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  الكتابات العربیة في كنائس وأدیرة طلیطلة  
    أحمد محمود دقماق. د                                                             
  زینب شوقي سید محمد. د                                                              

  :الملخص

یتناول هذا البحث دراسة جدیدة عن أثر الفن اإلسالمي على الفن المسیحي األندلسي 

من خالل دراسة نماذج الكتابات العربیة في العمارة المدجنة األندلسیة، حیث یقدم 

ج هامة عن الكتابات العربیة في كنائس وأدیرة طلیطلة وقرائتھا وبیان البحث نماذ

طرق تنفیذها وأنواع خطوطھا، وهو بذلك یعرض لجانب هام من جوانب الفن 

اإلسالمي الغیر معروفة، ویلقي الضوء على كتابات عربیة منفذة في عمائر دینیة 

شآت المشیدة بھا، مسیحیة من الصعب معرفتھا، أو دراستھا نظراً لطبیعة المن

وبخاصة فیما یتعلق بأدیرة الراهبات بطلیطلة التي من الصعب السماح بزیارتھا 

    .لبعض رجال الدین المسیحي

   :الكلمات الدالة

الكتابات العربیة في الفن المدجن، الكتابات العربیة في طلیطلة، الكتابات العربیة في 

  . الفن المسیحي األندلسي كنائس وأدیرة طلیطلة، أثر الفن اإلسالمي على

  :  مقدمة -أ
حظیت طلیطلة في عصر الدولة األمویة بالكثیر من اإلهتمام نظراً لموقعھا الجغرافي 

الثغر "في مواجھة مملكتي قشتالة ولیون بشمال األندلس، ولذا كان یطلق علیھا 
، وعندما سقطت في ید ألفونسو السادس زاد اإلهتمام بھا من قبل ملوك قشتالة "األدنى

ة مملكة القوط قبل دخول المسلمین إلى األندلس، ولیون، وبخاصة ألنھا كانت قاعد
وقد زادت أهمیة طلیطلة من الناحیة الفنیة بسبب ظھور ما عرف فیما بعد بالفن 

م، والذى أصبح فیما بعد لونا فنیاً ممیزاً للفن ١٢/ ه ٦المدجن بھا، وذلك منذ القرن 
من الكنائس تحتوي مدینة طلیطلة على عدد كبیر . األندلسي في العصور الوسطى

واألدیرة، فضال عن كاتدرائیة المدینة، وكنیسین یھودیین حوال بعد طرد الیھود من 
تمثل هذه . إسبانیا إلى كنیستین مسیحیتین مثلما جرى الحال مع مساجد المسلمین

العمائر الدینیة الكم األكبر لعمارة طلیطلة في العصور الوسطى، وبخاصة أن العمائر 
تحتوي العمائر الدینیة . المدینة قلیلة إذا ما قورنت بالعمائر الدینیةالمدنیة المتبقیة ب

المسیحیة والیھودیة على عناصر معماریة وفنیة إسالمیة عدیدة، من بینھا بطبیعة 
  .  الحال الكتابات العربیة، وهذا ما سوف یتم تناولھ في هذا البحث
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ول هذه العمائر ودراسة كان من أكبر الصعوبات التي واجھتنا في هذا البحث هو دخ
وتصویر الكتابات العربیة بھا، وبخاصة أدیرة الراهبات، مثل دیر سانتا أورسوال، 
ودیر سانتا إیزابیل، ودیر ال كونسیبسیون فرانسیسكا، الذي إستغرق الحصول على 
تصریحات الدخول إلیھا شھوراً من المفاوضات بین المسئولین عن هذه األدیرة 

ة وبین الراهبات بھا، الالتي لھن حق رفض السماح بدخول الدیر بكاتدرائیة طلیطل
حتى لو تم الحصول على التصریح من المسئول بكاتدرائیة طلیطلة، غیر أنھ في 
النھایة وبعد العدید من المحاوالت تم السماح لنا بدخول هذه األدیرة ودراسة وتصویر 

كتابات اآلن بشكل عام هو جزء ما بھا من كتابات عربیة، وإن كان المتبقي بھا من ال
  .  قلیل للغایة، یمثل في الواقع بقایا قلیلة لما كان موجوداً بالفعل بھذه األدیرة والكنائس

  :   إشكالیة البحث -ب
- ٧تمثل الكتابات العربیة المنفذة على العمائر المسیحیة الطلیطلیة اللتي تعود للقرون 

الكتابات العربیة في األندلس، وتزداد م أهمیة كبرى بالنسبة لدراسة ١٥-١٣/ ه ٩
أهمیتھا ألن هذه المنشآت الدینیة المسیحیة شیدت وزخرفت وفق منظومة الفن 
المدجن، الذي یعد مزیجا من العناصر المعماریة والفنیة لكال من الفن اإلسالمي 
والفن المسیحي األوروبي، كما تزداد أهمیتھا أكثر نظراً ألنھا لم تدرس بالقدر 

افي، ولم یھتم بھا أحد من الباحثین اإلسبان باستثناء بعضھم الذي تناول بعض هذه الك
الكتابات منذ أكثر من قرن، ومن هنا رأینا أن نتناول هذه الكتابات بالدراسة والبحث 

الفن المدجن الطلیطلي، الكتابات العربیة في كنائس وأدیرة : وذلك وفق المنھج التالي
  .  مون الكتابات وطرق التنفیذ، النتائج، والصورطلیطلة، دراسة لشكل ومض

  :  بدایة ظھور الفن المدجن في طلیطلة - ١
خالل ثمانیة قرون من عمر الوجود السیاسي اإلسالمى فى األندلس كانت شبھ 

حیث تواجھت ثقافتین سیاسیا ، الجزیرة األیبیریة مقسمة بین واإلسالم والمسیحیة
الصراع السیاسي والحربي كان یوجد تاریخ حافل بین  ولكن بعیداً عن، وحربیا ودینیا

الثقافتین، نتج من خالل العالقات التجاریة والحضاریة والثقافیة والفنیة التي كانت 
تجري بین المسلمین والمسیحیین، وكانت الفنون السائدة فى األندلس فیما قبل القرن 

والفن المسیحي ، ة األندلسیةم هى الفن اإلسالمي المنتج في الممالك اإلسالمی١١/ ه ٥
وفن المستعربین وهم النصارى الذین ، المنتج في الممالك المسیحیة فى شمال األندلس

غیر أنھ منذ سقوط مملكة ، عاشوا في المناطق والمدن الخاضعة لسیطرة المسلمین
طلیطلة ظھر فن جدید باألندلس هو الفن المدجن، الذي یعد في الواقع الفني 

بر تظاهرة فنیة عرفتھا إسبانیا في العصور الوسطى وحتي الوقت والحضاري أك
  .  الحاضر

ظھر الفن المدجن في البدایة عقب سقوط مملكة طلیطلة فى أیدى الفونسو السادس 
م، ثم توسعت المناطق التى إنتشر فیھا تبعا لتوسع حركة ١٠٨٥/ ه ٤٧٨عام 

اغون على المزید من األراضى اإلسترداد المسیحیة واستیالء ملوك قشتالة ولیون وأر
والمناطق التى كان یحكمھا المسلمون، وذلك حتى سقوط مملكة غرناطة وإنتھاء 
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م، على أن ١٤٩٢/ ه ٨٩٨الوجود السیاسي اإلسالمى فى شبھ الجزیرة األیبیریة عام 
م، وانضم إلى المشاركة في ١٦/ ه ١٠هذا الفن إستمر فى الوجود حتى نھایة القرن 

إلى " الفن المدجن"مملكة غرناطة أیضا، غیر أن تسمیتھ تغیرت من إنتاجھ أهل 
وذلك فى أعقاب تغیر المصطلح الذى كان یطلق على المسلمین " الفن الموریسكى"

 .  الذین یعیشون تحت حكم ملوك النصارى من المدجنین إلى الموریسكیین
ملوك النصارى  ینسب الفن المدجن إلى المسلمین الذین عاشوا في األندلس تحت حكم

اإلسبان، وذلك بعد أستیالئھم على المدن والمناطق التي یقطنونھا، والتي كانت 
" دجن"من الكلمة العربیة " مدجن"خاضعة من قبل للحكام المسلمین، وقد أشتق لفظ 

وقد أنتقل ، أي ألف اإلقامة بھ" دجن بالمكان"ومنھا ، التي تعني اإلستكانة والخضوع
، وقد ظھرت "Mudéjar"عربیة إلى اللغة القشتالیة حیث كتب هذا المصطلح من ال

كمصطلح یدل على المسلمین الذین أرغموا أو أرتضوا العیش تحت " مدجن"كلمة 
إذ نجده في ، حكم ملوك النصاري بشكل واضح في عصر مملكة بني نصر بغرناطة

ؤرخ المصادر العربیة التي كتبت في هذا العصر، والتى من بینھا مؤلفات الم
كما إستخدم هذا ، الغرناطى ابن الخطیب كما هو في اإلحاطة في أخبار غرناطة

المصطلح أیضا بشكل رسمي في المراسالت التي جرت بین بالط الحمراء بغرناطة 
  .وبین ملوك أراغون للداللة على المسلمین القاطنین بمملكة أراغون

  :   أھمیة الفن المدجن -١- ١
یعد الفن المدجن أحد األضالع األساسیة التى تطور من خاللھا الفن اإلسالمي في 
األندلس والمغرب، ولذلك فإنھ ال یمكن دراسة الفن اإلسالمي في األندلس دون 
اإلعتماد بشكل أساسي على الفن المدجن، ویزید من تلك األهمیة أنھ یسد لنا الكثیر 

خاصة إذا ، على مراحل تطور الفن األندلسىمن الفجوات والثغرات الھامة الدالة 
علمنا أن معظم العمائر الدینیة والمدنیة اإلسالمیة قد فقدت نتیجة لظروف وعوامل 

فى حین أن العمائر والتحف المنتمیة للفن المدجن وصلنا منھا أعدادا كبیرة، ، مختلفة
المدجن، ویرجع ذلك إلهتمام حكام ونصارى األندلس بالحفاظ على منتجات الفن 

وذلك باعتباره فن منتج لھم، ولھذا فھو یتعلق بھم أكثر مما یتعلق بالمسلمین الذین 
  .  ساهموا في تشییده وإنتاجھ

یعتبر الفن المدجن ظاهرة فنیة متفردة فى العصور الوسطى، بل یعد لغة فنیة جدیدة 
ة بل ولدت وتطورت عن فنین متناقضین ومختلفین من حیث السمات والعناصر الفنی

والمردود الدیني لكل منھما، فكما أن اللغات تتولد أو تتطور من لغات أخرى، فقد نشأ 
الفن المدجن من المزج والتألیف بین عناصر وسمات الفن اإلسالمي والفن المسیحي 

  .  األندلسي
ظھر الفن المدجن فى األندلس عندما إشترك كال من الفنانیین المسیحیین والمسلمیین 

ویا أو منفردین في تشیید وزخرفة العمائر الدینیة والمدنیة، وفى صناعة والیھود س
أنواع مختلفة من المنتجات التطبیقیة، وذلك فى إطار سیاسي یخضع لسلطة حكام 
الممالك المسیسحیة وبخاصة حكام قشتالة ولیون وأراغون، ولذلك فقد جاء هذا الفن 
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حي األوروبي، الذي إشتق سماتھ متفردا ومختلفا عن الفن اإلسالمي والفن المسی
ولھذا فإن الفن المدجن یعد فنا متفردا بین فنون ، وعناصره الفنیة والمعماریة منھما

الشرق والغرب، حیث ترك فیھ المدجنون بصمة الفن اإلسالمى بشكل عمیق، ومن 
هنا تأتي أهمیة هذا الفن الذي كان سببا في إستمراریة وجود سمات وعناصر الفن 

كما یعد الفن ، مي في األراضي األندلسیة التي خرجت عن حكم المسلمیناإلسال
المدجن أیضا دلیال على أن الفن بشكل عام یجمع ثقافات مختلفة بل ومتصارعة 
سیاسیا وحربیا، ویدلل بدون شك على أن التظاهرة الفنیة یمكن أن تؤلف بین فنون 

ذي یدعو للدهشة ویزید من مختلفة لشعوب ذات عقائد وثقافات مختلفة، على أن ال
عظمة الفن المدجن أنھ إستخدم عناصر وسمات الفنین اإلسالمي والمسیحي ومزج 
بینھما بطرق وأشكال فنیة إبداعیة متناغمة، غیر أن هذه الدهشة ربما تزول إذا 
وضعنا في إعتبارنا أن الفن المسیحي األندلسي إنما نشأ على ید أبناء األندلس 

لفن اإلسالمي األندلسي إنما نشأ أیضا على ید أبناء األندلس من وأن ا، المسیحیین
وبذلك یكون للبیئة األندلسیة التي عاش فیھا كال ، المسلمین بمعاونھ أخوانھم المغاربة

من المسلمین والمسیحیین دورا هاما في التألیف بین هذین الفنین عندما إجتمعا معا 
  .  فیما عرف بالفن المدجن

المدجن بین المتناقضات الفنیة للفنون التي كانت سائدة في األندلس في لقد جمع الفن 
واستطاع أن یبرهن على أن أن الفن ینأى ویعلو على الصراعات ، العصور الوسطي

ففي الوقت الذي كانت ، السیاسیة والحربیة للشعوب ذات الدیانات والثقافات المختلفة
كان الفن المدجن یكتسب المزید من  ،فیھ األندلس تموج بالصراع السیاسي والحربي

، ویبرهن على تقارب الذوق الفني لألندلسیین المسیحیین والمسلمین، النمو واإلنتشار
ویدلل على ذلك أن هذا الفن هو نتاج مجموعات من الفنانیین المسلمیین والمسیحیین 

ال  حیث أننا، ومن هنا جاء تصنیف الفن المدجن كفن جدید مستقل بذاتھ، والیھود
وال إلى الفن المسیحي األوروبي ، نستطیع أن ننسبھ للفن اإلسالمي بشكل خالص

وذلك على الرغم من أن أصولھ المعماریة والفنیة مشتقة من هذین ، بشكل خالص
وربما كان الفنانون الذین إشتركوا في إنتاج هذا الفن یقصدون من وراء ذلك ، الفنین

على مرحلة جدیدة سیتعایش فیھا الجمیع تحت قول رسالة مفادها أن األندلس مقدم 
مظلة واحدة هي المظلة المسیحیة، وأن هذه المظلة ستستوعب الجمیع من مسیحیین 
ومسلمین ویھود، وقد طبق الفنانون من هذه األدیان هذه النظریة ببراعة تامة ما تزال 

حیین فشلوا في مستمرة في األعمال المنتمیة لھذا الفن، غیر أن الحكام والساسة المسی
تطبیق هذه السیاسة نفسھا بعد سقوط غرناطة، وذلك عندما قرروا طرد المسلمین 

م، والتي إنتھت بتشرید ١٦٠٩الموریسكیین من األندلس، ووقعت الكارثة في عام 
هؤالء األندلسیین من الموریسكیین من بلدهم األصل اإلندلس، وإلتجائھم إلى بلدان 

  .  د الشام وغرها من بالد الدولة العثمانیةالمغرب اإلسالمي ومصر وبال
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  :  الفن المدجن الطلیطلي -٢- ١
كانت طلیطلة منذ الفتح اإلسالمي لألندلس وحتى نھایات عصر الدولة األمویة تابعة 
للدولة المركزیة بقرطبة، سواء كان ذلك في عصر الواله الذى ینتھي بدخول عبد 

، أو في عصر الدولة األمویة وذلك حتى ه١٣٨الرحمن الداخل إلى األندلس عام 
یة من عصر هشام المؤید، ودخول سلیمان بدایات الفتنة البربریة في الفترة الثان

، حیث دخلت طلیطلة ضمن ه٤٢٢المستعین قرطبة إلى نھایة الدولة األمویة عام 
دول ملوك الطوائف وحكمت بواسطة أسرة بني ذي النون منذ عصر إسماعیل بن 
ذي النون إلى عصر القادر یحیى بن ذي النون وسقوطھا في ید الفونسو السادس ملك 

  .  م١٠٨٥/ ه ٤٧٨یون عام قشتالة ول
زخرت طلیطلة في عصر بني ذي النون بالعدید من العمائر الدینیة والقصور، كان 
من أهمھا المسجد الجامع الذي تحول إلى كنیسة بعد اإلستیالء على طلیطلة، ثم بنیت 

كما . فیما بعد كاتدرائیة طلیطلة على مساحتھ، وتم االحتفاظ بجزء من فناء الجامع
ض كنائس طلیطلة على مساجد المسلمین، بعد أن تم تعدیلھا معماریا ببناء بنیت بع

بعض أجزائھا لتتوافق مع الدین المسیحي، أو فیما بعد بھدمھا وإعادة بنائھا وفق 
طراز الفن المدجن، مع اإلحتفاظ أحیانا بالنصوص التأسیسیة الخاصة بھذه المساجد، 

ولھ ألفونسو السادس عقب إستیالئھ على ینطبق ذلك تماما على جامع طلیطلة الذي ح
طلیطلة بالتفاوض والتسلیم ولیس بالحرب إلى كنیسة، والتي بنى على أرضیتھ بعد 
اإلحتفاظ بمنطقة صحن المسجد كاتدرائیة طلیطلة، وكما هو الحال في كنیسة سان 

  .  أندریس، وكنیسة سان سلفادور، وكنیسة سانتیاجو دى الرابال
ة طلیطلة على نوعین من الكتابات، األول هو الكتابات المنتمیة تحتوى كنائس وأدیر

للعصر اإلسالمي، والمتمثلة في بعض النصوص التأسیسیة الخاصة بالمساجد التي 
أُقیمت علیھا هذه الكنائس، وهو ما نشر بعضھا أمادور دي لوس ریوس منذ عام 

نفذة على جدران م، ثم من بعده لیفي بروفنسال، والثاني هو الكتابات الم١٩٠٥
م، والتي تصنف داخل طراز الفن ١٥- ١٤/ ه ٩-٧الكنائس واألدیرة، المنتمیة للقرون 

  .  المدجن بطلیطلة، وهو ما یھتم هذا البحث بدراستھ
  :  الكتابات العربیة المنتمیة للفن المدجن في كنائس وأدیرة طلیطلة - ٢
  :  كتابات كنیسة سان أندرس -١- ٢

لقرب من كاتدرائیة طلیطلة، وكانت في األصل مسجد، ُحول بعد توجد هذه الكنیسة با
اإلستیالء على المدینة إلى كنیسة، وهي تعد من أقدم الكنائس التي أقیمت في األعوام 

أقدم المعلومات المعروفة عن . األولى من دخول طلیطلة تحت حكم قشتالة ولیون
م ١١٥٦المستعربة في أعوام م، كما ورد ذكرها في الوثائق ١١٥٠الكنیسة تعود لعام 

/ ه ٧وبدایة  ٦م،  وقد أعید بناؤها وتجدیدها في النصف الثاني من القرن ١١٨٠و 
م أضیف إلى الكنیسة الجناح المتعامد ومصلى ١٤/ه ٨م، وفي بدایة القرن ١٣-١٢
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، الكتابات العربیة المتبقیة بالكنیسة تعود للتجدیدات التي جرت في النصف ١الإبیفانییا
  .  م١٣-١٢/ ه ٧وبدایة  ٦ني من القرن الثا

كان الجدار الجنوبي المقابل لمدخل الكنسیة یكسوه الجص المزخرف بكتابات عربیة، 
، )١صورة (تبقى منھ اآلن جزء یحتوي على شریطین كتابیین منفذین بالحفر البارز 

أحدهما خارجي وهو األكثر عرضا، یفصلھ عن اآلخر شریط ضیق من عناصر 
نفذة بالحفر البارز على الجص، نفذت كتابات الشریط الخارجي بالكوفي نباتیة م

المورق على أرضیة من مراوح نخیلیة متنوعة، وذلك داخل جامتین مفصصتین 
یتوسطھما دائرة مفصصة مزخرفة بعناصر هندسیة، ویربط ما بین الجامة والدائرة 

، "� الشكر � الملك �الشكر � الملك � الحمد �، العزة "شكل میمھ، ونصھا 
" ا، ل"ویالحظ أن بعض الحروف تنتھي بنصف ورقة نباتیة مثل ). ٣، ٢صورة (

بأن قمتھ على هیئة مثلث متساوى " ع"، ویتمیز حرف "العزة، �، الشكر"في 
الساقین، مفرغ الوسط بھیئة مثلث قمتھ ألسفل، وجاءت كتابات الشریط الداخلى منفذة 

فر البارز، بخط الثلث األندلسي، على أرضیة من مراوح نخیلیة بشكل تكراري بالح
  ).  ١، شكل ٢صورة (، "الیمن واإلقبال"بما نصھ 

  :  كتابات كنیسة سان رومان -٢- ٢
، وكانت في "متحف لوس كونسیلیوس"توجد هذه الكنیسة بوسط طلیطلة، وهي حالیاً 

، حیث ذكرت في الوثائق األصل مسجد، وبعد اإلستیالء على طلیطلة حول إلى كنیسة
تحتوى الكنیسة على مجموعة . ٢م١٢م وعلى مدار القرن ١١٢٥المستعربة منذ عام 

من العناصر المعماریة اإلسالمیة، وعلى كتابات عربیة تزخرف الصف العلوى من 
  .  م١٣/ ه ٧عقود بائكتي البازلیكا، وهي تعود للنصف األول من القرن 

دد كبیر من األشرطة الكتابیة المنفذة بخط الثلث تحتوى كنیسة سان رومان على ع
األندلسي باللون األبیض على أرضیة زرقاء أو حمراء على الجص، تمثل هذه 
األشرطة الكتابیة إطارا یلتف حول العقود النصف دائریة المرتكزة بدورها على 

ة عن وهي عبار، )٥، ٤صورة (العقود حدوة الفرس المدببة ببائكتي بازلیكا الكنیسة 
یوطر هذه العقود أشرطة كتابیة منفذة باللون األبیض ، ثالثة عقود أعلى كل عقد كبیر
صورة (المنفذة بخط الثلث األندلسي " الیمن واإلقبال"على أرضیة زرقاء بما نصھ 

، كما تؤطر النوافذ الموجودة بالجانب الغربي من الكنیسة شریط كتابي منفذ باللون )٦
                                                           

1
 RAMON PARRO, S., Compendio del Toledo en la mano, Toledo, 1858, p. 158; 

AMADOR DE LOS RIOS, J., Toledo pintoresca o descripción de sus más celebres 
monumentos, Barcelona, 1976, p. 160; PAVÓN MALDONADO, B., Arte toledano: 
Islámico y mudéjar, 2ª edición, Madrid, 1988, p. 63; FRANCO MATA, M. A., "Toledo 
gótico", en: Arquitectura de Toledo. Del Renacimiento al Racionalismo, Toledo, 1992, pp. 
533-534; DOKMAK, A., Estudio de los elementos islámicos en la arquitectura mudéjar en 
España a través de las bóvedas de mocárabes y de ejemplos de la epigrafía árabe, Tesis 
Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2001, pp. 138-144.  
2
 PEREZ HIGUERA, T., "Iglesia de San Román", en: Arquitectura de Toledo. Del 

Renacimiento al Racionalismo, Toledo, 1992, pp. 233-237.   
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، وكذلك كل نافذة من النافذتین الجانبیتین ذاتا )٧صورة (اء األبیض على أرضیة زرق
العقد المفصص الواقعتین بالقرب من شرقیة الكنیسة شریط كتابي منفذ باللون 

المنفذة بشكل " الیمن واإلقبال"األبیض على أرضیة حمراء یحتوي على عبارة 
  .  تكراري بنفس نوع الخط

  ):  الربض(ل كتابات كنیسة سانتیاجو دى الرابا -٣- ٢
تقع الكنیسة في بدایة مدینة طلیطلة في المنطقة التي تلى باب المدینة الرئیسي 
وبالقرب من مسجد الباب المردوم، وذلك في المنطقة المنحدرة أسفل بوابة الشمس، 
ومن المحتمل أن هذه الكنیسة أقیمت على مسجد، وأعید إستخدام مئذنة المسجد كبرج 

ریا وبخاصة أن موقعھا منعزل تماما عن مبنى الكنیسة، كما هو لھا بعد تعدیلھا معما
الحال في نماذج كثیرة للكنائس التي كانت في األصل مساجد مثل كنیسة سان خوان 

تعد كنیسة سانتیاجو دى الربال . بقرطبة، وكنیسة سان سلفادور وسانتا كتالینا بإشبیلیة
ئھا األصلى، ویرجع بنائھا الحالي إلى الكنیسة المدجنة الوحیدة بطلیطلة المحتفظة ببنا

م، بما في ذلك عناصرها المعماریة والكتابات العربیة المنفذة ١٣/ ه ٧منتصف القرن 
بھا، وأن اإلصالحات التي أجریت علیھا في الفترات الالحقة ومؤخراً كانت تقتصر 

  .  ٣على صیانتھا فقط
زء األوسط من كنیسة یزخرف اإلزار الممتد أسفل جانبي السقف الجملوني للج

، باللون األسود )٨صورة (سانتیاجو شریط كتابي منفذ بالكوفي المورق والمضفور 
الیمن والسالمة والعزة "الداكن على الجص األبیض، یحتوى على عبارات 

بأنصاف " ا، ل، ن، ال، ك"المنفذة بشكل تكراري، تنتھي هامات حروف " والكرامة
تكون نصف عقد مفصص یمتد لیتضافر " ن"حرف  أوراق نباتیة، كما أن إمتداده

یتضافر على نفسھ " ك"على نفسھ ثم تنتھي بنصف ورقة نباتیة، كما أن حرف 
وتنتھي بنصف ورقة نباتیة، ورسم الفنان على جانبي الحرف األخیر من كلمات 

عنصر زخرفي كتابي عبارة عن عقد مفصص مفتوح " والسالمة، العزة، الكرامة"
بھامتین مورقتین على غرار التوریق في حروف العبارة نفسھا، یزخرف  القمة منتھیا

، "الیمن واإلقبال"المناطق المستطیلة الممتد فیما بین الكمرات الخشبیة  للسقف عبارة 
  .  المنفذة بشكل تكراري باللون األبیض بخط الثلث األندلسي

  :  كتابات دیر سان كلمنتھ -٤- ٢
للراهبات أحد أقدم األدیرة المشیدة بطلیطلة عقب یعد دیر سان كلمنتھ المخصص 

اإلستیالء علیھا، وذلك بفضل التبرع الذي أهداه رئیس األساقفة دون برناردو في عام 

                                                           
3
 AMADOR DE LOS RIOS Y VILLALTA, R., Monumentos arquitectónicos de España. 

Toledo, Madrid, 1905, pp. 231-232; PEREZ HIGUERA, T., "Iglesia de Santiago del 
Arrabal", en: Arquitectura de Toledo. Del Renacimiento al Racionalismo, Toledo, 1992, pp. 
285-293.   
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م، وهو العام الذي توفي فیھ الملك ألفونسو السادس، والعدید من الوثائق تشیر ١١٠٩
  .  ٤إلى ألفونسو السادس كمؤسس للدیر

أحد أقدم أمثلة  "San Clemente"عة الطعام بدیر سان كلمنتھ یمثل السقف الخاص بقا
یمتد أسفل . ٥م١٣/ ه ٧السقف الفارِخھ المدجنة الباقیة بطلیطلة، والذي یعود للقرن 

السقف إفریزین مزخرفین بعقود مفصصة، إحداهما وهو العلوي یمتد أعاله شریط 
المنفذة بشكل تكراري،  "الیمن واإلقبال"من الكتابات العربیة یحتوي على عبارة 

للسقف جائزتین أو عارضتین . بخط الثلث األندلسي، باللون األبیض على الخشب
على شكل الصلیب، إحداهما محمولة على أزواج من كوابیل  "Jácenas"متقاطعتین 

الیمن "خشبیة والثانیة محمولة على الجدار، یزخرف روافد السقف أیضا عبارة 
تكراري بخط الثلث األندلسي، باللون األبیض على الخشب، المنفذة بشكل " واإلقبال

    .وذلك باإلضافة إلى رسوم القلعة واألسد التي ترمز لقشتالة ولیون
  :  كتابات دیر ال كونسیبسیون فرانسیسكا -٥- ٢

یقع هذا الدیر بالقرب من نھر تاجھ وقنطرة طلیطلة، بجوار متحف سانتا كروث، 
على مجموعة هامة من العناصر والزخارف وهو مخصص للراهبات، ویحتوي 

م، والتي من بینھا عقود ١٤/ ه ٨اإلسالمیة المؤرخة بالربع األول من القرن 
یشتمل الدیر على فناء معمد مبني باآلجر . ٦مقرنصة، وواجھات ذات أفاریز مقرنصة

ن یعد من أقدم مكوناتھ المعماریة، حیث یعود إنشاؤه لفترة ألفونسو العاشر، یتكون م
أربعة أورقة مسقوفة ومرتكزة على أعمدة، یحتوى الجناح الجنوبي منھ على عدد من 
العقود الجصیة الخاصة بقبور بعض القدیسین واألشخاص المزخرفة بكتابات عربیة 

  .  متنوعة
  :    واجھة قبر لوبوس فرناندى -١-٥- ٢

بعناصر  واجھة هذا القبر صممت وفقا للطراز اإلسالمي، ونفذت بالجص المزخرف
تتكون واجھة . م١٣١٢هندسیة ونباتیة إسالمیة وكتابات عربیة، وهو مؤرخ بعام 

القبر من عقد نصف دائري مفصص تفصیصات زخرفیة، شغل باطنھ بزخارف من 
أطباق وأنصاف وأرباع أطباق نجمیة ثمانیة تزخرفھا عناصر نباتیة ورنوك ملساء، 

ر لوبوس فرناندى شبكة من العقود ویزخرف داخل العقد الذي یحتوى على شاهد قب
المفصصة المشغولة بزخارف نباتیة من مراوح نخیلیة وكیزان صنوبر منفذة على 

یزخرف كوشتي العقد زخارف نباتیة . أرضیة مصبوغة باللونین األحمر واألزرق

                                                           
4 MARTÍNEZ CAVIRO, B., Mudéjar toledano. Palacios y conventos, Madrid, 1980, p. 
283.   
5 MARTÍNEZ CAVIRO, B., Mudéjar toledano, 1980, p. 287-288, figs. 252, 523; 
MARTÍNEZ CAVIRO, B., "Carpintería mudéjar toledana", Cuadernos de la Alhambra, 12, 
Granada, 1976, p. 230, láms. I, II.   
6 AMADOR DE LOS RIOS Y VILLALTA, R., Monumentos arquitectónicos de España, 
pp. 368-374; MARTÍNEZ CAVIRO, B., Mudéjar Toledano, 1980, pp. 48, 52, figs. 15, 25-
28.   
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، )فقد جزء من زخارف كوشتھ الیسرى بسبب األعمال المعماریة الالحقة بالدیر(
لیمنى شریط من الكتابات العربیة المنفذة بالحفر البارز على ویؤطره وكوشتھ ا

الجص، تمثل عبارة دعائیة منفذة بشكل تكراري بالكوفي البسیط الطلیطلي على 
یعلو ذلك شریط  ،"عافیة كافیة شافیة"أرضیة نباتیة من مراوح نخیلیة نصھا 

من  زخرفي من ضفیرة، ویتوج هذه الواجھة إفریز مقرنص من خمس مستویات
المنفذة ضمن مقرنصات " نصف قبو برمیلي"المقرنصات، تحتوي الوحدة المقرنصة 

، المنفذ بالكوفي "اإلقبال"، الذي یمثل جزء من كلمة "ال"هذا اإلفریز على حرف 
البسیط بالحفر البارز على أرضیة من مراوح نخیلیة، ویوجد على یمین الكورنیش 

ة الصغیرة الممتدة أعلى رأسھ وأسفل المقرنص تمثال ألسد صغیر یزخرف المنطق
المنفذة بخط الثلث األندلسي على أرضیة " الملك الدائم العز القائم"رجلیھ عبارة 

الیمن "نباتیة، وینتھي اإلفریز المقرنص من أعاله بشریط كتابي یحتوي على عبارة 
 المنفذة بخط الثلث األندلسي بشكل تكراري بالحفر البارز على أرضیة"واإلقبال

  .  نباتیة
  :   واجھة قبر على یمین قبر لوبوس فرناندى -٢-٥- ٢

یوجد على یمین قبر لوبوس فرناندى واجھة أخرى مخصصة لقبر غیر معروف 
، في حین ٧م١٤- ١٣/ ه ٨بدایة  ٧صاحبھ، أرختھ بلبینا مارتینس كابیرو بنھایة القرن 

  .   أنھ متشابھ تماما مع واجھة قبر لوبوس فرناندى
واجھة من عقد نصف دائري مفصص تفصیصات زخرفیة مشابھ لعقد قبر تتكون ال

لوبوس فرناندى، غیر أن باطنھ مملوء بالمقرنصات، ولم یتبق من هذا العقد وواجھتھ 
سوى النصف فقط، حیث یقطعة اآلن الجدار الجنوبي لفناء الدیر، والذي بني مع 

یزخرف داخل . م١٦/ ١٠ التشییدات الخاصة ببناء كنیسة الدیر الحالیة في القرن
النصف المتبقي من العقد زخارف هندسیة ونباتیة وأطباق نجمیة إثنى عشریة منفذة 
على الجص الملون باألخضر، ویزخرف كوشتي العقد والمناطق المستطیلة الممتدة 
على یمینھ ویساره وأعاله زخارف نباتیة وهندسیة متنوعة منفذة بالحفر البارز على 

واجھة العقد المتبقیة اآلن شریط كتابي یحتوى على عبارة  یؤطر نصف. الجص
، المنفذة بالكوفي البسیط الطلیطلي بشكل تكراري، بالحفر البارز على "عافیة كافیة"

، وتنتھي نصف واجھة العقد بإفریز مقرنص )٩صورة (الجص الملون باألخضر
الثالثیة التي یحتوي الجزء السفلى منھ على مناطق مستطیلة محصورة بین العقود 

تمثل بدایات تكوین مستویات مقرنصات اإلفریز، تحتوي المناطق المستطیلة على 
كتابات منفذة بالحفر البارز على الجص بخط الثلث، تمثل عبارات دعائیة نصھا 

، في حین یزخرف داخل العقود الثالثیة كلمة "، البقا �، العزة �]قبال[الیمن واإل"
في البسیط الطلیطلي، باألسلوب المرآتي على أرضیة نباتیة من منفذة بالكو" ]ن[یم"

                                                           
7 AMADOR DE LOS RIOS Y VILLALTA, R., Monumentos arquitectónicos de España, 
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مراوح نخیلیة ملونة باألخضر، ولكنھا غیر كاملة، حیث لم یكتب حرف النون 
المنفذة ضمن " نصف قبو برمیلي"وحرفھ الفنان، وتحتوي الوحدة المقرنصة 

، المنفذ "اإلقبال"، الذي یمثل جزء من كلمة "ال"مقرنصات هذا اإلفریز على حرف 
بالكوفي البسیط بالحفر البارز على أرضیة من مراوح نخیلیة ملونة باللون األخضر، 

العزة � "وینتھي اإلفریز المقرنص من أعاله بشریط كتابي یحتوي على عبارتي 
المنفذتین بشكل تكراري بخط الثلث األندلسي بالحفر البارز على الجص "البقا �

    ).١٠صورة (الملون باألخضر 
  :    إفریز مقرنص ذو كتابات -٣-٥- ٢

یوجد بالجزء الثاني من الجناح الشرقي للفناء إفریز مقرنص یقع أعلى المدخل الذي 
یفضي إلى الُخوُرس السفلي الخاص بالراهبات، یتشابھ هذا اإلفریز وكتاباتھ مع 
 اإلفریز الخاص بقبر لوبوس فرناندى، غیر أن الشریط الممتد أعاله یحتوي على

، المنفذ ذلك بخط الثلث األندلسي، بشكل تكراري بالحفر "البقا � العزة �"عبارتي 
  .  البارز على أرضیة نباتیة

  :  عقد ذو شریط كتابي -٤-٥- ٢
یحتوي الفناء المعمد أیضا على عقد جصي مدبب ذو تفصیصات، یكسو كوشتیھ 

وي على عبارة وواجھتھ زخارف نباتیة وهندسیة، ویحدد ذلك شریط كتابي یحت
  .  المنفذة بالثلث األندلسي، بشكل تكراري، بالحفر البارز على الجص" الیمن واإلقبال"
  ":  الترانسیتو"كتابات المعبد الیھودي  -٦- ٢

یوجد هذا المعبد بالقرب من معبد یھودى آخر هو معبد سانتا ماریا البالنكا، وذلك في 
لیطلة، وینسب بناء المعبد إلى صمویل المنطقة القریبة من كنیسة سان خوان ونھر ط

م، وبعض اآلراء ١٣٥٧-١٣٥٥/ ه ٧٥٩-٧٥٦ها لیفى، فى الفترة ما بین عامى 
  . ٨م١٣٦٦تذكر أنھ بني عام  

یزخرف األجزاء العلویة من جدران القاعة الرئیسیة المستطیلة إطار جصي عریض 
القوطي، ورنك تزخرفھ عناصر نباتیة من فروع وأوراق عنب منفذة على النمط 

قشتالة ولیون، یحدد هذا اإلطار من أعاله وأسفلھ شریطین كتابیین، الخارجي من 
، "الیمن واإلقبال"كتابات عبریة، والداخلى وهو أضیق من السابق تزخرفة عبارة 

المنفذة بشكل تكراري بخط الثلث األندلسي بالحفر البارز على الجص، هذا الشریط 
لیكون أنصاف عقود مفصصة ومیمة متصلة بجامة یمتد داخل اإلطار الجصي 

یعلو هذا اإلطار الجصي ). ٢، شكل ١١صورة (مفصصة یتوسطھا رنك قشتالة 
بائكة من عقود مفصصة ترتكز على أزواج من األعمدة، فتح بھا نوافذ تتناوب مع 
مضاهیات، یزخرف المساحة الممتدة أعلى تیجان األعمدة وأسفل أرجل عقود هذه 

المنفذة بنفس األسلوب " الیمن واألقبال"شریط كتابي ضیق یحتوي على عبارة البائكة 
                                                           

8  CAMON AZNAR, J., Sinagogas de Toledo, Segovia y Córdoba, Madrid, 1973, pp. 49- 
50; CONTRERAS, J. DE., Historia del arte hispánico, tomo 2, 1ª ed., Barcelona, 1934, pp. 
452-453, fig. 469.   



 طر اآ  تدرا  ١٨ا    

٧٥٢ 

السابق، ویزخرف األفریز الخشبي الممتد أسفل السقف الخشبي للصالة الرئیسیة 
للمعبد كتابات عربیة منفذة بشكل تكراري باللون األبیض الغیر ظاهر في بعض 

  ".   مة والعزة والكرامةالیمن والسال"األجزاء، بالكوفي المورق والمضفور 
یكسو األجزاء العلویة من جدران الطابق العلوي الذي یفضي إلى شرفة المعبد 
بالجانب السفلى منھ تكسیات جصیة تحتوي عقود مفصصة وزخارف نباتیة قوطیة، 
یمتد أعلى ذلك إطار جصى محدد من أعاله وأسفلھ شریط كتابي عبري، ویتوسطھ 

ابات عربیة منفذة بالحفر البارز على أرضیة من جامات مفصصة تحتوي على كت
، )١٢صورة (، ٩"الملك �"أوراق ومراوح نخیلیة، وذلك بالكوفي المورق بما نصھ 

، ونجد )١٣صورة (المنفذة بالخط اللین كتوقیع للصانع، " كارلھ] الرئیس[الریس "و 
لجاللة بالكوفي المنفذ لفظ ا" هللا"..... على المدخل المؤدي لقصر صمویل ها لیفي 

المورق والمضفور على أرضیة نباتیة من أوراق ومراوح وأنصاف مراوح نخیلیة 
، هذا فضال عن أن الكوابیل التي تحمي أجزاء من السقف یزخرف )١٤صورة (

الیمن "المنطقة المستطیلة الممتدة أسفلھا شریط كتابي صغیر یحتوي على عبارة 
  ).  ١٥صورة (سي المنفذة بخط الثلث األندل" واإلقبال

عثر علیھ في الرواق ) سم١٦× سم ٢٠(فضال عن ذلك یوجد تاج عمود من الحجر 
المعمد بكنیسة سان خوان القریبة من المعبدین الیھودیین الترانسیتو وسانتا ماریا 

، تحتوي جوانبة ٥٢٤البالنكا، والموجود اآلن في المتحف الوطني بمدرید رقم 
، ویزخرف جوانبھ العلویة كتابات عربیة منفذة ١٠ت عبریةالسفلیة األربعة على كتابا

/ با� والتوفیق؟ / والیمن ] / هللا[البركة من : "بالحفر البارز بالخط الكوفي بما نصھ
  ".  والیمن

  :  كتابات كنیسة سان خوستو و باستور -٧- ٢
فى شیدت هذه الكنیسة بعد اإلستیالء على طلیطلة بقیادة الفونسو السادس، وظھرت 

م، وقد أجریت في الكنیسة أعمال معماریة مختلفة ١١٢٥الوثائق المستعربة منذ عام 
"Corpus Christi"م كان من بینھا مصلى ١٤/ ه ٨في القرن 

هذا المصلى ذو . ١١
مساحة مستطیلة ومصمم على الطراز اإلسالمي، تكسو جدرانھ السفلیة بالطات 

عقدین بكال من الجانب الشمالي  عقود مفصصة ومقرنصة، بواقع ٦خزفیة، یعلوها 
یؤطر جمیع هذه العقود بشكل . والجنوبي، وعقد بكال من الجانب الشرقي والغربي

                                                           
9 TORRES BALBÁS, L.: Arte almohade, arte nazarí, arte mudéjar, Ars Hispaniae, IV, 
Madrid, 1949, p. 308; CANTERA Y BURGOS, F.: Sinagogas de Toledo, Segovia, y 
Córdoba, Madrid, 1973, pp. 174, 176.  
10

  AMADOR DE LOS RIOS Y VILLALTA, R., Monumentos arquitectónicos de España, 
pp. 281-283; CANTERA, F., MILLÁS, J. M.ª, Las inscripciones hebraicas de España, 
Madrid, 1956, pp. 333-335, láms. VX-VXIII.   
11 AMADOR DE LOS RIOS Y VILLALTA, R., Monumentos arquitectónicos de España, 
pp. 316-323; SUAREZ QUEVEDO, D., "Toledo barroco", en: Arquitectura de Toledo. Del 
Renacimiento al Racionalismo, Toledo, 1992, pp. 261-262.   



 طر اآ  تدرا  ١٨ا    

٧٥٣ 

متصل شریط من كتابات عربیة منفذة بالحفر البارز على الجص بشكل تكراري 
بالكوفي البسیط الطلیطلي على أرضیة نباتیة من فروع ومراوح وأنصاف مراوح 

" الملك � الشكر �"غات التي بینھا باللون األزرق بما نصھ نخیلیة ملونة الفرا
، ویمتد أعلى ذلك شریط جصي عریض مزخرف بأطباق نجمیة )١٧، ١٦صورة (

ثمانیة محددة باألزرق على خلفیة حمراء، یمتد أسفل ذلك شریطین كتابیین، یحتوي 
ز بشكل تكراري بخط المنفذة بالحفر البار" الیمن واإلقبال"العلوي منھما على عبارة 

منفذة بشكل تكراري " ال"الثلث األندلسي على خلفیة زرقاء، ویحتوي السفلي على 
داخل عقد مفصص ثالثي مكون من عناصر نباتیة، وذلك باللون األبیض واألحمر 

، ویمتد أسفل السقف الخشبي "اإلقبال"على خلفیة زرقاء، وهو جزء من كلمة 
، محدد من أعاله وأسفلھ بشریط من الكتابات للمصلى إزار مزخرف بصور فرسان

الیمن "المنفذة باللون األبیض واألحمر على أرضیة زرقاء، یحتوي على عبارة 
یزخرف بواطن ). ١٨صورة (المنفذة بشكل تكراري بخط الثلث األندلسي " واإلقبال

، وهي النصف الثاني من "كة"العقود عناصر نباتیة وجامات مفصصة تحتوي على 
  .    ، منفذة بالكوفي المعقود، بالحفر البارز على أرضیة نباتیة"بركة" كلمة

  :  كتابات دیر سانتا أُورسوال -٨- ٢
یقع هذا الدیر بوسط طلیطلة بالقرب من كاتدرائیتھا، وهو مخصص للراهبات، وقد 

م من خالل بعض األفراد الذین ١٣٦٥ -١٣٢٠تشكل الدیر في الفترة ما بین عامي 
یحتوي الدیر على . ١٢ھم وبعض ممتلكاتھم كھبات من أجل إنشاء الدیرقدموا مساكن

عناصر معماریة وفنیة إسالمیة مختلفة، وعثر فیھ على دوالبین من الخشب یعدان 
من أفضل التحف المدجنة، یوجد أحدهما بالمتحف الوطني بمدرید، والثاني بمعھد 

والفنیة والكتابات العربیة  بلنسیة دى دون خوان بمدرید، وتنتمي األعمال المعماریة
  .  ١٣م١٤/ ه ٨بالدیر إلى النصف الثاني من القرن 

یحتوي الطابق األرضي من الدیر على كمر خشبي یوجد أعلى العقود الحاملة لسقف 
الشرفة المطلة على الساحة الداخلیة للدیر، یزخرف كال من الجزء العلوى والسفلي 

متكررة منفذة بالحفر البارز، ویمتد أسفل منھ شریط من وحدات نباتیة زخرفیة 
الشریط السفلي صف من العقود المفصصة المحددة وأعالها بشریط من وریده نباتیة 

یزخرف وسط الكمر من أعاله وأسفلھ شریط زخرفي ضیق مكون من . متكررة
وریدة نباتیة متكررة منفذة بالحفر البارز، یتقاطع طرفھ العلوى مع السفلى مكونا 

تحتوي هذه الدوائر على كتابات . بوسط الكمر وفواصل من تكوینات هندسیة دوائر
عربیة منفذة بالحفر البارز، بالخط الكوفي البسیط الطلیطلي على أرضیة من مراوح 

  ). ١٩صورة (، "الملك �"، "الشكر �: "نخیلیة، بما نصھ
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  :  كتابات دیر سان خوان دى ال بینیتینسیا -٩- ٢
ن خوان دى ال بینیتینسیا على بعض الكتابات العربیة التي تعد على یحتوى دیر سا

قدر كبیر من األهمیة نظرا ألنھا تشبة بشكل یكاد یتطابق كتابات أخرى مدجنة 
  .  ١٤م١٤/ ه ٨وإسالمیة، وهي ترجع إلى نھایة القرن 

یحتوى هذا الجزء من التكسیة الجصیة على شریط من زخارف أطباق نجمیة یمتد 
المنفذة " الحمد � على نعمھ"اره جزء من شریط كتابي یحتوى على عبارة على یس

بالكوفي المورق والمضفور وذو اإلطار على أرضیة نباتیة، بالحفر البارز على 
الیمن "على یسار ذلك یوجد شریط كتابي طولي یحتوى على عبارة . الجص

. ر على أرضیة نباتیةمنفذة بالكوفي والمورق والمضفو" والسالمة والعزة والكرامة
الحمد � "على یسار ذلك یوجد تكوین كتابي من شریط عریض یحتوى على عبارة 

، المنفذة بالكوفي المورق والمضفور والمعقود على أرضیة نباتیة، یمتد "على نعمھ
" الیمن والسالمة والعزة والكرامة"أعلى وأسفل ذلك شریط یحتوي أیضا على عبارة 

المنفذة " الحمد � على نعمھ"تتشابھ عبارة . لمورق والمضفورالمنفذة بالكوفي ا
بالكوفي المورق والمضفور والمعقود من حیث الشكل والتنفیذ مع مثیلتھا المنفذة بكال 
من قصر سویرو تییث دي مینیسیس بطلیطلة، ودیر سانتا كالرا بتوردیسیاس 

  ).   ٢٠صورة (
  :  كتابات دیر سانتا إیزابیل -١٠- ٢

هذا الدیر في مواجھة قصر دون بدرو بطلیطلة، وهو مخصص للراهبات، یوجد 
 -١٤/ ه ٩ - ٨ویعد من أهم األعمال المعماریة المدجنة بالمدینة، وهو یؤرخ بالقرن 

. الواقعة بین فناء النارنج وفناء اللورى" الُمشِیَدة"م، ویحتوى الدیر على قاعة ١٥
الثاني یعرف بعقد خوانا إنریكث لھذه القاعة عقدین أحدهما باطنھ مقرنص، و
األعمال المعماریة المنفذة في هذه . یزخرف باطنھ عناصر نباتیة وهندسیة ورنوك

  .  ١٥م١٥/  ٩القاعة تؤرخ بمنتصف القرن 
یحتوي الجزء الممتد أسفل رجلى باطن عقد خوانا إنریكث إفریز مقرنص من   

من أعلى شریط كتابي أربعة مستویات ترتكز على أعمدة جصیة صغیرة، یؤطره 
المنفذة بشكل تكراري، بالحفر البارز على " الیمن واإلقبال"ضیق، تزخرفھ عبارة 

الجص، بخط الثلث األندلسي، كما یحتوي الجزء السفلي من اإلفریز وذلك في 
" الیمن"المساحات المحصورة بین األعمدة وبدایة مقرنصات اإلفریز على كلمة 

الجص، بالكوفي المورق المعقود، باألسلوب المرآتي من  المنفذة بالحفر البارز على
، بشكل یتشابھ مع ما نجده في قصور )٢١صورة (الیمین إلى الیسار وبالعكس 

  .  الحمراء بغرناطة

                                                           
14 AMADOR DE LOS RIOS Y VILLALTA, R., Monumentos arquitectónicos de España, 
pp. 377-385; CONTRERAS, J. DE., Historia del arte hispánico, tomo 2, p. 457, fig. 476;  
MARTÍNEZ CAVIRO, B., Mudéjar toledano, pp. 199-200, fig. 170.   
15

 MARTÍNEZ CAVIRO, B., Mudéjar toledano, pp. 142-152, figs. 114, 120-122.     



 طر اآ  تدرا  ١٨ا    

٧٥٥ 

  :  كتابات دیر سان خوان الملكي -١١- ٢
یقع دیر سان خوان الملكي بالقرب من كال من المعبدین الیھودیین سانتا ماریا 
والترانسیتو ونھر طلیطلة وبوابة سان مارتین، وقد بدأ في بناء هذا الدیر عام 

یحتوي الجدار الواقع على یسار المدخل المؤدي .  ١٦م، واستمر لعدة سنوات١٤٧٩
للقبة الرئیسیة بالدیر وذلك من الرواق المعمد المطل على الفناء على تكوین كتابي ذو 
مساحة مستطیلة یحتوي على زخارف هندسیة تزخرفھا عناصر نباتیة وكتابیة، منفذة 

بي منفذ بالخط بالحفر البارز على الجص الملون، یمتد أعاله وأسفلھ شریط كتا
الحمد � ] ھ[للیك؟ "الكوفي المورق والمضفور وذو اإلطار، نصھا بالشریط العلوي 

الشكر � البقا � العزة � لھ ]ل: "[ونصھا بالشریط السفلي]". ا[البقالحمد � الشكر � 
نجوم ثمانیة بواقع ثالثة نجوم في ثالثة  ٩یضم التكوین الھندسي ). ٢٢صورة (

  ).  ٢٣صورة (منفذة بالكوفي المعقود " بركة"یزخرف داخل كل نجمة كلمة صفوف، 
  :    كتابات دیر سانتو دومنجو الملكي -١٢- ٢

یحتوى هذا الدیر وهو مخصص للراهبات على دخلة مؤطرة بأشرطة كتابیة جصیة 
یؤطر الدخلة شریطان من . ١٧م١٦/ ١٠توجد بأحدى قاعاتھ، تؤرخ ببدایة القرن 

المنفذة بخط الثلث " الملك الدائم العز القائم"داخلي یحتوى على عبارة الجص، شریط 
األندلسي، بشكل تكراري، بالحفر البارز على الجص، وشریط خارجي، یحتوي 

ولكن بشكل ال " ال إلھ إال هللا"جانبھ العلوي وهو األكثر عرضا على شھادة التوحید 
ضیة نباتیة، في حین أن كتابات یخلو من المواراة، المنفذ ذلك بخط الثلث على أر
  .  الجانب األیمن واألیسر من هذا الشریط غیر مقروءة

  :  الكتابات الكوفیة في كنائس وأدیرة طلیطلة من حیث الشكل والمضمون - ٣
  :  من حیث الشكل -١- ٣
  :  الكوفي البسیط الطلیطلي على أرضیة نباتیة -١-١- ٣

عافیة "یر ال كونسیبسیون فرانسیسكا في ظھر هذا النوع من الكوفي فى طلیطلة في د
، "الملك �"، "الشكر �"، وفي دیر سانتا أُورسوال في "عافیة كافیة"، "كافیة شافیة

  ".  الملك � الشكر �"وفي كنیسة سان خوستو وباستور في 
، إستخدم الكوفي البسیط في الفن المدجن لكتابة العدید من العبارات الدینیة والدعائیة

التي من بینھا األبیات الشعریة المنفذة بالحفر البارز علي الجص في دیر سانتا و
، والتي تعد من أفضل األمثلة الباقیة لھذا النوع )م١٣-١٢/ ه ٧-٦(كالرا بطلیطلة 

، "الشكر �"من الكوفي في الفن المدجن نشاهد هذا النوع من الكوفى أیضا فى عبارة 
جص الملون بالرواق الشرقي لفناء سان فرناندو بدیر المنفذة بالحفر البارز على ال

بمصلى " الملك �"، وفي عبارة )م١٣/  ه٧القرن (الس اویلجاس بمدینة برغش 
، المنفذة على أحد الجدران ببرج "الملك � الشكر �"سانتیاجو بنفس الدیر، وعبارة 

                                                           
16 FRANCO MATA, M. A., "Toledo gótico", 1992, pp. 489-502.     
17 MARTÍNEZ CAVIRO, B., Mudéjar toledano, pp. 385, 388, fig. 359.   
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� الملك � الشكر  الحمد � العزة"، وعبارات )م١٤/ ه ٨القرن (إیرقولس بشقوبیة 
المنفذة بالحفر البارز على الباب الخشبي الذي یغلق على مدخل قاعة الملوك " �

  ).  م١٣٦٦-١٣٦٤/ ه ٧٦٨-٧٦٦(المغاربة بقصر الملك دون بدرو بإشبیلیة 
  :   الكوفي المورق -٢-١- ٣

� الشكر � الملك "ظھر هذا النوع من الكوفي في كنیسة سان أندرس في عبارات 
  ".   الملك �"، وفي معبد الترانستو في "الحمد �، العزة �

فمن ذلك نجد األبیات ، یضم الفن المدجن العدید من أمثلة الخط الكوفي المورق
             الشعریة المنفذة علي الجص بفناء النارنج بدیر سانتا كالرا بطلیطلة

تد أسفل سقف الجزء األول لدهلیز ، وكتابات اإلفریز الخشبي المم)م١٢/ ه٦القرن(
وكتابات الباب الخشبي لقاعة الملوك المغاربة بقصر الملك دون ، بیت المعبد بطلیطلة

الیمن والسالمة والعزة والكرامة الیمن الدائم "بدرو بإشبیلیة، وفي العبارة الدعائیة 
             لةالمنفذة علي الخشب في فناء بیت المعبد بطلیط" والعز القائم الشكر �

، ، والتي تعد من أفضل النماذج المتبقیة من هذا النوع من الكوفي)م١٣/  ه٧القرن (
لیس فقط في الفن المدجن، بل أیضا في الفن اإلسالمي باألندلس، والعبارات الدینیة 

المنفذة بالحفر البارز علي الجص " الحافظ هللا، الناصر هللا، ن �البركة من هللا والیم"
           ملون بالرواق الشرقي لفناء سان فرناندو بدیر الس اویلجاس بمدینة برغشال
؛ والعبارات الدینیة المنفذة علي الجص بالجزء المتبقي من القصر )م١٣/  ه٧القرن (

، مثل )م١٤/  ه٨القرن (بطلیطلة " ورشة المورو"المعروف اآلن بتاییر دل مورو 
الملك � الشكر �؛ والعدید من العبارات الدینیة والدعائیة والحكم المنفذة علي "

" الیمن والسالمة والعزة والكرامة"الجص بقصر الملك دون بدرو بإشبیلیة، وعبارة 
      المنفذة على الجص الملون فى قاعة اإلستقبال بدیر سانتا كالرا بتوردیسییاس

  ).  م١٤/  ه٨القرن (
  الكوفي المورق والمضفور  -٣-١- ٣

الیمن والسالمة "ظھر هذا النوع من الكوفي في كنیسة سانتیاجو دى الرابال في 
، "الیمن والسالمة والعزة والكرامة"، وفي معبد الترانستو في "والعزة والكرامة

  ".  رامةالیمن والسالمة والعزة والك"، وفي دیر سان خوان دى ال بینیتینسیا في "هللا"
إستخدم الكوفي المضفور والمورق لكتابة الكثیر من العبارات الدینیة والدعائیة في 

الیمن ، الیمن والسالمة والعزة والكرامة"والتي نذكر من أمثلتھا عبارة ، الفن المدجن
المنفذة بالحفر البارز على أرضیة من فروع " الملك �، الشكر �، الدائم والعز القائم

وذلك على الوجھ الخارجي للكمر ، نباتیة ومراوح وأنصاف مراوح نخیلیةوأوراق 
، )م١٣/  ه٧القرن (الخشبي الواقع بالجانب الشمالي من فناء بیت المعبد بطلیطلة 

باللون البني ، المنفذة بشكل تكراري، "الیمن والسالمة والعزة والكرامة"وعبارة 
لخشبي الممتد أسفل سقف مصلى وذلك على اإلفریز ا، الداكن على أرضیة بیضاء

" الشكر �، الملك �"سانتیاجو بدیر الس اویلجاس بمدینة برغش؛ وعبارتي 
المنفذة بالحفر البارز " النعمة الشاملة"وعبارة ، المنفذتین بالحفر البارز علي الحجر
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-١٣٦٤/ه٧٦٨- ٧٦٦(علي الخشب وذلك بواجھة قصر الملك دون بدرو بإشبیلیة 
المنفذة عدة مرات بالحفر البارز علي " الغبطة المتصلة"عبارة  ، وكذلك)م١٣٦٦

  ).  م١٤/  ه٨القرن (الجص بدیر سانتا كالرا بمدینة توردیسیاس 
  الكوفي المورق والمضفور والمعقود -٤-١- ٣

الحمد � على "ظھر هذا النوع من الكوفي في دیر سان خوان دى ال بینیتینسیا في 
  ".  العزة والكرامةالیمن والسالمة و"، "نعمھ

، یحتوي الفن المدجن على العدید من نماذج الكوفي المضفور والمورق والمعقود
المنفذة بالحفر البارز على الجص، " هللا عدة"والتي نذكر منھاعلى سبیل المثال عبارة 

وذلك بباطن العقد الذي یصل بین قاعة ، على أرضیة نباتیة من فروع ومراوح نخیلیة
وفي قصر ، وبین بقایا القصر الموحدي بقصر إشبیلیة) م١٤/  ه٨ن القر(العدل 

المنفذتین بشكل تكراري " الملك � العظمة �"الملك دون بدرو بإشبیلیة نجد عبارتي 
بالحفر البارز على الجص الذي یكسو الجزء السفلي من واجھات وجدران القاعات 

وقاعة ، وقاعة السفراء، اربةالمحیطة بفناء الس دونسیاس وهي قاعة الملوك المغ
والمنفذتین أیضا بنفس النمط ، وكذلك الجدار الشرقي لنفس الفناء، كارلوس الخامس

على الجص الذي یكسو الجزء السفلي من جدران كال من الدهلیز الواصل بین فناء 
العرائس وقاعة االستقبال؛ وقاعة الملوك الكاثولیك؛ وقاعة فیلیب الثاني؛ والصالة 

وأیضا الصالة الواقعة إلى الشرق ، عة إلى الغرب من قاعة الطعام؛ وقاعة الطعامالواق
المنفذة باألسلوب " الملك �"من قاعة الطعام والتى تتشابة بشكل كبیر مع عبارة 

المرآتى من الیمین إلى الیسار وبالعكس وذلك بالحفر البارز على الجص داخل عقد 
كذلك ، أحد الجدران ببرج األمیرات بالحمراءزخرفى یتوج الجزء العلوى من كسوة 

المنفذ بالحفر البارز على الجص بقاعة " وال غالب إال هللا"نذكر شعار بني نصر 
والذي یعد نسخة متطابقة لنفس ، الملوك الكاثولیك؛ وبقاعة الطعام بنفس القصر

دران الشعار المنفذ على جدران مدرسة غرناطة، ونجد هذا النمط أیضا منفذا على ج
فناء قصر سویرو تییث دي مینیسیس بطلیطلة، والذي عرف فیما بعد بكولیخیو سانتا 

  ).  م١٣٣٥(كتالینا، ویعرف اآلن بالسیمیناریو مینور 
  الكوفي المورق والمضفور وذو اإلطار -٥-١- ٣

الحمد � على "ظھر هذا النوع من الكوفي في دیر سان خوان دى ال بینیتینسیا عبارة 
  ".  الحمد � الشكر � البقا � العزة �"ي كنیسة سان خوان وف" نعمھ

، یحتوي الفن المدجن على الكثیر من أمثلة الكوفي المورق والمضفور وذو اإلطار
من ذلك العبارات المختلفة المنفذة بالحفر البارز على الخشب أو على الجص الذي 

الیمن "یة والتى نذكر منھا یكسو الجدران الداخلیة لقصر الملك دون بدرو إشبیل
، المنفذة بشكل تكراري علي اإلفریز "السعد الدائم، والسالمة والعزة والكرامة

المنفذة أیضا " الملك �"الخشبي الممتد بالجزء العلوي من واجھة القصر، و عبارة 
بشكل تكراري علي الجص بداخل إطار العقد الكبیر بقاعة السفراء؛ وكذلك عبارة 
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المنفذة علي الجص باألجزاء السفلیة لجدران " نا السلطان ضن بدر أیده هللاعز لموال"
  .  العدید من قاعات وغرف القصر

  : الثلث األندلسي -٦-١- ٣
ظھر هذا النوع من الكوفي في معظم الكتابات المنفذة بكنائس وكاتدرائیات طلیطلة، 

وسانتیاجو دى الرابال، في كنیسة سان رومان، " الیمن واإلقبال"حیث نفذت بھ عبارة 
وسان كلمنتھ، ومعبد الترانسیتو، ودیر ال كونسیبسیون فرانسیسكا، وكنیسة سان 

  خوستو وباستور، ودیر سانتا إیزابیل، 
الملك الدائم العز "ونفذت بھ بعض العبارات في دیر ال كونسیبسیون فرانسیسكا في 

دیر سان ، وفي "العزة � البقا �"، "، البقا �، العزة �]قبال[الیمن واإل"، "القائم
   خوان دى ال بینیتینسیا

انتشر استخدام خط الثلث في الفن المدجن لتنفیذ العدید من الكتابات سواء كانت 
أشعار أو عبارات دینیة ودعائیة، ویمكن أن نشاهد ذلك في معظم الكتابات المنفذة 

  .   على العمائر المدجنة في إشبیلیة وبرغش وتوردیسیاس وغیرها من المدن
  :  لیطلة من حیث المضمونالكتابات العربیة في كنائس وأدیرة ط -٢- ٣
  :  العبارات الدینیة -١-٢- ٣

تعد العبارات الدینیة القاسم المشترك مع العبارات الدعائیة من حیث مضمون 
الكتابات العربیة المنفذة على جدران الكنائس واألدیرة بطلیطلة، وكانت غالبا ما تنفذ 

ئیة، وجاءت هذه بشكل تكراري جنبا إلى جنب أو بالتبادل مع العبارات الدعا
بدیر  ال كونسیبسیون دى لوس فرانسیسكان، و " البقا �، العزة �: "العبارات كالتالي

الشكر � الملك � الحمد �، "في دیر سانتا أورسوال؛ و " الملك �"، "الشكر �"
في " الحمد �، الشكر �، البقا �، العزة �"في كنیسة سان أندرس؛ و " العزة �

  .  كنیسة سان خوان
وعلى المنتجات والتحف ، ظھرت العبارات الدینیة بكثرة في العمائر الدینیة والمدنیة

على أن وجود ، التطبیقیة المنتمیة للفن اإلسالمي في األندلس والمغرب العربي
فقد كانت معظم هذه ، العبارات الدینیة في الفن المدجن یعد أمرا شائعا إلى حد كبیر

ولذا فقد ، ت تتفق وتعالیم كال من الدین اإلسالمي والمسیحي على حد سواءالعبارا
شاع وجودها على العمائر والتحف التي أنتجھا أو ساهم في إنتاجھا المدجنین سواء 
كانت هذه العمائر والتحف المختلفة تخصھم أو تخص غیرهم من ملوك ونصارى 

عدة صیغ كان یتم إستخدامھا  وهذه العبارات الدینیة تكاد ال تخرج عن، األندلس
وكذلك على ، بشكل تكراري وبخاصة علي األبواب واأللواح واألسقف الخشبیة

وكانت ، الجص الذي كان یكسو مساحات كبیرة من جدران العمائر الدینیة والمدنیة
وأنھ هو ، وأنھ سبحانھ هو الباقي، هذه العبارات تدور حول االعتراف بالوحدانیة �

ھ العزة والملك والحمد والقدرة والعظمة والبقاء وغیر ذلك من الصفات وحدة الذي ل
كما كانت تدور أیضا حول التقرب إلى هللا سبحانھ وتعالى ، الدالة على قدرتھ وعظمتھ

الحمد � "مثل عبارة ، من خالل ذكر بعض العبارات التي تعترف بالشكر والحمد �
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دینیة التي ظھرت في الفن المدجن هي ، ومن هنا نجد أن العبارات ال"على نعمھ
ویرجع ذلك إلى ، نفسھا التي كانت مستخدمة في الفن اإلسالمي في األندلس والمغرب

أن كال من الفن اإلسالمي وجزء كبیر من الفن المدجن أنتج بواسطة الفنانین 
هذا باإلضافة إلى معاصرة الفن المدجن للفن اإلسالمي في األندلس ، المسلمین
العبارات . العربي، وهذا مما یؤكد على ارتباط الفن المدجن بالفن اإلسالمي المغرب

، العبارات التي "سبحان هللا وحده، هللا ربي، هللا: "التي تقر بوجود هللا ووحدانیتھ مثل
، الحمد �، الشكر �: " تقر بالشكر والحمد والعزة والعظمة والقدرة والملك � مثل 

الملك � ، الملك �، وال غالب إال هللا، القدرة �، العظمة �،  وحدهالعزة �، العزة �
، الحافظ هللا، البقاء �، السعد الدائم �، الملك الدائم � العز القائم �، الواحد القھار

  ". الحمد � على نعمھ
" نعمھالحمد � على "من بین أمثلة العبارات الدینیة في الفن المدجن نجد عبارة 

، ١٨المنفذة على الجص بشكل تكراري بفناء قصر سویرو تییث دي مینیسیس بطلیطلة
" الملك � الشكر �"وأیضا على جدران قصر دون بدرو بإشبیلیة، وعبارتي 

بدیر سانتا كالرا " El Vergel"المنفذتین بشكل تكراري بالجانب الجنوبي من فناء 
الحمد � على " هذا وقد وردت عبارة  ،١٩)م١٤/  ه٨القرن (بمدینة توردیسیاس 

غیر أنھا وردت بصیغة أخرى ، في الفن اإلسالمي والفن المدجن بنفس الصیغة" نعمھ
كما نري على سبیل المثال في " الحمد � على نعمة اإلسالم " في الفن اإلسالمي هي 

 وهذه الصیغة األخیرة لم ترد مطلقا في الفن، قاعات قصور الحمراء بغرناطة
وربما یرجع ذلك إلى أن المدجنین كانوا یعیشون تحت حكم ملوك النصارى ، المدجن

وربما أنھم ، األمر الذي لم یمكنھم من كتابة بعض العبارات الدینیة مثل هذه العبارة
من العبارة لن یغیر كثیرا من مضمونھا الذي " اإلسالم"أدركوا أن اختزل لفظ 

المفرد " نعمة"ر أنھ في هذه الحالة سیصبح لفظ وذلك على إعتبا، سیفھمونھ تلقائیا
وبذلك تدخل نعمة اإلسالم ، "ِنَعِمھ" -" هاء"وتصبح التاء المربوطة " نعم"جمعا 

  .  ضمن النعم التي أنعم هللا بھا على المسلمین
  :  العبارات الدعائیة -٢-٢- ٣

نفذة على تشكل العبارات الدعائیة الوجھ اآلخر من مضمون الكتابات العربیة الم
جدران الكنائس واألدیرة بطلیطلة، وكانت هذه العبارات التي عادة ما تنفذ بشكل 

بدیر سان كلمنتھ ودیر ال " الیمن واإلقبال"تكراري تمثل عبارات دعائیة عامة مثل 
كونسیبسیون فرانسیسكا، وكنیسة سان أندرس، وكنیسة سان رومان، ودیر سانتا 

الیمن والسالمة "یر  ال كونسیبسیون فرانسیسكا، و في د" عافیة كافیة"إیزابیل؛ و
في كنیسة سانتیاجو دى الرابال، وأحیانا كانت تكون كلمات دعائیة " والعزة والكرامة

  .  في دیر سان خوان" بركة"في دیر سانتا إیزابیل، و " الیمن"فقط مثل 
                                                           

18 MARTÍNEZ CAVIRO, B.: Mudéjar toledano. Palacios y conventos. pp. 409-410. 
19 PÉREZ HIGUERA, T.: Arquitectura mudéjar en Castilla y León, Junta de Castilla y 
León, 1993, pp. 92- 94.   
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ر والتحف أن معظم الكلمات والعبارات ذات الصفة الدعائیة التي نفذت على العمائ
اإلسالمیة في المغرب واألندلس هي نفسھا التي ظھرت على العمائر الدینیة والمدنیة 

وهناك العدید من األمثلة التي تدلل على ، وعلي التحف التطبیقیة المنتمیة للفن المدجن
المنفذتین على الجص بشكل تكراري " الملك الدائم العز القائم"ذلك، كما في عبارتي 

وفي قصر دون ، ان فناء قصر سویرو تییث دي مینیسیس بطلیطلةوذلك على جدر
النعمة ، الغبطة المتصلة، العافیة التامة الدائمة، عافیة باقیة، الكرامة، بركة"بدرو نجد 

الیمن والسالمة والعزة ، السعادة الدائمة، السعد الدائم، النعمة الشاملة الدائمة، الشاملة
  ".  والكرامة والسعد الدائم

  :  طرق تنفیذ الكتابات - ٤
لم تخرج طرق تنفیذ الكتابات المدجنة في كنائس وأدیرة طلیطلة عن األسالیب 
المستخدمة لتنفیذ الكتابات العربیة على جدران العمائر اإلسالمیة سواء األندلسیة أو 

  :  المدجنة، وتنحصر هذه األسالیب في
 :  الحفر على الجص -١

نظراً ألن جدران بعض الكنائس واألدیرة كانت تكسى بالجص، أو الجص الملون 
أحیانا، فأن الكتابات كانت تنفذ على الجص بالحفر البارز، وغالبا على أرضیة نباتیة 
من أوراق ومراوح نخیلیة، وهذا ما نشاهده في الكتابات المنفذة على الجص في كال 

نیسة سان أندرس، المعبد الیھودي الترانسیتو، من دیر ال كونسیبسیون فرانسیسكا، ك
كنسیة سان خوان دى ال بینیتینسیا، دیر سانتو دومنجو الملكي، ودیر سان خوان 

  .  الملكي
 :  الحفر على األخشاب -٢

استخدم أسلوب الحفر على الخشب لتنفیذ بعض الكتابات في كنائس وأدیرة طلیطلة 
لكمر الخشبي بدیر سانتا أورسوال، وذلك كما هو الحال في الكتابات المنفذة على ا

  .  بطریقة الحفر البارز
 :  الكتابات المنفذة باأللوان على الخشب -٣

نفذت بھذه الطریقة بعض الكتابات كتلك الموجودة في دیر سان كلمنتھ، وذلك باللون 
    .األبیض على أرضیة حمراء داكنة، وفي كنیسة سان خوستو وباستور

 :  الكتابات المنفذة باأللوان على الجص -٤
توجد بعض نماذج من الكتابات المنفذة بھذه الطریقة كما في كتابات كنسیة سانتیاجو 

، وذلك في كتابات اإلزار الممتد أسفل جانبي السقف الجملوني )الربض(دى الرابال 
جمیع للجزء األوسط من الكنیسة، وذلك باللون األزالق الداكن على الجص، وفي 
  .  كتابات كنیسة سان رومان، المنفذة بكال من اللون األزرق واألحمر على الجص

إن هذه الطرق نفسھا نجدها مستخدمة في تنفیذ الكتابات على كافة العمائر األندلسیة 
اإلسالمیة والمدجنة، فبالنسبة للحفر على الجص نجده مستخدما لتنفیذ الكتابات في 

عفریة بسرقسطة، وفي كافة الكتابات المنفذة على جدران الفن اإلسالمي في قصر الج
قصور الحمراء بغرناطة، وفي كتابات قصر سانتو دومنجو ومدخل فندق الفحم 
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بغرناطة، وفي الفن المدجن نجده في الكتابات في دیر الس إویلجاس ببرغش، وفي 
على  قصر دون بدرو بإشبیلیة، ودیر سانتا كالرا بتوردیسیاس، وبالنسبة للحفر

اإلخشاب نجده في الفن اإلسالمي في كتابات األفاریز الخشبیة الممتدة أسفل سقف 
البھو الشمالي من قصر جنة العریف بالحمراء، وفي قصر سانتو دومنجو بغرناطة، 
أما بالنسبة لتنفیذ الكتابات باأللوان على الخشب فنجده في مصلى سانتیاجو بدیر الس 

تابات على األفاریز الخشبیة بقصر الحمراء إویلجاس ببرغش، وفي بعض الك
  .  بغرناطة

  :  النتائج - ٥
بعد التناول المیداني والوصفي والتحلیلي للكتابات العربیة في كنائس وأدیرة طلیطلة 

  :  یمكن تلخیص نتائج البحث في
تناول البحث موضوعا جدیدا بالنسبة للدراسات األثریة العربیة المتعلقة باألندلس،  -١

ھ لم یتم تناولھ من قبل، كما أنھ لم یلقى اإلهتمام بالدراسة والبحث من قبل حیث أن
 .  المتخصصین اإلسبان منذ أكثر من قرن

تمت دراسة الكتابات موضوع البحث بعد العدید من الزیارات المیدانیة التي  -٢
 .  أعقبھا تدوین هذه الكتابات وأماكن وجودها وتصویرها

لموجودة بكنائس وأدیرة طلیطلة وقارنھا بما هو صنف البحث أنواع الكتابات ا -٣
 .  معاصر لھا في الفن المدجن

نشر البحث مجموعة من الصور الحدیثة لھذه الكتابات والتى ال تتوفر في  -٤
 .  المراجع اإلسبانیة الحدیثة

تناول البحث بالدراسة والتحلیل دراسة الكتابات من حیث الشكل والمضمون  -٥
  .    وأسلوب التنفیذ
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Abstract: 

 This research vestifates a new study about the influence of 

islamic art on Christian Andalusian art through the study of 

Arabic inscriptions in Modagana andalusian architecture. This 

research presents important examples of Arabic inscriptions in 

the churches and monasteries of Toledo , its reading , methods of 

excution , types of scripts , thus we show an important unknown 

side of islamic art , in addition , we spot the light on Arabic 

inscriptions excuted on Christian religious structures that are 

difficult in their study due to building nature especially that 

related to monasteries in Toledo as it is difficult to have 

permission for visiting them even for Christian clerics . 

Key words: 

 Arabic inscriptions in Modagan art , Arabic inscriptions in 
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