوجة الوالي التي إستعصت عملية وعندما اختفت المصطبة التي يجلس عليها العبيد الثالثة الباك

العبيد الثالثة كما لوكانوا يطيرون في الهواء بسبب غياب المصطبة وما دل على أنهم  لذلك يبدو. والدتها
ولكن بالنظر الى أرجل العبيد . رجلهم التي تبدوانها تستند على جسم المصطبة الوهميةيجلسون غير أ

على المشهد حيث ظهر كل واحد منهم " التنوع"وأضفاء " كسر الملل"الثالثة نستشف قدرة الواسطي على 
ألنوف المثلثة مختلفا عن اآلخر في طريقة الجلوس، وهوبهذا قلل من إشكالية تشابة وجوه العبيد الثالثة مع ا

  .البيضاء الغريبة التي ظهرت عليهم
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، وتمثل مشهد وصول أبوزيد السروجي )39(المصاحبة للمقامة العمانية رقم ) 120(المنمنمة رقم ): 3(شكل رقم 

كما ورد في نسخة المكتبة الوطنية في باريس ) شمال عمان(والحارث بن همام إلى قصر الوالي في مدينة صحار 
  ).2013، وكسبيغر: المصدر(

في الواقع هذة المنمنمة قدمت لنا صورة تنم عن حياة البذخ التي عاش بها الملوك اواألمراء في األقاليم 
فال شك ان مالك هذا القصر بما يحتوية من فن متأثر بالطراز المعماري في العصر االسالمي قد اّكد . العربية

كما نستطيع من خالل هذة المنمنمة أن . ادة ذلك العصرشكًال من أشكال حياة الرفاهية التي تميز بها س
الثالثية على اليمين، والهرمية الكبيرة في الوسط، والمكورة ذات (نرصد ثالثة أنواع للقباب في قصر واحد 

الوحيد الذي ظهر على القصر، فقد " التنوع"ولكن ليس هذا هو). الشكل الكالسيكي المعتاد على اليسار
إصطفاف الطوب بشكل رأسي متشابك كما يظهر في الشريط (أنواع لطريقة صف الطوب ظهرت ايضًا ثالثة

الفاصل بين الدورين العلوي والسفلي، وإصطفاف الطوب بشكل أفقي متشابك كما يظهر في األجزاء السفلية 
في الدور األرضي للقصر، وإصطفاف الطوب بشكل غير متشابك بجانب بعضة بعضًا كما يظهر أعلى رؤوس 

  ).لعبيد الثالثةا

في هذة المنمنة بلغ الواسطي ذروته في إبداع رسم الزخارف النباتية األسالمية حيث رسمها رسمًا حرًا 
ربما . دقيقا كما يظهر في إختالف تكرار الوحدات الزخرفية من عمود الى آخر وفي األقواس العلوية للقصر
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الرسم والتلوين قبل أن يصل الى المقامة  يمكن أن نفسر ذلك بأن الواسطي قد أكتسب خبرة أعلى في
والتي تعني ) التماثل(لكن ال يمكن أيضا ان نغفل ان السيمترية . وهوامر مقبول منطقيًا) 39(العمانية الـ 

قد سيطرت ) 30-29: 2006(التناظر والتماثل التام بين شكلين متقابلين كما يعرفها الباحث التركي يرليقايا
وهنا نعود الى . لقصر، فلوال إختالف القباب في أعلى القصر ألصبح متماثًال تمامًاعلى الواسطي في رسم ا

) القصور(حيث انة ذهب إلى تصوير البيوت " يرسم ما يعرفة ال ما يتمناه"أساس تحليل فن الواسطي في أنه 
وربما لنا . انالفارهه التي رآها ببصره في تلك المرحلة وهي بيوت سيطرت عليها السيمترية في أغلب األحي

في المدرسة المستنصرية مثال للسيمترية وغيرها من المباني التي مر بها الواسطي في تنقلة بين مدينتي 
  .بغداد وواسط

  :خطأ الترتيب وحضور السريالية في منمنمات الواسطي: 121المنمنمة رقم  2-3

ة الوطنية بباريس بحاجة الى أعتقد أن ترتيب صور المنمنمات في نسخة الواسطي الموجودة في المكتب
من المفترض ان تصور وصول ) 4شكل رقم ( 121كما تحكي المقامة فأن المنمنمة رقم . اعادة نظر

في نفس النسخة أشارت إلى  120السروجي وصاحبة ومن معهم إلى صحار، وكما رأينا فأن المنمنمة رقم 
ولكن . وصول وفد السروجي إلى صحاروهوحدث من المفترض أن يأتي بعد " وصول قصر الوالي"مشهد 

احترامًا للمخطوطة وما وجدت عليها فأنني سأحافظ على نفس الترتيب والترقيم كما أرادت لة المكتبة 
من جانب آخر فأن الواسطي قد صور صحار على هيئة جزيرة وهي في الواقع منطقة . الوطنية في باريس

فأن خيال الفنان هنا قد شطح كثيرًا عندما تجاوز نص  واألغرب من ذلك. ساحلية متصلة جغرافيًا بعمان
المقامة الحريرية وتخيل صحار على هيئة جزيرة عجائبية كما لوكانت من قصص ألف ليلة وليلة أوقصص 

الذين لم يحتكوا ) العراق وبالد الشام(إن التفسير المتوقع لهذه المبالغة هوأن عرب الشمال . كليلة ودمنة
كانت تصل اليهم الحكايات الشعبية ) عمان واليمن(ة العربية الواقعه على المحيط الهندي كثيرا بعرب الجزير

. كعمان واليمن بشكل غرائبي وأسطوري اواألساطير فتراكمت لديهم هذة الصور الخيالية حتى تصوروا بلدان
فن الواسطي ) خصوصا بورتر والسلطاني(وعلية يمكننا ان نقول أن هذة المنمنمة خالفت توقعات نقاد 

رسم ما يتمناه ال "حيث انه في هذة المنمنمة " الواسطي يرسم ما يراه ال ما يتمناه"وكسرت مقولتهم بأن 
  ".ما يراه
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، وتمثل مشهد وصول أبوزيد السروجي )39(المصاحبة للمقامة العمانية رقم ) 121(المنمنمة رقم ): 4(شكل رقم  

: المصدر(كما ورد في نسخة المكتبة الوطنية في باريس ) شمال عمان - ار صح(والحارث بن همام إلى جزيرة العجائب 
  ).2013، روكسبيغ

هذة المنمنمة قد تكون مثاًال نابضًا للسريالية وهي مذهب فني وأدبي حديث يهدف أغلبة الى التعبير عن 
األفكار المكبوتة هدف إلى البعد عن الحقيقة وإطالق يما يجول في العقل الباطن بتلقائية وهومذهب أيضا 

يمكن إعتبار هذا المثال من السريالية قد ظهر في . )1972بريتون، ( والتصورات الخيالية وسيطرة األحالم
لقد ظهرت . وقت مبكر من مراحل التصوير في العصور األسالمية والمنطقة العربية على وجه الخصوص

 -هما يأن كل الناظر إليها يشعر كما لوسفينة السروجي وصاحبه مندمجة مع مشهد الجزيرة العجائبية و
) صحار(كعادته نجح الواسطي في إثراء تنوع مشهد الوصول إلى . يكمالن بعضهما بعضًا - الجزيرة والسفينة 

جزيرة العجائب، حيث ظهرت األشجار بثالثة أنواع مختلفة وكأنها من بيئات مختلفة تمامًا، كما ظهرت الطيور 
، وسعادين مختلفة األشكال )اء على الشجرة الوسطى، هدهد، ببغاء، وغيرهاوزه بيض(مختلفة عن بعضها 

وليس الباحث . هذا التنوع قاد الى إستخدام ألوان قلما أستخدمها الواسطي مع منمنماته األخرى. واألحجام
 لتبلغ أكثر من سبع درجات على هفي هذه المنمنمة تعددت درجات هبمبالغ إذا قال أن اللون األخضر وحد

  .األقل

إن السريالية في هذا المشهد تجّلت في تكوين الوالي وزوجته حيث ظهر األمير بجسد أسد ذهبي 
ن ييحتمل أن الواسطي هنا رسم األمير واألميرة اللذ. وظهرت األميرة بجسد طائر جميل متعدد األلوان

ا يظهر جليًا من رسم حالة من الخصومة والخالف بين الزوجين كم سوف يلتقي بهما السروجي حيث تبدو
وإذا ما قررنا أن نعود إلى . الشفاه الحزينة وأتجاه سير كل من األمير واألميرة في إتجاه معاكس لآلخر

تمثال  منسد تكرر كثيرًا في تاريخ الفن بداية ن رأس الرجل مع جسد األأساطير لرأينا األالميثولوجيا أوعلم 
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ن الواسطي قد أ يرى الباحثال  شخصيًا. )قبل الميالد 2550(خوفوعهد الفرعون  يرجع إلىبوالهول الذي أ
سطورة الفارسية الشهيرة ا من األهانه استلهم ولكن من المتوقعستلهم الفكرة من قدماء المصريين، أ

وهي عبارة عن جسد أسد  )Manticore(نجليزية وما يصطلح عليها باألأ) Martyaxwar(مارتيخوار 
كما . ، خصوصًا وأن الجناحين على ظهر األسد ظهرا بأسلوب فني فارسي بحتورأس امرأة ذات أسنان حادة

 الشرقيةلتقاء الحضارات إالفترة رغم عدم يبدوا أن هذه الفكرة قد أنتشرت أنتشار النار في الهشيم في تلك 
/ م  1240الى هـ  650/ م  1230على سبيل المثال انه ما بين عامي ف .البعيدةوروبا أمع شعوب غرب 

 Rochester(نجليزية الشهيرة المخطوطة األ تظهر) وهي فترة رسم منمنمات الواسطي تقريبًا(هـ  660
Bestiary (األسطورية في قالب قصصي متصل بالتراث  الحيوانات الرمزية رسم التي تخصصت في

ظهر حيث  .)Royal MS 12 F XIII(برقم التسجيل المسيحي والمحفوظة في المكتبة البريطانية بلندن
في هذة المخطوطة وجه األنسان ورأس األسد ولكن بهيئة غربية ذات ) 5شكل رقم ( 24في المنمنمة رقم 

  .سمات مختلفة تمامًا عن السمات الشرقية التي ظهرت في منمنمة الواسطي

  
) م1240 - م  1230(االنجليزية  )Rochester Bestiary(من مخطوطة ) 24(المنمنمة رقم ): 5(شكل رقم 

حيث ظهر في هذة المنمنمة وجه األنسان ورأس األسد ولكن بهيئة غربية  الحيوانات الرمزية، رسم تي تخصصت فيالو
 12المكتبة البريطانية، رقم أم أس (ذات سمات مختلفة تمامًا عن السمات الشرقية التي ظهرت في منمنمة الواسطي 

  ).أف

  :مشهد الوالدة: 122المنمنمة رقم  2-4

ظهرت رمزية الطبقية األجتماعية في تقسيم المنمنمة إلى مربعة ومستطيلة وهي  في هذا المشهد
. حيث تم تقسيمها فعليًا إلى ستة أجزاء كما لوكانت غرف منزل علوية وسفلية) 6شكل رقم (أطراللوحات 

المختصات فيظهر الوالي في الغرفة العلوية محاطًا بالجواري وتظهر زوجتة في الغرفة السفلية محاطة بالنساء 
داللة على التنظيم المنزلي (ن بلباس أصفر موحد على جانبي المنمنمة من األسفل اكما تظهر خادمت. بالوالدة

فنيًا ظهرت دقة رسم الواسطي في ثنيات األقمشة متمثلة في ). كما لوكان القصر ينظمة بروتكول خاص
الفنان في األنتقال منطقيًا بين الوحدات المالبس عمومًا وفي الستائر أعلى رأس زوجة الوالي، حيث أبدع 

  .الزخرفية على قماش الستائر مراعيًا الثنيات
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، وتمثل مشهد والدة زوجة الوالي كما )39(المصاحبة للمقامة العمانية رقم ) 122(المنمنمة رقم ): 6(شكل رقم 

  ).2013، روكسبيغ: المصدر(ورد في نسخة المكتبة الوطنية في باريس 
  

فنون الحضارات األخرى كالحضارة الفارسية (قع ال يخلوهذا العمل الفني من التأثر باآلخر في الوا
حيث نرى أنصاف دوائر حول رأسي الوالي وزوجته كما يمكن ان نراها في الفن المسيحي ) والحضارة الهندية

ى السروجي وهوهنا يريد أن يميز الطبقة الحاكمة عن جميع من في المشهد حت. حول رؤوس القديسين
التأثر بالفنون األخرى ظهر أيضا في رسمة للشخصيات العمانية حيث نرى أن الواسطي قد . الحارث هوصاحب

رسمهم ببشرة سمراء وبمالمح هندية غالبًا، وهذا في الواقع قد ينقل إلينا نظرة المجتمع في بالد الرافدين 
وهوأمر لم نره عند (ضارات الهند ووادي السند للشعوب التي تقطن شرق الجزيرة العربية على انهم اقرب لح

رسمهم للشخوص في المنمنمات التي أستعرضت ثقافات األقاليم األخرى التي استعرضها الحريري في مقاماته 
  ).كالمقامة الفراتية اوالحجازية نسبة الى الحجاز اوالبغدادية اوالدمياطية نسبة الى دمياط بمصر
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في (الوالي في الغرفتين المنفصلتين هما الحارث بن همام بلحيتة السوداءال بد أن الشخصين على جانبي 
بالعودة الى المنمنمة رقم ). في الغرفة العلوية اليسرى(والسروجي بلحيتة البيضاء ) الغرفة العلوية اليمنى

في فأن الواسطي ربط المنمنمات بطريقة درامية متكاملة  هوعلي ،ستجد نفس الهيئتين) 3شكل رقم ( 120
في العصر ) المانغا(هذا الموضع حيث خلت من األخطاء كما لوكنا نرى مجالت األنمي اليابانية الشهيرة 

الحديث وهي رسوم أرتبطت بالثقافة اليابانية للقصص المصورة التي تعالج المواضيع األجتماعية والخيال 
ع الى الله حتى تلد زوجة الوالي ظهر الحارث يتضر. العلمي وغيرها والتي برزت من منتصف القرن العشرين

وبالتالي (رمز للسماء التي تتجه إليها أعين الناس وقت التضرع هو ومن أعلى رأسة األسطرالب الذي ربما 
تختلف لحظة التضرع الى الله عن لحظة التوسل للوالي في حال لم يتم رسم األسطرالب، وهنا تكمن العبقرية 

ر ظهر السروجي يكتب حجابه الذي سيؤدي إلى إخراج الجنين من بطن في الجانب اآلخ). الرمزية للواسطي
بقدرة الله، وهنا يمكن أن نقارن إتجاه عيّني الحارث المتجهه لألعلى مع عيّني السروجي المتجهه لألسفل  هأم

لندرك مدى الدقة واألتقان في توجية أعين المتذوق المشاهد للمنمنمة وهوالذي حصل الحقًا في لوحات 
  .النهضة والكالسيكية الجديدة كما حدث في لوحات جاك لويس دافيد مثًال عصر

لقد ظهرت زوجة الوالي بدينة وهوأمر ليس بجديد عند رسم المرأة التي تلد في الفنون الشرقية، حيث 
من ولكن ال بد . تارة أخرى" الرفاهية واألنتماء للطبقات المترفة" تارة وإلى " الخصوبة"يرمز بالبدانة الى 

من المحرمات عندما رسم هذه المنمنمة بأظهارة  ااألعتراف ان الواسطي في هذه المنمنمة قد كسر كثير
ي ولكنة بالطبع ليس بغريب على جسم زوجة الوالي البدين عاريًا وهوشيء لم نعتدة في رسومات الواسط

سالمية إنمات عمال منمأالجنسية في  المحرماتلقد ظهرت صور كسرت كل . رسومات تلك المرحلة
 The Illustrations of the Maqamat(بعنوان  )George Alain(استعرضتها دراسة ألين جورج 
and the shadow play(  ستعراضها أمن المنمنمات التي ال يمكن  استعرض كثيرأعندما  2011عام

  .الجنسيةهنا بسبب المبالغات 

  :الخاتمة

ات تحليلية وصفية لرسومات الواسطي التي خص بها المقامة يعتبر هذا البحث محاولة جادة لتقديم قراء
ن صور المنمنمات التي إالجدير بالذكر . عيّنة الدراسة مقامات الحريري ةالعمانية كما ظهرت في مخطوط

نة في كثير من أفي الدراسات الغربية والعربية، كما  رافقت المقامة العمانية لم يسلط عليها الضوء كثيرًا
. شتملت علية قصة المقامة كما رواها الحريريأدبي الذي دراستها بمعزل عن المحتوى األ المواضع تم

ليقدم للقارىء صورة متكاملة  جتماعية مع بعضها بعضًاوعلية جاء هذا البحث ليدرس الجوانب الفنية واأل
كما تجدر . احدفي آن و التي رافقت نصوصها دبي ورؤية الفنان المصور للمنمنماتحول محتوى المقامة األ

همية دخول الباحثين العرب في نقد تراثهم الحضاري أالى  من خالل رحلة الباحث مع هذا البحث شارةاأل
والثقافية حيان لفهم الجوانب االجتماعية كتفاء بما يقدمة الباحث الغربي الذي يفتقد في بعض األوعدم األ

ليس هذا فحسب، بل أن الباحث  .واسطي في مخطوطتهقاليم التي سماها الوالجغرافية للبالد العربية اواأل
ن العرب بنقد المنمنمات التي تنتمي الى اقاليمهم أدبيًا وأجتماعيًا وفنيًا، حيث أن هذا ويرى أن يقوم الباحث

  .المنهج سيسمح بفرصة الغوص في التفاصيل الدقيقة جدًا التي قد ال يتسنى لآلخرين األطالع عليها
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