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 مقدمة

جداؿ يف أ٨نية اتريخ الكتب واٞنكتبات ابلنسبة لقراء الشعوب ال 
يعترب موضوًعا حيوًًي ٟنذه  -فوؽ أ٨نيتو الثقافية -العربية. فهو

الشعوب، يف هنضتها اٞنباركة اٜنديثة، وما تقتضيو تلك النهضة، من 
نشر للثقافة يف ربوع الشرؽ العريب؛ ال سيما و٥نن نعلم أف األمم 

يكا، قد قامت هنضتها ٗنيًعا على دعائم من العلم األوروبية، وأمر 
والثقافة ونشر اٞنكتبات؛ ٣نا قضى على اٛنهالة، و١نا األمية فيها، 

 وحوٟنا ٗنيًعا إُف زعامة اٞندنية والتقدـ يف العصر اٜنديث.

ولقد وثبت مصر وشقيقاهتا يف الشرؽ العريب، وثبات جريئة واضحة اٞنعاَف، يف 
ٞنكتبات. ومن أمثلة ذلك، ما قامت بو وزارة الرتبية والتعليم يف ميداف نشر الكتاب وا

مصر، من إنشاء قسم خاص برتٗنة أمهات الكتب األوروبية إُف اللغة العربية، وقسم آخر 
ٞنشروع "األلف كتاب" لنفس الغرض، وىي خطوة كربة يف ىذا الشأف؛ كما يعترب إنشاء 

الواثئق واٞنكتبات" َنامعة القاىرة، خطوة أخرى "دار الواثئق التار٫نية" ابلقاىرة، و"قسم 
٥نو االىتماـ ابلواثئق، و٥نو إعداد أخصائيٌن يف الواثئق وفن الكتاب، ويف إدارة 

 اٞنكتبات، وكلها من دعامات هنضة الشعوب العربية.

أماـ كل ىذه األمور، ظهرت اٜناجة اٞنلحة ٥نو تزويد اٞنكتبة العربية، ّنراجع 
 يف ىذا الشأف.للقارئ العريب 

 Svendٞنؤلفو العبلمة  .Histoire du Liverفبدأان هبذه لرتٗنة لكتاب: 

Dahl ،كبًن أمناء جامعة كوبنهاجن، والذي أودع كتابو ثروة علمية، وعمًقا يف البحث ،
من ُنث شامل مفصل  -بٌن دفتيو -٩نعلو يف مصاؼ أندر الكتب يف اببو؛ ٞنا وعاه

 أقدـ العصور ح ى انآف، يف ش ى ببلد العاَف، مبتدًً ّنصر، لتاريخ الكتاب منذ نشأتو يف
مهد اٞندنية، وأـ الكتاب واٞنكتبات، منذ فجر حضارة اإلنساف. ومنها انتقل اٞنؤلف إُف 
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دراسة اتريخ الكتاب يف الصٌن وآشور واببل، مث على لفافات اٛنلد اٞنكتوبة عند اإلغريق 
لص من ذلك كلو إُف دراسة الكتاب يف آخر والروماف ورىباف العصور الوسطى؛ مث خ

.  مراحلو اليت وصل إلينا هبا اليـو

إُف استعماؿ الورؽ منذ بدأ اخرتاعو يف الصٌن،  -يف خبلؿ ذلك -وتعرض اٞنؤلف
 ح ى وصل إُف ما ىو عليو انآف يف أرقى الدوؿ.

 -وال يقتصر العبلمة "سفند داؿ" يف ُنثو على اتريخ الكتاب فحسب، بل يتعرض
لتاريخ اٞنكتبات كذلك، منذ عصر ما قبل اٞنيبلد يف مصر الفرعونية،  -ُف انب ذلكإ

حٌن كاف يديرىا كهنة آموف ورع، ويعدوف فيها تبلميذىم إعداًدا مهنيًا ٟنذه الوظيفة، كما 
.  نفعل ٥نن اليـو

وتطرؽ اٞنؤلف من ذلك إُف دراسة مكتبات العصور الوسطى يف أورواب، سواء  
رية، أو كنيسة أو اببوية، أو جامعية، أو مكتبات خاصة؛ ح ى انتهى يف كانت مكتبات دي

 آخر األمر، إُف دراسة أحدث مكتبات أورواب وأمريكا يف القرف العشرين.

أما يف اتريخ التجليد، فقد سار اٞنؤلف على نفس النسق، من حيث تتبعو لسلسلة 
 ى األقطار الشرقية والغربية، بل تطور ىذا الفن، منذ أًيـ الفراعنة أيًضا ح ى انآف، يف ش

وش ى العصور أيًضا، سواء كاف ْنليًدا بورؽ الربدي عند الفراعنة، أـ ْنليًدا ابألغلفة 
اٛنلدية واٜنوافظ اٝنشبية واٜنجرية يف العصر اإلغريقي الروماين، أـ ْنليًدا ابلذىب 

يدات اٛنلدية والورقية والفضة واألحجار الكر٬نة يف العصور الوسطى، األوروبية، أـ ابلتجل
 اٞنعروفة لنا انآف.

بدراستو دراسة فناف، ٞنراحل تطور  -إُف جانب ذلك كلو -وامتاز "سفند داؿ"
؛ سواء كاف ذلك التصوير ابلتلوين  تصوير الكتاب يف ش ى العصور، منذ القدـ ح ى اليـو

الشمسي اليدوي، أـ ابٜنفر اليدوي على اٝنشب والنحاس واٜنجر، أـ بطرؽ التصوير 
وانآِف اٜنديث، وىو تعرض بلغ الغاية يف الوضوح ٞنوضوعات دقت تفاصيلها. وىذا ٣نا 

 يشهد لو ابلذوؽ الفين، وطوؿ الباع يف ىذا السبيل.
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يضاؼ إُف ذلك أيًضا ما تعرض لو ىذا الكتاب، من اتريخ مفصل للطباعة منذ 
ة األٞناين، ح ى انآف؛ يف نشأهتا يف القرف اٝنامس عشر، يف عهد جوتنربج، ٢نرتع الطباع

ش ى الدوؿ األوروبية: مثل أٞنانيا وإيطاليا وفرنسا وا٤نلرتا وبلجيكا ودوؿ الشماؿ، وما 
تطلبو ذلك من دراسة ٢نتلف أ٧ناط اٜنروؼ الطباعية، ووسائل الطباعة هبا، مع مقارنة 

آخر  -يف ىذا الشأف -بعضها ببعض يف داخل ىذه الدوؿ ويف خارجها؛ متناواًل 
بتكرات فن الطباعة اٜنديثة والتصوير اٜنديث، وما حواه من معجزات طباعية تفوؽ حد م

 الوصف.

وَف ينس اٞنؤلف أف يتناوؿ يف كتابو إبسهاب، حياة ْنار الكتب ونقاابهتم، 
 وقوانينهم، يف ش ى الببلد، وعلى ٢نتلف العصور.

حيو التار٫نية وٗنلة القوؿ أف ٟنذا الكتاب ستة فروع رئيسية، تناولت ش ى منا
 مفصلة من أقدـ األزمنة، إُف اليـو وىي:

 مادة الكتاب وشكلو. -2

 ْنليد الكتاب. -0

 تصوير الكتاب. -3

 اتريخ طباعة الكتاب. -4

 أنظمة ْنارة الكتاب وقوانينو. -5

 اتريخ اٞنكتبات يف ش ى ببلد العاَف. -6

ها، ٣نا ٩نعلو عمدة وال جداؿ يف أف ذلك كلو، يشهد للمؤلف بغزارة اٞنادة، وعمق
، Louis Barthouيف اببو؛ ح ى إف الذي كتب تصدير مؤلفو ذاؾ، إ٧نا ىو العبلمة 

 Institut deالذي كاف من كبار وزراء فرنسا، كما كاف عضًوا ابجملمع الفرنسي 

France.وىاوًًي عظيًما للكتب، عرؼ ببحوثو وتراٗنو العديدة لرجاؿ الثورة الفرنسية ، 
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وخاصة يف ىذه اٜنقبة ابلذات من  -أف نغفل فضل ىذا الكتابىذا وال ٩نب 
يف اإلشادة ّنجد مصر األثيل يف اتريخ الكتاب واٞنكتبات أًيـ الفراعنة،  -هنضتنا اٞنباركة

وما كاف للعرب من فضل على أورواب يف تعليمها صناعة الورؽ والتذىيب والتجليد 
يثة. أما الرسـو العديدة الواردة هبذا الشرقي طيلة العصر الوسيط ح ى عصر النهضة اٜند

الكتاب، فبل جداؿ يف لزومها كمادة أساسية إليضاح دقائقو الفنية، وإف كنا َف نقنع هبا، 
 فأضفنا إليها رسوًما أخرى لزًيدة الفائدة.

وإننا لنعتقد ٢نلصٌن يف ملء ىذا الكتاب، لثغرة ىامة يف اٞنكتبة العربية، بوصفو من 
بيل، وإف كنا نرجو اعتباره خطوة، تتبعها خطوات يف ميداف الثقافة الكتب يف ىذا الس

 اٞنكتبية العربية يف الشرؽ أبسره.

 سدد هللا خطاان وىداان سواء السبيل.
 توفيق اسكندر ودمحم صبلح الدين حلمي

 2958القاىرة يف فرباير 
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 اجلزء األول

 تاريخ الكتاب يف العصىر القدمية

حقبة تزيد على نيف وٙنسة آالؼ سنة، ومع ذلك فبل ٤ند يف ٬نتد اتريخ الكتب 
الثلثٌن األولٌن من ىذا التاريخ الطويل، إال قليبًل من الوقائع اٞنتناثرة اليت ٬نكن االرتكاف 

 إليها، يف تكوين فكرة عن حالة الكتاب يف ىذه األزمنة السحيقة.

ىذا اٞنيداف من كشوؼ ٟنا  وعلى الرغم من اٜنفائر األثرية اٞنعاصرة، وما أتت بو يف
قيمتها، إال أنو َف يزؿ أمامنا كثًن من الغوامض واألمور اليت يعرتيها الشك يف ىذا اٞنيداف؛ 
ح ى إف كتاب العصر الروماين، وىم مرجعنا األكرب يف كل ما يتعلق بتاريخ اٜنضارات 

 القد٬نة، ال ٬ندوننا إال ّنعلومات ضئيلة جًدا يف ىذا الشأف.

بغي فحص ذلك اٞنوضوع بغاية اٜنذر؛ إذ كثًنًا ما أنذت بعض الكشوؼ وٟنذا ين
األثرية اٞننعزلة أساًسا الستنباط نتائج وآراء عامة، فما لبثت أف زعزعتها وقضت عليها  

 كشوؼ اتلية.

 ٌفبفبد اٌجطزٞ اٌّظطٞ

كما كاف ٟنم كاف للمصرين القدماء قصب السبق يف اتريخ الكتابة والكتب،  
السبق دائًما يف كل ميادين اٜنضارة اإلنسانية. وكاف ىذا السبق يف ميداف الكتب والكتابة 
أمرًا طبيعًياف ٞنا ارتبط هبذه اٜنضارة اٞنصرية من ازدىار أديب شهدت بو اٜنفائر العلمية 

 واألثرية يف امرباطورية الفراعنة.

 ٔجبد اٌجطزٞ ٚاػسازٖ

نبات ٚناه  -يف اٞنياه انآسنة ومستنقعات دلتا النيل -كثر يف العصور القد٬نة
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وىو اسم ال يعرؼ لو مغزى، وينتمي ىذا النبات  Papyrosاإلغريق ابسم "اببًنوس" 
إُف فصيلة النبااتت اٞنفصلية، وقد أصبح انآف اندر الوجود. وقد استخدمو اٞنصريوف يف 

 ش ى األغراض.

اؽ ىذا النبات، وىي مثلثة الشكل، قد ويعنينا ىنا من ىذه األغراض استعماٟنم لس
يصل ارتفاعها إُف عدة أمتار. وكانوا يشقوف لباب ىذا النبات إُف شرائح رقيقة للغاية؛ مث 
تضغط وتصف صفوفًا الواحدة َنانب األخرى. وبعد ذلك يوضع فوقها طبقة أخرى من 

الطبقتٌن الشرائح، ُنيث تكوف متعامدة مع األوُف، مث يطرؽ ابٞنطرقة على ىاتٌن 
اٞنتعامدتٌن من الشرائح؛ إُف أف تلتصقا. ويبدو أف العصارة الصمغية الكائنة يف ىذه 
الشرائح، كانت تساعد على التصاؽ الطبقتٌن، كما ٪نتمل أيًضا أهنم كانوا يستعملوف 
صمغًا خاًصا. وعلى أي حاؿ، فإف االلتصاؽ كاف قوًًي بدليل اٞنتانة اليت َف تزؿ ٓنتفظ هبا 

 يـو معظم أوراؽ الربدي، رغم مرور قروف عدة على صنعها.إُف ال

كانوا يطلوهنا ابلصمغ   -بعد توحيد الشرائح يف ورقة على ىذا النحو -و٪نتمل أهنم
ح ى ال تنتشر الكتابة عليها، مث كانت ْنفف يف الشمس وتصقل ح ى يصًن سطحها 

قلت جودهتا. وقد استمرت المًعا براقًا. وبعد االنتهاء من صنعها تصبح مرنة لينة مهما 
ىذه اٞنرونة إُف انآف بدرجة تدعو إُف اإلعجاب. وبعد ىذا كانت تلصق ىذه األوراؽ 

 بعضها ببعض من اليسار إُف اليمٌن يف قطع طويلة.

ويبدو أف ورؽ الربدي دخل يف طور التصنيع منذ عهد مبكر، ح ى إنو كاف يباع 
" أو "ابالت" يقطع منها فيما بعد الورؽ يف وقتنا ىذا، أي يف ٠نموعات كبًنة،  ويف "حـز

 اٜنجم اٞنطلوب حسب اٜناجة.

سنتيمرتًا،  27و 25وبوجو عاـ كانت تستخدـ قطع من الربدي يرتاوح طوٟنا بٌن 
 وإف يكن قد عرؼ يف العصور اٞنتأخرة أحجاـ تصل إُف ثبلثة أضعاؼ ىذا الطوؿ.

ُف االصفرار أو بيضاء تقريبًا. أما وأحسن أنواع الربدي، ما كانت ألوانو فآنة مائلة إ
األصناؼ الدنيا، فكانت ٔنتلف يف اٚنرارىا قلة وكثرة. وىذا وقد بلغت صناعة الربدي 
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أوجًها يف األلف الثالث قبل اٞنيبلد، وَف تتعده فيما بعد. و٪نتمل وجود اختبلؼ يف 
عتو؛ وإف  تفصيبلت صناعة الربدي وأشكالو، على مر العصور، تبًعا الختبلؼ طرؽ صنا

كنا نفتقر يف ىذا الشأف على معلومات دقيقة. وفضبًل عن ذلك فهناؾ كثًن من النقط 
الغامضة فيما يتعلق هبذه الصناعة، ح ى إف وصف الربدي كما نعهده انآف َف يستق من 

الكبًن، مكمبًل  Pliniusاٞنصادر اٞنصرية، وإ٧نا استقيناه من الكاتب الروماين أفلينوس 
 فيف من علماء انآاثر اٞنصرية احملدثٌن.ّنا قاـ بو ل

ٕنيزت كافة أنواع الربدين سواء أكانت من النوع اٟنًناطيقي الذي يرجع إُف أقدـ 
العصور، أو كانت من نوع أقل يرجع إُف عصر أحدث بصفة عامة: وىي االختبلؼ 

منو بسبب وضع طبقيت الشرائح  القائم بٌن وجهي الورقة. وىذا االختبلؼ أمر ال بد
الربدية متعامدتٌن إحدا٨نا على األخرى. ويسمى الوجو الذي صفت فيو الشرائح أفقية 

( وىو الوجو الذي كاف يكتب عليو يف العادة، أما الوجو انآخر Rectoابسم وجو الورقة )
ا ما فإنو اندرً  -والذي صفت فيو الشرائح رأسية -Versoاٞنعروؼ ابسم ظاىر الورقة 

 استخدـ يف الكتابة. ىذا وإف مادة الربدي اٞنرنة كانت صاٜنة للطي.

وإذا ما طوى الربدي يف أدراج أو لفافات، فإف وجو الورقة يكوف إُف الداخل، يف 
 حٌن أف ظاىرىا الذي ال يكتب عليو يكوف الغبلؼ اٝنارجي.

قراءتو، كاف ال والكتاب اٞنصري القدًن كاف على شكل درج أو لفافة. وإذا ما أريد 
 بد من نشر )أوفرد( اللفافة، ح ى تظهر الكتابة تدر٩نًا.

وجرت العادة أال تكوف السطور بطوؿ لفافة الربدي، ولكن كانت اللفافة تقسم إُف 
أعمدة من سطور قصًنة جًدا، وىكذا كاف الكتاب يقسم إُف أقساـ تشبو الصفحات، 

 وتظهر للعياف كلما نشرت اللفافة.

طوٟنا عشروف  Leipzigت اٞنعروفة لفافة بردية ّنكتبة جامعة لينرج ومن الربدًي
مرتًا تقريبًا وٓنتوي على مائة وعشر )صفحات(، كتبت بداية النص عليها من اٝنارج ومن 
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 جهة اليمٌن، وتتابعت الصفحات فيها من اليمٌن إُف اليسار.

لقد٬نة ذات الرسـو أما الكتابة اٞنستخدمة فيها، فلم تكن الكتابة اٟنًنوغليفية ا
اٞنتعددة، اليت اعتدان أف نراىا يف النقوش اٜنجرية الفرعونية اٞنقدسة؛ وإ٧نا كانت نوًعا من 

 الكتابة السريعة السهلة اليت انتشرت من عهد مبكر، وتكتب خاصة على الربدي.

وكاف يطلق على ىذه الكتابة اسم الكتابة اٟنًناطيقية أي الكتابة الكهنوتية، كما 
 أرقى أنواع الربدي ابلربدي اٟنًناطيقي كذلك. عرؼ

وىناؾ طريقة أخرى للكتابة استعملت يف عصر متأخر، تعرؼ ابلد٬نوطيقية أو 
 الشعبية؛ وكانت أكثر بساطة وسهولة.

قبل اٞنيبلد تقريبًا، وإف كاف  0422أما أقدـ لفافة بردية معروفة، فرتجع إُف عاـ 
يف الكتابة، منذ عهد الكتابة اٟنًنوغليفية؛ بدليل  من الثابت أف ورؽ الربدي قد استعمل

 أف أحد حروؼ الكتابة اٟنًنوغليفية، ٬نثل شكل لفافة بردية.

 أزٚاد اٌىزبثخ

استخدـ اٞنصريوف للكتابة ساقًا من الغاب، كاف يربى برًًي مائبًل، ُنيث تسهل 
فقد بدئ منذ القرف الكتابة هبا كتابة غليظة أو دقيقة تبًعا الختبلؼ توجيهها. ومع ىذا 
. وكاف Calamusالثالث قبل اٞنيبلد ابستعماؿ قلم مربي برًًي مدببًا، وكاف يسمى ابلقلم 

ىذا القلم يسمح ابٜنصوؿ على كتابة أكثر دقة، صارت منذ ذلك اٜنٌن شائعة 
االستعماؿ. أما اٞنسطرة اليت كانت تستخدـ يف تسطًن األسطر والصفحات، فكانت  

 ء جزًءا ال غىن عنو لكل كاتب.كالقلم سواء بسوا

أما اٜنرب الذي كاف يستخدـ إذ ذاؾ فكاف يصنع من الصناج أو فحم اٝنشب 
.  ٢نلوطًا ابٞناء والصمغ، وكاف أجود بكثًن من اٜنرب الذي نستعملو اليـو

وال غرو يف ذلك فقد حافظت كتابة الفراعنة على لوهنا األسود الناصع اٛنميل 
لك استعمل اٜنرب األ٘نر وخاصة يف ٓنرير العناوين ورءوس عدة آالؼ من السنٌن. كذ
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٪نفظ فرجونو وحربه يف اٞنقلمة، وىي قطعة مستطيلة  Scribeالفصوؿ. وكاف الكاتب 
ورقيقة من اٝنشب، هبا ٠نرى للقلم وفجواتف أو أكثر للحرب. واستخدـ اٞنصريوف ٜنفظ 

ارجي للفافة كاف أكثر تعرًضا الربدي جرات من اٝنشب أو الفخار. ونظرًا ألف الوجو اٝن
للتلف، فإنو كاف يصنع ُنيث يكوف أكثر صبلبة، أو أنو كاف ٪نافظ عليو بوضعو داخل 

 غبلؼ. وكذلك كانت أطراؼ اللفافات تلصق هبا الشرائح زًيدة يف تقويتها.

 ٔسٚح أٚضاق اٌجطزٞ

رجع إُف إذا كانت أوراؽ الربدي قد وصلتنا بكميات كبًنة نوًعا ما، فإف ذلك ال ي
مادهتا اٞنصنوعة منها. وحسبما يقوؿ الكتاب األقدموف، فإف اللفافة الربدية اليت بقيت 
بضع مئات من السنٌن، تعترب قد بلغت من العمر عتًيا. وىناؾ كثًن من الكتاب يشكوف 
ضعف ٓنمل أوراؽ الربدي، وقلة مقاومتو لعوادي الزمن، فضبًل عن تعرضو غالًبا لآلفات 

ليت حاولوا مقاومتها بغمس ورقة الربدي يف زيت شجر األرز. على أف واٜنشرات، ا
الرطوبة كانت أعظم أعداء الربدي. ويصعب ابلطبع تكوين فكرة عن عدد أوراؽ الربدي 
اليت أابدهتا الرطوبة. وكل ما ٬نكن قولو هبذا الصدد ىو أف كل ما يوجد من أوراؽ الربدي 

ر، ال ٬نثل إال جزًءا ضئيبًل للغاية من الربدًيت اليت  يف متاحفنا ومكتباتنا يف الوقت اٜناض
كتبت يف العصور اٞناضية. وٖنت دليل غًن مباشر على أف الرطوبة كانت السبب الرئيسي 
يف القضاء عليها، أال وىو أف معظم ما كشف من بردًيت قد عثر عليو يف حفائر أجريت 

قد استخدـ  -كما سنرى فيما بعد  -يف مصر. وعلى الرغم من أف العاَف اليوانين الروماين
الربدي مدة قرنٌن من الزماف تقريبًا، وبنسبة أكرب ٣نا استخدمو اٞنصريوف، فإننا َف نعثر يف 
تلك الببلد إال على عدد قليل نسبيًا من اللفافات الربدية. وال ريب يف أف ىذا يرجع إُف 

 مصر كاف عامبًل رئيسًيا يف األثر الشيء للمناخ يف ىذه الببلد، يف حٌن أف جفاؼ اٛنو يف
 اٞنعاونة على حفظ الربدي فيها.

والواقع أف اللفافات الربدية اٞنطمورة يف رماؿ مصر، قد حفظت ٕناًما كما لو كانت 
يف متحف، بل وكاف حفظها أفضل ألف يف اٞنتحف يتطلب وضعها بٌن ألواح زجاجية 
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ابر قدماء اٞنصريٌن اليت كانت ١نكمة اإلغبلؽ. ىذا وقد كشف أكرب ىذه الربدًيت يف مق
أصلح األماكن ٜنفظ مادة سهلة التلف كمادة الربدي. ويف القروف األخًنة السابقة على 
ظهور اٞنسيح جرت العادة أف تصنع توابيت اٞنومياء من قصاصات من أوراؽ الربدي 
يلصق بعضها ببعض مث تغطى بطبقة من اٛنص. وىكذا وصلنا عدد كبًن من النصوص 

 وبة على أوراؽ الربدي.اٞنكت

 وزت اٌّٛرٝ

يرجع الفضل يف إنقاذ معظم أوراؽ الربدي اليت وصلتنا؛ إُف العادة الدينية، اليت 
جرت على وضع عدة نصوص مقدسة، وصلوات وغًن ذلك، يف قرب اٞنيت، بقصد 
٘نايتو يف رحلتو إُف مقر اٞنوتى. ومن أىم ىذه النصوص "كتاب اٞنوتة" الذي لعب دورًا 

قبل اٞنيبلد تقريبًا. وقد ٓنوؿ نصو تدر٩نًا  2822ا يف ىذا الشأف. وىو يرجع إُف سنة ىامً 
ح ى أصبح تقليدًًي. ويبدو أف الكهنة أنتجوه على نطاؽ واسع، وتركوا بو مكااًن خالًيا 
لقيد اسم اٞنتويف، وجعلوا منو ْنارة شبيهة بتجارة الكنيسة الكاثوليكية وبيعها كصكوؾ 

بعد. وكانت بيع كتب اٞنوتى، الشكل الوحيد الذي عرفتو ْنارة الكتب يف الغفراف فيما 
 مصر القد٬نة، إذ أنو َف يصل إلينا من ىذه التجارة أثر آخر.

أما عن كتب اٞنوتى ىذه، فإهنا ٔنتلف فيما بينها من حيث روعة تصويرىا. ويفرتض 
يضيف الكاتب إليها أف ىذه الصور كاف يرٚنها أواًل بصفة عامة أحد الفنانٌن، مث 

النصوص البلزمة. ويف أغلب اٜناالت، كانت ىذه الصور توضع حوؿ النصوص على 
طوؿ اللفافة الربدية، أو يف أعلى النص. وىذه الصور تتفاوت فيما بينها من حيث قيمتها 
الفنية، تفاواًت كبًنًا، وإف كانت كلها تشرتؾ يف الطراز الذي امتازت بو النقوش اٞنصرية. 

توي بعض كتب اٞنوتى على صور ملونة تتفاوت فيما بينها من حيث فخامة إعدادىا. وٓن
و٪نتمل أهنا كانت ٢نصصة للموتى األغنياء، أو العظماء، يف حٌن أف العامة كانت تقنع 

 ّننتجات غاية يف التواضع والبساطة.

يكن  وكاف الربدي كما نعلم سلعة غالية، خاصة إذا كاف يصدر ابٛنملة. على أنو َف
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اٞنادة الوحيدة اليت استعملها اٞنصريوف للكتابة، إذ كانوا يستعملوف ألواًحا من اٝنشب، 
اٞنغطى ابٛنص لتدوين النصوص اٞنوجزة، كما كانوا يستعملوف ألواًحا مربعة من اٜنجر 

 اٛنًني والفخار والرؽ.

 ِىزجبد ِظط اٌفطػ١ٔٛخ

القدًن. وَف يكن يف مصر أو  نكاد ال نعلم شيئًا عن اٞنكتبات اٞنصرية يف العصر
غًنىا ٕنييز بٌن ٠نموعات الكتب واحملفوظات. وال غرو فقد اشرتكت الكتب والواثئق يف 
شكلها اٝنارجي وتطلبت االجراءات نفسها يف اٜنفظ. وكانت مكتبات العصر القدًن يف 

د وجدت مصر، كما كانت يف غًنىا ملحقة ابٞنراكز الدينية أي ابٞنعابد واٟنياكل. ىذا وق
َنوار طيبة مقرباتف تدؿ نصوصها على أف صاحبهما كاان ٪نمبلف لقب "مكتيب"، ودفن 
هبا األب وابنو، وال ريب يف أهنما كاان ينتمياف إُف أكرب ىيئة للعلماء وىي طبقة رجاؿ 

 الدين أو الكهنة.

ساسية للكتابة، وحددت بذلك يف نفس الوقت الذي كانت فيو ورقة الربدي مادة أ
ازدىرت يف صقع انء  -وىو شكل اللفافة الربدية -الشكل اٝنارجي للكتاب اٞنصري

 آخر، حضارة أخرى بلغت حًدا ٣ناثبًل من الكماؿ، وبدت آاثره يف فن الكتاب.

ففي خبلؿ األلف الثالث قبل اٞنيبلد، أظهرت الصٌن نشاطًا أدبيًا وإف يكن غًن 
٣نكن الكبلـ عن الكتب يف ذلك الوقت. واٞنعروؼ أنو يف األلف الثاين قبل اٞنيبلد، كاف 

، Laotseيف ىذه الببلد مؤرخوف إمرباطوريوف، من أشهرىم الفيلسوؼ الكبًن الوتس 
 وكاف أمٌن ١نفوظات الببلط االمرباطوري.ؽ.ـ؛  522الذي عاش حواِف عاـ 

 اٌىزت اٌرشج١خ

كانت اٞنواد اٞنستخدمة إذ ذاؾ يف النقش، تشمل بصفة خاصة األلواح اٝنشبية 
اليت ٓنفر آبلة مدببة. وفيما بعد كتب عليها ابٜنرب بوساطة قلم من الغاب الرفيع. وَف يبق 
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ئيسي يف ذلك إُف األمر العاِف شئ يذكر من ىذه اٞنخطوطات اٝنشبية. ويرجع السبب الر 
 023يف سنة  Tsin Shihuangtiالذي أصدره اإلمرباطور الصيين تسن شهوا٤نيت 

ؽ.ـ، إبابدة ٗنيع الكتب، عقااًب ٞنؤلفيها الذين ْنرأوا على نقد نشاطو السياسي. فلم ينج 
من اٜنريق غًن عدد قليل من الكتب اٝنشبية اليت كتبت بعد ذلك، فقد تلف أكثرىا 

 ٓنت األرض.

 اٌىزت اٌحط٠ط٠خ

تلك احملاوالت  إال أف اإلمرباطوري السابق، أدى إُف ظهور نشاط أديب كبًن، بفضل
اليت بذلت إلصبلح النكبة اليت أصابت الكتب اٝنشبية، وذلك ابلبحث عما كاف ال 

وإعادة ٓنريرىا. فلم  Confuciusيزاؿ ابقيًا من انآداب القد٬نة يف عصر كونفوشيوس 
يقنع الناس ابأللواح اٝنشبية، وبدأوا يستخدموف اٜنرير، ويكتبوف عليو أبقبلـ من الغاب 

 حيث مرونتو وبريق سطحو؛ وإف كاف أغلى منو ٖنًنا.وخاصة من 

مركز حضاري كبًن وىو آشور وكلدًي. وترجع  -عدا مصر والصٌن -كاف ىناؾ
 دراسة اتريخ الكتاب فيو إُف األلف الثالث ؽ.ـ.

 ١ٔNiniveٕٛٞ  Nippurأٌٛاح ١ٔجٛض 

البابلية، فيما بٌن  Nippurأدت اٜنفائر اليت أجريت يف ضواحي مدينة نيبور 
ـ، واليت قاـ هبا أثريوف أمريكيوف، إُف العثور على معبد امتؤلت 2922و 2892سنيت 

حجرات كثًنة منو أبلواح من الطٌن، ٣نا دؿ على أهنا كانت يف األصل جزًءا من مكتبة 
 النصف الثاين من األلف الثالث )أي بٌن سنيت غنية، و٢نزف للواثئق اليت ترجع إُف

ورساـ  Layardؽ.ـ(. ىذا وقد كشف العاٞناف الربيطانياف ال ًيرد  0222إُف  0522
Rassam  ١نفوظات وألواح مكتبة اٞنلك آشور ابنيباؿ 2852حواِف عاـ ،

Ashurbanipal  ملك آشور يف نينوي. وكانت ىذه الواثئق ترجع إُف القرف السابع
 لوح. 00222، كما تضم ؽ.ـ
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 اٌىزبة ا٢شٛضٞ اٌجبثٍٟ

كانت حروؼ الكتابة ٓنفر على ألواح، وىي َف تزؿ بعد لينة رطبة، وذلك 
ابستعماؿ آلة غًن حادة مثلثة الشكل مصنوعة من اٞنعدف أو العاج أو اٝنشب. وإذا  

Cunéiformeكانت كتابة البابلٌن وانآشوريٌن قد أنذت شكل الزواًي 
يرجع  ، فإ٧نا(2)

ذلك إُف اٞنادة وانآلة اٞنستعملٌن يف ىذه الكتابة. وبعد االنتهاء من الكتابة على األلواح؛  
 كانت توضع كاللنب اجملفف يف أفراف كي تكتسب صبلبة.

ويوجد على سطح بعض األلواح الكبًنة ثقوب صغًنة، تسمح ِنروج البخار منها، 
ح، فكانت متفاوتة تفاواًت كبًنًا، وإف كاف أثناء عملية إنضاجها. أما عن أحجاـ ىذه األلوا 
العادي. وبصفة عامة كاف ظاىر ىذه  8/2أغلبها يف حجم نصف الورقة من قطع الثمن 

 يكتب عليو كذلك. -وىو إما مقعر أو مدبب -األلواح

 اٌّىزجبد اٌجبث١ٍخ ٚاألشٛض٠خ اٌىج١طح

اٜناؿ ٠نموعات كبًنة من كاف البابليوف شعًبا ١نًبا للكتابة، وٟنذا كاف لديهم بطبيعة 
، بل تعداه إُف مدف اببل Nippurاأللواح احملفورة، فلم يقتصر األمر على مدينة نيبور 

، وغًنىا من اٞندف اليت  Kuta، وكوات Borsippa، وبورسبا Urukاألخرى مثل أروؾ 
كانت مراكز للمكتبات الكربى. وإذا أخذان ّنا ذكره اٛنغرايف واٞنؤرخ اليوانين سرتابوف 
)األمازي(، فإف مدينيت أروؾ وبورسبا كانتا ال تزاالف موجودتٌن يف عصر اإلغريق. أما يف 

 Arbelaوإربل  Kalachآشور فإف أشهر مكتباهتا كانت مكتبات معابد آشور وكلش 
قبل سقوط االمرباطورية انآشورية  -. وقد أضيف إُف ٠نموعات نينويNiniveونينوي 
 اٞنكتبة الضخمة واحملفوظات اٝناصة ابٞنلك آشور ابنيباؿ، اليت ذكرانىا آنًفا. -بقليل

                                                 
وٟنػػذا ٚنػػي ىػػذا اٝنػػط ابٝنػػط  -ومعناىػػا وتػػد أو إسػػفٌن Cunenusإُف الكلمػػة البلتينيػػة  Cunéiformeترجػػع كلمػػة ( 2)

اٍف وقػػد حرفػػت   اٞنسػػماري أو اإلسػػفيين ألف حروفػػو علػػى شػػكل أسػػافٌن كمػػا يف الرسػػم انآ : 
يف اللغػػػة الفرنسػػية القد٬نػػػة يف العصػػػور الوسػػػطى ومعناىػػا حػػػق ضػػػرب العملػػػة  Coinsالبلتينيػػػة إُف  Cuneusكلمػػة 

 ّنعىن زاوية. Coinسكها مث حرفت إُف و 
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ويبدو أف ىذه اٞنكتبة، أنشأىا اٛند األكرب للملك آشور ابنيباؿ اٞنسمى سرجوف 
تبلغ أوجها إال يف حكم آشور ابنيباؿ نفسو، الذي أمر أبف ، وإف َف Sargon IIالثاين 

يوضع هبا نسخة "مبوبة" من النصوص اٞنستقاة من كافة ١نفوظات اٞندف واٞنعابد. وبذلك 
 جعل من عاصمتو ىذه مركزًا رئيسًيا للعلـو انآشورية.

وقد كتب كثًن من ىذه النصوص ابللغة السومرية، وىي اللغة اليت كانت تتكلمها 
عوب الفرات قبل العهد انآشوري. وقد نقش اسم اٞنلك على ىذه األلواح، كما نقش ش

على كثًن منها اف اٞنلك قد نظمها وفحصها ورتبها يف قصره. وغالًبا ما ٬نتد النص على 
سبلسل كاملة من األلواح، تبلغ اٞنئات أحيااًن، ويبٌن آخرىا عدد األلواح اليت يشملها 

 الكتاب كلو.

 Médesاٞنكتبة اٞنلكية، ما لبث أف دمرىا يف النهاية اٞنيديوف  على أف ىذه
ؽ.ـ وَف تقض النار على ىذه  672والكلدانيوف، على أثر غزوىم نينوي وإحراقها عاـ 

األلواح الطينية ٜنسن اٜنظ قضاًءا اتًما؛ وإف كانت قد شوىت بعضها ُنيث تصعب 
ٞنتحف الربيطاين بلندف حيث تعد من قراءة كتابتها. وال زالت ألواح نينوي ١نفوظة يف ا

أىم كنوزه الغالية. وقد توصلنا بفضل ىذه األلواح إُف معرفة طيبة ُنضارة انآشوريٌن 
 القدماء وخاصة حياهتم الدينية.

 ٌحبء اٌشجط

رأينا مدى تباين اٞنواد اليت كانت مستعملة يف الكتابة، أثناء القروف األوُف من 
العصر التار٫ني، يف ٢نتلف األقطار واألزمنة، ومع ىذا فإننا َف نذكر اٞنادة اليت رّنا كانت 
أوؿ مادة استعملت للكتابة وىي ٜناء الشجر. وجدير ابلذكر يف ىذا الصدد أف الكلمة 

أطلقتا  -وكلتا٨نا ّنعىن كتاب -Liberوالكلمة البلتينية  Byblosس( اليواننية )بيبلو 
على ٜناء الشجر. وإذا علمنا أف سعف النخل بعد ْنفيفو وحكو ابلزيت، كاف يستخدـ 
يف ٓنرير اٞنخطوطات على مر العصور، وأنو ال يزاؿ إُف انآف مستعمبًل بعض الشيء يف 
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دمٌن مادة من نفس النوع، وىي مادة اللحاء اٟنند، فإننا ال ٩نب أف ندىش الختيار األق
 ٟنذا الغرض نفسو.

لقد كاف من اٞنيسور الكتابة على ىذا اللحاء، كما كاف يكتب على سعف النخل 
 ابلضبط؛ وذلك ِندشو إببرة.

 اٌمّبؾ

 Titusكذلك استخدـ القماش يف صناعة الكتب. وقد ٓندث تيتوس ليفوس 

Livus  لفافات القماش(. وغًنه من الكتاب األقدمٌن عن( 

 ٌفبئف اٌجطزٞ ػٕس االغط٠ك

٬نكن القوؿ أبف لفائف الربدي قد بدأ ظهورىا يف ببلد اإلغريق يف القرف السابع 
ؽ.ـ. ىذا وقد بدأ تصدير ورؽ الربدي اٞنصري إُف ببلد اليوانف، يف االزدًيد بصفة 

استعمالو يف القرف اٝنامس. وعدـ ذكر ىًنودوت اٞنؤرخ اليوانين  مستمرة، ح ى عم
للفافات الربدي يف وصفو مصر، قد يدؿ داللة كافية على أف استعماٟنا يف ببلده كاف أمرًا 

 مألوفًا.

 -وقد أطلق اإلغريق على ورؽ الربدي اٝناـ اٞنستخدـ يف الكتابة اسم )خارطيس
وعنها أخذت  Chartaم الروماف فسموىا )شارات( وىي قرطاس ابلعربية(، مث أخذىا عنه

 أي خريطة. Carteكلمة )كارت( 

 Kylindrosأما اللفائف الربدية، فكانت تسمى عند اإلغريق ابسم )كلندوس( 
، اليت تستعمل يف Volumenأي االسطوانة، بينما أطلق عليها الروماف اسم )فوٞنن( 

اٞننفصلة للكتاب الواحد. كذلك استخدـ  وقتنا اٜناضر للداللة على أي جزء من األجزاء
كما استعمل الروماف كلمة )توماس(   Tomosاإلغريق كلمة أخرى وىي كلمة )توموس( 
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Tomus  يف الداللة على اللفافة الربدية اٞنكونة من سلسلة من األجزاء اٞنلتصقة بعضها
 ببعض.

 اٌىزبة اإلغط٠مٟ فٟ اٌمط١ٔٓ اٌطاثغ ٚاٌضبٌش ق.َ.

أوراؽ الربدي اٞنعروفة لنا إُف القرف الرابع ؽ.ـ، وال يزاؿ خطها ١نتفظًا ترجع أقدـ 
بصبلبة الشكل اليت كاف عليها يف العصر السابق، كما عهدانىا يف النقوش اٜنجرية. وَف 
يبق من لفافات ىذه اٜنقبة سوى القليل النادر، ح ى إنو يصعب الوصوؿ إُف نتائج عامة، 

دة والثبوت إال منذ القرف الثالث ؽ.ـ.، وذلك ابالعتماد على وال أتخذ معلوماتنا يف الزًي
الكشوؼ الغنية من الربدًيت اإلغريقية اليت عثر عليها يف مصر وآسيا الصغرى بصفة 

 خاصة خبلؿ القرف التاسع عشر.

 ػظط االؼىٕسض ٚاٌحمجخ ا١ٍ١ٌٍٕٙؽز١ٗ

ثالث ؽ.ـ، فبل إذا كاف أكرب عدد من أوراؽ الربدي اٞنكتشفة، يرجع إُف القرف ال
بد من رجوع سبب ذلك إُف ازدىار اٜنضارة واٜنياة العقلية عند اإلغريق اٞنتوطنٌن أرض 
مصر، بعد أف ضم اإلسكندر األكرب ىذه الببلد إُف إمرباطوريتو الشاسعة. ومنذ ذلك 
الوقت، أصبحت أوراؽ الربدي من ٚنات اٜنياة الروحية اليواننية أكثر من أي وقت 

زادت الروابط بٌن اٜنضارتٌن اليواننية واٞنصرية، عقب تقسيم إمرباطورية  مضى. ىذا وقد
اإلسكندر وأتسيس بطليموس األوؿ ٣نلكتو القوية يف وادي النيل، مكرًسا كل قواه 

مركزًا متفوقًا: ال من الناحية السياسية واالقتصادية  -إلعطاء اإلسكندرية اٛنديدة
 فحسب، بل من انحية اٜنضارة أيًضا.

د دعا ابنو بطليموس الثاين علماء اإلغريق، وضمن ٟنم حياة ىادئة، كأعضاء يف وق
، الذي أنشئ على ٧نط Musaionٗناعة دينية مقرىا إٟنات الفنوف اٛنديد اٞنسمى 

مدرسة اٞنشائٌن الشهًنة أبثينا. على أف أىم ما اجتذب العلماء، كاف اٞنكتبة الكربى اليت 
 وافتتحها ابنو. فكر يف إنشائها بطليموس األوؿ
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 ِىزجخ االؼىٕسض٠خ اٌىجطٜ

تعترب ىذ اٞنكتبة أشهر وأعظم مكتبات العصر القدًن. وكانت تضم يف الواقع 
أو  ٠Serapisنموعتٌن: كربا٨نا كانت يف قصر اٞنلك وصغرا٨نا َنوار معبد سًنابيس 

 .Serapeionالسرابيـو 

انآداب اإلغريقية يف ٠نموعة من وكاف الغرض من إنشاء ىذه اٞنكتبة ىو ٗنع كافة 
أحسن النسخ، وترتيبها، والتعليق عليها. وقد بذلت جهود جبارة لبلوغ ىذه الغاية. 

 وىكذا شهدان أوؿ ازدىار للدراسة اللغوية.

من جلة العلماء اٞنشرفٌن على ىذه  Callimacusوكاف الشاعر كاليماكوس 
". وعلى الرغم Pinakes"بيناكس  اٞنكتبة، وأنشأ لكتبها فهارس موضوعية ٚنيت ابسم

من انداثرىا، إال أنو نسخت عنها بعض اٞنقتطفات اليت وصلت إلينا، وىي تثبت ما ٓنلى 
 بو ىذا اإلغريقي البارز من الصفات البلزمة للمكتبة.

وال ندري شيًئا مؤكًدا عن أ٨نية مكتبة االسكندرية، فيقاؿ إف اٞنكتبة الرئيسية  
لفافة تقريبًا.  43222ة بردية تقريبًا، واٞنكتبة اٞنلحقة لفاف 492.222كانت ٓنوي 

وعلى فرض صحة ىذه األرقاـ، فإهنا كانت تتضمن دوف شك عدة نسخ من الكتاب 
الواحد. وكاف ٟنا مبالغ كبًنة من اٞناؿ لشراء الكتب، كما أنو ال بد وأهنا كانت دائبة 

لطبعات النقدية للنصوص النشاط اٞنتواصل لنسخ احملفوظات اليت تبلى، أو لوضع ا
احملرفة. أما اٞنؤلفات اٟنامة الطويلة، فكانت توزع على عدة لفافات متساوية تقريبًا، مع اعتبار 
بداًيت وهناًيت الفصوؿ، يف حٌن أف النصوص القصًنة كانت ْنمع يف لفافة واحدة. وقد 

 كتبيوف.يدؿ ذلك على نزعة الٔناذ طوؿ عادي معٌن للفافات، وحسبما جرى عليو اٞن

َف تصلنا لفافة بردية ُنالة كاملة، ولكن ٪نتمل أنو قد استخدـ بصفة عامة لفافات 
طوٟنا من ستة إُف سبعة أمتار. وإذا ما طوى اٞنخطوط، فإنو كاف يتخذ شكل اسطوانة 
قطرىا من ٙنسة إُف ستة سنتيمرتات، يسهل اإلمساؾ هبا. وقد ندر أف زاد طوؿ اللفافة 
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اللفافة )أي عرضها(، فقد اختلف كذلك، وإف يكن قد  على عشرة أمتار. أما ارتفاع
ظهرت أيًضا نزعة إُف االحتفاظ بعرض اثبت. ويندر أف ٤ند يف اللفائف اليت وصلت إلينا 

سنتيمرتًا أو من  32و 02ما يزيد عرضو على ثبلثٌن سنتيمرتًا، وأغلبها يرتاوح عرضو بٌن 
ورقة الربدي، فكاف يتفاوت كذلك  سنتيمرتًا. أما اٛنزء اٞنكتوب عليو من 25إُف  20

من حيث اٞنساحة. ففي اٞنخطوطات الفاخرة، كانت اٟنوامش أىم وأكرب من نظائرىا يف 
اٞنخطوطات العادية. وكاف ارتفاع عمود الكتابة إما ثلثي أو ٙنسة أسداس ارتفاع اللفافة، 

لسطور غًن واٞنسافة بٌن عمود وآخر ٔنتلف بنفس النسبة. كذلك كانت اٞنسافات بٌن ا
١نددة، بل ومتفاوتة أيًضا يف اٞنخطوط الواحد، ح ى إف بعض األعمدة كاف ٪نوي سطورًا 

 أكثر من غًنىن وكاف طوؿ العمود بصفة عامة أكثر من عرضو.

 اٌىزبثخ

كانت اٜنروؼ الكبًنة تستعمل دوف غًنىا يف اٞنؤلفات األدبية، علًما أبف اٜنروؼ 
يف العصور الوسطى. وَف ترتؾ مسافات تفصل بٌن الكلمات، الصغًنة اليواننية َف تظهر إال 

 ٣نا أدى بطبيعة اٜناؿ إُف صعوبة القراءة.

ومن انحية أخرى جرت العادة بتوضيح هناًيت الفقرات بعبلمات ٣نيزة تسمى 
، كانت عبارة عن شرطة توضح ٓنت بداية آخر Paragraphosابسم )ابراجرافوس( 

 الكلمة تستعمل للداللة على أجزاء النص.سطر من الفقرة. وال زالت ىذه 

أما الكتابة يف اٞنخطوطات، فكانت خطًا ١نسًنا من نوع معٌن يتعلمو الكاتب أو 
الناسخ، وأنذت ابلضرورة طابًعا شخصًيا ٫نتلف من كاتب إُف آخر. وكاف كل حرؼ 

وؼ يكتب منفصبًل عن غًنه من اٜنروؼ، أما الكتابة السريعة غًن احملسنة ذات اٜنر 
 العادية فقد استخدمت يف اٜنياة العامة.

وكاف الكتاب يكونوف طبقة كبًنة مثقفة، كما كانوا يكافأوف ُنسب عدد األسطر 
اليت يكتبوهنا. و٪نتمل أف طوؿ السطر كاف ٪نتسب تبًعا لسطر عادي اطوؿ، فضبًل عن 

و، كانت أف ٗناؿ خطهم كاف موضع االعتبار أيًضا. وعندما كاف الكاتب ينتهي من عمل
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تعاد قراءتو لتصحيحو، وكاف ىو نفسو الذي يقـو بتلك اٞنهمة، أو كاف يعهد هبا إُف 
مصحح لتصحيح أخطاء الكاتب. وقد يضيف إليها يف حواشيها بعض اٞنبلحظات 

شرًحا للنص، أو بوضع بعض  Scholiesالنقدية اٞنعروفة يف اليواننية ابسم )سكولييس(   
 ىا( للفت النظر إُف خصائص األسلوب.الرموز اٝناصة )كالنجمة وغًن 

 اٌؼٕٛاْ

كاف عنواف الكتاب يذكر عادة يف هناية النص، إذا اقتضى األمر. ولعل السبب يف 
وضع العنواف على ىذا النحو يكوف أدعى إُف صيانتو، إذ أنو يكوف يف قلب اللفافة ذاهتا 

 حٌن طيها.

وإف كاف ٕنيزىا عن بعضها البعض، وأقدـ اللفائف الربدية افغريقية، ال ٓنمل عنوااًن، 
يتم عن طريق بياف مؤلفها، وأوؿ كلمة من النص الذي هبا، كما فعل كاليماكوس 

Callimacus .يف فهرسو 

 2بعد طيها ووضعها بعضها َنانب بعض أو يف أوعيتها -وكانت ىذه اٞنخطوطات
واضح على تثًن صعوابت يف ٕنيزىا عن بعضها البعض، وذلك بسبب عدـ وجود عنواف 

ىذه اللفافات، ٣نا اضطر القائمٌن عليها إُف التفكًن تدر٩نًيا يف وضع نوع من البطاقات 
على حافاهتا العليا. وقد أطلق الروماف على ىذه البطاقات اسم )تيتولوس( على ىذه 

، بينما ٚناىا اإلغريق Indexأو )إندكس(  Titulus البطاقات اسم )تيتولوس(
ما اٜنوافظ اليت كانت ٓنفظ فيها ىذه اللفائف، فكانت عبارة . أSillybos)سليبوس( 

عن حوافظ من اٝنشب أو اٜنجارة، أطلق عليها اإلغريق اسم )بيبليوتيكي( 
Bibliothekee  وىي كلمة ما لبثت أف أنذت معىن أوسع، ح ى صارت تفيد معىن

 ٠نموعة من الكتب.

)ومنها كلمة  Capsaكابسا( أما يف البلتينية، فقد أطلق على ىذه األوعية اسم )
Case  اال٤نليزية وCasier  الفرنسية( أوScrinium  ومعناىا علبة أو صندوؽ )ومنها
ecrin .)الفرنسية ّنعىن علبة 
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 اٌظٛض اٌزٛػ١ح١خ

يبدو أف ىذه الصور التوضيحية َف تكن اندرة يف لفافات الربدي، وإف َف يصل إلينا 
الرًيضيات، أو ما أشبو من اٞنوضوعات و٣نا ال منها إال عدد قليل، يعاًف بصفة عامة 

ريب فيو أف صورة اٞنؤلف كانت ترسم يف كثًن من اٜناالت. كما قاؿ بعضهم إف النقوش 
البارزة اٞنوجودة على عمود تراجاف وعمود مرقص أوريليوس منقولة على مقياس أكرب من 

 صور موجودة على الربدي.

 رساٚي اٌجطزٞ فٟ اٌؼظط اٌمس٠ُ

اإلغريق كمية ضخمة من الربدي، ومن بعدىم الروماف الذين أخذوا دوف  استخدـ
شك عن اإلغريق استعماؿ لفائف الربدي ضمن ما أخذوه عنهم من أساليب اٜنضارة 
األخرى. وظهر يف السوؽ تدر٩ًنا عدد كبًن من أصناؼ الربدي عرؼ بعضها أبٚناء 

 Charta Augustaسطس أابطرة الروماف، إذ كاف منها ما يسمى ابسم لفائف أغ
 وغًن ذلك. Charta Claudiaولفائف إقبلديوس 

ويف أواخر عهد اإلمرباطورية، أتسست يف روما مصانع كانت تستورد من مصر 
نبات الربدي اٝناـ، حيث كاف يصنع منو حـز من األوراؽ. كما ٪نتمل أف البطاٞنة كانوا 

ارتو فيما بعد. وكانت أوؿ ورقة يتقاضوف ضريبة على تصدير ىذا الربدي، مث احتكروا ْن
، كما كانت ٔنتم بنوع من األختاـ Protocolمن حـز الربدي تسمى ابسم )بروتوكوؿ( 

 الرٚنية. وقد ظل احتكار الربدي قائًما إُف الفتح العريب ٞنصر.

ؽ.ـ، إثر  2750ومن أقدـ ٠نموعات الربدي اجملموعة اليت تكونت يف عاـ 
لفافة بردية،  2822ذ عثر فيها على ما يقرب من ، إHerculanumحفرًيت مدينة 

 -عدا ىذه اجملموعة -بعضها اتلف. وىي ١نفوظة انآف ابٞنكتبة األىلية. بنابلي.. وىناؾ
٠نموعات أخرى مشهورة من لفائف الربدي، ١نفوظة انآف يف اٞنكتبة األىلية بفينا )ضمن 

ة(. وتوجد بردًيت لفافة بردي 82222وىي تقرب من  ٠Rainerنموعة الدوؽ رينر 
 Badleianأخرى يف متاحف الدولة بربلٌن وابٞنتحف الربيطاين بلندف وابٞنكتبة البودلية 
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 أبكسفورد وابٞنتحف اٞنصري ابلقاىرة.

 رـٛض ِىزجخ اإلؼىٕسض٠خ

ولنعد انآف إُف مكتبة اإلسكندرية. ومن الواضح أف ىذا اٞنركز األديب الكبًن أصبح 
 لتطور ْنارة الكتب.مهًما أيًضا ابلنسبة 

وىناؾ إشارة إُف أنو كاف يف أثينا يف القرف اٝنامس ؽ.ـ. ٢نازف لتجارة الكتب. 
" بوجود ْنارة للكتب بٌن Anabaseيف كتابو " Xenophonونعلم ٣نا ذكره كزينوفوف 

 أثينا ومستعمراهتا اليواننية يف اٝنارج.

نتشار ىذه التجارة. ويرجع ومع ىذا فقد كاف ٞنكتبة اإلسكندرية الفضل األوؿ يف ا
ذلك من انحية إُف شراء ىذه اٞنكتبة لكميات ضخمة من الكتب، كما يرجع إُف احتوائها 
على ٦نبة ٣نتازة من اٞنخطوطات اليت أمكن نسخ عدة نسخ منها مث بيعها، ح ى ليقاؿ إف 
ة. بعض كتب مكتبة أرسطو اٝناصة، كانت من بٌن الكتب اليت احتوهتا مكتبة اإلسكندري

وكاف أرسطو قد أوصى ّنكتبتو ىذه إُف أحد تبلميذه، مث تفرقت وتبددت شيًئا فشيًئا.  
إُف روما، بعد أف  Sullaكما يقاؿ أيًضا إف بعض ىذه الكتب نقلو القائد الروماين سوال 

أصاهبا الكثًن من التلف. على أننا ال نعلم كثًنًا عن اٞنكتبات األخرى اٝناصة يف ببلد 
ريب يف أف مكتبة أرسطو كانت من أعظمها شأاًن. على أف جزًءا من أىم  اإلغريق. وال

أقساـ مكتبة اإلسكندرية قد احرتؽ عندما غزا يوليوس قيصر مدينة اإلسكندرية يف عاـ 
ؽ.ـ، وإف كانت ىذه اٞنكتبة قد عوضها عن تلك اٝنسائر، ىذه اٟندية الضخمة  47

لفافة بردية كاف قد استوُف  022.222 اليت قدمها أنطونيو إُف كليوابترة مكونة من
. ومع ىذا فلم تسرتد مكتبة اإلسكندرية Pergamosعليها من مكتبة مدينة برجاموس 

ميبلدية، عند ما دمر اٞنسيحيوف  392عظمتها السابقة. بل ويعتقد أهنا دمرت يف عاـ 
يف عصر كبًن أساقفتهم ثيوفيلوس األنطاكي  Serapisاألوائل معبد سًنابيس   

Theophile d'Antioche. 
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 ٚاٌىزت اٌّظٕٛػخ ِٓ اٌطق Pergamosثطجبِٛغ  -2

 ِىزجخ ٍِٛن ثطجبِٛغ

ىذه اٞنكتبة اليت ٥نن بصددىا، يرجع الفضل يف أتسيسها إُف اٞنلك أاتلوس األوؿ 
Attale I وإف َف تزدىر حقيقة إال يف عهد اٞنلك إمينوس الثاين ،Eumene II وإذا َف .

مدير  -حاكم مصر إذ ذاؾ -إمينوس حاوؿ أف ٫نتطف من بطليموسيكن صحيًحا أف 
إذا َف يكن ذلك  -مكتبتو، وكاف ذلك من سوء طالعو، إذ سجنو سيده لبلحتفاظ بو

صحيًحا، فإف ىذه األسطورة تثبت على األقل أف ازدىار ىذه اٞنكتبة اٛنديدة قد أثر 
تو أيًضا الرواية اٞنعروفة اليت ٩نب على أ٨نية اٞنكتبة القد٬نة يف اإلسكندرية، وىذا ما تثب

أخذىا ُنذر، وىي الرواية القائلة أبف ملك مصر يف مطلع القرف الثاين قبل اٞنيبلد قد 
 حـر تصدير الربدي، ٞننع مكتبة برجاموس من النمو، ح ى ال تنافس مكتبة اإلسكندرية.

إُف عاـ  2878ىذا وقد زودتنا اٜنفائر اليت قاـ هبا األثريوف األٞناف من عاـ 
ببعض اٞنعلومات اٝناصة بتنظيم مكتبة برجاموس، إذ كشف ضمن حفائر معبد  2886

االٟنة أتينا يف برجاموس أربع قاعات، وكانت أكربىا مزدانة بتمثاؿ ضخم لئلٟنة أتينا. 
و٪نتمل أهنا كانت قاعة للحفبلت، كما ٪نتمل أهنا كانت للمطالعة وأٜنق هبا رواؽ. أما 

الصغًنة اٞنتجاورة، فكانت ٢نازف للكتب. وىذا يتفق مع كل ما عرفناه  القاعات الثبلث
من اٞنكتبات األخرى يف العصر القدًن، واليت كانت القاعة الرئيسية يف كل منها متصلة 
دائًما ابلرواؽ اجملاور. على أف مكتبة برجاموس َف تنل يوًما شهرة مكتبة اإلسكندرية مطلًقا 

أف أنطونيوس قد أىدى مكتبة برجاموس   -كما ذكران  -يبدو يف الوسط العلمي، ح ى إنو
كلها إُف كليوابترة لضمها إُف اٞنكتبة اٞنصرية الضخمة. مع ىذا فقد تركت مكتبة 
برجاموس أثرًا ملموًسا يف اتريخ الكتاب، إذ صح ما ذكر عنها عادة من أهنا كانت صاحبة 

 الفضل يف نشر استعماؿ الرؽ يف الكتابة.

 ٔشأح اٌطق

استعمل اٛنلد للكتابة عليو يف ببلد عدة من أقدـ العصور، فاستعملو اٞنصريوف 
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القدماء وبنو اسرائيل وانآشوريوف والفرس، واستخدموا جلود اٞناشية. وَف يكن ىذا 
diphteraiاالستعماؿ ٠نهواًل لدى اإلغريق الذين ٚنوه ابللغة اإلغريقية ابسم 

. وىي (0)
عد ذلك على مواد أخرى استخدمت للكتابة. على أنو َف تسمية ما لبثوا أف أطلقوىا ب

يبدأ بتجهيز اٛنلد ْنهيزًا ٩نعلو أصلح للكتابة، إال يف القرف الثالث ؽ.ـ. ويرجع الفضل 
يف ىذه الطريقة الصناعية إُف مدينة برجاموس، حيث كانت ْنرى على نطاؽ واسع، 

 parcheminأو  Pergamineumلدرجة أنو اشتق من اسم مدينة برجاموس لفظ 
 للداللة على الرؽ.

 أػساز اٌطق ِٚعا٠بٖ

كاف اٞنعتاد استعماؿ جلود الضأف والعجوؿ واٞناعز. وكانت تلك اٛنلود بعد 
تنظيفها ٕناًما، توضع يف ماء اٛنًن، ح ى تزاؿ عنها اٞنواد الدىنية، مث ْنفف بعد ذلك، 

ُنجر الطبلء، أو بطريقة وٓنك من غًن دابغة أخرى ّنسحوؽ الطباشًن الناعم، مث تصقل 
٣ناثلة. وبعد ىذا يصًن اٛنلد صاٜنًا للكتابة ٕناًما، إذ كاف سطحو يصًن مصقواًل ومتيًنا 
بدرجة كافية للكتابة، ُنيث كاف من اٞنيسور الكتابة عليو من وجهو وظهره. وفضبًل عن 

 يئة.ذلك فإنو كاف أبقى من الربدي، دوف أف يكتسب مع ذلك مناعة ضد اٞنؤثرات الس

و٣نا ساعد خاصة على انتشاره، إمكاف كشطة بسهولة. وىذا ما َف يكن ليتوافر يف 
ورقة الربدي. وٟنذا عثر على الكثًن من اٞنخطوطات اٞنكشوطة اٞنعروفة ابسم 

Palimpsestes وىي ٢نطوطات جلدية كشطت كتابتها األوُف، مث أعيدت كتابتها ،
اٜنفر من جديد. وقد شاع ىذا ىو  Palimpsesteبنصوص أخرى، إذ أف معىن 

اإلجراء خاصة يف العصور الوسطى، عندما ارتفع سعر ىذه اٛنلود. أضف إُف ىذا أف 
صناعة الرؽ َف ترتبط بدولة معينة، كما كاف اٜناؿ ابلنسبة للربدي. ويستنتج من ذلك 
 احتماؿ رخص ٖنن الرؽ، ولو يف ابدئ األمر على األقل ابلنسبة للربدي الذي أخذ ٖننو

 يرتفع تدر٩نًا.

                                                 
 وىي دفرت ابلفارسية وعن الفرس أخذىا العرب.( 0)
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 حٍٛي اٌطق ِحً اٌجطزٞ فٟ اٌىزبثخ

كاف استعماؿ الرؽ يف البداية، قاصرًا على الرسائل والواثئق واٞنذكرات اٞنوجزة 
الذي ٚناه الروماف ابسم  -وغًن ذلك. وعلى مر الزمن، خطأ استخداـ الرؽ

Membrana-  خطوة جديدة إُف األماـ، فاستخدـ يف صناعة الكتب. ولكن
امو َف يعم إال ببطء، إذ ظل يكافح يف ىذا السبيل، مدة ثبلثة قروف، قبل أف استخد

 ينتصر على الربدي ٕناًما.

 مث يبدأ استخداـ الربدي يف الزواؿ تدر٩نيًا منذ القرف الرابع اٞنيبلدي.

ومع أننا نعلم ابستخداـ الربدي ببل شك يف القرف اٜنادي عشر، يف اللفائف 
اٝناصة ابلديواف البابوي، فهي حاالت شاذة، يرجع السبب يف وجودىا واألوراؽ الربدية 

 إُف غلو ٖنن مادة أصبحت اندرة جًدا.

 اٌىزت األٌٚٝ اٌّظٕٛػخ ِٓ اٌطق ٚطٕؼٙب ػٍٝ شىً ٌفبفبد

من الواضح أنو كاف من اليسًن طي جلد الرؽ، بنفس طريقة ورؽ الربدي، وإف كاف 
اٛنلد األوُف كانت على شكل لفافات، وأهنا  اٛنلد أقل مرونة. وال ريب يف أف كتب 

كانت ٓناكي كتب الربدي ابلضبط، كما ٪نتمل رجوع ذلك إُف ٠نرد التقليد، أو ُنكم 
العادة. وعلى الرغم من عدـ عثوران على لفافة جلدية واحدة يواننية أو رومانية، إال أننا 

ك استعمل بنو اسرائيل أدلة كافية على أهنا كانت موجودة فعبًل. كذل -مع ىذا -لدينا
مثل ىذه الكتب اٛنلدية على شكل لفافات، وال يزالوف يستعملوهنا إُف اليـو يف كتاهبم 
اٞنقدس )التوراة(. وكاف طوؿ لفافة الرؽ ابلطبع خاضًعا لطوؿ جلد اٜنيواف اٞنستعمل، 
وإف كاف من اٞنستطاع توصيل، أو حياكة عدة أجزاء من ارؽ بعضها مع بعض، ُنيث 

أف ٤نعل منها لفائف جلدية أطوؿ. كذلك استخدـ الرؽ يف ْنليد لفائف الربدي،  ٬نكن
 ورّنا كاف ىذا أوؿ اتريخ نشأة التجليد للكتب يف العاَف.
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على الرغم من اعتياد األقدمٌن استعماؿ الكتب اٞنطوية، إال أنو ال شك يف 
اصة من انحية التداوؿ اليومي ٟنا، واستعماٟنا العادي. مساوئ ىذا النوع من الكتب، وخ

وٖنت عيب جوىري من ىذه العيوب، ىو ضرورة طي الكتاب يف اْناه عكسي بعد 
قراءتو األوُف، إذا ما أريد قراءتو مرة أخرة. وكانت ىذه العملية صعبة للغاية، ح ى يف حالة 

كانت تلصق أبوؿ ، وىي عصا  Umbilicusاستعماؿ عصا تسمى )أومبليكيس( 
اللفافة، للمساعدة على طيها وبسطها. وقد أدى ذلك يف كافة األحواؿ، إُف تلف 
١نسوس ابلنسبة للفافات اٞنقروءة بكثرة. وطاٞنا ظل الربدي غالب االستعماؿ، ظل شكل 

 اللفافات شائًعا. أما ابلنسبة للرؽ فإف األمر كاف على العكس.

 ٌٝ اٌىطاغاالٔزمبي ِٓ اٌٍفبفخ اٌّـ٠ٛخ ئ -2

من اٞنعروؼ أف اإلغريق كانوا يستعملوف منذ أقدـ العصور ألواًحا صغًنة من 
اٝنشب، مغطاة أو غًن مغطاة ابلشمع، كانوا يكتبوف عليها كتاابت موجزة بقلم معدين 

 ، أو كاف يستخدمها التبلميذ يف تعلمهم الكتابة.Stylusيسمى )ستيلوس( 

من ىذه األلواح يف ٠نموعة واحدة، تكوف منها   وكثًنًا ما كاف ٩نمع اثناف أو أكثر
. وقد شاع استعماؿ ىذه الكراسات لدى Diptychaكراسات صغًنة، تعرؼ ابسم 

 التجار والكتاب لتحرير مبلحظات مؤقتة عليها:

أما بعد انتشار استعما الرؽ يف صناعة الكتب، فقد خطر للناس ابلطبع أف ٩نعلوا 
وقد ٓنقق ىذا التقدـ يف أوائل عهد اإلمرباطورية للرؽ الشكل الذي كاف لؤللواح. 

الرومانية، مث أطلق على ىذا الشكل اٛنديد للكتاب اٛنلدي اٞنسطح ابلبلتينية اسم 
"Codex أي "الكراس". وبعد أف تغلب على غًنه من أشكاؿ الكتاب، ظل دوف تغيًن "

 إُف وقتنا ىذا.
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 رـٛض اٌىزبة اٌّظٕٛع ػٍٝ شىً وطاغ

بضع صفحات من ىذه الكراسات، وىي ترجع إُف هناية القرف األوؿ، وصلت إلينا 
وبداية القرف الثاين اٞنيبلديٌن. وال جداؿ يف أف ٢نطوطات الرؽ كانت معروفة يف ىذا 
العصر، وإف كانت أقل تقديرًا يف ذلك الوقت من لفائف الربدي، وذلك من حيث 

خدـ يف صناعة كتب صغًنة استخدامها يف صناعة الكتب. وكانت ٢نطوطات الرؽ تست
رخيصة، نتيجة إلمكاف كتابة الرؽ من الوجهٌن، وألنو كاف يف اإلمكاف أف يتضمن ٢نطوط 

 صغًن اٜنجم نسبيًا، نًصا قد يتطلب لفافة طويلة أو عدة لفافات.

ىذا وقد عثر يف مصر، يف السنوات األخًنة، أثناء القياـ ُنفرًيت متوالية، على 
روف الثاين والثالث والرابع اٞنيبلدية، ٣نا يدؿ على أف شكل ٢نطوطات ترجع إُف الق

الكراس كاف قد تغلغل ح ى يف موطن لفافات الربدي. وقامت يف مصر ١ناوالت الٔناذ 
شكل الكراس لكتب الربدي. ولقد وجد عدد كبًن من ٞنخطوطات الربدية اٞنكتوبة بٌن 

ذا الشكل اٛنديد يف الواقع َف يكن القرف الثالث والقرف اٝنامس بعيد اٞنيبلد. على أف ى
يتفق ٕناًما مع الربدي، فظل استعماؿ اللفافات الربدية سارًًي جنبًا إُف جنب مع الكراس 
إُف أف اندثر الشكل واٞنادة مًعا. ويف الكشوؼ اليت ترجع إُف القرف الرابع اٞنيبلدي، ٤ند 

 ف اٝنامس اٞنيبلدي.أف ٢نطوط اٛنلد ىو الغالب، وقد بقى وحده تقريبًا منذ القر 

وجدير ابلذكر أف أقدـ الكتاابت اٝناصة ابلكنيسة اٞنسيحية ٤ندىا كلها تقريًبا 
٤ندىا كلها تقريًبا على شكل كراسات، بينما ال يوجد منها غًن أقلية اندرة ٢نطوطة على 

 شكل لفافات.

راء وقد فسرت ىذه الظاىرة أبف اٞنسيحٌن األوائل، َف يكن ٟنم قدرة مادية على ش
 الربدي، الذي كاف غاليًا ابلنسبة ٟنم، ُنيث أهنم قنعوا ابستعماؿ كتب من الرؽ أقل ٖننًا.

 اٌٍفبفبد اٌزٟ ثم١ذ ئٌٝ ا٢ْ

ال يزاؿ الرؽ بشكلو األوؿ، وىو شكل اللفافة، يتمتع إُف يومنا ىذا، بتقدير خاص 
يف مناسبات معينة. ومن األدلة على ذلك، أناذ شكل اللفافة يف الواثئق اليت ٫نلع عليها 
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صفة رٚنية، كالدعوات ٞنناسبة )اليوبيبلت( وشهادة الشرؼ وغًنىا، كما وأف التعبًنات 
وغًن٨نا، إف ىي إال ألفاظ  Rolletو Roleيف اللغة األوروبية كلفظ اٞنستعملة إُف انآف 

تذكران ابلعصر الذي كانت تطلق فيو ىذه األلفاظ على اللفافات. وىناؾ أيًضا لفظ 
"Controle"  اٞنكوف يف الواقع من مقطعٌن ٨ناContre وRole  أي اللفافة اليت ،

 مع اللفافة اٜنقيقية للضرائب. -زًيدة يف االحتياط -كانت تدوهنا إدارة الضرائب

 شىً اٌىطاغ -ة

معظم ىذه الكراسات كانت مكونة من عدة مبلـز ٓنتوي كل منها على عدد معٌن 
من األوراؽ. وبصفة عامة كانت اٞنبلـز ٓنوي ورقتٌن أو ثبلاًث أو أربًعا. ومع ىذا فقد عثر 

٠نموعة يف كراسة على عدة كراسات قد٬نة، كاف كل منها يضم بٌن دفتيو كل أوراقو، 
وحيدة، وال بد أف ىذا الرتتيب ابلطبع كاف مؤدًًي إُف قبح مظهر الكتاب، واضطر صناع 

 الكتب إُف أف ٩نعلوا عرض األوراؽ الداخلية من عرض اوراؽ اٝنارجية.

أما أحجاـ ىذه الكراسات يف األربعة قروف األوُف، فكانت صغًنة، إذ كاف عرض 
كما ىو اٜناؿ يف وقتنا   -بًا. وواضح أنو كاف يف ىذا العصرالكتاب يبلغ ثلثي الطوؿ غال

 أحجاـ معينة إلنتاج الكتب وذلك عن طريق ثين الورقة مرة أو مرتٌن. -اٜناضر

مث تبدأ بعد ذلك اٞنعايًن الكبًنة تعم وتنتشر ابتداء من القرف اٝنامس اٞنيبلدي. 
اٞنعاصرة يف وقتنا اٜناضر، ٤ند وكما كاف اٜناؿ يف اللفائف الربدية القد٬نة، ويف الكتب 

ميبًل إُف ترؾ ىوامش كبًنة يف اٞنخطوطات الفاخرة، يف حٌن أف اٞنخطوطات العادية،  
جانيب كانت صفحاهتا ٕنؤل ابلكتابة إُف هنايتها. ومع ىذا فقد روعي يف الغالب ترؾ ىامش 

 التلف. ا منللصفحات، أكرب من اٟنوامش العليا والسفلى، ْننبًا ٞنا ٬نكن أف ٪ندث ٟن

 اٌؼٕٛاْ ٚرطل١ُ اٌظفحبد

كاف الكراس يف تنظيمو، ٣ناثبًل للفائف، ح ى إف أتخر وضع العنواف إُف هناية النص، 
انتقل يف العصور األوُف من اللفائف إُف الكراسات، وذلك على الرغم من عدـ وجود مربر 

 اٝنامس. لقرفعملي لذلك، وَف يعم استخدـا العنواف يف بدأ الكتاب إال يف بداية ا
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ومع ىذا فإف )ترقيم الصفحات( يبدأ حداًث جديًدا جاء بو الكتاب الكراسي 
حيث كانت األعمدة مرتبة  -الشكل. فبينما كاف الرتقيم عدًن الفائدة ابلنسبة للفائف

ابلضرورة حسب مكاف ورودىا، أصبح الرتقيم ذا أ٨نية حقيقية يف الكراس. صحيح أنو 
الرتقيم على عدة أوراؽ من الكتاب، أو على األقل، أنو اقتصر يف بداية األمر، اقتصر 

، Paginationعلى وجو ىذه األوراؽ، ِنيث ال ٬نكن تلقيب ىذا برتقيم الصفحات 
البلتينية ّنعىن صفحة  Pagina)من  Folitationوإ٧نا األصح تسميتو برتقيم األوراؽ 

 البلتينية أيًضا ّنعىن ورقة(. Foliumو

 رظ٠ٛط اٌىطاغ

إال قلة من اللفافات اٞنصورة، فلدينا كمية  -كما سبق أف ذكران  -إذا كنا ال نعلمو 
ال أبس هبا من الكتب الكراسية القد٬نة، ٔنتلف فيما بينها من حيث عدد صورىا، وىي 
تشمل صورًا حقيقية، توضح مناظر مذكورة يف نص الكتاب، كما حوت كذلك حليات 

 زخرفية.

التظليل، وبذلك شاهبت األشخاص واألشكاؿ وىي صور كاد أف ينعدـ هبا 
 والصور الواردة على النقود وانآاثر.

ويف اٞنخطوطات اإلغريقية والقبطية، اليت ترجع إُف القرف الرابع، ٤ند اٜنرؼ األوؿ 
من كل فقرة من فقرات الكتاب مكربًا وملواًن، ويغلب عليو اللوف األ٘نر، مزينًا أبقواس 

اٞنأخوذة من كلمة  Initialإدخاؿ اٜنرؼ الكبًن األوؿ رأسية. ويعترب ىذا مبدأ 
Initium .البلتينية ومعناىا البداية 

 اٌىزبثخ ٚأزٚارٙب

استخدـ النساخ يف كتابة أقدـ الكتب الكراسية، نفس الكتابة اليت استخدموىا من 
قبل يف اللفافات. وىي كتابة خاصة ١نسنة، أخذ شكلها يزداد ثباتو تدر٩نًا. وىناؾ 

عة من اٞنخطوطات اإلغريقية والقبطية اليت ترجع إُف القرنٌن الرابع واٝنامس، مكتوبة ٠نمو 
تدؿ  ِنط ١نسن متشابو تقريبًا، وذلك على الرغم من تباين موضوعاهتا، وُنروؼ عريضة ٣نتلئة
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 داللة مؤكدة على نزعة آخذة يف االزدًيد ٥نو تنظيم الكتابة، وإخضاعها لقواعد اثبتة.

يستعملوف للكتابة على الرؽ، الناحية اجملوفة من قصبة ريش الطيور الكبًنة،  وكانوا 
كالنسر والغراب واألوز. وعن ىذه الريشة اليت عرفها القدماء، أخذ ريش األوز يف العصر 

 اٜنديث ومن بعده الريش اٞنعدنية اٞنستخدمة يف عصران اٜناِف.

اٞنستعمل يف ورؽ الربدي. ومنذ القرف  أما اٜنرب، فكاف تركيبو ال ٫نتلف عن تركيب اٜنرب
 الرابع اٞنيبلدي، استخدـ إُف جانبو نوع آخر من اٜنرب اٞنعدين األ٘نر، الضارب إُف السمرة.

 اٌزج١ٍس

أما فيما يتعلق بطريقة ْنليد الكتب الكراسية القد٬نة، فبل نعلم شيًئا عنها. وال ريب 
بغبلؼ من الرؽ ومع ىذا فقد عثر يف يف أهنم كانوا يقنعوف يف الغالب بتغليف الكتاب 

اٞنقابر اٞنصرية على عينات من التجليدات القبطية، اليت استعمل فيها اٛنلد، وىي ترجع 
 إُف القرف السادس اٞنيبلدي، واحتفظت آباثر زخارؼ ٗنيلة.

أيًضا يف  إلغريقية، ساروابعد أف بسط الروماف سيادهتم على العاَف، ومثلوا ٖنار اٜنضارة ا
٠نموعات   ميداف الكتب على التقاليد اإلغريقية. فجلب قواد الروماف إُف روما يف غنائم اٜنرب؛

 كاملة من الكتب اإلغريقية، ٣نا يدؿ على القيمة العظمى ٟنذه الكتب يف ذلك العصر.

 رجبض اٌىزت ٚإٌبشطْٚ فٟ ضِٚب -أ

ْنارة نشطة يف عاَف الكتب، ال بد وأهنا  -نتيجة ىذا -وما لبثت أف ظهرت يف روما
 قامت على أكتاؼ مهاجرين إغريق، كما نشط نسخ كتاابت أعبلـ اٞنؤلفٌن اإلغريق.

ٟنذا العمل عبيًدا مدربٌن  bibliopolaوقد استخدـ اتجر الكتب، اٞنسمى ابسم 
" )العبيد العاٞنوف ابلقراءة والكتابة(، أضف Servi Litteratiتدريبًا خاًصا للقياـ بو "

إُف ذلك بدأ االىتماـ إُف حد ما بنشر الكتب، وَف يعد ي استطاعة اٞنؤلفٌن االتصاؿ 
الضروري اتصااًل مباشرًا ابٛنمهور. الذي كاف قد كثر عدده، وتباعدت أماكنو، ح ى إف 
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أشعاره كانت تقرأ على  ىوراسيوس الشاعر الروماين كاف على شيء من اٜنق يف فخره أبف
 شواطئ البحر األسود، وكذلك على شواطئ الروف واإلبرو.

أوؿ انشر وصل  -صديق شيشروف -Pomponiusويعترب بومبونيوس أتيكوس 
إلينا اٚنو، فتكفل بنفقات نشر مؤلفات شيشروف، ولكنو َف يدفع أتعااًب للمؤلف، ألنو َف 

 عاتقو نسخ عدد معٌن من النسخ فقط.يشرت منو حقوؽ التأليف، وإ٧نا أخذ على 

وظل اٞنؤلف حرًا يف التعاقد مع انشرين آخرين، إلنتاج نسخ أخرى من نفس كتابو. 
وفضبًل عن ذلك فقد كاف الناس أحرارًا يف أف يشرتوا نسخة واستنساخها، إذ أنو َف يكن 

بح مادي من يوجد أي تشريع ٪نمي اٞنلكية األدبية، وَف يـر اٞنؤلفوف إُف اٜنصوؿ على ر 
رواء أعماٟنم األدبية، وَف يكن اٞنؤلف ليأمل للحصوؿ على ربح مادي، إال إبىدائو مؤلفو 

 إُف أحد األغنياء من مشجعي انآداب.

 اٌمطاءاد اٌؼ١ٍٕخ ٌٍىزت

شاع يف ذلك الوقت ٗنع اٞنؤلف لدائرة من األصدقاء من حولو، يقرأ ٟنم فقرات 
 Plinius. وإذا حكمنا ّنا قالو لنا "بلنيوس الصغًن" من كتابو اٛنديد؛ إلاثرة االىتماـ بو

le Jeune وىوراسيوس ومارسياؿ ،Martial فإف ىذه العادة قد تطورت تدر٩نًا تطورًا ،
سيئًا وأصبحت كارثة حقة، وخاصة بعد أف غاُف صغار اٞنؤلفٌن يف انتهاز أية فرصة لقراءة 

 مؤلفاهتم يف االجتماعات العامة.

ين أيًضا كانوا يرسلوف الدعوات للقراءات العلنية، ّنناسبة ظهور  و٪نتمل أف الناشر 
 كتب جديدة على سبيل الدعاية، وىي طريقة َف تزؿ انجحة ومتبعة إُف يومنا ىذا.

 إٌبشطْٚ

وكاف ال بد للناشرين من ثقافة أدبية شخصية، تساعدىم على إٕناـ رسالتهم 
مؤلفات  -ن كتاابت شيشروففضبًل ع -ينشر Atticusوالنجاح فيها، وىكذا ٤ند 

، وال ريب يف أف مثل ىذا العمل كاف يقتضي Demosthenesأفبلطوف ود٬نوستٌن 
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ثقافة واسعة، ليس فقط لدى العبيد اٞنثقفٌن فحسب، وإ٧نا لدى الناشر نفسو، ُنيث كاف 
ال بد لو من اٞنقدرة على اإلشراؼ على عمل الناسخ واٞنصحح، وذلك ضمااًن لظهور 

اٜنة، ألف إعادة نسخ الكتاب كاف يعرض النص األصلي للتشوية، وخاصة النسخة الص
قياـ عدة عبيد يكتبوف اٞنؤلف الواحد ٣نا  -لسرعة إ٤نازه -إذا ما كاف ىذا النسخ يتطلب

٬نلى عليهم. وعلى الرغم من علمنا أبٚناء عدة انشرين آخرين لؤلدب البلتيين يف ذلك 
الذين نشروا كتاابت ىوراسيوس  -Sosius العصر، منهم الناشروف اإلخوة سوسيوس

Horace وكذلك الناشر البلتيين تريفوف  -الشاعر البلتيينTryphon-   الذي نشر
إال أننا ال نعلم شيئًا تقريبًا عن  -Martialومارسياؿ  Quintilianكتاابت كوينتلياف 

 مدى نشاط ىؤالء الناشرين وأ٨نية ما نشروه.

 أصّبْ اٌىزت

ات دقيقة عن أٖناف الكتب، وإف كاف اٞنعروؼ أهنا كانت تتناسب ليس لدينا معلوم
 بطبيعة مع حجمها ومظهرىا.

عبيد ينسخوف ٟنم  -٣نن اىتموا ابألدب -وكاف لدى أثرًيء الروماف أنفسهم
الكتب اليت كانوا يرغبوف يف االحتفاظ هبا، إال أنو ال ٩نل أف نغاِف يف اعتبار ذلك أكثر 

ار ىذه العملية أرخص ٟنم، ٣نا لو اشرتوا كتبهم من السوؽ اٜنرة من ٠نرد رغبتهم يف اعتب
مباشرة. وال جداؿ يف أنو قد وجدت يف ذلك العصر نسخ قيمة ولفافات فاخرة ذات 
أٖناف غالية، وخاصة ما كاف منها حاوًًي ٞنخطوطات مكتوبة ِنط يد مشاىًن اٞنؤلفٌن، 

 ف.واليت هتافت على طلبها ىواة ٗنع الكتب من الروما

 اٌّىزجبد فٟ ضِٚب -ة

 اٌّجّٛػبد اٌربطخ

من  ظل عدد ىواة اجملموعات اٝناصة يف روما يتزايد تزايًدا مطرًدا يف السنوات األخًنة
 يف روما. عصر اٛنمهورية، ويف عهد اإلمرباطورية أيًضا، ح ى صارت ىواية الكتب ميبًل شائعًا
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، الذي Lucullusنذكر من بٌن ىؤالء اٟنواة، يف عهد اٛنمهورية خاصة لوكولوس 
اشتهر أيًضا ُنياتو اٞنرتفة. وكلما تقدمنا يف العهد اإلمرباطوري، كلما رأينا اطراد الرتؼ يف 

شأف سائر ميادين اٜنياة األخرى. وال غرو فقد صار من مستلزمات كل  -ميداف الكتب
ة الراقية أف يكوف لديو مكتبة ضخمة، كأداة الزمة لشهرة صاحبها، روماين من أفراد الطبق

ح ى قيل بوجود عدة ٠نموعات مكونة من آالؼ اللفافات اٞنقسمة غالبًا إُف قسمٌن 
 رئيسٌن: القسم اإلغريقي والقسم البلتيين.

وكاف لدى أثرًيء الروماف أيًضا مكتبات خاصة يف بيوهتم الريفية، نذكر من بينها 
كتبة اليت عثر عليها متفحمة، واليت ذكرانىا آنًفا ّندينة ىًنكيوالنـو تلك اٞن

Herculanum اليت كشف عنها يف أثناء إزالة األتربة احملرتقة عن مدينة ىًنكيوالنـو ،
Herculanum  اٞنطمورة ٓنت الرماد، كما كشف أيًضا يف البيت الريفي اٝناص بعائلة
وي خاصة مؤلفات الفبلسفة األبيقوريٌن، وىي بروما، مكتبة ٓن Psonius"بسيزوينوس" 

 ال تدع ٠نااًل للشك يف اٞنيوؿ الفلسفية لصاحبها.

إال أنو َف يكن من القواعد اٞنرعية دائًما أف يهتم صاحب الكتب ّنحتوًيهتا، ٣نا 
على حق يف شكواه، من أف بعض  ٩Senecaنعلنا نعترب الفيلسوؼ الروماين سنكا 

 كونوا ليبلغوا اٞنستوى الثقايف لعبيدىم.أصحاب اجملموعات، َف ي

ومن الوصف التاِف ٬نكن أف نكوف فكرة دقيقة عن ىذه اٞنكتبات الرومانية الغنية.  
كانت ىذه اٞنكتبات تتكوف من قاعة صغًنة مبلطة ابلرخاـ األخضر، وتوضع اللفافات 

انت على أرفف، داخل فجوات أو دواليب مفتوحة على طوؿ امتداد اٜنوائط، حيث ك
اللفافات والكتب توضع مباشرة على األرفف، وعلى كل منها بطاقة بعنواهنا، ومغلفة 

 بغبلؼ أرجواين، أو يف حوائط مزخرفة زخرفة رائعة كما ذكران.

كذلك كانت تقاـ ٕناثيل نصفية حوؿ اٞنكتبة، كما كانت تعلق صور ابرزة ٞنشاىًن 
ة أدخلها أسنيوس بوليوف عاد -Pliniusكما يقوؿ بلنيوس   -الكتاب. وكاف ذلك
Asinius Pollion .الذي نظم أوؿ مكتبة عامة يف روما 
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 اٌّىزجبد اٌؼبِخ فٟ ضِٚب

كذلك كاف يوجد يف اإلمرباطورية الرومانية القد٬نة مكتبات عامة. وال شك يف أف 
يوليوس قيصر كاف ٪نذو حذو اإلسكندر، عندما قرر أتسيس مكتبة من ىذا النوع، يف 

وريتو، وإف كاف قد مات قبل أف ٪نقق ىذا اٞنشروع. ُنيث أنو َف تنشأ أوؿ عاصمة إمرباط
الذي أنشأ يف  Asinius Pollionمكتبة رومانية عامة إال من بعده، كما ذكران بفضل 

ؽ.ـ. أوؿ مكتبة عامة يف "معبد اٜنرية". ويف عهد اإلمرباطور أغسطس أنشئت  39سنة 
، اليت أنشئت لتخليد Palatineاٞنكتبة الباالتينية" يف روما مكتبتاف كبًناتف أخرًيف ٨نا "

، فوؽ تل ابالاتين Apollonَنوار معبد أبولوف  Actiumذكرى موقعة أكتيـو 
Palatine  قبل اٞنيبلد، واٞنكتبة األوكتافية  08يف سنةOctavienne  نسبة إُف
عٌن لكل  أخت اإلمرباطور، اليت أنشئت يف ميداف اإللو مارس. وقد Octaviaأكتافيا 

مكتبة من ىذه اٞنكتبات، مكتيب يعاونو عدة معاونٌن. وكاف موظفو ىذه اٞنكتبات يسموف 
، كما أهنم كانوا ينتموف إُف طبقة العبيد. Librariusٗنع  Librariiابلبلتينية ابسم 

ينتمي غالًبا إُف طبقة  .Procurator bibliothecaeومع ىذا فقد كاف مدير اٞنكتبة 
الفرساف، كما كاف أحيااًن من طبقة العبيد العتقاء، ٣نن أعتقهم اإلمرباطور. ولدينا بياانت 
مأخوذة عن نص من نصوص القرف األوؿ اٞنيبلدي، فيما ٫نتص ابٞنرتب السنوي 

 اٞنخصص ٟنذه الوظيفة، وكاف يقرب من ستٌن ألف فرنك ابلنسبة لعملتنا اٜنالية.

اٞنكتبتاف اللتاف أسسهما أغسطس، دمرهتما اٜنرائق اليت كانت شائعة يف  وىااتف
بعد اٞنيبلد، بينما  292حواِف سنة  Palatneذلك العصر، وكانت هناية مكتبة ابالاتين 
بعد اٞنيبلد. على أف اإلمرباطور دوميتياف  82انتهت مكتبة أكتافيا حواِف سنة 

Domitian ا أضاؼ إليها مكتبة أخرى على الكابيتوؿ أعاد بناء مكتبة ابالاتين، كم
Capitol. 

على أف كل ىذه اجملموعات، ما لبثت أف طغت عليها تلك اٞنكتبة اليت أنشأىا 
ميبلدية، واليت ٚنيت ابسم مكتبة أولبيا  222حواِف عاـ  Trajanاإلمرباطور تراجاف 
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Ulpia١نفوظات اإلمرباطورية أيًضا. -ضمن ٠نموعاهتا -، وكانت تضم 

ميبلدية َف يكن يقل عن  372يقاؿ إف عدد اٞنكتبات العامة يف روما حواِف عاـ و 
مكتبة عامة، كما كثر عدد اٞنكتبات اٞنماثلة يف األقاليم تدر٩نًيا. ومن بٌن اٞنكتبات،  08

اليت عرفناىا من النصوص األدبية واٜنفرًيت، اٞنكتبة الكربى اليت أسسها اإلمرباطور 
 ىادرًيف يف أثينا.

صفة عامة ٪نتمل أف ىذه اٞنكتبات العامة كانت تستخدـ للقراءة الداخلية، وب
فاألروقة اليت يبدو أهنا كانت جزًءا متمًما لكل مكتبة عامة، يظهر أهنا اٞنكاف اٞنفضل 
للدارسٌن، حيث كانت تطيب ٟنم اإلقامة وٕنضية ساعات عدة يف القراءة، أو يف مناقشة 

نحن نعلم أنو كاف من اٞنسموح بو أيًضا إمكاف إعارة اٞنوضوعات العلمية. ومع ىذا ف
الكتب خارج اٞنكتبة. على أنو ْنب اإلشارة إُف أف بعض اٞنكتبات العامة كانت ملحقة 
ّنجموعات من اٞنباين احملتوية على ٘نامات رومانية ساخنة أيًضا، وكانت ىذه األبنية 

 طبقة الراقية الرومانية.فاخرة البناء، إذ أهنا كانت اٞنكاف اٞنفضل ٞنلتقى ال

 رـٛض اٌىزبثخ -ط

ازدىر األدب البلتيين يف القرف الثاين اٞنيبلدي بشكل واضح، كما بدأ ظهور نوع 
جديد من الكتابة اٝناصة ابٞنخطوطات، ٔنتلف عن الكتابة السريعة العادية، وىي نفس 

 الظاىرة اليت حدثت يف ببلد اليوانف كما ذكران سابًقا.

وقد اتصفت ىذه الكتابة البلتينية يف عهدىا األوؿ ابنعداـ اٞنرونة، كما كانت 
مثيلتها اإلغريقية من قبل، واحتوت مثلها أيًضا على حروؼ كبًنة. وأقدـ أشكاؿ ىذه 

، اليت تعد الربدية اليت كشف عنها Capitaleالكتابة، وىو الكتابة، وىو الكتابة الكبًنة 
، أقدـ ٧نوذج معروؼ ٟنا، ذا أحرؼ حادة، وزواًي قائمة Herculanumيف ىًنكيوالنـو 

 Oncialesمتعددة؛ يف حٌن أف الكتاابت اٞنتأخرة عنها، واٞنعروفة ابسم اٜنروؼ الدائرية 
فتمتاز أبهنا أكثر عرًضا واستدارة. وبلغت الكتابة البلتينية أقصى تطور ٟنا منذ القرف 

إُف هناية القرف  -تابة خاصة ابٞنخطوطاتكك  -الرابع اٞنيبلدي، حيث ثبتت على حاٟنا
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الثامن. ويف ىذين النوعٌن من الكتابة، بعض االختصارات، كما كاف اٜناؿ يف الكتابة 
 اإلغريقية.

بينما كانت لفافات الربدي وكراس الرؽ مزدىرين جنًبا إُف جنب يف مكتبات 
كشًفا جديًدا، كاف لو بعد ذلك أ٨نية حاٚنة يف اإلمرباطورية الرومانية، كشفت الصٌن  

 اتريخ الكتب يف الغرب.

 ٚضق اٌحط٠ط

 023سبق أف ذكران أف الصينٌن عقب األمر اإلمرباطوري الذي صدر يف عاـ 
ؽ.ـ، بدأوا يستعملوف اٜنرير أيًضا يف صناعة كتبهم، وإف كانت مادتو غالية الثمن 

من خرؽ اٜنرير، وذلك بنقعها يف اٞناء، وبعد ابلطبع، ٣نا دفعهم إُف صنع مادة جديدة 
ٕنزيقها إُف قصاصات صغًنة، وٓنويلها إُف سائل مغلي رقيق، مث ْنفيفها بعد ذلك 

 للحصوؿ على نوع من الورؽ الناعم.

 اٌٛضق اٌحم١مٟ

ولكن ىذه الطريقة كانت غالية الثمن جًدا، كما كانت العملية الثانية فنتاج الورؽ 
ميبلدية،  225عاـ  Tsai Lunذر انتشارىا، ح ى ٤نح تساي لوف من اٜنرير ُنيث تع

يف اخرتاع الورؽ، وذلك ابستخدامو يف إنتاجو مواد أقل غبلء من اٜنرير، كقشور 
النبااتت، وفضبلت القطن ٛناؼ، وشباؾ صيد السمك بعد استهبلكها، وغًن ذلك. وما 

عظيم من اٞنخطوطات على  لبث أف ٤نح مشفو ىذا ٤ناًحا عظيًما، ُنيث أمكن كتابة عد
 الورؽ يف غضوف القروف التالية.

ويف الواقع َف يبق شيء من ىذه اٞنخطوطات اليت ترجع إُف تلك القروف األوُف. 
قد كشف يف واحة صغًنة ابلقرب  Sven Hedinعلى اف العاَف الدا٧نركي سفن ىيداف 

من قصاصات الورؽ، كمية صغًنة   Thibetالواقعة يف صحراء التبت من ُنًنة لوب نور 
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ال بد وأهنا أقدـ األوراؽ اليت كشفت لآلف. كما وجد يف أحد حوائط معبد توف ىوانج 
Tun Guang  بببلد الرتكستاف، عدد معٌن من اٞنخطوطات اٞندونة على الورؽ، بعضها

١نفوظ انآف يف اٞنتحف الربيطاين، بلندف وبعضها انآخر ابٞنكتبة األىلية بباريس. وىي 
 اللفافات، ككتب الربدي.على شكل 

على أف الورؽ َف يصل إُف أورواب إال بعد اخرتاعو يف الصٌن بزمن طويل. وقبل 
حدوث ىذا، عانت أورواب اضطراابت سياسية واجتماعية واقتصادية كبًنة، لعبت كذلك 

 دورًا ىاًما يف اتريخ الكتاب.
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 اجلزء الثاني

 العصر الىصيط
 العصر الىصيط املضيحي األول

 ِىزجبد األز٠طح ٚاٌّىزجبد اٌىٕؽ١خ األٌٚٝ -1

مرت ٠نموعات الكتب الرومانية بعهد سيء الطالع، بدأ حٌن تزعزعت أركاف 
اإلمرباطورية، وخربت قبائل اٛنرماف اٞندمرة إيطاليا. ومن اٞنؤكد أف مكتباهتا يف القرف 

ز اليت احتوت اٝنامس وبداية القرف السادس اٞنيبلدي قد فقدت جزًءا ىاًما من الكنو 
 عليها، حٌن كانت ىذه اإلمرباطورية تكافح يف سبيل البقاء.

 ِجّٛػبد اٌىزت اٌّؽ١ح١خ لجً اٌغعٚاد اٌجطِب١ٔخ

كاف أثر الدًينة اٞنسيحية قد ظهر فعبًل قبل ذلك، إذ كاف األدب اٞنسيحي قد بدأ 
ظهوره جنبًا إُف جنب مع انآداب اإلغريقية والبلتينية. وقامت َنوار الكنائس مكتبات 

أو "اٞنكتبات اٞنسيحية"  Bibliothecae Sacraeعرفت ابسم "اٞنكتبات اٞنقدسة". 
Bibliothecae Christianaeنت مكونة من نصوص الكتاب اٞنقدس، مث . وكا

 أضيف إليها فيما بعد كتاابت آابء الكنيسة، وكتب الطقوس اٞنستخدمة يف الصلوات.

ويف قيصرية بفلسطٌن، قامت مكتبة مسيحية شهًنة. وىي ترجع إُف أحد آابء 
ميبلدية، وىو من تبلميذ  329اٞنتوىف عاـ  Pamphilusالكنيسة، يدعى ابمفيلوس 

،  Origeneوس أور٩نان بعد ذلك بقرف. كذلك  Hieronymusوقد أثىن عليها جًنـو
عرفنا ٠نموعات كتب آابء الكنيسة األخرى، وٗنعت الكتب يف أديرة مصر، اليت تكونت 
فيها اٛنماعات الرىبانية األوُف منذ القرف الثاين بعد اٞنيبلد. ولقد جلب اإل٤نليز يف القرف 

عدّدا كبًنًا من  -وخاصة من أديرة صحراء النوبة -ديرةالتاسع عشر من كثًن من ىذه األ
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اٞنخطوطات القبطية واإلغريقية، اليت ظلت يف األديرة دوف أف يتنبو الرىباف أل٨نيتها. 
وبعد فحص ىذه اٞنخطوطات، أمكن التعرؼ على نصوص مسيحية وغًنىا، ترجع إُف 

 القرف اٝنامس اٞنيبلدي.

لقد٬نة، كانت ٓنتوي على عدد معٌن من فجوات و٪نتمل أف مباين مكتبات األديرة ا
يف جدراهنا، مغطاة ابٝنشب، وٟنا أرفف وأبواب خشبية. مث وضعت الكتب فيما بعد يف 

. أما الكتب اٞنستعملة يف الطقوس الدينية Armaria"دواليب" مغلقة، ٚنيت ابسم 
يسي من والقداسات، وكتب الصلوات وغًنىا من الكتب اليت كانت تكوف اٛنانب الرئ

مكتبات الكنائس واألديرة، فكانت ٓنفظ يف الغالب على حدة، فيما يسمى ابسم 
 مع األواين اٞنقدسة وغًنىا من الذخائر الثمينة. Sacristie"اٝنزانة اٞنقدسة" 

وأخذ أتثًن الكنيسة اٞنسيحية، وخاصة أتثًن الكنيسة الرومانية يف االزدًيد اٞنطرد، 
قب االنقبلابت اليت ترتبت على الغارات اٛنرمانية الرببرية، فيما ٔنتص ّنيداف الكتاب، ع

ح ى إهنا ٓنكمت يف عاَف الكتب طيلة العصر الوسيط، فضبًل عن قيمتها األساسية يف 
احملافظة على اٛنزء الذي ٤نا من األدب القدًن من التدمًن الذي أحدثتو االنقبلابت 

 السياسية، كما سنرى فيما بعد.

 عٔـ١خاٌّىزجبد اٌج١ -2

ىذا وقد وجدت حضارة اإلغريق القدماء يف اإلمرباطورية البيزنطية، مبلًذا احتمت 
 بو من الدمار الذي ىددهتا بو غزوات الربابرة.

 اٌّىزجبد االِجطاؿٛض٠خ

كما فعل البطاٞنة يف   -جاىد اإلمرباطور قسطنطٌن األكرب يف القرف الرابع
 -عاصمة اإلمرباطورية الرومانية الشرقية -يف أف ْنعل من بيزنطة -اإلسكندرية من قبلو

قبل أف ٪نرؽ  -مركزًا للحضارة يف عصره، ح ى أمكنو أف يؤسس ّنعاونة علماء اإلغريق
مكتبة كاف األدب اٞنسيحي فيها ٣نثبًل بنسبة  -اٞنسيحيوف مكتبة اإلسكندرية بعدة أجياؿ

 لديين.قوية، وإف َف ٬ننع ذلك من احتوائها على الكثًن من األدب غًن ا
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وَف تلبث بعد ذلك أف أنشئت مكتبة أخرى لآلداب غًن اٞنسيحية يف أًيـ 
. على أف مكتبة اإلمرباطور قسطنطٌن قد Julien l'Apostatجوليانوس اٛناحد 
ـ. على أف ىذه اٞنكتبة ما لبثت أف أعيد بناؤىا، وإف ظل مصًنىا 476أحرقت يف سنة 

ح ى اٜنروب الصليبية، وأف جزًءا منها قد  بعد ذلك ٠نهواًل. ويبدو مع ىذا أهنا عاشت
، ٣نا يؤدي إُف احتماؿ 2453بقى إُف وقت استيبلء األتراؾ على القسطنطينية سنة 

 ضمها إُف مكتبة السلطاف العثماين األوؿ.

 ِىزجبد األز٠طح

يف األكاد٬نية اليت أسسها قسطنطٌن يف بيزنطة، انصرؼ العلماء ُنماس إُف 
الوقت ذاتو بنسخ انآداب اإلغريقية القد٬نة. وقد احتذى الرىباف  الدراسة. واشتغلوا يف

 البيزنطيوف ىذا اٞنثل، وظلت أديرهتم طيلة العصر الوسيط حصنًا للثقافة اإلغريقية.

يف بيزنطة الذي بٌن رئيسو ثيودور  Studionوأشهر ىذه األديرة دير ستوديوف 
Theodore كتبة والعشرين ديرًا اليت قامت يف القرف التاسع طريقة إدارة اٞننسخ واٞن

الصغًنة الواقعة على ُنر إ٩نو. كذلك حوى  Athosحينئذ على جباؿ شبو جزيرة آثوس 
دير سانت كاترين عند سفح جبل سينا، مثلما حوى غًنه من األديرة العديدة ٠نموعات 

 ٖنينة من اٞنخطوطات.

نفسها مورًدا ال يقدر ود كانت ىذه األديرة البيزنطية، كما كانت مكتبات بيزنطة 
بثمن للكشوؼ األثرية اليت قاـ هبا ىواة ٗنو ٠نموعات الكتب يف عصر النهضة األوروبية 
اٜنديثة. وعلى الرغم ٣نا عانتو ىذه األديرة من أزمات وكوارث أصابتها على مر الزمن، 

أف ما بقي هبا وعلى الرغم من أنو َف يبق هبا شيء تقريبًا من ٠نموعاهتا األصلية القد٬نة، إال 
بعد ذلك يعترب اليـو إُف حد ما كنوزًا ٖنينة من بقاًي القروف األوُف للعصر للوسيط، وإف  

 بطبيعة اٜناؿ. (3)كانت ىذه انآاثر صعبة ٞنن ىم يف خارج ىذه األديرة

                                                 
كتب ذلك قبل أ، تقـو بعثة أمريكية لتصوير ٢نطوطات ديػر سػينا ّنعاونػة جامعػة االسػكندرية. وقػد صػدر فهػرس ٟنػا ( 3)

 وضعو الدكتور مراد كامل أستاذ اللغات الشرقية َنامعة القاىرة.
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وكاف من بٌن ىذه الكشوؼ، ما قاـ بو العاَف واللغوي األٞناين تيشندورؼ 
Tischendorf  من إنقاذ ثبلث وأربعٌن ورقة من 2844يف دير سانت كاترين عاـ ،

نسخة العهد القدًن اليوانين من يد رىباف الدير، بعد أف كانوا قد اعتزموا إحراقها. وىي 
ال تزاؿ ١نفوظة إُف اليـو ّنكتبة جامعة لينربج. كذلك كاف ٟنذا العاَف نفسو بعد ىذا بعدة 

من نفس ىذا اٞنخطوط، كما عثر أيًضا على نسخة  سنوات حظ العثور على جزء آخر 
-Saintكاملة من العهد اٛنديد. وقد قدمها ىدية لقيصر روسيا ّندينة ساف بطرسربج 

petersbourg  ليننجراد اٜنالية" وىذه النسخة الشهًنة من اإل٤نيل معروفة ابسم"
من القرف وىو يعترب أيًضا أقدـ ٢نطوط إغريقي  Codex Sinaiticus"٢نطوط سينا" 

 الرابع اٞنيبلدي فضبًل عن قيمتو النادرة الحتوائو على العهد اٛنديد كامبًل.

 اٌّجّٛػبد اٌربطخ

الذي عاش  Photiusومن بٌن العلماء البيزنطيٌن الذين عرفناىم، العاَف فوتيوس 
يف القرف التاسع، وترؾ لنا موجزًا قيًما عن األدب القدًن يف قائمة كتبو اٞنسماه 

Myriobiblon كتااًب قد٬نًا كانت ٓنويها   082، اليت بٌن فيها ١نتوًيت ٠نموعة قدرىا
 اجملموعة اليت كاف ٬نلكها.

 حؼبضح اٌؼطة ٚأصط٘ب فٟ اٌغطة -2

 ئح١بء ا٢زاة ا١ٌٛٔب١ٔخ )اإلغط٠م١خ(: -1

إال أف الثقافة اإلغريقية وجدت من ٩نلها يف شعب غريب ٕناًما عن العاَف اٞنسيحي 
ب. وبعد أف أسس اٞنسلموف إمرباطوريتهم الكربى وحدوا سلطاهنم ح ى ونقصد بو العر 

 بلغ إسبانيا حيث نشأت بٌن العلم اليوانين والعلم العريب عبلقات كانت آاثرىا خصبة.

 اٌّىزجبد اٌؼطث١خ فٟ اٌشطق ٚفٟ أؼجب١ٔب

وقد وجدت يف اٞنكتبة الشهًنة اليت أسسها اٝنليفة ىاروف الرشيد وابنو اٞنأموف 
ببغداد كتب يواننية وكذلك يف مكتبة الفاطميٌن ابلقاىرة. ويقاؿ إف ىذه اٞنكتبة األخًنة 
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. ولكن اٞنخطوطات اإلغريقية 2268حوت مائة ألف ٠نلد قبل أف يدمرىا األتراؾ عاـ 
ة اليت أسسها األمويوف يف قرطبة، إذ بلغت ستمائة ألف ٠نلد ٗنعت بعدد كبًن يف اٞنكتب

. وقد ظهر فيها نشاط كبًن لرتٗنة اٞنؤلفات اإلغريقية 978قبل أف يدمرىا اٞننصور عاـ 
إُف اللغة العربية، مث ترٗنت ىذه الرتٗنات العربية مرة أخرى إُف اللغة البلتينية، وعن ىذا 

صر الوسيط كثًنًا من اٞنؤلفٌن اٞنشهورين يف العصر الطريق اٞنلتوي وحده عرؼ علماء الع
القدًن مثل أرسطو وأبو قراط وجالينوس. وكانت طليطلة بوجو خاص مركز ىذه 

 الرتٗنات.

 اٌؼطة ٠سذٍْٛ اٌٛضق فٟ اٌغطة -2

إف كاف العاَف اإلسبلمي قد أبدى كل ىذا النشاط الثقايف واألديب، فإ٧نا يرجع 
كتابة على مادة َف تكن أورواب تعرفها ح ى ذلك اٜنٌن. ذلك الفضل يف ىذا إُف إمكانو ال

ألف العرب يف أواسط القرف السابع اٞنيبلدي، كانوا قد غزوا ببلد الفرس، وتوغلوا ح ى 
 الرتكستاف، حيث وجدوا يف ٚنرقند الورؽ الذي كانوا ٩نهلونو إُف ذلك الوقت.

ىذا الطريق وصل اخرتاع وكاف يربط ٚنرقند بببلد الصٌن طريق ْناري قدًن، وعن 
الورؽ الصيين إُف الفرس. مث ما لبث سر صناعة الورؽ أف انتشر تدر٩نا يف أ٥ناء 
اإلمرباطورية العربية، إُف حد أنو وجدت يف القرف الثامن يف عهد ىاروف الرشيد مصانع 
للورؽ ببغداد وببلد العرب. ويف القرف العاشر وصلت صناعة الورؽ إُف مصر، حيث 

 العرب استخدموا أكفاف مومياء الفراعنة يف صنع الورؽ. يقاؿ إف

ويف القرف الثاين عشر وصلت صناعة الورؽ إُف أورواب عندما أدخلها العرب 
بوصفها من أكرب اٞنراكز األدبية  -أنفسهم يف ببلد إسبانيا، حيث كانت طليطلة

 من أوائل مدهنا اليت صنعت الورؽ. -األوروبية
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 ِىزجبد اٌى١ٕؽخ اٌىبص١ٌٛى١خ -1

استمرت الكنيسة الكاثوليكية بطوائفها الدينية ومؤسساهتا الكنيسة، بعد سقوط 
 اإلمرباطورية الرومانية وانتصار اٞنسيحية، يف السًن ابألعماؿ اٞنتعلقة ابلكتب.

 ئ٠ـب١ٌب

. وىو Cassiodoreودور من أىم أعبلـ الكتاب اإليطاليٌن يف ذلك الوقت كاسي
شخصية ٣نيزة ٟنذا العهد االنقبليب اٝنطًن. وكاف من أسرة كبًنة رومانية عاشت يف أواخر 

ملك  Theodoricالقرف اٝنامس ومطلع القرف السادس، ودخل يف خدمة ثيودوريك 
القوط الشرقيٌن. وقد اعتزؿ كاسيودور يف شيخوختو اٜنياة العامة، وأسس يف جنوب 

" إيطاليا دي ، وأقاـ بو ما يشبو أكاد٬نية مسيحية، ووضع Vivariumرًا اٚنو دير "فيفاريـو
ٟنذا الدير نظاًما إلدارتو نص فيو على أف يقـو الرىباف على عبادة هللا سواء بقراءة 
النصوص الدينية قراءة فاحصة، أو بنسخ صور منها. وَف يقصد هبذه النصوص الكتاابت 

 سائر الكتب العامة اإلغريقية والبلتينية أيًضا. اٞنقدسة فحسب، وإ٧نا قصد هبا

كذلك ٗنعت يف مكتبة البااب بروما منذ القرف اٝنامس اٞنيبلدي كتب خاصة 
، وإف كنا ال نعلم شيًئا عن ىذه Latranابحملفوظات البابوية اٞنوجودة بقصر البلتراف 

 الكتب.

 Gauleغبٌخ 

َف يقتصر ىذا النشاط اٞنكتيب يف العصر الوسيط على إيطاليا، إذ تعداه إُف خارجها 
أيًضا، حيث وجدت شواىد دالة على اىتماـ اٞنعاصرين ابنآداب ح ى يف ىذه العصور 
اٞنضطربة، وخاصة لدى كبار رجاؿ الكنيسة، والعلمانيٌن. وقد ترؾ لنا كبًن األساقفة 

يف رسائلو حملة عامة عن عدة مكتبات، كانت  Sidoine Apollinaireسيدواف أبولينًن 
. وقد أشار يف كتابو خاصة إُف Attilaموجودة يف جنوب غالة يف عصر غارات أتيبل 
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 ٠Tonantiusنموعة ٗنيلة كاف ٬نلكها حاكم غالة الروماين تواننتيوس فريولوس 

Ferreolus يف مقره الريفي اٞنسمى فيبل بروسياان .Villa Prusiana  بضواحي مدينة
. وىي ٠نموعة َف يكن يفوقها يف نظر ىذا اٞنؤرخ، مكتبة أخرى من مكتبات Nimesنيم 

روما القد٬نة. ومع ىذا فقد بدأ، مع احتبلؿ الفر٤نة لببلد الغاؿ، اضمحبلؿ يف حضارهتا 
الزمها إُف آخر القرف السادس، أي تقريبًا يف نفس الوقت الذي ٗنع فيو إيسيدور 

Isidoreف إشبيلية العاَف، مكتبتو الثمينة.، أسق 

 ٔشبؽ اٌط٘جبْ فٟ ١ِساْ اٌىزبة -2

 ئح١بء ض٘جبْ اٌجٕسوز١١ٓ ٌٍزطاس اٌىالؼ١ىٟ

فاؽ نشاط الرىباف البندكتيٌن يف ميداف الكتاب نشاط أية ىيئة رىبانية أخرى، ح ى 
 Monteـ دير مونت كاسينو 508إف القديس بندكت نفسو، أسس يف إيطاليا يف عاـ 

Cassino  الذي ذاعت شهرتو، كما وضع نظاًما رىبانو، ٫نصصوف كل أوقات فراغهم
 للقراءة، بل وتشدد بعض شيوخهم يف مراعاة الرىباف لنظاـ الطائفة يف ىذا الشأف.

أما القديس بندكت، فقد فكر ىو نفسو بوجو خاص يف األدب الديين. وقد 
جنب مع اٞنؤلفات الدينية يف  درست انآداب الكبلسيكية البلتينية، ونسخت جنبًا إُف

األديرة البندكتية العديدة، اليت زاد عددىا تدر٩نًا يف كل أورواب، يف النصف الثاين من 
تلميذ القديس بندكت  -Maurusالقرف السادس، عندما أسس موروس 

Benedict-  ديرًا ٚني ابسم دير مدينة ساف مورسًنلوارSaint Maur Sur Loire 
 بببلد الغاؿ.

تكن قراءة الرىباف لؤلدب القدًن ونسخهم لو حبًا يف ىذا األدب ذاتو، وإ٧نا  وَف 
لكي يتمكنوا من قراءة  -كانت راجعة إُف ضرورة تعلمهم اللغة البلتينية، ذلك ألهنم

انصرفوا إُف الثقافة واألدب  -األدب الكنسي ولكي يصلوا إُف إجادة اللغة البلتينية
بفضل  -غًن وسيلة لبلوغ مأرب خاص. وىكذا نشأت القدًن الذي َف يكن ابلنسبة ٟنم

من أف ٓنافظ  -رغم طابعها الديين القوي -ثقافة دولية أمكنها -نشاط ىؤالء الرىباف
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على صلتها ابٜنياة الروحية للعصر الكبلسيكي. فإذا كانت أتثًن ىذه اٜنضارة الكبلسيكية 
، فإ٧نا يرجع الفضل األوؿ يف ذلك إُف ا  لكنيسة الكاثوليكية.قد بقي ح ى اليـو

 أزشبض ثؼضبد اٌزجش١ط اٌىٍز١خ

كاف نشاط الرىباف اإليرلنديٌن ملحوظًا للغاية، فعلى الرغم من بعد أيرلندا كثًنًا عن 
كانت، يف مطلع العصر الوسيط،   -رغم ىذا -مراكز اٜنضارة القد٬نة، إال أف ىذه اٛنزيرة

 ملجأ للحضارة الكبلسيكية أكثر من أي مكاف آخر.

 Saint Patrickكانت أيرلندا قد ٓنولت إُف اٞنسيحية على يد القديس ابتريك 
يف القرف اٝنامس اٞنيبلدي، وما لبث أف عكف الرىباف اإليرلنديوف، على دراسة 
اٞنخطوطات القد٬نة ُنماسة وشغف، واىتموا ابنآداب اإلغريقية خاصة، كما كشفوا 

ا بعد. وامتاز رىباف اإليرلنديٌن، فوؽ طريقة معينة قومية خاصة هبم سوؼ نذكرىا فيم
ىذا، ُنماسة مبشريهم ومبعوثيهم، إذ سرعاف ما بكروا إبرساؿ األسقف اإليرلندي الشهًن 

ـ، حيث 582إُف إ٤نلرتا والقارة األوروبية عاـ  Saint Colombanالقديس كولومباف 
الة، وىو دير اشرتؾ، مع اثىن عشر راىبًا آخرين، يف أتسيس أوؿ دير على أرض ببلد غ

، كما أحضر إليو عدة ٢نطوطات كانت نواة أولية ٞنكتبة ديزية، ُنيث Luxeuilلوكسي 
 ظلت ىذه اٞندينة من أىم مراكز اٜنياة الروحية الفرنسية أكثر من قرف من الزماف.

كذلك أسس كولومباف ىذا، فيما بعد، ديرًا يف إيطاليا، ال يقل شهرة عن سابقو، 
. وىكذا انتقلت الطريقة اٝناصة ابلكتابة اإليرلندية، من Bobbio ونعين بو دير بوبيو

 اٞنراكز األمامية اٝنارجية، إُف مهد الكنيسة ذاهتا.

يف  -Gallusومنهم جالوس  -كذلك أسس رىباف آخروف من البندكتٌن
، والذي ما لبثت  Saint-Gallسويسرا، ديرساف جاؿ  الذي َف يزؿ قائًما إُف اليـو
 مكتبتو أف ذاع صيتها.
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 وجبض اٌّجشط٠ٓ اإلٔج١ٍع

كاف أثر الرىباف اإليرلنديٌن يف ا٤نلرتا أيًضا ملحوظًا، وقد حدث ىذا يف نفس 
الوقت الذي كاف فيو مبعوثو البااب يزاولوف فيها نشاطهم. وَف تنج اٞنكتبات الديرية اليت 

 .Vikingsإال قليبًل، بسبب االضطراابت الناٗنة عن ٘نبلت "الفايكنجز"  أسست هبا

الذي كتب اتريخ  Bedeوأشهر رجاؿ الكنيسة اال٤نليز يف ىذا الوقت "بيد" 
الكنيسة، واألسقف بندكت الذي رحل إُف روما ست مرات إلحضار كتب منها، 

ًنىا ابٞنسيحية. وكاف الذي ذىب إُف أٞنانيا لتبش Saint Bonifaceوالقديس بونيفيس 
، الذي أٜنقت بو مكتبة Fuldaمن بٌن األديرة ليت أسسها يف ىذه الببلد، دير فولدا 

كبًنًا   Egbert، ويدعى إجربت Bedeمشهورة فيما بعد. وقد صار أحد تبلميذ "بيد" 
فيما بعد مديرًا ٟنا،  Alcuinحيث أسس هبا مكتبة صار ألكوين  Yorkألساقفة يورؾ 

 قبل أف يرحل عنها إُف أورواب، كما سنرى فيما بعد.

 أزشبض األز٠طح ٚاٌّىزجبد

الواقعة  Corbieإُف إنشاء دير آخر ّندينة كوريب  Luxeuilأدى إنشاء ليكسي 
، الذي Korveyّنقاطعة بيكاالدي، ٣نا شجع على إنشاء الدير السكسوين ّندينة كوريف 

خاصة، وىي اٞنكتبة اليت ألف فيها اٞنؤرخ األٞناين ويدوكيند صارت لو مكتبة 
Widukind .اتر٫نو يف القرف العاشر اٞنيبلدي 

٬نكن إيراد أمثلة أخرى عديدة، لتزايد عدد األديرة، يف ىذه  وعلى ىذا النحو
الفرتة، دوف انقطاع، ُنيث ٬نكن وضع خرائط أبنساب أديرة طوائف الرىباف اٞنختلفة. 

احد من ىذه األديرة الفرعية، يتسلم من "اٞنؤسسة األـ" ٠نموعة من وكاف كل و 
 اٞنخطوطات كنواة ٞنكتبتو اٞنستقبلة.

 رمسَ اٌىزبثخ -اٌّرـٛؽ لجً ػٙس شبضٌّبْ -3

استمر تقدـ الكتابة بنفس اٝنطى اليت صحبت تقدـ الثقافة العلمية يف األديرة 
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وسيلة للتعبًن، واألدب البلتيين ميداانً خاصاً وىي الثقافة اليت ٧نت بفضل اختيار البلتينية 
 للدراسة.

 اٌىزبثخ اٌالر١ٕ١خ اٌؽط٠ؼخ ٚأشىبٌٙب

٤ند أوال الكتابة السريعة اليت ظهرت يف القروف األوُف للميبلد، جنبًا إُف جنب مع 
 الكتابة ذات اٜنروؼ الكبًنة، وكتابة اٜنروؼ اٞنستديرة وشبو اٞنستديرة اليت سبق ذكرىا.

كتابة السريعة، كانت شائعة االستعماؿ يف روما القد٬نة. و٬نكن أف يقاؿ ىذه ال
عنها إهنا َف تكن ٓنتوي إال على حروؼ صغًنة. وذلك على عكس األشكاؿ الثبلثة 

 األخرى اليت ذكرانىا للكتابة، واليت َف يستخدـ منها إال اٜنروؼ الكبًنة فقط.

ة للخطاطٌن يف فرنسا، وىي ىذا وقد وصلت إلينا عدة ٢نطوطات من أقدـ مدرس
، وترجع إُف اٜنقبة اٞنمتدة من القرف اٝنامس إُف Lyon"اٞننسخ" اٞنلحق بكاتدرائية ليوف 

القرف الثامن اٞنيبلدي. وتغلب عليها "الكتابة اٞنستديرة". ومنذ القرف السادس، ٤ند أيضاً 
٤ندىا من آف إُف آخر "الكتابة شبو اٞنستديرة". ىذه الكتابة السريعة، ُنروفها الصغًنة، 

متناثرة ىنا وىناؾ. ويف بعض األحياف ٤ند شكلٌن أو ثبلثة أشكاؿ من الكتابة يف 
اٞنخطوط الواحد جنباً إُف جنب. وما لبثت تلك الكتابة السريعة أف دخلت، شيئاً فشيئاً، 

 -يف ٢نتلف األديرة–ميداف الكتب اٞنخطوطة يف مطلع العصر الوسيط، حيث أنذت 
ومية خاصة، منها "الكتابة اإليطالية" اليت امتازت على غًنىا بكثرة ٢نطوطاهتا أشكاال ق

" يف Beneventواليت عرفت ابسم "كتابة بنفاف  Bobbioالصادرة عن دير بوبيو 
القرنٌن العاشر واٜنادي عشر، وكذلك "الكتابة القوطية الغربية" اليت شاع استعماٟنا يف 

اليت  Merovingienneوكذلك "الكتابة اٞنًنوفنجية" إسبانيا ح ى القرف الثاين عشر، 
ٚنيت هبذا االسم، الستخدامها يف واثئق ملوؾ اٞنًنوفنجيٌن، وىي كتابة ملحوظة بصفة 

 .Corbieوكويب  Luxeuilخاصة يف ٢نطوطات ليكسي 

 اٌىزبثخ األ٠طٌٕس٠خ

اً، يضاؼ إُف ىذه األشكاؿ الثبلثة للكتابة، نوع قومي آخر سبق أف ذكرانه عرض
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وىو "الكتابة األيرلندية اإل٤نليزية السكسونية أو اٛنزرية"، كما تسمى أيضًا هبذا االسم 
كما اشتقت –بسبب صدورىا أصبل عن جزائر أيرلندا وإ٤نلرتا، وىي كتابة ال تشتق 

من الكتابة البلتينية السريعة، بل إهنا أخذت عن كتابة التينية أخرى،  -الكتاابت األخرى
لكتابة شبو اٞنستديرة، وىي عبارة عن كتابة ذات حروؼ عريضة ومستديرة. ونعين بذلك ا

مث ما لبث الرىباف اإليرلنديوف أف حوروىا شيئًا فشيئًا إُف كتابة مكونة من حروؼ صغًنة 
متقاربة، وهبا بعض الزواًي. وأنذوا يف نفس الوقت بعض عناصر "اٜنروؼ الرونية" اليت  

الوقت. وقد نقلوا ىذا النوع من الكتابة معهم يف رحبلهتم كانت ال تزاؿ شائعة ح ى ذلك 
التبشًنية، ح ى شاع يف ٗنيع األديرة اليت أسسها رىباف اإليرلنديٌن يف أديرة بوبيو 

Bobbio   وليكسيLuxeuil  وساف جاؿSaint Gall .وغًنىا 

 االذزعاي فٟ اٌىزبثخ

وقد سبق يف العصر القدًن كاف ىذا االختزاؿ شائعا عاما يف ٗنيع أشكاؿ الكتابة. 
استخداـ االختزاؿ يف بعض الكلمات واٞنقاطع اليت كاف يكثر تكرارىا. أما يف ٢نطوطات 
العصر الوسيط، فقد شاع االختزاؿ أوال يف الكتب اٞنقدسة، مث بعد ذلك يف الكتب 
ار العلمانية وإف َف يعم ىذا االنتشار إال بٌن القرنٌن الثاين عشر والرابع عشر، ح ى ص

 االختزاؿ نظاماً متبعاً.

كما يؤخذ مثبل من –وبعد أف اختلفت أشكاؿ االختزاؿ فيما بينها يف مبدأ األمر 
ثبتت طرؽ اؿ اختزاؿ فيما بعد –"الكتابة اٛنزرية" اليت كاف ٟنا اختزاالهتا اٝناصة 

وتوحدت. والبد من مراف طويل ٞنعرفة اٞنصطلحات والتمييز بٌن بعضها البعض. وقد 
 الباحثوف معاجم كاملة للتعريف هبذه االختزاالت ومعانيها.ألف 

أما االختزاؿ نفسو، فقد بدأ يف أوؿ عهده، ُنذؼ بعض حروؼ الكلمة وذلك 
 بكتابة بعض حروفها فقط بدال من الكلمة أبكملها، ومن أمثلة ذلك ما يلي:

 DS = Deusهللا 

 DNS = Dominusالسيد 
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 EPS = Episcopusأسقف 

 وغًن ذلك.

ذلك استعملت بعض االختزاالت يف اٞنخطوطات الكنسية للتعبًن عن كلمات ك
إُف جانب –معينة، وليس جملرد اختصار الفراغ، كما صار اٜناؿ فيما بعد. كذلك أدخلت 

٘نلة رموز معينة للداللة على الكلمات اليت يكثر تكرارىا، فكانت  -حذؼ اٜنروؼ
، وكاف مصدرىا اٞنخطوطات القد٬نة يف بذلك أشبو ما تكوف برموز االختزاؿ اٜنالية

 القانوف الروماين منها العبلمات انآتية:

  ejusمنو أو ملكو 

 et   و

   pro   ألجل

 per  بوساطة -خبلؿ

 وغًن ذلك.

ونعرؼ فوؽ ذلك نوعاً من االختزاالت يعرؼ ابسم )الكتابة الفوقية(، وكاف يقصد 
 اٛنزء األوؿ من الكلمة.بو حذؼ هناية الكلمة بكتابة حرؼ واحد فوؽ 

 ػًّ اٌطا٘ت إٌبؼد

كاف الراىب يف نسخو ألحد اٞنخطوطات يقطع الرؽ أوال بسكٌن ومسطرة، وىي 
أو الرتبيع. وبعد ذلك كاف يصقل سطح  Quadratioعملية عرفت يف البلتينية ابسم 

ة الرؽ، مث تسطر األوراؽ بعد ٓنديد اٞنسافة بٌن السطور بثقوب صغًنة تثقب على حاف
 األوراؽ ابلفرجار.

أما التسطًن نفسو، فكاف يعمل ّنثقاب أو ابٜنرب األ٘نر. على أف القلم الرصاص 
 ما لبث أف حل ١نلهما فيما بعد.
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وعند بدأ عملية الكتابة كاف الكاتب الناسخ ٩نلس إُف قمطر مزود ّنحربتٌن 
ستعيناً بريشة األوز إحدا٨نا للحرب األ٘نر واألخرى للحرب األسود، مث يشرع يف الكتابة، م

 أو ابحملك.

 اٌؼٕٛاْ ٚثسا٠خ اٌفظٛي

بعد انتهاء نسخ اٞنخطوط، كاف الكاتب يدوف يف هنايتو عدة أسطر، ٓنتوي على 
(. وكانت ىذه السطور تبدأ غالبًا بعبارة Colophonعنواف الكتاب أو التعريف بو )

explicitus est  أوExplicit ا يذكران ابلعهد فقط، أي طوى ّنعىن انتهى. وىذا ٣ن
الذي كانت اٞنخطوطات ال تزاؿ تتخذ فيو شكل لفافات، إذ أف معىن ىذه الكلمات ىو 
طي اٞنخطوط ونشره. ومع ىذا كاف العنواف يوجد أيضًا يف أوؿ اٞنخطوط، حيث كاف 

" أي "ىنا يبدأ"، مث يليها ذكر موضوع النص. وغالبًا ما كاف Hic incipitيبدأ بعبارة "
ف يف هناية اٞنخطوط اسم اٞنكاف والزمن الذي مت فيو عملو، فضبل عن اسم الكاتب يضي

الشخص الذي نسخ لو اٞنخطوط. وَف يكن ليتسىن إُف جانب ىذا أف يذكر اٚنو ىو 
 انآخر لتعريفو إُف األجياؿ القادمة.

وبعد أف ينتهي الكاتب من عملو، يعقبو خطاط العناوين، لكي يكتب عناوين 
 ٘نر، ويزود اٜنرؼ األوؿ من كل ٗنلة ِنط رأسي أ٘نر.الفصوؿ ابٜنرب األ

 ظذطفخ اٌّرـٛؿبد -4

يف مطلع  Capitalesىكذا عرفتنا اٞنخطوطات القد٬نة ابٜنروؼ الكبًنة 
 . أما يف ٢نطوطات األديرة فإف ىذه اٜنروؼ تلعب دوراً أىم بكثًن.Iniiialesالكلمات 

 La Miniature إٌّّّٕبد

كانت ىذه اٜنروؼ ترسم، كما ىو الشأف يف عنواف الفقرات )أو الفصوؿ( ابللوف 
. مث تقدمت تدر٩ناً Cinabreوالز٤نفر  Miniumاأل٘نر اٞنصنوع من مادة السليكوف 

ح ى صارت تزخرؼ أبقواس رأسية، وصارت يف آخر األمر تزخرؼ بزخارؼ فنية خاصة. 
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وىي كلمة مشتقة من كلمة  Miniaturesوٞنا اطرد استخدامها صارت "منمنمات" 
Minium .البلتينية السابقة الذكر وىي تفيد استعماؿ اللوف األ٘نر 

وإُف جانب اللوف األ٘نر، كثر استخداـ لوف أزرؽ فاتح، كما استخدمت يف 
اٞنخطوطات الفاخرة حروؼ مذىبة ومفضضة. وٟنذا ٚني الصناع اٞنشتغلوف بنسخ 

. Chrysographesأو اٞنفضضة ابسم "اٞنذىبٌن" اٞنخطوطات ذات اٜنروؼ اٞنذىبة 
وقد صار استعماؿ الذىب خاصة من ٣نيزات فن الكتاب البيزنطي الذي ظل برغم ىذا 
٪نمل يف ٠نموعو الطابع الشرقي تقريباً، ّنا حواه من ألواف أرجوانية وما إليها من األلواف 

 القإنة.

رجوانية، واٞنكتوبة ُنروؼ من ومن األمثلة اٞنعروفة للمخطوطات ذات األلواف األ
 Codex Argentusالذىب والفضة، اٞنخطوط اٞنعروؼ ابسم اٞنخطوط الفضي 

ابلسويد. وىو ٪نتوي على ترٗنة التوراة اليت  Upsalاحملفوظ انآف ّنكتبة جامعة أبساؿ 
يف القرف الرابع اٞنيبلدي. مث نسخت بعد ذلك يف إيطاليا  Ulfilaقاـ هبا األسقف ألفيبل 

 القرف السادس. يف

ىذا وقد كاف للكتاب البيزنطي يف القرف التاسع والعاشر واٜنادي عشر، أتثًن 
عظيم على الكتاب األورويب. ويبدو ىذا األثر واضحًا بوجو خاص يف توراة شارؿ 
األصلع وكتاب مزامًنه، اٞنوجودين حاليًا ابٞنكتبة األىلية بباريس. على أف ىذا التأثًن ال 

 ل تدر٩ناً خبلؿ القرف اٜنادي عشر.يلبث أف يضمح

 L’Enluminureر٠ٍٛٓ إٌّّّٕبد 

كاف طبيعيًا أف تكوف اٞنخطوطات القد٬نة للعصر الوسيط غًن متساوية يف أ٨نيتها 
الفنية وال يف مهارة أدائها. إذ أف عددًا كبًنًا منها ٪نتوي على زخارؼ متواضعة للغاية، 
فضبل عن إ٨ناؿ أدائها بشكل واضح. غًن أننا كلما تقدمنا يف العصر الوسيط، كلما رأينا 

تلبث األلواف أف يتكاثر عددىا، فيضاؼ إُف اللوف األ٘نر اللوانف  تقدـ الزخرفة. فبل
األزرؽ واألصفر، كما يضاؼ اللوف األخضر يف القرف الثاين عشر. أضف إُف ذلك عدـ 
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اقتصار الزخرفة على اٜنروؼ الكبًنة وحدىا. وآية ذلك أنو َف ترسم صورة كاملة داخل 
لصفحات كلها ابلزخارؼ أو إُف رسم ىذه اٜنروؼ فحسب، بل وصل األمر إُف إحاطة ا

 .Enluminureمناظر مستقلة عن الكتابة 

مث استخدمت يف النهاية إُف جانب األلواف، أوراؽ رقيقة من الذىب اٞنصقوؿ، 
مكتوابً  -كما كاف الشائع يف اٞنخطوطات الكبًنة–لتطعيم الزخارؼ. وإذا كاف النص 

 نت أعظم.على عمودين، فإف إمكانيات زخرفة اإلطارات كا

 فٓ اٌّعذطف١ٓ

٬نكن القوؿ إٗناال أبف الراىب الذي كاف يكتب النص، َف يكن ىو نفسو الذي 
والصور األخرى، إذا كاف الكاتب يرتؾ اٞنكاف  Initiialesيقـو برسم اٜنروؼ الكبًنة 

، ٟنذه اٜنروؼ والزخارؼ، شاغراً، مبينًا يف اٟنامش غالبًا  ُنروؼ رفيعة سهلة –البلـز
البياانت الدالة على موضوع الرسم. مث بعد ذلك يبدأ الرساـ يف عملو، مستعيناً  -احملو

بلوح وفراجينو. فكاف يبدأ أوال بتخطيط عاـ للرسم اٞنطلوب بريشتو ِنطوط رفيعة جداً، 
 وذلك قبل أف يلوهنا ابلذىب، أو بغًنه من األلواف.

الوسيط تقريباً، كانت ىذا و٬نكن القوؿ أبف ٗنيع زخارؼ الفرتة األوُف من العصر 
أقرب إُف الفن الزخريف منها إُف التصوير، إذ ٤ند فيها اإلطارات احمليطة ابلنصوص 
وىياكل اٜنروؼ الكبًنة تنتشر على شكل دوائر متداخلة تداخبل خياليا، ُنيث تشغل 
ال الفراغ اٞنوجود يف األجزاء اٜنالية من ورقة الرؽ. وغالبًا أهنا تكوف مع النص ذاتو أشكا

ذات أتثًن زخريف كبًن، وذلك يف حٌن أف صور اٜنيواانت اٞنتوحشة واٝنرافية الواردة يف 
 ىي نتاج خياؿ فج للغاية. Apocalypse"سفر الرؤًي" 

وما قلناه ينطبق، بصفة خاصة، على ٢نطوطات الرىباف اإليرلنديٌن اليت امتازت 
 celticلوهبم الكليت بطابع خاص، ال بسبب كتابتهم فحسب، وإ٧نا أيضًا بسبب أس

، ويف إطاراهتم ذات اٜنواشي اٞننقطة، Initialesالظاىر يف حروفهم الزخرفية الكبًنة 
ورؤوس حيواانهتم اٝنرافية. أما يف جنوب إ٤نلرتا، فقد اتصف فن الكتاب، يف القرنٌن 
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العاشر واٜنادي عشر، ّنميزات منها اإلطارات الفنية لصور أوراؽ الشجر، كما ٬نكن أف 
٬نتاز فن الزخرؼ بطابع خاص عند الشعوب األخرى. ويف كتب الطقوس الدينية، يبدو 
فن التصوير يف أقصى روائو من ٢نطوطات القداس الكبًنة، واٞنزامًن واألانشيد اليت يف 
حجم النصف، إُف كتب الصلوات ذات حجم الربع أو الثمن. و٣نا يستلفت النظر، بقاء 

منا ىذه. فهي ذات نضارة وهباء، كما لو كانت ألواهنا قد األلواف ُنالة جيدة، إُف أًي
 رٚنت حديثاً!

 ػظط شطٌّبْ

 ِحبٌٚخ شطٌّبْ رطو١ع اٌح١بح اٌؼم١ٍخ -1

تعترب احملاولة اليت قاـ هبا شرٞناف يف القرف الثامن، عمبل كبًن األ٨نية ابلنسبة ٛنميع 
نواحي اٜنياة األدبية، وذلك ٛنمعو العلماء األجانب يف ببلطو، لكي ينشروا بٌن شعوبو 

من إيطاليا، وألكوين  Paul Diacreنور العلم والثقافة. فحضر من ىؤالء بوؿ دًيكر 
Alcuin  ت تلميذ إجربEgbert  من مقاطعة يورؾYork  الواقعة يف نورٖنربالند

Northumberland وىو الذي ترؾ نشاطًا وذكرًيت خالدة، يف دير ساف ماراتف ،
Saint Martin  ّندينة تورTours حيث صارت مدرستو، اليت أنشأىا ىناؾ، مثبل ،

وين من يدعى ٪نتذى لكثًن من اٞندارس الديرية والكنسية. وكاف من بٌن تبلميذ الك
وىكذا شجع  Fuldaالذي أنشأ مكتبة دير فولدا  Raban Maur"رآابف مور" 

ىيئة كبًنة من النساخٌن، كما أنشأ  Aix Lachapelleشرٞناف يف ببلطو أبكس الشابل 
هبا مكتبة. وكاف على العلماء الذين أٜنقهم بببلطو، نشر انآداب الكبلسيكية، بعد 

 كاف الشأف ابلضبط يف مكتبة اإلسكندرية.  ٓنقيقها وٕنحيصها لغوًي، كما

 اٌفٓ اٌطِٚبٟٔ اٌٛؼ١ؾ فٟ اٌّرـٛؿبد

 اٌىزبثخ اٌىبضٌٕٚج١خ

أخذت بطانة شرٞناف على عاتقها، إصبلح الكتابة وفقًا ٟنذه االْناىات اليت ترمي 
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إُف تركيز اٜنياة العقلية. لقد كانوا يريدوف توحيد أشكاؿ ىذه الكتابة، لتحل ١نل أنواع 
ابت القومية اٞنختلفة، فوصلوا تدر٩نًا إُف فرض شكل ٧نوذجي وىو الكتابة الكتا

الكارولنجية، وىي كتابة صغًنة اٜنروؼ، ٪نتمل اقتباسها عن الكتابة اٞنًنوفنجية بتأثًن 
 الكتابتٌن البلتينيتٌن: اٞنستديرة وشبو اٞنستديرة.

لطبع، طابعاً ويف وقت قصًن نسبيًا حلت ١نل الكتاابت اإلقليمية، وأنذت، اب
خاصاً لدى كتاب كل دير. ومع ىذا فلم ٬ننع ذلك من أف تتخذ ىذه الكتابة طابعاً معيناً 
وموحداً بوجو عاـ، الزمها طاٞنا ظل األسلوب الروماين الوسيط سائداً يف الفن، ُنيث ٤ند 

روماين يف الواقع ارتباطًا قوًًي بٌن أشكاؿ اٜنروؼ الصغًنة الكارولنجية، وجوىر الطراز ال
 الوسيط، ح ى ٚنيت الكتابة الكارولنجية ُنق ابسم "الكتابة الرومانية الوسيطة".

و٣نا ٬نيز العصر األوؿ ٟنذه الكتابة، اٝنطوط الطويلة السميكة اليت يزيد ارتفاعها  
كثًنًا على بقية ارتفاع اٜنروؼ األخرى على السطر، واليت تزيد من القيمة الزخرفية لكل 

ٜنروؼ الطويلة. مث أصبحت حروؼ الكتابة الكارولنجية يف هناية القرف حرؼ من ٢نتلف ا
اٜنادي عشر، ويف خبلؿ القرف الثاين عشر أكثر ضيقًا وارتفاعاً، وأكثر تقاراًب وزواًي، 
وظلت على ىذا النحو إُف أف ٓنولت يف هناية األمر إُف شكل جديد عرؼ ابسم الكتابة 

 القوطية.

 رمسَ فٟ اٌعذطفخ اٌٍّٛٔخ

ظهر أثر اٜنركة الكارولنجية أيضًا يف ميداف الزخرفة اٞنلونة. فهنا أيضًا حاوؿ 
اٞنزخرفوف مزج ٢نتلف العناصر القومية اليت بدت يف اٞنخطوطات اليت ٗنعوىا من كل 
صوب. ويف الوقت ذاتو كاف لبلىتماـ ابألدب الكبلسيكي القدًن أثره يف العودة إُف 

 زخارؼ العصر القدًن.

ن الكبلـ عن عصر كارولنجي يف اتريخ الكتاب وفنو، كما ىو اٜناؿ يف وىكذا ٬نك
اتريخ الفن. فإُف جانب الدوائر اٞنتشابكة واٜنيواانت اٝنرافية اٞنأخوذة عن الفن الزخريف 
األيرلندي، ٤ند اٞنوضوعات اٞنأخوذة عن اٞنملكة النباتية، كاألزىار والرباعم وأوراؽ 
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مًا برباعة وْنسيم متقن. وكاف يضاؼ إليها أيضاً، رسـو األشجار، اليت كانت تعاًف دوا
ٓنوي زخارؼ إغريقية، ونبااتت شوكية، وغًن ذلك. وقد اشتغل يف مرسم اٝنطاطٌن 

سة ألكوين  ، وإ٤نوبرت Dagulfكثًنوف، منهم داجولف   Alcuinواٞنزخرفٌن بًر
Ingobert وجودسكاؿ ،Godescale ولويثار ،Luithard  وغًنىم ٣نن أبدوا نشاطا

 عظيما ٓنت إدارتو.

 ِىزجبد األز٠طح -اٌّإصطاد اٌىبضٌٕٚج١خ فٟ أٌّب١ٔب -3

َف يقتصر أثر اٜنركة الكارولنجية على فرنسا وحدىا، إذ ٬نكن القوؿ أبف ىذا األثر 
ما لبث أف امتد إُف أورواب عامة، حيث انتشر األسلوب الروماين الوسيط يف ٗنيع 

 شاع األسلوب القوطي فيها فيما بعد. أقطارىا، كما

ففي أٞنانيا، َف تقتصر احملاوالت األدبية والفنية، فقط، على األديرة العديدة اليت  
كانت تغمر الببلد، بل إهنا ٤نحت، فوؽ ىذا، يف أف يكوف ٟنا ىيئة منتقاة من ٣نثليها يف 

ضل تيوفانو خبلؿ القرنٌن العاشر واٜنادي عشر، بف Ottoببلط ملوؾ أسرة أوتو 
Theophano  زوجة اٞنلك أوتو الثاين اليواننية، وكانت على جانب كبًن من الثقافة، ٣نا

أدى إُف أتثًن فن الكتاب البيزنطي على الكتاب األٞناين يف ذلك العصر. ومن أىم مراكز 
 ىذا الفن األديرة انآتية:

 Korveyز٠ط وٛضفٟ  -1

يف ىذا، الذي كانت بو مكتبة ال نعرؼ كاف من بٌن األديرة اليت ذكرانىا دير كور 
عنها شيئا على الرغم من ذلك، ويرجع اتر٫نها إُف أوائل العصر الوسيط. على أنو يبدو 
أف عصرىا الذىيب كاف يف خبلؿ أواسط القرف الثاين عشر، وقد بقى لنا من ىذه الفرتة 

٪نتوي على نصوص عدة  -ضمن ٠نموعة أخرى من اٞنخطوطات -٢نطوط ضخم
روف، وىو ١نفوظ ّنكتبة اٜنكومة الربوسية بربلٌن. وىناؾ ٢نطوط آخر مشهور هبذا لشيش

، يعترب األساس Tacitusالدير ىو عبارة عن كتاب من الرؽ للمؤرخ الروماين اتسيتوس 
 الوحيد يف العاَف للستة كتب األوُف من اتريخ ىذا اٞنؤرخ.
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 Fuldaز٠ط فٌٛسا  -2

مركز ىاـ أيضاً، اشتغل بو أربعوف راىبًا يف نسخ  كاف ٟنذا الدير الذي ذكرانه آنفاً 
سة رئيسو األوؿ، وح ى على فرض اٞنبالغة يف ىذا الرقم، فبل أقل من  الكتب، ٓنت ًر
اعتبار منسخ فولدا ىذا من أنشط أديرة العهد الكارولنجي، وأف أسلوبو يف اٝنط أصبح 

من  -أسوة بو -ولت كلها٧نوذجا احتذتو ٘نلة من األديرة األٞنانية األخرى اليت ٓن
"الكتابة اٛنزرية" األوُف، إُف اٜنروؼ الصغًنة للكتابة الكارولنجية. كذلك صار ٞندرسة 
رسامي فولدا أ٨نية كربى، كما أبدت نشاطاً، َف يقتصر على تزويد ىذا الدير نفسو 
ابٞنخطوطات اٞنزخرفة، بل تعداه إُف توريد ٢نطوطات أخرى إُف ٢نتلف الكنائس 

 يرة، كاف منها عدد كبًن من كتب القداس واألانجيل واٞنزامًن ذات الزخارؼ الرائعة.واألد

وقد ٘نل جانب كبًن من ٢نطوطات فولدا الطابع الفين للعهد األوتوين. وامتاز 
أتليف ىذه الرسـو بتأثًنه الرائع ونزعتو اٞنتزايدة ٥نو استغبلؿ الفراغ اٞنعد للزخرفة 
استغبلال اتما. وأحسن مثل ٟنذا كتاب القداس الفاخر اٝناص ّندينة جوتنجن 

Gottingen العاشر، ابإلضافة إُف كتاب قداس آخر من  والذي يرجع إُف آخر القرف
 القرف اٜنادي عشر، ويوجد انآف ابلفاتيكاف.

 Reichnauز٠ط ضا٠ربٔٛ  -3

دير آخر يسمى دير را٫نناو ّنقاطعة  Fuldaكاف يوجد إُف جانب دير فولدا 
. وقد انؿ ىذا الدير األخًن شهرة خاصة بسبب براعة الزخرفة الفنية Suabiaسوابيا 
زت هبا كتبو. ويرجع الفضل، يف أتسيس ىذا الدير، إُف الراىب األيرلندي اليت امتا

Pirmin وبلغ أقصى ازدىاره يف عصر شرٞناف. ويف ىذا الدير ٗنع ر٩ننربت .
Reginbert  دوف كبلؿ أو مبلؿ، كتبًا عديدة لتأسيس مكتبتو. أما مدرسة رسامي

ٗنلة من اٞنخطوطات اٞنتتابعة  را٫نناو، فإهنا ازدىرت يف القرف العاشر، حيث خلفت لنا
واٞنزخرفة زخرفة غاية يف الروعة. وبفضل ىذه اٞنخطوطات صار ٟنذا الدير أ٨نية عظمى، 

 يف اتريخ فن الكتاب الروماين الوسيط، أبٞنانيا.
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 Ratisbonneز٠ط ضارعثْٛ  -4

، ّندينة راتزبوف، Saint-Emmeramويف القرف التاِف، صار لدير ساف إمراـ 
ـ، فوؽ قرب ذلك 742األوُف يف فن الزخرفة. ىذا الدير الذي بىن حواِف عاـ اٞنكانة 

تلميذ راابف مور  Baturichالقديس البافاري، كاف من أوائل رؤسائو الراىب ابتوريش 
Raban Maur  مؤسس دير فولداFulda والذي كاف، كأستاذه، من كبار ىواة ،

 Saint Emmeramى دير ساف إمراـ الكتب. ومن بٌن اٟنداًي العديدة اليت توالت عل
لكتابتو –أو "اٞنخطوط الذىيب"  Codex Aureusاإل٤نيل الشهًن، اٞنعروؼ ابسم 

لشارؿ األصلع ملك  Corbieوالذي ٪نتمل أنو صنع ّندينة كوريب  -ُنروؼ من الذىب
 الفر٤نو. وىو موجود انآف ّنكتبة الدولة ّنيونخ.

سة األسقف رامولد  بلغ ىذا الدير أوج ٠نده يف هناية القرف العاشر، ٓنت ًر
Ramwold وكذلك يف أوائل القرف اٜنادي عشر، إذ اشتهرت راتزبوف ،

Ratisbonne  بفضل مدرستها الديرية، ح ى صارت تعترب أثينا الثانية، كما ازدىر
وكاف على رأسهم الراىب  نشاطها الفين يف ميداف الكتاب أيضاً، فيما بٌن الرىباف.

 . ىذا وقد لوحظ أتثًن الفن البيزنطي على ىذه اٞندرسة.Othlohاٞنشهور أوتلو 

 ِىزجبد األز٠طح األذطٜ

وكاف ٞنختلف األديرة البندكتية األٞنانية األخرى، مكتبات كبًنة، كما كاف ٟنا نشاط 
األٞنانية اٞنوجودة  Lorschواضح يف ميداف الكتاب. ويوجد، يف مكتبة مدينة لورش 

رغم ما بو من –ابلفاتيكاف، فهرس يرجع إُف أواسط القرف التاسع اٞنيبلدي، وىو يعٌن 
ٙنسمائة وتسعٌن رقمًا للكتب، وىو رقم كبًن جدًا ابلنسبة ٟنذه اٜنقبة، إذ أف  -ثغرات

 مكتبات الكنائس واألديرة اليت كانت تضم ما بٌن مائتٌن وثلثمائة ٠نلد، كانت قليلة،
بينما كاف متوسط ١نتوًيت أكثر ىذه اٞنكتبات من الكتب، ال يعدو عشرة كتب على 
األكثر، نظرًا إُف أهنا َف تكن ٓنوي إال قليبل من الكتب، فيما عدا الكتب البلزمة 

كثًن غًنىا    -عدا مكتبات األديرة األٞنانية العديدة اليت ذكرانىا–للطقوس الدينية. وىناؾ 
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 بربوسيا. وىي: Trevesنذكر من بينها األديرة انآتية ّنقاطعة تريف كاف مشهوراً أيضاً، 

، Benediktbeuren، وبندكتبًنف Tegernsee، وْنرنزي Hersfeldىرسفلد 
، Mickelsberg. ويف األلزاس أديرة ميكلزبرج Saint-Maximinوساف ماكسيمٌن 

. ويف النمسا أديرة فاينجارتن Murbach، ومورابخ Bambergوابمربج 
Weingarten وملك ،Melk وزفيفالنت ،Zwiefalten.وغًنىا ، 

 اٌّرـٛؿبد اٌؽىٕسٔبف١خ -4

، Norroneكانت أقدـ أنواع الكتابة يف الببلد السكندانفية، تعرؼ ابسم نورين 
أو الكتابة الشمالية القد٬نة واإلسلندية. وقد أتثرت ىذه الكتابة أيضًا ابلكتابة 

بة اٛنزرية األيرلندية: وقد ظهر أثر ىذه األخًنة أكثر الكارولنجية، كما أتثرتب الكتا
وضوحًا يف اٞنخطوطات النرو٩نية، اليت حذت حذو اٞنخطوطات اٛنزرية، يف استعماؿ 

 األشكاؿ الرونية يف كتابتها، بينما ساد التأثًن الكارولنجي يف الكتابة األيسلندية.

لكتابة اإل٤نليزية السكسونية أما الكتابة السويدية يف العصر الوسيط، فقد أتثرت اب
أتثراً واضحاً عن طريق النرويج. وىذا بينما ٓنمل الكتابة الدا٧نركية يف نفس العصر الطابع 

 الكارولنجي.

وأقدـ اٞنخطوطات اليت وصلت إلينا، واليت ٬نكن اٛنـز أبهنا اسكندانفية، ترجع إُف 
 القرف اٜنادي عشر، أو على األرجح إُف القرف الثاين عشر.

 اٌّىزجبد فٟ اٌجالز اٌؽىٕسٔبف١خ

كانت األديرة يف الببلد السكندانفية أيضاً، مصادر لنشر الثقافة واإلكثار من عدد 
 Soroeاٞنكتبات. فمن بٌن األديرة الدا٧نركية اليت قامت هبذه الرسالة، دير سوروي 

٪نمل اسم األسقف أبسالوف  Justinienالذي حوت ٠نموعتو ٢نطوطًا ٛنستنياف 
Absalon وموجود انآف ابٞنكتبة اٞنلكية بكوبنهاجن. ومن بٌن ىذه األديرة أيضًا دير ،
 Vadstenaابلنرويج، ودير فادستينا  Bergenّندينة برجن  Munkelivمونكليف 
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٠نلد، ح ى صارت مكتبتو أعظم مكتبة  2522ابلسويد، الذي ضم ما يقرب من 
 اسكندانفية ابلعصر الوسيط.

 ٌؽىٕسٔبف١خ١ِّعاد اٌّرـٛؿبد ا

لو وازان بٌن اٞنخطوطات السكندانفية يف ىذا العصر، واٞنخطوطات اٞنعاصرة ٟنا 
ابلببلد األخرى، لدىشنا لعدـ إمكاف اٞنقارنة بٌن حروفها األوُف وصورىا، وبٌن مثيبلهتا 
اليت حققها فن الكتاب يف األقطار األخرى. أضف إُف ذلك وصوؿ تلك اٞنخطوطات 

لندية منها، بصورة غًن جذابة إُف حد ما، فالرؽ اٞنكتوبة عليو خشن إلينا، وخاصة األيس
وقامت اللوف ومسود من أثر الدخاف أو ملوث ببقع من الدىن أو األوساخ وغًن ذلك، ٣نا 
أدى إُف طمس جانب من الكتابة يف أكثر من موضع. ولو فحصنا مثبل ٢نطوطي إدا 

Edda ية بكوبنهاجن، واللذين يرجعاف إُف القرنٌن الشهًنين احملفوظٌن انآف ابٞنكتبة اٞنلك
الثالث عشر والرابع عشر، ٜنكمنا فعبل أبف ىذين اٞنخطوطٌن ظهرا وعاشا وسط ٗناعة  

 كاف شعورىا ابٛنماؿ بدائيا.

 اٌح١بح فٟ اٌّىزجبد اٌس٠ط٠خ

أنذت حياة الكتاب يف ىذه العصور مظهراً، عاماً مشرتكاً، سواء كانت تلك اٜنياة 
أـ متواضعة، كما كاف اٜناؿ يف األقطار  -كما كاف اٜناؿ بفرنسا وأٞنانيا–ضة راقية انى

 السكندانفية.

 إٌؽبذْٛ

كاف الرىباف والراىبات، ٩نلسوف يف القاعة اٟنادئة، اٝناصة ابلنساخ، وىي اٞننسخ 
Scriptorium  الذي ال تصل إليو ضوضاء العاَف اٝنارجي، وتقيد فيو اٜنياة ابلنظاـ

اعد الطائفة الرىبانية. ويبذلوف نشاطهم لتمجيد اسم هللا. وكثًن من الصاـر بقو 
اٞنخطوطات القد٬نة جاءت نتيجة ٠نهود عدة سنٌن استنفذت يف إٕنامها، ُنيث َف يكن 
 من اٞنيسور صنعها يف أي مكاف آخر غًن األديرة، حيث عاش الرىباف ٓنت ظل األبدية.
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الذي  Saint- Emmeramمراـ أحد رىباف ديرساف إ Othlohيقاؿ إف أوتلو 
سبق أف ذكرانه، قد نسخ ثبلثة وعشرين كتااب من كتب القداس وكتااًب واحدًا من اٞنزامًن 

 Saint-Angustinوثبلثة أانجيل وكتابٌن من كتب األوراد وكتابٌن للقديس أوغسطٌن 
 وسبعة كتب من كتب التنظيمات الروحية.

بعملية النسخ، وإف كنا قد عرفنا سلسلة كبًنة وكاف اٞنعتاد اشتغاؿ شباب الرىباف 
من األساقفة ورجاؿ الكنيسة اٞنتحمسٌن للنسخ أيضاً. وغالباً ما كاف عدة رىباف يشرتكوف 

 يف إٕناـ ٢نطوط واحد يتقاٚنوف فصولو.

 ضط١س اٌّىزجخ

كانت اٞنصادر األوُف للمكتبات الديرية ىي ما ينسخو الرىباف أنفسهم ابإلضافة 
ف يصل إليها من ىداًي النببلء واألثرًيء واألابطرة واٞنلوؾ واألساقفة والقسس، إُف ما كا

 ٣Liberنن كانوا يستحقوف لذلك ٔنليد ذكرىم يف "سجل اإلىداء" هبذه اٞنكتبات "

daticus.كما كاف البد من الدعاء ٟنم يف صلوات الرىباف ،" 

وشراء ٟنا فيما بٌن  يضاؼ إُف ذلك ما نعلمو أيضًا من وجود تبادؿ للكتب، وبيع
 Reginbertالكنائس واألديرة يف ذلك الوقت. نورد من ىذا القبيل ما ذكره ر٩ننربت 

األٞنانية من بيع بعض رجاؿ الكنيسة   Reichnauيف فهرسو الذي وضعو ٞنكتبة را٫نناو 
 Michelsbergكتب القداس ٟنذا الدير، ابإلضافة إُف ما ذكره من أف أديرة ميكلزبرج 

قامت يف القرف الثاين عشر إبعادة نسخ نفس اٞنخطوطات يف   Bambergج وابمرب 
 كليهما. و٪نتمل أف ذلك كاف بقصد التبادؿ أو البيع.

 اٌّىزجٟ

يشرؼ على قاعة  Scriptuariusكاف أحد الرىباف، وىو رئيس اٞننسخ 
، يف نفس الوقت، بوظيفة أمٌن اٞنكتبة  أو  Armariusالنساخ، كما كاف يقـو

Librarius إال إذا كانت تلك الوظيفة توكل إُف راىب آخر أل٨نيتها الكربى يف ذلك ،
 الوقت.
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وغالبًا ما كاف اٞنكتيب يف الوقت ذاتو، مرتبل وحارسًا للذخائر وخادماً. وَف يكن 
عملو يقتصر على احملافظة على الكتب، بل تعداه إُف حراسة ٓنف الدير األخرى، فضبل 

حيث كاف يسجل فيو قائمة الوفيات اليت ٓندث يف  عن إمساكو سجل وفيات الدير،
 ديره ويف اٛنهات اجملاورة.

أضف إُف ذلك ما كاف يتطلبو منصبو كمكتيب، من مراقبة نظاـ ترتيب الكتب 
ونظافتها وإنشاء فهارس ٟنا. وقد وصل إلينا الكثًن من ىذه الفهارس اليت ٤ند بعضها 

ض مرتبًا يف ٠نموعات موضوعية؛ بينما البعض منظمًا بعناية، والبعض انآخر مهمبل، والبع
انآخر َف يكن ٫نضع ألي ترتيب، أو متبعًا ٠نرد ترتيب دخوؿ الكتاب اٞنكتبة، وإف كاف 
أغلب تلك الفهارس َف يقصد بو غًن ٠نرد االستفادة منو يف جرد ىذه اٞنكتبات وإثبات 

ًا صيغة تنص على لعنة  حاٟنا. وكاف على كل كتاب عبلمة تثبت ملكيتو، يضاؼ إليها غالب
 كل من ٓندثو نفسو بسرقتو.

وكاف على اٞنكتيب اإلشراؼ على إعارة الكتب، كما كاف على الرىباف أف ٩نتمعوا 
يف أوقات معينة إلعادة الكتب اٞنستعارة، واستعارة كتب أخرى بدٟنا. كذلك كاف من 

اإلعارة كانت ٕننح اٞنيسور إعارة الكتب أيضًا إُف خارج الدير. ومن اٞنعتاد أف ىذه 
ألديرة أخرى، وإف كاف يسمح لبعض العلمانيٌن من غًن الرىباف ابالستفادة من ىذا 

 النظاـ أيضاً.

لكل كتاب يستعار، وكاف ىذا  Memorialeوكاف ىذا النظاـ يقضي بدفع رىن 
الرىن عادة يف صورة كتاب آخر. ولدينا قوائم لكتب أعًنت ترجع إُف القرف التاسع، 

 ابأللزاس. Waissenbergدة من دير فايزنربج وىي وار 

 اٌزج١ٍساد األٌٚٝ -1

)أو اجمللد( ٢نتصًا بتجليد الكتب. على أف  Ligatorكاف أحد الرىباف، ويسمى 
أقدـ أنواع التجليد ٫نتلف كثًنًا عما نفهمو من معىن ىذه الكلمة، يف وقتنا اٜناضر، إذ  
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أقرب إُف ميداف صياغة الذىب والنحت على العاج منو إُف التجليد كاف التجليد 
 العادي.

السابق ذكرىا، واليت استخدمها الروماف يف تدوين  Diptychaفألواح الشمع 
مبلحظات قصًنة عليها، كانت يف عهد اإلمرباطورية الرومانية تصنع من العاج، وتزود من 

ت الرٚنية اٝناصة كتولية أحد القناصل. اٝنارج بزخارؼ فنية، وذلك يف بعض اٞنناسبا
ونعرؼ من بعض األمثلة أف مثل ىذه اللوحات، استخدمت يف العصر الوسيط، لتجليد 

 بعض ٢نطوطات الكنيسة.

 اٌزج١ٍساد ػٍٝ ؿط٠مخ ط١بغخ اٌص٘ت -3

كاف ىذا التجليد مكواًن من ألواح خشبية تزين بصفائح رقيقة من العاج اٞننحوت 
البارز، ومطعمة يف الوقت ذاتو ابألحجار الكر٬نة والآللئ واٞنيناء  أو الفضة أو الذىب

اٞنلونة. وقد صنعت ىذه التجليدات، خاصة، للكتب الدينية اليت كانت تستعمل يف 
وقت الصبلة، واليت كانت توضع فوؽ مائدة اٟنيكل. وٟنذا ٚنيت تلك التجليدات أيضاً 

العلوي أكثر زخرفة ونقشًا من جزئو  بتجليدات اٟنيكل. وغالبًا ما كاف جزء الغبلؼ
 السفلي ألنو أكثر تعرضاً لؤلنظار.

أما النقوش البارزة، فغالباً ما كانت مستعارة من الصور اٞنرسومة يف داخل اٞنخطوط 
نفسو، فضبل عن أهنا كانت ٕنثل، على األخص، حكاًيت من قصص التوراة واإل٤نيل،  

ورة، وحولو إطار من األزىار وأوراؽ الشجر كأف ٕنثل مثبل اٞنسيح مصلواب يف وسط الص
 الزخرفية..
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 أشىبي اٌزج١ٍس اٌّرزٍفخ

يتبع  -كما ىي اٜناؿ يف الصور–كاف شأف التجليد على طراز صياغة الذىب 
أشكاال ش ى، حسبما يتطلب الزماف واٞنكاف الذي صنع فيهما. وٟنذا ٬نكن التمييز بٌن 

اٞنميزة ٟنا، وبٌن التجليدات الفضية والربونزية اٞننقوشة التجليدات البيزنطية ذات اٞنيناء 
بصور اٜنيواانت اٝنرافية األيرلندية، واليت يسهل التعرؼ عليها. وقد وصلت إلينا 
ْنليدات عاجية عليها طابع الفن الكارولنجي، ٞنا هبا من زخارؼ غنية بنقوش أوراؽ 

 الشجر ذات الطابع الروماين الكبلسيكي.

ت هبا إطارات غنية ابألحجار الكر٬نة، بينما اتصفت أخرى بنقوشها وىناؾ ْنليدا
البارزة، بروزًا ضخماً، يف جزئها األوسط، دالة بذلك على خياؿ فين غاية يف اٝنصب 
والتنوع، وىي ْنليدات متناثرة يف مكتبات ش ى ىنا وىناؾ، بل وابٞنتاحف أيضاً؛ وإف  

األيدي اٛنشعة، على مر القروف  كانت قد عثر عليها مشوىة، بعد أف عبثت هبا
 واألجياؿ، ح ى انتزعت منها زخارفها الثمينة من األحجار الكر٬نة.
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وأحسن مثل لتلك التجليدات الثمينة اليت على طراز صياغة الذىب )اٞنخطوط 
، الذي سبق ذكره عن دير ساف إمراـ والذي ٪نوي زخارؼ Codex Aureusالذىيب( 

رجد، وما إليو من األحجار الكر٬نة، كما ٬نثل ٠نموعة من فنية عديدة من الآللئ والزب
التماثيل اٞنصنوعة من الذىب، والبارزة بروزًا ٪نمل على االعتقاد يف نسبتو إُف مدرسة 

الكارولنجية. على أنو ال ينافس اٞنكتبة األىلية بباريس، أي مكتبة أخرى  Reimsر٬نس 
والعاجية. ومن أىم ٣نيزاهتا أنو ليس من  يف ٠نموعتها اٝناصة من ىذه التجليدات الذىبية

الضروري أف يكوف ىذا التجليد الفاخر من نفس العصر الذي كتب فيو اٞنخطوط الذي 
 بداخلو، إذ منها ما ىو ٢نتلف يف زمن صناعتو عن العصر الذي نسخ فيو اٞنخطوط.

 اٌزج١ٍساد اٌّظٕٛػخ ِٓ اٌجٍس -3

 
استعمل اٛنلد يف ْنليد اٞنخطوطات الديرية العادية، وإف قنع اٞنعاصروف أحياانً 
ابستعماؿ أغلفة من الرؽ. ويف خبلؿ القرف الرابع عشر، قل استعماؿ التجليدات اليت 
على طراز صياغة الذىب، إُف حد أف صار أغلب ْنليدات كتب الطقوس الدينية من 

تستعمل يف التجليد، إال يف اٜنليات اٞنسمرة يف الزواًي  القطيفة أو اٛنلد. وَف تعد اٞنعادف
فقط. وكاف ذلك يف صورة نتوء ظهر يف اٞندة األخًنة من الطراز القوطي. وكاف القصد 
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من التلف، وذلك ّننع احتكاؾ  -عند بسطو -من ىذه الزواًي البارزة ٘ناية الكتاب
 غبلفو ابألجساـ الصلبة كالقماطر وغًنىا.

 ّظٕٛػخ ِٓ اٌجٍس اٌؼبضٞاٌزج١ٍساد اٌ

منذ العصور القد٬نة،  -كما سبق أف ذكران–عرفت التجليدات اٞنصنوعة من اٛنلد 
غًن أهنا َف تبلغ ذروهتا يف أورواب إال يف العصر الوسيط، حيث كاف الغبلؼ يتكوف غالباً 
نياً من لوحٌن من خشب الزاف أو اٛنميز، مغطى َنلد العجوؿ أو البقر. وكاف لونو غالبًا ب

قإناً، ١نلى بزخارؼ منوعة الشكل، كما استخدمت أيضًا ٟنذا القصد جلود الوعل وما 
 إليو من اٜنيواانت اٞنتوحشة.

 اٌزج١ٍساد اٌّظٕٛػخ ِٓ اٌجٍس اٌّحفٛض

عرفنا بعض التجليدات اليت ترجع إُف أوائل العصر الوسيط، واحملتواة على صور 
اٛنلد ابٞناء، مت رسم النموذج عليو. وبعد ١نفورة على اٛنلد. وطريقة ذلك ىي ترطيب 

ذلك ٪نفر بسكٌن ويوسع، أو ينقش آبلة غًن حادة، مث يفرغ ابقي اٛنلد احمليط ابلصور 
ح ى يبدو الزخرؼ ابرزاً ابلنسبة إُف ابقي اٞنساحة اٛنلدية. ويبدو أف فن اٜنفر على اٛنلد 

احملفورة على اٛنلد إُف قد ازدىر بوجو خاص يف أٞنانيا، حيث ترجع أىم ىذه الصور 
القرنٌن الرابع عشر واٝنامس عشر. وٓنتوي ىذه الزينة، خاصة، على حليات شائعة 
وصور حيواانت غريبة من طراز هناية العصر القوطي. و٤ند كذلك صورًا ٕنثل اٞنبلئكة 

 والقديسٌن. مث تبع ذلك صور لفرساف يقوموف ابلصيد ومناظر غرامية.

 بضزاٌجٍس اٌّـجٛع ػٍٝ اٌج

ومع ىذا فقد شاعت التجليدات اٞنطبوعة على البارد، أكثر ٣نا شاعت التجليدات 
اٞنصنوعة من اٛنلد احملفور. وىي ال تتطلب من الرباعة ما يتطلبو اٜنفر على اٛنلد. 
وكانت األدوات اليت حفر عليها النموذج توضع ساخنة على اٛنلد، ُنيث تظهر الزخرؼ 

ال تشمل أي تذىيب، فقد عرفت ابسم الطبع على البارد. ابرزاً. وٞنا كانت ىذه الطريقة 
و٪نتمل أهنا كشفت اب٤نلرتا. وكانت تضم سلسلة من اإلطارات اٞنتشابكة واٞنكونة من 
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أشكاؿ صغًنة مربعة أو مثلثة أو مستديرة أو على شكل قلب. وبوجو عاـ كانت 
كاؿ مكونة من اإلطارات اٝنارجية ٔنتلف عن إطارات الوسط. ففي الوسط كانت األش

معينات صغًنة تتألف من خطوط مستقيمة متقاطعة، أو من معينات متجمعة بغًن نظاـ يف 
بنتوءات ٥ناسية مثبتة  -كما رأينا سابقاً –أماكن متباعدة. أما الزواًي، فكانت تزود 

 ّنسامًن، كما كاف الكتاب ٪نكم إغبلقو إبقفاؿ معدنية.

اليت صنعت يف األديرة كانت كلها  وال ٩نب ابلطبع أف نتصور أف التجليدات
مزخرفة بنفس ىذا اٞنستوى الفين الذي ذكرانه. فالكثًن منها كاف بسيطًا يف مظهره إُف 
الغاية، كما أف الرىباف اٞنكلفٌن ابلتجليد َف يصلوا إُف مستوى عاؿ من التعليم. على أف 

، يف عمل اٛنلود ذلك ال ٬ننع من اإلعجاب ابلروح الفنية واٞنقدرة اليدوية البادية
 اٞنطبوعة.

 أٔٛاع أذطٜ ِٓ اٌزج١ٍس -4

 -عدا ما ذكران من األغلفة اٛنلدية–عرفت ْنليدات أخرى يف العصور الوسطى 
 واستعملت يف صنعها مواد أخرى.

وأدواؽ  Jean de Berryففي اٞنكتبات اليت كاف ٬نلكها الدوؽ جاف دي بًني 
برجندًي، كانت أكثر الكتب ْنلد ابألقمشة اٞنطرزة، واٞننسوجة احملبلة ابلزخارؼ و٢نتلف 

 األلواف.

 أزٚاد اٌّىزجخ -1

 -ح ى القرف الثالث عشر تقريباً –كانت كتب اٞنكتبات الديرية كما أسلفنا 
. ويف القرف الرابع Armariumق أبوابو، يسمى موضوعة غالباً على رفوؼ دوالب، تغل

أو  Pulpitumعشر، ظهر نوع جديد من األاثث اٞنكتيب، عرؼ ابسم "القمطر" 
Lectrinum وكاف عبارة عن قمطر ذي غطاء مائل، توضع عليو الكتب. أما يف ،
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اٞنكتبات األكثر أانقة وترفاً، فكانت الكتب تصف يف قاعة خاصة، هبا عدد معٌن من 
ماطر اٞنماثلة ٟنذا النوع، واٞنوضوعة ابلقرب من النوافذ، ُنيث تكوف متعامدة مع الق

 اٜنوائط اٞنقابلة ٟنا. وكاف ٟنذه القماطر مقاعد تسمح ابٛنلوس عليها للقراءة.

ويف بعض اٞنكتبات كانت الكتب تثبت يف مكاهنا على القمطر، بسبلسل حديدية 
ريقة مر٪نة، كذلك كانت السلسلة مثبتة من متينة ذات طوؿ يسمح ابستعماؿ الكتاب بط

انحية ابٜنافة العليا أو السفلى لغبلؼ الكتاب، كما كانت تثبت من الناحية الثابتة ٟنا 
بقضيب حديدي مثبت يف أعلى القمطر. وقد عرفت الكتب اٞنقيدة هبذا الشكل ابسم 

Libri Catenati.وإف َف ٬ننع ىذا من إمكاف فك إسارىا ّنفتاح خاص ، 

وفيما عدا ىذا، كاف يوجد عادة هبذه اٞنكتبات جزء مباح للتداوؿ كانت توضع بو 
اجمللدات ابلدواليب، إلمكاف إعارهتا للرىباف، ح ى يتيسر ٟنم قراءهتا يف قبلًيهتم. ىذا 
وقد ظلت عادة وضع الكتب على القماطر سائدة يف أماكن عدة ح ى القرنٌن السادس 

ضًا استعماؿ قماطر تعلوىا أرفف تسمح بتصفيف عشر والسابع عشر، وإف غلب أي
عدد أكرب من الكتب عليها. وكانت الكتب توضع على ىذه األرفف، ُنيث يكوف 
ظهرىا إُف اٜنائط، وذلك ألف اٞنعاصرين َف يهتموا بزخرفة ىذا الظهر. أما العادة السائدة 

قرف السابع عشر. فإهنا َف تبدأ إال منذ ال -من وضع ظهر الكتاب إُف اٝنارج–حاليًا 
وكاف عنواف الكتاب يدوف ابٜنرب على قطعة صغًنة من الرؽ، تثبت على ظاىر الغبلؼ 
اٝنارجي أو على اٜنافة العليا، ح ى ٬نكن رؤيتو، إذا كاف الكتاب يف وضع قائم على 
الرؼ. كذلك كاف عنواف الكتاب يدوف أيضًا على اٜنافة السفلى للكتاب، ح ى تسهل 

 ف الكتاب يف وضع أفقي على القمطر.قراءتو، إذا كا

ووجدت كذلك قماطر تستخدـ يف القراءة فقط. وقد أنذت قماطر القراءة ىذه 
منذ وقت مبكر أشكاال ٢نتلفة. فبعضها مثبل كاف عبارة عن قماطر دائرة تسمح ُنفظ 
عدة كتب مفتوحة معاً يف وقت واحد وقراءهتا الواحد تلو انآخر، وذلك عن طريق تدوير 

 قمطر، وىو نظاـ يشبو تقريباً اٞنكتبات الدائرة األمريكية اٜنديثة.ال
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 اٌّىزجبد اٌىٕؽ١خ -2

 مكتبات األديرة -2

خاصة، ىم أكثر من أبدوا نشاطًا أدبيًا يف ىذا  Benedictinsكاف البندكتيوف 
اٞنضمار. وأقدـ مكتباهتم الديرية يف القرف الثاين عشر، ىي مكتبة مونت كاسينو 

Monte Cassino .اليت كانت من أغىن وأعظم مكتبات عصرىا 

 Fleuryِىزجخ ف١ٍطٞ 

ومن أىم أديرة طائفة رىباف البندكتيٌن بفرنسا اٝناضعة، إلشراؼ طائفة كلوين 
Cluny دير القديس بندكت، على هنر اللوار، الذي يرجع أتسيسو إُف القرف السابع ،

والذي ذاع صيتو خاصة بسبب اٟنداًي واالمتيازات اليت اهنالت عليو من السلطات 
العلمانية والكنسية اٞنعاصرة. غًن أنو هنب ودمر عدة مرات خبلؿ الغزوات النرمندية يف 

ىا دواما. وىرع إُف مدرستو ٗناىًن التبلميذ، ال من القرف التاسع، ولكنو كاف ينهض بعد
يف القرف  Abbonفرنسا فحسب، بل من أقطار أخرى غًنىا. ويف عهد رئيسو أبوف 

 العاشر، ضم أكثر من ٙنسة آالؼ طالب.

وىكذا كاف ٠ند مكتبة فلًنى زاىرا يف ذلك العصر. وال زالت لدينا وثيقة ١نفوظة، 
قد حدد يف عاـ  Mascariusلدير ماسكاريوس إُف انآف، تنص على أف رئيس ا

ضريبة سنوية قدرىا مائتٌن وٖنانٌن "صولدي" ذىب، يدفعها أعضاء الدير  2246
واٛنهات التابعة لو، ؤنصص للمحافظة على اٞنكتبة وزدًيهتا. وقد ظلت ىذه البلئحة 

س . وىناؾ أوامر مشاهبة جاءت من مكتبات ديرية أخرى يف نف2560انفذة ح ى عاـ 
ودير  Chartresّندينة شارتر  Saint Pereالعصر، نذكر من بينها دير ساف بًن 

 .Vendomeّندينة فندـو  Sainte Triniteسانت ترينيتيو 

أوج ٠ند٨نا يف القرنٌن  Scriptoriumىذا وقد بلغت مكتبة فلًنى ومنسخها 
اٞنخطوطات اليت الثاين عشر والثالث عشر، وإف َف يبق من كنوزىا اليـو إال القليل من 

 .2560عاـ  ٤Calvinنت من هنب أنصار مذىب كالفن 
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 Clunyوٍٟٛٔ 

أما الدير الرئيسي لطائفة الكلونيٌن، وىو دير كلوين، ذاهتا، فإف مكتبتو َف تكن 
 لتقل شهرة عن سابقاهتا.

يف مطلع القرف العاشر، أٜنقت هبذا  Bernonومنذ عهد أوؿ رؤسائو برنوف 
مدير اٞندرسة، ورئيس الدير فيما بعد، قد زود ىذه  Odonأودوف الدير. كما يقاؿ إف 

ويدعى ماجولوس –اٞنكتبة ّنا يقرب من اٞنائة ٢نطوط، كما وسع أحد خلفائو 
Majolus-  ًنشاط منسخو، وخاصة فيما تعلق بكتاابت آابء الكنيسة، ٣نن كانوا دائما

 اٞنوضوع اٞنفضل لدراسات الكلونيٌن.

 Pierre leعصر الراىب العاَف بطرس اٞنبجل  –ويف القرف الثاين عشر

venerable-  تشهد ٘نلة واثئق ابلنشاط اٞنزدىر ٞندرسة اٝنط الكلونية. كما قاـ ىذا
 الراىب نفسو برتٗنة القرآف. كذلك كثر تبادؿ اٞنخطوطات بٌن األديرة العديدة.

راىب نذكر منهم خاصة ال–و٩نب أال ننسى كيف أف عدداً من مثقفي ىذا العصر 
 كانوا على عبلقات وطيدة مع كلوين أيضاً.  -Abelardالفيلسوؼ أبيبلر 

على أننا ٤نهل كل شيء تقريبًا عن التطور الذي طرأ بعد ىذا على ىذه اٞنكتبة، 
وإف كاف كل شيء ٪نمل على االعتقاد أبهنا كانت ال تزاؿ على غاية الغىن، حٌن خرهبا 

 فلًنى سواء بسواء. ، كما حدث ٞنكتبة2560أنصار كالفن عاـ 

 اٌّىزجبد اٌى١ٍٔٛخ األذطٜ

 Saintمن أشهر اٞنكتبات الكلونية األخرى، مكتبة ساف ماراتف دي شاف 

Martin des Champs  بباريس، ومكتبة ساف مارسياؿSaint Martial  ّندينة
 .Limogesليموج 

يف  Canterburyأما يف ا٤نلرتا، فكاف ٟنذه الطائفة مكتبات ىامة يف كانرت بري 
 .Saint- Albanدير سانت ألباف 
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 Corbieِىزجخ وٛضثٟ 

يضاؼ إُف اٞنكتبات الديرية الفرنسية العديدة ذات األ٨نية الواضحة، يف فرتات 
 Saint Martin de Toursتتفاوت طواًل وقصراً، مكتبة ساف ماراتف دي تور 

الذي سبق الكبلـ عنو. كما ٦نص ابلذكر أيضاً  -Alcuinاٞنوجودة يف دير ألكوين 
وىي اليت حوت منسخًا كاف  Luxeuilاليت أنشأىا دير ليكسي  Corbieمكتبة دير 

 من أعظم اٞنناسخ إنتاجاً يف اؿ عصر الكارولنجي.

ويف القرف الثاين عشر، قرر لو البااب إعانة معينة خصص بعضها ٞنرتب اٞنكتيب، 
قد وصل إلينا فهرس من ىذه اٜنقبة، وىو يبٌن كيف كانت وبعضها لتجليد الكتب. و 

 Saint Augustinىذه اٞنكتبة غنية للغاية، إُف درجة أف كتب القديس أوغسطٌن 
 وحده مثبل كانت تضم تسعة وثبلثٌن رقماً من أرقاـ اٞنكتبة.

 Saint Germain des Presِىزجخ ز٠ط ؼبْ جطِبْ زٞ ثط٠ٗ 

لبثت أف تناثرت، ىي األخرى، يف عهد اٜنروب  ما Corbieغًن أف كنوز كوريب 
الدينية. فضم جزء منها، يف القرف السابع عشر، إُف مكتبة ديرساف جرماف دي بريو، وىو 
من أشهر األديرة بباريس، والذي ازدىر بعد ذلك ٓنت إدارة رىباف البندكتيٌن بساف مور 

Benedictins de Saint- Maurنآف، ابٞنكتبة . وتوجد ٠نموعات ساف جرماف، ا
 األىلية بباريس.

، أو إُف Amiensوىناؾ ٢نطوطات أخرى نقلت من كوريب: إما إُف مدينة أمياف 
 اٞنكتبة اإلمرباطورية )اٞنسماة انآف ابسم اٞنكتبة العامة( ّندينة ليننجراد بروسيا.

 ِىزجبد ِزفطػخ

 -Saintونذكر من أشهر اٞنكتبات األوغسطينية، مكتبة سانت جينيفييف 

Genevieve  اليت نشأت منها اٞنكتبة اٜنالية، اليت ٓنمل نفس االسم بباريس، وكذلك
اليت ذاع صيتها يف عهد اٞنلك فرنسوا األوؿ، واليت   Saint Victorمكتبة ساف فيكتور 
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من أىم مكتبات ابريس يف القرنٌن الثالث عشر والرابع  -ُنكم مقتنياهتا الثمينة–كانت 
 عشر.

الدينية اليت نشأت فيما بعد، وخاصة طائفة الرىباف كذلك كاف للطوائف 
الفرنسسكاف والدومنكاف، عدة مكتبات ىامة بفرنسا، سواء كاف ذلك بباريس أـ 

وساف  Saint Jeanابألقاليم. أما يف إيطاليا، فيمكن اإلشارة إُف مكتبة أديرة ساف جاف 
 Annabergمكتبة أانبرج ابلبندقية. ويف أٞنانيا نذكر من ىذا القبيل  Saint Paulبوؿ 

، فقد أنشأوا 2004بسكسونيا. أما يف ا٤نلرتا، اليت وصل إليها )الرىباف السائلوف( عاـ 
 هبا ٠نموعات ىامة من الكتب يف لندف وأكسفورد.

 اٌؼاللبد ث١ٓ اٌّىزجبد

 ئٔشبء أٚي فٙطغ ػبَ ٌٍّىزجبد

ـ قد ظهرت يف ومن اٛندير ابلذكر أف نشًن إُف أف فكرة عصرية وىي الفهرس العا
 ىذه اٜنقبة من العصر الوسيط لدى رىباف الفرنسكاف.

ويف هناية القرف الرابع عشر، تلقى مائة وستوف ديرًا إ٤نليزًيً، يف الوقت نفسو، 
دعوة، يطلب إليهم فيها، اإلفادة عن قائمة كتبهم. وعن طريق إجاابهتم ىذه أمكن إنشاء 

اٞنوجود حاليًا ّنكتبة  ”Registrum Librorum Angliaeسجل كتب ا٤نلرتا "
أبكسفورد. و٬نكن اعتبار ىذا السجل، أقدـ ١ناولة معروفة، إلنشاء  Bodleianبودلياف 

فهرس عاـ، لعدة مكتبات. كما ورد بو أيضاً بياانت خاصة بتحديد مكاف كل كتاب. ويف 
 باهتا.أٞنانيا ٤ند أيضاً أمثلة ألديرة كانت تتبادؿ فيما بينها القوائم اٝناصة ّنكت

 ِىزجبد اٌّجبٌػ اٌىٕؽ١خ -ة

اقتصر كبلمنا إُف انآف على اٞنكتبات الديرية. وٞنا أنشئت اجملالس ابلكاتدرائيات 
يف القرنٌن التاسع والعاشر، ظهر بكل ٠نلس منها مدرسة أٜنقت هبا مكتبة. وقد ضمت 

. كما ٠Chartresنموعات ٖنينة إُف كاتدرائية شارتر  . وَف تزؿ مكتبتها ابقية إُف اليـو
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، اليت سبق أف ذكران منسخها. أضف إليها Lyonنذكر أيضًا مكتبة كاتدرائية ليوف 
، ح ى Clermontوكلًن مونت  Rouenورواف  Cambraiمكتبات ر٬نس وكامربي 

ا إف بعض ىذه اٞنكتبات فاؽ اجملموعات الديرية من حيث النظاـ الداخلي وقيمة ١نتوًيهت
 الثمينة.

 Avignonِىزجخ اٌجبثٛاد فٟ أف١ْٕٛ  -ط

ىناؾ ٠نموعة كنسية أخرى ىامة ابلنسبة لفرنسا يف العصر الوسيط، وىي اجملموعة 
اليت أنشأىا البابوات ّندينة أفنيوف، منذ أناذىم ىذه اٞندينة مقرًا ٟنم. أما رصيدىا، فقد 

ا عن طريق االستيبلء على مكتبات  نشأ يف األصل، إما بفضل اٟنداًي اٞنقدمة إليها، وإم
كبار رجاؿ الكنيسة اٞنتوفٌن، وإف كاف النشاط األديب الذي كاف للببلط البابوي، قد 
ساعد أيضًا على إثرائها. وقد وصلت إلينا قوائم مكتبتها، وىي قوائم ترجع إُف أعواـ 

٠نلد،  ، وتظهر لنا كيف ضمت ىذه اٞنكتبة البابوية ما ينوؼ على ألفي 2375و 2369
عددًا كبًناً  -فيما عدا ٠نموعتها األساسية اٝناصة ابلفقو واألدب الديين–كانت ٓنوي 

من اٞنؤلفٌن األقدمٌن الكبلسيكيٌن البلتٌن واإلغريق. وغالبًا ما ترجم ىؤالء األخًنوف إُف 
 اللغة البلتينية أيضاً.

ىذا وتنبغي اإلشارة إُف أف البابوات، عند مغادرهتم مدينة أفنيوف، عائدين إُف 
مقرىم األصلي يف روما، َف ٪نملوا معهم من ىذه اٞنكتبة إال جزءا يسًناً. أما الباقي منها، 
فقد ضم جانب منو إُف اٞنكتبة األىلية بباريس، كما ضم آخر إُف أسرة بورغيزي 

Borghese2899ا الفاتيكاف عاـ ، مث اشرتاىا منه. 

 ِىزجبد اٌجبِؼبد -3

كاف لرىباف الفرنسسكاف والدومنكاف السابق ذكرىم، أ٨نية خاصة تبعًا ألثرىم يف 
إنشاء اٛنامعات، اليت نشأت يف القرف الثالث عشر، وكانت على صلة قوية ابلكنيسة. 

راىب يدعى  أما أشهر اٛنامعات القد٬نة، فهي جامعة ابريس، حيث أنشأ أوؿ كلياهتا،
 Laالذي اشتق منو، اسم جامعة السربوف  Robert de Sorbonروبردي سربوف 
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Sorbonne وكذلك جامعات ابدو ،Padoue  وبولوانBologne ًاليت كانت مركزا ،
شهًناً لدراسات القانوف الروماين، وىي الدراسة اليت كانت منتشرة يف ذلك الوقت. وكاف 

ت فيما بينها، من حيث األ٨نية. ولعل أعظمها شأانً  لكل ىذه اٛنامعات مكتبات تتفاو 
كاف اتبعًا لكليات ابريس اٞنختلفة، كما أنو كاف لكل كلية مكتبة خاصة. أما روبردي 

 سربوف، فقد أىدى كتبو إُف الكلية اليت أنشأىا.

. وَف ينس أي Navarreوىناؾ مكتبة أخرى ىامة، كانت ملحقة بكلية انفار 
(. وإذا ما وصل فيما بعد، إُف أعلى Alma Materداً )األـ الرءـو متخرج يف اٛنامعة أب

اٞنناصب العلمانية أو الكنسية، فنادرًا ما كاف يهمل أف يوصى ٟنا ّنبلغ من اٞناؿ، أو 
 ّنجموعة من الكتب.

وكانت مكتبة السوربوف تنقسم إُف قسمٌن: )اٞنكتبة الكربى(، وكانت تضم الكتب 
بسبلسل، مث )اٞنكتبة الصغرى(، وكانت تضم، إما الكتب اٞنتعددة األكثر تداوال، واٞنثبتة 

النسخ، أو الكتب القليلة التداوؿ، اليت كانت تعار مقابل رىن. وكاف ىذا الرىن يقدر 
 ُنسب قيمة الكتاب، الثابتة يف الفهرس.

. وىناؾ 2867أما مباين مكتبة كلية انفار القد٬نة، فقد ظلت قائمة إُف عاـ 
شيدت، يف نفس اٞندة تقريباً، ونعين هبا مكتبة ٠نلس كاتدرائية نوايوف مكتبة أخرى 

Noyon اليت كاف بناؤىا عجيباً، إذ كاف كلو من اٝنشب. وىو البناء الوحيد الباقي يف ،
فرنسا من العصر الوسيط، ويضم مكتبة. ومع ىذا فإف جزءه الداخلي اٜناِف مشيد على 

 طراز حديث.

ت جديدة شيئًا فشيئاً، خبلؿ القرف الرابع عشر، بفينا وما لبثت أف أنشئت جامعا
وبراج، مث يف كامربدج وأكسفورد وغًنىا من اٛنامعات اليت تزودت وأثرت ىي األخرى، 

 ّنا حوت من مكتبات خاصة هبا، وبنفس الطريقة السالفة الذكر.

 اظز٘بض ِزبجط اٌىزت

 تكن لتقـو يف العصر ىيأ إنشاء اٛنامعات، فرصة قياـ ْنارة نشطة يف الكتب، َف



 55 

 الوسيط، بدوف ىذه اٛنامعات.

والواقع أف نقابة أبسرىا، من ذوي االمتيازات، اٞنشتغلٌن بصناعة الكتاب، قد 
، واٞنزخرفٌن Bibliographariiارتبطت ابٛنامعات، نذكر منهم "طبقة الكتاب" 

Rubricatores وصناع الرؽ ،Pergolami واجمللدين ،Bibliopeges مث ْنار ،
مستعملة إُف اليـو يف اللغة  Stationer. وَف تزؿ كلمة Stationariiالكتب أنفسهم 

اإل٤نليزية، للداللة على اتجر الكتب أو الكتيب. كل ىؤالء الصناع والتجار، كانوا 
خاضعٌن لنظاـ دقيق وإلشراؼ اٛنامعة. وقد تعهد ْنار الكتب مثبل أبف يزودوا متاجرىم 

حة من الكتب التعليمية، أو إبعارة ىذه الكتب إُف الطلبة برسم مقرر، ابلطبعات الصحي
 ليقوموا بنسخها.

كذلك َف يكن ٟنم حق بيع الكتب إال ابلعمولة. وَف تكن أرابحهم فيها تزيد على 
 نسبة مئوية معينة.

وعلى الرغم من أف نشاط ىذه اٛنارة كاف ال يزاؿ ١ندودًا ومقيدًا يف ذلك الوقت، 
اف نشاطًا مرُناً، إذا حكمنا بعدد اٞنتاجر اليت أنشئت إُف جوار اٛنامعات إال أنو ك

 اٛنديدة، وخاصة جامعة ابريس.

ومع ىذا فكاف الشخص الواحد، لكي يزيد دخلو، يعمل خطاطًا واتجر كتب يف 
 الوقت ذاتو، أو أف يكوف ٠نلداً واتجر كتب أيضاً.

يف مدينة بولوان، كما  2059 ولدينا لوائح خاصة ّنتاجر الكتب، ترجع إُف عاـ
ابلنسبة لباريس، اليت ما لبثت أف أنشئت ٟنا الئحة  2303و 2075ترجع إُف سنوات 
. و٣نا يدؿ على التقدير الذي لقيو ْنار الكتب بباريس، أهنم  2340أشد صرامة يف عاـ 

 Saint Jean-Porte- Latineكانوا يشرتكوف بعلم شفيعهم ساف جاف بورت التٌن 
 اكب مع سائر الطوائف األخرى للهيئة اٛنامعية.يف اٞنو 

كذلك احتوت لوائح اٛنامعات األٞنانية، نصوصًا خاصة ابٞنكتبات التجارية؛ وإف 
بدا عدـ قياـ ىذه األخًنة بدور ىاـ، كالدور الذي قامت بو نظائرىا يف إيطاليا وفرنسا. 
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تبوف كتبهم التعليمية إُف أف طبلهبا كانوا غالبًا ما يك -إُف حد ما–وقد يرجع ذلك 
 شأهنم يف ذلك شأف جامعات فينا وبراج. -أبنفسهم، بناء على إمبلء األساتذة ٟنم

 اٌـطاظ اٌمٛؿٟ فٟ فٓ اٌىزبة

ما أف ظهر الطراز القوطي بفرنسا، يف أواسط القرف الثاين عشر تقريباً، وانتشر بعد 
 يف فن الكتاب.ذلك يف سائر األقطار وخاصة يف أٞنانيا ح ى ظهر أثره أيضاً 

 اٌىزبثخ اٌمٛؿ١خ -1

عرفنا كيف فقدت اٜنروؼ الصغًنة الكارولنجية، إُف حد ما، أشكاٟنا اٞنستديرة، 
متحولة بذلك إُف كتابة ذات حروؼ أكثر ٥نافة وتقاراًب وزواًي حادة، عرفت ابسم 
 "الكتابة القوطية". فقد انتقل طراز األقواس الرومانية الوسيطة اليت على شكل نصف
دائرة إُف األقواس القوطية اٞندببة، وتقاربت اٜنروؼ، إُف حد أنو إذا التقى حرفاف 
منحنياف أحد٨نا َنانب انآخر، ٓنوؿ اال٥نناءاف إُف خط واحد. أما يف ٢نطوطات الطقوس 
الدينية الضخمة، فقد أنذت الكتابة القوطية يف الغالب نسبًا أكرب، ِنطوط قوية ٟنا أثر 

 عرب عنو "أبسلوب كتب القداس".زخريف، وىو ما ي

 اٌعذطفخ اٌمٛؿ١خ -2

يبدو ىذا األسلوب اٛنديد أيضًا يف فن اٞننمنمات، ُنيث ٤ند اٜنروؼ الكبًنة 
، اليت ٓنولت فيما مضى إُف ٠نرد زخرؼ؛ ففقدت بذلك تقريبًا كل Initialesاٞنصورة 

 الوقت ذاتو ٤ندىا قد عادت إُف صورة اٜنرؼ. ويف -صلة ٟنا ابلشكل األصلي للحرؼ
طاؿ ىيكل اٜنرؼ الرأسي، وذلك عن طريق رسم خطوط رفيعة حادة، أو خطوط لولبية، 

 أو أغصاف مزخرفة، تغطي كل اٜنافة، وتزين برسـو قش السمار اٞنذىب.

ويظهر الطراز القوطي أيضًا يف اٞننمات ذاهتا، ليس فقط يف اإلطارات اللولبية اليت 
ٕنثل يف الغالب زخارؼ معمارية قوطية، ولكنو يبدو أيضًا يف ٥نافة األشخاص الواردة هبا، 
سواء يف ضيق األكتاؼ أو األقداـ أو إطالة األيدي. أما أساس الصور نفسها، الذي كاف 
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ذىبية أو الرتبيعات، فلم يكن يبدو يف زخارفو ىذه، أي اْناه إلظهار يغطي ابلزخارؼ ال
األبعاد يف الرسم. وىناؾ خاصية تسمح أبف نؤرخ العصر الذي ترجع إليو الصورة اٞنلونة، 
وىي خاصية رسم اٞنناظر الطبيعية يف مؤخرة اٞنناظر اٞنرسومة. وىذا اٜندث الكبًن يف 

 يف القرف التاِف. واختفت يف اٞننمنمات عباءة اتريخ تصوير اٞنخطوطات، َف يقع إال
القدماء منذ زمن طويل، وحل ١نلها مبلبس العصر. ونقلت اٞنناظر الواردة يف الكتاب 
اٞنقدس، من األرض اٞنقدسة إُف أورواب يف القرنٌن الرابع عشر واٝنامس عشر، ُنيث 

دات واألخبلؽ واألزًيء ساعد كثًن من ىذه الصور على تزويدان ابٞنعلومات اٝناصة ابلعا
 يف العصر الوسيط.

أما منذ أواسط القرف اٝنامس عشر، فهناؾ ظاىرة عامة، وىي أف الزخرفة اٛنانبية، 
ال تنفصل عن اٜنروؼ الكربى الرئيسية، إال أهنا أصبحت مستقلة وأنذت شكل أوراؽ 

فوؽ أساس من األشجار واألزىار مرسومة بدقة كالطبيعة، وتطًن بينها الطيور واٜنشرات 
ذىب غًن المع، حل إُف حد ما ١نل الذىب البلمع الذي كانت زخرفة اٞنخطوط قاصرة 

 عليو فيما مضى.

 فٟ اٌمط١ٔٓ اٌطاثغ ػشط ٚاٌربِػ ػشط

 ٘ٛاح اٌىزت ِٓ اٌٍّٛن ٚاألِطاء -1

هم تقريباً، منذ فيليب أغسطس ح ى شارؿ اٝنامس، ٤ند أٚناء ملوؾ فرنسا كل
مقرونة ابٞنخطوطات اٛنميلة، ذات الزخارؼ والنقوش والرسـو النادرة، ومنها الكتب 

 Saintاٞنقدسة واٞنزامًن وكتب الصلوات وغًنىا. من ذلك مثبل ما اقتناه القديس لويس 

Louis  لويس التاسع( وفيليب الثالث اٛنسور من الكتب الفنية العديدة اليت من ىذا(
طوؿ حكمو من ميل شديد لآلداب،  Jean Le Bonظهره حنا الطيب النوع، وما أ

 وبرجندًي. Anjouتوارثو عنو أبناؤه شارؿ اٝنامس )أو شارؿ اٜنكيم( وأدواؽ أ٤نو 
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وٟنذا ٬نكن اعتبار شارؿ اٝنامس اٞنؤسس اٜنقيقي للمكتبة اٞنلكية. وكانت تضم 
أودع أغلبها قصر اللوفر. عند وفاتو أكثر من ألف ٢نطوط. وكاف شارؿ اٝنامس ىذا قد 

قائمة َف تزؿ موجودة إُف  Gilles Malet، وضع مديرىا جل ماليو 2373ويف عاـ 
. ومنها عرفنا معلومات كثًنة، من بينها مسألة اىتماـ اٞنلك بعلـو السحر.  اليـو

، فقد فاؽ شقيقو شارؿ اٝنامس يف ىواية Jean de Berryأما جاف دي بًني 
ماِف، ح ى إنو أنفق الكثًن، يف إنشاء ٠نموعة، انلت إعجاب الكتب، ويف الذوؽ اٛن

اٞنعاصرين، ح ى اعتربوىا أٗنل وأروع مكتبة يف ٣نلكة فرنسا يف عصرىا. وَف يكن الفضل 
يف تفوقها راجعًا إُف اىتماـ األمًن بفن الكتاب فحسب، وإ٧نا إُف الكماؿ الفين الذي 

 بلغو اإلبداع التصويري يف ذلك العصر أيضاً.

 اٌّظٛضْٚ اٌؼٍّب١ْٔٛ -2

ما أف خرج فن اٞننمنمات، من داخل نطاؽ األديرة، ح ى زاد ارتباطو ابٜنياة 
العلمانية شيئًا فشيئاً، ُنيث زاد عدد النساخٌن والرسامٌن العلمانيٌن تدر٩نًا خبلؿ القرف 

يقتصر الثالث عشر يف أوج النظاـ اإلقطاعي لدى رجاؿ الببلط والسادة النببلء، إذ َف 
اٜناؿ على إنتاج كتب دينية، بل تعداه إُف الكتب العلمانية أيضًا سواء كانت اتريخ أو 

 رواًيت أو قصص ٕنثيلية.

 Jean Pucelleجبْ ث١ؽ١ً 

أشهر اٞنصورين العلمانيٌن يف القرف الرابع عشر جاف بيسيل. وأىم كتبو اليت 
وجود حاليًا ابٞنكتبة اٞن Breviaire de Bellevilleزخرفها كتاب "صلوات بلفيل" 

 ، األىلية بباريس. وىو كتاب رائع ٞنا بو من انسجاـ وتوافق اتـ، بٌن الكتابة والرسـو
واالمتزاج اٛنميل الذي ٪نويو، بٌن صور اٜنيواانت واألزىار والرسـو اٞنمثلة للطبيعة ٕنثيبل 

للكتب اليت خرجت واقعيًا ُنتاً، مع ما ٪نيط هبا من اإلطارات والزينة الرائعة، ح ى صار 
من "مرسم" جاف بيسيل، أثر كبًن يف الفن الفرنسي لتلوين اٞنخطوطات إُف حد أف أكثر 

 تبلميذه، التحقوا ِندمة ىذا الفن يف القصر اٞنلكي، ويف الببلط نفسو.
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 اٌّسضؼخ اٌفطٔؽ١خ اٌفالِٕى١خ

، وفدت ٗنهرة من الفنانٌن الفبلمنكيٌن، لئلقامة بباريس، يف عصر جاف بيسيل
خبلؿ النصف األوؿ من القرف الرابع عشر. والواقع أف فن تلوين اٞنخطوطات كاف قد 
لقي يف األراضي اٞننخفضة، أنصارًا ومريدين، ال يقلوف ٘ناسة عن نظرائهم يف فرنسا 
نفسها، ذلك ألف ىذه الببلد كانت أصغر بكثًن من أف تستوعب كل إنتاجها، وىذا ٣نا 

ُف االغرتاب. ىؤالء الفنانوف الفبلمنك، الذين استقروا اضطر الكثًنين من فنانيها إ
بباريس، قد أتثروا يف النصف الثاين من القرف الرابع عشر، ابلفن الفرنسي أتثرًا قوًيً، 

 وىكذا نشأت يف عاَف الفن مدرسة فرنسية فبلمنكية.

والواقع أف الفنانٌن الذين عملوا لدى جاف دي بًني، كانوا خاصة من ىذه 
، إذ أنو كلفهم بزخرفة أكثر من ثلثمائة ٢نطوط، زينوىا ّنناظر ساحرة، عن حياة اٞندرسة

الشعب الفبلمنكي. ونظرًا لقلة اكرتاثهم ابلدقة التار٫نية، ٤ندىم قد أعطوا لؤلشخاص 
دائماً، وٞنناظر التوراة، مبلبس وزخارؼ خاصة بببلدىم األصلية. وىكذا عرفوان بدقائق 

يف فبلندرا يف القرنٌن الرابع عشر واٝنامس عشر. ومن بٌن  اٜنياة والعادات السائدة
الفنانٌن الذين استخدمهم جاف دي بًني، ٩نب أف نذكر "جاكمار دي ىزداف" 

Jacquemart de Hesdin وبوؿ دي المبور ،Pol de Limbourg وقد ضارع .
الفضل األوؿ األوؿ جاف بيسيل، يف رقة رٚنو وبراعة تلوينو. أما الثاين فإنو اعترب صاحب 

يف إدخاؿ عنصر اٞنناظر الطبيعية يف تلوين اٞنخطوطات، ح ى إنو اشرتؾ مع أخويو يف 
 Tres riches heuresالشهًن اٞنعروؼ ابسم  (4)رسم كتاب "ساعات الصلوات"

يف شانتيي  Condeللدوؽ جاف دي بًني، وىو موجود حاليًا ّنتحف كونديو 
Chantilly  وتعترب رسومو من روائع الفن الواقعي، ُنيث ٤ند يف مؤخرة صور التقوًن .

، Vincennesكثًنًا من القصور اٞنلكية أو قصور األمراء، كاللوفر وقصر فانسٌن 
وغًن٨نا من القصور، ٣نثلة أصدؽ ٕنثيل. وكانت "كتب الساعات" ىذه عبارة عن 

                                                 
 تاب األجبية" عند اٞنسيحٌن الشرقيٌن.يسمى "ك( 4)
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 معينة من النهار.٠نموعات صغًنة من الصلوات، اليت تقرأ يف ساعات 

وكانت ىذه الكتب موضع التقدير، يف القرنٌن الرابع عشر واٝنامس عشر. وبع 
، وجدت اٞندرسة الفرنسية الفبلمنكية مبلذًا جديداً يف 2426دفواة جاف دي بًني عاـ 
، دوؽ برجندًي الذي فاؽ ببلطو يف ترفو Philippe Le Bonشخص فيليب الطيب 

والذي َف يدخر وسعاً، يف أتسيس مكتبة رائعة لو؛ ح ى انؿ ببلط ملوؾ فرنسا أنفسهم، 
شهرة كبًنة بصفتو من أعظم ىواة الكتب، ُنيث تفاىن الكتاب واٞنصوروف يف خدمتو، 
وإف كانت بعض كتبو ٓنمل طابع العجلة وعدـ اإلتقاف الواضح، بينما انفست بعض كتبو 

ارس ٞنكتبات أدواؽ برجندًي، األخرى كتب جاف دي بًني. ىذا ولدينا إٗناال، تسعة فه
 وكلها تؤيد ٕناماً، اٞنكانة اليت احتلتها تلك اجملموعة، ابلنسبة لقوائم كتب العصر الوسيط.

 Jean Foucquetجبْ فٛو١ٗ 

يف الوقت الذي هنضت فيو تلك اٞندرسة الطبيعية الفرنسية الفبلمنكية، عمل يف 
مصوري اٞنخطوطات الفرنسيٌن.  ، الفناف العظيم جاف فوكيو، أعظمToursمدينة تور 

وكاف قد أتثر ابلفن الفبلمنكي، كما أتثر يف الوقت ذاتو ابلفن اإليطاِف. إال أنو كاف ذا 
عبقرية خاصة كافية لصهر تلك اٞنؤثرات العديدة يف قالب فين أصيل مبتكر، جعل منو 

رقة  مؤسسًا ٞندرسة فرنسية خاصة، ح ى ضارع أعظم من سبقو من الفنانٌن، من حيث
 ألوانو وصفاء رسومو، بل إنو فاقهم كثًناً يف معانيو العميقة وطبيعة صوره.

كما كاف –لقد أصبحت الصورة عنده، توضيحًا حقيقيًا للنص اٞنرفق هبا. وَف تعد 
٠نرد عنصر زخريف ُنت. كذلك كاف ٞنناظره الطبيعية  -حاٟنا يف عهد أسبلفو من الفنانٌن

شخاصو من رجاؿ الدين، مظهر جديد ٣نتاز على سحر فرنسي حقيقي، كما صار أل
 الرسـو اٞنألوفة يف العصر الوسيط.

خدـ جاف فوكيو، الببلط الفرنسي، كثًنًا يف عهد شارؿ السابع ولويس اٜنادي 
عشر، كما خدـ كثًنين من ىواة الكتب البارزين يف عصره من أمثاؿ جاف دارمنياؾ 

Jean d’Armagnac  دوؽ ٧نورNemours  شيفالييو وإتٌنEtienne 
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Chevalier  وزير مالية فرنسا. وتعترب صوره الواردة يف كتاب "ساعات الصلوات" الذي
 من أروع ما رسم. Condeصوره إلتٌن شيفالييو، احملفوظة انآف ّنتحف كونديو 

 ِجّٛػبد اٌىزت اٌربطخ ثبٌـجمخ اٌٛؼـٝ -3

نا ببلط األمراء واألسر كانت الكتب قليلة االنتشار يف العصر الوسيط، إذا استثني
 النبيلة والكنيسة واألديرة واٛنامعات.

 غالء اٌىزت

كانت القراءة قاصرة على الطبقات العليا أكثر ٣نا كاف اٜناؿ يف روما القد٬نة. 
وساعد على صعوبة مزاولة القراءة، غبلء ٖنن الكتب يف ذلك الوقت، إذ استمر ٖنن الرؽ 

ثبت ذلك، االلتجاء إُف ملء أوراؽ أي ٢نطوط ح ى يف الصعود. ومن بٌن األدلة اليت ت
هنايتها، وح ى إذا َف يكف النص اٞنوجود بو ٞنلء ٗنيع صفحاتو، كاف من اٞنعتاد ملء 
اٞنخطوط بنصوص أخرى، إذ انعدمت األيدي العاملة الرخيصة اليت كانت ميسورة يف 

 Comtesseنتيسة أ٤نو طبقة العبيد يف روما القد٬نة؛ ح ى ليقاؿ على سبيل اٞنثاؿ إف كو 

d’Anjou  يف القرف العاشر، دفعت يف نسخ كتاب واحد من كتب العظات
Sermons مائيت خروؼ وثبلثة أمداد )مكاييل( من القمح وبضع جلود من جلد :

السمور، كما بيع كتاب الصلوات يف ٠نلدين نظًن مبلغ مائيت فرنك من الذىب يف آخر 
األمثلة تعترب، قليبل من كثًن، يف الداللة على غبلء  القرف الرابع عشر. وال شك أف ىذه

 الكتب، يف ذلك العصر.

 أصط اٌـجمخ اٌٛؼـٝ

َف يتيسر للطبقة الوسطى بلوغ درجة ثقافية واجتماعية واقتصادية كافية للسماح ٟنا 
َنمع الكتب، إال يف خبلؿ القرف الرابع عشر واٝنامس عشر. ىذه اٞنكتبات اٝناصة 

َف تتجو كلية بطبيعة اٜناؿ إُف الثقافة البلتينية، كما كاف اٜناؿ يف  ابلطبقة الوسطى،
مكتبات الكنائس واألديرة والكليات. وقد عرفت اٞنكتبات األخًنة ببل شك اٞنؤلفات 
اٞنكتوبة بلغات قومية، كما عرفت كتب القانوف والطب والنبات واألدب الشعري 
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أف مكتبات الطبقة الوسطى كانت أكثر القومي، الذي كاف يف دور الظهور حينئذ. إال 
اىتمامًا هبذه اٞنوضوعات. وقد صاحب هنوض الطبقة الوسطى تطور يف مهنة التجليد 
واستقبلٟنا من التبعية لؤلديرة، كما حدث يف صناعة الرؽ حينما كوف صناع الرؽ نقابة 

 متحدة مع دابغي اٛنلود، مث استقلوا بعد ذلك يف نقابة خاصة هبم.

 ٌٛضق ٚش٠ٛع اٌىزبة فٟ اٌمطْ اٌربِػ ػشطأزشبض ا

 أزشبض اٌٛضق فٟ أٚضثب -1

من أكرب العوامل اليت  -الذي حل ١نل الرؽ تدر٩نياً –كاف استعماؿ الورؽ 
 ساعدت أيضاً على نشر الكتب يف ١نيط الطبقة اٞنتوسطة.

ين وكاف العرب، كما ذكران سابقا، قد أدخلوا صناعة الورؽ يف إسبانيا يف القرف الثا
 أنشئ يف إيطاليا أوؿ طاحوف للورؽ. 2076عشر. ويف عاـ 

 طٕبػخ اٌٛضق

كانت ىذه الطواحٌن تسًن بقوة اندفاع التيار اٞنائي، وذلك ٩نعل العجلة اٞنندفعة 
بقوة التيار اٞنائي ٓنرؾ بضعة مطارؽ ثقيلة، تفتت اٞنواد األولية كاألقمشة البالية واٝنرؽ 

ٓنوٟنا إُف ١نلوؿ رائق ىو عجينة الورؽ. وكانت ىذه العجينة القطنية واٜنباؿ وغًنىا، ح ى 
توضع بعد ذلك يف وعاء، مث تغمس فيو شبكة على ىيئة إطار خشيب مشدود بو أسبلؾ 
من النحاس األصفر. مث ترفع الشبكة بعد أف تتعلق هبا بعض العجينة الورقية، مث ْنفف 

مث ٩نفف اٞناء، وذلك بضغط ىذه ىذه الطبقة وتتحوؿ بذلك إُف ورقة من ورؽ الكتابة، 
األوراؽ بٌن طبقات من اٛنوخ، وتطلى بعد ىذا بطبقة من الصمغ اٝنفيف لكي يكتسب 

 الورؽ صبلبة كافية ٕنكن من الكتابة عليو.

 Filigraneاٌؼالِخ اٌّبئ١خ 

كانت أسبلؾ النحاس األصفر، اٞنشدود إُف اإلطار اٞنذكور آنفاً، تطبع على الورؽ 
خطوطًا ٬نكن رؤيتها بوضوح، إذا ما وضعت قبالة الضوء. وما لبثت أف طرأت فكرة 
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إحناء بعض األسبلؾ، ُنيث تكوف شكبل ىو العبلمة اٞنائية اليت حوت أحيااًن اٜنروؼ 
 األوُف أواسم الصانع.

، غًن أف ىذه 2080ة مائية معروفة من ىذا النوع، ترجع إُف عاـ وأقدـ عبلم
 العبلمات قد ظلت ح ى القرف التاِف غًن مهذبة. مث بدأ رٚنها يتحسن بعد ذلك.

وقد استخدمت يف إحداث ىذه األشكاؿ صور األزىار واٜنيواانت كالطيور 
مزًا لنقابة الوراقٌن. أما يف واألٚناؾ مثبل، وكثًنًا ما ٤ند صورًا عديدة لرأس ثور، وكاف ىا ر 

ىولنده فقد استعملوا عدة عبلمات، منها خلية النحل، ويف ا٤نلرتا أنذوا صورة قلنسوة 
. وقد Foolscapاجملنوف شعارًا لعبلمتهم اليت أخذ عنها االصطبلح اٞنعروؼ انآف ابسم 

حجاـ معينة ظل الكثًن من ىذه العبلمات إُف يومنا ىذا. وىي تستعمل يف الداللة على أ
من الورؽ كحجم )الفولسكاب( مثبل. ومن أورواب انتشر بعد ذلك استعماؿ العبلمات 

 اٞنائية إُف الشرؽ الذي أخذت عنو أورواب صناعة الورؽ.

 أزشبض ؿٛاح١ٓ اٌٛضق

أصبحت إيطاليا يف القرنٌن الرابع عشر واٝنامس عشر، اٞنركز الرئيسي لصناعة 
انيٌن، منذ القرف الثاين عشر، فضل السبق إُف إدخاؿ الورؽ. ومع ىذا فقد كاف لئلسب

ىذه الصناعة يف فرنسا، ومنها انتقلت تلك الصناعة إُف إ٤نلرتا، وأخًنًا إُف ىولنده حيث 
 صار ٟنا شأف كبًن.

وقد اشتهرت طواحٌن الورؽ يف فرنسا يف القرف الرابع عشر، وذلك يف مدف إسوف 
Essonnes  وترواTroyesاؿ ىذه الطواحٌن يف أٞنانيا، منذ القرف ، كما عرفت أمث

الثالث عشر. ومن بٌن صناع الورؽ اٞنشهورين يف القرف التاِف يف تلك الببلد عائلة 
، اليت يعزي إليها فضل اخرتاع Ravensbourgّندينة رافنزبورج  Holbeinىولباين 

تستورد  إطارات أسبلؾ النحاس األصفر. ومع ىذا فقد استمرت أٞنانيا بعد ذلك طويبل
 الورؽ من إيطاليا.

ويف القرف السادس عشر، وصلت ىذه الصناعة أخًنًا إُف الببلد السكندانفية، 
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حيث أنشئ هبا أوؿ مصنع ّندينة ستوكهوَف. وال أبس من أف نذكر ىنا كيف أف الفلكي 
، كاف قد أقاـ طاحونتو اٝناصة بصناعة الورؽ يف Tycho Braheالد٧نركي الشهًن 

 يث كاف يوجد مرصده الفلكي أيضاً.ح Hvenجزيرة 

 اٌّرـٛؿبد اٌّىزٛثخ ػٍٝ اٌٛضق

تبدأ اٞنخطوطات احملررة على الورؽ يف االنتشار، خبلؿ القرف الرابع عشر، مث يعم 
استعماٟنا تدر٩نيًا يف القرف اٝنامس عشر. وال شك يف أف الورؽ كاف أرخص من الرؽ، 

ت، كاف جيد الصنعة، وكاف يسمى "ورؽ فضبل عن أف الورؽ اٞنصنوع ابليد يف ذلك الوق
الوعاء" بسبب طريقة صنعو يف أوعية، وعلى الرغم من أنو َف يكن انصع البياض، وأف 
سطحو كاف خشنًا إُف حد ما، فقد ظل على حالة جيدة يف الكتب القد٬نة، طاٞنا كاف 

 بعيداً عن إتبلؼ اٜنشرات لو.

 أزشبض اٌّرـٛؿبد -2

 وزت اٌؼجبزح

ىي  -كما رأينا–كانت الكتب اٞنعروفة ابسم كتب ساعات الصلوات الصغًنة 
الكتب اٞنفضلة بٌن كتب األدب الديين يف العصر الوسيط. وٟنذا كانت تصنع أبعداد  
كبًنة يف األراضي الواطئة، حيث وجدت مصانع حقيقية لصناعة كتب الصلوات. ومن 

يفة اٞنستوى، وإف َف ٬ننع ىذا من أف يوجد وجهة النظر الفنية نبلحظ أهنا كانت غالبًا ضع
 هبا بعض الروائع الفنية الصغًنة أيضاً.

ومن الواضح أف قيمة ىذه الكتب الصغًنة، كانت ٔنتلف ابختبلؼ اٛنمهور الذي 
 deصنعت لو. وكانت الكتب اٞنتواضعة تباع للشعب على يد "رىباف القلم" "

boreders van de penne." 

 رجبضح اٌّرـٛؿبد

نتشرت صناعة اٞنخطوطات وْنارهتا يف القرف اٝنامس عشر انتشارًا كبًنًا يف اٞندف ا
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وأنفرس وأوجزبورج وكولونيا وسرتاسبورج وفينا  Gandالكربى، كباريس وبروج وغنت 
 وغًنىا. وصار النساخوف األجراء يعرضوف بضاعتهم يف األسواؽ احمللية والعامة.

وإف بدا ذلك لنا –َنوار الكنائس، بل ويف داخلها وغالباً ما كانوا يقيموف حوانيتهم 
حيث كانوا يبيعوف كتب العبادة والصلوات، اٞنصورة، ح ى إف رجبل  -اليـو أمرًا غريباً 

٤نح يف إقامة ْنارة كربى من الكتب الدينية  Diebold Lauberيدعى ديبولد الوبًن 
 .Haguenauوالعلمانية يف مدينة قليلة األ٨نية نسبياً كمدينة ىاجناو 

 حٛافظ اٌىزت

مغطاة َنلد صنع ُنيث يطوؿ اٛنلد   -ويف أٞنانيا خاصة-كانت كتب الصبلة غالباً 
كثًناً عن اٜنافة السفلى، ويكوف عقدة تسهل ٘نل الكتاب معلقاً ابٜنزاـ. وال شك يف أف 
ىذه األنواع من حوافظ الكتب، كانت شائعة االستعماؿ جداً، وإف َف يصلنا منها إال 

 ليل، كما ىو الشأف يف معظم األشياء اليت من ىذا النوع.الق

 رس٘ٛض اٌضمبفخ اٌس٠ط٠خ

٬نكن تفسًن ظهور حوافظ الكتب، برغبة الرىباف يف تسهيل أسلوب حياهتم ما 
أمكن. فكما كاف اٜناؿ يف اٞنساند الصغًنة )اٞنعروفة ابسم الر٘نة( واليت كانت تثبت 

لبلرتكاف عليها عند وقوفهم الطويل للصبلة، ( Choeurأسفل مقاعد الكنيسة )
فكذلك ٬نكن اعتبار ىذه التجليدات نتيجة ٞنيل الرىباف اٞنتزايد إُف الكسل والىتمامهم 
اٞنتواصل بتوفًن أسباب الراحة ألنفسهم. أضف إُف ذلك ما عرؼ من اضمحبلؿ الرىبنة 

 ثلها األعلى األوؿ.يف كل مكاف، يف أواخر العصر الوسيط، وابتعادىا كل البعد عن م

 ئّ٘بي اٌّىزجبد اٌس٠ط٠خ

وقد امتدت حركة االضمحبلؿ ىذه إُف نشاط األديرة يف ميداف الكتاب، كما 
ّندينة راتزبوف  Saint Emmeramمشلت دراسات الرىباف، ح ى إف دير ساف إمراـ 

Ratisbonne –َف يعد لو يف أواسط  -الذي طاٞنا شغل مكااًن ملحوظًا يف فن الكتاب
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لقرف الرابع عشر إال نصف كتبو اليت كانت بو يف القرف العاشر، كما ىبط مستوى دير ا
إُف الغاية يف القرف الثالث عشر، إُف حد أف رىبانو َف يعودوا يعرفوف  Murbachمورابخ 

 الكتابة نفسها.

وىناؾ أمكنة عديدة أخرى ثبت ابلدليل القاطع سوء حالة رىباهنا الثقافية وإ٨ناؿ 
دراستهم إ٨ناال ابلغاً، وعدـ اكرتاثهم ّنجموعاهتا اٞنكتبية الديرية اليت عبلىا الغبار أو 

 -J. A. de Thouأ. دي تو  –ألقيت ابحتقار يف ركن سحيق. ىكذا وجد ج. 
على ىذا اٜناؿ من  Corbieير مدينة كوريب د -السياسي وىاوي الكتب الفرنسي

 اإل٨ناؿ الواضح يف القرف السادس عشر.

وىناؾ عدة جامعٌن آخرين للكتب يف عصر النهضة األوروبية اٜنديثة، ينعوف لنا 
مبلغ أٞنهم وحزهنم لرؤية رجاؿ الدين غًن مكرتثٌن ابلنفائس اليت كانت ٓنت أيديهم ويف 

 مكتباهتم.

، الذي َف يكن مرحاً Boccaccioفيلسوؼ اإليطاِف بوكاشيو من ىؤالء الشهود ال
مستمتعاً ابٜنياة فحسب، بل كاف كاتباً وىاوًيً عظيما للكتب أيضاً. وقد شهد بعيين رأسو 

عندما زارىا  Monte Cassinoوالدموع يف مآقيو اٞننظر اٞنؤَف ٞنكتبة ديرمونت كاسينو 
 يف القرف الرابع عشر.

 اإلطالح

 Richard de Buryٞ ض٠شبض زٞ ث١ط

كانت ثورة األسقف اإل٤نليزي ريشار دي بًني على اضمحبلؿ الثقافة الفكرية، 
ح ى عاـ  2087وعدـ احرتاـ الكتب أقوى من ثورة غًنه. عاش ىذا األسقف من عاـ 

. وكاف ذا حظو كبًنة لدى اٞنلك إدوارد الثالث ح ى صار معلمو اٝناص، كما 2345
ة أيضاً، إُف أف أصبح رئيس الديواف وأسقف بلغ أعلى اٞنراتب يف الكنيسة، بل ويف الدول

. ولع ىذا األسقف ابلكتب منذ نشأتو. وقد ىيأت لو رحبلتو Durhamمدينة درىاـ 
الدبلوماسية أبورواب فرصًا ش ى إلرضاء ىواًيتو يف ٗنع الكتب. أما ابريس فقد بدت يف 
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الكثًن  -صفو أسقفاً بو –نظره جنة أرضية لغناىا ابلكتب. وقد تلقى من األديرة اإل٤نلًنية 
أف يوسع مكتبتو توسيعاً  -بفضل منصبو كرئيس للديواف–من الكتب. كما استطاع 

ضخماً. و٪ندثنا ىو نفسو ّنا عرؼ عنو من غراـ ابلكتب، بلغ حد اٟنوس، وأنو كاف يرى 
أف للمخطوطات القد٬نة اٟنامة، قيمة تفوؽ أي مبلغ من اٞناؿ. "وٟنذا كنت أتلقى 

النصف تكاد ال تتماسك لقدمها، و٢نطوطات قد٬نة من حجم  ٢نطوطات من حجم
 الربع، بعضها وراء البعض انآخر كأجر أو كهداًي لرأس السنة".

 Philobiblonطس٠ك اٌىزبة 

خلد األسقف ريشار اٚنو بكتاب ألفو وىو يف سن النضج عنوانو )فيلو ببلوف( )أو 
، مث نشر بعد ذلك 2473 صديق الكتاب(. وىو الكتاب الذي ظهر ألوؿ مرة يف عاـ

ترجم إُف اللغة األٞنانية، ٣نا يثبت حيوية ىذا اٞنؤلف القدًن.  2920عدة مرات. ويف عاـ 
وقد عرب األسقف عن حبو للكتب أبسلوب قوي شائق. وٟنذا كاف الفيلوببلوف قبل كل 
شيء نشيدًا يف مدح الكتاب، يضاؼ إُف ذلك ما قصو اٞنؤلف عن كيفية ٗنعو لكتبو. 

بذلك يعطينا حملة يف ىواية الكتب، فضبل عن لومو الساخر ّنن ال ٩نلوف الكتب.  وىو
ويف بعض فصولو أقاـ من الكتب ٣نثبل لبلهتاـ ضد )الطائفة اٞننحلة من الرىباف(، وإف 
خص ابللـو ابلذات تبلميذ اٞندارس الديرية قائبل: "قد ٪ندث أف تشاىد أحد ىؤالء 

منحنيًا فوؽ الكتاب الذي يدرسو، وبرد الشتاء  -داً الواثقٌن من أنفسهم ج–الشباب 
القارس قد أسأؿ أنفو، دوف أف يفكر يف التمخط قبل ابتبلؿ الكتاب اٞنوضوع أمامو ّنا 
يسيل عليو من إفرازات أنفو ابستمرار.... كاف أوُف بو أف يضع أمامو مائدة إسكايف يعمل 

ليئة ابألوساخ العفنة. وهبذه األظافر  عليها، بدال من الكتاب، وأظافره سوداء كالقطراف م
كاف التلميذ الراىب يضع عبلمات على الفقرات اليت تعجبو من الكتاب، ح ى لنجده 
)يزرع( يف كتابو بعض عيداف القش، كي تذكره ّنا ال ٬نكنو أف يذكره ىو نفسو. ونظراً 

من  لعدـ احتواء الكتاب على معدة ٕنكنو من ىضم ىذا القش، فضبل عن عدـ وجود
يزيلو، كاف الكتاب يتوـر وينتفخ، إُف حد يستحيل معو إعادة إغبلقو، ح ى يؤوؿ أمره يف 

 النهاية إُف نسيانو وتعفنو.
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وَف يكن يهم اإلنساف أف أيكل جبنًا أو فاكهة على الكتاب اٞنفتوح، أو أف ٪نمل 
اًي طعامو فوقو الكوب إُف شفتيو. وٞنا َف يكن لديو ٢نبلة ٓنت يده، فإنو كاف يرتؾ بق

 تتساقط على كتابو".

و٪نتمل أف يكوف تعصب ىذا األسقف ٟنواية الكتب قد دفعو إُف اٞنبالغة يف ىذا 
الوصف. و٣نا ال شك فيو أف األديرة قد استعادت شيئًا من اٜنياة األدبية يف القرف 

 مثبل. Concile de Baleاٝنامس، عقب ٠نمع ابزؿ 

َف تستعد ازدىارىا السابق أبداً. وعلى الرغم  غًن أف اٞنكتبات الديرية يف ٠نموعها
من وجود بعض اٜناالت الشاذة، إال أننا نشعر بصفة عامة أف التقهقر يف آخر العصر 

 الوسيط كاف حاٚناً.

 Renaissanceٔٙب٠خ ػظط اٌّرـٛؿبد ٚثسا٠خ ػظط إٌٙؼخ 

 إٌٙؼخ فٟ ئ٠ـب١ٌب -1

الفرتة ابلذات يف إيطاليا، على أسس غًن أف االىتماـ ابلكتب بدأ يستيقظ يف ىذه 
جديدة ٕناماً. فها ٥نن أولئك ٤ند أنفسنا يف بداية ىذه الفرتة من اتريخ اٜنضارة اٞنعروفة 

 ابسم "عصر النهضة"، أي بعث انآداب الكبلسية بصورة جديدة.

 اٌؼٛزح ئٌٝ ِإٌفبد اٌؼظط اٌمس٠ُ -أ

اء كاف ذلك يف الفن أو تغلغلت تلك اٜنركة يف كل مناحي اٜنياة العقلية، سو 
. وبينما كانت دراسة اٞنؤلفٌن األقدمٌن يف اٞنعابد ٠نرد وسيلة لتعلم  األدب أو العلـو
اللغات القد٬نة، أي أهنا كانت شيئًا اثنوًًي وعامبل مساعداً، ٤ند اإلنسانيٌن اإليطاليٌن 

ذلك لئلفادة وخلفائهم، يدرسوف ىذه اٞنؤلفات الكبلسية ابعتبارىا غاية يف حد ذاهتا، و 
 من فنها وفلسفتها وإدراكها للحياة.

–كاف من الطبيعي أف تثًن، حركة النهضة، ىذا االىتماـ واٜنماس، بل والتعصب 
للمؤلفٌن القدماء، وٜنب االستطبلع ولبحث كل ما تبقى من العصر، فضبل  -إذا شئنا
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يف اعرتافنا  إُف أبعد اٞنصادر وأقدمها. وىذا ىو السبب -قدر اٞنستطاع–عن الرجوع 
بفضل اإلنسانيٌن اإليطاليٌن وخلفائهم يف هناية العصر الوسيط، بفضل ١نافظتهم على 

 األدب اإلغريقي البلتيين، كما اعرتفنا بفضل الكنيسة يف بداية العصر الوسيط.

 فٓ اٌّرـٛؽ

يبلحظ أف اٞنعاصرين قد ركزوا كل انتباىهم يف ىذا اٞنيداف إُف النصوص نفسها، 
ن معىن ذلك أهنم أ٨نلوا اٞنظهر اٝنارجي للكتاب. ومن أغىن ىذه اٞنخطوطات وإف َف يك

زخرفة، يف عصر النهضة، عدد كبًن يبدأ ظهوره من القرف اٝنامس عشر. ولنا عودة إُف 
 التجليدات الفخمة لعصر النهضة.

ىذا وٕنتاز رسـو ٢نطوطات عصر النهضة بزخارفها اٞنأخوذة من العصر القدًن، 
آٟنة اٜنب واألعمدة واألصص واألحجار الكر٬نة، وما إُف ذلك من الرسـو مثل مناظر 

. أما الكتابة، فكانت تقليداً initialesاٞنستخدمة يف زخرفة اإلطارات واٜنروؼ الكبًنة 
للكتابة الكارولنجية، ذات اٜنروؼ الصغًنة. ومن ىذه الكتابة اليت أنذىا "اإلنسانيوف"، 

Humanistcs د )الكتابة البلتينية( اٞنستخدمة انآف، واليت حلت يف  اشتقتو فيما بع
 فيما عدا الببلد اليت تتكلم األٞنانية. -كافة الببلد ١نل الكتابة القوطية

 Petrarqueرأص١ط ثزطاضن  -ة

كاف الشاعر فرنسوا برتارؾ يلقب ابسم )أب اٜنركة اإلنسانية( أو )أوؿ رجل 
حديث(. ولقب كذلك ُنق "أبب ىواية الكتب الدحيثة". ومن اٞنؤكد أنو كاف منذ حداثة 
سنة ىاوًًي متحمسًا للكتب، إُف درجة أنو اشرتى ونسخ يف خبلؿ رحبلتو العديدة كل ما 

عبل من رحبلتو يف بلجيكا واألراضي الواطئة منذ وقع ٓنت يده من كتب. وكاف قصده ف
ىو دراسة الكتب فعبل، حيث كاف لو حظ العثور مرارًا على نصوص كانت  2309عاـ 

َف تزؿ ٠نهولة إُف ذلك اٜنٌن، منها رسائل شيشروف الروماين اٞنوجهة إُف أتيكوس 
Atticusًنة أيضاً.، كما أرسل إليو أصدقاؤه بفرنسا وأٞنانيا وا٤نلرتا كتباً كث 

وىكذا عشق برتارؾ كتاب العصر الذىيب يف انآداب الرومانية، ح ى إنو عكف 
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بكل ٘ناسة على تصحيح كتبهم من األخطاء والتحريفات اليت ْنمعت فيها على مر 
َف يتيسر لو قراءة  -ٛنهلو ابللغة اإلغريقية–الزمن، بسبب تعاقب النسخ عليها. غًن أنو 

للغة البلتينية، وٟنذا أمر برتٗنة ىومًنوس. وال تزاؿ ىناؾ ابٞنكتبة آداهبا، إال مرتٗنة إُف ا
األىلية بباريس نسخ اإللياذه واألوديسيا، اليت كانت ملكا لو، وهبوامشها مبلحظاتو اليت 

 دوهنا ِنط يده.

على أنو ال ينبغي االعتقاد أبف برتارؾ كاف قليل االكرتاث ابألدب الديين، إذ أف 
َف تكن حركة ضد اٞنسيحية إطبلقاً، لدرجة أنو  -رغم ٘ناسها للقدًن–اٜنركة اإلنسانية 

وجد فعبل من بٌن أنصارىا كثًنوف من رجاؿ الدين أنفسهم. وينبغي أف نذكر من بٌن 
، الذي  Saint- Augustinاٞنؤلفٌن الدينيٌن اٞنفضلٌن لدى برتارؾ، القديس أوغسطٌن 

 كاف يضعو إُف جانب شيشروف يف األ٨نية.

يف نية برتارؾ أف يوصي ٞندينة البندقية ّنجموعاتو من الكتب، على شرط وكاف 
إابحة استعماٟنا للجمهور. وىذا ٣نا ٩نعلنا نعتربه أابً للمكتبات العامة. وإذا كانت فكرتو َف 

 تتحقق وكتبو قد تشتت، فهو غًن مسئوؿ عن ذلك.

 ٚثـبٔزٙب Medicisأؼطح ِس٠زشٟ  

تركزت اٜنياة األدبية يف عصر النهضة يف اٞندينتٌن التجاريتٌن الكبًنتٌن و٨نا البندقية 
وفلورنسة. وكاف لفرونسة خاصة فضل كبًن يف ٤ناح حركة النهضة اٜنديثة، حيث كاف 

وخلفائو، وكاف روح ىذه اٜنركة  Cosimo de medicisببلط كوز٬نو دي مديتشي 
الذي ال يكل. وقد بلغ ٘ناسو يف ٗنع  Niccolo dei Niccoli"نكولودي نيكوِف" 

الكتب أنو صار مدينًا لكوز٬نو دي مديتشي، مث دخل يف خدمتو بعد ذلك. وىكذا 
ساعدت ثروات ىذه األسرة الضخمة على تكوين ٠نموعة عظيمة من اٞنخطوطات ّندينة 

 فلورنسة.

 اٌىشف ػٓ وٕٛظ األز٠طح

وابزؿ الفرصة ٞنن اشرتكوا فيها لزًيرة  ىيأ عقد اجملامع اٞنقدسة ّندينيت كونستانس
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مكتبات األديرة اجملاورة. وكاف أشدىم ٘ناًسا كاتب السر البابوي بوجي براتشيوليين 
Pogge Bracciolini ،الذي كشف كتب اٞنؤرخٌن القدماء حيثما أمكنو ذلك ،
َف ، ويف أديرة أٞنانيا اٛننوبية. وىي كتب كانت Saint Gallوخاصة يف دير ساف جاؿ 
 تزؿ ٠نهولة إُف ذلك الوقت.

 Eneas Sylviusكذلك أشهر الكاردانؿ إينياس سيلفيوس بيكولوميين 

Piccolomini  الذي صار فيما البااب بيوس الثاينPius II ٩نمعو للمخطوطات وعدـ ،
اقتصاره يف ُنوثو على اٞنؤلفٌن القدماء، إذ عكف أيًضا على البحث على اٞنصادر 

؛ ٞنؤلفو Gothsة اليت كاف من نتائجها كشفو كتاب "اتريخ القوط" التار٫نية األٞناني
 Othon، كما كشف اتريخ اٞنؤرخ األمانٍن أوتو دي فرايزنج Jornandesجوراننديز 

de Freising  وال أبس من أف نضيف إليهم جوىاينس تريتهيميوسJohaunes 

Trithemius  الذي هنض ّنكتبة دير سباهناًنSpanheim ا يف هناية القرف ورفع شأهن
اٝنامس عشر، وإف كاف ذلك ٞندة وجيزة، ومنها "التاريخ السكسوين" ٞنؤلفو 

Widukind كذلك أوفدت بعثات خاصة إُف ببلد اليوانف والقسطنطينية وآسيا .
الصغرى، حيث قدمت ٟنا األديرة البيزنطية ثروة ضخمة من اٞنخطوطات اإلغريقية. وكاف 

يف يد األتراؾ الذين كانوا يف سبيل تقدمهم اٜنريب ٥نو القصد من ذلك ْننب وقوعها 
القسطنطينية يف ذلك الوقت. كذلك أدى الغزو الرتكي إُف فرار العلماء البيزنطيٌن ٥نو 
إيطاليا، حيث صاروا دعامة الدراسات األدبية اإلغريقية، كما اسشركوا أيًضا يف البحث 

 2492من رحلتو عاـ  Jean Lascarisعن الكتب. وىكذا عاد جاف السكاريس 
 ّنائيت ٢نطوط إغريقي، كاف أكثرىم يضم نصوًصا كانت ٠نهولة إُف ذلك الوقت.

كذلك كاف على سفراء اٞنديتشي شراء الكتب يف رحبلهتم العديدة، كما عاش يف 
فلورنسة نفسها طبقة كبًنة من النساخٌن واالرسامٌن كانوا يف خدمة األمراء. ووجد هبا  

 Vespasiano deاٞنخطوطات، وكاف زعيمهم فزابسيانو دابستتشي كذلك كبار ْنار 

Bisticci  الذي امتد نشاطو أيًضا إُف نشر نصوص مصححة، فضبًل عن االىتماـ َنماؿ
يف ُنر سنتٌن فقط  Cosimo Mediciغبلفها، إُف درجة أنو أرسل إُف كوز٬نو مديتشي 
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 ا.٠نموعة مكونة من مائيت ٠نلد نسخها ٙنسة وأربعوف نساخً 

 اٌّىزجبد اٌؼبِخ

كذلك يرجع الفضل إُف آؿ مديتشي يف ٓنقيق فكرة برتارؾ من إنشاء مكتبة عامة. 
ويلوح أف ىذه الفكرة كانت تداعب خياؿ الناس يف ذلك اٜنٌن، ح ى أف فلورنسيا آخر 

اعتنق نفس ىذه الفكرة، وإف كاف قد  Palla degli Strozziيدعى ببل دُف سرتوتزي 
 اضطر بعد ذلك إُف مغادرة الببلد، ٓنت ضغط كوز٬نو مديتشي.

اٞنكتبة اٞنرقصية  2442وعلى ذلك فإف كوز٬نو مديتشي ىو الذي أنشأ عاـ 
Biblioteca Marciana  نسبة إُف دير ساف مارؾ. وقد أخذت كتبها من اجملموعة
 اليت خلفها نكو لو دي نكوِف.

اؾ مكتبة أخرى للمديتشي يرجع الفضل يف ازدىارىا إُف لورنزو العظيم وىن
Laurent le magnifique  اٞنشهور، وتدعى اٞنكتبة اللورنزيةBiblioteca 

Laurenziani وىي اٞنكتبة اليت أنشأ هبا ميشيل أ٤نلو ،Michel Angelo  يف عاـ
2504 .  قاعة رائعة َف تزؿ قائمة إُف اليـو

إُف مكتبة مارسياان السالفة الذكر، حيث  2828وقد ضمت ىذه اٞنكتبة عاـ 
-Biblioteca Mediceoأطلق عليها بعد ضمها اسم اٞنكتبة اٞنديتشية اللورنزية 

Laurenziana .اليت تعترب من انآاثر اٟنامة يف فلورنسة 

 ِىزجخ ا١ٌبثٛاد

ياان بعاَف من أكرب علماء استعاف كوز٬نو مدتشي يف األعماؿ اٝناصة ّنكتبة اٞنارس
هبذه  -الذي وضع Tommaso Parentucelliعصره يدعى توماسو ابرنتوشلي 

فهرًسا نوذجيًا ٛنميع الكتب اليت ٩نب على أي مكتبة أف تضمها، وىو الذي  -اٞنناسبة
صار فيما بعد البااب نقوال اٝنامس، وأسس مكتبة اببوية جديدة يف روما، ألف اٞنكتبة 

. وقد ٤نح ىذا البااب يف ٗنع Avignonقد٬نة، كانت قد تركت ّندينة أفنيوف البابوية ال
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٢نطوط. وىو رقم وإف بدا ضئيبًل يف نظران انآف، إال  ٠2222نموعة مكتبية مكونة من 
 أنو ٪نتمل أنو كاف أضخم رقم بلغتو مكتبة يف ذلك العصر.

تفاؿ ابليوبيل الذي أما اٞنبالغ الكبًنة اليت ٗنعت للكرسي اٞنقدس، ّنناسبة االح
 ، فقد خصصها نقوال اٝنامس ٞنشرتًيت ىامة من الكتب.2452أقيم يف عاـ 

غًن أف نقوال َف يعش لًنى اكتماؿ تنفيذ مشروعاتو الواسعة، اليت يريدىا ٞنكتبتو. 
زاد عدد الكتب إُف  Sixtus IVويف عهد أحد خلفائو وىو البااب سكستوس الرابع 

ب، وٚنح للجمهور ابالطبلع على بعضها. وقد أقيمت ىذه ثبلثة آالؼ وٙنسمائة كتا
 اٞنكتبة ابلفاتيكاف يف قاعات فخمة رائعة.

 ٘ٛاح اٌىزت ِٓ وجبض ضجبي اٌى١ٕؽخ.

كاف من بٌن ىؤالء الكرادلة كثًنوف اشتهروا ُنبهم ٛنمع الكتب، وإف بزىم ٗنيًعا 
ثٌن ألف فلورين على ، الذي أنفق ثبلBessarionيف تلك اٟنواية الكاردانؿ بيساريوف 

مكتبتو اٝناصة اليت أوصى هبا بعد وفاتو إُف مدينة البندقية، ١نقًقا بذلك اٞنثل األعلى 
 لئلنسانيٌن. وتعترب تلك اٞنكتبة نواة ٞنكتبة ساف مارؾ الضخمة الشهًنة ابلبندقية.

بًا َف يكن بيساريوف الوحيد من بٌن اإلنسانيٌن اإليطاليٌن ٣نن ضحوا بكل ما ٟنم تقري
الذي سبق  -Poggeعلى مذبح ىواية الكتب، إذ حذا حذوه كثًنوف من أمثاؿ بوجي 

ونقوال اٝنامس الذي أغرقتو الديوف بسبب مشرتًيتو العديدة من الكتب  -الكبلـ عنو
قبل أف يبصبح اباب. وىناؾ أمثلة عديدة لقيمة بعض ٢نطوطات ذلك العهد، إُف حد أف 

 ثروة ال أبس هبا.الواحد منها كاف يساوي ّنفرده 

 فٓ اٌزج١ٍس فٟ ثسا٠خ ػظط إٌٙؼخ -٘ـ

خصصت مبالغ ضخمة أيًضا يف عصر النهضة لتجليد الكتب كما ذكران. وكاف من 
مظاىر ىذه اٜنركة أف جلدت ابلقطيفة اٜنمراء، احملبلة ابلفضة، ٗنيع كتب البااب نقوال 

صة بعصر النهضة. وٟنذا سوؼ اٝنامس تقريبًا ابلفاتيكاف. ولنا عودة إُف التجليدات اٝنا
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نقتصر ىنا فقط على ذكر أف معظم ْنليدات القرف اٝنامس عشر ال ٬نثلها إُف ٠نلدات 
الفرتة األخًنة من عهد الطراز القوطي، وٟنا زخارؼ مطبوعة على البارد وىي الطريقة اليت 

ا اٟنواة سبق ذكرىا. وكاف يستعمل يف ىذه التجليدات جلد العجوؿ والوعل واٝننزيرة. أم
 ذوو األذواؽ الرقيقة، فكانوا يستعملوف جلوًدا للماعز اٞنستورد من مدينة قرطبة.

أما األدوات اليت استعملت يف طبع ىذه الزخارؼ، فكانت ٕنثل تنوًعا كبًنًا 
لؤلشكاؿ الزخرفية. وبعضها كاف شائع االنتشار، كما كاف اٜناؿ يف نقش الوردة القوطية 

 الوعل.وزىرة الزنبق واألسد و 

أما اٜنليات الكبًنة اليت كانت من النحاس األصفر احملفور، وىي اليت كانت تثبت 
يف أركاف التجليدات ووسطها، ابإلضافة إُف األقفاؿ اٞنثبتة يف الكتب، فكلها تشهد ٗنيًعا 
ابٞنقدرة الرائعة لفنانيها. أما حواؼ الكتب، فكانت تلوف غالًبا ابللوف األخضر أو 

ر تلوينها ابللوف األ٘نر، وال يزاؿ كثًن من ىذه التجليدات أيًضا يف عدد  األصفر، ويند
كبًن من اٞنكتبات، وىي ُنلياهتا اٞنتينة وأغلفتها اٝنشبية الثقيلة اليت فتكت هبا الديداف 
واٜنشرات، تشهد برباعة صناعها يف ذلك العهد، كما أهنا ٔنمل كغًنىا من ْنليدات 

 وصبلبة، وىي صفات تناسب أوراؽ الرؽ الثقيلة اليت هبا. العصر االوسيط طابًعا ثقيبًل 
وىو طابع شائع يف كافة ْنليدات العصر الوسيط بوجو عاـ. والواقع أف صحائف الرؽ 

أف تثقل من وزف الكتاب وحجمو، ٣نا يستلـز بطبيعة اٜناؿ ْنليده  -ىي أيًضا -من شأهنا
كاف مستعمبًل طواؿ القرف اٝنامس   بغبلؼ قوي. وجدير ابلذكر أف ىذا النوع من التجليد

 عشر يف فرنسا وا٤نلرتا ويف دوؿ الشماؿ.

 ٔٙؼخ اٌىزبة فٟ فطٔؽب -2

َف يظهر أثر النهضة يف تلك الببلد إال ببطء، وذلك ألف اٞنثقفٌن يف عصر برتارؾ  
 La scolastiqueكانوا ال يزالوف يعيشوف غالبًا يف ظل الفلسفة السكوالستيكية 

كونت اٞنكتبات هبذه الروح. فبل شك يف أف رجل مثل ريشار دي بًني  )اٞندرسية(. وت
كاف على صبلت ابإلنسانيٌن اإليطاليٌن. ومع ذلك فبل ٬نكن تسميتو إنسانًيا ّنعىن 
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 الكلمة، وذلك ألنو َف يكن يعرؼ إال بكتاابتو التار٫نية خاصة.

 ٠ٌٛػ اٌضبٟٔ ػشط ٚحبش١زٗ

ٛنمع الكتب اٞنتأثرة بعض النهضة إال ٓنت  ال نكاد ٤ند يف األوساط الفرنسية ىواة
 -2522اإليطالية عاـ  Padouaحكم لويس الثاين عشر، الذي غنم من مدينة ابدوا 

أدواؽ ميبلف، كما غنم مكتبة آؿ  Sforzaمكتبة آؿ سفورزا  -عقب انتصاره عليها
 ّنا يقرب من األلف Blois، وبذلك زاد ٠نموعتو ّندينة بلوا Viscontiفيسكونيت 

 ٢نطوط، كما أضاؼ إليها جانًبا من مكتبة برتارؾ جلبو من ٘نلتو على البندقية.

الوزير اٜنصيف  -George d'Amboiseكذلك أقاـ الكردانؿ جورج دامبواز 
منسًخا كامبًل للناسخٌن والرسامٌن تبًعا  -والصديق اٜنميم للملك لويس السادس عشر
 Anne deالثاين عشر "آف دي بريتاين"  لتقاليد عصر النهضة اٜنديثة. أما زوجة لويس

Bretagne فيقاؿ إهنا ٤نحت يف إنشاء مكتبة تربو على األلف وٙنسمائة ٠نلد. وكاف ،
ساعد  ٣Jehan Bourdichonنن استخدمتهم من الرسامٌن رساـ شهًن يدعى 

على التمهيد ألثر النهضة يف فن الكتاب  Jean Foucquetابالشرتاؾ مع زميلو الرساـ 
الفرنسي. وتكشف أعمالو الشهًنة عن ميل للعواطف لرقيقة والفروؽ الدقيقة، وعبقرية 
قوية يف تصوير مناظر تضج ابٜنياة، ومع ىذا فإف عبقريتو كانت أقل بكثًن من عبقرية 

 جاف فوكيو.

 Francoisفطأؽٛا األٚي 

غ أوج ازدىارىا إال يف حكم فرنسوا األوؿ، الذي على أف النهضة يف فرنسا َف تبل
٠نموعة مكتبية ملكية أقامها ّندينة فونتنبلو  2502أنشأ حواِف عاـ 

Fontainebleau إُف عاَف اإلغريقيات الشهًن غليـو  2500، مث عهد إبدارهتا عاـ
 ، ومنجو لقب "رئيس مكتبة اٞنلك". Guillaume Budeبيديو 

خدمات العاَف اليوانين السكارس  2528عاـ وضمن فرنسوا األوؿ منذ 
Lascaris عقب إقامتو فرتة من الزمن يف ببلط لوراف دي  -السالف الذكر والذي
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وصل إُف ابريس ليتعلم اللغة اإلغريقية هبا. ويبدو  -Laurent de medicisمديتشي 
 بوجو عاـ أف فرنسوا األوؿ حذا حذو أسرة مديتشي يف ىواية الكتب.

 Mathias Corvinٌٍّه ِبر١بغ وٛضفٓ ِىزجخ ا -3

ال شك يف أف لورنزو دي مديتشي أوصى إُف اٞنلك ماتياس كورفن لك اجملر بفكرة 
، وٗنع يف 2492ح ى عاـ  2458إنشاء مكتبتو. وقد حكم ىذا اٞنلك من عاـ 

ظروؼ صعبة مضطربة مكتبة تقدر ِنمسٌن ألف ٠نلد، وىو رقم ٪نتمل أف يكوف مبالغًا 
 فيو جًدا.

، بل Ovenوَف يقنع ىذا اٞنلك العظيم ابإلنفاؽ على النساخٌن يف ببلطو يف أوفن 
شجعهم أيًضا يف فلورنسو. وكاف لو مندوبوف لشراء الكتب لصاٜنو يف ببلد الشرؽ 

متعهد  Bisticciاألدىن، كما فعل آؿ مديتشي. واشرتى أيًضا ٢نطوطات من بستتشى 
اجملر شخصية طريفة من أنصار عصر النهضة   التوريد ٟنم. ومن الغريب أف ٤ند بببلد

 كشخصية ماتياس ىذا، وذلك على الرغم من اضطراب تلك الببلد وهتديدىا ابألعداء.

، عندما 2506عاـ  -مع األسف -غًن أف معظم مكتبة كورفن ىذه قد دمر
، ُنيث َف يصلنا غًن مائة وٙنسة وعشرين Ofenاستوُف األتراؾ على مدينة أوفن 

ن ٢نطوطاهتا فقط، حفظت يف عدة مكتبات عامة بوصفها ٓنًفا اندرة. وال ٢نطوطًا م
تقتصر قيمة ىذه اٞنخطوطات على عظمة رسومها، بل تتعداىا إُف ْنليدىا الفاخر، الذي 

 جعل ٞنكتبة اٞنلك كورفن مكانة خاصة يف اتريخ الفن، كما سنرى فيما بعد.

 حّبح اٌىزت فٟ ئ٠ـب١ٌب -4

أوؿ دولة بلغت الغاية يف ىذا اٞنيداف، ح ى أف  -مديتشي مهد آؿ -كانت إيطاليا
األمراء يف ش ى األقطار حذوا حذوىم بدرجات متفاوتة. وكاف أٞنعهم شأاًن وأبرزىم مكانة 

، Urbinدوؽ أوربن  Federigo da montrfrltroالدوؽ فدر٩نو دا مونتفلرتو 
وجوًدا إُف انآف يف الذي خصص قاعات رائعة ٝندمة كتبو. أما فهرسو، فبل يزاؿ م

 الفاتيكاف مشيًدا بعظمة ىذه اٞنكتبة يف عصر النهضة.
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أما القوؿ أبف ٘ناة الكتب يف عصر النهضة َف يكونوا خاضعٌن إال لعوا٣نل مثالية 
كما كانوا يف ٘نايتهم للفنوف   -ُنتة، فهو قوؿ مقطوًعا بو انآف إذ كانوا يف ٘نياهتم للكتب

 حد كبًن ابجملد الشخصي واالىتماـ ابكتساب اٞنهاية. متأثرين إُف -اٛنميلة األخرى

وَف ٫نل األمر من دافع سياسي، وراء ىذا االىتماـ الكبًن ابألدب والفن. على أنو 
استعداد  -إُف حد ما -مهما كانت الدوافع، فإنو ٩نب أف ننسب إُف ىذا االىتماـ
ذه بعد دخوؿ الطباعة. إيطاليا أكثر من غًنىا لتلقي الكتاب يف شكلو اٛنديد الذي أن

 إال أف مهد االخرتاع اٛنديد كاف يف أٞنانيا. وغيها نرى اٞنراحل األوُف لتطوره.

  



 011 

 اجلزء الثالث

 نهاية العصر الىصيط
 القرن الضادس عشر -الطباعة

 اٌـجبػخ ثبٌحطٚف اٌضبثزخ -ٔشأح اٌـجبػخ

 فٟ اٌظ١ٓ Xylographieاٌـجبػخ ػٍٝ أٌٛاح ذشج١خ ِحفٛضح 

كما كاف   -من الكتاب الواحد ألوؿ مرة -ابلطباعة -استخراج عدة نسخظهر فن 
يف ببلد الصٌن و٪نتمل أنو قد طبع هبا كتب منذ القرف  -الشأف يف ظهور صناعة الورؽ

الثاين بعد اٞنيبلد. فحفرت صفحات على اٜنجر، ُنيث تربز اٜنروؼ إُف اٝنارج. ووصل 
وكاف ٬نكن أف يستخرج من كل لوح منها امر فيما بعد إُف حفر الصفحات على اٝنشب. 

 عدد متفاوت من النسخ، وذلك بتلوين عمود الكتابة البارز، مث وضع الورؽ بلونو.

بعد اٞنيبلد، وإف كنا  930وأقدـ مطبوع خشيب صيين وصل إلينا، يرجع إُف عاـ 
ليت ا -متأكدين من أف ىذه الطريقة يف الطباعة كانت أقدـ من ذلك بكثًن، إ أف الياابف

ظهرت هبا طباعة على اٝنشب  -أخذت عن الصٌن كل أساليبها الفنية يف صناعة الكتاب
 منذ القرف الثامن.

 اٌـجغ ػٍٝ األٌٛاح فٟ أٚضٚثب

استخدمت أورواب وسيلة شبيهة هبذه ٕناًما للحصوؿ على طبعات ابأللواح اٝنشبية 
ٌن طباعة اٝنشب يف أو اٞنعدنية، وإف كاف ذلك ال يؤخذ حجة على وجود أدىن عبلقة ب

 الصٌن وبٌن نظائرىا أبورواب.

 اٌـجبػخ ػٍٝ أٚضاق ِفطزح

أقدـ اٞنطبوعات اٝنشبية اٞنعروفة يف أورواب، صنعت على القماش. وىي ال ٕنت 
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بصلة إُف الكتب إطبلقًا، ولكن حٌن بدأ انتشار استعماؿ الورؽ، استخدـ كذلك يف طبع 
الذي انتشر انتشارًا كبًنًا يف القرنٌن الرابع  -عدد كبًن من صور القديسٌن وورؽ اللعب

والتقاوًن بطريق الطباعة اٝنشبية وحرب الطباعة اٞنصنوع من  -عشر واٝنامس عشر
الصناج والزيت. وىذه كلها كانت من اٞنطبوعات على ورقة واحدة. ولدينا منها أكثر من 

ها، يرجع إُف عاـ ثبلثة آالؼ ترجع إُف القرف اٝنامس عشر. وأقدـ ما وصل إلينا من
 وىو ٬نثل العذراء واقفة ٓنمل بٌن ذراعيها اٞنسيح الطفل. 2428

 اٌّـجٛػبد ثبٌؼج١ٕخ

وٖنت نوع خاص من ىذه اٞنطبوعات على الورقة الواحدة، وىو اٞنطبوعات 
يف ضغط لوح الطباعة اٞنكوف  -اليت اخرتعت يف أٞنانيا -ابلعجينة. وتنحصر ىذه الطريقة

١نفورة مغطاة ابٜنرب األسود على الورؽ اٞنغطى بعجينة لينة سريعة من صفحة معدنية 
اٛنفاؼ. وكاف تلوين العجينة يزيد من التأثًن الذي ٓندثو ىذه الصورة اليت كانت ٕنثل 
دائًما مناظر دينية. وَف يبق من ىذه اٞنطبوعات ابلعجينة إال ما يقرب من اٞنائة وٙنسٌن 

 صورة يف حالة سيئة جًدا.

 ٌٍٛح١خ األٌٚٝاٌىزت ا

وَف يبق على االنتقاؿ من الطبع على الورقة الواحدة، إُف طبع الكتب، غًن ٠نرد 
خطوة واحدة. ويف منتصف القرف اٝنامس عشر، صنعتو يف أورواب أوائل الكتب اٞنطبوعة 
بطريقة األلواح اٝنشبية أو اٞنعدنية، واٞنعروؼ ابسم "الكتب اللوحية". و٪نتمل حدوث 

األمر يف ىولنده اليت انتشرت فيها صناعة الكتب اللوحية أكثر من غًنىا. ذلك يف ابدئ 
وَف يبق من ىذه الكتب اللوحية إال الشيء القليل، فكل ما وصلنا منها ثبلثة وثبلثوف. 
و٣نا ال شك فيو، أهنا كانت كثًنة جّدا بٌن طبقات الشعب، ألهنا تناولت بضفة عامة 

ها كانت ابلبلتينية، إال أف صورىا كانت أىم ما األدب الشعيب. صحيح أف أغلب نصوص
ورد هبا، وخاصة يف الكتب التعليمية العديدة اليت كاف يستخدمها صغار القساوسة يف 

" اٞنأخوذ من Biblia Pauperumالتعليم. ومن أمثلة تلك الكتب "توراة الفقراء" "
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 Speculum humanaeآالـ اٞنسيح، وكتاب "مرآة اٝنبلص اإلنساين" 

salvationis  "وكتاب "فن اٞنوتAs Moriendi ."و"اتريخ القديس يوحنا اإل٤نيلي ،
وقد طبعت بذلك كتب لوحية عديدة حوت نصوًصا علمانية، كما طبعت تقاوًن وكتب 

 قصصية وغًن ذلك.

وإذا َف يصلنا غًن عدد قليل من ىذه الكتب اللوحية، فإ٧نا يعود ذلك إُف رخص 
ع تداوٟنا نتيجة لذلك، ٣نا أدى إُف اعتبارىا قليلة األ٨نية، وال ٖننها يف ذلك الوقت، وشيو 

تستحق االىتماـ أو اٜنفظ. وكذلك اٜناؿ ابلنسبة لكتب اٞندارس األولية يف العصر 
الوسيط، وىي اليت كاف يتكوف كل منها من عدة صفحات من الرؽ ٓنتوي على حروؼ 

فت أيًضا، رغم أهنا كانت منتشرة اٟنجاء والصلوات الرئيسية اٞنسيحية. ىذه الكتب اخت
ابنآالؼ. ومن الكتب اللوحية اليت ٩ندر التنويو عنها نوع آخر من الكتب اٞندرسية، وىو 

" نسبة إُف النحوي الروماين إليوس Donat"كتاب القواعد النحوية البلتينية" اٞنسمى "
 .Aelius Donatusدوانتوس 

 اٌـجبػخ ثحطٚف ِزحطوخ فٟ اٌظ١ٓ ٚأٚضٚثب

 اٌحطٚف اٌّزحطوخ فٟ اٌظ١ٓ -1

َف تزؿ طريقة الطباعة بوساطة األلواح اٝنشبية مستعملة يف الصٌن إُف انآف، وذلك 
على الرغم من بدأ صناعة حروؼ متحركة هبا منذ القرف اٜنادي عشر، وىي اٜنروؼ اليت  

 كانوا يصنعوهنا من الفخار احملروؽ، مث بعد ذلك من النحاس أو الرصاص.

من حروؼ الكتابة ٪نفر لو حرؼ من حروؼ الطباعة مستقبل وكاف كل حرؼ 
بذاتو، مث ْنمع كل صفحة من صفحات الكتاب بكل ىذه اٜنروؼ اٞنختلفة. وبعد طبع 

 ٗنيع النسخ اٞنطلوبة تفكك اٜنروؼ الطباعية لتكوين صفحات أخرى.

إُف وإذا كانت ىذه الطريقة َف تنتشر انتشارًا كبًنًا يف الصٌن، فإ٧نا يعود ذلك 
استعماؿ أىلها عدًد كبًنًا جًدا من العبلمات، ح ى إنو كاف يلـز لطبع كتاب عادي عدد 
يرتاوح بٌن أربعة آالؼ وٙنسة آالؼ حرؼ. أما يف أورواب فإف األمر على العكس، إذ  
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كانت اٜنروؼ اٟنجائية اٞنستخدمة ال ٓنوي غًن قليل من اٜنروؼ، وٟنذا كاف فن الطباعة 
 اًعا قلب إنتاج الكتب رأ ًسا على عقب.ُنروؼ متحركة اخرت 

 اذزطاع اٌحطٚف اٌّزحطوخ فٟ أٚضٚثب -3

من الواضح أف الكتب اللوحية َف يقدر ٟنا أف تقـو بدور ىاـ، وذلك ألهنا َف تكن 
إال من ٠نلدات صغًنة، ٪نتوي كل منها على عشرين إُف ثبلثٌن صفحة على األكثر، وىو 

و بطريقة صناعة األلواح اٝنشبية، فضبًل عن عدـ القدر الذي كاف من اٞنستطاع طبع
إمكاف الطباعة إال على جانب واحد فقط من الورقة، وذلك ألف الضغط كاف يرتؾ أثرًا 
قوًًي يتعذر معو استخداـ ظاىر ومشاكل، وىذا بينما كاف اخرتاع اٜنروؼ اٞنتحركة، أو 

ح طريق تقدمي أعظم بكثًن بعبارة أخرى ذلك اٛنهاز اٝناص بصهر اٜنروؼ، مؤدًًي إُف فت
٣نا سبق، أدى إُف ثورة فعلية يف صناعة الكتاب. على أف مبدأ اٜنروؼ اٞنتحركة َف ينتقل  

اليت  Coreeكما انتقلت صناعة الورؽ من الصٌن إُف أورواب، كما أهنا َف تنتقل يف كورًي 
عشر. وجدت هبا كتب ذات حروؼ متحركة ترجع غلى العقود األوُف من القرف اٝنامس 
 والواقع أف اخرتاع األٞناين جوىاف حوتنربج قد مت مستقبًل ٕناًما عن أية ٧ناذج شرقية.

 Johann Gutenbergجٛ٘بْ جٛرٕجطط 

ليس لدينا غًن معلومات اندرة للغاية عن حياة جوتنربج. وىو ينتمي إُف أسرة كر٬نة 
، حيث Maenzمن ماينز  Gensfleischمن الطبقة الوسطى، تدعى أسرة جنسفبليش 

. أما أمو فكانت من أسرة نبيلة، وكانت تدعى "تزـو جوتنربج" 2422ولد حواِف عاـ 
Zum Gutenberg   أي اٛنوتنربجية( وىو االسم الذي أنذه. واٞنعروؼ أيضًا أنو(

تقريباً، حيث اشتغل بصناعة اٞنراًي. غًن أنو عاد من  2432استقر بسرتاسبورج منذ عاـ 
، أو على رواية أخرى بعد ذلك بقليل يف عاـ 2442ينز حواِف عاـ جديد إُف مدينة ما

، حيث طبع الكتب هبا. ىذا ويقاؿ إف كتبو األوُف ظهرت يف السوؽ حواِف عاـ 2448
)أي الكاىنات العرافات( وكتاب  Sibyllesوالسنوات التالية، ومنها كتاب  2445
Donat  صحيح أف اسم 2448)أي النحو البلتيين( يف ثبلث طبعات وتقوًن عاـ .
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جوتنربج ال يظهر على أي كتاب من ىذه الكتب وال الكتب التالية، إال أنو ٬نكن نسبتها 
إليو على ما يظهر. كذلك خرج من مطابعو "خطاب غفراف" للبااب نقوال اٝنامس عاـ 

2452. 

 Laurens Coster ٌٛضاْ وٛؼزط

إنو كاف ٩نوؿ  -غًنه كما يقاؿ عن  -٬نكن أف نقوؿ أيضًا ُنق عن ىذا االخرتاع
ابألذىاف. وقد ْنادؿ كثًنوف فيما إذا كاف من اٞنرجح نسبة ىذا االخرتاع إُف ىولندي 

. وال Harlemمن ىارَف  Laurens Janzoon Costerيدعى لوراف جانزوف كوسرت 
أيضًا وجود   2499شك يف أف كوسرت قد استطاع الطباعة. ويذكر اتريخ كولونيا يف عاـ 

لنحو البلتينية مطبوعة يف ىولندة؛ إال أنو ٪نتمل أهنا كانت من الكتب كتب لقواعد ا
اللوحية. وعلى كل حاؿ، فإف مطبوعات كوسرت ال ٓنمل اتر٫ناً. وال ندري إف كانت 
سابقة على جوتنربج. والطريقة اليت استخدمها يف صهر اٜنروؼ ٪نتمل أهنا كانت غًن 

ات القائلة أبف جوتنربج قد شاىد طبعات  ح ى لو صدقنا االدعاء -عملية وشاقة. وٟنذا
وحثو ذلك على  2442يف عاـ  Aixكوسرت يف عيد الذخائر الدينية ٞندينة إكس 

على الرغم من كل ذلك، فإنو ْنب اإلشادة أبف ىذا اٟنولندي  -االىتماـ بطباعة الكتب
واتتو عن  َف يعلم جوتنربج شيئًا ىاماً، ُنيث ٬نكن اٛنـز أبف فكرة اٜنروؼ اٞنتحركة قد

طريق اٜنروؼ الزخرفية اٞنستعملة يف الطبع على التجليد، إذ أهنا كانت ىي نفسها نوعاً 
 من اٜنروؼ اٞننفصلة اليت ٬نكن ٗنعها مث فكها عقب استعماٟنا.

أضف إُف ذلك ْنليدات ٓنمل زخارؼ طبعت ُنروؼ معدنية منفصلة عن بعضها 
 ر. .البعض منذ العقود األوُف من القرف اٝنامس عش

 اذزطاع آٌخ طٙط اٌحطٚف -3

مهما يكن من شيء، فإف جوتنربج يعترب ٢نرتع الطباعة، ألنو ىو الذي توصل إُف 
ٔنيل آلة عملية لصهر اٜنروؼ، وإُف جعل الطباعة سهلة حقا. أما القوؿ أبنو كاف لو 
مساعدوف، فقد يكوف ذلك صحيحاً، وإف كنا ٤نهل الدور الذي قاموا بو يف كشفو، ٣نا 
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 علنا ال نعرتؼ إال بو وحده.٩ن

 اٌّـبثغ األٌٚٝ

حدث ٛنوتنربج مثلما حدث لكثًنين غًنه من اٞنخرتعٌن، إذ اكتنفت الصعاب 
حياتو، فضبل عن إفادة آخرين من اخرتاعو أكثر ٣نا استفاد ىو نفسو. وكاف من ىذه 

فيست الصعاب اضطراره إُف استدانة نفقات الطبع من أحد أثرًيء ماينز ويدعى جوىاف 
Johann Fust  ٞنعاونتو على إدارة آلة الطباعة. فطبع إذ ، الذي أمده برأس اٞناؿ البلـز

وىي اليت سنعود إُف ذكرىا فيما بعد. مث دخل  2455ذاؾ التوراة الكبًن ابلبلتينية عاـ 
جوتنربج بعد ذلك بقليل يف خبلفات مع فيست ألمور مالية، ح ى بلغت خبلفاهتما 

ىا جوتنربج ُنيث اضطر إُف التنازؿ لفيست ىذا عن آالتو ساحة القضاء، وخسر 
استقبل ُنفاوة يف ببلط كبًن  2465الطباعية. ويبدو أنو أنشأ مطبعة أخرى. ويف عاـ 

أساقفة ماينز، وإف كنا ال ندري شيئًا أكثر من ىذا عن حياتو عقب انفصالو عن فيست. 
 .2468، أو يف أوائل عاـ 2467وقد مات يف هناي عاـ 
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 اٌؼظط األٚي ٌٍـجبػخ األٌّب١ٔخ -1

 أٚي ذٍفبء جٛرٕجطط -1

ّنجرد أف استوُف فيست على آالت جوتنربج، أسس ىو نفسو مطبعة جديدة 
، كاف يف أوؿ أمره رساماً Peter Schofferابالشرتاؾ مع أٞناين آخر يدى بيرت شوفًن 

نشر كتاب اٞنزامًن  2457للمخطوطات، وفناان لصورىا بباريس. وقد استطاعا منذ عاـ 
 الذي سنذكره فيما بعد. Psalteriumالكبًن 

من بينها توراة فاخر  -وىناؾ سلسلة طويلة بكتب عديدة أخرى صدرت بعد ذلك
 Schofferلها ّنواىب شوفًن تشهد ك -2460ذو ٖنانية وأربعٌن سطرًا طبع يف عاـ 

اٝنارقة، كما تشهد بنشاطو السابق يف فن الزخرفة والرسم ح ى إنو صار يعترب الروح 
احملركة للمشروعات الكتابية اليت موٟنا فيست. وبعد وفاة ىذا األخًن استمر شيفًن يف 

 .2520إدارة اٞنطبعة عدة سنوات ح ى وفاتو يف عاـ 

كاف شوفًن يصهر حروفو بنفسو، كما كانت ىذه اٜنروؼ ٕنتاز يف حد ذاهتا على 
حروؼ جوتنربج ابلدقة والصبلبة، إُف درجة أنو َف يكن ليقنع ُنروؼ جوتنربج اليت عاش 

ّندينة  Albert Pfisterلدى الطابع ألربت فيسرت  2462جانب منها ١نفوظاً إُف عاـ 
 .Bambergابمربج 

 ٌّب١ٔبِـبثغ جٕٛة أ -ة

ويرجع  2462ظهر أنصار فن الطباعة يف ٢نتلف اٞندف أبٞنانيا اٛننوبية حواِف عاـ 
 Adolpheذلك إُف أف مدينة ماينز كاف قد استوُف عليها الكونت أدولف دي انساو 

de Nassau  كما طرد جزءًا كبًنًا من سكاهنا، ٣نا اضطر 2460ودمرىا يف عاـ ،
من ىؤالء شوفًن نفسو الذي استقر ّندينة فرانكفورت، الطابعٌن هبا إُف ىجرهتا. وكاف 
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 ح ى ليقاؿ إف تدمًن مدينة ماينز ساعد على سرعة انتشار الفن اٛنديد.

تبع انتشار ىذا الفن يف مبدأ أمره بطبيعة اٜناؿ طريق الراين وىو الطريق التجاري 
 أخرى مثل  القدًن، ح ى صارت مدينة سرتاسبورج إحدى مراكزه الرئيسية، إال أف مدان

كولونيا وأوجزبرج وأوَف ونورمبورج ما لبثت أف نشأت هبا مطابع عديدة ىامة. وامتازت 
الذي يقاؿ إنو كاف  Anton Kobergerنورمبورج بنشاط خاص بفضل أنطوف كوبرجر 

 .2472يستخدـ يف الطباعة حواِف مائة عامل ويدير عشرين مطبعة حواِف عاـ 

 هبا مطابع أكثر من عشرين مدينة خبلؿ نصف القرف وبلغ عدد اٞندف األٞنانية اليت
الذي تبل اخرتاع جوتنربج للطباعة. أما السبب يف أف معظم ىذه اٞندف يوجد يف جنوب 

وإ٧نا يرجع أيضاً إُف وقوع  -مهد فن الطباعة -أٞنانيا، فبل يقتصر على ٠ناورهتا ٞندينة ماينز
ا يف ذلك الوقت الذي كانت ٕنر بو معظم اٞندف التجارية الرئيسية أيضًا يف جنوب أٞناني

التجارة ابلبحر األبيض والشرؽ، فضبل عن أف اٞنراكز التجارية الكربى كانت ىي اليت ٕند 
اٞنطابع إبمكانياهتا البلزمة الستمرار العمل هبا، وىذا يف حٌن آف اٞندف األقل أ٨نية َف تكن 

 ْند عمبلً كافياً إال لفرتة قصًنة جداً.

 اؼزؼٍّٙب اٌـبثؼْٛ األٚي اٌـطق اٌزٟ

كانت أقدـ اٞنطابع ٕنثل يف جوىرىا نفس مظهر مطابعنا قبل تعديل صفتها إبدخاؿ 
انآالت عليها. فكانت اٞنكابس الكبًنة اٞنصنوعة من خشب البلوط تبدو بضخامتها يف 
قاعة اٞنطبعة مثبتة ابلسقف واألرض. أما اٞنكبس نفسو فكاف يضغط على الورقة بعد 

لى اٜنروؼ اجملمعة. ولكي يتم الضغط، كاف اٞنكبس يدار ابلقوة اليدوية، وضعها ع
وكانت مزودة ّنرـب )قبلووظ( خشيب ثقيل. وكاف البد من بذؿ ٠نهود لتحقيق الضغط 

 اٞنطلوب.

أما اٞنكبس فكاف أصغر حجمًا بكثًن من إطار اٜنروؼ اجملمعة. وٟنذا َف يكن من 
عة واحدة ٣نا اضطر الطابعٌن إُف تقسيم األوراؽ إُف اليسًن بوجو عاـ طبع ورقة كاملة دف

 عدة أجزاء يطبع كل منها على حدة، مث ٩نمعها اجمللد فيما بعد.
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وفقًا للمبدأ نفسو، اٞنتبع يف وقتنا ىذا يف اٞنطابع  -أما )ٗنع( اٜنروؼ، فكاف يتم
وكاف البد بوساطة ٢ندتٌن من اٛنلد مزودتٌن ّنقابض، وٓنرب اٜنروؼ اجملمعة.  -اليدوية

من مراف طويل الكتساب اٝنربة البلزمة لضبط التحبًن على ٗنيع أجزاء الصفحة بدرجة 
 واحدة ولتجنب اٞنساس ُنروؼ العمود اجملمع، ٣نا كاف يؤدي إُف اختبلؿ السطور.

غًن أف حفر حروؼ الطباعة، وخاصة عملية صهر اٜنروؼ البد وأهنا كانت أدؽ 
 األوؿ. أما اٛنانب األساسي يف انآلة اٞنستخدمة يف صهر عملية ابلنسبة ألولئك الطابعٌن

اٜنروؼ من الرصاص، واليت كانت تسمى ابسم "القالب" فكاف من النحاس األ٘نر أو 
النحاس األصفر. وىي مادة كانت قابلة للتلف، إذا كثر استعماٟنا إُف درجة أف اٜنروؼ َف 

كاف يؤثر على انتظاـ حروفها عند   تكن لتحتفظ دائمًا أببعادىا وحوافها الدقيقة، ٣نا
 الطبع.

 ألسَ اٌىزت اٌّـجٛػخ -ط

على الرغم من تلك العيوب الفنية، ٤ند أقدـ الكتب اٞنطبوعة على جانب كبًن من 
اٛنماؿ الفين، وذلك بسبب اتباعها للتقليد القدًن الذي كاف معروفًا يف ٢نطوطات 

 العصور الوسطى اليت كانت ٧ناذج ٟنا.

بيعي أف يتخذ أقدـ الطابعٌن اٞنخطوطات ٧ناذج لطباعتهم، فحفروا وكاف من الط
حروفهم الطباعية على نسق الكتاابت اٞنخطوطة، مقلدين يف ذلك حرفياً شكل الصحيفة 
العاـ، من ٗنيع نواحيها، بل ومقلدين ٟنا يف ٗنيع النقط اليت َف يكن الفن الطباعي قادراً 

روؼ األوُف الكبًنة، وما إليها من الزخارؼ، على تنفيذىا، وخاصة عند تصميم شكل اٜن
ح ى إهنم اضطروا إُف الرجوع إُف الطرؽ القد٬نة، كما ٛنأوا إُف استعماؿ األلواف اليدوية، 
ح ى انتهى األمر إُف أناذ الكتاب اٞنطبوع األوؿ بشكل واضح اٞنظهر اٝنارجي الذي  

وائع ال تقل إتقااًن عن كاف ٞنخطوطات العصر الوسيط اٞنكتوبة على الرؽ، وخلق ر 
 اٞنخطوطات اٞنزخرفة على الرؽ.
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 "1455رٛضاح جٛرٕجطط "

للتأكد من صحة ما ذكران، ما علينا إال أف نلقي نظرة على توراة جوتنربج اٞنطبوع 
، والذي سبق ذكره، ذلك ألننا إف َف نتحقق 2455يف ٠نلدين من حجم النصف يف سنة 
طوطاً. ويعرؼ ىذا اٞنخطوط غالبًا ابسم "التوراة ذي عن قرب من ىذا اٞنطبوع ٝنلناه ٢ن

االثنٌن وأربعٌن سطراً"، وذلك الحتوائو على اثنٌن وأربعٌن سطرًا يف العمود الواحد. على 
أنو يعرؼ أيضًا ابسم "التوراة اٞنازاريين"، ألف أوؿ نسخة لفتت أنظار خرباء الكتب،  

 ّنكتبتو اٝناصة. كانت النسخة اليت احتفظ هبا الكاردانؿ مازاراف

ويف ىذه التوراة اٞنكونة من ألف ومائيت صفحة، ٤ند كل صفحة منها مقسمة إُف 
عمودين، كما ٤ند نوع حروفها طبق األصل من الكتابة القوطية يف آخر مراحلها، كما 
عرفناىا من اٞنخطوطات الدينية الكربى الفاخرة، بكل ما ٓنويو من حروؼ قوية كثًنة 

" و"القاعدة double Canonتعرؼ حروفها الكبًنة "القاعدة اٞنزدوجة" "الزواًي، واليت 
" أما عن رؤوس الفقرات واٜنروؼ األوُف وعناوين الفصوؿ gros Canonالكبًنة" "

والرسـو اٟنامشية، فكاف الطابع يرتؾ ٟنا مكااًن خاليًا لرٚنها ابليد فيو، وإف َف ٬ننع ذلك 
 النسخ. من طبع بعضها ابٜنرب األ٘نر يف بعض

ىذا وَف يزؿ ابقيًا ح ى انآف إحدى وأربعوف نسخة من "توراة جوتنربج" منها اثنتا 
عشرة نسخة مطبوعة على الرؽ، كما ٪نتمل أف الطبعة اٞنذكورة ٟنذه التوراة َف تزد على 
مائة نسخة تقريباً، ُنيث كاف إذا تصادؼ وعرض مثل ىذا اإل٤نيل للبيع يف الوقت 

و، كاف يبلغ ٖننًا غاليًا جداً، لدرجة أنو عندما عرض يف أحد اٞنزادات اٜناضر، فإنو لندرت
اشرتى أحد  2907دفع فيو أربعة آالؼ جنيو اسرتليين. ويف عاـ  2897بلندف عاـ 

النمسوي ّنبلغ مائة وٙنسة ألف  Melkاألمريكيٌن نسخة من ىذه التوراة من دير ملك 
 .New-Havenنيوىافن  ّنقاطعة Yaleدوالر، ليقدمو ىدية إُف جامعة 

ذات الستة وثبلثٌن  Schellhornوىناؾ توراة أخرى مشهورة ىي توراة شلهورف 
سطرًا يف كل عمود. وتعزي أيضًا إُف جوتنربج وإف كاف من احملتمل أف يكوف طبعها ّندينة 
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 ، بنفس اٜنروؼ اليت كاف جوتنربج قد استخدمها.Bambergابمربج 

 "1457وزبة ِعا١ِط ِب٠ٕع "

ى أف ىناؾ ما ىو أٗنل من ىذه التوراة، وىو كتاب اٞنزامًن الذي طبعو فيست عل
Fust  وشوفًنSchoffer  والذي سبق أف ذكرانه. وىو بطباعتو على 2457سنة ،

الرؽ، إ٧نا ٬نثل األوج الذي كانت قد بلغتو الطباعة األوُف، كما أنو يعترب يف نفس الوقت 
 من الطباعة وصاحبها.أوؿ الكتب اٞنطبوعة اليت تشًن إُف ز 

وإليك الرتٗنة اٞنوجودة للصيغة النهائية اليت كاف يثبتها الطابع يف هناية الكتاب 
Colophon  وىي كما يلي: "أنشئ كتاب اٞنزامًن ىذا بفضل فن الطباعة وسبك

اٜنروؼ دوف أدىن استعماؿ للقلم يف كتابتو. وطبع لتمجيد هللا، بفضل عناية ودقة جاف 
 Pierre، من أىل مدينة ماينز، ابالشرتاؾ مع بيرت شوفًن Jean Fustفيست 

Schoffer  من مدينة جًن نشاًنGernsheim ليلة صعود  2457، ومت ذلك يف عاـ
 من أغسطس(. 25العذراء إُف السماء" )أي 

 
 ( عبلمة الطابعٌن فيست وشوفًن2شكل )

ويستنتج لذلك من ىذا اإلقرار، أف ىذا الكتاب قد طبع كلو على آلة الطباعة، ّنا 
يف ذلك اٜنروؼ األوُف اٛنميلة للغاية، واٞنطبوعة ابللوف األ٘نر أو ابأل٘نر واألزرؽ، واليت 
يبدو أهنا حفرت من اٞنعدف ال من اٝنشب. و٪نمل كتاب اٞنزامًن ىذا أوُف عبلمات 

ا نعلم. ونبلحظ فيها تعليق شارات الطابعٌن يف غصن من ( فيم2الطابعٌن )شكل 
األغصاف. غًن إذ ىذا التقليد ما لبث أف عم استعمالو بعد ذلك لدى الطابعٌن فيما 



 000 

اتبعوه من توقيع مطبوعاهتم بعبلمة خاصة ٣نيزة أو بصورة صغًنة، ٣نا كاف يعترب ذا أتثًن 
ن نسخة ما زالت ابقية من (. وىناؾ ما يقرب من عشري3و 0زخريف عظيم )أشكاؿ 

 مزامًن مدينة ماينز، وإف كانت أٗنلها تلك النسخة اٞنوجودة انآف ابٞنكتبة األىلية بفينا.

 

 ( عبلمة الطابع ببلنتاف0شكل )

 

 ( عبلمة الطابع ألدو مانوتشي3شكل )

 Incunablesحطٚف أٚائً اٌىزت اٌّـجٛػخ 

ُف ِناصية تقليد اٞنخطوطات يستخلص ٣نا ذكران امتياز الكتب اٞنطبوعة األو 
و١ناكاهتا.. وما لبث أف مشل ىذا التقليد أيضًا بعض التفاصيل الطباعية األخرى،  
كعبلمات االختزاؿ اليت كانت شائعة االستعماؿ يف اٞنخطوطات، كما امتازت ابنعداـ 

النص  العنواف فيها، ونقصد ابلعنواف ىنا العنواف ّنعىن الكلمة أو اٞنعىن اٞنقصود، إذ كاف
البلتينية )أي يبدأ(  incipitيبدأ بو منذ الصفحة األوُف مسبوقًا بكلمات ٕنهيدية ككلمة 

)أي ىنا يبدأ(. واالستثناء الوحيد ٟنذه القاعدة يقع يف كتيب  Hic incipitأو بكلميت 
 Eine mahnung der christenbeit wihder dieأٞناين صغًن عنوانو: 
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Turken  أي "نداء للمسيحية ضد األتراؾ" وىو مطبوع ُنروؼ جوتنربج يف سنة
، وَف يعد ابقياً منو غًن نسخة وحيدة ّنكتبو الدولة ّنيونخ. أما وجو االستثناء فيو، 2454

فينحصر يف طبع عنوانو أعلى الصفحة األوُف، بينما العنواف اٜنقيقي اٞنطبوع على صفحة 
يف قالب  -تقريباً. ىذا الكتاب ٪نمل 2522نذ سنة خاصة، فبل نراه يف الكتب إال م

نداءًا موجهًا إُف الدوؿ اٞنسيحية لقتاؿ األتراؾ الذين كانوا قد استولوا يف السنة  -تقوًن
السابقة على القسطنطينية، كما أنو كاف معدًا للنشر على نطاؽ شعيب واسع، شأنو يف 

 األوؿ للطباعة.ذلك شأف كتب أٞنانية أخرى عديدة، ترجع إُف العصر 

 ظٙٛض اٌحفط ػٍٝ اٌرشت -2

 ألسَ اٌىزت اٌّظٛضح

غًن أف الكتب اٞنطبوعة ما لبثت أف أقلعت عن أناذ اٞنخطوطات ٧ناذج ٟنا، ُنيث 
بدأ الطابعوف يطبعوف رسومًا مع النصوص نفسها، وذلك بدال من تكليف بعض الفنانٌن 

الكتب اللوحية اليت كانت ال تزاؿ  برٚنها ابليد عقب انتهاء الطباعة، وىذا ما اتبع يف
واسعة االنتشار، خبلؿ العقود األوُف من عهد ظهور اٞنطبعة، حيث ظهرت فيها الرسـو 
اٞنطبوعة نتيجة ٜنفر صورىا وطبعها يف نفس الوقت مع النصوص اٞنكتوبة فوؽ ألواح من 

ُف الكتب اٝنشب. وكاف طبيعيًا أف تنتقل تلك الصور احملفورة على اٝنشب فيما بعد إ
اٞنطبوعة ُنروؼ متحركة، ُنيث كانت )أكلشيهاهتا( اٝنشبية احملفورة عليها الصور توضع  
كجزء مكمل للعمود، بل وتطبع يف نفس الوقت مع اٜنروؼ اجملمعة. وإذا كاف قد مت 
طبع اٛنزء اجملمع، فإف ىذه )األكلشيهات( كانت توضع ضمن ىذا اٛنزء لتطبع طبعة 

٠نرد صور  -ابدئ األمر -حملقق أف ىذه الصور اٞنطبوعة كانت تعترباثنية، وإف كاف من ا
 ٔنطيطية َف تطبع إال أساساً يعتمد عليو الرساـ يف تلوين ىذه الصور اٞنطبوعة.

 اٌّحفٛضح ػٍٝ اٌرشت Albert Pfisterطٛض اٌجطد ف١ؽزط 

 -والذي سبق ذكره -ىناؾ مصدر موثوؽ بو يؤكد اعتبار ألربت فيسرت من ابمربج
وؿ طابع استخداـ الصور احملفورة على اٝنشب يف طبع كتبو، و٪نتمل أف يكوف قد بدأ أ
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حياتو رسامًا يلوف صور القديسٌن يف كتب الصلوات وأوراؽ اللعب، وما إليها من 
 اٞنطبوعات اللوحية األخرى، وبذلك كاف خبًناً ابلصور احملفورة على اٝنشب.

صغًن، وإف كاف غنياً بصوره العديدة ـ بنشر كتيب شعيب 2462وقد بدأ منذ عاـ 
)أو اٜنجر الكرًن( ٞنؤلفو أولريخ بونر  Edelsteinاحملفورة على اٝنشب، وىو كتاب 

Ulrich Boner وىو ٠نموعة قصص خرافية، فضبل عن طرافتو من انحية أخرى ،
احدة بوصفو أوؿ كتاب أٞناين مطبوع. وَف يعد ابقياً إُف اليـو من طبعتو األوُف غًن نسخة و 

. واٝنطوط القوية للحفر على Wolfenbuitelمبتورة ابٞنكتبة األىلية ّندينة ولفنبتل 
اٝنشب اليت تصلح للطبع صبلحية تفوؽ الوصف، مضافًا إليها قوة اٜنروؼ القوطية، 

 تكوف "كبل" لو قيمة زخرفية عظيمة.

اؿ أضف إُف ذلك أف كتب فيسرت ومعاصريو َف تكن هتدؼ إُف أي أتثًن زخريف ُن
من األحواؿ. وٟنذا ٩نب اعتبارىا ٠نرد رسـو حقيقية الغرض منها توضيح النص للقارئ 

 الساذج الذي أعد لو الكتاب.

 اٌحفبضْٚ األٌّبْ ا٢ذطْٚ

أحد  Gunther zanierكذلك اٜناؿ يف الصور اليت زين هبا جونرت تساينر 
كتبًا أٞنانية شعبية ودينية عديدة اليت نشرىا، واليت البد   Augsbourgطباعي أوجزبورج 

وأف اإلقباؿ عليها كاف شديداً. وال جداؿ يف أف تساينز ىذا كاف أوؿ من أشاع استعماؿ 
 Antonاٜنروؼ األوُف واٞنزخرفة على اٝنشب. كذلك ٩نب أف نعترب أنطوف سورج 

Sorg و نشر ضمن منشوراتو من الكتب  من أنشط انشري الكتب األٞنانية اٞنصورة، إذ أن
شعار للنببلء، ُنيث اعترب بذلك أوؿ ٠نموعة طبعت  2222كتاابً ٪نتوي على أكثر من 

الذي زخرؼ كتبو  Johann Bammlerللشعارات. ونذكر كذلك جوىاف بيملر 
الشعبية غالبًا بصورة على اٝنشب تعترب مقدمة للكتاب، والذي ٬نكن اعتباره أحد الرواد 

 .Frontispicesاستخداـ الصور اٞنواجهة للعنواف  األوؿ يف
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 ١ِّعاد ألسَ أٔٛاع اٌحفط ػٍٝ اٌرشت

٤ند يف ٢نتلف كتب الفرتة األوُف، أف اٜنفر الواحد على اٝنشب قد استخدـ 
لتوضيح أشياء ٢نتلفة ٕناـ االختبلؼ. فنجد مثبل الشكل الواحد يستخدـ غالبًا يف ٕنثيل 

يكوف ذلك راجعًا إُف الرغبة يف االقتصاد، وقد يرجع ذلك ٗنلة شخصيات ٢نتلفة. وقد 
أيضاً إُف أف الفناف القدير كاف يلزمو وقت كبًن ٜنفر صورة ما فوؽ "أكلشيو" من خشب 

 الزاف أو الكمثرى. ورّنا كاف ذلك راجعاً إُف ضعف اٝنياؿ عند الرساـ نفسو.

لكتب اليت صدرت وغًنه من ا Pfisterعلى أف الصور اٞنوجودة يف كتب فيسرت 
يف كل الفرتة األوُف للتصوير، ال ٬نكن ازدراؤىا ٕنامًا من حيث قيمتها الفنية، على الرغم 
٣نا هبا من عيوب، بل إهنا رّنا أاثرت اىتماما خاصًا يف وقتنا اٜناضر، بسبب طبيعتها 

 البدائية وسذاجتها.

ورة على اٝنشب، إنكار صلتها بصور القديسٌن احملف -كما ذكران  -وٟنذا ال ٬نكن
وكذلك صلتها ابلصور الواردة ابلكتب اللوحية. ومع ىذا فإهنا كانت ٓنمل يف ثناًيىا نواة 
ىذا الفن القائم على اٜنفر على اٝنشب، وىو الفن الذي ما لبث أف ٚنا وارتفع شأنو 

، كما Holbeinوىولباين  Durerبعد بضع عشرات من السنٌن، على يد الفنانٌن ديرر 
 إيطاليا آفاقا جديدة أخرى.وجد يف 

 (1481رٛضاح و١ٌٔٛٛب اٌّحفٛضح )

ٕنثل ىذه التوراة تقدمًا جديدًا يف اٜنفر على اٝنشب من الفرتة القد٬نة، إُف ظهور 
إذ ال شك يف كوهنا أشهر كتب التوراة العديدة اٞنصورة، اليت اعتربت على  Durerديرر 

أما صورىا فقد رٚنها فناف عظيم، وإف كنا مر الزمن ٣نثلة ٞنرحلة خاصة يف اتريخ الكتب. 
ال ندري اٚنو، كما  ال نعلم اسم اٜنفار اٞنبدع الذي حفر )أكلشيهات( اٝنشب حسب 

 رسومها.

وعلى عكس معظم الكتب اليت ذكرانىا، ٤ند ىذه التوراة ٕنثل لنا صورًا على 
وطها القوية أف اٝنشب ال تعين ٠نرد ٓنديد معاَف الرسم فحسب، وإ٧نا أمكنها أيضًا ِنط
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، َف تكن معروفة  ٔنلع على الشخصيات مظهراً ٠نسماً. ومثل ىذه اٜنياة البادية يف الرسـو
 من قبل يف الكتب السابقة.

 اٌزمسَ اٌؽط٠غ فٟ فٓ اٌحفط األٚي

وىناؾ كثًن من الكتب اٞنصورة األخرى الصادرة يف العقود األخًنة من القرف 
 العصر الذىيب للحفر على اٝنشب، ٦نص منها اٝنامس عشر، تبٌن معاَف الطريق إُف

أو )الرحلة إُف األرض اٞنقدسة(، الذي  Voyage en Terre Sainteابلذكر كتاب: 
 Johann Vonقس من مدينة ماينز يدعى جوىاف فوؽ برايدنباخ  2486ألفو يف سنة 

Breydenbach ورد فيو ألوؿ مرة اسم الفناف الذي رسم صورة، وىو يدعى إرىارد ،
، كما ورد فيو ألوؿ مرة صور منقولة عن الطبيعة، تبدو Erhard Reuwichريفتش 

 فيها ١ناولة إظهار اٞنميزات الفردية لعدة مدف ومناظر ٢نتلفة.

أو )اتريخ العاَف(  Weltchronikولنضف إُف ذلك أيضًا الكتاب اٞنشهور ابسم 
ّنا  -عترب، والذي ي2493سنة  Hartmann Schedelالذي ألفو ىارٕناف شدؿ 

من أٖنن الكتب اٞنزودة ابلصور، واليت  -حواه من ألفي صورة مطبوعة على اٝنشب
 Durer)ظهرت ح ى انآف. أما رسومو فهي من صنع الفناف )ديرر ميشيل فوٛنموت( 

Michel Wohlgemuth)  وابن زوجتو وٟنلهم ببليدنفورؼWilhelm 

Pleydenwurff  أما الطبع فقد قاـ بو أنطوف كوبرجرAnton Koberger  من أىل
 والذي سبق الكبلـ عنو. Nurembergنًنمربج 

ولقد كانت الصور احملفورة على اٝنشب يف ىذه الكتب معدة أيضًا للتلوين. وَف 
يزؿ ىناؾ بعض نسخ منها مت تلوينها فعبل، غًن أنو يف زمن ديرر اختفت تلك الظاىرة 

ت اٞنلونة، ُنيث سادت الصورة اٞنطبوعة األخًنة الباقية من بٌن ظاىرات ١ناكاة اٞنخطوطا
 ابألسود واألبيض وحدىا، إُف عهد ظهور الطباعة اٞنلونة يف القرف الثامن عشر.

 اٌّـجؼخ األٌٚٝ ذبضط أٌّب١ٔب اٌجٕٛث١خ -3

 وما لبث خرباء فن الطباعة أف ظهروا يف ببلد أخرى ٢نتلفة عقب سقوط ماينز بقليل.
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 اٌـجبػخ فٟ ئ٠ـب١ٌب  -أ

الطبيعي أف تكوف إيطاليا أوؿ دولة ْنتذهبم بفضل غىن حياهتا األدبية.  وكاف من
 Conradو٨نا: كونراد زفاينهاًن  Schofferو٦نص ابلذكر من ىؤالء تلميذي شوفًن 

Sweynheim  وأرنولد ابانرتزArnold Pannartz 2464، الذين أقاما يف سنة 
روما. وبعد ذلك بسنتٌن تلقيا ابلقرب من  Subiacoمطبعة أبحد أديرة مدينة سوبياكو 

دعوة للتوجو إُف روما حيث عكفا على نشر سلسلة طويلة من الكتب، خبلؿ السبع 
سنوات التالية، ضمت ُنسب روايتهم الشخصية ستة وثبلثٌن كتاابً، مكونة من 

 ٠نلداً. وكانت تلك اجملاميع ٓنوي يف أساسها نصوصاً التينية قد٬نة. 20475

 ٟٔحطف اٌـجبػخ اٌطِٚب

 -حرفاً طباعياً جديداً ىو اٜنرؼ الروماين. وىو Schofferاستعمل تبلميذ شوفًن 
قد رسم على ىيئة اٜنروؼ اٞنستخدمة يف كتب  -على عكس الكتابة القوطية

)اإلنسانيٌن( اٞنأخوذة عن اٜنروؼ الكارولنجية الصغًنة، كما سبق أف رأينا. وىي اٜنروؼ 
 عن الكتابة الرومانية السريعة. اليت ٪نتمل أف تكوف مأخوذة بدورىا

وعلى ىذا تعترب حروؼ الطباعة الرومانية إذًا كتابة التينية تذكران يف نقط كثًنة 
ابلنقوس الرومانية القد٬نة، إذ كانت ىذه اٜنروؼ مستديرة الشكل، خالية من الزواًي 

ة قراءهتا واٝنطوط اٞنستقيمة، ٣نا سهل عملية حفرىا على القوالب، فضبل عن زًيدة سهول
عن الكتابة القوطية. وقد جعلها طرازىا القدًن أكثر وضوحًا وٗناال، بل وأكثر اعتداال 
أيضاً. غًن أهنا يف نظًن ذلك َف تكن على ما كانت عليو اٜنروؼ القوطية من االمتبلء 

 واٜنياة والفخامة اليت تنسجم ٕناما مع قوة اٜنفر على اٝنشب.

 اٌـجبػْٛ األٌّبْ ثبٌجٕسل١خ

وابانرتز  Sweynheimاجر إُف إيطاليا ٗنلة كبًنة من األٞناف يف إثر سفاينهاًن ى
Pannartz واستقر بعضهم يف روما )ومن ىؤالء أولريخ ىاف ،Ulrich Han الذي ،
أوؿ كتاب حوى صوراً ١نفورة على اٝنشب يف إيطاليا(، بينما استقر  2476طبع يف سنة 
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 كبًنة.آخروف يف عدة مدف إيطالية أخرى  

أما مدينة البندقية التجارية الكبًنة، فكانت ظروفها أكثر مبلءمة لنشاط طباعي  
ٗنهرة كربى من الطابعٌن، اشتهر الكثًن  2496كبًن وٟنذا نشط للعمل هبا منذ عاـ 

 Johann & Wendelin deمنهم من أمثاؿ اإلخوة جوىاف ووندلن دي سبًن 

Spire يطالية وىو كتاب الذين طبعوا أوؿ كتاب ابللغة اإلSonnets de 

Petrarque .)أو )أشعار برتارؾ( )السوانات 

الذي كاف حفارًا لقوالب  Nicolas Jensonمث تبعهما الفرنسي نقوال جنسوف 
إُف مدينة  2458يف سنة  -على ما يقاؿ -صك العملة يف ببلط شارؿ السابع، مث أوفده

ف ىذا حرفًا رومانيًا ظل ح ى يومنا ىذا ماينز ليتعلم فيها الفن اٛنديد. وقد ابتكر جنسو 
من  ٧Erhard Ratholtنوذجا ٪نتذيو الكثًنوف. وأخًنًا افتتح األٞناين إرىارد راهتولد 

الفن البندقي اٝناص  -2472بكتبو الصادرة منذ عاـ  -Augsbourgأىاِف أوجزبرج 
 ة.ابٜنفر على اٝنشب، وىو الفن الذي تطور تطوراً عظيماً يف اٞندة التالي

 ٚأصطٖ Ratdoltاٌعذطفخ: ضارسٌٚذ 

(، واإلطارات احملفورة على 4ال شك يف أف اٜنروؼ الكبًنة األوُف )شكل 
اٝنشب، اليت صنعها راتدولت ىذا، تعترب ببل شك أوؿ ما ٪نمل طابع النهضة، إذ ٤ند هبا 
ت الزخارؼ القد٬نة اٞنعروفة عن طريق ٢نطوطات عصر النهضة، وإف كانت ١ناكاهتا قد ٕن

دوف تقليد حريف. وقد اكتسبت تلك الزخارؼ ثوابً فنياً ابرعاً من السواد والبياض، الناتج 
من اٜنفر على اٝنشب، ولو نفس الروعة اليت امتاز هبا يف اٞناضي هباء األلواف الرباقة يف 

 اٞنخطوطات.
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 ( حروؼ راتدولت الكبًنة األوُف4شكل )

، ٤ند أثره مستمرًا فيها، إذ ال 2486وح ى بعد أف غادر راتدولت إيطاليا عاـ 
على  -تنقطع يف السنوات التالية زًيدة عدد الكتب اليت ٕنتاز صحيفتها األوُف إبحاطتها

إبطار عريض من طراز )عصر النهضة(، تتعدد فيو زخارؼ  -نسق كتب راتدولت
قنعة األعمدة واألصص وأوراؽ الغار والكـر واٜنيواانت اٝنرافية والرؤوس انآدمية واأل

 وغًنىا، ٣نتازة يف ذلك كلو ِنياؿ واسع خصيب.

أضف إُف ذلك اٜنروؼ األوُف اٞندىشة، اليت ٓنددت زخارفها إبطارات ذات زواًي 
رابعية. وعلى الرغم من غىن تلك الزخارؼ غىن فاحشا، إال أننا ال ٤ندىا تطغى على 

 وإًيه ٕناماً. تنسجم -على العكس من ذلك -اٞنظهر العاـ للنص إطبلقاً، بل إهنا

وىكذا آند فن األٞناف األوائل اٞنختصٌن ابٜنفر على اٝنشب آنادًا مثمرًا يف 
مع اإلدراؾ اٛنماِف يف عصر النهضة، ح ى  -وخاصة يف البندقية -)إيطاليا اإلنسانيٌن(

بلغ فن الكتاب، يف وقت قصًن للغاية، هباء َف يبلغو منذ ذلك الوقت يف ميداف الطباعة. 
رغم من ْنارب القروف التالية، بل وعلى الرغم أيضًا من التحسينات الضخمة وعلى ال

اليت أدخلت على األدوات اٞنستعملة يف عصران اٜناضر، إال أننا عاجزوف ٕنامًا عن خلق  
 .2522كتب ٬نكنها أف تضاىى كتب البندقية اٞنطبوعة حواِف عاـ 

 اٌزظ٠ٛط اٌّزؼسز األٌٛاْ

راتدولت خاصة يف ميداف الزخرفة البحتة. غًن أف وعلى ىذا تنحصر أ٨نية كتب 
فن التصوير ما لبث أف ارتقى ىو انآخر إُف درجة عالية من الكماؿ يف الكتب اإليطالية 
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اٞنطبوعة. على أف راتدولت نفسو كاف قد طبع عدة كتب مصورة، كما أنو صاحب 
ٞنتعددة، وذلك الفضل يف كونو أوؿ من حاوؿ التغلب على صعوابت الطباعة ابأللواف ا

إذا استثنينا اٜنروؼ األوُف ذات اللونٌن يف كتاب )مزامًن ماينز(، وبعض صوره مطبوعة 
 أبربعة ألواف )وأبكلشيو( جديد لكل لوف.

ومن أشهر الكتب اٞنصورة الصادرة يف الفرتة األوُف من عصر النهضة اإليطالية 
كولو دي مالًنميس ، واليت طبعها ن2482)ترٗنة التوراة( اليت صدرت يف عاـ 

Niccolo de Malermis والذي ال شك يف أف صوره الصغًنة العديدة احملفورة على ،
 -اٝنشب بدقة عظيمة قد أتثرت بصور )توراة كولونيا(. والواقع أف كتاب نكولو ىذا

يعترب فآنة للعصر الكبًن للكتاب اإليطاِف ونعين بو عصر  -ابإلضافة إُف كتب راتدولت
 .Aldoأسرة ألدو 

 اٌـجبػخ فٟ األضاػٟ اٌٛاؿئخ ٚأجٍزطا -ة

أما يف خارج أٞنانيا وإيطاليا، فقد انتشر فن الطباعة يف خبلؿ السنوات التالية لعاـ 
2472. 

 Utrechtأٚرطذذ 

طبعت أوؿ كتب األراضي اٞننخفضة ّندينة أوترخت، وإف كانت ال ٓنمل اتر٫ناً وال 
اٜناؿ يف أٞنانيا، ٤ند اٜنروؼ الطباعية السائدة اٚنًا لطابعها يف ذلك الوقت. وكما كاف 

ىنا، ىي اٜنروؼ القوطية. على أف الفن اٟنولندي اٝناص ابلتصوير )بطريقة اٜنفر على 
اٝنشب( والذي ساعدت كثرة إنتاج الكتب اللوحية على تقدمو يف ىذه الببلد، كاف 

ٞندينة كتاب مصور مزدىراً، وإف كاف ازدىاره قصًن األجل. ومن أشهر مطبوعات ىذه ا
أو )الفارس اٜنكيم( واٞنطبوع  Le Chevalier Delibereاشتهر َنمالو وىو كتاب 

؛ Gotfried van Osلدى جوتفريد فاف أوس  Goudaيف مدينة جودا  2486عاـ 
الذي ٪نتمل أف يكوف ىو نفسو الذي طبع كتبًا أخرى فيما بعد ّندينة كوبنهاجن ٓنت 

 .Gotfried van Ghemenاسم جوتفريد فاف جيمٌن 
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 Anversأٔفطغ 

، انتقل فن الطباعة إُف أنفرس، اليت ما لبثت أف صارت اٞنركز 2482يف سنة 
الثقايف الرئيسي لؤلراضي اٞننخفضة، ٣نا ساعدىا على احتبلؿ مكانة سامية يف ميداف 

أوؿ من طبع  Geerard Leeuإنتاج الكتب. ومن أقدـ الطابعٌن هبذه اٞندينة جًنار ِف 
 باً إ٤نليزية، ساعد تصديرىا إُف إ٤نلرتا على قياـ صناعة نشطة هبا فيما بعد.كت

 Brugesثطٚط 

ومع ذلك، فإف أوؿ كتاب إ٤نليزي َف يطبع يف أنفرس، وإ٧نا طبع يف بروج حيث  
قد  -اتجر األقمشة اإل٤نليزي هبذه اٞندينة -William Caxtonكاف وليم كاكستوف 

ػ مطبعة Colard Mansionأنشأ، ابالشرتاؾ مع مزخرؼ فرنسي يدعى كوالر مانسيوف 
)أو  Recuyel of the Historyes of Troyeكتااًب يسمى   2474طبع هبا عاـ 

 ٠نموعة تواريخ طروادة(.

 Westminsterٚؼزّٕؽزط 

بعدة سنٌن، حيث أسس أوؿ مطبعة يف  عاد كاكستوف إُف إ٤نلرتا بعد ذلك
 Canterbury، ونشر سلسلة من الكتب الكبًنة، منها كتاب 2477وستمنسرت عاـ 

Tales  ٞنؤلفو تشوسرChaucer ًكما التـز الدقة يف طبع نصوصو، وإف َف يهتم كثًنا ،
ر يف وَف يقم بشيء يذك -شأنو يف ذلك شأف ٗنيع الطابعٌن اإل٤نليز القدماء -بزخرفة كتبو

 ميداف الفن الزخريف.

 اٌّـجؼخ فٟ فطٔؽب -ط

وىو من عمل ثبلثة من  2472أما يف فرنسا؛ فأقدـ كتاب طبع هبا كاف يف عاـ 
 Ulrichوأولريخ جورنج  Michel Freiburgerاألٞناف وىم ميشيل فرايبورجر 

Gering  ومارتن كرانتزMantin Krantz وكاف ىؤالء الثبلثة قد استدعاىم إُف .
وجاف دي  Guillaume Fichetس اثناف من أساتذة السوربوف و٨نا غليـو فيشيو ابري
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. والكتاب الذي طبعوه عبارة عن )٠نموعة الرسائل Jean de la Pierreالبيًن 
. مث نشر ىؤالء Gasparin de Bergameالبلتينية( اليت كتبها جاسباراف دي برجاـ 

 ٌن وعشرين كتاابً كلها ابلبلتينية.اثن 2473و 2472الطابعوف أيضاً فيما بٌن عامي 

 ؿبثؼٛ ثبض٠ػ ١ٌْٚٛ

على يد ابسكييو بونـو  2476كاف أوؿ كتاب طبع ابلفرنسية، بباريس يف عاـ 
Pasquicr Bonhomme وكاف عبارة عن كتاب يف ثبلثة ٠نلدات تضم كتب .

رنسياً (. غًن أف كتاابً فSaint- Denis)تواريخ فرنسا الشهًنة أو تواريخ القديس دنيس 
 Recueil desوىو كتاب:  2466آخر كاف قد ظهر ّندينة كولونيا منذ عاـ 

histoires de Troyes  أو )٠نموعة تواريخ مدينة طروادة( ٞنؤلفو راؤوؿ ليففر
Raoul Le Fevre. 

غًن أف فن الطباعة ما لبث أف تطور سريعاً بفضل رعاية لويس اٜنادي عشر، ُنيث 
 بباريس وحدىا يف خبلؿ الثبلثٌن سنة التالية.أتسس ٥نو من سبعٌن مطبعة 

دخل فن الطباعة مدينة ليوف اليت ظلت ح ى هناية القرف السادس  2473ويف عاـ 
عشر من أىم اٞندف التجارية أبورواب، كما أخذت مكانتها اٞنرموقة أيضًا كمركز للحياة 
الثقافية. ظلت ىذه اٞندينة ح ى هناية القرف اٝنامس عشر مركزًا إلنتاج الكتب، كما ٤ند 

اثبتًا كمركز للطبع على عدد من كتب الفرتة. و٬نكن أف  Lugdunumاٚنها البلتيين 
. وىو الذي نشر يف سنة Martin Huszنذكر من بٌن طابعي ليوف: مارتن ىوس 

أو )مرآة  Miroir de la Redemptionأوؿ كتاب فرنسي مصور اٚنو  2478
أحرؽ وكاف عاٞنًا ٣نتازًا  Etienne Doletاٝنبلص البشري(. ومنهم أيضًا إتيٌن دوليو 

 بسبب جرأة آرائو. 2546حياً بباريس يف سنة 

 اٌحفط ػٍٝ اٌرشت فٟ فطٔؽب

تعزى أوؿ كتب طبعت بباريس، وكانت مزخرفة ابلصور احملفورة على اٝنشب، إُف 
الطابع العظيم والفناف العبقري. وقد طبع يف سنة  Jean du Preجاف دي بري 
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كتاب صلوات لكنيسة ابريس ١نلي بصورتٌن، كما نشر بعد ذلك بسبع سنٌن    2482
وكاف مصورًا بصور رائعة.   Livres d'heuresكتااًب دينيًا من كتب )ساعات الفروض( 
أو )اٞندينة اإلٟنية( للقديس  La Cite de Dieuكذلك ْنب اإلشارة أيضًا إُف كتاب 

كتب جاف دي بري ىذا. ويبلحظ أف ، وىو من بٌن  Saint-Augustinأوغسطٌن 
عظمة خياؿ الرسم ودقة إخراج صور ىذا الكتاب، ْنعل لو مكانة المعة يف فن الطباعة 
الفرنسي يف العهد األوؿ. كما أف جاف دي بري ىو الذي أدخل اٜنروؼ األوُف الكبًنة 

 . كذلك ٩نب أف نذكر أيضًا من2486احملفورة على اٝنشب يف الكتاب الفرنسي سنة 
بٌن الطابعٌن انآخرين الذين أخرجوا كتبًا قيمة مزخرفة ابلصور احملفورة على اٝنشب بيًن 

 Les Rues etكتاب   2498، الذي طبع يف سنة Pierre Le Caronليكاروف 

Eglises a Paris  أو شوارع وكنائس ابريس( وىو نوع بدائي من كتب دليل الرحبلت(
الذي طبع يف سنة  Jean Bonhommeـو اٞنعروفة لنا انآف، كما نذكر جاف بون

 Histoire de la destruction de Troyes laٗنلة كتب من بينها كتاب  2484

Grant  أو )اتريخ تدمًن طروادة العظمى( ٞنؤلفو ج. ميليوJ. Millet وىو ١نلى .
 ا.بكثًن من الصور الفنية الرائعة. وال ريب يف أف العلماء كانوا شغوفٌن بتاريخ طروادة ىذ

 Livres d'Heuresوزت ؼبػبد اٌفطٚع 

٤نح فن الزخرفة الفرنسي خاصة يف بسط أتثًنه وطابعو على الكتب اٞنطبوعة، كما 
ضمن ٟنا اٞنكانة األوُف يف فن الكتاب يف ىذه الفرتة وذلك يف ميداف خاص وىو ميداف  
كتب ساعات الفروض وكانت ىذه الكتب كما سبق أف ذكران أكث الكتب الدينية 

 نتشاراً، كما كانت أكثرىا طباعة يف العصور الوسطى يف طبعات رائعة الزخرفة.ا

 Antoine Verardأٔـٛاْ فطاض 

كاف أ٤نح انشر فرنسي ظهر يف ىذا اٞنيداف ىو رساـ اٞنخطوطات القدًن أنطواف 
فرار ىذا، وإف َف يكن قد طبع كتبو بنفسو وإ٧نا كاف يستخدـ عددًا معينًا من الطابعٌن 

ين. وىكذا أدار زىاء الثبلثٌن عاما اليت ظهر فيها نشاطو، ْنارة كبًنة يف عاَف انآخر 
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رواًيت الفروسية يف التاريخ وكتب الدين. وكانت كلها تقريبًا ابللغة الفرنسية. ُنيث 
اضمحلت ْنارة الكتب الدينية اٞنخطوطة ابليد يف ىذه الفرتة اضمحبلال ملحوظاً، ٣نا 

 ف ما أحرز قصب السبق على الكتاب اٞنخطوط.جعل الكتاب اٞنطبوع سرعا

وٟنذا ٤نح فرار يف إنشاء مؤسسة عظيمة، كما ابع كتبًا دينية فاخرة للغاية كانت 
عدا  -مطبوعة ومزخرفة. وال شك يف أهنا عادت عليو أبرابح ضخمة، كما أنو كاف ٬نلك

ر قصر فرعًا ٞنؤسستو َنوا Notre- Dameمؤسستو ىذه القائمة على جسر نوترداـ 
. وكاف ىذا النوع ذا عمبلء كثًنين، من بينهم Palais de la Justiceالعدالة بباريس 

اٞنلك شارؿ الثامن الذي طبع فرار لو خاصة عدة نسخ فاخرة وخاصة من كتب )ساعات 
 الفروض(.

. ويف السنوات اليت تلتها 2485وكاف فرار قد طرؽ ميداف ىذه الكتب منذ عاـ 
و)كتب  Petites Heuresطبع منها سلسلتٌن ٨نا )كتب الساعات الصغًنة( 

. Heures Royalesأو )الساعات اٞنلكية(  Grandes Heuresالساعات الكبًنة( 
ذجا ٟنا، ٤ند النسخ الفاخرة ولتنسيقها ما أمكن مع اٞنخطوطات اٞنعاصرة اليت كانت ٧نو 

مطبوعة غالبًا على ورؽ الرؽ، وصورىا اٞنزينة ٟنا ١نفورة على اٝنشب ومرسومة ابليد مع 
التذىيب واأللواف الساطعة. ويبلحظ أف اٞنغاالة يف ىذه الزخارؼ تكاد تطغى على 

 النص.

ية وكانت ابريس أكرب مركز إلنتاج ىذه الكتب اليت جرت العادة بتصويرىا بعنا
شديدة. ٟنذا كثر تصديرىا ٟنذه الكتب بكميات وفًنة، ال لؤلقاليم فحسب، بل للخارج 
أيضاً. وقد طالت فرتة زعامة ىذه اٞنطابع الباريسية على غًنىا يف تلك األنواع من 

 اٞنطبوعات، ح ى أواسط القرف السادس عشر تقريباً.

نية عظيمة، ٩نب أف نذكر ومن بٌن كتب فرار اٞنصورة األخرى، واليت ٕنتاز بقيمة ف
، وكتاب 2488أو )الفارس اٜنكيم( سنة  Chevalier Delibereطبعاتو لكتاب  

Legende Doree  أو )األسطورة الذىبية( ٞنؤلفو جاؾ دي فوراجٌنJacques de 
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Foragine  وكتاب  2496سنةHistoire du Chevalier Tristan  أو )اتريخ
أو )ىزليات تًنانس(  Comedies de Terenceوكتاب  2499الفارس ترستاف( سنة 

. وابالختصار ٤ند فًنار ّنا امتاز بو من ذوؽ فين وقدرة على إدارة أعمالو 2522سنة 
 قد انؿ اٞنكانة األوُف بٌن الناشرين الفرنسيٌن يف العهد األوؿ للطباعة.

 اٌـبثؼْٛ ا٢ذطْٚ ٌىزت ؼبػبد اٌفطٚع

الوحيد الذي عكف على نشر كتب  على أف فرار ىذا َف يكن الطابع الفرنسي
الذي  Jean du Pre)ساعات الفروض(. فهناؾ معاصره السابق الذكر جاف دي بري 

طبع عددا من كتب ساعات الفروض ذات الرسـو اليت َف تطبع بطريقة اٜنفر على 
اٝنشب، وإ٧نا طبعت على )أكلشيهات( من النحاس احملفور على البارز، ٣نا أعطاىا طابعاً 

أف يطبع صورة  -بفضل استعمالو للقالب اٞنعدين -قة وٗناال. و٪نتمل أنو استطاعأكثر ر 
طبق األصل من زخارفو وإطاراتو، كما استطاع ٓنقيق نوع من الطباعة اٞنلونة عند إخراجو 

 Livre d'heures a l'usage deلكتاب ساعات الفروض الستعماؿ روما وعنوانو: 

Rome  2492سنة. 

 Philippeتب ساعات الفروض يدعى فيليب بيجوشيو وىناؾ طابع آخر لك

Pigouchet وكاف يعمل خاصة للناشر البلمع سيموف فوسرت ،Simon Vostre ،
الذي ال يقل عن فًنار يف شيء يف كل ما تعلق ابلذوؽ الفين والنشاط التجاري. ومن بٌن  

وإف َف ٬ننع  كتب ساعات الفروض اليت نشرىا فوسرت، ما يعترب من أٗنل ما ظهر بفرنسا،
متأثرة ابلذوؽ األٞناين  -على العكس من ذلك -ذلك من ظهور كتب أخرى لو كانت

األثقل ظبل. ىذا وقد ابتدع فوسرت يف السنٌن األوُف من القرف السادس عشر نوعاً خاصاً 
من اٜنفر على اٞنعدف كانت تنقش صفحتو، فتبدو منقطة بنقط بيضاء، ٣نا كاف ٩نعلو 

أما زخرفة كتب ساعات الفروض الفرنسية، فإهنا أنذت صفة قوطية  يبدو أكثر ٗناال.
اتمة تقريباً؛ وإف تكن بشكل أكثر ٗناال واستدارة ٣نا كانت عليو يف أٞنانيا. ويندر أف 
نلحظ بوادر مؤثرات األسلوب اإليطاِف يف عصر النهضة، كما حدث يف حالة أحد كتب 
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للناشر سيموف فوسرت ويسمى:  Pigouchetساعات الفروض الذي طبعو بيجوشيو 
Petites heures a l'usage de Verdun (2488 والذي ٕنثل رسومو شيئاً من ،)

بساطة عصر النهضة وٗنالو على أف أغلب كتب ساعات الفروض اٞننشورة يف بدء القرف 
يف الكتب اليت  -ابلطبع -السادس عشر، ٓنمل الطابع القوطي، وكذا اٜناؿ خاصة

 Thielmannاألٞنانياف اللذاف ىاجرا إُف ابريس، و٨نا: تيلماف كًنفًن  نشرىا الطابعاف

Kerver .وابنو 

كذلك كاف من بٌن الناشرين البلمعٌن اٞنقيمٌن بباريس، انشر يدعى جيو مارشاف 
Guyot Marchant كتااًب وعظيا عنوانو   2485، الذي نشر يف عاـDanse 

Macabre وعو ظهر بفرنسا، و٤نح ٤ناحاً ساحقاً أو "رقص اٞنوتى" وىو أوؿ كتاب من ن
ىو الرساـ واٜنفار  Pierre le Rougeبٌن األوساط الشعبية الصغًنة. وكاف بيًن لًنوج 

للناشر مارشاف ىذا، كما كاف رساماً وحفاراً للناشرين فًنار وجاف دي بري، إذ كاف لًنوج 
، قاـ بطبع Tailleurs d'Ymaigesىذا قد ضم إُف مطبعتو )مصنعاً( ٜنفاري الصور 

 سلسسلة من الصور احملفورة على مستوى عاؿ من الفن.

أو "ُنر التواريخ"، يف حجم  La mer des histoiresوأعظم كتبو كتاب: 
شاىدًا ّنوىبة زخرفية عالية، واستعداد رائع  2488النصف. وىو الذي ظهر يف عاـ 

 لتصوير كل ىذه اٞنوضوعات.

 ؽىٕسٔبف١خأٌّب١ٔب اٌشّب١ٌخ ٚاأللـبض اٌ -ط

بدأ انتشار فن الطباعة أيضًا يف أٞنانيا الشمالية، يف نفس الوقت تقريبًا الذي ظهر 
فيو ابألراضي الواطئة وفرنسا، حيث وجد عدداً كبًنًا من الطابعٌن القادرين. وتركز نشاط 

اٞنشهورة بنشاطها. وكاف أوؿ طابع عرؼ أبنو استقر  Lubeckىذا الفن ّندينة ليبك 
الذي كاف من بٌن مطبوعاتو   Lucas Brandisهبذه اٞندينة يدعى لوكاس برانديس 

)أو خبلصة األنباء(.  Rudimentum Novitiorumكتاب يف التاريخ العاـ يدعى 
 وىو كتاب كبًن فاخر ١نلى بصور ١نفورة على اٝنشب.
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، الذي Johann Snellآخر يدعى جوىاف سنل  كذلك عاش يف ليبك طابع
إُف الدا٧نرؾ بقصد طبع كتاب للصلوات ألسقفية  2480استدعى بعض الوقت يف سنة 

. وىكذا أدخل الطباعة يف ىذه الببلد. ويف السنة التالية أدخلها يف Odenseeأودانسيو 
و ماوس ببلد السويد، حيث استقر بعد ذلك بقليل طابع آخر من لوبك يدعى ابرتول

ال يف ليبيك وحدىا بل  -أما أكرب مطبعة وجدت Bartholomaus Ghotanجواتف 
 Stephanفكانت ملكًا لطابع يدعى ستيفاف آرنديس  -يف كل أٞنانيا الشمالية

Arndes الذي كاف قد بدأ مرانو يف ماينز، مث اشتغل بعد ذلك ّندينة بًنوز ،Perouse 
و. ومن أىم كتبو )التوراة اٞنصورة الكبًنة( اٞنطبوعة ابللغة إبيطاليا، مث صار قديراً جداً يف فن

 .2494السكسونية اٞنتأخرة يف سنة 

 اٌظطٚف االلزظبز٠خ ٌٍـجبػخ األٌٚٝ -4

انتهينا من ذكر بعض األمثلة ٜنياة التجواؿ اليت اضطر ألف ٪نياىا الكثًن من 
س اٝناصة واٞنؤسسات الطابعٌن األوائل. وكاف السبب يف ذلك يرجع إُف أف بعض الكنائ

الكنسية األخرى كانت أضعف من أف ٕنوؿ مطبعة خاصة هبا، ٣نا اضطرىا عادة إُف 
استدعاء أحد الطابعٌن ٞندة ١نددة يف مهمة طبع كتبها الدينية، كما كاف اٜناؿ مثبل مع 

 .Arndesوآرنديس  Snell"سنل" 

كبًنة اليت ما لبثت كذلك كانت ىذه الرحبلت العديدة انْنة أيضًا عن اٞننافسة ال
 أف نشأت بٌن الطابعٌن ورسامي اٞنخطوطات أوال، مث بٌن الطابعٌن أنفسهم بعد قليل.

 ِٕبفؽخ اٌّرـٛؽ ٌٍّـجٛع

كاف ْنار الكتب الذين ورد ذكرىم قد أنشأوا نقابة تضم النساخٌن والرسامٌن 
ات التحقًن من واجمللدين، وَف يسمحوا ابستبعادىم دوف مقاومة، وحاولوا ّنساعدة اٛنامع

شأف منافسيهم اٛندد، ولكن جهودىم ابءت يف النهاية ابلفشل، كما رأينا يف حالة ابريس 
على سيادهتا الكاملة، إذا  -رغم ىذا -مثبل. ففي العهود األوُف، حافظت اٞنخطوطات

كما كاف اٜناؿ يف العصر القدًن ابلنسبة للفائف الربدية   -ظلت موضع التقدير واالعتبار
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انفستها كتب الرؽ األوُف، أو كما ىو اٜناؿ يف العصور اٜنديثة ابلنسبة للكتب  عندما
اٞنطبوعة بطريقة ٗنع اٜنروؼ ابليد أماـ منافسة الكتب اجملموعة حروفها آلياً. وىكذا  
كاف الكتاب اٞنطبوع الذي ٬نكن أف يطبع منو عدد كبًن من النسخ أمرًا مألوفًا أكثر من 

 يكن يوجد منو غًن نسخة واحدة، وإف كاف يف اٞنستطاع عمل الكتاب اٞنخطوط الذي َف
عدد كبًن من النسخ منو. والواقع أف كثًنًا من ىواة ٗنع الكتب يف ىذا العصر كانوا 
معادين عداوة صر٪نة للكتاب اٞنطبوع، إُف حد أهنم َف يطيقوا أبدًا اقتناءه ّنكتباهتم 

مثبل الذي سبق الكبلـ  Frederic d'Urbinاٝناصة، كما فعل الدوؽ فردريك ديرابف 
عنو. وتعترب ١ناوالت أقدـ الطباعٌن حملاكاة اٞنخطوطات، ٣نا يفسر مبلغ التقدير العظيم 
ٟنذه الكتب اٞنخطوطة. ومع ىذا ٩نب أف نقرر أنو حواِف هناية القرف اٝنامس عشر وبداية 

لو يف الواقع القرف السادس عشر، استمر فن التصوير يف االضمحبلؿ، فهو، وإف ظل 
َف تعد الصورة حافظة  -من الناحية الفنية -عدد معٌن من األخصائيٌن األكفاء، إال أنو
ومعاونيو. فلم يعد غًن بعض  Jean Focquetٞنستواىا الذي كاف ٟنا أًيـ جاف فوكيو 

 صور نقلت نقبلً جيداً عن روائع العصر الذىيب.

بثت أقدامو أف رسخت يف وقت ومهما كاف من األمر، فإف الكتاب اٞنطبوع ما ل
قصًن، ُنيث ٓنوؿ الكثًن من اٝنطاطٌن والرسامٌن القدماء، إُف طابعٌن انشرين، أو إُف 
حفارين على اٝنشب، كما أنذ الكتاب اٞنطبوع مكانتو شيئًا فشيئًا يف اٞنكتبات. حقيقة  

 Corvinكمجموعة كورفن   -كاف للمخطوطات مكاف الصدارة يف بعض اجملموعات
 إال أف ىذا َف ٬ننع من وجود عدد ضخم من الكتب اٞنطبوعة إُف جانبها. -د اجملربببل

الطابعٌن ٝندمتها. وح ى األديرة، ما لبثت  -كما رأينا  -وقد استدعت الكنيسة
على  -اٞنطبعة فيها أف احتلت تدر٩نًا مكاف "اٞننسخ". وكذلك "اإلنسانيوف" اإليطاليوف

ف ما أدركوا فائدة ىذا الفن الطباعي اٛنديد ومزاًيه سرعا -الرغم من تفضيلهم للمخطوط
 العديدة.
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 إٌّبفؽخ ث١ٓ اٌـبثؼ١ٓ

غًن أنو كاف من الطبيعي أف يتلو التطور السريع للطباعة، منافسة متزايدة، إذ أف 
ٔنفيض األسعار كاف ٣نا يساعد على اتساع سوؽ الكتب، فلم يكن ظهور مؤلفات شعبية  

الفرتة األوُف، أمرًا يرجع إُف ٠نرد الصدفة، وكاف منها كتب التواريخ كثًنة يف إنتاج ىذه 
لكتابتها ابللغة  -واٝنرافات وكتب وعظية أو مغامرات وغًن ذلك من الكتب اليت كانت

ترمي ّنا حوتو من صور، إُف سعة االنتشار بٌن الطبقات العامة اليت كانت قد  -الوطنية
 مشرتي الكتب.ظلت إُف ذلك اٜنٌن بعيدة عن دائرة 

ومع ذلك فإف ىذا اٛنمهور َف يكن كبًنًا للغاية، وال قادرًا ٕناـ اٞنقدرة على 
امتصاص ذلك التيار اٛنارؼ من الكتب. حقًا أف الظروؼ يف إيطاليا كانت أكثر 
احتماال، أما يف األقطار األخرى، فلم يكن للطابعٌن هبا أرابح طائلة، ٣نا دعا بعضهم إُف 

من مدينة إُف أخرى آبالهتم. وكاف من بٌن تلك انآالت اٞنتنقلة جهاز صهر  التجواؿ غالباً 
اٜنروؼ، حيث اضطر الطابعوف األوؿ إُف صهر حروفهم أبنفسهم الستخدامها إذا 

عن شراء حروؼ زميل ٟنم أفلس أو توىف. واٞنعروؼ أنو ح ى سنة  -عند اٜناجة -عجزوا
ألف كتاب )ثلثها يف أٞنانيا وحدىا(،  كاف عدد الكتب اٞنطبوعة قد بلغ ثبلثٌن  2522

ومع أف عدد النسخ اٞنطبوعة من كل كتاب َف ترتاوح يف أغلب األحياف بٌن مائة وألف 
 نسخة، إال أننا ٤ند أنفسنا أماـ إنتاج ضخم للغاية.

 ثبػخ اٌىزت اٌجبئٍْٛ

كاف الطابع يف الزمن األوؿ غالبًا ما يكوف يف الوقت ذاتو ابئع الكتب، فيقـو 
نفسو ببيع ىذه الكتب اليت يطبعها. غًن أنو ما لبث أف ظهر ابعة الكتب اٛنائلوف، أي ب

 الوكبلء الذين ٩نولوف من بلد إُف بلد لبيع الكتب اليت يشرتوهنا من الطابعٌن.

، كانت 2469وَف يزؿ لدينا نشرات وزعها ىؤالء الباعة اٛنائلوف، ترجع إُف عاـ 
انت تعدد الكتب اليت ٪نملوهنا على عربتهم، داعية تعلن وصوٟنم إُف اٞندينة، كما ك

 الزابئن يف النهاية إُف زًيرة ١نلهم الذي أقاموه يف الفندؽ الذي يقيموف بو.
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 وجبض إٌبشط٠ٓ

َف يربح رُنًا كافيًا من ىؤالء الطابعٌن غًن بضعة نفر منهم، ٣نن كانت صفقاهتم  
ابٞندف التجارية الكربى، من أمثاؿ  كبًنة، و٣نن استطاعوا افتتاح اٜنوانيت على نفقتهم

بباريس. ذلك ألف سوؽ األدب البلتيين َف تكن وقفاً على حدود بلد  Schofferشوفًن 
 واحد.

وصارت فرنكفورت وكذلك كولونيا وسرتاسبورج مراكز لتجارة نشطة يف الكتب. 
ذي ، الJean Mentelinوكاف من بٌن من اشتغلوا هبذه اٞندينة األخًنة جاف منتبلف 

الذي طبع كتباً  Adolphe Ruschطبع أوؿ توراة أٞنانية وزوج ابنتو من أدولف راش 
ىو انآخر، وإف كاف قد كلف أيضًا طابعٌن آخرين بطبع كتب لدار النشر الذي كاف 
٬نلكو ىو. وكاف يدفع ٟنم أجر إنتاجهم ورقًا أبيض يبلغ ضعف ما كانوا يقدموف لو من 

، Anton Kobergerبعٌن الناشرين أنطوف كوبرجر ورؽ مطبوع. وأعظم ىؤالء الطا
أعظم اٞنؤسسات األٞنانية يف عصره،  Nurembergالذي كانت مؤسستو يف نًنمربج 

ح ى لقد بلغ عدد الكتب اليت نشرىا بنفسو ما يقرب من مائتٌن وعشرين كتااًب من بينها 
لو فروع يف الكثًن يف حجم النصف، ٣نا كاف يضم نصوصًا قانونية وفقهية، وكانت 

فرنكفورت وابريس وليوف، كما كانت لو صبلت ْنارية مع ْنار الكتب إبيطاليا وىولنده 
وبولنده والنمسا واجملر، كما نشر مندوبوه اٛنائلوف النشطوف كتبو ال يف أٞنانيا فحسب، 

 -Nicolas Jensonبل يف الدوؿ اجملاورة أيضاً. أما يف إيطاليا فقد احتل نقوال جنسوف 
 اٞنكانة األوُف حواِف هناية القرف. -كاف مقره البندقيةالذي  

 األػّبي اٌزجبض٠خ

َف يكن من النادر أف يشرتؾ طابع وحفار على اٝنشب و٣نوؿ يف إنتاج كتاب 
ضخم، فيقدـ األوالف للشركة عملهما، ويقدـ األخًن مالو. وىذا ما فعلو أنطوف كوبرجر 

فنانٌن واٞنمولٌن بقصد نشر كتاب )اتريخ ، عندما عقد اتفاقًا مع بعض ال2490يف سنة 
ابللغتٌن األٞنانية والبلتينية، وىو الذي كاف مقررا صدوره  Schedelالعاَف( ٞنؤلفو )شدؿ( 
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يف طبعتٌن إحدا٨نا بصور ملونة ١نفورة على اٝنشب واألخرى بصور غًن ملونة. وكاف من 
الفوائد، ّنا فيهم اٞنؤلف اٞنقرر أف يناؿ ٗنيع اٞنشرتكٌن يف ىذه العملية نصيبًا من 

واٞنرتجم. وكاف بعض طابعي ىذه الفرتة األوُف على قدر كبًن من الثقافة، كما كاف يغلب 
التحاؽ العلماء ِندمة اٞنطابع اٟنامة كناشرين ومصححٌن، كما سنرى أمثلة عدة لذلك 

 فيما يلي:

 ِزجط اٌىزت

ابئعي الكتب  إُف جانب -ويف العقود األخًنة من القرف اٝنامس عشر بدأ
تقدـ متاجر الكتب اٞنتنوعة، اليت استخدمها كبار الناشرين، ألهنم كانوا هبذه  -اٛنائلٌن

الوسيلة يستطيعوف، ليس فقط بيع كتبهم اليت ينشروهنا، وإ٧نا كاف ٬نكنهم بيع ما عدا 
ذلك ٣نا كاف ينشره انآخروف أيضاً، كما نشأت إُف جانب ذلك متاجر كتب مستقلة لبيع 

ب اٞنتنوعة حينما وجدت تسهيبلت لتجارهتا، وخاصة يف اٞندف التجارية واٛنامعية الكت
الكربى. ومن اٞنؤكد أف الناشر كاف ٬ننح خصما لتاجر الكتب ابلتجزئة، وإف كاف ال 
يعرؼ بوجو عاـ الكثًن عن العبلقات اليت سادت بينهم وال عن األسعار اٞنتداولة يف تلك 

 اٜنقبة القد٬نة.

 اٌزم١ٍس

اليت انتشرت انتشارًا كبًنًا يف  -تمل االعتقاد يف أف كثرة عدد النسخ اٞنقلدة٪ن
كاف من أسباب ىبوط أسعار الكتب تدر٩نياً. فلم يكن ىناؾ أي   -العهد األوؿ للطباعة

سبيل أماـ الطابعٌن أو الناشرين للمحافظة على حقوؽ ملكيتهم وقد قلدت كتب كثًنة 
 منذ ظهورىا.

رغبتهم يف إثبات  -اليت سبق ذكرىا -السريع لعبلمات الطابعٌن ورّنا فسر التطور
ملكيتهم ٟنذه الكتب. وال جداؿ يف أف أوؿ عبلمة لطابع فرنسي كانت للطابع الباريسي 

، الذي قلد كتب "ساعات الفروض" اليت نشرىا Antoine Caillautأنطواف كايو 
ومع ىذا فلم ٬ننع ذلك من ظهور مقلدين أيضاً لعبلمات  Jean du Preجاف دي بري 
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 الطابعٌن بدورىا، ٣نا أظهر عدـ كفايتها ٜنماية اٞنلكية األدبية.

 Incunablesزضاؼخ ألسَ اٌّـجٛػبد  -5

وىي مشتقة من كلمة  Incunablesيطلق على أقدـ الكتب اٞنطبوعة اسم 
cunabulum  إُف بداية العصر األوؿ لفن الطباعة. البلتينية ومعناىا اٞنهد، ألهنا ترجع

)أو الطباعة العتيقة(. إال أنو بينما يطلق ىذا االسم  Paleotypeويصادفنا أيضًا لفظ 
يقتصر على الكتب اليت طبعت  incunableعلى ٗنيع اٞنطبوعات القد٬نة، ٤ند لفظ 

لربع حيث َف يكتمل ٧نو فن الطباعة إال يف ا -. أما يف دوؿ الشماؿ2522ح ى سنة 
ٕنتد إُف سنة  incunablesفإف فرتة كتب اٞنهد  -األخًن من القرف اٝنامس عشر

2552. 

 اٌمٛائُ اٌزٟ ٔشطد فٟ اٌمط١ٔٓ اٌضبِٓ ػشط ٚاٌزبؼغ

 Incunablesػشط أللسَ اٌىزت اٌّـجٛػخ 

بدأ االىتماـ أبوائل الكتب اٞنطبوعة من الناحية الطباعية يف القرف الثامن عشر، 
 2793بٌن سنيت  George Walfgang Panzerولفجانج ابنزر وقد طبع جورج ف

 كتاابً عن ىذا اٞنوضوع َف يزؿ مرجع الباحثٌن إُف انآف.  2823و

عندما ساعد إلغاء األديرة على ضم  -ويف النصف األوؿ من القرف التاسع عشر
 Ludwig Hainأنشأ لودويج ىاف  -عدد كبًن من ىذه الكتب إُف اٞنكتبات العامة

جديدًا ٟنذه الكتب يعترب على الرغم ٣نا بو من ثغرات مرجعًا رئيسيًا دائماً. ومع  فهرساً 
 Holtropىذا فلم تبدأ دراسة ىذه الكتب إال أخًناً. ويعترب اٟنولندي ىولرتوب 

 Conradواألٞناين كونراد ىيبلر  Robert Proctorواإل٤نليزي روبرت بروكتور 

Haebler يداف، كما ساعد ىذا األخًن بكتابو من أوائل الذين طرقوا ىذا اٞن
Typenrepertorium  أو فهرس اٜنروؼ اٞنطبعية( اٞنستخدمة يف أقدـ الكتب(

 اٞنطبوعة، على دراسة اٞنطابع القد٬نة والتعرؼ عليها.
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 ؿطق اٌزؼطف ػٍٝ ألسَ اٌىزت اٌّـجٛػخ

لة أمكن الوصوؿ إُف ٓنديد موطن عدد كبًن من تلك الكتب، بفضل اٞنقارنة اٞنفص
ٞنختلف اٜنروؼ الطباعية، وُنسب تقدير ارتفاعاهتا وأشكاٟنا، ح ى وإف َف يتبٌن مكاف 

عند فحصها عن   -طبعها أو الزمن الذي طبعت بو. ىذا وٕنتاز أقدـ حروؼ الطباعة
ابلكثًن من االختبلفات الصغًنة فيما بينها، وذلك بنفس الطريقة اليت ٬نكن هبا  -كثب

ّندارس النساخٌن العديدة، ح ى ولو استعملوا نفس طريقة ٕنييز اٞنخطوطات اٝناصة 
الكتابة، إذ أف حروؼ اٞنطابع ٓنوي ا٥نرافات صغًنة تسمح ابلتفريق بٌن بعضها وبعض؛ 
ح ى وإف كانت ىذه اٜنروؼ كلها من النوع القوطي أو الروماين. ومن اٞنؤكد أف التعرؼ 

ألنو ٩نوز أف يكوف الطابع قد  على اٞنطبوعات من ىذه الناحية تعرتضو صعوبة خاصة،
استوُف على أدوات الطباعة والقوالب من طابع آخر. وكما رأينا ال ٬نكن أف ننسب مثبل 
 إُف جوتنربج كل ما طبع أبدوات مطبعتو. ومثل ىذا اٜنذر أمر ضروري يف حاالت كثًنة.

ىذا وقد وصلت البحوث اٜنديثة على أقدـ اٞنطبوعات إُف مؤلف قيم وىو كتاب: 
Gesamtkatalo der Wiegendrucke  أو فهرس عاـ ألقدـ اٞنطبوعات. وىو

الذي أخرجت اٜنكومة الربوسية بعضو، والذي اشرتؾ يف إنتاجو ٛننة من العلماء يف مدى 
العشرين عاما األخًنة. وقد ظهرت أجزاؤه األوُف. ويثبت ىذا الفهرس النهائي ألقدـ 

 لعامة، أ٨نية مكانة أٞنانيا يف ىذا اٞنيداف العلمي.اٞنطبوعات كلها اٞنوجودة يف اٞنكتبات ا

 رـٛض فٓ اٌزج١ٍس

عصر جديد يف ْنارة الكتب، كما حدد ذلك  -كما رأينا  -بدأ ابنتشار فن الطباعة
أيضًا مرحلة جديدة يف اتريخ التجليد، وذلك ألف ْنليد الكتب َف يصبح صناعة ٟنا 

 تنظيمها اٝناص إال منذ ذلك اٜنٌن.

خبلؿ القرف األوؿ الذي تبل اخرتاع الطباعة أف يشتغل الطابعوف  كاف الشائع
بتجليد الكتب أيضًا إُف جانب طباعتها، وخاصة ابٞنطابع الكربى اليت كانت تباع الكتب 

 فيها ٠نلدة.
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غًن أنو بصفة عامة كاف البد من وجود عماؿ ٢نتصٌن ابلتجليد ىنا. واٞنعروؼ أف 
وفرار  Kobergerوكوبرجر  Caxton وكاكستوف Rotdoltمؤسسات راتدولت 

Verard .وغًنىا قد استخدمت اجمللدين، إما يف مطابعها أو ّنبىن ملحق هبا 

 اٌزج١ٍساد اٌّـجٛػخ ثٛاؼـخ ٌٛحبد ِحفٛضح. -1

كما ساعدت الطباعة على كثرة عدد الكتب ورخصها، فكذلك تشكلت طرؽ 
من التجليد أرخص من  التجليد للمقتضيات اٛنديدة، إذ اضطر األمر للقياـ بنوع
عددا كبًنا  -كما نعلم  -التجليد القدًن اٞنطبوع )على البارد( والذي كانت زخارفو ٓنوي
 من األدوات الصغًنة اليت كاف استعماٟنا شاقاً وابىظ التكاليف.

 اٌزج١ٍس إٌٌٙٛسٞ

بدأت يف ىولنده يف الثلث األخًن من القرف اٝنامس عشر طريقة للتجليد كاف 
 ؼ فيها ٪نفر كلو على لوحة واحدة تطبع بوساطتها الزخارؼ دفعة واحدة.زخرؼ الغبل

وكانت تلك الزخارؼ )على البارد( أيضاً، كما أف أشكاٟنا كانت ١نفورة بعمق يف 
 -كما كاف اٜناؿ ٕنامًا يف انآالت الصغًنة قد٬ناً   -اللوحة اٞنعدنية اٞنستعملة لطبع الغبلؼ
 اٛنلد. ُنيث تبدو الزخرفة ابرزة على سطح

أما أشكاؿ تلك الزخارؼ اٛنديدة، فكانت مأخوذة عن صور القديسٌن واٞنبلئكة 
والطيور واٝنطوط اللولبية احملبلة ابألزىار، وشعارات النببلء وما إُف ذلك. وعندما كانت 
سطوح األغلفة تبدو أكرب من أف ٕنلؤىا اللوحة اٞنعدنية الضاغطة، كاف يتغلب على تلك 

ضغط اللوحة اٞنذكورة مرتٌن أو أربع مرات، كما كانت الفراغات اٞنتخلفة الصعوبة بتكرار 
 ٕنؤل بزخارؼ ضيقة. -فيما بٌن اٞنربعات اٞنذكورة -عن ىذه العملية

وكاف من الطبيعي عمل تلك التجليدات البارزة بطريقة أسرع وأرخص من تلك اليت  
الطريقة بسرعة يف ىولنده كانت تتم بطريقة انآالت الصغًنة. وٟنذا السبب انتشرت ىذه 

 وببلد الراين.
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 اٌزج١ٍس األٌّبٟٔ

من الغريب أف انتشار ىذه الطريقة اٛنديدة َف يعم إال يف وقت متأخر جداً يف ابقي 
أٞنانيا، حيث ظل اجمللدوف متمسكٌن وقتًا طويبل بعادة زخرفة اٛنزء األوسط من الغبلؼ 

ر أف ٤ند يف اإلطار احمليط ابلوسط نقشاً ّنعينات ٕنلؤىا زخارؼ صغًنة. وَف يكن من الناد
 مطبوعاً كاف عبارة عن حكمة دينية أو اسم اجمللد.

كانت أمثاؿ تلك التجليدات تصنع غالبًا يف األديرة، كما أف جانبًا من ىذه 
التجليدات الديرية كاف ٪نمل ضمن زخارفو أختامًا مطبوع عليها اسم أو شعار الدير 

 يسمح بتحديد مصدره.الذي مت بو التجليد، ٣نا 

إال أنو عقب ظهور الطباعة، َف يعد ْنليد الكتب وقفًا على الرىباف أو اجمللدين 
 اٞنلحقٌن ابٛنامعات إذ أنو منذ ذلك الوقت صار التجليد صناعة يف متناوؿ اٛنميع.

ونعرؼ عددًا من اجمللدين األٞناف منذ هناية القرف اٝنامس عشر، من نقوش كانت 
من مدينة  Johann Hagmayrلزخارؼ ْنليداهتم، منهم جوىاف ىاٗناير جزءاً متمماً 

 Heinrich، وكذلك ىاينريش كوسرت Lubeck، وىو ٠نلد مدينة لوبك Ulmأوَف 

Coster" الذي ورد بتجليداتو العبارة القائلة ،Hainz Coster bant dit أوىاينر" "
٠نلد مدينة  Johann Fogelكوسرت صنع ىذا التجليد"، ومنهم أيضًا جوىاف فوجل 

 الذي كاف من بٌن ْنليداتو نسختاف للتوراة ذات االثنٌن وأربعٌن سطراً. Erfurtإرفورت 

 اٌّجٍسْٚ اإلٔج١ٍع ٚاٌفطٔؽ١ْٛ

انتقلت التجليدات البارزة من ىولنده إُف فرنسا وا٤نلرتا عن طريق أعضاء نقاابت 
يوف حياة التجواؿ. وبينما كانت اجمللدين اٞنهاجرين، حيث أف أكثرىم كانوا كالطابعٌن ٪ن

اجمللدات اليت جلدت ّنطبعة كاكستوف ال تزاؿ ٕنثل الزخرفة ابلزخارؼ الصغًنة، ٤ند 
قد اقتصروا تقريبًا على استخداـ  Cambridgeخلفاءه، وخاصة ٠نلدي كامربدج 

 التجليد البارز الذي تقدـ ىنا تقدماً كبًناً من الناحية الفنية.
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لفرنسيٌن يف ىذا العصر، ٣نن عرفنا أٚناءىم بتوقيعاهتم على ومن بٌن اجمللدين ا
صاحب اٞنصنع الذي أنتج ٠نموعة من عشر  Andre Bauleالتجليدات: أندريو بوؿ 

وجاف   Edmond Bayeuxْنليدات كانت غاية يف اإلتقاف، ومنهم أيضًا إدموف ابييو 
وقد اشتغل ، وغًنىم. Robert maceوروبًن ماسيو  Jean Compainsكومباف 

 أكثرىم بباريس وليوف.

 اٌّإصطاد اٌشطل١خ -اٌزج١ٍس فٟ ئ٠ـب١ٌب -2

كاف تطور التجليد يف ىذا العصر يف إيطاليا ٢نالفًا ٕناـ االختبلؼ وأكثر أ٨نية. 
ذلك ألف إيطاليا كانت على صبلت مستمرة مع الشرؽ عن طريق البندقية وغًنىا من 

يطاليا ٠نلدوف شرقيوف يف هناية القرف اٝنامس اٞندف التجارية األخرى. وقد وفد على إ
عشر الذي كانت الطباعة قد ارتقت فيو رقياً كبًناً ٓنت أتثًن "عصر النهضة اٜنديثة" كما 

 سبق أف ذكران على وجو التحديد.

 اٌزج١ٍس فٟ اٌشطق اإلؼالِٟ

َف ينقل أولئك اجمللدوف الشرقيوف إُف زمبلئهم اإليطاليٌن بعض اٝنصائص الفنية 
 فحسب، بل عرفوىم فوؽ ذلك خاصة أشكاالً زخرفية جديدة.

و٥نن إذا ذكران الشرؽ ىنا، فإ٧نا نعين بذلك الببلد اإلسبلمية. أما يف الصٌن واٟنند 
مثبل، وما إليهما من الدوؿ ذات الصبلت هبما، فالتجليدات َف تستعمل أبداً، إذ أف 

إال بغبلؼ من الورؽ اٞنلوف أو َف تكن لتغلف  -كما ىو حاٟنا اليـو  -الكتب الصينية
اٜنرير. أما أوراؽ النخيل اٟنندي الضيقة اٞنصنوع منها اٞنخطوط، فكانت ْنمع يف كتاب 

 بٌن لوحٌن من اٝنشب اٞنزخرؼ متخذة بذلك شكل التجليد.

وعلى العكس من ىذا، كانت التجليدات اٞنصنوعة من اٛنلد تصنع يف العاَف 
وقد أظهر الفرس أكثر من غًنىم مهارة يف ْنليداهتم  اإلسبلمي، كما تصنع يف أورواب.

 وزخارفهم.
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 فٓ اٌىزبثخ ثجالز اٌفطغ

أحرز الفرس قصب السبق يف الشرؽ يف ميداف الكتاب الفين. ذلك ألنو منذ 
كاف الناس ٬نارسوف صناعة ٓنسٌن اٝنط   -يف عهد تيمورلنك وخلفائو -القرف الرابع عشر

خطوطات قد بلغ أوج ٠نده يف القرف اٝنامس عشر، فإننا بفن كبًن. وإذا كاف فن تلوين اٞن
٤نده قد استمر مع ذلك يف تثبيت أقدامو خبلؿ القرنٌن التاليٌن، ُنيث َف يعد الفناف 
يكتفي برسم الصورة، وإ٧نا تعدى ذلك إُف زخرفة الصفحة األوُف من النص بزخرؼ 

راؽ أشجار منسقة أو عظيم ملوف أبلواف براقة، ومكوف من زخارؼ زىرية الشكل وأو 
 برسـو ىندسية عربية أو مغربية تعترب من ٣نيزات الفن اإلسبلمي.

كاف فن التجليد عند الفرس مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا مع التطور العظيم الذي طرأ على 
فن تلوين اٞنخطوطات. ففي التجليدات الفارسية، كانت اٛنلدة السفلى للكتاب ٔنرج 

 يها على نصف اٛنلدة العليا، بل وتدخل يف زخرفتو أيضاً.عن الكتاب ُنافة ٬نكن ثن

أما زخرفة الغبلؼ، فكانت تتكوف يف أساسها من جزء مركزي يف شكل اللوزة، 
وحولو أربع وحدات زخرفية متماثلة يف الزواًي احمليطة بو. و٬نكن القوؿ إٗناال أبف ذلك  

الفارسية. أما الوسط والزواًي، كاف نفس اٞنبدأ الزخريف الذي نعرفو جيدًا يف السجاجيد 
فكانت ٕنؤل أبزىار صغًنة وأوراؽ زخرفية أو برسـو ىندسية عربية أو ّننحنيات متعانقة. 
وكاف كل ذلك ٫نتم على اٛنلد، ويذىب، إما برقائق الذىب، أو ابلترب. أضف إُف ذلك 

اٞنذىبة.  أف الفراغ بٌن الزخارؼ اٞنطبوعة، كاف ٬نؤل غالبًا ابألزىار وأوراؽ الشجر
وتكشف أحسن ىذه التجليدات اإلسبلمية يف القرنٌن الرابع عشر واٝنامس عشر عن 
إحساس رفيع يف زخرفة أغلفتها، وعن فن ابرع يفوؽ بكثًن مستوى التجليدات األوروبية 

 يف العصر نفسو.

انتقل ىذا النوع من التجليد من ببلد فارس إُف الدوؿ اإلسبلمية يف الغرب وخاصة 
كما أثر أيضاً يف القرف اٝنامس عشر يف أعماؿ اجمللدين اإليطاليٌن فآناً بذلك آفاقاً   تركيا،

 جديدة أماـ اجمللدين يف الغرب.
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 اٌزص١٘ت

كاف فن التذىيب أوؿ الفنوف اليت تعلمها اإليطاليوف قبل كل شيء من أساتذهتم 
لى البارد(. وبعد اٞنسلمٌن. فح ى ذلك اٜنٌن، كانت زخرفة التجليدات األوروبية تتم )ع

ذلك تعلم اإليطاليوف ْنميل زخارفهم ابلتذىيب، وذلك بوضع رقائق الذىب آبلة ساخنة. 
ومع ىذا فنحن ال نعين بذلك أف استعماؿ "التجليد على البارد" قد بطل ٕنامًا يف زخرفة 
التجليد، إذ أف االنتقاؿ كاف حذرًا عن طرؽ استعماؿ التذىيب أوال جنبًا إُف جنب مع 

 Corvinلتجليد على البارد، كما كاف اٜناؿ مثبل يف الكتب اٞنسماة ابسم كتب كورفن ا
ملك اجملر. وال ريب يف أف تلك التجليدات قد  Corvinاليت كاف ٬نلكها اٞنلك كورفن 

على يد صناع متأثرين ابلشرؽ، إذ أف زخارفها  -على أي حاؿ -صنعت إبيطاليا، أو
لتأثًن الشرقي. و٪نتمل أيضًا أف تكوف ىذه التجليدات ٓنمل عبلمات ال شك فيها ٟنذا ا

 أوؿ ْنليدات أوروبية ذىبت ابٛنملة بتلك الطريقة.

ومع ىذا فإف األجزاء اٞنركزية من ىذه التجليدات وزواًيىا، ىي اٞنذىبة وحدىا، 
بينما ٤ند اإلطارات احمليطة ُنوافها اٝنارجية مزينة "على البارد". ونبلحظ يف كتب كورفن 

بلئع التجليدات اإليطالية يف "عصر النهضة" اليت البد وأهنا كانت ٖنرة االمتزاج مع ط
، أكرب نصيب يف ىذا اإلنتاج وىو Aldoالفن الشرقي" وكاف للطابع والناشر الكبًن ألدو 

 أشهر كبار الطابعٌن يف البندقية.

 ػٙس أٌسٚ فٟ ئ٠ـب١ٌب

 Aldo Manuceِؽزحسصبد أٌسِٚبٔٛرشٟ 

  -Aldo Pius Manutiusكاف ألدو مانوتشي ىذا أو ألدوس بيوس طانوسيوس
قد درس اإلغريقية، كما درس البلتينية. وكاف قد ألف  -كاف يلقب نفسو ابلبلتينية  كما

إلنسانية، هباتٌن اللغتٌن كتبًا صغًنة لتعليم النحو. ونظرًا لرباعتو إُف ىذا اٜند يف الثقافة ا
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مطبعة ودارا للنشر ابلبندقية، بقصد نشر طبعات نقدية  2494فقد أسس حواِف عاـ 
 للمؤلفٌن الكبلسيكيٌن يف العصر القدًن خاصة.

 اٌىزبثخ اٌؽط٠ؼخ

استعمل "ألدو" أوال اٜنروؼ الرومانية اليت كاف نقوال جنسوف قد سبق أف أدخلها، 
جاـ اليت كانت شائعة االستعماؿ يف وأخرج كتبو ُنجمي النصف والربع، وىي األح

، إبخراجو طبعة لفرجل 2522إيطاليا. إال أنو ما لبث أف خرج على ىذا التقليد يف سنة 
Virgil.  ،ُنجم الثمن. وبدأ بطبع اٞنؤلفات الكبلسيكية القد٬نة يف حجم الثمن الصغًن

". واستخدـ وىي الكتب اليت ٬نكن أف نطلق عليها تقريبًا "حجم اٛنيب أو كتب اٛنيب
ٟنذه الطبعات حروفًا جديدة ٕنامًا كانت منسجمة ابلفعل مع حجم الصفحات اٛنديدة 

 بعد صغره.

وتقوؿ إحدى الرواًيت اٞنشكوؾ يف صحتها، إف ىذه اٜنروؼ كانت مستوحاة من 
خط برتارؾ نفسو. وكانت قبل كل شيء صورة مائلة إُف اليمٌن من اٜنروؼ الرومانية، 

وىو اسم صار لو يف عاَف  Cursiveماة ابسم "الكتابة السريعة" وىي الكتابة اٞنس
الطباعة، كما نرى، معىن آخر ٢نتلف كل االختبلؼ عن معناه يف اتريخ اٞنخطوطات. غًن 
أف العصر الذىيب للحروؼ الرومانية السريعة َف يبدأ إال يف القرف التاِف، وذلك ابستعماؿ 

. وغالبًا ما استعمل Style baroqueليط" ىذا األسلوب الذي ٚنى ابسم "الطراز اٝن
ىذا الطراز جنبًا إُف جنب مع اٜنروؼ األٞنانية والرومانية ويعترب استعماؿ عدة أساليب 
للكتابة واٜنروؼ من أحجاـ ٢نتلفة يف وقت واحد، خاصية من خصائص فن الكتاب 

 الذي ظهر يف عهده "الطراز اٝنليط".

، italiques السريعة وىي "اٜنروؼ اإليتالية اٞنائلة"واٞنعروؼ أف اٜنروؼ الرومانية 
قد ظلت موجودة إُف وقتنا ىذا، غًن أهنا تستخدـ حاليًا بصفة خاصة يف إبراز بعض 

 الكلمات أو بعض األسطر يف نص مطبوع ابٜنروؼ الرومانية.
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 اٌـجؼبد األٌس٠خ ٌٍّإٌفبد اٌىالؼ١ى١خ

صة الطبعات الصغًنة للمؤلفات إذا ذكران الطبعات األلدية، فإ٧نا نذكر خا
الكبلسيكية اليت طبعها ألدو ابٜنروؼ السريعة، واليت نشرىا بكميات كبًنة خبلؿ سين 
حياتو، ومن بينها الثماين وعشروف طبعة أوُف، وىي الطبعات األوُف اليت بنيت مباشرة 

 على أساس اٞنخطوطات القد٬نة غًن اٞننشورة.

بنفسو ابألُناث اللغوية البلزمة، غًن أنو عندما يقـو  -يف أوؿ األمر -وكاف ألدو
اتسعت "داره" بعد ذلك، اضطر إُف استخداـ مساعدين. فجمع حولو ويف "داره" ٗناعة 

أو "أكاد٬نية ألدو اٛنديدة". غًن أف  Aldi Neacademiaمن اللغويٌن عرفوا ابسم 
تاب، َف تكن قد عرفت العبلقات التجارية البحتة اليت قامت فيما بعد بٌن الناشرين والك

سهل  -وىي طبعات عملية رخيصة -إذ ذاؾ. وبفضل ىذه الطبعات األلدية الصغًنة
انتشار مؤلفات الكبلسيكيٌن ومعها ثقافة اإلنسانيٌن، أكثر من ذي قبل. وما لبثت 

ابلشارة الطباعية اٛنميلة على صفحتها األوُف، واٞنكونة من درفيل  -اٞنطبوعات األلدية
أف صارت طبعات شعبية إُف درجة أف ظهر ٟنا مقلدوف،  -(3رساة )شكل ملتف حوؿ م

وخاصة ّندينة ليوف، حيث وجد عدد كبًن من اٞنطبوعات األلدية اٞنقلدة، كانت منها 
 نسخ ترتاوح يف جودة التقليد، بل وكانت ٓنمل أيضاً عبلمة طباعية مزيفة.

تلف عدد كبًن منها  و٣نن استخدـ تلك الطبعات األلدية شباب الطبلب. وٟنذا
تلفاً اتماً بسبب كثرة استعماٟنا، ح ى أصبحت اليـو ال ٬نكن العثور عليها تقريباً. على أف 
شهرة ىذه اٞنطبوعات ال تعزي فقط إُف حجمها وحداثة حروفها السريعة وطباعتها 
ُف النظيفة وجودة ورقها؛ وإ٧نا تعزي أيضًا إُف عنايتها بتحقيق صحة النص، وابالختصار إ

 اجملهود العلمي والفين الذي كرس ٟنا.

وٖنت مؤلف لغوي عظيم األ٨نية، وىو نشر مؤلفات أرسطو اليت طبعها "ألدو" يف 
، واليت تعترب أوؿ طبعة  2498و 2495ٙنسة ٠نلدات من حجم النصف، بٌن سنيت 

 كاملة يف اللغة اإلغريقية.
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دث الوحيد، الذي أتى بو "ألدو" يف فن الكتاب. َف يكن "اٜنرؼ اٞنائل" ىو اٜن
 -وإذا كاف من اٞنستطاع يف اتريخ الكتب الكبلـ عن "عصر ألدي"، فذلك ألف ألدو

وإف َف يكن الوحيد يف استخدامو طرازًا مقلدًا للطراز القدًن ٢نتلفًا عن طراز راتدولت 
Ratdolt- يف األفاريز  -قيقبفهم د -فإنو على األقل قد استخدـ مثل ىذا الطراز

( واإلطارات اليت زين هبا كتبو 6( واٜنروؼ الكبًنة الزخرفية شكل )5الزخرفية شكل )
 دوف إسراؼ.

 

 (2497( إفريز زخريف لطبعة أرسطو )ألدو، عاـ 5)شكل 

 

 ( حروؼ البندقية الكبًنة األوُف اٞنتأثرة ابلطراز األلدي6)شكل 

فبينما تبدو لنا زخارؼ راتدولت بصفة عامة بيضاء على قاعدة سوداء، ٤ند يف 
زخارؼ ألدو اإلطارات وحدىا ىي اٞنرسومة، بينما تبقى قاعدة الرسم خالية من أي 
إضافة أخرى. وىو طراز رقيق واضح، بل وأكثر توافقًا يف اٜنقيقة مع اٜنروؼ الرومانية 

ثقل ظبل واألكثر ظبلما. على أنو وإف كانت مسألة واإلغريقية من "طراز راتدولت" األ
تفضيل ىذه الزخرفة لدى أحد٨نا أو انآخر، تعترب مسألة مزاج شخصي، فالواقع أف أي 
تفصيل من تفصيبلت أفاريز ألدو وحروفو الزخرفية الكبًنة، يعترب يف حد ذاتو من الروائع 
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أو أضيف إليها أقنعة غريبة  الصغًنة، سواء اقتصرت على الدوائر النباتية اٞنتشابكة،
الشكل، وما إليها من األشكاؿ "الكبلسيكية" القد٬نة، أو كانت من لفائف القماش 
واألشرطة اٞنتأثرة ابلزخرفة الشرقية. على أف ألدو قد بلغ غاية إٟنامو، بنشره يف سنة 

"أو معركة يف اٜنلم". وىي رواية للراىب  Hypnerotomachiaرواية  2499
، وىي الرواية اٞنشهورة بعنواف Francisco Colonna فرنسسكو كولوان الدومنكاين

"أوحلم بوليفيل". وىي  Songe de Poliphileالرتٗنة الفرنسية اليت وضعت ٟنا ابسم 
تصور ٣نلكة الفن الكبلسيكي القدًن، كما يراه اٜناَف. والكتاب ٪نوي مائيت رسم تقريباً، 

ي يلتـز حدود الطراز "الكبلسيكي" اٛنليل، كما مرسومة ابٝنط الرفيع يف الغالب الذ
، وإف كاف أتثًنىا Mantegnaتذكران تلك الرسـو بعض الشيء بصور مانتنيا 

 للغاية ومبتكراً. فريداً 

ومهما يكن السحر والشعر الذي يبدو يف كل صورة كبًنة، وكل إفريز، وكل صورة 
كتاب، ينحصر يف الرتابط اٞنوجود زخرفية صغًنة مقابلة؛ إال أف ما يرفع من قيمة ىذا ال

بينها، فضبل عن توافقها مع حروؼ النص، إُف حد أف الكثًنين ال يزالوف يعتربونو أحسن  
.  كتاب أخرجتو اٞنطابع إُف اليـو

 اٌزج١ٍساد األٌس٠خ

كاف ىناؾ مصنع للتجليد أيضًا ملحق ّنطبعة ألدو، ُنيث أف الكتب اليت كاف 
٠نلدة أيضاً. وتعترب ْنليدات "ألدو" اٞنصنوعة غالبًا من  ينشرىا كاف من اٞنيسور بيعها

آاثرًا واضحة للنفوذ  -يف فن التجليد -جلد اٞناعز، من أوائل التجليدات اليت تبٌن
اإلسبلمي الذي سبق الكبلـ عنو. وٟنذا كاف انتشارىا الواسع أكرب مساعد على نشر فن 

 التذىيب.

رفة اٞنصنوعة "على البارد"، إال أف وقد اقتصر ألدو يف ابدئ األمر على الزخ
ْنليداتو ما لبثت أف قدمت بعد ذلك زخارؼ أخرى مذىبة، إُف جانب اإلطارات 
والزخارؼ اٞنطبوعة "على البارد"، كما ٤ند عنواف الكتاب يف الغالب مذكورًا وسط 
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الغبلؼ األمامي ُنروؼ رومانية مذىبة. غًن أف زخرفة الغبلؼ قد ظلت معتدلة دائماً، 
 أسوة ّنا ساد يف األفاريز والزخارؼ الصغًنة الواردة يف داخل الكتاب.

 اؼزرساَ اٌىطرْٛ

كذلك أظهرت التجليدات األلدية اٞنؤثرات الشرقية يف اٞنيداف الفين البحت، 
فبدال من استعماؿ األلواح اٝنشبية اليت كانت تستخدـ عادة يف تقوية غبلؼ الكتاب، 

 يف استخداـ ْنليدات الكرتوف، وىو وإف كاف أقل صبلبة بدأ السًن على منواؿ الشرقيٌن
من األلواح اٝنشبية ابلطبع، إال أنو أخف بكثًن، وأسهل عمليًا لؤلحجاـ الصغًنة اليت 
عىن هبا ألدو خاصة. غًن أف التجليدات اٝنشبية َف تستبعد هنائيًا إال يف القرف الثامن 

القرنٌن اٝنامس عشر والسادس عشر،  عشر، ح ى إنو ال يزاؿ يوجد ْنليدات عديدة من
َف يغط اللوح اٝنشيب ابٛنلد فيها إال تغطية جزئية على سبيل االقتصاد. غًن أف استعماؿ 
الكرتوف، ما لبث أف عم وانتشر شيئًا فشيئاً، ابعتباره أسهل يف االستعماؿ عملياً، كما 

ع ملصقة ببعضها البعض، استعمل أيضًا يف ىذا التجليد الكرتوين غالبًا )مسودات( اٞنطاب
فضبل عن أوراؽ الكتب اٞنمزقة، والقصاصات و)الربوفات( واٞنطبوعات اٞنطبوعة على 
ورقة وحيدة، وقصاصات اٞنخطوطات اليت على ورؽ الرؽ وغًن ذلك، إُف حد أنو أمكن 
العثور يف ثناًي ىذه التجليدات اٞنليئة أبمثاؿ تلك األنواع على بقاًي كتب كانت ستظل 

 لة لوال ىذه اٞنصادفة.٠نهو 

 ِٚؼبططٖٚ Grolier٘ٛاح اٌىزت فٟ اٌؼظط األٌسٞ: جط١١ٌٚٗ 

بتجليداتو الفاخرة اليت  -اشتهر ألدو خاصة فوؽ شهرتو بتجليداتو العادية كناشر
أخرجها ٜنساب ىواة أثرًيء، ٣نن َف يقنعوا بنسخ عادية، بل طالبوا بنسخ خاصة ٟنم كهواة 

 الورؽ الكبًن، ومكسوة بتجليدات مصنوعة بعناية خاصة.للمطبوعات على الرؽ أو 

، Jean Grolierعبلقات ألدو مع جاف جرولييو  -2520منذ عاـ  -مث بدأت
أشهر ىواة ٗنع الكتب، كما ٪نتمل أف ألدو َف يؤثر أتثًنًا قليبل على ْنليدات جرولييو، 

يد اإليطاِف والفرنسي يف اليت اشتد الطلب عليها يف أًيمنا ىذه، واليت بلغ فيها فن التجل
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أف تطور وازدىر  -الذي قاـ بو كناشر -عصر النهضة أوج ٠ند٨نا. مث ما لبث ْنليد ألدو
يف طراز خاص بو. ويعتقد بوجود مؤثرات فيو، مستوحاة من فن التطريز اٞنذىب البندقي 

 يف العصر الوسيط.

 رج١ٍساد جط١١ٌٚٗ

بلؼ الكتاب كلو شريط مكوف وأصبح التذىيب وحده سائداً. وامتد على سطح غ
من خيطٌن رفيعٌن متوازيٌن مزخرفٌن أبزىار مذىبة يف أشكاؿ ىندسية، أو دوائر متداخلة 
طليقة. وكاف ىذا الشريط ٪نيط كإطار ابٛنزء اٞنركزي. وعلى ظاىر الغبلؼ األمامي عنواف 

و وىو: الكتاب ُنروؼ كبًنة مذىبة، بينما ٪نمل اٛنزء اٝنلفي من الغبلؼ نقش جروليي
"Portio mea, Domine, sit in terra viventium ،أي ليكن نصييب، ًي إٟني( "

 .Joيف أرض األحياء(. أما أسفل ظاىر الغبلؼ؛ فكاف ٪نمل عادة النص انآ  

Grolierii et amicorum .)أي ىذا الكتاب ٛناف جرولييو وأصدقائو( 

ذلك بقليل، والذي كاف  أما )اإلطار اٞنزدوج( لتجليدات الكتب اليت نشرت بعد
يرمي إُف إحداث أكرب أثر، فكاف ٩نمل غالبًا ابأللواف؛ بينما زاد ٓنوؿ اٝنطوط إُف 
 -زخارؼ عربية. فوضعت بٌن دوائرىا اٞنتبلصقة زخارؼ لولبية وأوراؽ شجر. أما الظهر

ما  فقد مشلتو الزينة يف أكثر ْنليدات جرولييو، ك -الذي كاف ٪نتقره اٞنزخرفوف فيما مضى
كسى اٛنانب الداخلي من غبلؼ الكتاب ابلرؽ. وتكوف ما وضع فوقو من عدة أوراؽ 
من ماد  الورؽ والرؽ. والزخارؼ اليت أنذت شكل األشرطة؛ كانت متنوعة ِنياؿ يفوؽ 
الوصف، إال أهنا كانت دائمًا يف غاية الرباعة، سواء كاف ذلك يف ىذه التجليدات، أـ يف 

عد ذلك على ٧نطها، كما يف التجليدات اليت كانت ملكا التجليدات اليت صنعت ب
 أحد معاصري جرولييو. Mahieu، أو ماييو Thomas maioliلتوماس مايوِف 

 جط١١ٌٚٗ ِٚجّٛػزٗ

على عكس  -بينما ٤نهل كل شيء تقريبًا عن حياة مايوِف، ٤ند حياة جرولييو
من أسرة إيطالية، وأقاـ ّندينة ليوف  2479معروفة لنا ٕناماً. فقد ولد يف عاـ  -ذلك
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بوصفو أمٌن خزانة اٜنرب وأمٌن خزانة دوقية  2509و 2522خاصة إبيطاليا بٌن عامي 
 .2565ميبلف. مث صار بعد ذلك وزير مالية فرنسا بباريس وعاش هبا إُف وفاتو عاـ 

أوؿ ىواة الكتب ابٞنعىن اٜنديث ٟنذا اللفظ. وكاف  -كجامع  -ويعترب جرولييو
اٛنميلة اٞنكسوة بتجليدات رائعة، وىي نفس الصفة اٞنميزة ٟناوي الكتب  شغوفاً ابلكتب

وىو  -يف أًيمنا ىذه. ويستبعد أف يكوف قد جلد كل كتبو إبيطاليا، إذ أف جانباً كبًناً منها
البد وأف يكوف قد جلد بفرنسا، ولكن ّنجلدين  -اٛنانب األقيم من الناحية الفنية
أو ّنجلدين فرنسيٌن، تعلموا ىذا الفن على أيدي الصناع جلبهم من إيطاليا إُف فرنسا، 

 اإليطاليٌن، وإف كنا ال نعلم أٚناءىم.

قرابة مائة  -مث نسيت مكتبة جرولييو، اليت كانت تضم أكثر من ثبلثة آالؼ ٠نلد
تبدد مشلها يف اٞنزادات اليت عقدت ببلدية ليوف،  2676سنة يف قصر ورثتو. ويف عاـ 

اً لنا انآف، غًن قرابة أربعمائة ْنليدة ٛنرولييو، ومنها ْنليدات ٗنيلة من ُنيث َف يعد معروف
جلد العجوؿ واٞناعز واليت ٓنمل شاراتو اٞنميزة، وىي موضع االعتبار والتقدير، شأهنا يف 
ذلك شأف ْنليدات مايوِف. ح ى لقد بلغ اليـو ٖنن التجليدة العادية من ْنليدات 

 عدة آالؼ من الفرنكات الذىبية. -ب الذي ٓنويوبغض النظر عن الكتا -جرولييو

وقد عكف الباحثوف منذ ستٌن عاماً، على دراسة ْنليدات جروليو دراسة عميقة، 
ُنيث قسمت إُف ست ٠نموعات، ُنسب زمن ْنليدىا وطراز زخرفها، وأقدـ ىذه 

سط مزخرفة يف جزئها األو  -على الرغم من عدـ ٘نلها اٚنو -اجملموعات اٞننسوبة إليو
، 2532برسم مطبوع ملوف. مث بدأت بعد ذلك كل ْنليداتو يف ٘نل اٚنو منذ عاـ 

قلة وكثرة، وكذا الرسـو اٟنندسية اُف ما لبثت أف أضيف واختلفت مكانة األشرطة اٞنلونة، 
 ، رسـو عربية مظللة ونقوش ٢نتلفة أخرى. 2542إليها منذ عاـ 
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ىناؾ ىاو اثلث، غالًبا ما وضع جنبًا إُف جنب مع جرولييو ومايوُف وىو د٬نرتيو  
 Urban، الطبيب اٝناص للبااب إرابف السابع Demetrio Canevariكانيفاري 

VII صاحب أٗنل ْنليدات اٞناعز ذات الطراز  -مدة طويلة-، والذي ظل يعترب خطأ
لدي، واٞنزخرفة على سطح غبلفها العلوي بزخرفة ابرزة بيضاوية، ٕنثل فرًسا ذا األ

، أو اإللو أبولو يقود عربة الشمس، وىو رسم Parnasseجناحٌن على جبل ابرانس 
يذكران ابٜنجارة اٞننقوشة القد٬نة. وقد قيل إف أوؿ مالك لتلك التجليدات، كاف بيًن لوي 

 Alexandreاالبن غًن الشرعي إلسكندر فارنيز  Pierre- Louis Farneseفارنيز 

Farnese  البااب بوؿ الثالثPaul III والذي كاف أوؿ دوؽ لبارما  -فيما بعد
Parma  وبياتشنزاPiaccenza وكما كاف الشأف يف الكثًن من التجليدات األخرى .

اليت كانت موضع شغف اٛنامعٌن خاصة؛ ٤ند ىذه التجليدات غالًبا ما كاف ٪ناكيها 
اٞنقلدوف بدرجة يتعذر ٕنييزىا. وىي تكوف مع ْنليدات مطبوعة أخرى ٠نموعة خاصة بٌن 

 التجليدات اإليطالية يف عصر النهضة. 

 : Giuntaٔزب آي ج١ٛ -ذٍفبء أٌسٚ -3

، ورغم استمرار مطبعتو يف نشاطها، إال أهنا َف تعد تقـو 2525مات ألدو يف عاـ 
بدور كبًن بعد وفاتو. غًن أهنا اعتربت ٧نوذًجا، احتذاه جيل أبسره من الطابعٌن بعد ذلك 

، وىم الذين ظل ٣نثلوىم Junteيف كثًن من النواحي، ونعين هبؤالء آؿ جيونتا أو جونت 
 ذوي أثر يف إيطاليا وإسبانيا وفرنسا )وخاصة ّندينة ليوف(.  بعد ذلك

عدد كبًن  خاصة، Philippe Giuntaىذا وقد خرج من مصنع فيليب جيونتا 
من الطبعات الكبلسيكية الصغًنة اٞنطبوعة ُنروؼ مائلة، كما قلد ْنليدات الناشر ألدو 

جونتا كذلك على كثًن من   أيًضا، ورّنا استخدـ نفس اجمللد، كما ٤ند ْنليدات الناشر
 كتب اٞنكتبات العامة، ٣نا يشهد ابلنجاح الكبًن الذي لقيتو ىذه الكتب يف ذلك العصر.
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 Durerأٚط اظز٘بض فٓ اٌحفط ػٍٝ اٌرشت: ػظط ز٠طض  -1

على اٝنشب، بدأ يف أٞنانيا يف القرف السادس عشر "العصر الذىيب" للحفر األٞناين 
يف نفس الوقت الذي كاف فيو الفن اإليطاِف يلقى انتصارات ساحقة يف صناعة الكتاب 

 البندقي والفلورنسي.

ويف مدف أٞنانيا اٛننوبية، حيث حقق الفن الطباعي انتصاراتو األوُف، وحيث 
استخدـ اٜنفر على اٝنشب للصور التوضيحية أواًل، تتابعت يف السنٌن األخًنة لعصر 

طبوعات األوُف االنتصارات اليت كاف قد بدأ ظهورىا يف بعض الكتب، من أمثاؿ كتاب اٞن
Livre du Pelerin  أو كتاب اٜناج" ٞنؤلفو بريدنباخ"Breydenbach  وكتاب

Chronique Universelle  أو "التاريخ العاٞني" ٞنؤلفو شدؿSchedel. 

 ز٠طض ٚاٌحفط ثبألؼٛز ٚاألث١غ:

"رؤًي يوحنا" للفناف ديرر،  2498عاـ  Nurembergظهرت مدينة نورمربج 
الذي ٕنثل لوحاتو الضخمة اٝنمس عشرة، واحملفورة على اٝنشب، أحد األعماؿ الفنية 
اليت ٓندد "عصرًا" يف فن الطباعة، إذ تزدىر ىنا الصورة اٞنطبوعة ابألسود واألبيض، ُنرية 

امبًل ورائًعا يف الناظرين، عن طريق اتمة، ودوف اعتماد على تلوين، ُنيث تؤثر ىنا أتثًنًا ك
إحداث الظل والضوء الناتج عن التباين الذي يظهره ٠نرد رسم اٝنطوط السوداء على 

 الورؽ األبيض فقط.

 ىنا عرب ديرر أصدؽ تعبًن عن عواطفو الدينية العميقة يف ىذه الصور
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 )القرف السادس عشر( Albert Burerصورة ١نفورة على اٝنشب للفناف ألربت ديرر 

 
 لسادة النمسا Durerصورة ١نفورة على اٝنشب من عمل الفناف ديرر 

احملفورة على اٝنشب، كما يف غًنىا من السبلسل اليت مثل فيها آالـ اٞنسيح 
(، أو اليت بٌن فيها حياة العذراء مرًن،  2522)وخاصة االثنتا عشرة ورقة الصادرة يف عاـ 

 ـ على اٝنشب أيًضا من صنع فناف قدير. كما كاف حفر ىذه الرسو 

واٞنعروؼ أف ديرر قد قاـ بعمل صور ١نفورة على النحاس أيًضا، ومن أشهرىا رسم 
 ، يف ست عشرة صورة ١نفورة على النحاس. 2529"انآالـ" الذي ظهر لو يف عاـ 
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 أزشبض اٌحفط ػٍٝ اٌرشت فٟ أٌّب١ٔب: 

ن قصًن يدعو إُف الدىشة، بلغ فن ما حدث يف إيطاليا حدث يف أٞنانيا. ويف زم
اٜنفر على اٝنشب أقصى نضجو. مث صار بعد ذلك نزعة شائعة يف اجملتمع، مات بعدىا 
من أثر التخمة. أما اٞنراكز الكربى ٟنذا الفن، الذي ترؾ أثره يف آالؼ الكتب األٞنانية، 

اليت -اسبورج فلم تكن نورمربج مسقط رأس ديرر كما كاف اٞننتظر، وإ٧نا كانت مدينة سرت 
 -"Krauterbucher"نشر هبا فيما نشر بعض أوائل "كتب النبات واألعشاب" 

 وكذلك أوجز بورج وابؿ خاصة. 

 ثبي ِطوع اٌسضاؼبد "اإلٔؽب١ٔخ": 

كانت ابؿ قد انلت شهرة خاصة مبكرة، كمدينة للكتب يف سويسرا األٞنانية. وقد 
، كتاب من أعظم الكتب الشعبية وىو نقد شعيب شهًن كتبو 2494نشر هبا يف عاـ 
أو "سفينة اجملانٌن"  Narrenschiffوعنوانو  Sebastien Brandtسباستياف براند 

ومنها صورة اجملنوف الشهًن -اٝنشب واليت قرر كثًنوف أف رسومها احملفورة على 
 من أعماؿ ديرر يف شبابو.  -ابلكتب

وال جداؿ يف أف إنتاج الكتب يف ابؿ يقرب من إنتاجها أبٞنانيا اٛننوبية، إال أف ابؿ 
كانت ببل شك بفضل اجملامع الكبًنة اليت عقدت هبا بٌن عامي   -يف الوقت ذاتو-

الوصل بٌن العاَف اٛنرماين والنهضة إحدى اٞندف اليت قامت كهمزة  2449 -2432
اإليطالية، كما صارت ىذه اٞندينة يف عصر ازدىار فن اٜنفر على اٝنشب، درًعا ٪نمي 

، Rotterdamمن أىاِف روترداـ  Erasmeاٜنركة اإلنسانية األٞنانية. فهنا أقاـ إراـز 
آابء الكنيسة. ومنها وجو للعاَف طبعاتو الشهًنة عن الكتب "الكبلسيكية" القد٬نة وعن 
 وىي الطبعات اليت فاقت نفس الطبعات األلدية، من انحية العلـو اللغوية.

 : Holbein & Lutzelburgerٌ٘ٛجب٠ٓ ٌٚٛرع ٌجطجط 

اجتمعت يف ابؿ الظروؼ اٝناصة اليت شجعت نزعات ىذا العصر فيما ٫نتص بفن 
انز ىولباين الصغًن الكتاب. كما ٤ند ىنا أيًضا أحد كبار ٣نثلي ىذا الفن، ونعين بو ى
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Hans Holbein le Jeune الذي اشرتؾ مع حفار اٝنشب الشهًن ىانز لوتز ،
)أو  Johann Frobenلربجر، والطابع الذي ال يقل عنو شهرة جوىاف فروبن 

( الذي قضى إراـز يف "داره" سنوات طوااًل بصفتو مساعًدا Frobeniusفروبنيوس 
 مية. نشطًا ٟنما، ومعاواًن لبحوثهما العل

وٞنا كاف كل منهم يعترب من خًن رجاؿ عصره، فقد ٤نحوا مًعا يف إخراج كتب 
اشتهرت يف كل أورواب. وكانت مسا٨نة ىولباين ولوتزلربجر يف ىذه الكتب منحصرة يف 
ْنميل عناوينها الرائعة، وحروفها األوُف اليت تتزاحم فيها فرؽ كاملة من األطفاؿ الصغار 

ألعمدة واألقواس القد٬نة، وما إليها من زخارؼ عصر النهضة اٞنرحٌن، يف إطار من ا
 (.7شكل )

 
 ( 7)شكل 

 فره ىولباين ألحد كتب أرازاـحعنواف 

 2536ل رسـو ىولباين صور "للعهد القدًن"، ظهرت ألوؿ مرة يف عاـ ٗنومن أ
يف كتاب مدينة ليوف. ومنها أيًضا رٚنو ذو اٞنوضوع القدـ "لرقص اٞنوتى"، ظهر أيًضا يف 

 . 2547ليوف للمرة األوُف عاـ 
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فاٝنطوط البسيطة الواضحة اليت تكوف صور ىولباين ىنا، يبدو أهنا إ٧نا خلقت 
هبا من انسجاـ اتـ، مع اٜنروؼ الرومانية الدقيقة أو اٞنائلة. وىكذا نشأ خصيًصا، ٞنا 

نفس االنسجاـ والتوافق بٌن صفحة النص، والرسم اٞنوضح، الذي وجد يف صور كتاب 
Songe de Poliphile  .أو "حلم بوليفيل"، مهما اختلفت تلك الكتب يف نوعها 

 فٓ اٌىزبة فٟ أٚجعثٛضط: 

كانت أوجزبورج اثين اٞنراكز الرئيسية للكتاب الفين يف عصر النهضة األٞنانية. وال 
غرو يف ذلك فقد بلغتها أصداء النهضة من جنوب األلب منذ زمن مبكر، بفضل 
عبلقاهتا التجارية اٞنستمرة مع إيطاليا والبندقية، ُنيث َف يكن ٠نرد الصدفة أف ينشر أحد 

 Von der Arzneiكتاب برتارؾ اٞنسمى:   2530نة الطابعٌن يف أوجزبورج يف س

beiden gluckes . 

"أي السعادة يف الطب"، ١نلى ّنائتٌن وٙنسٌن صورة ١نفورة على اٝنشب، بيد 
 ، ٣نا يشهد ابلرباعة يف اإلدراؾ الفين العميق.Hans Weiditzىانز فايدتز 

 : Maxmilienوزت اإلِجطاؿٛض ِىؽ١ٍّبْ  -2

طور مكسملياف األوؿ أ٨نية كربى، وأثر أي أثر على الكتابة كاف حملاولة اإلمربا
القوطية، اليت كانت قد سادت يف الكتب إُف ذلك الوقت، إذ أنو يف ٘ناستو إلظهار 
عظمة حكمو، وتقوية الوعي القومي بٌن شعبو. أنذ على عاتقو نشر سلسلة من الكتب 

يل"، اليت تصف مغامراتو "أو الشكر اٛنز  Teuerdankالتار٫نية، كاف أشهرىا كتاب 
 خبلؿ زواجو يف برجندًي وصًفا رمزًًي. 

اٌحطٚف فٟ االٔىؽبض٠خ ٚحطٚف شٛاثبخ  -اٌحطٚف األٌّب١ٔخ اٌجس٠سح

Schwabach 

قبل كل شيء، إُف  -اٞننشور ُنجم النصف- Teuerdankترجع شهرة كتاب 
حروفو اٛنليلة اٞنهيبة اليت خلعت على اٜنرؼ القوطي ٗنيع اٝنطوط اٞنستقيمة واألقواس 
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ابٔناذىا شكبًل -ىذا  Teuerdankاٞنوجودة يف الكتابة الدارجة. مث ٓنولت حروؼ 
لفظ مشتق إُف نوع جديد من اٜنروؼ يعرؼ "ابالنكساري" )وىو  -أكثر حداثة وبساطة

، 8البلتينية ّنعىن كسر( )شكل  fractumمن كلمة  (. وىي حروؼ صارت إُف اليـو
اٜنروؼ الطباعية الرئيسية اٞنستعملة يف أٞنانيا والببلد اٞنتأثرة هبا. وىكذا كاف اٜنرؼ 
القوطي االنكساري سليبًل للحروؼ القوطية اليت استخدمت يف أوائل اٞنطبوعات، مث ما 

 Styleحل ١نلها ٕناًما، وأصبح النموذج اٞنميز للنوع اٞنعروؼ "ابٞنختلط"  لبث تدر٩نًا أف

Baroque. 

 
 ( اٜنرؼ االنكساري القدًن8)شكل 

قبل ذلك بقليل كاف قد ظهر سليل آخر، وىو "حرؼ شواابخ"، وىي تسمية وإف  
. ىذا Nurembergكانت ٠نهولة األصل، إال أهنا مرتبطة ّندينة شراابخ، قرب نورمربج 

و٬نكن تقصي أصل حرؼ شراابخ ابلرجوع إُف اٜنروؼ اليت كانت قد استخدمت يف طبع  
، ورّنا كاف جوتنربج ىو الذي طبعو ّندينة ماينز عاـ "Catholicon"كتاب ٥نوي اٚنو 

ا٥نرافًا من النموذج القوطي إُف النموذج الروماين،  -على األرجح-، وىو ٬نثل 2462
وأكثر استدارة، ١نل األشكاؿ ذات الزواًي التكعيبية، اليت وذلك إبحبلؿ أشكاؿ أعرض 

 ٬نتاز هبا الطراز القوطي. وٟنذا فهو يشكل ظاىرة ٣نيزة لعصر النهضة.  

(، َف تكن ٟنا سعة االنتشار اليت كانت للحروؼ 9على أف حروؼ شواابخ )شكل 
لخروج من االنكسارية، وذلك ألف خطوطها السميكة، كانت ْنعل بعض كلماهتا عرضة ل

 النص. وىو السبب الذي تستعمل لو خصيًصا يف وقتنا اٜناضر. 
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 ( حرؼ شواابخ القدًن9)شكل 

 اٌزظ٠ٛط ٚاٌعذطفخ: 

، وطبعو جاف 2527الذي ظهر ألوؿ مرة يف عاـ - Teuerdankأشتهر كتاب 
طابع اإلمرباطور مكسملياف اٝناص، كما أشتهر  Jean Schonspergerشينسربجر 

 -غًنه من الكتب اليت شرع فيها ىذا اإلمرباطور، وإف َف يطبع فعبًل إال بعض أجزائها
بسبب كرب حجمها وكثرة -أشتهر ىذا الكتاب أيًضا بصوره اليت ْنعل من تلك الكتب 

من بٌن  كتب صور هبا نصوص، أكثر منها نصوًصا حقيقية مصورة. وكاف  -عددىا
 Lucas، ولوكاس كراانخ الكبًن Durerالفنانٌن الذين خدموا مكسملياف: ديرر 

Cranach L’Ancien  وىانز بور٘نايرHans Burgkmair  ودانيل ىابفر
Daniel Hapfer  :وغًنىم من عظاـ الفنانٌن. فساىم ديرر مثبًل يف تصوير كتاب

Livre de prieres pour l’Ordre de Saint-Georges.  أو كتاب صلوات"
لطائفة القديس جورج"، وىو الذي كاف معًدا الستخدامو أداة دعاية للحرب ضد 

 األتراؾ؛ وإف ظل انقًصا بسبب وفاة اإلمرباطور.

وأشتهر "دانيل ىوبفر" خاصة ّنقدرتو اليت نفذ هبا سلسلة من إطارات العناوين 
 ِنياؿ رائع وأتثًن عظيم. 

 اٌىزت اٌشؼج١خ ٌٍؼجبزح:

ومع ىذا فبل ينبغي أف تنسينا تلك الكتب الفاخرة وغًنىا من الكتب اليت صدرت 
يف نفس العصر، اٞنطبوعات العادية. إذ كما كانت ْنليدات جرولييو وأترابو، تعترب أشياء 
فاخرة ذات أ٨نية كربى يف اتريخ الفن، إال أف استعماٟنا كاف قاصرًا على طبقة غنية.  
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ن على اٝنشب ٣نن ذكران، وإف َف تكن ظاىرة اندرة؛ إال أهنا كذلك روائح كبار اٜنفاري
 ٩نب أف نعدىا كأشجار البلوط اٞننعزلة واليت تعلو قممها الباسقة سائر أشجار الغابة. 

و٣نا ال شك فيو أنو ٩نب أف ٧نيز يف تلك اجملموعة الضخمة، بعض كتب الصلوات 
ا من اٞنطبوعات اٝناصة بطقوس العبادة، والرتاتيل وكتب الفروض الدينية واٞنزامًن وما إليه

اليت سبق أف أوردان أمثلة ٟنا واليت أمرت الكنيسة بنشر عدد كبًن منها، ح ى ليقاؿ إف 
من أمثاؿ ىذه الكتب يف اٞندة  622و 552أٞنانيا وحدىا قد أصدرت ما يرتاوح بٌن 

أثر  ، وكاف لتلك الكتب الكبًنة اليت صدرت يف حجم النصف2505إُف  2457بٌن
زخريف كبًن بفضل حروفها الكبًنة والصغًنة اليت ٕنيز فصوؿ النص اٞنتعددة، ابإلضافة إُف 
التعاقب اٞنستمر يف الطباعة ابللونٌن األ٘نر واألسود، كما نرى يف كتاب الصلوات الذي 

، ألسقف مدينة راتزبوف Johan Sensenschmidtطبعو جوىاف سنسنشد 
Ratisbonneاٞنطابع يف ىذا النوع من الكتب، ُنيث ظهر  . وقد ٔنصص كثًن من

وسبًن  Leipzigنشاط كبًن يف ىذا الفرع، يف أكثر اٞندف من أمثاؿ ماينز وليبزج 
Spire وكولونيا و٠ندبرج ،magdeburg  وابؿBale  وجنيف وابريس وليوف

يف كتب ٚناعات  -إُف حد ما-والبندقية. وساىم فيها فنانوف ابرزوف. وكذلك اٜناؿ 
الفروض الفرنسية الصغًنة اليت سبق الكبلـ عليها، وكتب العبادات األٞنانية اٞنشاهبة، مثل 

"أو كتاب بستاف الروح الصغًنة"، اليت نشر أشهرىا  Hortulus Animaeسلسلة 
، وساىم يف تصويرىا ىانز Anton Kobergerنورمربج يدعى أنطوف كوبرجر  انشر من

 ، أحد تبلميذ ديرر. Hans Springinkleeسرب٤ننكلي 

أضف إُف ذلك أيًضا كتب اٞنزارات الدينية، وىي نوع من الكتب اٞنستعملة كدليل 
نآاثر. للحجاج، واليت يوجد هبا وصف مناظر اٞنزارات الدينية، والكنائس وغًنىا من ا

، وىو الذي زوده مصنع لوكاس  Wittenbergومن أحسن ىذه الكتب "دليل وتنربج" 
كراانخ ابلصور. ومع ىذا فيبلحظ يف عدد كبًن من تلك الكتب الدينية الصغًنة بداية 
االْناه ٥نو "اٞنلء" وىو الذي أدى يف النصف الثاين من القرف إُف تدىور فن اٜنفر على 

 اليا وفرنسا. اٝنشب يف أٞنانيا وإيط
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 رأص١ط اإلطالح اٌس٠ٕٟ ػٍٝ اٌىزبة -1

 رس٘ٛض إٌبح١خ اٌف١ٕخ:  -1

ال جداؿ يف أف أكرب جانب من األدب اٞننسوب إُف اإلصبلح الديين كاف متعلًقا 
ابٜنوادث اٛنارية. وذلك ألف النضاؿ الذي قاـ بو لوثر ضد الكنيسة الكاثوليكية يف عاـ 

، كاف نذيرًا ابنقبلابت ضخمة، َف ٕنر دوف أف ترتؾ آاثرىا على اتريخ الكتب. 2527
سيوؿ اٞنطبوعات على أٞنانيا والببلد اجملاورة، ووجدت هبا  ففي السنوات التالية، اهنالت

اٜنركة الدينية اٛنديدة سبلًحا من أمضى أسلحتها، ح ى إنو ٪نق القوؿ أبف االنتصار 
 السريع الذي انلو اإلصبلح الديين، إ٧نا يرجع الفضل فيو إُف اخرتاع الطباعة. 

مة للغاية ٟنذه النشرات ومن اٛنلي أف األمر َف يصبح فقط أمر الزخارؼ البلز 
األٞنانية العديدة، ذات العناوين اٞنثًنة يف الغالب؛ إذ كانت اٞنطبوعات السائدة اٝناصة 
ابٞنناسبات، تباع بثمن ِنس، لتحقيق رسالتها الثورية. وٟنذا ا٥نط نوع الورؽ، وبدت 

وطي "حروؼ شواابخ" و"اٜنروؼ االنكسارية" بصورىا الدينية؛ فأساءت إُف اٜنرؼ الق
القدًن. كذلك استعملت )األكلشيهات( التالفة للزخارؼ الصغًنة احملفورة على اٝنشب 

 إُف النهاية. وأصبحت الطباعة شيًئا فشيئًا عملية آلية قبيحة. 

 أحـبؽ ِؽزٜٛ اٌىزبة ٚأزشبضٖ ث١ٓ اٌـجمبد اٌشؼج١خ: 

ح ىكذا كاف االنطباع الرئيسي للغالبية العظمى من مطبوعات "عصر اإلصبل
 -من انحية أخرى-الديين" فيما عدا بعض الشواذ النادرة. ومع ىذا فبل ينبغي أف ننسى 

أف اإلصبلح قد سبب نشر الكتاب بٌن الشعب، إُف حل َف يكن معروفًا إذ ذاؾ، وبلغ 
أتثًنه حًدا كبًنًا، حيث ٬نكن أف ننسب ُنق أصل اٛنهود اٞنبذولة اليـو للتعليم الشعيب، 

 رية" ابٜنياة العقلية ألبناء الشعب.إُف اىتماـ "اللوث
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 ٔشط اٌىزت اٌس١ٕ٠خ اٌجطٚرؽزبٔز١خ:

يشمل تدىور فن الطباعة يف عصر اإلصبلح أيًضا، اٞنطبوعات الدينية الربوتستانتية 
وكتب التوراة اٞنصورة؛ وإف كانت ىذه اٞنطبوعات ال تقارف ابلكتب الكاثوليكية؛ إُف حد 

، والذي توجد منو نسخة ّنكتبة 2555رج اٞننشور يف عاـ أف كتااًب رابًعأ كقداس أوجزبو 
 ميونيخ األىلية، ال ٬نكن مقارنتو أبٗنل كتب القداس الكاثوليكية. 

وحواِف هناية القرف، كاف العصر الذىيب للكتب الدينية الكبًنة قد انتهى، ح ى يف 
رىا األسقفيات، الببلد الكاثوليكية، كما اختفت الطبعات اٝناصة العديدة اليت كانت تنش

. وفيما عدا Concile de Trenteاتركة مكاهنا لكتب قداس أقرىا "٠نمع ترنت" 
 . Anversروما، كاف اٞنركز الوحيد ٟنذا اإلنتاج مدينة أنفرس 

 : Wittenbergؿبثؼٛ ِس٠ٕخ ٚرٕجطط 

وقد احتلت أٞنانيا الشمالية اٞنكانة األوُف، بعد أف انعدـ التعاوف هبا بٌن الطابعٌن 
واٜنفارين على اٝنشب، وَف يصبح عادة متبعة كما كاف اٜناؿ يف جنوب أٞنانيا. وٓنولت 
مدينة وتنربج فجأة َنامعتها اٛنديدة إُف مركز ىاـ يف عاَف الكتب، كما صار إنتاج لوثر 

ات واٞنؤلفات اٛنالية والتهذيبية، موضع تقليد متعدد من جانب اٞنطابع، بل اٛنبار يف العظ
وح ى اٞنطابع احملرتمة أيًضا يف اٞندف اليت انصرت حركة اإلصبلح، مثل ابؿ وأوجزبورج 
ونورمربج وسرتاسبورج، على الرغم من احتجاجات لوثر الشديدة. كما ساعد التجار 

الكتب نشاطًا ضخًما، بزًيدة نشر التوراة واٞنزامًن اٛنائلوف فعبًل على تنشيط بيع ىذه 
 ابللغة األٞنانية. 

ىذا وقد نفدت يف خبلؿ ثبلثة أشهر، الطبعة األوُف من ترٗنة "العهد اٛنديد" 
يف وتنربج  Melchior Lotterملكيور لوتر  2500للوثر، واليت طبعها سنة 

Wittenberg فاع ٖننها النسيب يف ٙنسة آالؼ نسخة، وذلك على الرغم من ارت
)وقدره فلورين ونصف الفلورين أو ما يعادؿ مائة وٙنسة وعشرين فرنًكا(. وقد طبع ىانز 

، الطابع الرٚني إل٤نيل لوثر، يف إثر ذلك مائة ألف نسخة من ىذا Hans Luftلوفت 
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 الكتاب على ما يقاؿ. كما ٤نحت أيًضا طبعات كتب لوثر اٝناصة ابلتعاليم الدينية. 

 ق اٌىزت: أؼٛا -2

أف ٩نتمعوا مرتٌن كل عاـ يف الربيع  -انشرين ووسطاء-اعتاد ٗنيع ْنار الكتب 
واٝنريف بسوؽ مدينة فرنكفورت، حيث يزاولوف ْنارة الكتب عن طريق اٞنبادلة هبا ورقة 
بورقة، حيث كانت احملبلت التجارية تفيض ابٜنياة والعمل. وترتب على ذلك رحيل 

إيطاليا وفرنسا واألراضي الواطئة إُف ىذا السوؽ، بفضل  أصحاب اٞنكتبات كلهم من
موقع اٞندينة، الذي جعل منها أحد اٞنراكز اٟنامة أبورواب اٞنتحضرة يف ىذا العصر. أما 
حي أصحاب اٞنكتبات هبذه اٞندينة، فكاف يقع يف اٛنانب اٛننويب منها، حيث صار من 

نت تستخدـ عادة يف ىذا العصر يف اٞنعتاد رؤية الرباميل الضخمة اٞنكدسة، اليت كا
 شحن الكتب. 

مث فاؽ سوؽ ليبزج بعد ذلك يف األ٨نية سوؽ فرنكفورت، حيث ظلت ليبزج ح ى 
بدئ بطبع قوائم الكتب اليت كانت  2564يومنا ىذا مركز اٞنكتبات األٞنانية. ويف سنة 

تباع يف السوؽ. ومن "قوائم األسواؽ" ىذه، خرجت القوائم الرائعة النصف سنوية 
 للكتب األٞنانية. 

وىم يف وسط معارؾ حركة -اٞنكتبات أنفسهم ىذا وقد وجد أصحاب 
منساقٌن ىم أيًضا إُف ىذا النضاؿ بٌن أنصار انآراء القد٬نة واٛنديدة.  -اإلصبلح

ووجدوا أنفسهم مضطرين بذلك إُف االنضماـ إُف أحد الفريقٌن. أما أغلبية اٞنطابع 
لونيا وماينز وحدىا األٞنانية الكبًنة، فكانت يف أيدي الربوتستانت، بينما بقيت مطابع كو 

تقـو بدور ما، يف خدمة الكاثوليك، ُنيث َف يظهر نشاط الناشرين والطابعٌن يف أٞنانيا 
 اٛننوبية، إال عند قياـ حركة اإلصبلح الكاثوليكي، بل وبعدىا. 

 اإلطالح اٌس٠ٕٟ ٚاٌّىزجبد اٌس٠ط٠خ:  -3

الوقت نذيرًا ابلقضاء  آاثر اإلصبلح بذلك نشاطًا أدبيًا كبًنًا، إال أنو كاف يف نفس
على عدد كبًن من الكتب القائمة. ذلك ألنو اضطر يف نضالو مع الكنيسة الكاثوليكية 
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إُف مهاٗنة اٞنطبوعات البابوية. ومن اٞنؤكد أف كثًنًا من اٞنخطوطات القد٬نة واٞنطبوعات 
 األوُف، قد انٟنا العبث يف تلك الفرتة اٞنضطربة.

 ١ب: إٌٙت ٚاٌزرط٠ت فٟ أٌّبٔ -أ

اندثر عدد من مكتبات األديرة األٞنانية بسبب "حرب الفبلحٌن" اليت قامت سنة 
، ح ى بلغ عدد األديرة اليت هنبت يف مقاطعة ثور٤نيا األٞنانية وحدىا سبعٌن ديًرا 2505

 دمرت مكتباهتا. 

وبٌن أيدينا تقارير تثبت اٞنصًن اٞنؤَف الذي لقيتو مكتبات األديرة اليت كانت يف 
ء الببلد اليت نشبت منها االضطراابت، حيث أحرقت الكتب أو مزقت أو ألقيت يف أجزا

اٞناء أو بيعت ابلوزف. وحدث ذلك أيًضا فيما بعد يف الكثًن من اٞنكتبات الديرية بفرنسا 
 Fleury- sur- Loireيف عصر اٜنروب الدينية، كما رأينا يف أديرة فلًني سًنلوار 

 . Clunyوكلوين 

إال أنو من الظلم أف نعد رجاؿ اإلصبلح الديين مسئولٌن عن قلة عدد الكتب اليت 
وصلتنا من اٞنكتبات الغنية يف العصر الوسيط، إذ ٩نب أواًل أال نغفل من حسابنا عدًدا  
كبًنًا من ىذه الكنوز، كاف قد اندثرت فعبًل قبل ذلك بسبب اٜنرائق العديدة اليت 

أو بسبب إ٨ناؿ الرىباف أنفسهم يف أواخر العصر الوسيط.  اجتاحت الكنائس واألديرة، 
كما أف الكثًن منها كاف قد خرب بعد ذلك بسبب اٜنرائق وحروب العصور اٜنديثة 

 أيًضا. 

كذلك ٩نب أال ننسى أف الكنيسة اللوثرية، َف تغفل عن قيمة ٢نطوطات العصر 
أصدره "٠نمع أودانسيو"  الوسيط عقب فورة نضاٟنا األوؿ. ومن دالئل ذلك قرارىا الذي

Concile d’Odensee  والذي ينص على أف "كتب الكنيسة 2577ابلدا٧نرؾ عاـ ،
القد٬نة مثل كتب القداس واٞنزامًن وكتب التوراة اٞندونة على الورؽ أو الرؽ، ال ينبغي 

 التخلص منها أو استعماٟنا للتجليد". 

"إُف مستشاري ٗنيع مدف  2504وأخًنًا ٩نب أف نذكر أف لوثر يف رسالتو عاـ 
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الببلد األٞنانية" يعلن ٓنـز عدـ ادخار أدىن جهد أو ماؿ يف إقامة "مكتبات ْنارية 
 ومكتبات عامة جيدة"، وخاصة ابٞندف الكربى. 

 ئػبزح رى٠ٛٓ اٌّىزجبد اٌؼبِخ: 

نتج عن ذلك إنشاء عدد كبًن من اٞنكتبات البلدية اٛنديدة اليت اعتمد يف إنشاء 
منها على اجملموعات اليت كانت قائمة منذ عهد الكاثوليك. وبتلك الطريقة جانب كبًن 

وىامبورج  Lubeckتكونت اٞنكتبات البلدية يف أوجزبورج وفرنكفورت ولوبك 
 و٠ندبورج ونورمربج وغًنىا، بفضل ٠نموعات األديرة اٞنلغاة. 

كتبات ويف أماكن أخرى، وجدت ٢نطوطات األديرة القد٬نة ملجًأ ومبلًذا يف اٞن
اٛنديدة، اليت أٜنقت ابلكنائس وبيوت القسس واٞندارس. غًن أف دور ىذه اٞنؤسسات 

بدور اٞنكتبات  -أبي حاؿ من األحواؿ-يف ابدئ األمر كاف ضئيبًل، حيث َف يكن يقارف 
 الديرية، عندما كانت يف أوج ٠ندىا. 

 ِىزجبد األِطاء:

بقاًي األديرة يف أتسيس وتوسيع  أفاد حكاـ الببلد اٞنختلفة أيًضا أ٬نا فائدة من
 مكتبات ببلطهم وجامعاهتم. 

الناخب اإلمرباطوري عن إمارة  Otton Henriومن ذلك ما فعلو أوتو ىنري 
إُف ببلطو ّندينة ىيدلربج  Lorschمن نقل مكتبة دير لورش  Palatinateابالتينات 

Heidelberg .حيث أٜنقت فيما بعد ّنكتبة اٛنامعة هبذه اٞندينة ، 

كذلك زودت "اٞنكتبة الدوقية" بستوْنارت بكتب أديرة فارٕنربج، اليت سا٨نت 
، كما نقل جانب كبًن من ٠نموعات Tubingenأيًضا يف تنمية مكتبة جامعة توبنجن 

نقلت اجملموعتاف  . مثWolfenbuttelأديرة ساكس الواطئة، إُف مكتبة "دوقية ولفنبتل" 
. وسا٨نت ٠نموعة من اٞنكتبات Helmstadtبعد ذلك إُف جامعة ىلمستات 

 يف أتسيس مكتبة جامعة ليبزج وىكذا. 2543السكسونية أيًضا عاـ 
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وسارت األمور على نفس اٞننواؿ يف دوؿ الشماؿ. فمثبًل أنتدب كرستياف الثالث، 
٥ناء الببلد ُنثًا عن كتب يف الكنائس ملك الدا٧نرؾ أحد العلماء األٞناف للتجوؿ يف أ
 واألديرة، كي يزود هبا مكتبة جامعة كوبنهاجن. 

 ارالف اٌىزت ٌالٔزفبع ثٙب فٟ أغطاع أذطٜ: 

ومع ىذا فإف كثًنًا من ٢نطوطات العصر الوسيط، قد دمر فيما بعد ألف 
 اإلقطاعيٌن يف الشماؿ قاموا بقصها الستعماٟنا أغلفة لدفاتر حساابهتم. 

، استعمل عدد كبًن من ٢نطوطات الرؽ يف صنع أغلفة لطلقات 2634 عاـ ويف
كما -األلعاب النارية، اليت كانت تطلق ابتهاًجا يف حفبلت زواج أمراء كوبنهاجن. فهنا 

استخدـ اجمللدوف غالًبا اٞنخطوطات الديرية يف ْنليداهتم، ُنيث ٤ند  -يف الدوؿ األخرى
كل ٜنظة كتبًا ٠نلدة ٢نطوطات دينية وغًن دينية، كانت قد يف اٞنكتبات العامة اٜنالية يف  

شطرت إُف نصفٌن، أو كانت قد استخدمت يف تقوية ظهر الكتاب اجمللد وجلدة غبلفو 
 وغًن ذلك. 

 اٌّظبزضح اٌؼٍّب١ٔخ ٌٍىزبة فٟ ئٔجٍزطا:  -ة

غًن أف اٞنوقف كاف يف إ٤نلرتا أسوأ من ذلك، إذ أنو بعد انتصار "حركة اإلصبلح 
لديين" فيها بقليل، انطلقت اٜنكومة يف مصادرة أمبلؾ الكنائس واألديرة يف ٜنظة بلغت ا

فيها ثورة التخريب منتهاىا، ونشط ٣نثلو السلطة للعمل، ومت يف ذلك الوقت فعبًل ٓنويل 
معظم اٞنكتبات الدينية والديرية يف الببلد إُف مكتبات علمانية خبلؿ العقود األوُف التالية 

 كنيسة الكاثوليكية. وغالبًا ما عانت ٠نموعاهتا الكثًن من اٝنسائر. لسقوط ال

وكاف من اٞننتظر أف تقـو ١ناوالت "١نافظة" يف إ٤نلرتا حيث كاف االحرتاـ لؤلشياء 
القد٬نة من تقاليدىا، غًن أف ذلك َف ٪ندث يف الواقع إال يف حاالت اندرة. على أنو ال 

دير مكتبة اٞنلك ىنري الثامن، كاف قد ٤نح م John Lelandشك يف أف جوف ليبلند 
يف إنقاذ بعض ٠نموعات  -2540و 2536يف خبلؿ رحلتو أب٥ناء إ٤نلرتا بٌن عامي -

 -على العكس من ذلك-الكتب الثمينة من الدمار، وضمها إُف اٞنكتبة اٞنلكية. إال أنو 
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الرابع عشر  مكتبة جامعة أكسفورد الشهًنة، اليت ترجع إُف القرف 2552هنبت يف سنة 
على يد مبعوثي اٞنلك إدوارد السادس، وأحرقت كتبها، أو بيعت، كما بيعت أرففها 

، 2620اٝناوية بعد ذلك بست سنوات. وَف تنهض اٞنكتبة إال بعد نصف قرف يف عاـ 
أحد رجاالت الدولة يف عهد اٞنلكة  Thomas Bodleyبفضل جهود توماس بودِف 

بة تسمى إُف اليـو ابسم مكتبة بودلياف(؛ وىي تعترب انآف إليصاابت. )وال تزاؿ تلك اٞنكت
 اثين مكتبات إ٤نلرتا. 

 اٌّىزجبد فٟ اٌجالز غ١ط اٌّزأصطح ثبإلطالح اٌجطٚرؽزبٔزٟ:  -ط

أما يف الببلد اليت ظلت خاضعة للكنيسة الكاثوليكية، فقد ظلت هبا اٞنكتبات 
ُف، وخاصة يف الببلد اليت ظلت الكاثوليكية القد٬نة على حاٟنا، عقب االضطراابت األو 

هبا السيادة يف يد اٛنزويت. ويف ىذه الببلد كأٞنانيا اٛننوبية والنمسا وإيطاليا وفرنسا، كاف  
كثًن من اٞنكتبات يف ازدىار اتـ، يف الوقت الذي حولت فيو إُف مكتبات "علمانية" يف 

لم يتم ذلك التحوؿ هناية القرف الثامن عشر وأوائل التاسع عشر. أما يف إيطاليا، ف
 العلماين إال حديثًا. 

، ألغيت مكتبات اٛنزويت أبٞنانيا، مث وضعت الدولة يدىا يف عاـ 2773ويف عاـ 
على أمبلؾ الكنائس واألديرة. وقد بدأ منذ ىذه اللحظة نقل كتب األديرة  2823

س. إال أف األٞنانية اٞنلغاة على نطاؽ واسع إُف مكتبات ببلط اٜنكاـ واٛنامعات واٞندار 
ىذا التحوؿ العلماين، ما لبث أف مت يف الغالب دوف عناية أو حيطة، حيث وقع عدد كبًن 

 من الكتب الثمينة وغًنىا يف أيد غًن جديرة هبا، أو بيعت أبٖناف ِنسة. 

وقد أدى ٓنويل ىذه اٞنكتبات إُف مكتبات علمانية بوجو عاـ، إُف تركيز سهل على 
العلماء الوصوؿ إُف كنوز ٢نطوطات العصر الوسيط، اليت ٤نت من ٔنريب عهود 

 االضطراابت. 
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 اٌزج١ٍس اٌّـجٛع ثبٌؼجٍخ:  -1

بضغط اللوحات اٞنعدنية" تنتشر تدر٩نًا، انتشارًا واسًعا، أخذت التجليدات البارزة "
استمر طواؿ القرف السادس عشر، وإف كانت الزخرفة َف تعد تصنع ابلضغط ابللوحة 
اٞنعدنية فحسب، ذلك ألنو قبل هناية القرف كانت قد ظهرت فعبًل يف مصانع التجليد 

رفة ٓنفر على حافة آلة ضغط األٞنانية، آلة جديدة ىي "العجلة الصغًنة". فكانت الزخ
 دائرية تدار بضغطها بقوة على اٛنلد اٞنندى. 

 اٌـط٠مخ اٌجس٠سح ٚاؼزؼّبٌٙب فٟ اإلؿبض: 

 -بطريقة مستمرة-وىكذا كاف ٫نطط بتلك انآلة إطار أو حافة يتكرر فها 
 -بشكل يفوؽ الوصف-النموذج احملفور على انآلة. وقد سهلت تلك انآلة اٛنديدة 

تجليد، ووفرت وقتو، بل وأكثر من ذلك كانت العجلة تستعمل يف ٗنيع عمل صانع ال
أحجاـ الكتب بعكس "اللوحة اٞنعدنية الضاغطة"، اليت َف تكن تتناسب إال مع أحجاـ 
الربع والنصف الكبًنة، ٣نا أدى إُف انتشار "العجلة" ح ى إهنا ظلت مستعملة إُف وقتنا 

ة ذات موضوعات دينية )كصور اٞنسيح اٜناضر. وكاف ٪نفر على العجلة صور صغًن 
ومشاىد التوراة(، ومناظر رمزية ٕنثل الفضائل اٞنسيحية، أو صور األمراء وغًنىم من 
الشخصيات، دوف مباالة بوضع ىذه الصور على اٛنزء األفقي من اإلطار، أو ابحتفاظها 

 بتوازهنا. 

 اؼزّطاض اٌـجغ اٌعذطفٟ ثبٌٍٛحخ اٌّؼس١ٔخ فٟ ٚؼؾ اٌزج١ٍسح:

ستمر استخداـ اللوحة اٞنعدنية يف زخرفة اٛنزء األوسط، مع بقاء موضوعاهتا ا
يف -اٞنستقاة من التوراة وصورىا الرمزية، وخاصة صور األشخاص. وقد فضل اجمللدوف 

طبع الصور النصفية أو الكاملة للوثر ومبلنكتوف  -عهد اإلصبلح الربوتستانيت
Melanchton  ابلتناوب يف اٛنلدتٌن العليا والسفلى. وقد وجدت ْنليدات ٓنوي صور

. ومع ذلك، فكثًنًا ما ٤ند Lucas Cranachزعماء "اإلصبلح" قاـ هبا لوكاس كراانخ 
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صور األمراء الناخبٌن، ومن إليهم من كبار الشخصيات والكتاب "الكبلسيكيٌن". كما 
وف، ّنستوى اإلتقاف الذي كاف قد بلغو فن تشهد أكثر ىذه الصور اليت استخدمها اجمللد

اٜنفر على اٝنشب واألختاـ الزخرفية يف ىذه الببلد. و٤ند أمثلة رائعة يف ْنليدات كثًنة 
 . Anhaltصنعها ٠نلدو وتنربج ألمراء أسرة أهنالت 

 ارؽبع ئؿبض اٌزج١ٍس ثبٌٕؽجخ ٌٍّطوع: 

واليت ظل -عصر اإلصبلح كانت طريقة التجليد الشائعة أبٞنانيا ودوؿ الشماؿ يف 
ىي طريقة التجليد َنلد العجوؿ الصغًنة  -استعماٟنا سائًدا بعد ذلك أيًضا مدة طويلة

والرؽ أو جلد اٝننزيرة بعد تبييضو، وىي تتكوف من إطارين أو ثبلثة، طبعت ابلعجلة 
متجاورة، وٓنيط َنزء مركزي ضيق نسبيًا، ومطبوع ابللوحة اٞنعدنية، ومقسم تقسيًما 

ستعرًضا، اترًكا فراًغا يف أعبله للحروؼ األوُف لصاحب الكتاب، ويف أسفلو، لوضع م
اتريخ التجليد. أما الوسط فكاف ٬نؤل بصور أو أبشعرة صاحب الكتاب، وكاٟنا مطبوعة 

 "على البارد". 

أما الظهر يف ىذه التجليدات، فيبلحظ خلوه من الزخرفة، بينما تربز العروؽ 
من الرؽ أو القنب، ُنيث تبدو ٓنت اٛنلد نتوءات دائرية؛ وهبذا تقسم الكبًنة، اٞنصنوعة 

 ظهر الكتاب إُف أقساـ. 

ومع ىذا، فإننا ٤ند الظهر مسطًحا يف بعض كتب القرف السادس عشر. وتدعم 
استعماؿ ىذا الظهر اٞنسطح بعد ذلك، ووضعت العروؽ يف قنوات ١نفورة يف ظهر 

 األوراؽ، ُنيث ال تبدو ابرزة. 

 اٌزج١ٍس اٌّص٘ت:  -2

يف منتصف القرف، بدأ التذىيب يعم شيئًا فشيئًا يف التجليد، كما عم يف الزخرفة 
تدر٩نًا استعماؿ الرسـو اٟنندسية العربية، والدوائر اٞنتداخلة، اليت اشتهرت هبا التجليدات 
اإليطالية من قبل. ومن أٗنل التجليدات اٞنطبوعة ابلذىب، التجليدات اليت صنعت 

، وىي Palatinateكونت ابالتينات   Otto Henriدينة ىيدلربج للكونت أوتوىنري ّن
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اليت ذكرانىا آنًفا، وقد أمر ىذا اٜناكم بصنع ْنليدات ٞنكتبة قصره ىذا، اليت حوٟنا يف 
إُف مكتبة الدولة، وىي اٞنكتبة الباالتينية اليت ذاعت شهرهتا فيما بعد.  2553عاـ 

ت اٛنلدة العليا، مذىبة ومطبوعة "ابللوحة اٞنعدنية"، بينما وعلى ىذه التجاليدات، زين
رٚنت شارات كونتات ابالتينات على الغبلؼ السفلي. وكاف إطار ىذه التجليدات 

 مكواًن من زخارؼ غًن مذىبة، ومطبوعة ابلعجلة، ٕنثل أشكااًل رمزية، أو من التوراة. 

و التجليدات اٛنميلة. وقد كذلك أظهر فردريك الثالث، خليفة أوتوىنري، ميبًل ٥ن
صنعت لو ْنليدة للكتاب اٞنقدس، تضارع إُف حد كبًن "طراز جرولييو"، بزخارفها الرائعة، 

 وشرائطها الزخرفية، وعناصرىا األخرى. 

 : Jacob Krauseرج١ٍساد جبوٛة وطاٚغ  -3

ح ما يكوف َف يظهر التأثًن اإليطاِف يف أٞنانيا، إال اندرًا. غًن أف ىذا األثر كاف أوض
يف بعض التجليدات اليت أخرجها "مصنع" سكسونيا، إذ أصبحت سكسونيًا مركزًا من 

يف الوقت ذاتو. وقد  Palatinateمراكز التجليد الفين األٞناين، شأف وتنربج وابالتينات 
سار أمراء سكسونيا الناخبوف، على هنج كونتات ابالتينات يف إخراج عدد كبًن من 

-، من النوع الذي وصفناه آنًفا. ففي عهد األمًن اٞننتخب أغسطس التجليدات اٞنذىبة
  -2586إُف عاـ  2553وكاف مولًعا ابلفنوف، وىاوًًي كبًنًا للكتب، وحكم من عاـ 

 Annaكانت النزعات الفنية إيطالية وشرقية واضحة، كما اشرتؾ مع األمًنة أان 
ا جاكوب كراوس بٌن سنيت الدا٧نركية اليت تزوجها يف ٗنع مكتبة ضخمة، جلد كتبه

، منذ عاـ Caspar Meuser، مث اشرتؾ معو كاسبار ميزير 2589و 2566
 ، وكبل٨نا مشهور يف فنو. 2574

٤ند يف ْنليدات ىذا األمًن، ٗنيع العناصر اٞنميزة "لتجليد البندقية" يف "عصر 
النهضة": من استعماؿ الكرتوف والتذىيب، والزخرفة اٞنعروفة، والرسـو اٟنندسية العربية، 
والشرائط الزخرفية اٞنتشابكة على "طريقة جرولييو"، وزخرفة الظهر وغًن ذلك. وكاف كل 

لتنويع، تدؿ دوف شك على أف اجمللد قد استوحى النماذج اإليطالية  ذلك يتم بفخامة يف ا
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كما ٤ند أيًضا أغلفة نثرت هبا أزىار وأوراؽ لولبية. أما حواؼ الكتاب، فكانت مذىبة، 
 وغالًبا ما كانت منقوشة، أو ملونة. 

وح ى إذا كانت ْنليدات كراوس ٬نكن أف يعاب عليها أهنا مقلدة يف أساسها، وأنو 
شيء من التناسب، إال أهنا ٓنتل مع ذلك وُنق، مكانة رائعة يف اتريخ فن الكتاب.  يعوزىا

والدقة الفنية يف صنعها كافية لتدعيم مركزىا، فضبًل عن أف كراوس َف يتبع النماذج 
األجنبية فحسب، وإ٧نا احرـت أيًضا تقاليد ببلده، وذلك بصنعو ْنليدات من جلد اٝننزيرة 

 مزخرفة "ابلعجلة الضاغطة"، و"اللوحة الضاغطة" "على البارد". األبيض، ١نبلة برسـو 

وكانت مكتبة األمًن أغسطس، قائمة بقصره الذي أنشأ بو مطبعة أيًضا، إال أف  
 ، إُف اٞنكتبة األىلية بسكسونيا، وال تزاؿ ابقية هبا إُف انآف. 2727كتبو ضمت يف سنة 

 اٌزج١ٍساد اٌفؼ١خ:  -4

الوسيط اٞنصوغة من الذىب، قد لقيت رواًجا جديًدا  يبلحظ أف ْنليدات العصر
على -يف القرف السادس عشر يف أٞنانيا اليت ازدىر فيها حينذاؾ فن الصياغة. ونعرؼ 

العشرين ْنليدة الفضية اليت وصلت إلينا من ٠نموعة دوؽ ألربت الربوسي  -وجو خاص
Albert de Prusse وىي من صنع صياغ من مدينة كو٤نزبرج ،Konigsberg ،

 وتعترب اليـو من أعجب ٓنف اٞنكتبة اٛنامعية هبذه اٞندينة. 

ال رابطة بينها وبٌن التجليدات  -من حيث الزخرفة-ومع ىذا، فهذه التجليدات 
اٞنصوغة من الذىب، اليت ترجع إُف بدأ العصر الوسيط، وإف كانت تتفق مع أسس 
التجليدات اٞنصنوعة من اٛنلد يف ىذا العصر، إذ أف اللوحة الفضية اٞنكونة لغبلؼ 

ربية ىندسية، بينما ٤ند غالًبا يف جزئها التجليد فها، مزخرفة خطوط رفيعة ورسـو ع
 اٞنركزي صورًا ألشخاص أو ألشياء رمزية مذىبة بطريقة فنية رائعة. 
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 ؿطاظ جط١١ٌٚٗ:  -1

بينما كاف "طراز جرولييو" ال يقـو يف أٞنانيا إال بدور ١ندود، إذا بو يلقى يف فرنسا 
 ترحيبًا ٘ناسيًا للغاية َف يفرت. 

 وزت ٠ٌٛػ اٌضبٟٔ ػشط: 

تعترب الكتب اليت صنعت للملك لويس الثاين عشر، ٣نثلة أيًضا لبلنتقاؿ الذي 
 حدث بٌن الفن القوطي وفن النهضة اٜنديثة. ففي ابدئ 

 
 Etinneمن عمل الفناف إتٌن روفيو  Decameronصورة ١نفورة على اٝنشب لكتاب ديكامًنوف 

Roffrt  2545عاـ 

األمر، كانت الزخرفة تتكوف كلها من رسـو مطبوعة "على البارد"؛ وإف كاف قد 
تغلب عليها فيما بعد الطبع ابلذىب. مث أضاؼ اٞنلك إُف شاراتو اٞنطبوعة على ْنليداتو 

رسم القنفذ، ومعو شارات  -Anne de Bretagneعقب زواجو من آف دي بريتاين -
 بريتاين، وىي السمور. 

ات الفرنسية اٞنطبوعة ابلذىب، واٞنعروفة لدينا، ىي يف الواقع وأقدـ التجليد
ال تزاؿ  -إُف ذلك الوقت-ْنليدات من ىذا النوع، صنعت من جلد العجوؿ، وكانت 
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ٓنمل طابع التأثر بتجليدات العهد السابق الثقيلة الظل، واٞنطبوعة "على البارد"، إال أهنا 
 لفن اٜنديث. ٓنمل شيئًا من طابع ا -رغم كل ىذا الثقل-

وازداد رسوخ طراز النهضة اإليطالية اٜنديثة يف التجليدات اليت ترجع إُف السنوات 
األخًنة من حكم ىذا اٞنلك، وازداد يف الوقت ذاتو اإلتقاف الفين يف صنعها. وغالًبا ما 
٤ند حواؼ الكتاب. مذىبة، أو منقوشة. ومن اجمللدين الذين عملوا يف خدمة اٞنلك 

، وكاف فوؽ ذلك "اجمللد Guillaume Eustace عشر غليـو إيستاس لويس الثاين
الرٚني ٛنامعة ابريس"، كما عمل أيًضا يف خدمة فرانسوا األوؿ، فضبًل عن أنو كاف اتجًرا 

 وطابًعا نشطًا للغاية. 

 وزت فطأؽٛا األٚي: 

 يف الظهور بفرنسا -على الرغم من ذلك-غًن أف أثر التجليد اإليطاِف َف يبدأ 
، فنجد ىذا األثر يف ليوف 2532حقيقة، إال بعد عودة جرولييو إُف وطنو، حواِف عاـ 

اليت كانت يف الوقت ذاتو كباريس مركزًا لتجارة الكتب. و٤نده يف التجليدات اليت  -مثبًل 
صنعت خصيًصا لفرانسوا األوؿ الذي وصفنا ىوايتو، وأتثره أبسرة مديتشي اإليطالية. وال 

ؿ من وضع قانوف اإليداع اإلجباري للكتب، وذلك أبمره الصادر يف عاـ غرو فقد كاف أو 
من كل الكتب اليت -إُف الطابعٌن الفرنسيٌن، بضرورة تسليمهم نسخة  2537
 إُف مكتبة اٞنلك.  -يطبعوهنا

أما ْنليدات فرانسوا األوؿ، فهي على نوعٌن: النوع األوؿ اٝناص ابلكتب العادية، 
نسا، ومعها رسم حيواف السمندر، ١ناطًا أبلسنة اللهب، وىي وٓنمل ببساطة شارات فر 

شارات اٞنلك. ويف التجليدات األخرى، اقرتنت ىذه الشارات وىذا الرمز ِنطوط رفيعة 
وأزىار مذىبة. ويف غًنىا من التجليدات األكثر روعة، كانت ٓنلى أحيااًن بطراز وبرسـو 

ككثًن من -لييو، ومنها استنتجنا أف اٞنلك تشبو ٕناًما الرسـو اٞنوجودة على ْنليدات جرو 
كاف قد استعاف بفناين جرولييو يف صنع ْنليداتو )كالكاردانؿ   -ىواة الكتب يف عصره

(. وبٌن أيدينا أٚناء عدد من اجمللدين الذين Charles de Lorraineشارؿ دي لورين 
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الذي  ، وىوBrugesمن مدينة بروج  Louis Blocخدموا اٞنلك، مثل لويس بلوؾ 
 Claudeخدـ أيًضا ىواة آخرين للكتب من مشاىًن ىذا العصر )منهم كلود جوفييو 

Gouffier  وآؿ روفيوRoffet  ."األب واالبن، وىم الذين ٘نلوا لقب "٠نلدي اٞنلك
غًن أنو من اٞنستحيل أف ننسب ابلضبط أي ْنليد من ْنليدات فرانسوا األوؿ ىذه، إُف 

 ء الفنانٌن الذين قاموا بصنع تلك التجليدات ٛنرولييو.فناف معٌن، و٤نهل كذلك أٚنا

 : Jeofroy Toryجٛفطٚا رٛضٞ  -اٌـجبػخ اٌف١ٕخ -2

كاف فناف الكتب الكبًن جوفروا توري، معاصرًا لفرانسوا األوؿ وجرولييو، وكانت 
اٜنروؼ القوطية َف تزؿ سائدة يف كتب فرنسا إُف ذلك الوقت، وإف كاف األثر اإليطاِف قد 

اليت أدخلها بباريس -بدأ يف الظهور أيًضا يف ىذا اٞنيداف، ُنيث كانت اٜنروؼ الرومانية 
)أو ابلبلتينية جادوكوس ابديوس  Josse Badeي "جوس ابد" ، البلجيك2523عاـ 

قد استخدمت يف الكثًن من الكتب  -(Jadocus Badius Ascensiusأسنسيوس 
الفرنسية. غًن أف ازدىار اٜنرؼ الروماين، وتنسيق حركة الكتاب يف فرنسا بصفة عامة، َف 

اَف إُف ميداف الفن، ، ميداف الع2502يبدأ إال منذ أف ىجر "جوفروا توري" يف سنة 
مستغبًل مواىبو العالية كرساـ وحفار )ألكلشيهات( الزخرفة الطباعية؛ وإف أتخر ىذا 

 االزدىار نسبًيا، إال أنو كاف عظيًما.
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 ( 2535عبلمة الطابع جوس ابد )

 األصط اإل٠ـبٌٟ فٟ فٓ رٛضٞ: 

، ودرس علـو اللغة. مث صار أستاًذا يف كلية برجندًي 2485ولد توري يف عاـ 
، أيقظت فيو إحساسو 2526و 2523بباريس. غًن أف إقامتو مرتٌن يف إيطاليا عامي 

، ح ى دخل يف خدمة ميداف الكتاب، 2528الفين، و٘ناسو. وما أف عاد إُف ابريس عاـ 
ار اتجر كتب وطابًعا. وما لبث أف احتل بسرعة مستوحيًا يف ذلك النماذج اإليطالية، فص

مكانة مرموقة يف ىذا اٞنيداف، بفضل مواىبو العديدة كرساـ، وحفار، وصاىر للحروؼ، 
وصاحب نظرًيت يف الطباعة. ومن اٞنعروؼ أنو اشتغل خاصة ٛنرولييو كرساـ للتجليدات 

 على ما يظن. 

ة ظاىرًا يف أوؿ كتاب مصور و٤ند طابعو الشخصي اٞنتأثر بروح النهضة اإليطالي
سيموف  2505نشره، وىو كتاب من "كتب ساعات الفروض الدينية"، طبعو يف عاـ 
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. ويبلحظ خاصة يف اٜنواؼ الرائعة احمليطة برسومو، Simon de Colinesدي كولٌن 
وجود إطارات مزخرفة ابألغصاف الزخرفية، أو األشكاؿ اٞنعمارية أو النحت اإليطاِف، 

ف حواؼ أخرى من إطار ضيق بو خطوط قوية، ٕنثل طيورًا زخرفية، وحشرات بينما تتكو 
 ابلفن الفبلمنكي.  -على األرجح-وفواكو وأزىار وغًنىا، وكانت متأثرة 

على أف روح النهضة تبدو بقوة على األخص يف كتاب من أشهر كتب توري، 
 ، والذي يعاًف أيًضا تصحيح"Champfleury"، بعنواف 2509أصدره عاـ 

األسلوب، كما يعاًف اٛنماؿ الفين للطباعة. ىذا وال يقل ما رٚنو توري من حروؼ اٟنجاء 
اٞنختلفة على النمط الروماين عن ثبلثة عشر أَندية ٢نتلفة، كأمثلة لتوضيح شروحو. وقد 

منهج كتاب اإليطاِف سجسموند فانيت  -إُف حد ما-هنج توري يف ىذا الكتاب 
Sigismond Fantiو عن النسب الرًيضية للحروؼ، كما ٤ند أوجو شبو ، الذي ألف

 Songe de"ىذا وكتاب  "Champfleury"٣ناثلة، بٌن رسـو كتاب 

Poliphile"؛ وإف كاف نصيب توري الشخصي ظاىرًا للغاية، حيث يعترب كتابو 

"Champfleury"  .عمبًل مبتكًرا، يبدأ عصرًا جديًدا يف اتريخ فن الكتاب الفرنسي 

 ِٚؼبُٚٔٛ٘:  Estienneآي ئؼز١ٓ 

خطى واسعة يف اٞنطابع الفرنسية، كما  -منذ ذلك اٜنٌن-خطت اٜنروؼ الرومانية 
)أو كما يدعي ابلبلتينية  Robert Estienneحدث مثبًل بباريس، عند روبًن إستٌن 

Robertus Stephanus ،وىو أحد أعضاء أسرة الطابعٌن الشهًنة هبذا االسم .)
 . 2502اٞنتوىف سنة  Henri Estienneواليت كاف عميدىا ىنري إستٌن 

 ضٚث١ط ئؼز١ٓ: 

 Aldoكاف روبًن ىذا أحد أبناء ىنري الثبلثة، كما كاف عاٞنًا مثلما كاف ألدو 
قاموس  2530يف عاـ وغًن٨نا من كبار الطابعٌن. ومن بٌن ما نشره  Frobenوفروبن 

"أوكز اللغة البلتينية"، وكاف من  Thesaurus linguae latinaeالتيين كبًن اٚنو 
طابًعا للملك. ومع ذلك فقد اضطر  2539أتليفو أيًضا. مث عينو فرانسوا األوؿ يف سنة 
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دائًما للدفاع عن نفسو، ضد علماء الدين َنامعة ابريس، ٣نن ىاٗنوه بسبب ميولو اليت 
٥نو حركة اإلصبلح. وعلى الرغم من ٘ناية اٞنلك لو، فإنو  -يف طبعاتو للتوراة-ا أبداى

 الجئًا إُف مدينة جينيف.  2552اضطر يف النهاية إُف مغادرة الببلد سنة 

 :Garamondجبضاِْٛ 

وقد طبع روبًن إستٌن كذلك ُنروؼ عربية وإغريقية. وحفر لو ىذه اٜنروؼ األخًنة 
، حفار Claude Garamondويدعى كلود جاراموف  ،Torvأحد تبلميذ تورؼ 

القوالب، والذي حفر أيًضا حرفًا رومانًيا من عدة أشكاؿ، ٚنى ابسم "النوع اٞنلكي" 
Typi regii  (. ويشبو ىذا اٜنرؼ، حرؼ جنسوف 22)شكلJenson كما أنو بدا .

ا مأخوًذا على ٣نر الزمن من أحسن األحرؼ اٞنتناسبة األجزاء اليت وجدت؛ ح ى إف حرفً 
عن حرؼ جاراموف ىذا قد صار اليـو من أفضل اٜنروؼ اٞنستعملة للجميع على آلة 

 . Monotypeاٞنونوتيب 

 
طبعة جاؾ كرفر  Songe de Polyphileصورة ١نفورة على اٝنشب لكتاب "حلم بولفيل" 

Jacques Kerver  وتعزى رسومها إُف الرساـ جاف كوزاف  2546بباريس عاـJean Cousin 
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 ( حرؼ جاراموف الروماين22)شكل 

 : Henri Estienneٕ٘طٞ ئؼز١ٓ 

، مث Josse Badeمن ابنة جوس ابد  Robert Estienneتزوج روبًن إستٌن 
مطبعة يف جينيف وكاف أشهر أفراد أسرتو، فقد فاؽ  -ويدعى ىنري-أسس أحد أبنائهما 

والده كعاَف؛ وفضبًل عن أنو َف يكن يقل عنو نشاطًا. وقد نشر يف حواِف ثبلثٌن عاًما، مائة 
وسبعٌن طبعة، بعضها كاف ضخًما للغاية، ويتصل معظمها بعلـو الفقو. كما ٕنتاز طبعاتو 

 2570طباعية، بقدر ما ٕنتاز بقيمتها العلمية. وقد نشر ىنري ىذا يف عاـ ابلدقة ال
، "أو كنز اللغة Thesaurus graecae linguaeقاموًسا للغة اإلغريقية عنوانو 

 اإلغريقية"، وكاف صنًوا لقاموس أبية البلتيين. 

 ثأٌّب١ٔب:  Fuggerأؼطح فٛجط 

ذوي الصلة أبسرة فوجر مدينة كاف ىنري إستٌن الصغًن ىذا، من بٌن الطابعٌن 
 -أوجزبورج. وىي أسرة كبًنة من التجار، عرؼ أعضاؤىا كهواة للكتب الفنية العظيمة

 على عكس ما كاف الشأف يف ذلك اٜنٌن بٌن الطبقة الوسطى أبٞنانيا.

وما لبثت أف زادت مكتبة فوجر ىذه يف أواسط القرف، ّنا أضيف إليها من ٠نموعة 
، طبيب مدينة نورمربج، الذي سبق أف ذكران  Hartmann Schedelىارٕناف شدؿ 
)أو التاريخ العاٞني(. وما أف اشرتى ألربت  Chronique Universelleكتابو الشهًن 

 Jacobاٝنامس دوؽ ابفارًي بعد ذلك مكتبة اٞنستشار اإلمرباطوري جاكوب فوجر 
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Fugger استقبلت كتب ىارٕناف ، اليت صارت نواة للمكتبة األىلية اٜنالية ّنيونخ، ح ى
 بتقدير عظيم. 

 اٌىزت اٌف١ٕخ فٟ ػظط ٕ٘طٞ اٌضبٟٔ ٚاٌضبٌش:  -4

٤ند الزخارؼ اليت كاف قد استعملها ٠نلدو جرولييو، مستعملة أيًضا يف ْنليدات  
كتب إستٌن، واستعملت أيًضا يف الكثًن من ْنليدات اٞنلك ىنري الثاين. وإذا كاف 

 حًقا، فإف خلفو كاف أكثر منو ىواية ٟنا.فرانسوا األوؿ ىاوًًي للكتب 

أما حكم ىنري الثاين، فيقع يف فرتة كاف فن الكتاب فيها إبيطاليا يف تدىور، وضاع 
وسط اإلسراؼ يف الزخرفة. وىي داللة أكيدة على االضمحبلؿ الذي كاف قد بدأ فوؽ 

لفروض ذلك يف فن التصوير الفرنسي، يف ىذا العصر، وظهر أثره يف كتب "ساعات ا
الدينية" الصغًنة الفاخرة. إال أف التجليد الفرنسي الفاخر يف ىذا الوقت ابلذات، بدأ 

 يزدىر يف أروع صوره. 

 اٌزج١ٍس اٌفبذط: 

اليت أمر بصنعها لنفسو ولزوجتو كاترين دي مديتشي -تعترب ْنليدات ىنري الثاين 
واة آخروف من رجاؿ ، واليت قلدىا ىDiane de Poitiersوخليلتو دًيان دي بواتييو 

يف نظر الكثًنين، من أٗنل ما صنع يف فرنسا، علًما أبهنا بقيت ح ى  -ببلطو ونببلئو
 العصور اٜنديثة على رأس أورواب يف ميداف التجليد الفاخر. 

 ,Dمتشابًكا مع حريف  Hّنا حوت من "طغراء" ٣نيزة كحرؼ -فهذه التجليدات 

C تبٌن تشبع  -واألسهم ورمزي "دًيان" إٟنة الصيد مع زخرفتها غالبًا ابألىلة واألقواس
فن التجليد يف فرنسا، تشبًعا اتًما بروح "طراز جرولييو"؛ كما تدؿ على قدرة ىذا الفن 
 على النهوض مستقبًل كل االستقبلؿ؛ فضبًل عن التمكن التاـ من فن التذىب اليدوي.

 ، ٞنؤلفو ؼ. برلنجيًني Geographiaوىناؾ ْنليد يكسو كتاب 
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F. Berlinghieri  يف حجم النصف(: وتتلخص  2482)ظهر حواِف عاـ

منقوش ابللوف األسود،  -من رسـو ىندسية عربية، على النمط الشرقي-زخرفتو يف إطار 
على ىيئة ترتيبات الفسيفساء، فوؽ جلد اٞناعز األصفر الفاقع، الذي يكسو جلد  

، وكذلك الشارات الغبلؼ. ويف اٞنستطيل اٜناِف اٞنوجود يف وسط اإلطار، عنواف الكتاب
 والرموز اٞنلكية، مع مبلحظة أف التجليدة قد احتفظت ابٞنسامًن الواقية ٟنا. 

أما اٞنكتبة اٛنميلة اليت كانت "لدًيان دي بواتييو"، واليت كاف مقرىا قصر آنية 
Anet وهبذا انتقلت ملكيتها إُف أيدي عدة ىواة 2703، فقد بيعت ابٞنزاد عاـ .

 ٢نتلفٌن. 

كاترين دي مديتشي تدر٩نًا يف ٗنع مكتبة تناىز أربعة آالؼ ٠نلد،   كذلك ٤نحت
، إال أنو عقب وفاهتا، كادت تقع ىذه اجملموعة Chenonceauxأودعت قصر شنونسو 

 يف أيدي دائين اٞنلكة، إال أهنا أنقذت، وضمت إُف مكتبة اٞنلك. 
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 : Fanfare (5)اٌزج١ٍس ػٍٝ ؿطاظ "اٌفبٔفبض"

لك عهد ازدىار ٓنت حكم ابين كاترين دي مديتشي: عرؼ التجليد الفين كذ
شارؿ التاسع وىنري الثالث. وكاف ىنري الثالث خاصة ىاوًًي للكتب، ولوًعا هبا. ومن 

، الذي كاف يف الوقت ذاتو طابًعا وانشًرا Nicolas Eveبٌن ٠نلديو الرٚنٌن نقوال إيف 
بزىرة زنبق فرنسا، وىو للكتب بباريس. وىناؾ ْنليدات صنعها بيده، قد غطيت كلها 

 رسم ما لبث أف صار شائًعا فيما بعد، فوؽ التجليدات اليت صنعت ٞنلوؾ فرنسا. 

اليت  fanfareوقد أشتهر إيف ىذا خاصة ابلزخرفة اٞنعروفة "بطراز فانفار" 
ابتكرىا، وإف كاف ذلك ال يستند إُف دليل. ففي التجليدات اليت زخرفت على ىذا 

مقسمة إُف أقساـ متماثلة مليئة ابألزىار اللولبية، وأغصاف النخيل  الطراز، ٤ند األغلفة
الكماؿ، ذلك ألف النسيج الذىيب الذي برع  والغار. مثل ىذه الزخرفة فيو حد

الفرنسيوف يف استعمالو لتغطية األغلفة والظهور، يتكوف من عدد كبًن جًدا من الرسـو 
 الصغًنة اليت تتطلب براعة فنية ال نظًن ٟنا. 

أما إطبلؽ لفظ )فانفار( على ىذا الطراز من التجليد، فلم ينتشر إال يف القرف 
ىاوي الكتب الذي جلد على ىذا النمط أحد   Nodierالتاسع عشر، على يد نودييو 

وىو كتاب  Les fanfares et courvees abbadesques, etcكتبو اٞنسمى: 
 . 2623فكاىي نشر يف عاـ 

 ٕطٞ اٌضبٌش: ٘ٛاح اٌىزت اٌّؼبططْٚ ٌٙ

ظل ىذا الطراز من التجليد مرغواًب فيو عقب وفاة ىنري الثالث ونقوال إيف، ُنيث 
٤ند لو أمثلة عديدة بٌن كتب كبار اٟنواة من طبقة النببلء. ومن أمثلة ذلك كتب جاؾ 

السياسي اٞنشهور واٞنؤرخ، الذي  Jacques Auguste de Thouأوجست دي تو 
ما  2627ييو، والذي كانت مكتبتو تضم عند وفاتو يف عاـ كاف والده من أصدقاء جرول

                                                 
اصػػطبلح الفانفػػار معنػػاه يف اللغػػة الفرنسػػية "فرقػػة اٞنوسػػيقى العسػػكرية النحاسػػية" وىػػي تسػػمية انتشػػرت يف القػػرف ( 5)

 التاسع عشر كما سيلي.
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يقرب من ٖنانية آالؼ ٠نلد وألف ٢نطوط. ىذا و٬نكن ٕنييز ْنليدات "ج.... أ. دي تو" 
بسهولة عن غًنىا، وذلك ٜنملها شاراتو اٞنكونة من الذابابت الثبلث، واألحرؼ األوُف 

، وتفرؽ 2778يف عاـ  . وعندما بيعت ىذه التجليداتI A D Tمن اٚنو وىي: 
مشلها، ما لبثت أف وجدت ٟنا مبلًذا يف عدد كبًن من اٞنكتبات العامة. ومن أعظم 

 Marguerite deمنافسي جاؾ أوجست دي تو يف ىواية الكتب، مارجريت دي فالوا 

Valois  ملكة انفار، اليت َف تكن واسعة االطبلع والثقافة فحسب، بل عرفت ّنيلها
 Clovisاٛنميلة أيًضا. وٟنذا كاف من ٠نلدي كتبها كلوفيس إيف  الشديد للتجليدات

Eve .شقيق نقوال إيف 

 اٌزج١ٍساد اٌؼبز٠خ: 

ليس ىناؾ أدىن شبو بٌن التجليدات الفرنسية اٞنتداولة يف األسواؽ العامة يف القرف 
السادس عشر، وبٌن ْنليدات اٟنواة اليت ذكرانىا. وكانت الزخرفة "ابللوحة الضاغطة" 

 على البارد"، أو اٞنذىب ال تزاؿ شائعة، "

 
أو أف معظم الزخارؼ كاف مكواًن من رسـو مطبوعة "على البارد" ومصنوعة 

 "ابلعجلة". 
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 اٌزج١ٍساد اٌّـجٛػخ ثبٌؼجٍخ:  -أ

يبلحظ أف العجلة، وإف كانت قد رسخت يف فرنسا، إال أهنا صارت أكثر شيوًعا 
٣نن نوىنا برباعتهم يف التجليدات اٞنطبوعة -يف إ٤نلرتا. وكاف "صناع" كامربدج خاصة 

قد استخدموا العجلة تدر٩نًا، أكثر ٣نا استخدموا اللوحة الضاغطة.  -ابللوحة الضاغطة
ت كلها ابلعجلة. وكاف اٛنزء األوسط أيًضا مليئًا إبطارات والكثًن من ْنليداهتم، قد صنع

 مطبوعة ابلعجلة، وموضوعة عمودية ابلنسبة لئلطارات األخرى. 

ىذا ؤنتلف زخارؼ "العجبلت" اإل٤نليزية اختبلفًا ١نسوًسا عن نظائرىا األٞنانية. 
أوراؽ فالصور ٕنثل شخصيات راقصة. وحيواانت خرافية أو أغصاف مزدىرة، و٠نموعة 

 لولبية الشكل. 

 اٌّإصطاد اٌفطٔؽ١خ ٚاإل٠ـب١ٌخ:  -ة

دخلت إ٤نلرتا حواِف منتصف القرف، ْنليدات "الطراز اإليطاِف" يف "عصر النهضة"  
 كما دخلت يف الوقت ذاتو طرؽ التذىيب. 

فهنا اىتم رجاؿ الببلط والنببلء ابلكتب، كما حدث يف فرنسا؛ وإف كاف ذلك 
 وأقل بذًخا، ٣نا كاف عليو يف أسر األمراء الفرنسيٌن.  على نطاؽ أقل اتساًعا،

ىنري السابع وىنري الثامن  -٣نن اىتموا َنمع الكتب-٩نب أف ٦نص ابلذكر 
وإدوارد السادس، وخاصة اٞنلكة إليصاابت. كما شغفوا بتجليدىا ْنليًدا فاخرًا على 

 الطرازين الفرنسي واإليطاِف. 

وكاف ٠نلد ىنري الثامن وإدوارد السادس فرنسًيا برع يف تقليد طراز ألدو وجرولييو، 
أحد النببلء العديدين من ىواة الكتب، ح ى  Thomas Wattonوكاف توماس واتوف 

إنو لقب فعبًل ابسم )جرولييو اإل٤نليزي(، لذىابو يف تقليد ذلك اٟناوي الفرنسي الكبًن، 
 Thomae Wattoni et amicorumإُف حد أنو كاف يضع فوؽ ْنليداتو عبارة: 
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 )أي لتوماس واتوف وأصدقائو(. 

 اٌزج١ٍساد اٌّـطظح:  -ط

يصاابت بصفة خاصة إُف التجليدات اٞنصنوعة من اٞنخمل واٜنرير، مالت اٞنلكة إل
واليت كانت زخارفها تطرز بفخامة، ِنيوط من الذىب والفضة، أو اٜنرير اٞنلوف، بل 
وابلآللئ أحيااًن. وىي إحدى طرؽ التجليد اليت ظلت ابقية يف البيت اٞنلكي إب٤نلرتا 

ف ىذه التجليدات اٞنصنوعة من طواؿ القرنٌن السادس عشر والسابع عشر، إال أ
األنسجة، ال ينبغي اعتبارىا غًن قلة يف اتريخ التجليد الفين، شأهنا يف ذلك شأف 

 التجليدات الذىبية.

 اٌّجٍس ٚإٌبشط:  Christophe Plantinذط٠ؽزٛف ثالٔزبْ 

كاف طابًعا   -اجمللد الرٚني لببلط ملك فرنسا-سبق أف أشران إُف أف نقوال إيف 
ٟنذا ْندر اإلشارة إُف أنو َف يكن من النادر يف ىذا العصر أف يدير رجل واحد أيًضا. و 

مصنًعا للتجليد ومطبعة يف وقت مًعا. وَف يكن من النادر أيًضا أف يكوف قد تعلم 
اٜنرفتٌن، وإف كاف يفضل االشتعاؿ إبحديهما على األخرى. وىذا ما كاف من أمر 

للكتاب الفبلمنكي. كاف فرنسيًا واشتغل ابدئ خريستوؼ ببلنتاف مثبًل الصانع الكبًن 
أمره ٠نلًدا. إال أنو أشتهر كطابع وانشر، إُف حد أف اٚنو قد صار علًما يف اتريخ فن 

 (.22الطباعة )شكل 
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 ( خريستوؼ ببلنتاف22)شكل 

 ئٔزبط ثالٔزبْ: 

خبلؿ األربعٌن عاًما اليت -أخرج ببلنتاف من مصنعو ّندينة أنفرس التجارية اٞنزدىرة 
أكثر من ألف وستمائة كتاب، كاف  -(2589قضاىا يف العمل )وكانت وفاتو سنة 

بعضها على أعظم جانب من األ٨نية. لقد استطاع أف يطبع كتًبا َنميع اللغات اٞنعروفة يف 
كانت يف حوزتو حروؼ عديدة، ٣نا مكنو من إخراج توراة كبًنة   أورواب يف ذلك اٜنٌن، طاٞنا

يف ٖناين ٠نلدات، طبع نصها ِنمس لغات ٢نتلفة )وىي التوراة اٞننشورة بعدة لغات بٌن 
 (. 2573 -2569عامي 

وقلما كاف للناشرين سوؽ واسعة، مثلما كاف لببلنتاف. وال غرو يف ذلك فقد 
وة وفرنسا وإسبانيا وإ٤نلرتا، كما كانت لو فروع يف أغرقت كتبو أسواؽ أٞنانيا وأسكندان

كتبًا علمية ولغوية وقانونية ورًيضية وغًن ذلك.   -بوجو خاص-ليدف وابريس. وقد طبع 
ومع ىذا فهناؾ عدد كبًن من الكتب الدينية ٓنمل "عبلمتو الطباعية" أيًضا، وىي عبارة 

 (Labore et Constantia)ي عن "يد وفرجار" كما ٓنمل عبارة شعاره اٝناصة بو وى
 أي "ابلعمل واٞنثابرة". 



 055 

 أػٛاْ ثالٔزبْ: 

منهم -َف تكن حروؼ ببلنتاف الرومانية القوية العريضة احملفورة بيد صناع فرنسيٌن 
تقل ُناؿ من األحواؿ عن حروؼ  -Guillaume le Bleاٜنفار الشهًن غليـو ِف بليو 

 نفسو.  Aldoتفوؽ حروؼ "ألدو"  . بل إف حروفو اٞنائلة كادتEstienneإستٌن 

وكاف لببلنتاف ىذا علماء يف خدمتو، كما كاف اٜناؿ مع كبار سلفو، بل إف أحد 
وىو الذي ورث - Francois Raphelengiusأصهاره ويدعى فرانسوا رافلنجيوس 

كاف ىو نفسو مثقًفا. أما صهراه انآخراف، فقد استوًي على فروع   -مطبعتو أبنفرس
- Balthasar Moretusمؤسستو. مث أشتهر ابن أحدىم، ويدعى ابلتازار موريتوس 

 . Rubensّنعاونة الفناف الشهًن روبنز  -فيما بعد

الطابعٌن، وصاىري ىذا وقد مشلت مصانع ببلنتاف الكربى ٠نموعة كبًنة من 
اٜنروؼ، وحفاري القوالب، واٞنصورين، واجمللدين. وكانت ىذه اٞنصانع حية نشطة، إُف 

، حينما اشرتت اٜنكومة البلجيكية البيت العظيم 2876حد أهنا استمرت قائمة إُف عاـ 
 -الذي كاف مقرًا ٞنؤسسة "ببلنتاف" أبنفرس، وأقامت بو متحًفا، )ٚني متحف ببلنتاف

س(، وىو اٞنعروؼ اليـو يف العاَف أٗنع، والذي َف تزؿ اٞنصانع القد٬نة ١نفوظة بو إُف موريتو 
 انآف وتشرح ابلدليل اٞنادي الظروؼ القد٬نة لطرؽ الطباعة.

 االظز٘بض األذ١ط فٟ أٌّب١ٔب ٌٍحفط ػٍٝ اٌرشت

زخرؼ ببلنتاف كتبو ابلكثًن من الصور احملفورة على اٝنشب. غًن أف فن اٜنفر 
كاف قد فقد كثًنًا من ٣نيزاتو يف كل مكاف.   -كما ذكران-شب يف ىذا العصر على اٝن

 ومع ىذا فقد ازدىر مرة أخرى ازدىارًا متأخرًا يف أٞنانيا يف أواسط القرف السادس عشر.

 اٌحفبضْٚ ػٍٝ اٌرشت فٟ فطأىفٛضد:

 Sigismond Feuerabendاجتمع حوؿ الناشر الكبًن سجسموند فًنابند 
، وىانز Virgile Solisحلقة من الفنانٌن كاف من أٞنعهم: فرجيل سوليس بفرنكفورت 
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، وتوبياس Jost Ammanوجوست أماف  Hans Sebald Behamزيبالدبيهاـ 
 .Tobias Stimmerستيمر 

ىنا ظهر الكثًن من طبعات التوراة ومؤلفات األقدمٌن يف "حجم النصف". ومن 
أكثر ىذه الكتب شيوًعا، كتاب مصور بصور ١نفورة على اٝنشب، أصدره يف عاـ 

 Description de tous lesبعنواف:  Jost Amman"جوست أماف"  2564

metiers de la Terre ذي أو "وصف ٗنيع حرؼ األرض"، وىو الكتاب ال
استعملت رسومو بعد ذلك دائًما، بصفتها أقدـ الرسـو اليت أخرجتها اٞنصانع القد٬نة 
وأصدقها. فنجد يف ىذا الكتاب مثبًل، أقدـ الصور اليت ٕنثل اٞنطبعة ومصنًعا للتجليد 
وآخر للورؽ. كذلك صور "جوست أماف" تصويرًا حًيا إحدى جلسات احملاكم اليت 

. وال Feuerabendتب القانوف اليت نشرىا فًنابند استخدمت يف زخرفة عدد من ك
، 2564زالت بٌن أيدينا بعض مصورات بيد "فرجيل سوليس" "لتوراة لوثر" اٞننشور عاـ 

. وكاف توبياس ستيمر ٣نن اشرتكوا يف إخراج Fables d’Esopeو"خرافات عيسوب" 
ومنها مثبًل  بعض الكتب اٞنصورة بصور األشخاص اليت كانت حينئذ واسعة االنتشار،

١نتوًًي على  -من أىاِف ابؿ- Pietro Pernaالكتاب الذي نشره الناشر بيرتو بران 
تراجم وصور لشخصيات أدبية مشهورة، وىو من أتليف األسقف اإليطاِف "بوؿ جوؼ" 

Paul Jove أو ،Paolo Jiovio . 

ظهر يف  Jacob Stradaوىناؾ كتاب مصور آخر مشهور ٛناكوب سرتادا 
 ويضم ٠نموعة صور األابطرة. زيورخ، 

ىذا و٬نكن أف نلحق أيًضا ابلكتب الشعبية اٞنصورة يف ىذا العصر سلسلة 
"Emblemata"  وىي ٠نموعات صغًنة من اٜنكم واألمثاؿ الفلسفية اليت كانت

تزينها أشكاؿ غريبة يف صورة رموز أو أحاجي. وكاف الصناع يتخذوف ىذه األشكاؿ 
  ٧ناذج لرسومهم الزخرفية.
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 اػّحالي اٌحفط ػٍٝ اٌرشت:

غًن أف اٜنفر على اٝنشب ما لبث أف اضمحل تدر٩ًنا بوجو عاـ يف خبلؿ النصف 
الثاين من القرف السادس عشر. وقد أدت اٞنبالغة يف استعمالو إُف إنتاجو ابٛنملة، كما أف 
، قد أدى  اٞنيل يف هناية عصر النهضة إُف إثقاؿ كاىل اٞنصورات بكثرة ما ٓنمل من رسـو

 داًما اتًما، وترتب على ذلك ازدًيد إ٨ناؿ الفن. إُف انعداـ التناسب انع

بدأ اٜنفر على  -اليت بدأ فيها االضمحبلؿ يظهر تدر٩ًنا-ويف تلك اللحظة 
يدخل يف الكتب  -الذي َف يكن قد ظهر يف الكتب ح ى ذلك اٜنٌن إال عرًضا–النحاس 

مث صار بعد  ،frontispiceبصراع عنيف، بدا أوؿ األمر يف الصورة اٞنواجهة للعنواف، 
ذلك الطريقة الوحيدة للتصوير. وكاف كريستوؼ ببلنتاف قد استخدـ ىذا اٜنفر على 

ونتج عن ذلك أف صار ىذا النحاس يف الكثًن من طبعاتو اٛنميلة على نطاؽ واسع. 
اٜنفر مطلواًب للغاية يف فرنسا أيًضا. وَف يستعد فن اٜنفر على اٝنشب عرشو الذي فقده 

، إال يف القرف التاسع عشر، يف عصر اٞنذىب "الرومانتيكي": حيث يف زخرفتو الكتاب
اعترب القرانف السابع عشر والثامن عشر، عصري اٜنفر على النحاس. وٞنا انتهى 
استخداـ اٜنفر على النحاس، بدأ انتشار الطبع على اٜنجر، والطرؽ اٞنعاصرة )وأغلبها 

 طرؽ ذات طابع صناعي(.
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 اجلزء الرابع 

 الضابع عشرالقرن 
 تطىر فن تصىير الكتاب

. أما يف 2477ظهر أوؿ كتاب مصور بصور ١نفورة على النحاس يف فلورنسو عاـ 
يف طبعة لكتاب  2488فرنسا فقد أدخل طابعاف من ليوف ىذه الطريقة سنة 

Peregrinations أو "األسفار"، ٞنؤلفو برايدنباخ ،Breydenbach . 

أما يف القرف السادس عشر، فلم يستخدـ ىذا اٜنفر على النحاس يف التصوير إال 
عرًضا. وغالبًا ما حدث أف صور كتاب ما هبذه الطريقة، مث طبع يف الطبعات التالية، ١نلى 

بعض اٞنقاومة من جانب  بصور ١نفورة على اٝنشب؛ إذ يبدو أف اٜنفر على النحاس لقى
الكتاب، ٣نا ٬نكن تفسًنه أبف اٜنفر على النحاس َف يكن من اٞنستطاع طبعو، كاٜنفر على 

 اٝنشب، يف نفس الوقت الذي يطبع فيو النص. 

 ؿط٠مخ اٌحفط ػٍٝ إٌحبغ: 

يف عملية اٜنفر على اٝنشب كاف الرسم ٪نفر على اللوحة اٝنشبية، ُنيث يكوف 
ٜناؿ يف اٜنروؼ الطباعية تكوف األجزاء البارزة ىنا ىي اليت تطبع أيًضا انتئًا. وكما ىو ا

"وىو الطبع على البارز". أما يف اٜنفر على النحاس، فعلى العكس من ذلك، كاف الرسم 
بعد نقلو على لوحة النحاس ٪نفر فيها حفرًا ابطنيًا. وكانت ىذه احملفورات الباطنية بعد 

لرسم اٞنطبوع، نتيجة لضغط الورؽ على اللوحة بقوة؛ أو ٓنبًنىا ُنرب الطباعة تعطي ا
بعبارة أخرى كاف طبع الصور يتم بوساطة ىذه احملفورات الباطنية. وينتج عن ذلك عدـ 
إمكاف طبع الصور يف الوقت نفسو مع طبع اٜنروؼ، وىو طبع على البارز. وكاف طبع 
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جود ىذا األثر وسيلة لتمييز ما الصور هبذه الطريقة يرتؾ على الورقة أثر حرؼ اللوحة. وو 
إذا كانت الصور اٞنطبوعة من ذلك العصر، قد مت طبعها بطريقة اٜنفر على اٝنشب، أـ 

 ابٜنفر على النحاس. 

وعلى ىذا كاف الطبع يتم على دفعتٌن عند تصوير كتاب بصور ١نفورة على 
أف اٜنفر على  النحاس، وذلك بطبع الصور أواًل، مث النص بعد ذلك أو العكس. والظاىر

النحاس َف يكن يف أساسو لبلستعماؿ يف تصوير الكتب. والواقع أننا ال نفهم ٕناًما كيف 
 سادت ىذه الطريقة خبلؿ قروف عدة يف زخرفة الكتاب. 

 اؼزؼّبي اٌحفط ػٍٝ إٌحبغ: 

كاف ٟنذا االستعماؿ ما يربره طاٞنا تعلق األمر بلوحات تطبع مستقلة، لتظهر يف 
. والواقع أف اٜنفر على النحاس إ٧نا hors-texteمنفصلة عن النص الكتب كصور 

استخدـ يف أوؿ أمره على ىذا النحو، مث أدخل بعد ذلك استعماؿ الصور اٞنواجهة 
احملفورة على النحاس ١نشورة قبل العنواف اٞنطبوع للكتاب،  frontispicesللعنواف 

أو على ٕنثيل رمزي ٞنوضوع  وذلك لنقش العنواف على أرضية من األشكاؿ الرمزية،
الكتاب، أو صورة اٞنؤلف توضع كصورة مواجهة للعنواف، قبل ىذا العنواف. مث ظهرت 

يف الكتب الكبًنة اٞنصورة اليت زاد  -فوؽ ذلك-اللوحات احملفورة على النحاس 
انتشارىا تدر٩نًا، وشاركتها يف ذلك الكتب العلمية اليت كاف للصور فيها دور خاص، 

اٜناؿ يف كتب اٛنغرافيا والتاريخ الطبيعي واتريخ الفن وانآاثر. كذلك ظهر يف وكذلك 
هناية القرف السادس عشر، وخبلؿ القرف السابع عشر الكثًن من الكتب الضخمة احملتوية 
على لوحات و٧ناذج فن العمارة واٜنفر، أو ألشياء عثر عليها يف اٜنفائر األثرية، كما نشر 

ف الرحبلت واٞنؤلفات اٛنغرافية اٞنزودة ابٝنرائط واٞنناظر الطبيعية عدد كبًن أيًضا من وص
 Theodoreومناظر اٞندف وانآاثر. ومن أشهر أمثلة ىذا النوع كتاب تيودور دي بري 

de Bry ( اٞننشور يف عدة ٠نلدات، وكتاب: 2605 -2592عن اٟنند )
Theatrum Urbium  أو "وصف اٞندف" ٛنورج براوفGeorges Braun 
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، واٞنزود أبكثر من Martin Zeiller(، وكتاب اٛنغرافيا الضخم ٞنارتن زيلر 2570)
ألفي خريطة ومنظر؛ ابإلضافة إُف مؤلف مصور دوري ضخم وصف حوادث العصر 

 )أو اٞنسرح األورويب(.  Theatrum Europaeumالتار٫نية ٓنت عنواف: 

تب فن العمارة اليت ال ومن الكتب اٞنشهورة أيًضا يف ذلك العصر، عدد كبًن من ك
شك يف أف صورىا احملفورة كانت ٧ناذج للفنانٌن احملرتفٌن. ومن اٞنناسب أيًضا أف نعدد من 
بٌن كتب انآاثر الفاخرة يف ذلك العصر، كتب الرساـ واٜنفار اإليطاِف بيرتو سانتو ابرتوِف 

Pietro Santo Bartoli فن، ٩نب عن آاثر روما. ومن بٌن الكتب اٝناصة بتاريخ ال
اٞننقولة عن اللوحات الشهًنة يف  Pietro Aquilaأف نذكر مصورات بيرتو أكويبل 

 ذلك العصر. 

 اٌم١ّخ اٌف١ٕخ ٌٍحفط ػٍٝ إٌحبغ: 

كاف اٜنفر على النحاس صاٜنًا بصفة خاصة لطبع اللوحات الفنية اٞنصورة، وذلك 
بفضل إمكانو تقليد دقة الفروؽ بٌن األلواف وتقليد األثر الفين للمناظر الطبيعية. وٟنذا َف 
يكن ١نض الصدفة أف يتفق انتشاره السريع مع العصر الذىيب لفن التصوير. وفيما يتعلق 

إلبداعية للحفار ٤ند أهنا كانت أقل ابلنسبة للحفار على النحاس منها ابٞنسا٨نة الفنية ا
ابلنسبة للحفار على اٝنشب. وإف أىم شيء يف الصور الكبًنة احملفورة على النحاس، إ٧نا 
ىو نقل األصل نقبًل دقيًقا ما أمكن، سواء كاف ذلك إبحبلؿ ألواف الصورة ما يوازيها من 

لعمارة أو بناء ما، أو ٕنثاؿ منحوت أو حيواف أو نبات.  األسود واألبيض، أو ُنفر لوحة
أما يف انآاثر واتريخ الفن والتاريخ الطبيعي، فإف اٜنفر على النحاس، كاف عامبًل مساعًدا 
ال يقدر، وذلك بفضل دقة نقلو للصور. واستمر كذلك، ح ى ظهرت الطرؽ 

 يف إتقاف إخراج الصور.  "الفوتوغرافية" يف القرف التاسع عشر، وفاقت الطرؽ القد٬نة

على أننا ال نعين من ذلك ابلطبع أف اٜنفارين على النحاس َف يكن لديهم مواىب 
، Mathieu Merianفنية، فضبًل عن الرباعة الكبًنة، فهناؾ السويسري ماتيو مرًيف 

يف إخراج بعض اٞنؤلفات  Marie Sibylleالذي عاونو أبناؤه وابنتو ماري سيبل 
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 ا، و٤نح َندارة يف اكتساب شهرة كبًنة كحفار على النحاس. اٞنذكورة آنفً 

Le style baroque

 : frontispicesاٌظٛض اٌطِع٠خ اٌّٛاجٙخ ٌٍؼٕٛاْ 

ساد يف أوائل القرف السابع عشر "الطراز اٝنليط" يف زخرفة الكتاب. وال غرو يف 
ذلك، فإف ذوقو النهم إلبراز اٞنظهر الفخم، يبدو واضًحا يف كتب "حجم النصف" 
الضخمة، ويف اٜنروؼ الكبًنة، وإف ازدىر خاصة أبجلى مظاىره يف الصور اٞنواجهة 

 رفة الكتب العادية اٝنالية من أي صور أخرى. للعنواف اليت شاع استعماٟنا ح ى يف زخ

فإذا ما تعلق األمر بوصف إحدى الرحبلت كانت الصورة اٞنواجهة للعنواف غالًبا ما 
ٕنثل منظرًا عجًبا، يضم ٗنيع أنواع الكائنات الغريبة واٜنيواانت اٞنتنوعة، ٢نتلطة بعضها 

ر، تضم شخصيات "كبلسيكية" ببعض؛ بينما كانت الصور اٞنواجهة للعنواف يف كتب انآاث
قد٬نة، بينها وجو مفكر وسط مناظر األطبلؿ، وغًن ذلك. وَف تكن الصور يف كافة 
الكتب غًن ٠نرد صور رمزية وشخصيات، قصد هبا الرمز إُف اٜنكمة واٜنب والعدالة 

 والدولة والدين. 

ليت  الصور اٞنواجهة للعنواف ىذه، ا -أو بعبارة أصح معظم-على أف الكثًن من 
إبنتاج  -من حيث فن الزخرفة-كانت ال تكاد ترتؾ فراًغا للعنواف، ال ٬نكن مقارنتها 

 القرف السادس عشر، يف ميداف الكتاب الفين. ومع ىذا فبعضها فوؽ اٞنتوسط بكثًن. 

ىكذا كانت حالة الصور اٞنواجهة للعنواف اليت رٚنها الرساـ الشهًن روبنز 
Rubens والذي اشتغل بعض الوقت مع أسرة جاؿ ،Galle عناد ابلتازار موريتوس ،

Balthasar Moretus وىو من دار نشر ببلنتاف ،Plantin  .اليت سبق ذكرىا 

ومن اٞنقطوع بو أف الصور احملفورة لروبنز وتبلميذه تبٌن إذ ذاؾ اْناه الذوؽ الفين 
ية الرساـ يف فن الصور َف تقل عما  يف ذلك العصر ٥نو الصور الرمزية؛ وإف كانت عبقر 

على الرغم من فخامة مظهرىا وبعد -كانت عليو، ُنيث ٤ند يف ىذه الصفحات 
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 براعة فنية يندر وجودىا يف زخرفة الكتب يف ىذا العصر. -رموزىا

صحيح أف روبنز َف يرسم يف الغالب غًن الرسم األوُف )وىو ما يفسره التعبًن 
أي روبنز وضع ىذا(؛ بينما نفذ فناف آخر الرسم وكتبت ، Rubens invenitالبلتيين 
، أي "خطط الرسم"؛ بينما حفر فناف اثلث الرسم على النحاس؛ delineavitعنو عبارة 

 أي، "حفر ىذا الرسم". sculpsitوكتبت عنو كلمة 

 اٌحفبضْٚ فٟ إٌظف األٚي ِٓ اٌمطْ اٌؽبثغ ػشط: -1

من أشهر اٜنفارين على النحاس يف فرنسا يف النصف األوؿ من القرف السابع 
. Thomas de Leu، وتوماس دي ِف Leonard Gaultierعشر ليوانر جولتييو 

الذي -وقد اشتهر األوؿ خاصة كحفار لصور األشخاص. ويف فن حفر صور األشخاص 
 Robertأشتهر روبًن اننيت  -صار تدر٩نيًا من أكثر ميادين النشاط الفين إنتاًجا

Nanteuil  وتلميذه جًنار إدالنكGerard Edelinck وقد ٔنصص كبل ىذين .
ا كبًنًا من الصور اٞنواجهة للعنواف اليت الفنانٌن يف صور األشخاص احملفورة، وأخرجا عددً 

ٕنثل إما صور اٞنؤلفٌن، أو صورة شخصية رجل عظم أىدى الكتاب إليو. وقد قاـ "اننيت" 
بعمل ما يقرب من مائتٌن وٙنسٌن صورة من ىذا النوع. أما اسم "ادالنك"، فإنو مقرتف 

 Les hommesوعنوانو:  Charles Perraultخاصة بكتاب كبًن لشارؿ بًنو 

illustres qui ont paru en France أو "مشاىًن 
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 Jacques( صورة نبيلة من اللورين رٚنها وحفرىا ّناء النار على النحاس الفناف جالك كالو 20)شكل 

Callot )القرف السابع عشر( 

 
 Jacques( صورة نبيل من اللورين رٚنها وحفرىا ّناء النار على النحاس الفناف جاؾ كالو 23)شكل 

Callot )القرف السابع عشر( 

الرجاؿ الذين ظهروا يف فرنسا". وكاف "ادالنك" من أىاِف أنفرس؛ مث عمل يف 
 فرنسا، متأثرًا ّندرسة "روبنز". 
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 : Jacques Callotجبن وبٌٛ 

استعار تصوير الكتب يف فرنسا يف القرف السابع عشر بوجو عاـ، شيًئا كثًنًا من 
الفن الفبلمنكي. إال أف إيطاليا كاف ٟنا أتثًنىا أيًضا على فرنسا، وخاصة على "جاؾ كالو" 

، من أـ دا٧ناركية. مث ىجر بيت 2590أشهر حفاري ىذا العصر، ولد بنانسي يف عاـ 
اًث، إُف إيطاليا: حيث اشتغل مع آخرين يف ببلط إمارة أبيو، وىو َف يزؿ بعد حد

"تسكانيا". مث استدعاه ببلط اللورين بعد ذلك إُف اننسي؛ وأخًنًا استدعاه إُف ابريس 
 اٞنلك لويس الثالث عشر. 

، أو Lux Claustriومن بٌن أعمالو الرسـو اليت رٚنها وحفرىا بنفسو لكتاب 
على  -. وكاف "كالو" حفارًا بطريقة "ماء النار"2646"نور الدير"؛ الذي ظهر يف سنة 

الذي كاف حفارًا "ابإلزميل"؛ أي أنو بداًل من أف ٪نفر النحاس  Nanteuilعكس اننيت 
حفرًا مباشرًا، كاف يرسم الرسم على لوحة مغطاة بطبلء مشعي؛ مث يغطى ّناء النار. فإذا ما 

حة، حفر اٜنامض ٗنيع أجزاء سلط حامض الكربيتيك )ماء النار( بعد ذلك على اللو 
النحاس اليت ْنردت من الطبلء بفعل السن اٞنعدين اٞندبب الذي استخدمو اٜنفار يف 
 رسم خطوطو على الطبلء الشمعي؛ بينما يظل ابقي اللوحة اٞنغطى ابلطبلء دوف تغيًن. 

وَف يكن كالو ٠نرد رساـ ابرع دقيق اٞنبلحظة موىوب ابلكثًن من اٜنماس اٞنمزوج 
وح الفكاىة فقط؛ وإ٧نا كاف فوؽ ذلك صانًعا بلغ القمة؛ ح ى إنو ابتكر طريقة لتغطية بر 

اللوحة النحاسية وحفرىا ابٜنامض عدة مرات متوالية؛ ٣نا يعطي للصورة احملفورة مظهًرا 
 (. 23و 20مبتكرًا للظبلؿ واألبعاد. )شكبل 

ريو أو خلفائو اٞنباشرين ىذا وقد أثرت عبقرية "كالو" أ٬نا أتثًن يف الكثًن من معاص
، الذي أمضى عدة Stefano della Bellaمن أمثاؿ الفلورنسي ستيفانو ديبل ببل 

سنٌن بباريس، وكاف من بٌن رسومو هبا صورة ىزلية مواجهة لعنواف ىزليات سكاروف" 
Scarron ومع ىذا فإف أبراىاـ بوس .Abraham Bosse  يعترب أشبو "بكالو"، ٞنا

لعديدة اٞنتتابعة ورسومو للكتب، من قدرة على ١ناكاة الطبيعة بصدؽ أبداه يف صوره ا
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 وعمق، ٣نا جعل أعماؿ "أبراىاـ بوس" يف الغالب واثئق ىامة عن حياة فرنسا يف عصره. 

 اٌحفبضْٚ فٟ إٌظف اٌضبٟٔ ِٓ اٌمطْ اٌؽبثغ ػشط:  -2

ًما يف تطور حداًث ىا 2642يعترب إنشاء ريشيليو للمطبعة اٞنلكية ابللوفر يف عاـ 
صناعة الكتاب وفنو بفرنسا؛ إذ خرجت منها سلسلة كاملة من الكتب الفاخرة؛ منها 

، وحفرىا Nicolas Poussin، اليت أعد رسومها "نقوال بوساف" 2640طبعة توراة عاـ 
 Sebastien. وقد أثبت سباستياف كراموازي Claude Mellanكلود مبلف 

Cramoisy - فيما أشرؼ  -)وىي أصل اٞنطبعة األىلية انآف(أوؿ مدير ٞنطبعة اللوفر
 عليو من طبعات كربى للمؤلفات "الكبلسيكية" سعة علمو وعلو شأنو كطابع. 

وىناؾ أيًضا فناف آخر امتاز ابلنشاط اٛنم، واٞنوىبة العالية، وىو فرانسوا شوفو 
Francois Chauveau الذي صور صورًا من كل نوع؛ كما كاف من أشهر مصوري ،

 ه لدى الناشرين يف ابريس. عصر 

 : Sebastien Leclercؼجبؼز١بْ ٌىٍط 

ومع ىذا، فإف أكرب اسم يف النصف الثاين من القرف السابع عشر َف يكن "شوفو"، 
وإ٧نا كاف سباستياف لكلر. كاف لكلر تلميًذا لكالو، وكاف شغوفًا ابلرًيضيات، فرسم 
سلسلة كاملة من األشكاؿ اليت ٔنتلط فيها اٝنطوط اٟنندسية اٛنامدة ابٞنناظر الطبيعية 

ابعتباره  Chauveauوشوفو  Bosseنضعو يف مصاؼ بوس  اٛنميلة. وينبغي علينا أف
 من الرواد األوائل يف فن الزخارؼ الصغًنة، اليت ازدىرت ازدىارًا كبًنًا فيما بعد.

وىناؾ أوجو شبو عديدة بٌن فن لكلر، وفن أستاذه كالو؛ وإف كاف إنتاج "لكلر" 
 يشاىد إال اندرًا ٓنت أقل قوة وعمًقا؛ ومع ذلك فهو أخف ظبًل وأكثر هبجة؛ وىو ما َف

 حكم وزارة ريشيليو. 

و٬نثل "لكلر" مرحلة انتقاؿ بٌن ىذا العصر والعصر التاِف، ّنا ذكرانه عن فنو ىذا، 
فضبًل عن االىتماـ ابٞنكانة اليت وضع فيها اٞنظهر الزخريف يف فنو بدرجة فاقت ما جرت 
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 عليو العادة يف القرف السابع عشر.

 ٓ إٌٌٙٛس١٠ٓ: وجبض اٌـبثؼ١ٓ إٌبشط٠

على الرغم من عظم النشاط الذي بدأ يف فرنسا يف فن الكتاب يف القرف السابع 
عشر، وعلى الرغم من اٞنكانة السامية اليت احتلها يف ىذا القرف الناشر البلمع "كلود 

بباريس، إال أننا َف نعد نشاىد يف ىذا القرف انشرين فرنسيٌن  Claude Barbinابرابف" 
 Simon، أو سيموف فوسرت Antoine Verardتهم أبمثاؿ أنطواف فرار ٣نكن مقارن

Vostre . 

أبنفرس قد انلت أ٨نية كبًنة ابلنسبة التساع  Plantinوكما أف مؤسسة ببلنتاف 
اٜنفر على النحاس يف تصوير الكتب؛ فكذلك كاف شأف بلجيكا بصفة عامة، وىولندا 

شر اٞنكانة األوُف أبورواب يف معظم ميادين بصفة خاصة، اللتاف احتلتا يف القرف السابع ع
صناعة الكتب. وال بد من إرجاع أسباب ىذا التفوؽ إُف السيادة السياسية لؤلراضي 
الواطئة يف ىذا العصر من انحية؛ وإُف تفوؽ مركزىا يف عاَف العلم من انحية أخرى. وال 

٥ناء الدنيا، ٣نن غرو يف ذلك فقد كانت جامعة ليدف يؤمها أفواج الطبلب من ٗنيع أ
 وفدوا عليها ٜنضور دروسها اليت كاف يلقيها عدد كبًن من مشاىًن األساتذة. 

 : Elzevirآي اٌعف١ط 

التحق َنامعة ليدف يف هناية القرف السابع عشر معاوف يدعى لودوفيلك إلزفًن 
Lodewijk Elzevir أو ،Elzevier بعد أف حصل على تصريح ببيع -؛ وىو الذي

توسع يف ْنارة الكتب قدر تدر٩نيًا اتساًعا فاؽ الوصف، إذ أف نشاطو  -بالكتب للطبل
قد امتد عرب ١ندود مدينتو ووطنو، فبين فرًعا دائًما لو بفرنكفورت؛ كانت تشرتي منو كل 

 أٞنانيا اٛننوبية حاجتها من الكتب األجنبية. 

وقد خلف لودوفيك إلزفًن أسرة كبًنة من الطابعٌن والناشرين، امتد نشاطها خبلؿ 
القرف السابع عشر إُف الكثًن من اٞندف اٟنولندية، ٣نا أعطى أٚنهم شهرة يف أ٥ناء أورواب. 

، وحفيده Bonaventureوكاف أشهر أفراد ىذه األسرة شقيق لودوفيك وىو بوانفانتًن 
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 (؛ ذروة ٠ند آؿ إلزفًن.2650 -2605 فرتة نشاطهما ). وتعتربAbrahamأبراىاـ 

 اٌـجؼبد األٌعف١ط٠خ:

يف ٗنيع أ٥ناء أورواب طبعاتو  -من البندقية-قد نشر يف عصره  Aldoكما أف ألدو 
فكذلك ألقت مطابع  -للمؤلفات الكبلسيكية اٞنطبوعة ابٜنروؼ اٞنائلة-الصغًنة 

عات "حجم اإلثين عشر" اٞنماثلة لطبعات "إلزفًن" يف أسواؽ العاَف، بعدد كبًن من طب
"ألدو" تقريبًا. ويف ىذا العصر الذي سادت فيو كتب "حجم النصف" الكبًنة، اعتربت 
ىذه الطبعات شيًئا جديًدا ذا صبغة شعبية؛ كما اعتربت "الطبعات األلدية" من قبل. وما 

دؿ. وأشهر ىذه لبثت أف كثر الطلب عليها بسبب حجمها السهل التداوؿ، وٖننها اٞنعت
 .Virgileوفرجيل  Terence(، وتًنانس 24الكتب "طبعات قيصر وبلنيوس" )شكل 

 
 (2642( صفحة من "رسائل بلنيوس" طبعة إلزفًنية )24)شكل 

غًن أنو ال ٬نكن قياس تلك الطبعات بطبعات "ألدو"، من حيث الدقة اللغوية 
للنص. إال أهنا بفضل نقاء حروفها وصفائها، اكتسبت مظهرًا مهيبًا، كاد أف يكوف 

، Christophe van Dyck"كبلسيكًيا". وقد حفر حروفها "كريستوؼ فاف دايك" 
يت قامت فيما بعد بدور كبًن يف ، وىي اٜنروؼ الGaramondطبًقا لنماذج جاراموف 
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، يف مطبعة جامعة 2672حواِف عاـ  Fellإ٤نلرتا، عندما أدخلها إليها األسقف فل 
 أكسفورد. 

كثًنًا من   -ابإلضافة إُف طبعات اٞنؤلفات "الكبلسيكية"-مث نشرت أسرة إلزفًن 
ع ، من امتياز طب2606اٞنؤلفات األخرى أيًضا. من ذلك ما حصلوا عليو يف عاـ 

سلسلة من الكتب الصغًنة احملتوية على وصف إحصائي وطبوغرايف لعدة ببلد. وقد أطلق 
وكانت مطلوبة  Les Republiquesعلى ىذه السلسلة اسم "سلسلة اٛنمهورًيت" 

 أيًضا بكثرة. ' 

وكاف ٪نمل نفس االسم، وىو اسم لودوفيك -واستقر أحد أحفاد مؤسس األسرة 
ة أمسرتداـ، حيث طبع كتب ديكارت الفلسفية، كما  ، ّندين2637يف عاـ  -الصغًن

. ىذا Hugo Grotiusكاف وثيق الصلة بفقيو القانوف الدوِف الكبًن ىوجو جروتيوس 
و٬نكن أف نذكر من بٌن طبعات إلزفًن اٞنشهورة طبعتو لكتب القديس أوجستٌن 

(، ولكتاب 2650) Corneille(، كما نذكر طبعة لرتٗنة كورين 2675)
"Imitation de Jesus- Christ"  أو "تقليد اٞنسيح"، ٞنؤلفو توماس أ. كمبيس

Thomas A. Kempis وكذلك طبعو يف حجم النصف لكتاب القانوف الروماين عاـ ،
، ابإلضافة إُف طبعات مولًن وكورين وراسٌن وابسكاؿ وغًنىم من كبار الكتاب 2663

فٌن؛ وذلك ألنو كاف ىناؾ طبعات الفرنسيٌن، ح ى زادت طبعات إلزفًن اٜنقيقية على األل
 .Aldoعديدة مقلدة؛ كما كاف اٜناؿ مع أسرة ألدو 

 صطٚح آي اٌعف١ط فٟ اٌمط١ٔٓ اٌضبِٓ ػشط ٚاٌزبؼغ ػشط: 

حظيت كتب إلزفًن يف القرف الثامن عشر والقرف التاسع عشر خاصة إبقباؿ كبًن 
من جانب ىواة ٗنع الكتب؛ ٣نا أدى إُف ظهور ىوس حقيقي يف عاَف ىواية الكتب ٚني 

وىو مذىب أاثر السخرية أحيااًن، وما زاؿ  Elzevieromanieابسم اٟنوس اإللزفًني 
. وكاف لو ضحاًي  من بٌن عشاؽ ٗنع الكتب من أثرًيء  -صةخا-قائًما إُف اليـو

األمريكيٌن، كما كاف من آاثره أف اعتربت حيازة النسخ اٞنتآكلة قليبًل فخرًا كبًنًا. ونتج 
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عن ذلك إنشاء معيار لكتب إلزفًن خاص بقياس أبعاد ىوامش كتبهم، ح ى لقد بلغت 
أٖنااًن عجيبة  -اليت بقيت يف حالة جيدة وترجع إُف العصر الذىيب لؤلسرة-نسخهم 

للغاية، ح ى ولو َف تكن اندرة جًدا. ومن األمثلة اٞنعروفة عن القيمة اٞنتزايدة لبعض كتب 
أو "الفطائري الفرنسي"، كانت  Le Patissier Francaisإلزفًن كتاب صغًن عنوانو: 

، نقبًل عن األصل الفرنسي؛ ووجد ٖننو ١ندًدا يف 2655مؤسسة إلزفًن قد طبعتو يف عاـ 
. ولكن الكتاب florinفهارس "دار نشرىم"، ّنا يزيد قليبًل على النصف فلورين  أحد

صار اندرًا ّنرور الزمن، إُف حد أف بعض النسخ اٛنيدة منو بلغ منها عشرة آالؼ فرنك، 
يف النصف الثاين من القرف التاسع عشر. ومن أىم وأٗنل ٠نموعات طبعات "إلزفًن" 

 بة اٞنلكية بستوكهوَف. ابٞنكت ٠Berghmanنموعة برٗناف 

 : Les Enchedesآي ئٔش١س٠ٗ 

آؿ جانب من حروؼ إلزفًن يف القرف الثامن عشر إُف أسرة شهًنة أخرى، من 
. و٪نتمل أف مؤسستهم Haarlemالطابعٌن اٟنولنديٌن، وىي أسرة إنشيديو ّندينة ىارَف 

 . 2723يف عاـ  Isaac Enchedeقد أنشأىا إيزاؾ إنشيديو 

، ومالكة لثروة من اٜنروؼ القد٬نة واٛنديدة وال زالت ى ذه اٞنؤسسة قائمة إُف اليـو
تفوؽ ما عداىا من دور اٞنطابع األوروبية، وكاف من بٌن ما استولت عليو منذ قرابة 

 .J. Fعشرين عاًما، أدوات الطباعة اليت كانت للطابع الربليين الشهًن ج. ؼ. أ٤نر 

Ungerفيما بعد.  ، والذي سنعود إُف الكبلـ عليو 

 ارؽبع ٔـبق ِإؼؽخ "اٌعف١ط": 

كل من عاصرىم؛ فلم يضارعهم   -يف نشاطهم كتجار للكتب-فاؽ آؿ إلزفًن 
أحد يف سعة عبلقاهتم التجارية. وقد ىيأوا لؤلدب الفرنسي يف عصرىم انتشارًا كبًنًا 

وا يف إبعادة طبعهم للكتب الفرنسية، وَف يكن ميسورًا أف يتم ذلك عن طريق آخر. فنجح
عقد صفقات ضخمة مع إ٤نلرتا، وذلك ألف كل ْنارة الكتب اليت قامت بٌن إ٤نلرتا 

يف  -يف ىذا اٞنيداف أيًضا-والقارة األوروبية، كانت ٕنر حينئذ هبوالندا. وكاف آؿ إلزفًن 
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 اٞنكانة األوُف. 

وكانت مؤسسة إلزفًن تبيع كتبها ٠نلدة فعبًل، شأهنا يف ذلك شأف غًنىا من دور 
، وىي أسرة شهًنة من اجمللدين Magnusناشرين، وكاف من بٌن ٠نلدىم، آؿ ماجنوس ال

الذين قلدوا التجليدات الفرنسية يف ىذا العصر، كما جلدوا كتبًا أخرى لطابعٌن آخرين 
إُف سنة  2628، اليت ظلت قائمة من سنة Blaeuىوالنديٌن، من أمثاؿ مؤسسة ببلي 

 افية الكربى.  واختصت بنشر األطالس اٛنغر  2670

 :  Blaeuآي ثالٞ  -3

وىي ببلد البحارة. وكاف من أقطابو ويلم -تطور علم اٝنرائط تطورًا كبًنًا يف ىولندا 
يف -مؤسس تلك "الدار". وقد تعرؼ  Willem Janszoon Blaeuجانزوف ببلي 

، وحصل منو على Tycho Braheعلى تيشو براىي  -خبلؿ رحلة لو بببلد الدا٧نارؾ
اليت فاقت كل -معلومات قيمة يف علم الفلك واٝنرائط، ونشر عدًدا من اٝنرائط البحرية 

)أو  Globen en Kaartemakerعلى مثاؿ أطلس  -ما سبقها يف الدقة واٛنماؿ
 خرائط الكرة األرضية(، اليت نشرت أبمسرتداـ. 

 األؿٍػ اٌىج١ط: 

، كاف نشرىا لؤلطلس الكبًن الذي وضعو غًن أف أكرب سبب يف شهرة ىذه األسرة
يف أحد عشر ٠نلًدا "ُنجم  2620، والذي ظهر ألوؿ مرة يف عاـ Joanابنو جواف 
 النصف". 

وكاف اٜنفر على النحاس من أسباب ٤ناح طباعتو، ال يف اٝنرائط اٞنلونة ابليد 
كرب حجم ىذا فحسب، وإ٧نا يف الصور اٞنواجهة للعنواف والزخرفة أيًضا. وعلى الرغم من  

األطلس، وارتفاع ٖننو، إال أنو كاف مطلواًب للغاية؛ ح ى ليقاؿ إف دوقة سكانيا قد دفعت 
ثبلثٌن ألف فلورين ٖنًنا إلحدى نسخو الفاخرة. وَف يزؿ ىذا األطلس عظيم القيمة ح ى 

 الوقت اٜناضر. 
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وغًنه  ويتساءؿ اٞنرء عجًبا أماـ مثل ىذا اٞنشروع، كيف أمكن ٓنقيق ىذا األطلس
من الطبعات القد٬نة؟ ٬نكن تفسًن ىذا التساؤؿ من انحية، اب٦نفاض أجور األيدي العاملة 

االقتصادية  يف ذلك الوقت. ولكن يف كثًن من أمثاؿ ىذه اٜناالت ٩نب االعرتاؼ ابأل٨نية
. وكاف الناشر يشكرىم يف عبارات اإلىداء  لؤلمواؿ اليت كاف ٬ننحها األمراء اٞنشجعوف للعلـو
دوف ىذه اٞنوارد،  ابٞنديح يف أوؿ الكتاب. وما كاف ٟنذه األعماؿ العلمية الكربى أف تظهر
 األفراد. أو  وىو نفس ما ٓندث اليـو من عدـ إمكاف نشر أمثاٟنا دوف إعانة الدولة

 ثسأ ث١غ اٌىزت ثبٌّعاز:  -1

شر شكل جديد من ْنارة الكتب، ظهر يف السنوات األوُف من القرف السابع ع
 حينما بدأت تدخل ميداف اٞنزادات العامة، لتباع فيها ٞنن يدفع أعلى ٖنن. 

ىنا كانت ىوالندا أيًضا ىي البادئة يف ىذا اٞنيداف. ويف ليدف ٕنت اٞنبيعات األوُف 
 للكتب ابٞنزاد. و٪نتمل أف يكوف لودوفيك إلزفًن صاحب ىذه الفكرة. 

ف أدركوا بعد ذلك بقليل أهنم قد اىتدوا إُف طريقة لعقد وما لبث التجار أ
الصفقات، تضمن مصلحة الشاري والبائع على حد سواء؛ كي يضمن األخًن رُنًا أكثر،  
كما ٩ند الشاري ٠نموعات َف ْنمعها الصدفة؛ كما ٪ندث حتًما يف ٠نموعات الكتب 

أف ْنار الكتب، القائمٌن  اٞنوجودة يف اٞنتاجر. ومع ذلك فما لبثت الشكاية أف علت من
على ىذا النوع من اٞنبيعات، يستغلوف الفرص للتخلص من بعض الكتب القليلة القيمة؛ 
، كاف  وذلك عن طريق تصريفها خلسة ضمن الكتب اٞنباعة ابٞنزاد. وكما ٪ندث اليـو
يوزع على اٞنزايدين فهرس مطبوع للكتب اٞنعروضة للبيع. وكاف ىذا الفهرس يقسم 

 الًبا حسب أحجامها، كحجم الثمن والربع والنصف. الكتب غ

فأنذت  وما لبثت مبيعات الكتب ابٞنزاد يف ىوالندا أف لفتت أنظار الببلد األجنبية،
"جوزيف بذلك تدر٩نًا أ٨نية دولية. ومن ذلك ما فعلو أحد رجاؿ الدين اإل٤نليز، ويدعى 

لندف سنة  إدخالو ىذه العادة يف، كاف قد أقـا مدة هبوالندا، من Joseph Hillىل" 
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 انتشرت.  ؛ وذلك ببيعو مكتبة أحد زمبلئو الراحلٌن هبذه الطريقة اليت ما لبثت أف2676

وَف ٔنل مزادات الكتب من اٛنو اٞنثًن الذي يصاحب عادة كل اٞنزادات األخرى. 
حوادث  وعندما كانت الكتب النادرة توضع يف اٞنزاد فإف ذلك كاف يؤدي غالبًا إُف وقوع

 عجيبة جًدا. ومع ىذا فلم يبدأ عصر انتشار مزادات الكتب إال يف القرف الثامن عشر. 

وقد انتشرت تلك الطريقة أيًضا بفرنسا وأٞنانيا، مث وصلت إُف سكسونيا حواِف عاـ 
 ، حيث حاوؿ عبثًا ْنار الكتب األٞناف ١ناربتها. 2672

 ٘ٛاح جّغ اٌىزت اٌفطٔؽ١خ:  -2

ندا مكانة كبًنة يف ْنارة الكتب األوروبية يف القرف السابع ىكذا احتلت ىوال
َف تقم ابلدور األوؿ يف  -على الرغم من ازدىارىا األديب البلمع-عشر، ح ى إف فرنسا 

ّنعظم انتشاره إُف  -كما سبق أف ذكران-ىذا السبيل؛ ٣نا جعل األدب الفرنسي يدين 
الكتب، إذ  سيوف متخلفٌن يف ميداف ىواية ٗنعالتقليدات اٟنوالندية. ومع ىذا فلم يظل الفرن

، ُنيث Grolierأف ىواية الكتب يف فرنسا بقيت على تقليدىا اٞنتبع منذ عصر جرولييو 
 حافظت على فخامة الشكل، وىي ميزهتا اليت فاقت هبا دوؿ أورواب منذ البداية. 

 ٘ٛاح اٌىزت ِٓ وجبض األشطاف:

أينع بذخ العصر، ابزدًيد قوة اٞنلك، وتنافس األشراؼ يف ٘ناسهم ٛنمع الكتب، 
رجااًل ونساء، ٣نن عاشوا يف ببلط اٞنلوؾ واألمراء، ومن إليهم من ىواة ٗنع الكتب. وىو 
٘ناس بدأ ٓنت حكم لويس الثالث عشر ولويس الرابع عشر، وإف َف يبلغ أوجو إال ٓنت 

عشر، مث لويس السادس عشر. ومع ىذا، فنحن نبالغ  حكم خليفتيهما، لويس اٝنامس
جًدا إذا نسبنا إُف ىذين اٞنلكٌن األخًنين وببلطهما اىتماًما حقيقًيا ابألدب، إذ أهنما 
يقارانف على وجو أصح هبواة ٗنع الكتب الفاخرة يف اإلمرباطورية الرومانية؛ ُنيث ٬نكن 

إُف رجاؿ  Senecaسوؼ سينكا أف تنطبق ُنق السخرية البلذعة اليت وجهها الفيل
اإلمرباطورية الرومانية، على الكثًن من ىؤالء الفرنسيٌن يف القرنٌن السابع عشر والثامن 

يف كتابو:  La Bruyereعشر. فلم يكن من ١نض الصدفة أف يهزأ البرويًن 
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"Caracteres"  أو الشخصيات( من ىواة الكتب. إال أف ذلك ال ٬ننع من وجود(
ثقفٌن بٌن ىؤالء اٟنواة ٣نن َف يكن إنشاء مكتبة لديهم ٠نرد إرضاء نزوة الكثًن من اٞن

شخصية. و٬نكن القوؿ أبف ٠نموعات الكثًنين من ىواة ىذا "القرف العظيم"، قرف 
ديكارت وابسكاؿ وموليًن وراسٌن و"اٞنلك الشمس"، تشهد بروح "اٞننهج" 

Methodeويعترب كثًن من مكتبات ، اليت كانت ٕنيز الفلسفة والفن يف ذلك العصر .
 القرف السابع عشر ذا طابع جدي وعلمي. 

 ض٠ش١ٍ١ٛ ٚاٌىزت: 

 ويصدؽ ىذا مثبًل على كبار رجاؿ الدولة يف ذلك العصر، وىم ريشيليو ومازاراف
 وكولبًن. 

اٞنطبعة  -كما رأينا-فليس أدؿ على اىتماـ ريشيليو ابلكتب مثبًل من إنشائو 
 ٟنا أثر كبًن يف تقدـ الطباعة بفرنسا. اٞنلكية ابللوفر، اليت كاف

غًن أف مؤسس "األكاد٬نية الفرنسية" كاف أيًضا ىاوًًي للكتب من الطراز األوؿ، 
فلم ٫نصص فقط مبالغ كبًنة ٞنكتبتو اليت ما لبثت أف اشتهرت كمكتبة من أغىن مكتبات 

صادرة كتب أو أورواب، بل إنو َف يرتدد يف كثًن من الفرص يف االلتجاء إُف القوة، ٞن
 ٢نطوطات اشتهى ملكيتها. 

وبعد وفاة ريشيليو، أوصى أحد ورثتو ّنجموعاتو إُف السوربوف. إال أف جانًبا منها 
 قد ضم إُف اٞنكتبة اٞنلكية )وىي اٞنكتبة األىلية انآف(.

 : Mazarinِىزجخ ِبظاضاْ 

ا يرجع إُف أما مازاراف خليفة ريشيليو، فكاف مولًعا ابلكتب حقيقة ىو انآخر ولعً 
 شبابو األوؿ. 

وقد وجد ريشيليو ومازاراف معاواًن عظيًما ألُناثهما يف شخص أمٌن مكتبتهما 
، الذي اشتهر اٚنو يف اتريخ الكتاب من ّنذكرة نشرىا يف Gabriel Naudeجابرييل نوديو 
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أو  ،"Advis pour dresser une bibliotheque"، ٓنت عنواف 2607عـا 
بة". وكاف ذلك أوؿ ١ناولة لوضع اْناه منظم يسًن فيو علم "نصائح إلنشاء مكت

. وقد قاـ نوديو بعمل قوائم )جرد( ٛنميع متاجر Bibliographie"الببليوجرافيا" 
الكتب األوروبية ُنماسة ال تكل، وبدقة عظيمة، ح ى بلغ ّنحتوًيت "مكتبة مازاراف" 

.  تدر٩نيًا إُف ٙنسة وأربعٌن ألف ٠نلد، وىو رقم ١نرـت

 Asiniusوكاف الكاردانؿ يطمع يف أف يصًن ابلنسبة لفرنسا "كأسنيوس بوليوف" 

Pollion أو بعبارة أخرى يف أف ٩نعل مكتبتو مكتبة يراتدىا اٛنمهور. وىي فكرة كاف ،
، عندما تقرر 2647قد فكر فيها ريشيليو من قبل: وقد ٓنققت ىذه الفكرة يف عاـ 

 ألسبوع. فتح مكتبة مازاراف للجمهور مرة يف ا

غًن أف تلك األًيـ السعيدة َف تدـ طويبًل. فما لبث مازاراف أف طرد من منصبو بعد 
 ىذا بسنتٌن، كما بيعت مكتبتو الرائعة وتبدد مشلها يف خبلؿ "حروب الفروند"

Fronde  ونظرًا لتحطم نوديو بسبب ىذه الكارثة، فقد استجاب إُف نداء اٞنلكة .
ملكة السويد، اليت اشرتت ٢نطوطات مازاراف، وتوجو إُف  Christineكريستٌن 

 ستوكهوَف، حيث صار أميًنا ٞنكتبة ىذه اٞنلكة. 

وما أف عاد مازاراف إُف السلطة، وأخذ يف ٗنع ٠نموعات جديدة، ح ى استدعى 
أمٌن مكتبتو القدًن. إال أنو مات يف أثناء عودتو، دوف أف يقدر لو اٞنسا٨نة يف إنشاء 

، واليت ال تزاؿ تضم إُف اليـو 2692اراف الثانية، اليت فتحت للجمهور سنة مكتبة ماز 
 ٠نموعة من أىم ٠نموعات الكتب العامة بباريس. 

 : Colbertِىزجخ وٌٛج١ط 

كاف كولبًن أيًضا من اٟنواة اٞنتحمسٌن ٛنمع الكتب. وبينما ترؾ الكاردانؿ مازاراف 
بتو ابلكتب، ٤ند كولبًن يشرتؾ بنفسو أمر تزويد مكت -بصفة عامة- Naudeإُف نوديو 

يف تنمية مكتبتو. وقد عاونو يف ذلك اٞنبعوثوف الفرنسيوف يف اٝنارج، فضبًل عن أف مركزه 
السامي، قد ساعد أيًضا على تقدًن ىداًي عظيمة من الكتب إليو، كما أنو اشرتى أخًنًا 
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 بضع ٠نموعات كاف بعضها ىاًما.  -على عدة دفعات وابٛنملة-

 -اليت بلغت ٙنسة عشر ألًفا-وقد ابع أحد أفراد ذرية كولبًن ٠نموعة ٢نطوطاتو  ىذا
 . Ecu، إُف لويس اٝنامس عشر؛ الذي دفع لو فيها مائة ألف "إيكي" 2708يف عـا 

أما كتبو اٞنطبوعة، فقد بيعت ابٞنزاد، ٣نا أدى إُف تشتيت التجليدات الرائعة 
اٞنصنوعة من جلد اٞناعز، واليت كانت ٓنمل شاراتو )وىي اٜنية ومعناىا ابلبلتينية 

coluber .وزينت هبذه التجليدات اٞنكتبات اٝناصة العديدة يف ذلك العصر .) 

 : ٘ٛاح آذطْٚ ٌٍىزت فٟ اٌمطْ اٌؽبثغ ػشط

من بٌن األٚناء األخرى اليت اشتهرت يف سجبلت ىواية الكتب يف القرف السابع 
أخو لويس الثالث عشر. وكانت لديو  Gaston d’Orleansعشر، جاستوف دورلياف 

، وكلتا٨نا موجوداتف ٠Bloisنموعتاف ضخمتاف، إحدا٨نا بباريس، واألخرى بقصر "بلوا" 
وزير لويس الثالث  Pierre Seguier سيجوييو انآف ابٞنكتبة األىلية. كذلك كاف بيًن

عشر أيًضا جامًعا كبًنًا للكتب، وىاوًًي مرىف الذوؽ للتجليدات. فقد أنشأ تدر٩نيًا 
إُف جانب  -٠نموعة ضمت  -اليت كاف ٩نتمع هبا أعضاء األكاد٬نية الفرنسية-ّنكتبتو 

ؼ ٢نطوط شرقي، كما  ما ال يقل عن أربعة آال -كتبها اٞنطبوعة اليت بلغت عشرين ألًفا
مكتبة تقل عنها كما، وإف َف تكن  Jean Ballesdensكاف لكاتب سره جاف ابلداف 

 تقل عنها نوًعا وروعة. 

 أٌٚٝ اٌّىزجبد اٌؼبِخ األٌّب١ٔخ: -3

 : Brunswickِىزجخ ثطأع٠ٚه 

أحد تبلميذ نوديو، والذي سار على منواؿ - Leibnitzكاف الفيلسوؼ اليبنتز 
، أمينًا 2676قد صار يف عاـ  -أستاذه يف تنظيم اٞنكتبات دوف أف يقلده تقليًدا أعمى

، Wolfenbuttel، مث استدعى إُف مدينة ولفنبتل Hanovreٞنكتبة ّندينة ىانوفر 
 Augusteج لونبور  -إلدارة اٞنكتبة اليت كاف قد أنشأىا الدوؽ أوجست دي برانزويك



 211 

de Brunswick- Lunebourg ٠نموعاتو، اليت   2644، حٌن نقل إليها يف عاـ
. وكانت ىذه اٞنكتبة موضع إعجاب اٞنعاصرين يف Hitzacherكانت بقصر ىتزاشًن 

ىذا العصر، لكثرة كتبها وقيمتها الثمينة. وعلى الرغم من مشاغل الدوؽ أوجست 
كتبة جانبًا من وقتو لتزويدىا ابلكتب؛ إُف حد العديدة أبمور اٜنكم، فقد خصص ٟنذه اٞن

، ما يقرب من مائة وستة عشر ألف ٠نلد، وىو رقم 2666أهنا ضمت عند وفاتو يف عاـ 
فاؽ ١نتوًيت اٞنكتبة اٞنلكية بباريس. كما أنو أنشأ بنفسو فهرًسا ٟنذه اٞنكتبة يف أكثر من 

 أربعة آالؼ صفحة. 

ٓنفة وسط ٠نموعة اٞنكتبات األٞنانية اليت كانت -مث صارت مكتبة ولفنبتل 
مكتبة برانزويك األىلية، وما ىي غًن مثل واحد من كثًن غًنىا. ويثبت ىذا  -الرائعة

اٞنثل أف اٞنكتبات األىلية يف عصران نشأت من مكتبات األمراء يف القرف السابع عشر؛ 
 أو أهنا ٧نت ٧نًوا عظيًما يف ىذا العصر. 

 ِىزجخ ثطٚؼ١ب: 

وثيقة تقرر  Jutlandّنعسكره َنوتبلند  2659خب األكرب يف عاـ وقع اٞننت
ّنقتضاىا فتح مكتبة قصر برلٌن للجمهور؛ وإف يكن معىن ىذا اللفظ أضيق بكثًن من 
معناه انآف. وكاف ذلك أصل تكوين مكتبة بروسيا األىلية اٜنالية. وقد نشط اٞننتخب 

بتنميتها؛ ليس فقط ابقتناء نشاطًا كبًنًا  Frederic Guillaumeفردريك غليـو 
 ٠نموعات عديدة ىامة؛ وإ٧نا بتخصيص ميزانية سنوية اثبتة ٟنا أيًضا. 

٬نكن أف نضيف إُف ىذه اٞنكتبة أيًضا مكتبات أىلية أخرى نشأت من مكتبات 
الدوؽ ألربت  2558األمراء، ومنها مكتبة الدولة يف ميونخ؛ وىي اليت أنشأىا يف عاـ 

ٞنكتبة األىلية بفينا، واليت ٬نكن الرجوع أبصلها إُف اإلمرباطور ، واAlbert Vاٝنامس 
 مكسملياف األوؿ؛ وذلك دوف أف نغفل ذكر مكتبة ابريس اليت سبق الكبلـ عنها. 

 اٌح١بح فٟ ِىزجبد األِطاء اٌىجطٜ: 

تشرتؾ ٗنيع مكتبات األمراء يف صفة عامة، تنحصر يف أف اتر٫نها يعترب يف تعاقب 
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مستمر من اٜنوادث السارة أو اٞنشؤومة. فهناؾ حكاـ يهتموف ابلكتب شخصًيا، 
 و٫نصصوف مبالغ ضخمة ٞنكتباهتم، وآخروف يهملوهنا، ويدعوهنا ٓنيا حياة ال نشاط فيها. 

يف عاـ  -من ىامبورج- Peter Lambechوما أف صار اٞنؤرخ العاَف بيرت المبخ 
جد كنوزىا الثمينة مغطاة بطبقة كثيفة من الرتاب، أمينًا ٞنكتبة ببلط فينا، ح ى و  2660

 ُنيث اضطر إُف قضاء عاـ كامل يف بذؿ جهد جهيد إلعادة ترتيبها.

وفيما يتعلق بسهولة إابحة حق االرتياد، ظلت مكتبات األمراء موضع التغيًن 
والتبديل اٞنستمر، فبينما ترؾ اٞننتخب األكرب بسخاء لؤلمراء حرية استعماؿ مكتبة 

، بقصر حق االستعارة على "اٞنستشارين 2722قصر، ٤ند أمرًا آخر يصدر يف عاـ ال
 السريٌن اٜنقيقيٌن"، وحدىم وأعضاء أكاد٬نية العلـو فقط. 

وإذا استطاع أمٌن اٞنكتبة أف يوطد نفوذه لدى اٜناكم، فإف ذلك كاف ذا أ٨نية 
عدمو من أ٨نية  أساسية يف ازدىار اٞنكتبة. وقد عرؼ بوضوح وجود ىذا النفوذ أو

يف -اعتمادات اٞنيزانية اٞنخصصة ٟنذه اٞنكتبات. وكاف ٧نو مكتبات األمراء يتوقف 
 إُف حد كبًن على ٠نرد اٞنصادفات.  -٠نموعو

 رـٛضاد فٓ ػّبضح اٌّىزجبد:  -4

تطورت اٞنكتبات، فيما ٫نتص ابٞنظهر اٝنارجي على مر الزمن. ويف الوقت الذي 
على القمطر متبعة طواؿ اٛنانب األكرب من القرف السادس ظلت فيو عادة وضع الكتب 

عشر، ٤ند أنو قد عم تدر٩نًا اتباع نظاـ خاص يف قاعات اٞنكتبات، وذلك بوضع الكتب 
رأسية على ألواح يف شكل أرفف ُنذاء اٛندراف. وغالًبا ما كانت تلك األرفف تصل يف 

 تفاع القاعة. ارتفاعها إُف السقف، ٣نا تطلب إنشاء ٣نر يف منتصف ار 

قد طبق ألوؿ مرة يف اٞنبىن  -أي طراز القاعات-و٪نتمل أف ىذا الطراز اٞنعماري 
الرائع، الذي بىن ّندريد، يف النصف الثاين من القرف السادس عشر، ٞنكتبة اإلسكورًيؿ 

Escurial مث اقتصر األمر على اتباع ىذا الطراز وحده، وَف يتغًن إال يف وسط القرف .
 ر؛ حينما حلت ١نلو طرؽ معمارية أخرى، أكثر سهولة من الناحية العملية. التاسع عش
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 اٌجصخ فٟ اٌؼّبضح ٚاٌعذطفخ:

ىيأت القاعات الضخمة اٜنرية اٞنطلقة للخياؿ الفين عند اٞنعماريٌن. وكثًن منها 
 يكشف عن ٗناؿ كبًن يف قباهبا وأعمدهتا وأسقفها اٞنلونة وأفاريزىا. 

ري اٞنكتبات، اليت من "الطراز اٝنليط"، َف تفتهم القيمة وعلى الرغم من أف معما
الزخرفية للكتب اٞنصفوفة على أرفف، وأتثًنىا اٛنماِف يف اٞنظهر العاـ؛ فبل جداؿ يف أف 
البذخ اٞنعماري يف ٠نموعو يف تلك اٞنكتبات يطغى قليبًل على ىذه الكتب، ُنيث أف 

الرئيسي. ومع ىذا فلم يكن ذلك عيبًا يف اإلطار الزخريف احمليط ابلكتب، قد صار اٛنزء 
ىذا العصر، الذي أغرؽ يف حب البذخ. وكاف ال بد من أف تتخذ قاعات الكتب مظهر 
اٞنتحف. وقد أتكد ىذا القصد أيًضا بوضع كرات أرضية أو ٚناوية أو صناديق زجاجية 

 مليئة ابلتحف الفنية وكل أنواع الطرائف النادرة يف وسط القاعة.
أبف كثًنًا من ىواة الكتب كانوا أيًضا ىواة ٛنمع التحف  -إُف حد ما-ا ويفسر ىذ

 -الذي سبق الكبلـ عنو Pierre Seguierالفنية. ومن أمثلة ذلك إقامة بًن سيجوييو 
قاعات للقراءة يف قصره، الذي وضع فيو ٠نموعات من اٝنزؼ الصيين، كانت ٓنفة أندر 

 من الكتب نفسها.
  :Sainte Genevieveِىزجخ ؼبٔذ ج١ٕف١١ف 

ومن أحسن األمثلة لقاعة مكتبة من "الطراز اٝنليط"، قاعة مكتبة سانت جنيفييف 
القد٬نة، اليت أتسست يف بداية القرف الثامن عشر. فهنا ٤ند اٞنيل إُف البذخ يف الزخرفة، 

بات قد احتفظ ابتزانو، وَف يتعد ارتفاع القبة اٜندود اٞنعقولة. على أف معظم قاعات اٞنكت
 galeriesمرتفعة ارتفاًعا عظيًما، ح ى لـز األمر مرات عديدة إُف بناء شرفات عليا 

ُنذاء اٛندراف بغية تقسيمها إُف قسمٌن، أحد٨نا فوؽ انآخر، وبغية ٔنفيض ارتفاع 
 األرفف العظيم؛ وإف َف تغن تلك الطريقة عن استخداـ السبلَف اٞنتحركة أيًضا.

 ِىزجخ ف١ٕب:

ات العديدة اليت أنشئت هبا شرفات عليا، قاعة من أٗنل القاعات، ومن بٌن اٞنكتب
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وىي القاعة الشهًنة، ذات القبة العالية؛ واليت أقيمت يف بداية القرف الثامن عشر، ٞنكتبة 
القصر بفينا، واليت أنشأىا اٞنهندس النمسوي الكبًن، وأخصائي الطراز اٝنليط، وىو 

وقد ظلت تلك القاعة على حاٟنا، دوف  .Fischer von Erlachفيشر فوف إرالخ 
مرتًا،  78تغيًن، ح ى يومنا ىذا. وىي تعترب من أروع آاثر فينا. فهذه القاعة البالغ طوٟنا 

مرتًا، واحملبلة ابألعمدة الكورنثية الرخامية، واألعمدة اٞنربعة، واألسقف  25وارتفاعها 
ائطية واألشكاؿ احملفورة على اٞنلونة بش ى األلواف والتماثيل العديدة والزخارؼ اٜن

اٝنشب اٞنذىب، تكوف يف ٠نموعها وحدة ٟنا أتثًنىا الفين الرائع، الذي ال يقطعو إال 
 وجود السبلَف العالية العديدة البلزمة للبحث عن الكتب. 

 : Weimarِىزجخ ٠ّٚبض 

وىناؾ مثل آخر لقاعات اٞنكتبات، وإف كاف أقل ضخامة؛ ونعين بو مكتبة و٬نار 
األىلية، اليت تضم ثبلث شرفات عالية، بعضها فوؽ بعض، بيضاوية الشكل، وتتدرج يف 
السعة، وأعمدهتا الرخامية وتيجاهنا ١نبلة ابلذىب. وقد علقت على اٛندراف لوحات فنية،  

ت ىذه اللوحات والتماثيل النصفية العديدة، والكرات كلما خبل ٟنا مكاف. وقد تعاون
 األرضية الضخمة يف إظهار صفة اٞنتحف اليت أريد إعطاؤىا لقاعة الكتب. 

وىناؾ أمثلة عديدة للقاعات اٞنكتبية، ذات "الطراز اٝنليط"، وعلى األخص يف 
نوًعا كبًنًا يف زخارؼ اٞنكتبات الديرية واألسقفية أبٞنانيا اٛننوبية والنمسا، حيث ٤ند ت

 اٞنوضوع الرئيسي اٞنتبع يف الزخرفة. 

 اٌزج١ٍساد اٌؼبز٠خ:  -1

سار التجليد الفخم جنبًا إُف جنب مع ٗناؿ العمارة. غًن أف معظم التجليدات يف 
ات القرف السابع عشر َف تنتم إُف ىذا النوع الفاخر كما سبق القوؿ، إذ كانت ٠نرد ْنليد

لبلستعماؿ العادي. و٤ند يف مكتباتنا عدًدا كبًنًا من التجليدات اٞنصنوعة من جلد 
العجوؿ والضأف، يرجع إُف ىذا العصر، وزينت أبشكاؿ كقشر السلحفاة، أو لونت 
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بكربوانت اٜنديد، وليس هبا زخارؼ إال على ظهرىا فقط. أما التجليدات اإل٤نليزية 
رىا أكثر بساطة، وشكلها اٞنتواضع أكثر وضوًحا، اٞنصنوعة من جلود النعاج، فمظه

بسبب خلو أجزائها الداخلية، أو دعاماهتا، من الورؽ اٞنصمغ؛ ُنيث تظهر دعائمها من 
 الورؽ اٞنقوى ابدية العياف. 

بعد -ىذا وقد كانت التجليدات العادية اٟنوالندية واألٞنانية اٞنصنوعة من الرؽ 
رة األبيض اٞنتٌن اٞنصقوؿ، مع زخرفتو زخرفة بسيطة، تصنع من جلد اٝننزي -إعادة غسلو

وكتابة العنواف "ابٜنرب الصيين" يف اٛنزء العلوي األملس من ظهر الكتاب. أما يف 
على العكس -التجليدات اإليطالية واإلسبانية اٞنصنوعة من الرؽ فكاف العنواف يكتب 

دات أية دعائم من الورؽ على طوؿ ظهر الكتاب، كما أنو َف يكن ٟنذه التجلي -من ذلك
اٞنقوى على اإلطبلؽ، إُف حد أهنا كانت لينة وطرية مشاهبة لتجليدات الكتب الصغًنة 

 اٞنصنوعة من جلد الوعل. 

 اٌزج١ٍساد اٌف١ٕخ:  -2

هبذه  -كما ذكران–غًن أف كبار ىواة الكتب واألمراء والنببلء، َف يقنعوا 
فرنسا؛ حيث كاف التجليد الفين موضع االعتبار؛  التجليدات البسيطة للغاية، وخاصة يف 

 كما كاف اٜناؿ يف عصر فرانسوا األوؿ وىنري الثاين.

 : Le Gascon"ؿطاظ ٌٟ جبؼىْٛ" 

سائًدا أيًضا يف  -أبقسامو، وما بو من أغصاف الغار الزخرفية-ظل طراز )الفانفار( 
زخرؼ أبزىار منثورة بداية القرف السابع عشر. ومن انحية أخرى ٤ند أف التجليد اٞن

)كأزىار الزنبق واٜنروؼ األوُف، وغًن ذلك(، من انحية أخرى، قد ظل أيًضا موضع 
التقدير منذ عصر ىنري الثالث. غًن أف طرازًا زخرفًيا جديًدا فعبًل، ما لبث أف ظهر يف 
السنوات األخًنة من حكم لويس الثالث عشر، وىو طراز استخدمت فيو الزخارؼ 

قطة، اليت تتحوؿ هبا األشكاؿ اللولبية الدقيقة اٞنتشابكة، إُف نقط صغًنة الصغًنة اٞنن
متقاربة بعضها من بعض، تبدو كقطعة من نسيج العنكبوت فوؽ سطح الغبلؼ كلو، أو 
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ٓنيط ابٛنزء األوسط من التجليد؛ اٜناوي لشارات صاحب الكتاب. و٩ندر ابٞنبلحظة أف 
راز اٝنليط. وٟنذا فبل ٠ناؿ للكبلـ يف اتريخ ىذا الطراز ال ٬نت بصلة إُف زخرفة الط

 التجليد عن فرتة حقيقية "للطراز اٝنليط" كفرتة "الطراز اٝنليط" يف اتريخ الفن. 

 تبدو الزخارؼ على ظهر الكتاب أيًضا، بل وح ى على اٛنانب اٝنلفي 

 
للتجليد )أو البطانة(. وكاف ىذا اٛنانب غالًبا ما يغطى ابٛنلد أو ابٜنرير يف 
التجليدات الفاخرة. أما الصفحات اإلضافية التالية للتجليد، واليت كانت تصنع فيما 

معرقة. وكذلك كاف اٜناؿ  -يف الغالب-مضى من الورؽ األبيض العادي، فقد ظلت 
 اٞنذىبة، أو اٞنلونة أحيااًن. ابلنسبة ٜنواؼ الكتاب اٞنعرقة، أو 
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. وال Le Gasconىذا ويعزى ابتكار الزخرفة اٞننقطة إُف اجمللد "ِف جاسكوف" 
نكاد نعرؼ شيًئا عن حياتو اٝناصة، ح ى وال عما إذا كاف ىذا االسم ىو اٚنو اٜنقيقي؛ 

 أو لقبًا يدؿ على مسقط رأسو. 

فلور٬نوف ابدييو وقد قاؿ بعضهم إف )ِف جاسكوف( ىو ٠نلد آخر يدعى 
Florimond Badier كاف قد صنع ْنليدات من نفس الطراز. ولكننا نعلم انآف ،
 أهنما ٠نلداف ٢نتلفاف. 

 أزشبض ؿطاظ "ٌٟ جبؼىْٛ" فٟ فطٔؽب: 

أما أف )ِف جاسكوف(، أو تبلميذه قد عملوا لكبار ىواة ٗنع الكتب يف ذلك 
، وريشيليو، ومازاراف، Gaston d’Orleansالعصر، من أمثاؿ جاستوف دورلياف 

 والعاَف "نقوال كلود فابري دي بًنيسك" Dupuyوديبوي  Seguierوكولرب وسيجوييو 

Nicolas- Claude Fabri de Peiresc  فذلك أمر اثبت ثبوت سرعة ١ناكاة ىذا
 الطراز اٞنتميز يف كافة أ٥ناء فرنسا والببلد اجملاورة. 

 2662الذي ٪نتمل استمراره يف العمل إُف سنة -ويعترب )ِف جاسكوف( نفسو 
أعظم مبتكري ىذا العصر، أو على األرجح مبتكر التجليدات اٞنعروفة ابٚنو،  -تقريًبا

واليت تعترب روائع، تفوؽ إنتاج كل مقلديو، ال من انحية اٛنماؿ فحسب، بل أيًضا من 
 ارفو. انحية عظمة اٝنياؿ الذي ألفت بو زخ

 Florimondكذلك ذكران أحد معاصري )ِف جاسكوف(، ويدعى فلور٬نوف ابدييو 

Badier،  والذي بقيت لو 2645الذي عرؼ عنو أنو صار اتجرًا للكتب يف عاـ ،
ثبلث ْنليدات ٓنمل توقيعو، و٦نص من بينها ْنليدة مبطنة َنلد اٞناعز اٞنزخرؼ بزخارؼ 

 منقطة فاخرة.

جمللد الوحيد يف القرف السابع عشر، الذي ٬نكن نسبة ويعترب )ِف جاسكوف( ا
ْنليداتو إليو، بطريقة موثوؽ هبا. وإذا كنا على علم أبٚناء غًنة من اجمللدين من أمثاؿ: 

وأخًنًا ماسيو رويت  Louis- Joseph Duboisولوي جوزيف ديبوا  Boyetبواييو 
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Mace Ruette -أف نعرؼ بصفة  فمن احملاؿ -٣نن تعزى إليهم بعض التجليدات
 أكيدة ْنليدة واحدة من أعماٟنم. 

نوع من  Augustin du Seuilكذلك ينسب إُف أوجستاف دي سي 
التجليدات، استخدـ منذ هناية القرف السادس عشر، وإف يكن ىذا اجمللد َف يعمل إال 
منذ بداية القرف الثامن عشر، وىذه التجليدات ١نبلة إبطارين، كل منها مكوف من ثبلثة 

 خطوط رفيعة مع زخرفة الزواًي اٝنارجية لئلطار الثاين بزخارؼ زىرية.

 أزشبض ؿطاظ "ٌٟ جبؼىْٛ" ذبضط فطٔؽب:

كاف طراز )ِف جاسكوف( من بٌن األشكاؿ اليت حاكتها يف ىوالندا أسرة من 
، وىي اليت سبق الكبلـ عنها، واليت Magnusاجمللدين، تدعى أسرة ماجنوس 

اٞنعدة للبيع. وكانت  Elzevierاستخدمت الزخارؼ اٞننقطة لتجليدات كتب الزفًن 
ىذه التجليدات مصنوعة عادة من جلد اٞناعز األخضر؛ بينما كاف اٛنلد األ٘نر ىو 

 اٞنفضل يف فرنسا وغًنىا. 

ؿ الدين تضم عدًدا كبًنًا من حيث كانت طبقة النببلء وكبار رجا-ويف إ٤نلرتا أيًضا 
٤ند أف طراز )ِف جاسكوف( قد دخل فيها على يد صمويل مًنف  -ىواة الكتب

Samuel Mearne(6)، ٠نلد اٞنلك جيمس الثاين James II والذي مزج بٌن ،
الزخارؼ اٞننقطة والزخارؼ غًن اٞننقطة، وذلك عن طريق إعطائهما أشكاؿ األىلة، 

 ، وغًنىا من األزىار.وزىرات اٝنزامى الزخرفية

                                                 
 .Jacques IIيطلق عليو الفرنسيوف اسم جاؾ الثاين ( 6)
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 : Janseniste (7)ؿطاظ اٌزج١ٍس اٌجبٔؽ١ٕٟ

وىكذا كاف طراز )ِف جاسكوف( ىو الطراز الشائع يف ذلك العصر، وإف َف يكن 
ابن "ماسية رويت"  Antoine Ruetteالطراز الوحيد. فقد صنع اجمللد "أنطواف رويت" 

Mace Ruette  .للملك لويس الرابع عشر وببلطو ْنليدات زخارفها أكثر اعتدااًل 

وقد زاد أمر رد الفعل ىذا فيما بعد، فصنعت ْنليدات كادت تكوف خالية ٕناًما 
 من الزخارؼ، إُف حد االقتصار على اٛنلد وحده يف إظهار التأثًن الفين للتجليد. 

واٞنناقض ٕناًما لؤلهبة  ذات اٞنظهر اٞنتقشف-وقد أطلق على ىذه التجليدات 
 يف مطلع القرف الثامن عشر، اسم "التجليدات اٛنانسينية" -الشائعة يف ذلك العصر

Jansenistes تشبيًها ٟنا بصرامة االْناىات الدينية واٝنلقية، اليت عرفت هبا "الطائفة ،
 اٛنانسينية". 

                                                 
، وعرفػػػت Janseniusأخػػذت التسػػمية عػػن االسػػم الػػذي اشػػتهرت بػػو طائفػػة مػػن رجػػاؿ الػػدين يف فرنسػػا، تزعمهػػا ( 7)

 .Jesuitesبتقشفها ومعارضتها لليسوعيٌن 
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اف ذلك ويف مقابل ذلك، كاف جلد اٞناعز ٫نتار من أجود األصناؼ، ورّنا ك
ىو الذي  -وىو اإلحساس الذي استيقظ أخًنًا-اإلحساس َنماؿ اٛنلد يف حد ذاتو 

أدى إُف رد الفعل الذي حدث ضد اإلغراؽ يف التذىيب، الذي ابلغ فيو ح ى النهاية 
 ميل العصر إُف البذخ، وخاصة يف عهد "اٞنلك الشمس". 

 ظذبضف ِزٕٛػخ: 

ما لبثت زخارؼ )ِف جاسكوف( األوُف أف زادت شيًئا فشيئًا، ّنا طرأ عليها من 
مستحداثت متنوعة. وأخذ اٜنفاروف يف بيعها يف نفس الوقت، الذي كانوا يبيعوف فيو 
، قاـ بعملها فنانوف للمجلدين خاصة. وكانت الزخارؼ اٞنصنوعة على شكل  ٧ناذج رسـو

شائعة االستعماؿ خاصة يف  –2602رت سنة واليت ابتك-وردة صغًنة، أو مروحة 
إيطاليا، اليت استعملت إُف جانبها شارات كبًنة على ْنليداهتا. وقد أدخلت ىذه 
الزخارؼ أيًضا يف أٞنانيا، وإف َف تضارع مثيبلهتا الفرنسية؛ إال على يد ٠نلدي ىيدلربج 

Heidelberg وتو ىنري" وحدىم، ٣نن احتفظوا ابلتقاليد اٞنتوارثة، منذ أًيـ "أOtto 

Henri . 

وىي اليت ضمت إليها - Casselىذا و٬نكن العثور يف مكتبة اٜناكم مدينة كاسل 
على أمثلة ٗنيلة، الستخداـ الطراز الفرنسي يف  -فيما بعد مكتبة األمًن اٞننتخب

 "الزخارؼ اٞننقطة". 

ًِب ٚٔزبئجٙب:   حطة اٌضالص١ٓ ػب

، ابلنسبة ألٞنانيا عادة، فرتة ركود أو تقهقر ّنعىن 2602تعترب الفرتة اليت تلت عاـ 
أصح. ذلك ألف كفاح حرب الثبلثٌن عاًما، قد استنفذ قوى الدولة سياسيًا واقتصادًًي،  
كما تسبب يف حدوث فقر شامل، تبله ضعف يف الثقافة العامة، َف يزؿ إال تدر٩نًا. وقد 

سا، قبل ذلك ببضع عشرات من السنٌن، يف عهد اٜنروب حدث مثل ذلك يف فرن
(، كما وأف الصراع الدامي، واالنقبلب الشامل يف اٜنياة يف 2598 -2560الدينية )

 ىذه الفرتة أيًضا؛ كل ذلك كاف واباًل على ثقافة الدراسات األدبية وىواية الكتب. 
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 أظِخ اٌىزبة األٌّبٟٔ:  -1

األٞناف، إُف أسواؽ فرنكفورت وليبزج، غًن  ، َف يرسل الناشروف2635يف سنة 
. وَف يرتفع اإلنتاج إُف مستواه 2623كتااًب لعاـ   2358كتااًب جديًدا، يف مقابل   086

القدًن إال حواِف منتصف القرف الثامن عشر. وىي نسبة تتفق ٕناًما مع التغًنات اليت 
ي ىيأ للهولنديٌن فرصة طرأت على عدد السكاف. وكاف ىذا التدىور يف أٞنانيا، ىو الذ

رفع مستوى إنتاجهم، وبيع كتبهم، إُف حد كبًن؛ ح ى إف اٞنصورات اليت ظهرت يف 
أٞنانيا، يف خبلؿ القرف السابع عشر، َف تكن إال صورة ابىتة من فن اٜنفر اٟنولندي 
والفرنسي. وقد عانت ْنارة الكتب الكثًن من التقليد الذي جعل حقوؽ الناشرين حربًا 

رؽ، ٣نا اضطر الكثًنين إُف ١ناولة درء ىذا اٝنطر ابٜنصوؿ على امتيازات كاف من على و 
مساوئها، عدـ إمكاف تنفيذىا بدقة، وخاصة يف بلد َف يكن موحًدا كأٞنانيا يف ذلك 
الوقت، كما عاىن الطابعوف الدا٧ناركيوف ىم أيًضا الكثًن من ىذا الفساد يف ذلك الوقت: 

الدا٧ناركي ضحية للتقليد الذي َف يقتصر حدوثو على داخل إذ وقع اإلنتاج الطباعي 
حدود الدولة، وإ٧نا تعداىا إُف اٝنارج أيًضا، حيث قلد طابعو أٞنانيا الشمالية، وخاصة يف 

الكتب الدا٧ناركية، إُف حد أف الكثًن من ىذه الكتب الصادرة يف ذلك  Lubeckلوبك 
 نت قد طبعت فعبًل أبٞنانيا. كا  -واليت قيل إهنا طبعت يف كوبنهاجن-العصر 

أما فيما ٫نتص ابلتجليد، فقد التـز األٞناف تقاليد القرف السادس عشر، وإف كانت 
براعة الصناع اليت اشتهر هبا عدد من التجليدات القد٬نة، قد صارت اندرة. وكانت 

 دة. صبلت ٠نلدي ىيدلربج ابألساليب الفرنسية اٛنديدة، ال تعترب إال شذوًذا يثبت القاع

 ٔٙت اٌّىزجبد:  -2

إذا كانت اضطراابت اٜنروب الدينية قد شلت حركة متاجر الكتب، فإف ذيوٟنا  
 كانت أكثر واباًل على اٞنكتبات األٞنانية. 

 ٔٙت اٌىبص١ٌٛه ٌٍّىزجبد: 

 Palatinateأقدـ اٞنكتبات اٛنامعية أبٞنانيا، ىي مكتبة "مقاطعة ابالتينات" 
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، واليت سبق ذكرىا. وىي تعترب من أضخم مكتبات ىذا Heidelbergالشهًنة هبيدلربج 
 العصر. 

، إثر استيبلء جيش تيلي 2603وقعت ىذه اٞنكتبة يف أيدي الكاثوليك عاـ 
Tilly  على اٞندينة. مث أىداىا إُف البااب الزعيم الكاثوليكي الكبًن مكسملياف دوؽ ابفارًي

Maxmilien de Baviere لفاتيكاف. وأخًنًا ضمت إُف ٠نموعات ا 

 ئصطاء اٌّىزجبد اٌؽ٠ٛس٠خ: 

أما من جانب الربوتستانت، فنجدىم ال يقلوف عن الكاثوليك يف ميداف النهب. 
وقد دعا اٞنلك جوستاؼ أدولف ملك السويد الربوتستانت إُف مقاومة الكاثوليك 

 اٞننتصرين، ووضع يده على مكتباهتم حيثما مر، وخاصة مكتبات كليات اٛنزويت. 

ناطق اليت كانت ميداف قتاؿ، استوُف على ٗنيع اٞنكتبات، الواحدة تلو ويف اٞن
كاف جوستاؼ أدولف قد   2602األخرى، مث نقلها إُف السويد كغنيمة حرب. ويف سنة 

، وىي اٞنكتبة اليت أىداىا ٠نموعات من الكتب اليت كاف قد Upsalأسس مكتبة أبساؿ 
 غنمها من العدو. 

الذي بدأ يف اتريخ اٞنكتبات السويدية بعد وفاة  استمر ىذا العهد اٞنزدىر،
جوستاؼ أدولف. ففي حروب شارؿ جوستاؼ يف بولندا ودا٧نارؾ، مت االستيبلء على 
عدد كبًن من الكتب كغنيمة حرب. ذلك ألف نببلء السويد اٞننتمٌن إُف اٛنيش ضباطًا، 

ستشار أو اٞنلحقٌن بديواف قائد اٛنيش، وخاصة صهر شارؿ جوستاؼ، وىو اٞن
 Magnus Gabriel de la Gardieاإلمرباطوري ماجنوس جابرييل دي ال جاردي 

قد اتفقوا  Eric Oxenstierneومستشار إمرباطوري آخر يدعى "إريك أوكسنستًنف" 
 اتفاقًا مدىًشا على اإلفادة من فرص اٜنرب، ٞنصاٜنهم الذاتية، أو ٞنصاٌف الدولة. 

، استيبلء اٛنيوش  حًقا كاف من نتائج كل حرب كبًنة حدثت منذ القدـ إُف اليـو
الظافرة على مكتبات العدو. إال أنو َف ٪ندث قط، سواء قبل ىذه اٜنروب السويدية أو 
بعدىا، حدوث مثل ىذا النهب الشامل الذي حدث حٌن انتصار السويديٌن؛ كما أف 
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تب، ٠نرد استيبلئهم عليها، على عكس ما جرى السويديٌن أنفسهم قد ٕنسكوا بتلك الك
عليو العرؼ اٜنريب فيما بعد، من إعادة الكتب اٞنستوُف عليها إُف أصحاهبا عند عقد 

 الصلح. 

 اٌّىزجبد إٌّٙٛثخ: 

من بٌن اٞنكتبات األٞنانية اليت فرضت عليها أكرب جزية من اٞننتصرين السويديٌن، 
، ومكتبة ىيئة كنيسة فراونربج Braunsbergرج مكتبة كلية اٛنزويت ّندينة براونزب

Frauenberg وقد أىدى جوستاؼ أدولف ٠نموعاهتم اٞنكتبية، إُف مكتبة أبساؿ .
Upsal كما ضم إليها اٛنانب األكرب من اجملموعات اٞنستوُف عليها يف ورزبرج ،

Wurzbourg  وماينزMayence  كذلك هنب السويديوف يف نفس 2632سنة .
، وكلية اٛنزويت ّندينة ىايليجنشتات Erfurtا أديرة إرفورت الوقت تقريبً 

Heiligenstadt بينما دمر حلفاؤىم أمراء ىس ،Hesse  جانبًا من مكتبة اٛنزويت
وىم الذين استولوا أيًضا على ٠نموعة اٛنزويت بدير  Paderbornّندينة ابدربورف 

. Eberbachإبرابخ" ؛ كما استولوا على أكرب جانب من مكتبة دير "Fuldaفولدا 
وىذا بينما يعترب أىل برانزويك مسئولٌن عن تدمًن مكتبة اٛنزويت ّندينة ىيلدشاًن 

Hildesheim . 

القد٬نة، فلم تعد فقط منذ سنوات طويلة ٠نرد ظل  Corveyأما مكتبة كوريف 
إذ استولت عليها اٛنيوش السويدية ما ال يقل عن -ابىت ٞنا كانت عليو يف اٞناضي 

بل إف جانبًا كبًنًا منها قد التهمتو النًناف أيًضا. إال أنو يف  -2630رات يف عاـ ٙنس م
الكبًن يف الفرار بكتبهم عند اقرتاب  zwiefaltenمقابل ذلك ٤نح رىباف دير "زفيفالنت" 

السويديٌن، مث عادوا هبا فيما بعد مرة أخرى دوف خسارة. أما الفرتة األخًنة من حرب 
الثبلثٌن سنة، فكانت واباًل بوجو خاص على اٞنكتبات الديرية ببوىيميا ومورافيا، وقد 

ميا بقصر ىرادشن نقلت منهما إُف ستوكهوَف اجملموعة اٞندىشة اليت كانت ٞنلوؾ بوىي
Hradshin  برباج، مث ضمت إُف مكتبة اٞنلكة كريستينا، اليت أخذت معها عند رحيلها
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من السويد جانبًا كبًنًا من ىذه الكتب؛ ُنيث ٤ند مثبًل معظم ٢نطوطاهتا يف الفاتيكاف. 
غًن أف اٛنزء الذي بقي من تلك اٞنكتبة ابلسويد، قد صار نواة للمكتبة اٞنلكية 

 . مث زاد زًيدة كبًنة بفضل غنائم شارؿ جوستاؼ يف حروبو ببولندا والدا٧نارؾ. بستوكهوَف

، أو Codex Argentusوكما سبق أف ذكران، نقل السويديوف اٞننتصروف كتاب 
، حيث َف يزؿ Upsalالكتاب الفضي الشهًن، وسط ىذه الظروؼ إُف مدينة أبساؿ 

 موجوًدا هبا إُف اليـو ّنكتبة اٛنامعة. 

ال يعوزان ضرب األمثلة ٟنواة الكتب يف القرف السابع عشر، ٣نن اىتموا 
ابٞنطبوعات القومية أبورواب. ففي فرنسا ٬نكن أف تذكر من بٌن ىؤالء ضابط اٜنرس 

 والذي كاف أوؿ من اىتم برواًيت الفروسية الفرنسية.  Cisternay du Fayاٞندعو 

أف ٠نموعات الكتب يف تلك الفرتة، كانت ٟنا صفة عاٞنية بوجو عاـ. فكانت  غًن
اٞنؤلفات العلمية ال تزاؿ ٓنجبها اللغة البلتينية، ح ى إف فهرس سوؽ عيد الفصح بليبزج 

Leipzig  يضم مثبًل سبعٌن يف اٞنائة من اٞنؤلفات اٞنوضوعة ابللغة 2652عاـ ،
ؤلفات العلمية ابللغة البلتينية كانت األساس الذي قامت البلتينية. و٬نكننا أف نؤكد أف اٞن

 عليو سوؽ الكتب يف ذلك العهد. 

ومع ىذا فقد أخذ ىواة الكتب يقدروف شيًئا فشيًئا مشاىًن مؤلفي فرنسا وإيطاليا،  
كما وجدت انآداب اٟنوالندية واإلسبانية واإل٤نليزية مشرتين ٟنا أيًضا يف األسواؽ 

 األٞنانية. 

وإذا كاف جملموعات الكتب يف ذلك الوقت صفة دولية، من حيث اللغة، فقد 
اتسع نطاقها أيًضا من انحية اٞنوضوعات، وذلك على الرغم من أف الدراسات الفقهية 

كانت ال تزاؿ ٓنتل   -اليت كانت ٓنوي أيًضا الكتب الوعظية الشائعة االستعماؿ دائًما
فسنا ىنا يف عصر مؤلفي الكتب اٞنتعددة اللغات مكانة غالبة على غًنىا. إننا لنجد أن

واٞنوضوعات، حيث ظل العلم ميااًل إُف العموميات، وحيث ظل التخصص فكرة ٠نهولة 
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إُف ذلك اٜنٌن. وكاف العاَف ال يزاؿ يف مقدوره أف يتفوؽ يف كافة اٞنيادين. وصار من 
 مادة أخرى على التواِف.  اٞنيسور رؤية أستاذ واحد ٪ناضر أحيااًن يف مادة، وأحيااًن يف

ويبدو أنو كاف ٪ناضر يف اٞنادتٌن بنفس اٞنقدرة والكفاية. وقد تغلغلت الروح 
بٌن مكتبات ذلك العصر  -اليت ٕنيز أيًضا جزء من القرف الثامن عشر-اٞنوسوعية 

وعلمائو. ومن األمثلة اٞنميزة للمؤلفٌن اٞنتعددي الثقافة حينئذ، العاَف اإليطاِف الشهًن 
، الذي تروى عن حدة ذاكرتو Antonio Maggliabecchiنطونيو ماليابكي أ

اٞندىشة قصص عدة، رّنا كانت صحيحة. كما تروى قصص عديدة أخرى عن الفوضى 
 واليت كاف يعيش فيها وسط أكواـ الكتب اليت ٗنعها. -اليت ال تصدؽ-

 اٌىزت األٌّب١ٔخ:  اٌّطاوع اٌىجطٜ ٌّزبجط -1

شهدت متاجر الكتب األٞنانية يف خبلؿ القرف السابع عشر مركز الثقل يف ْنارهتا، 
ينتقل من اٛننوب الغريب، إُف الشماؿ الشرقي، وكانت سوؽ الكتب يف ليبزج، قد 
ازدىرت يف هناية القرف السادس عشر ازدىارًا كبًنًا، حٌن بدأت فهارس ىذه السوؽ يف 

الثبلثٌن عاًما كانت قد ألقت هبذه السوؽ مرة . على أف حرب 2594الظهور يف سنة 
أخرى يف دائرة اإل٨ناؿ؛ ُنيث احتفظ سوؽ فرنكفورت القدًن بسيادتو إُف حواِف عاـ 

، عندما استعادت ليبزج اٞنكانة األوُف هنائيًا. كذلك صارت مدف أخرى مثل يينا 2682
Iena ودرسدف ،Dresden  بينما ا٧نحت مراكز ىامة لتجارة الكتب يف نفس الوقت؛

من ىذا النشاط مدف أخرى مثل كولونيا وسرتاسبورج، بعد أف كاف ٟنا يف اٞناضي دور 
المع يف ىذا السبيل. كل ىذا التغيًن كاف ارتباطًا مباشرًا بتقهقر اٞنطبوعات البلتينية اليت  

 كانت قد غزت السوؽ يف اٞناضي على حساب اٞنطبوعات األٞنانية. 

 اٌـبثؼْٛ إٌبشطْٚ: 

اف ْنار الكتب، إما انشرين أو وسطاء؛ وإف كانوا غالبًا، يزاولوف العملٌن مًعا. ك
 على أف إحدى الصفتٌن ظلت غالبة على األخرى بوجو عاـ. 
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وَف يعد األمر متعلًقا ابٛنمع بٌن مهنيت الطابع واتجر الكتب، يف يد واحدة؛ كما  
نآخر. ومع ىذا فقد ظلت كاف اٜناؿ يف اٞناضي؛ وانفصل فرعا الصناعة أحد٨نا عن ا

إُف ذلك الوقت فئة من الطابعٌن كانوا يف الوقت ذاتو من الناشرين. وىؤالء ىم الذين  
امتياز  -هبذه الصفة-كانوا طابعي اٜنكومة واجملالس والدواوين واٛنامعات. وكاف ٟنم 

طبع ونشر الواثئق الرٚنية للسلطات واٞنؤسسات. كما كاف ٟنم أيًضا يف الغالب حق 
حتكار الكتب اٞندرسية وكتب تعليم أصوؿ الدين والتقاوًن واٛنرائد؛ كما التزموا بتقدًن ا

النسخ اإلجبارية للدولة عن كل طبعة من طبعاهتم، فضبًل عن التزاـ حدود أسعار معينة، 
مع التقيد ابستخداـ مواد جيدة يف صناعتهم. وقد ٕنتعوا يف مقابل ذلك ابمتيازات عدة، 

ن الضرائب والعوائد اٛنمركية و٠نانية اٞنسكن. وٟنذا ال نعجب إذا رأينا منها اإلعفاء م
 ىؤالء احملظوظٌن موضع حسد غًنىم من الطابعٌن وْنار الكتب. 

 اٌّجٍسْٚ رجبض اٌىزت: رجبضح اٌىزت اٌظغ١طح:  -1

يبلحظ من جانب آخر حدوث ٢نالفات أخرى يف سائر ميادين ْنارة الكتب. ومن 
 -حيث كانت صناعتهم ال تدر عليهم أرابًحا كافية-اٞندف الصغًنة  ذلك ما فعلو ٠نلدو

من توسيع ميداف نشاطهم غالبًا ابالشتغاؿ ابلتجارة يف الورؽ ويف الكتب الشعبية اٞنختلفة 
والكتب الصغًنة، كالكتب الوعظية والشعبية، وتفسًن األحبلـ واألحاجي و٠نموعات 

وع من اٞنطبوعات، وإف كاف يصعب علينا الطب الشعيب والتقاوًن وغًن ذلك، وىو ن
اليـو أف نقدر مدى انتشاره، إال أنو ال بد وأنو كاف سلعة من أكثر السلع اٞنباعة انتشارًا 
يف ذلك الوقت. وكانت ىناؾ أيًضا مؤسسات ىامة للتجليد، مضطرة إُف االنسياؽ يف 

اٞننشورة اٛنديدة، ميداف ْنارة الكتب، بسبب أف بعض الناشرين، كانوا ٩نلدوف كتبهم 
ويدفعوف ٖنن ىذه التجليدات كتبًا أخرى جديدة يعيد اجمللد بيعها ٜنسابو اٝناص. وكاف 
من الطبيعي أف تثًن تلك األخطاء تعارًضا بٌن مصاٌف اجمللدين ومصاٌف الوسطاء. وبعد 
 جداؿ كثًن، توصلوا يف النهاية إُف اتفاؽ َف يعد ّنقتضاه للمجلدين حق االْنار إال يف

 نطاؽ الكتب الصغرى. 
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 اٌطلبثخ:  -2

إذا كانت سوؽ الكتب قد عانت الكثًن من اٝنبلفات اليت قامت بٌن التجار 
والصناع، فقد قدر ٟنا أف تواجو صعوابت من نوع آخر. فمنذ عصر الطباعة األوؿ، كاف 

 ال بد من عمل حساب للرقابة. 

 اٌطلبثخ اٌس١ٕ٠خ: 

مرسوًما يف ىذا اٞنوضوع، مث تلتو بعد  2486أصدر كبًن أساقفة ماينز يف عاـ 
ذلك عدة مراسيم اببوية تعلن صراحة وجوب مراقبة اٞنطابع ٜنماية الكنيسة من خطر 

بدأت الكنيسة الكاثوليكية يف نشر قوائمها  2563نشر اٞنؤلفات اإلٜنادية. ويف عاـ 
يف جامعة . أما Index librorum prohibitorumابلكتب احملرمة واٞنعروفة ابسم: 

برقابة ٗنيع اٞنؤلفات الدينية.  2506ابريس، فكانت كلية البلىوت هبا ٢نتصة منذ عاـ 
، إابف اٜنروب الدينية بغية تنفيذ 2537وقد استعملت ىذا اٜنق خاصة يف عاـ 

 احملاكمات الصارمة ضد الطابعٌن العاملٌن يف خدمة أنصار اللوثرية. 

 اٌطلبثخ اٌؽ١بؼ١خ:

بع عشر خاصة عصر الرقابة الدينية، وإف كانت الرقابة السياسية يعترب القرف السا
قد بدأت تقـو بدور كبًن شيئًا فشيئًا؛ وذلك على الرغم من أهنا َف تتطور حًقا إال يف 

 القرف التاِف. 

كاف مقصد الرقابة قبل كل شيء ىو الدفاع عن الدين واألخبلؽ الفاضلة، وإف  
ثيل مصاٌف الدولة أيًضا. وٟنذا كاف ال بد للحكاـ ٕن -يف نفس الوقت-كاف من مبادئها 

من مزاولة تلك السلطة يف داخل حدودىم، ومن أجل ذلك كانت الرقابة تزاوؿ يف 
٢نتلف اٞنقاطعات األٞنانية بطرؽ متباينة للغاية وبصراحة متفاوتة يف حدهتا بٌن والية 

 وأخرى. 

تقـو على منع  -س الوقتيف نف-على أف ٛننة الكتب اإلمرباطورية كانت مهمتها 
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االعتداء على االمتيازات اإلمرباطورية اٞنمنوحة لتجار الكتب. على أف اٜناؿ يف فرنسا 
٪نـر "على كل شخص أًًي كانت حالتو  2563قد بلغ حد إصدار مرسـو يف عاـ 

وظروفو أف ينشر أو يطبع أو يكلف أحًدا بطبع أي كتاب أو رسائل أو غًنىا، ويعاقب  
ذا اٞنرسـو ابلشنق واٝننق". على أف ىذا القانوف، وإف َف ينفذ بدقة ٓنت كل ٢نالف ٟن

إال أف الرقابة ما  -الذي ساد فيو روح التسامح الكبًن يف الواقع-حكم ىنري الرابع 
لبثت أف عادت إُف صرامتها وشدهتا يف عهد لويس الثالث عشر وريشيليو، ح ى صار 

أف ٩نرؤ اٞنرء على طبع وبيع )اٞنازارينيات( اليت  (8)من اٝنطر يف أثناء حرب الفروند
نشرت مع ىذا ابنآالؼ. وعلى الرغم من ضخامة اٛنهاز القانوين احمليط ابلرقابة، إال أنو 
َف يكن من النادر إفبلت كتاب ما من عيوف الشبكة وينجو من اٞنصادرة، اليت كاف ال بد 

كما ٓندث اليـو -لة أف اٞننع كاف غالًبا أف ٪نكم عليو هبا، ونعلم أيًضا من كثًن من األمث
 ّنثابة إعبلف وَف يؤد إال إُف زًيدة بيع ىذا الكتاب سرًا.  -أيًضا

 اٌزع٠ٚط ٚحك االِز١بظ:  -3

نبلحظ أف التزوير قد صار يف ذلك الوقت وابًء حقيقيًا أشد من الرقابة بكثًن؛ 
أقدـ حق امتياز يرجع يف أٞنانيا ُنيث قامت ١ناولة ٜنماية كل كتاب إبقامة حق امتياز لو. و 

 إُف أوائل القرف السادس عشر. 

وقد حـر ّنقتضاه إعادة طبع الكتاب. أما يف حالة منح صاحب الكتاب امتيازًا 
إمرباطورًًي، فمعىن ذلك أف قرار اٜنظر إ٧نا يشمل كل أٞنانيا. وكاف ىذا اٜنق يسري ٞندة 

متياز" لصاحب الكتاب، يطبع غالًبا يف سنة أو لبضع سنٌن. وٟنذا الغرض كاف "أمر اال
بدئو. أما عقوبة اٞنخالفة ٟنذا القرار، فكانت توجب دفع غرامة تتفاوت قلة وكثرة. ومع  
كل ىذا فقد بقي التزوير، على الرغم من كل ىذه اللوائح وكثًنًا ما شوه اٞنزوروف الكتاب 

ىن صلة ابلطبعة األصلية األصلي، كما كاف ٪ندث أف يضيفوا إليو مبلحق، َف يكن ٟنا أد
                                                 

حػػرب أىليػػو قامػػت بفرنسػػا إابف حداثػػة لػػويس الرابػػع عشػػر، ضػػد سياسػػة وزيػػره مػػازاراف. وكلمػػة "فرونػػد" يف اللغػػة ( 8)
و النبلػػة(. واسػػتعماؿ ىػػذا اللفػػظ سػػخرية قصػػد منهػػا التعبػػًن عػػن ىػػذه اٜنػػرب األىليػػة الفرنسػػية معناىػػا اٞنقػػبلع )أ

 )اٞنرتجم(.



 202 

 للكتاب. 

 ثفطٔؽب:  1686اٌّطؼَٛ اٌٍّىٟ اٌظبزض فٟ ػبَ 

كاف ذلك اٞنرسـو أساًسا إلعادة تنظيم ْنارة الكتب فيما يتعلق بفرنسا، ٣نا وضع 
على ٓنديد  -فيما ٫نتص بباريس-حًدا ٜنالة الفوضى السابقة. وقد نص ىذا اٞنرسـو 

 شخًصا، وأف يعرفوا البلتينية واإلغريقية، وأف يستقروا عدد التجار الطابعٌن بستة وثبلثٌن
يف حي اٛنامعة. وَف يكن عدد الرقباء اٞنلكيٌن اٞنكلفٌن ّنراقبتهم يقل عن تسعة وسبعٌن 
رقيبًا، كما كاف للتجار والطابعٌن غرفة نقابية يرأسها نقيب وأربعة مساعدوف، بينما كوف 

من اٞنشرفٌن. ىذا وقد حظيت اٞنطابع واٞنكتبات اجمللدوف واٞنذىبوف طائفة عليها أربعة 
التجارية ُنرية كبًنة نسبيًا طيلة "القرف العظيم"، كما حظيت بظروؼ مبلئمة لنموىا يف 
الغالب. وكانت احملافظة على حق االمتياز يف فرنسا، أسهل منها يف أٞنانيا اٞنفككة، كما 

تب بباريس، وعدد قليل من اٞندف زاد يف سهولة اإلشراؼ عليها يف فرنسا طبع أغلب الك
 األخرى. 

على أنو يف مقابل ذلك، َف يستطع التجار والطابعوف الفرنسيوف الدفاع عن 
 حقوقهم ضد تزويرات اٟنولنديٌن اليت كانت منتشرة غاية االنتشار، كما سبق أف ذكران. 

 أؼؼبض اٌىزت:  -4

َف تكن أسعار الكتب قد ٓنددت بعد يف القرف السابع عشر. حقيقة حدد الناشر 
ٖنن بيع الكتاب يف األسواؽ )مثل تسعًنة فرنكفورت أو تسعًنة ليبزج(، إال أف 
اإلضافات اليت كاف يتقاضاىا التجار احملليوف، كانت متفاوتة للغاية. وَف يبدأ نشر فهارس 

تب يف أٞنانيا، إال بعد السنوات األوُف من القرف الثامن التجار، مبينًا عليها أسعار الك
قائمتو  2740حٌن نشر يف عاـ - Georgiعشر. ويبلحظ أف التاجر جورجي 

 -مبيًنا هبا عدد صفحات كل كتاب وٖننو Repertoire Europeenاألوروبية الكبًنة 
 قد أاثر سخط زمبلئو من التجار. 

لية، يبلحظ أهنا كانت مرتفعة يف ذلك الوقت. وّنقارنة ىذه األسعار ابألسعار اٜنا
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ومن أمثلة ذلك يف ميداف األدب الشعيب، أف عامبًل من مدينة ليبزج دفع مبلغ سبعة 
"gros""جروس" 

؛ ٖننًا لكتاب األانشيد، وىو ما يعادؿ أجره 2722، حواِف عاـ (9)
إذا ما قورف ابألسعار اٞنتداولة للكتب األجنبية يف -عن يـو كامل. على أف اإلنتاج احمللي 

كاف سعره أعلى بقليل نسبيًا، ويرتاوح بٌن بنسٌن وٙنسة بنسات   -أٞنانيا يف ذلك الوقت
، َف 2664الورقة يف طبعة من شيشروف بليبزج عاـ  أٞنانية للورقة الواحدة، يف حٌن أف

 2690تكن تساوي أكثر من بنسٌن. غًن أننا ٤ند الطبعات اإللزفًنية اٞننشورة سنة 
تصل إُف اثين عشر بنًسا، وىو ٖنن يتفق مع إخراج أعلى بكثًن؛ ذلك ألنو ٣نا ال شك 

بصفة عامة إُف مستوى  فيو أف إخراج الكتاب يف أٞنانيا يف القرف السابع عشر، َف يصل
واليت ترجع إُف القرف -رفيع، فإف أدوات التصوير القد٬نة اٝناصة ابٜنفر على اٝنشب 

قد استخدمت غالبًا رغم أهنا َف تعد صاٜنة لبلستعماؿ. كذلك غالًبا ما  -السادس عشر
٤ند يف نفس الكتاب خليطًا عجيًبا من زخارؼ عصر النهضة، احملفورة على اٝنشب، ومن 

 عناوين احملفورة على النحاس من "الطراز اٝنليط". ال

 اٌؼبزاد إٌمبث١خ ٚاالؼزجساز إٌمبثٟ فٟ أٌّب١ٔب:  -5

تدر٩نيًا إُف مهنة  -بعد أف كاف يقـو بو الطابع يف ابدئ األمر-ٓنوؿ صهر اٜنروؼ 
 خاصة، بينما احتمت مهنة الطابعٌن وراء حواجز العادات النقابية الصارمة. 

اٞنراف للصانع ترتاوح بٌن أربعة أعواـ وٖنانية. وح ى بعد انتهاء التمرين  وكانت مدة 
، قبل أف "cornut" كاف على الصيب أف ٬نر بعض الوقت يف مرحلة يعرؼ فيها ابسم

يصًن زميبًل يف نقابة الطابعٌن. ولبلوغ ذلك كاف عليو أف يرشح لو ويقبل؛ ّنعىن أنو ٩نب 
ليت تتفاوت يف غرابتها وغموضها، وكانت عبارة عن عليو اٝنضوع لسلسلة من اٞنراسم ا

سلسلة من األعماؿ الرمزية تستقبل خبلٟنا جامعات العصور الوسطى تبلميذىا الصغار. 
أي "الشهادة"؛  "deposition")وقد أطلق على ىذه اٞنراسم اسم عاـ، وىو لفظ 

 لزمبلئو.  فضبًل عن أف اٞنرشح كاف عليو أف يدفع ضريبة معينة، وأف يقيم وليمة

                                                 
 عملة نقدية كانت متداولة يف ذلك الوقت، وىي أصل الكلمة العربية غرش وغروش.( 9)
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وكاف الزميل بعد أف يصبح عضًوا ابلنقابة؛ ٬نضي بضع سنٌن يف الغالب يف التجوؿ 
أبٞنانيا، حيث كاف يقابلو زمبلؤه ابلرتحاب حيثما نزؿ، إذا كاف ملًما بعرؼ النقابة 

أال يقبل أي عمل إطبلقًا يف أي مطبعة من  -يف مقابل ذلك-وعاداهتا. وكاف عليو 
على طبع كتاابت  -دوف ترخيص من الرقابة-انت تعيش اٞنطابع السرية العديدة اليت ك

 جدلية ٠نهولة اٞنؤلف، أو منشورات للتشهًن. 

، الذي خضعت لو النقاابت فيما بعد، َف يكن يف  ومن اٞنؤكد أف النظاـ الصاـر
ابدئ أمره، إال نظاًما دفاعيًا عن الطابعٌن ضد منافسة اٞنطابع السرية. غًن أف تلك 

ما لبثت أف فسدت، ح ى صارت استبداًدا حقيقًيا، حيث تعترب أنظمة  اٜنواجز النقابية،
نقاابتنا اٜنالية أرحم بكثًن إذا ما قورنت هبا. أما الببلد السكندانفية، حيث كانت اٞنطابع 
يف الغالب يف أيدي أٞناف، وٓنت النفوذ األٞناين ٕناًما، فقد خضعت نتيجة ذلك أيًضا 

ها الطابعوف اٟنولنديوف والفرنسيوف واإل٤نليز. وَف ٔنتف تلك للعادات األٞنانية، بينما رفض
 العادات النقابية إال يف بداية القرف التاسع عشر فقط. 
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 اجلزء اخلامش 

 القرن الثامن عشر
 فن الكتاب يف عصر لىيش اخلامش عشر

Rocailleػظط ؿطاظ رج١ٍس "اٌطٚوبٞ"  -1
(22) : 

الذي ساد يف الفن، وابلتاِف يف الكتاب -َف يعد "الطراز اٝنليط" الثقيل الظل 
يتفق مع فكرة اٜنياة اليت امتازت هبا  -الفين، ح ى بدء ١نكم لويس اٝنامس عشر

الطبقات العليا يف القرف الثامن عشر. فاٝنمًنة االجتماعية اليت ٧نت تدر٩نًيا يف أعماؽ 
إُف قياـ الثورة  -يف هناية القرف-د من أف تؤدى طبقات الشعب، واليت كاف ال ب

الفرنسية، َف يكن أتثًنىا قد وصل إُف السطح بعد، إذ الواقع أف كل شيء كاف ىادًً 
ابٚنًا، طاٞنا احتفظ الببلط والنببلء ّنظاىرىم الفخمة، اليت كانت اٛنماىًن يف اٝنارج 

 بدأ للطبقات العليا، أف تبدى ٥نوىا أعظم آًيت االستحساف واإلعجاب ببذخها، ح ى
اٜنياة ال ٬نكن أف تستقيم، دوف اكتماؿ مظاىر الرتؼ يف حفبلت ال تنقطع، من البهجة 

 واٜنبور. 

 ضٚح اٌؼظط وّب ٠ؼجط ػٕٙب ؿطاظٖ: 

َف يطبع اٜنب اٞنستهرت بطابعو كل ٚنات عصر من العصور، كما طبع ذلك العصر؛ 
ح ى صار اإللو الصغًن اجملنح، َنعبة سهامو رمزًا ٟنذا العهد، بينما صار شعر الرعاة من 
أحب أنواع األدب إُف القراء. أما يف الفن، فقد صارت مناظر الغراـ ىي اٞنفضلة دائًما؛ 

صار إلو اٜنب يقـو بدوره عن طريق مؤامرات احملظيات، يف سبيل بل وح ى يف السياسة، 
 بعض رجاؿ الدولة أو ضد بعضهم انآخر. 

                                                 
 ( طراز اٞنيناء.22)
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وىكذا وجدت تلك الفكرة عن اٜنياة تعبًنىا الفين، يف "طراز عصر الوصاية"، 
ومعظم حكم لويس اٝنامس عشر. وقد حل ١نل البذخ والثقل، جو مضيء خفيف 

يف اٞنكتبات، فقد حلت الكتب ذات األحجاـ الصغًنة  الظل، وجو أعياد وأانقة. أما
 شيئًا فشيًئا، ١نل الكتب الكبًنة من "حجم النصف". 

Rococoظذطفخ ؿطاظ  -2
Vignetteٚؿطاظ  (22)

(20) : 

أخذ اٜنفر على النحاس مكانة أعظم يف زينة الكتاب، وأدى رسالة أىم يف ميداف 
الزخرفة، عما كاف عليو من قبل. فلم تعد زخرفة الكتب قاصرة على الرسـو اٜنقيقية 
فحسب، بل تعدى األمر ذلك إُف اإلكثار من زخرفة الصفحات ابلزخارؼ الصغًنة 

vignettesر يف بدء كل فصل من فصوؿ الكتاب، أو يف ، واألفاريز الزخرفية، واألزىا
هنايتو. ومن أكثر الرسـو اليت نبلقيها. بٌن ىذه الصور الصغًنة، رسـو نآٟنة اٜنب الصغًنة 

أي  Vignette(. )ويرجع إطبلؽ كلمة 25البلىية اٞنمنطقة بعناقيد الورد )شكل 
النوع كانت على  "الكرمة الصغًنة"، على ىذا النوع الزخريف، إُف أف أوُف زخارؼ ىذا

، الزخارؼ احملاطة  شكل عناقيد الكرـو وأغصاهنا(. وقد سادت يف إطارات ىذه الرسـو
 . Sو Cِنطوط على شكل حريف 

 

 ( عنواف كتاب رٚنو وحفره مورو الصغًن25)شكل 

                                                 
 معناىا زخرفة الطراز القدًن.( 22)

 معناىا زخرفة الصور الصغًنة.( 20)
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 ؿطاظ ٠ٌٛػ اٌربِػ ػشط فٟ فطٔؽب: 

من الرسامٌن  اعةٗنذا النوع، من الكتب الفنية حد الكماؿ، هبوما لبثت أف بلغت 
 مع بفضل رسومهم الرائعة اٞننسجمة فعبًل -ٌن، ٣نن أمكنهم هبواٞنصورين الفرنسيٌن النا

 ذلك الذوؽ ترضي فعبًل  اقوا كتبً لأف ٫ن -طبيعة اٜنفر على النحاس ومع موضوع الصور
ا فيو من حب للمرح، وىو الذوؽ الذي وجد تعبًنه ّنالرفيع، الذي امتاز بو ىذا العصر، 

 ٌنا ما ٤ند عدـ تناسب ب. غًن أنو غالبً "ابلزخارؼ الصغًنة"يف الكتب اٞنصورة اٝناص 
ر النهضة. صالرسـو والنص يف ىذه الكتب، كما ىو اٜناؿ يف عدد كبًن من كتب ع

، كما اْنو االىتماـ والعناية  وبةوكانت الغلبة ٟنذه الرسـو على حساب النصوص اٞنكت
 كلها إُف الزينة اٝنارجية. 

 اٌطٚاز األٚي: 

من الشخصيات اليت ٕنثل االنتقاؿ من اٞنيل إُف البذخ يف العصر السابق، إُف روح و 
ا ، الذي كاف تلميذً Bernard Picart كارياٝنفة يف الفن اٛنديد، شخصية برانر ب

شتهر بنشاطو الكبًن يف أمسرتداـ. ومن أ، كما Sebastien Leclercلسباستياف لكلر 
٬نكن أف -والطبعات الكبلسيكية. غًن أف أوؿ مثل  راةكتب: التو بٌن ما صوره من ال

للشكل اٛنديد يف فن الكتاب، ٤نده يف طبعة قصة الرعاة للكاتب الغرامي  -نذكره فعبًل 
، Daphnis et Chloe " وكلوىينداف" ، واٞنعروفة ابسمLongusاإلغريقي لو٤نوس 

 عن لوحات رٚنها ١نفورة، نقبًل ، وصورت برسـو 2728واليت ظهرت بباريس يف عاـ 
على لويس  ا، الذي كاف وصيً Philippe d’Orleansفيليب دورلياف  بنفسو الدوؽ

 اٝنامس عشر يف صباه. 

 Claude Gillotالفن اٛنديد، الفناف كلود جيلو  يكاف من بٌن أوائل ٣نثل  كذلك
ة شاملة، أمكنو ذا عبقري ىذا فناانً  و"جيل" . وكافWatteauأستاذ الفناف الشهر واتو 

لوحات ذات قوة مبتكرة، ومرح يندر  -يف موضوعات متباينة للغاية-ر بفضلها أف يبتك
ٝنرافات ال " وجوده يف فن الكتاب يف ىذا العصر. ومن أروع ما رسم خاصة رسومو
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 Fables de la Motte (2729.)" موت

 : Boucherثٛش١ٗ 

ىذا فلم يبلغ الكتاب الفرنسي، يف القرف الثامن عشر أوج هبائو، إال يف عاـ  ومع
، ١نبلة أبكثر من مائيت Moliere يًن، وكاف ذلك يف طبعة صدرت ٞنؤلفات مول2734

 Francoisنسوا بوشيو الرسـو اٞنصور الشهًن فر  ا١نفورة طبقً  "زخرفة صغًنة"

Boucher اٞنعروؼ ابلسبلمة واٝنصوبة الفائقة -ـ هتم ىذا الرساي. وفيما عدا ىذا، َف
التصور، والذي كاف يرسم لوحاتو بروعة، وىي اللوحات اليت كانت موضع إقباؿ كبًن 

 ا. بفن الكتاب إال عرضً  -لدى الشعب

ا اعتربت طبعة موليًن اٞنذكورة أىم أعمالو يف ىذا اٞنيداف. ويرجع إتقاهنا أيضً  وقد
لكة ّنا تاز أيضً ٬نومهارتو. على أنو  Laurent Carsفار لوراف كار ٜنإُف مقدرة ا

)أو التغًنات(، أتليف  Metamorphosesالزخرفة، اليت ظهرت يف صورة لكتاب 
كتاب تعاوف يف نشره عدد آخر من كبار   وىوOvide (2767- 2772 .) دأوفي

 زفيوآ Gravelotو لاألخصائيٌن يف الزخرفة الصغًنة يف ذلك العصر من أمثاؿ: جراف
Eisen  ومورو الصغًنMoreau le Jeune  وشوفارChoffard  وغًنىم. ىنا ٤نح

الصورة  طيعأف ي -عن طريق التظليل-واستطاع  الفناف يف التوفيق بٌن األضواء والظبلؿ،
 أكرب بكثًن ٣نا كاف ينتظر ٓنقيقو يف مثل تلك اٞنساحات احملدودة.   افراغيً ا اتساعً 

 : Cochin le filsوٛشبْ االثٓ 

ن كرسوا ا عند الفنانٌن انآخرين؛ ٣نمثل ىذه العبقرية يف إظهار الظبلؿ أيضً  ٤ند
 Marillierوشوفار وماريلييو  زفيأنفسهم ٝندمة فن الكتاب من أمثاؿ كوشاف االبن وآ

 وخاصة جرافلو ومورو الصغًن. 

لعنواف ل يف أف الفضل يرجع إُف كوشاف االبن يف خلق الصورة اٞنواجهة كوال ش
frontispice  ،ا يصحبها من كتابة العنواف اٞنتباعدة. إال أف ّنواحملفورة على النحاس

رىا يف عدد من الكتب، بل ثالعديدة اليت ن "الزخارؼ الصغًنة"فضلو الرئيسي، يرجع إُف 
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فيها صور أطفاؿ ٣نتلئٌن الىٌن متجمعٌن يف  ٤ند وح ى يف الكتب العلمية منها، واليت
صور رمزية متنوعة، وقد ٓنولوا إُف آٟنة اٜنب واألرواح. وكلها زخارؼ كانت موضع تقدير 

 الفن يف عصر لويس اٝنامس عشر.

. وال ريب يف أنو أجاد ادقيقً  ارفيعً  اكوشاف نفسو، فكاف قبل كل شيء رسامً   أما
 -، مث عمل يف مصنع جاؾا٣نتازً  االذي كاف حفارً استعماؿ اإلزميل يف مصنع والده، 

آخر من أساتذة فن  ا. وكاف ىذا أستاذً Jacques- Philippe le Basفيليب ليبا 
 اٜنفر على النحاس، كما كاف مصنعو مقصد الكثًنين. 

 ٚشٛفبض ٚآ٠عْ ِٚبض١١ٍ٠ٗ:  Oudryأٚزضٞ 

ل كتب القرف الثامن عشر، ْنب اإلشارة إُف طبعة  ٗنمعرض اٜنديث عن أ يف
 اٞننشورة بٌن سنيت "Fables de la Fontaine" ،"ٌنخرافات ال فونت"كتاب 
. وىي ١نبلة بلوحات كبًنة "حجم النصف" ٠نلدات يف أربع، يف 2759و 2755

١نفورة على النحاس، اشرتؾ يف حفر لوحاهتا النحاسية عدد من أحسن حفاري ذلك 
أخصائي  Jean- Baptiste Oudry يلرسـو الرساـ جاف ابتست أودر  اطبقً  العصر،

 رسـو اٜنيواانت. 

فكاف أستاذ الزخارؼ ورسـو األزىار ورسـو  Pierre Choffardشوفار  ًنأما ب
يف براعة التنسيق  ريتوأعلى الصفحات وأسفلها. ؤنصص يف ىذا اٞنيداف وحازت عبق

، كرانىا، اليت سبق أف ذ Ovideكبًنة لكتاب أوفيد ، وخاصة يف الطبعة الاكبًنً   انصرً 
، "أو حكاًيت الفونتٌن" Contes de la Fontaineوكذلك يف طبعة أخرى لكتاب 

 Fermiers" "اٞنلتزمٌن العامٌن" على نفقة 2760اليت نشرت يف عاـ 

Generaux"زفي، واليت حفر رسومها بعد أف رٚنها الرساـ شارؿ آ Charles 

Eisen ولعل أىم رسـو ىذا الكتاب األخًن رسم نكيوىو فناف من أصل فبلم .
وىذا  "Gnide ديمعبد جن" (؛ أو2772) "Dorat" دورا"القببلت للشاعر الثانوي 

 من الشعر. -واٞنتصنع قليبًل -النوع من الصور يبلئم الشكل اٞنتأنق 
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الرئيسي يف  ا من الكتب، اليت يكوف فيها اٜنب اٞنوضوععددً  زفيوقد صور آ ىذا
 Temple de، أو يف كتاب Dorat يف أشعار دورا الكتاب، كما ىو اٜناؿ مثبًل 

Gnide ( ٞنؤلفو مونتسكيو دي)أو معبد جنMontesquieu كما -. ويف ىذا الكتاب
 ، أو"مغطاة"٤ند الصور واألشكاؿ  -صورةيف كثًن غًنه من كتب القرف الثامن عشر اٞن

 إرادة ىواة الكتب.  حسب ،"مكشوفة"

 ماريلييو افيمكل ًنىذه وىو ب "دورا" أشعار يفناف آخر، من بٌن مصور  وىناؾ

Pierre- Clement Marillier  عصره، إذ عرؼ كيف  يوكاف من أحسن مصور
ا. يعرب يف رسومو، ال عن أشعار اٜنب فحسب، بل عن الروحانية والتأثًن الزخريف أيضً 

اليت رٚنها على  "الصور الصغًنة". وزاد عدد "ر الصغًنةالصو "وقد عمل بصفة خاصة يف 
(، ٣نا يثبت لنا 2775وحده ) "دورا اتأو خراف" Fables de Doratاٞنائتٌن يف كتاب 

يث صار الفضل يرجع إليو يف إنقاذ كتاب دورا من النسياف الذي  ُنتفوقو يف ىذا اٞنيداف، 
 ا ابلوقوع فيو.كاف حقيقً 

 :Gravelotجطافٍٛ 

٢نتلفة  Hubert- Francois Gravelotنسوا جرافلو افر  -رسـو ىيربكانت 
لييو. ولعل ذلك راجع إُف إقامتو بضع سنوات يف يزف ومار يكل االختبلؼ عن فن آ

ومنها تلك اليت -٤نلرتا، ٣نا أعطاه بعض الصبلبة يف فنو، وإف أثبت يف أحسن رسومو إ
، وكذلك رسـو كتاب 2764عاـ ، اليت نشرىا فولتًن Corneilleرٚنها لطبعة كورين 

Contes Moraux، "ٞنؤلفها مارمونتل "أو حكاًيت أخبلقية ،Marmontel يف ،
 عن حيويتو يف طريقة مقدرتو وكفايتو االبتكارية. يف تكوين الصور، فضبًل  -2765عاـ 

تصويره للمبلبس والبيئة واٜنياة لدى الطبقات الراقية، وذلك يف نفس الوقت الذي أظهر 
 . فارهارة ملحوظة كرساـ وحفيو م

 : Moreau le Jeuneِٛضٚ اٌظغ١ط 

 Jean- Michelمورو  ليشيم -جاف ىو اٗنيعً  الفنانٌن ىؤالء أنبغ أف على
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Moreauقد تعلق يف عمل  -على عكس انآخرين-. و٤نده "ورو الصغًن"ّن ، اٞنلقب
الصغًنة لذلك  عن الطبيعة، وٟنذا امتازت كتبو عن معظم كتب الصور نقبًل  ورسوم

ا من اٞنصورين اٞنوىوبٌن ابلكثًن من العبقرية ا كبًنً العصر، َندة كبًنة؛ إذ الواقع أف عددً 
كانوا قد ابلغوا يف إبداء روح األانقة   -سطحية متعجلة يف رسومها قريةوإف كانت عب-

اٞنميزة ٟنذا العصر، وأدخلوىا يف كتب ال ٕنت إُف ىذه الروح بصلة. وقد استطاعت 
أف ْنر بعض اٞنصورين إُف شيء من اٞنبالغة يف ىذا  Aretinفات بوكاشيو وآراتف مؤل

َف ٬نكن ْننب  Ovideوأوفيد  Horaceاس ور االْناه؛ بل وح ى يف طبعات ٞنؤلفات ى
 . اىذه اٞنبالغة دائمً 

 ي، يلقا طبيعيً ااًل ٗنمورو، فقد خلص من ىذا النقد. ذلك أننا ٤ند يف رسومو  أما
 ريناظر اٛنريئة. لقد كاف ىذا الفناف يعبد الطبيعة، حيث َف يتيسر لفناف تصو على اٞن نقاابً 

لطبعة مؤلفات روسو اليت نشرت بٌن عامي  رهيعبقرية روسو أفضل ٣نا فعل ىو يف تصو 
 عن ورو أبرز ٣نثل لفن تصوير الصور الصغًنة، فضبًل ماعترب  كما .2783و 2774

م. وأحسن أعمالو سلسلة من أربع وعشرين امتيازه كحفار قدير، ومواىبو كرساـ عظي
 صورة ٕنثل اٜنياة اليومية لؤلسرات الراقية الفرنسية، واليت قاـ هبا لتصوير كتاب عنوانو:
Estampes pour servir a l’histoire des moeurs et du costume des 

Francois dans le XVIIIe siecle ،صور لتوضيح اتريخ عادات ومبلبس " أو
 Monument du، وىو اٞنعروؼ عادة بعنواف: " يف القرف الثامن عشرٌنالفرنسي

Costume يف ثبلث 2783، 2775، واٞننشور بٌن عامي "األثر يف اٞنبلبس"، أو ،
؛ بينما رسم Freudeberg دبرجيسبلسل، كل منها يف اثنيت عشرة لوحة: رسم أوالىا فر 

والذي يكاد يكوف من -ميز لتلك اللوحات األخريٌن مورو الصغًن. وقد خلع التكوين اٞن
على  افائقً  اابإلضافة إُف اٛنرأة يف توزيع األضواء والظبلؿ، سحرً  -مدرسة الفن التأثًني

 . فرنسيةتلك الصور اليت صورت ىذه اٜنياة اليت اختفت إُف األبد يف عاصفة الثورة ال

 اٌـجبػخ فٟ ػظط ٠ٌٛػ اٌربِػ ػشط:  -3

يس اٝنامس عشر بطريق اٜنفر على النحاس من أوٟنا بعض كتب طراز لو  صورت
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ظم مع ، وإف كافاوحفر حفرً  اإُف حد أف النص نفسو قد رسم رٚنً  كإُف آخرىا؛ وذل
روؼ الطباعة. أما اٜنروؼ اٞنستعملة، فكانت مقتبسة ُننصوص تلك الكتب، قد طبعت 

 الرومانية، وإف كانت أشكاٟنا حديثة.  Garamondعن حروؼ جاراموف 

 اٌحطٚف اٌّؽزرسِخ: 

حيث كانت تطبع -بوجو خاص يف مطبعة اللوفر اٞنلكية اليت سبق ذكرىا  استعمل
 ، ويسمىPhilippe Grandjeanحرؼ رٚنو فيليب جرا٤ناف  -رصأحسن كتب الع

 يف قليبًل  ئ٣نتل فيها، L. وٕنتاز ٠نموعة ىذا اٜنرؼ أبف حرؼ "اٜنرؼ الروماين اٞنلكي"
 وف.م، وإف َف ٬نكنها ٠ناراة حروؼ جارابةيوؼ مهيساره. وكانت ىذه اٜنر 

وف من اٜنروؼ السابقة، وإف َف تصل إُف محروؼ أخرى أقرب إُف جارا وىناؾ
 -يًنب -يف حواِف منتصف القرف-ا، وىي اٜنروؼ الرومانية اليت رٚنها مستواىا أيضً 

 عاـالذي نشر يف ، Pierre- Simon Fournier le Jeuneالصغًن  ييوفورن موفيس
 يف الطباعة.  امدرسيً  كتاابً   2766

كانت ىناؾ ٠نموعة حروؼ اثلثة ظهرت يف تلك الفرتة، وكانت ذات   اوأخًنً 
 -بصفة خاصة-إُف مبلءمتها  ا، نظرً "اٜنروؼ الشعرية" ا، وتسمى ابسمأشكاؿ ضيقة جدً 
 لطبع األشعار. 

 أؽجبَ اٌىزبة فٟ اٌمطْ اٌضبِٓ ػشط: 

الصفات اٞنميزة لفن الكتاب يف القرف الثامن عشر، التعاوف الوثيق بٌن الناشر  من
كهذا يف   اانسجامً  "الصور الصغًنة"والطابع واٞنصور. وإذا كنا ٤ند بوجو عاـ يف كتب 

من حيث الورؽ اٛنيد، وحروؼ الطباعة، واٜنروؼ اٞنزخرفة، والزخارؼ  بلتيٗنيع التفص
فإف ىذه النتيجة ترجع دوف -شكاؿ، وإخراج الصفحات واأل وؿالصغًنة لنهاًيت الفص

 ب. -من أمثاؿ ج -وقد اعترب ُنق كثًن من الناشرين ؛اٞنوفق التعاوف شك إُف ذلك
 -وغًنىم Delailainبلالف ي، ودCavalier، وكافالييو J.- B. Coignardر ايكوان

إلخراج كتب  يحقيق ِفاٗنكأهنم من الفنانٌن األصيلٌن؛ ألنو كاف ال بد من توافر ذوؽ 
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غًن أنو ٣نا يدعو إُف األسف أف زخرفة يف مثل ىذا  ثل ىذا الكماؿ اٞنتناسق.ّنمتصفة 
، وأف اٞنيل إُف تصوير كافة الكتب، قد ا٥ندر نويةا ما وضعت يف مؤلفات اثاٛنماؿ، غالبً 

 ، يف القرف السادس عشر."كتب الساعات" ا يفكما حدث ٕنامً   ا؛ح ى صار ىوسً  ا٩نً تدر 

 : Michel Padeloupظذطفخ "اٌسٔزال" ١ِش١ً ثبزٌٛ  -اٌزج١ٍس -4

مكتبة اٞنلك، كما استخدـ عدد كبًن من ىواة الكتب يف عصر لويس  استخدمت
 Antoine- Michelو ابدل ليشيم -أنطواف ىهم يدعبلكت ااٝنامس عشر ٠نلدً 

Padeloup ا لو اعتباره الدائم. مل يف اتريخ التجليد اٚنً ٪ن، الذي 

ليتشنسكا  يصنعت للويس اٝنامس عشر، وزوجتو مار  داتيبعض ْنل وىناؾ
Marie Leczinska و١نظيتو مداـ دي بومبادور ،Madame de Pompadour 

، اليت سنعود إليها Hoym ًن٠نموعة الكونت ىو  داتيٓنمل اسم ابدلو، وكذلك ْنل
الشكل، من جلد  موحدة داتيللملك، فقد استخدـ لو ْنل داتويفيما بعد. أما عن ْنل

 كانت اٞناعز األ٘نر، من بينها عدة نسخ من الكتب اٞنطبوعة ابٞنطبعة اٞنلكية، وىي اليت
 تصف حفبلت الببلط وتشيد بذكرىا. 

، أو Monnierمونييو  ىوكذلك استخدـ ٠نلد شهر آخر يف ىذا العصر يدع
وكانت  ، طريقة كانت شائعة للغاية يف القرف الثامن عشر،Lemonnierمونييو لي

كن هبا ٬نتنحصر يف ْنميع قصاصات ملونة من اٛنلد، فوؽ غبلؼ الكتاب، بدرجة 
 فسيفساء من اٛنلد.  نتكوين نوع م

 اٌسٔزال وؼٕظط ِٓ ػٕبطط اٌعذطفخ:

أنو على  أو الزخرفة على طريقة )الدنتبل(، ئأنو قبل كل شيء، يعترب منش على
 ا حد اإلتقاف. هباألقل قد بلغ 
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من الزخارؼ اٞنكونة  -وضعر  لفت٫ن-التجليدات مزخرفة بوجو عاـ إبطار  ىذه

يث تتقدـ ٥نو مركز ُن( اٞنذىبة ذات اٜنواؼ والفجوات اٞننظمة، بللنوع من )الدنت
لوضع عبلمة صاحب الكتاب، سواء كانت شارات أو  االغبلؼ، اتركة يف ىذا اٞنركز فراغً 

حروؼ اٚنو األوُف. وقد أنتج آالؼ من ىذا النموذج من التجليدات، كما تنوعت 
ا. وأغلب ما كانت الزخرفة أشكالو إُف ما ال هناية. أما ظهر الكتاب، فكاف يزخرؼ أيضً 

زخرفت الزواًي يف كل قسم من أقساـ الظهر، كما  fleuron "زىرة زخرفية"عبارة عن 
 ا بزخارؼ صغًنة. أيضً 

اٜنواؼ تذىب. ويندر أف تكوف ١نفورة، كما كاف الشأف يف ْنليدات القرف  وكانت
هارة خاصة، ورقة متناىية يف ْنليدات ّنالسابع عشر، وقد عوٛنت زخارؼ )الدنتبل( 

اٞنلقب ابلصغًن،  Jacques- Antoine Derome رـويأنطواف د -الصانعٌن: جاؾ
لدين ، كما خلد بعض اجملNicolas- Denis Derome رـويد سيدن -نقوالوابنو 

 Pierre- Paul سوفيو يببوؿ د -يًنانآخرين يف ىذا العصر أٚناءىم، من أمثاؿ ب

Dubuisson ًًندوس ي، ولو اورسامً  "ابلرنوؾ" ا، الذي كاف عاٞن Louis Douceur 
 ٠نلد اٞنلك، مثلما كاف ابدلو وغًنىم. 
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 : Ex- librisفٓ ػالِخ ِبٌه اٌىزبة  -5

للمكتبات العامة منذ العصور الوسطى، يف صورة  "عبلمات ملكية الكتب" عرفت
الخرتاع اٞنطبعة، ٤ند  شارات ملونة يف بداية الكتب. ويف النصف الثاين من القرف التاِف

بوعة ١نفورة على اٝنشب، وموضوعة داخل الغبلؼ، أو مط "العبلمات" ا من تلكعددً 
 للصق يف بدأ الكتاب.  دةعلى ورقة خاصة مع

، 2526 أقدـ عبلمة مؤرخة ٞنلكية الكتب يف أٞنانيا، فًنجع اتر٫نها إُف عاـ أما
؛ بينما ٤ند أقدـ عبلمة 2472ا إُف عاـ وإف وجدت عبلمات غًن مؤرخة، وترجع تقريبً 

تنتمي إُف العاَف جاف برتو دي ال  -كما يظن-من ىذا النوع يف فرنسا عرفت ح ى انآف 
وىي ترجع إُف حواِف عاـ  Jean Bertaud de la Tour Blancheتور ببلنش 
العثور بٌن يـو وآخر على عبلمات أخرى للملكية سابقة على  تمل٪ن ا. وقدتقريبً  2505
  .العبلمة ىذه

بٌن كبار فناين عصر اٜنفر األٞناين على اٝنشب، كثًنوف رٚنوا عبلمات ملكية  من
 Willilbald ر٬ن)كما فعل مثبل لويللبالد بركها Durer رريالكتب مثل د

Pirkheimer ي ٤ننكلرب من نورمربج(، وسSpringinklee ولوكاس كراانش ،Lucas 

Granachل سوليسي، وفرج Virgile Solis وجوست أماـ ،Jost Ammam 
 وغًنىم. 

ىي  "الزخارؼ الرنكية" ا يف ىذا العصر،يف كل عبلمات ملكية الكتب تقريبً  و٤ند
األشكاؿ السائدة؛ وكذلك اٜناؿ يف عبلمات ملكية القرف السابع عشر، الذي انتشرت 

العبلمات ٓنفر بصفة عامة إذ  ذهبزًيدة انتشار الكتب. وكانت ى فيو عبلمات اٞنلكية
ذاؾ على النحاس، وإف ا٦نفض مستواىا الفين: إذ ظهر فيها اٞنيل إُف إثقاؿ كاىلها، وىي 

ا يف الصور . كما الحظنا ىذا التأثًن أيضً "الطراز اٝنليط" اٝناصية اليت اتصف هبا عصر
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 احملفورة على النحاس. frontispicesاٞنواجهة للعنواف 

 "ػالِبد اٌٍّى١خ" شاد اٌطؼَٛ اٌطِع٠خ فٟ اٌمطْ اٌضبِٓ ػشط:

حيث العدد  من فيها فن اٞنلكية أوج هبائو، سواء كاف ذلك بلغ على أف الفرتة اليت
 أو االتقاف، كانت يف القرف الثامن عشر.

ة أبشكاؿ ا ١ناطا كانت الزخارؼ الرنكية ىي الغالبة، واألشعرة غالبً أيضً  ىنا
يف ىذا  "الصور الصغًنةي ". وكثًن من أشهر رسامrocailleبيضاوية ٗنيلة ٣نوىة ابٞنيناء 

و يكية ٗنيلة من ىذا النوع، منهم: بوشنالعصر، قد صمموا عبلمات ملكية ر 
Boucherومورو الصغًن ، Moreau le Jeune االبن، وكوشاف Cochin fils ،

 . على أنو يف نفس الوقت، ٤ند أفChoffard، وشوفار Ch. Eisen زفيوش. آ
بلمات اٞنلكية ع اٞنلكية ذات األشكاؿ الرمزية، كانت موضع اإلقباؿ. وبعض عبلمة

األخرى، كانت على شكل صور صغًنة. ىذه الصور كانت ٕنثل مناظر لداخل اٞنكتبة، 
 أو غًن ذلك. ، ا١نطمً  االقد٬نة، أو عمودً  انآاثر ، أو بقية من أطبلؿاطبيعيً  اأو منظرً 

من األشكاؿ العادية يف الزخارؼ الشائعة يف ذالؾ الوقت: رسم صورة كتاب و 
مفتوح، أو ساعة رملية، أو كرة أرضية، كما حوى أكثر عبلمات ملكية الكتب شعار 

 صاحبها، وحروؼ اٚنو األوُف، أو اٚنو ابلكامل. 

 اكبًنً   اعددً  أف، إُف "عبلمة اٞنلكية" أو "ex- libris" ويرجع إطبلؽ لفظ ىذا
ومعناىا أف الكتاب من ) "ex- libris" مل قبل اسم صاحب الكتاب عبارة٪نمنها 

)ومعناىا من ٠نموعة اٞنتحف(، أو  "ex- museo" ٠نموعة كتب شخص ما(، أو عبارة
 )ومعناىا من ٠نموعة اٞنكتبة(.  "ex- bibliotheca" عبارة

على فن ىذه العبلمات، كما  مطلع القرف التاسع عشر طرأت فرتة اضمحبلؿ ويف
زدىار إال يف منتصف ىذا القرف. ووصل حدث ٟنواية الكتب ذاهتا، ُنيث َف تعد إُف اال

 هبا األمر إُف أهنا أصبحت يف عصران عادة شائعة بٌن ىواة ٗنع الكتب. 
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 اظز٘بض اٌىزبة اٌفٕٟ فٟ فطٔؽب:  -1

ين فا، ابالزدىار الكبًن الذي لقيو الكتاب الا وثيقً ازدىار ىواية الكتب ارتباطً  ارتبط
يف فرنسا يف عصر طراز لويس اٝنامس عشر. وإذا كانت الطبقات العليا يف اجملتمع قد 
مالت يف اٞناضي إُف اقتناء ٠نموعات من الكتب، فإف ىواة الكتب كانوا ال يزالوف أكثر 

 لويس اٝنامس عشر والسادس عشر.  يعصر  يف اا، وأرىف ذوقً عددً 

 أزشبض اٌىزبة اٌّحٍٝ "ثبٌظٛض اٌظغ١طح": 

ابلصور " يف االىتماـ ابلكتب، اإلقباؿ الشديد على الكتب احملبلة يبلحظ
ينة، وٞنا استطاع أكثر الرسامٌن مال ىذا االىتماـ، ٞنا سهل بيع الكتب الث ، ولو"الصغًنة
إهنم وقعوا ٓنت كاىل  ح ى ما اشتد العمل عليهم،ا كسب عيشهم. وغالبً   نيواٜنفار 

 الطلبات اٞننهالة عليهم. 

ا، كما سبق أف ذكران، بل الطبيعي أف يكثر الطلب على الكتاب الفين أيضً  ومن
هم. فقد حقق الناشر  بتص ابلنوع الضحل منو، إف َف نقل عنو إنو م٫نا مويتسع نطاقو في

كبًنة، إذا استندان يف حكمنا ىذا إُف ما نشره من    ا ببل شك أرابحً مثبًل  Cazinكازاف 
١نبلة بصور إابحية، وإف كانت ذات قيمة فنية  "حجم اٛنيب" كتب غرامية عديدة يف

حقيقية يف الغالب. ىذه الكتب ٟنا قيمة كبًنة، كمادة للجمع يف الوقت اٜناضر، كما ىو 
لغاية يف ذلك الوقت. ىذه ا يف وصف الرحبلت الكبًنة، اليت كانت مطلوبة لاٜناؿ أيضً 

الرحبلت اليت أدت إُف ظهور مبتكرات كبًنة إُف حد ما، يف ميداف الكتاب يف القرف 
الثامن عشر، غنية ابلكثًن من الصور الرائعة احملفورة على النحاس. ومن ىذه الكتب،  

، يف اثين "رحلة ٣نتعة يف فرنسا" أو Voyage pittoresque en Franceكتاب: 
 أو Voyage pittoresque a Naples et en Sicile، وكذلك كتاب: اعشر ٠نلدً 

اٞنليئة ابٜنياة  ة"صوره الصغًن " ، والذي اشرتؾ يف رسم"وصقلية ي٣نتعة إُف انبل رحلة"
 ، مع ٦نبة من الرسامٌن. Honore Fragonardر انوالعاطفة، الرساـ أونوريو فراجو 
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 ػٛزح ئٌٝ اٌىزت اٌمس٠ّخ:

٧نا اىتموا إأف ىواة ٗنع الكتب َف ينفقوا أمواٟنم فقط على الكتب اٞنعاصرة، و  على
ا أبدب القروف السابقة: ككبار الكتاب، والكتب الفاخرة اٝناصة بتاريخ الفن، أيضً 

والتاريخ الطبيعي، وأوصاؼ الرحبلت، واألطالس، والطبعات الكبًنة للمؤلفٌن اإلغريق 
لى طبعة من سلسلة الكتاب )الكبلسيكيٌن(، كاف لويس  عمثبًل  طلبوالبلتٌن. فكثر ال

 ad usum، مصحوبة بعبارة: 2674من عاـ  طبعها، ابتداءً  أف الرابع عشر قد سبق

Delphini ،"الفقرات اٞنعيبة.  ، واليت حذفت منها كل"أي الستعماؿ وِف العهد الكبًن 

 رجبضح اٌىزبة ثجبض٠ػ: 

يف اٞنزادات  ني٣نتاز  نيشرت ّند ْنارة الكتب ٬نذلك العدد الكبًن من اٟنواة،  كاف
اليت كانت تعقد بباريس يف ذلك اٜنٌن، وحيث كانت أسعار الكتب اٞنطلوبة بكثرة، يف 

 ارتفاع مستمر. 

ا مناسبة للغاية لتجار الكتب العديدين اٞنقيمٌن يف كانت ىذه الفرتة أيضً   كذلك
فاؼ السٌن، بصناديقهم ضلى بباريس، وع Pont Neuf د"اٛنسر اٛندي" العراء، على

وسط أكداس الورؽ، والكتب القد٬نة - د أحياانً ٩ناٞنليئة ابلكتب، حيث كاف اٞنرء 
أو اٞنزخرفة زخرفة فاخرة. على أف اٜنكومة كانت  لنادرة،بعض الكتب ا -العد٬نة القيمة

ا من بيعهم كتاابت ، خوفً ٔنلو من وجاىة أحياانً  تراقب ىؤالء التجار، ألسباب ال
الذين كانت - ياسية، أو دينية، ٣ننوعة أبمر الرقابة. كما أف ْنار الكتب النظاميٌنس

السعي إُف طردىم. وعلى الرغم من   يبدائكانوا   -ا بكل دقة يف فرنساىيئتهم منظمة دائمً 
والذين لقبوا - النظاميٌن غًنكل اإلجراءات التعسفية ضدىم، فقد حافظ ىؤالء التجار 

 -ومعناىا كتاب صغًن bockin عن الكلمة اٟنولندية نقبًل  -bouquinistesابسم 
 كف التجار النظاميوف عن االعرتاض على ْنارهتم.   على مراكزىم، ح ى

 : ٠ٛ٘ٚHoymُ  -La Valliereال فب١١ٌط  -٘ٛاح اٌىزت اٌفطٔؽ١ْٛ -2

من حيث عدد  -جداؿ يف أف أىم ىواة الكتب الفرنسيٌن يف القرف الثامن عشر  ال
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يف  الذي بدأ نشاطو Louis de la Valliereفاليًن  الدوؽ لويس دي ال ىو -همبكت
 ًنىو  يكتبة الكونت ىنر ّن، يف اٞنزاد الكبًن، الذي عقد 2738ٗنع الكتب عاـ 

Henri d’Hoym .سفًن سكسونيا بباريس ، 

مدى تسع  يفس ع ٠نموعة ٣نتازة يف بيتو بباريٗنالكونت ىـو قد توصل إُف  وكاف
ا. وعندما أرغم على العودة إُف أٞنانيا، استمر يف ا تقريبً فرنكً  202.222 سنوات، مبلغ

تزويد مكتبتو ىذه بباريس ابلكتب دوف أف يراىا، إُف أف انتحر، وانتهت بذلك حياتو 
 اٞنليئة ابالضطراابت. 

 ًن. وَف ٩ند الدوؽ دي الفاليافاخرً  الدة ْنليدً كتب ىـو ٦نبة من النسخ اجمل  كانت
ف يبدأ بشراء ٠نموعة مثل ىذه الكتب. مث تبل ذلك عثوره على كتب رائعة من أ اخًنً 

خبلؿ سلسلة أخرى طويلة من اٞنزادات، اليت استطاع هبا أف ينمي ٠نموعاتو، إُف حد أنو 
 مرات، للتخلص من النسخ اٞنكررة لديو.  ثاضطر إُف بيع بعض كتبو ثبل

إُف حد أنو عند بيعها عقب فاليًن ىذه يف أورواب،  اشتهرت ٠نموعة دي ال وقد
، وفد على ابريس ٟنذه اٞنناسبة ىواة ٛنمع الكتب من كل الببلد 2784وفاتو سنة 

، G. de Bureبور  ياألوروبية. ووضع فهارسها العاٞناف األخصائياف يف الكتب: ج. د
 465.222 ، وٗنع منها مبلغاومً ي 83 اٞنزادات واستمرت ،Van Praetوفاف برات 

 لًنة. 

 ٘ٛاح فطٔؽ١ْٛ آذطْٚ: 

 يز ديا إُف اٞنركفاليًن، َف يعرض يف اٞنزاد، وإ٧نا بيع سرً  جانب من مكتبة ال ىناؾ
 Comteالكونت دارتوا  2782كتبو يف عاـ   ى، الذي اشرت De Paulmy يبوٞن

d’Artois ،تعترب نواة إلحدى مكتبات  ي)الذي صار شارؿ العاشر فيما بعد(. وى
  .Arsenalرسيناؿ تبة األابريس العامة، وىي مك

سانت  دير اريس، ترجع يف تكوينها إُف مكتبةبمكتبة كبًنة أخرى ب وىناؾ
. وىي مؤسسة عريقة يف القدـ، كانت ١نتوًيهتا من Sainte- Genevieveجينيفييف 
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الكتب قد زادت إُف أكثر من الضعف، وذلك بفضل ما ضم إليها من تركات كتب 
س ٬نكبًن أساقفة ر   Charles- Maurice le Tellier موريس ِف تلييو -شارؿ

Reimsىذا وَف ينقطع منذ ذلك التاريخ ٧نو ىذه اٞنكتبة خبلؿ 2722سنة  ، واٞنتوىف .
  .القرف الثامن عشر

والتماثيل  وىا الرائع اٞنزخرؼ ابلرسـو. ويعترب هب2758فتحت للجمهور عاـ  وقد
 يعجب بو الزائروف. النصفية، كما تعترب قاعة ٓنفها، من أروع ما 

من ٗناعة ىواة الكتب الفرنسيٌن  اا صغًنً  علينا أف نعدد ىنا جانبً ًنمن اليس وليس
 Louisيف ىذا القرف. على أننا سنقنع أبف نضيف إُف األٚناء اليت ذكرانىا لويس جينيا 

Gaignat "اٞنقدمة إُف القصر اٞنلكي، والذي ٤نح يف إنشاء  "متسلم رسـو الشكاوى
عاـ  ينالثامن عشر، وىي اٞنكتبة اليت تشتت يف بيع عل قرفمن أٗنل مكتبات المكتبة 
بعمل فهرس ٟنذه اٞنكتبة. كما  G- F. de Bure ؼ دي بور -؛ بعد أف قاـ ج2769
وىي اليت حوت ضمن  Cardinal de Rohanروىاف  يا الكاردانؿ دنذكر أيضً 

مث آلت عند وفاة   .J. A. de Thou تو يأ. د -ا من كتب ج٠نموعتها الضخمة جانبً 
. كذلك نذكر األمًن Charles de Rohanاف روى يد شارؿ الكاردانؿ إُف ابن أخيو

، الذي َف ينقطع عن ارتياد ٗنيع مزادات الكتب يف فرنسا، ويف اٝنارج Soubise زيسوب
 ا. طيلة عشرين عامً 

روتبلف  ريرئيس د Charles d’Orleans مافيا العاَف شارؿ دورلولنذكر أيضً 
Rothelin والذي كاف يف حوزتو عدد من اٞنخطوطات وأوائل اٞنطبوعات ،

Incunables العصر.  فناين بيد أعظم افاخرً  الدة ْنليدً اٞنلونة، واجمل 

فن  حامية Madame de Pompadourبومبادور  يا مداـ دأيضً  ولنذكر
كما كانت مكتبتها غنية   "،الصور الصغًنة" مالت ىي نفسها إُف فن يتالكتاب، وال

 بكتب اٞنسرحيات خاصة. 

  



 235 

 اٌّىزجخ اٌٍّى١خ:

، وروتبلف La Valliereفاليًن  من بٌن من اشرتؾ يف شراء كتب ال كاف
Rothelin مكتبة اٞنلك، اليت استفادت من نشاط كبار ىواة ٗنع الكتب؛ سواء كاف ،

بعضها. وقد  أو اٝناصة ذلك عن طريق ىداًيىم إليها، أو عن طريق شراء كل اجملموعات
أرسل إليها سفراء  كذلك استورد ٟنا من الشرؽ إُف ابريس عدد كبًن من الكتب الثمينة.

حوتو اٞنكتبة من ٠نموعة من  ا. أضف إُف ذلك ماعظيمة القيمة أيضً  افرنسا يف اٝنارج كتبً 
بة مكت الصور احملفورة وقسما لؤلنواط، ح ى استحقت َندارة، أف تعترب أكرب وأغىن
 Hotelابلكتب النادرة يف العاَف اٞنتحضر. وقد نقلت ٠نموعة اٞنلك ىذه إُف قصر نفر 

de Nevers يف عهد  -حيث َف تزؿ موجودة بو إُف انآف بشارع ريشيليو– 2702 عاـ
، الذي كاف أوؿ من ٘نل لقب مدير مكتبة Jean Bignon وفيإدارة األب جاف بن

  .2702 اٞنلك منذ عاـ

 فٟ ئٔجٍزطا:٘ٛا٠خ اٌىزت 

 -ككثًن غًنىا من األشياء اٞنأخوذة عن فرنسا-ىواية الكتب يف فرنسا  كانت
ىي اليت أثرت على دوائر األمراء والنببلء يف سائر دوؿ أورواب. وإذا َف يكن ألية دولة أف 

اٞنلك " نع ذلك من تقليدىا حياة ببلط٬نة، فلم هبتضارع فرنسا يف الفخامة واأل
اليت كانت ْنتمع يف -وح ى الطبقة الراقية اإل٤نليزية  .مكافقدر اإل، وخلفائو ب"الشمس

ا ٓنت أتثًن الذوؽ الفرنسي. وقد ضمت ا تقريبً وقعت ٕنامً  -ببلط اٞنلك جورج األوؿ
 األ٨نية الكبًنة -كما كاف يف فرنسا-من ىواة الكتب. ويبلحظ ىنا  اىذه الطبقة عددً 

 .العامة ٞنكتباتتقدـ االكتب من األفراد ابلنسبة ل يلنشاط جامع

 رأؼ١ػ اٌّزحف اٌجط٠ـبٟٔ: 

َف  حقيقة ىامة، وىي أف مكتبة اٞنلك اٝناصة إ٤نلرتاعن ذلك، نلحظ يف  وفضبًل 
تتحوؿ إُف مكتبة وطنية، كما حدث يف معظم الدوؿ األخرى. وٟنذا َف تنشأ مكتبة 

، شراء الكتب 2753 اٞنتحف الربيطاين ىذه، إال عندما قرر الربٞناف يف عاـ
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عند وفاتو. مث  John Sloaneواٞنخطوطات اليت كاف قد تركها الطبيب جوف سلوف 
وىارِف  Cottonأضيفت إليها بعض اجملموعات اٟنامة اٞنخطوطة: منها ٠نموعة كوتوف 

Harley  هبذه النواة أمكن أتسيس اٞنتحف الربيطاين الشهًن. وبعد ذلك ببضع مثبًل .
 ابإليداع ا إليها قرارالثاين ٠نموعات من البيت اٞنلكي، مضافً جورج  يوسنٌن، أىدى إل

فتحت  2759. ويف عاـ إ٤نلرتااإلجباري لنسخة واحدة من ٗنيع الكتب اليت تطبع يف 
ا، لجمهور، ووضعت ٓنت إشراؼ ٛننة من ٖنانية وأربعٌن عضوً لىذه اٞنؤسسة اٛنديدة 
 تعٌن الدولة نصفهم. 

 :Harleyِجّٛػخ ٘بضٌٟ 

قد ورث عن أبيو  -الذي سبق أف ورد ذكره-كونت أكسفورد   "ىارِف" كاف 
أخرى، ح ى بلغت عند  ا٠نموعة ضخمة من الكتب واٞنخطوطات اليت أضاؼ إليها كتبً 

وذلك  ا؛مطبوعً  كتاابً   52.222و ووثيقة خطاابً  ٢42.222نطوطة و 7622وفاتو 
فاليًن  جملموعة ال امدعاة العتبارىا ندً  ىذا نشرة. وكاف غناىا 422.222  عنفضبًل 

La Valliere  .بباريس 

 : Incunables٘ٛاح أٚائً اٌّـجٛػبد 

٤نليزي، إمن الكتب اٞنطبوعة لدى أقدـ طابع  اكبًنً   ا٠نموعة ىارِف عددً  ضمت
وخلفائو اٞنباشرين. ومن ىنا نستدؿ على مبلغ االىتماـ أبوائل  Caxtonوىو كاكستوف 

يزاؿ من األمور النادرة يف ىذا العصر، إذ ال شك يف  اٞنطبوعات. وكاف ذلك االىتماـ ال
الذي   -John Mooreمن أمثاؿ األسقف جوف مور –من ىواة ٗنع الكتب  أف ىاوًيً 

  -، إلىدائها إُف مكتبة جامعة كامربدج2725كتبو عاـ   ىكاف جورج األوؿ قد اشرت 
" روؼ السوداءاٜن" األوُف، أو اإل٤نليزيةنظره تلك اٞنطبوعات  ىكاف ىو الذي اسرتع

"Black Letters"   َف يتزايدوا إال  عاتكما كانت تسمى. غًن أف ىواة أوائل اٞنطبو
 -ح ى الوقت اٜناضر-٤نليز خبلؿ العقود األخًنة من القرف الثامن عشر. وَف يزؿ لئل

 مكانة ٣نتازة يف ىذا اٞنيداف. 
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 اٌزج١ٍساد اإلٔج١ٍع٠خ: ؿطاظ ٘بضٌٟ: 

 "طراز ىارِف" نوع من التجليد أطلق عليو اسم اإل٤نليزييف اتريخ التجليد  يذكر
١ناط  ًنصغ يواليت ٕنتاز زخارفها َنزء مركز  "ارِف"ٟن نسبة إُف التجليدات اليت صنعت

، وبتشكيلة خاصة من زخارؼ )الدنتبل( مصحوبة أبزىار مرسومة عن اإبطار عريض جدً 
إال أهنا تبدو  -يف عصرىا اإ٤نلرت وإف انتشرت يف - ليداتالطبيعة. غًن أف ىذه التج
يف  صنعت التجليدات اليت ي، وال ٬نكنها أف ْنار وأثقل ظبًل  اابلنسبة لذوقنا أكثر تكلفً 

، واٞنزخرفة بساؽ نبات تتفرع منها أوراؽ )مدنتلة( على "ىارِف" اسكتلندا يف زمن
، تبدو ىي األخرى ثقيلة خًنة، وذلك على الرغم من أف ىذه التجليدات األٌناٛنانب

 بعض الشيء. 

 ٘ٛاح اٌىزت األٌّبْ:  -4

وإف إ٤نلرتا؛  ىكذا كاف ٟنواية الكتب الفرنسية أ٨نيتها من حيث ىي ٧نوذج احتذتو
حريف. أما يف عبلقات ىواية الكتب الفرنسية مع أٞنانيا، فبل  ديَف تكن مع ىذا ١نل تقل

التأثًن الفرنسي يبدو ىنا أكثر ْنزء، وأقل ٬نكن الكبلـ عن تقليد من ىذا النوع، بل إف 
 غًن متساوية. ا، بسبب تقسيم أٞنانيا إُف أجزاءاستقرارً 

 فطزض٠ه اٌضبٟٔ:

ما كما نعلم، أال وىو فردريك هبللحضارة واألدب الفرنسيٌن معجب مفتوف  كاف
 اوكاتبً ، امتحمسً  قارًً  -العسكريةجانب مهارتو  إُف-األكرب، صديق فولرت، والذي كاف 

 2787، بٌن عامي ايف ٙنسة وعشرين ٠نلدً  . وتعترب طبعة مؤلفاتو اليت نشرتاشهًنً 
، من حيث ضخامتها، من أعظم األعماؿ الطباعية يف القرف الثامن عشر يف 2789و

 أٞنانيا.

 Potsdamوبوتسداـ  Sans- Souciكذلك كانت لو يف مدف ساف سوسي 
٠نموعات كبًنة، وح ى يف ٘نبلتو اٜنربية، كاف ٪نمل معو مكتبة خاصة. وكانت أحب 

 عن أف كتب الكتب إليو مؤلفات العقليٌن الفرنسيٌن واألدب الفرنسي بوجو عاـ، فضبًل 
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، كانت ىي اٞنفضلة عنده، إُف حد أنو كاف يتجنب قدر اٞنستطاع 2/20الثمن و يحجم
اٞناعز األ٘نر  تخداـ التجليدات اٞنصنوعة من جلدكما فضل اس  ،الربع والنصف يحجم

 على الطراز الفرنسي.  اٞنذىبة ذي اٜنواؼ

 : Dresden٘ٛاح اٌىزت فٟ زضؼسْ 

 أتثًن ىواية الكتب الفرنسية خاصة يف أٞنانيا الشمالية ووالًيت البلطيق ومدف ظهر
شك يف أف الفضل يف  ا. وال، وذلك على عكس ما كاف يتوقع إطبلقً "حلف اٟنانسا"

وصوٟنا ىنالك، إ٧نا يرجع من انحية إُف العبلقات التجارية اٞنستمرة، اليت كانت ىذه 
 . إ٤نلرتاالوالًيت مع 

ا منذ عهد كاف اٜناؿ يف سكسونيا، حيث َف تنقطع التقاليد الفرنسية ٕنامً   وكذلك
 من اٞنكتبات ف يف القرف الثامن عشر، عدد كبًنداألمًن اٞننتخب أغسطس وكاف يف درس

مع الكتب، كما كاف الشأف يف ٛن اٝناصة، ح ى صار من مفاخر اٞنرء فيها، أف يصًن ىاوًيً 
 Henri ليبر  يد ياٟنواة يف تلك الفرتة الزاىرة، الكونت ىنر  ءابريس. ومن أشهر ىؤال

de Bruhlا، إُف مكتبة الببلط ألفً  . وىو الذي آلت كتبو البالغ عددىا اثنٌن وستٌن
 )وىي مكتبة سكسونيا األىلية انآف(. 

وجدت ىناؾ مكتبة ىاو آخر من اٟنواة السكسونيٌن العظماء، وىي  كذلك
، اليت كانت مكتبة Heinrich von Bunau ناويفوف ب شينر يمكتبة الكونت ىا

ية نظامها اتر٫نية قيمة شهًنة. وال ترجع أ٨نيتها إُف مقدار ما حوت من الكتب، بقدر أ٨ن
 .J. Mساعدة مدير مكتبتو ج. ـ. فرانك ّن، الذي وضعو ٟنا الكونت يهرسفال

Frankeفرانك  -اـ بيناوظموعة. وقد اتصف ن، لتيسًن استعماؿ فهرس اجملBunau- 

Franke ا طويبًل ح ى إنو ظل زمنً  ؛ابلوضوح الذي كاف يندر وجوده يف ذلك العصر 
 نظرًيت. احتذاء آخروف من أصحاب ال ا٧نوذجً 

٤ند األوُف أقرب  Bunauجموعة بيناو ّناٞنكتبية،  Bruhlقارنة ٠نموعة بريل ّنو 
إُف أف تعترب مكتبة فاخرة، تدين يف ٗنعها إُف رغبة ىذا الوزير الطموح يف الشهرة، وذلك 
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 Rococo "الطراز العتيق"إبطاراهتا الزخرفية ذات - ناويب داتيعلى الرغم من أف ْنل
ا متأثرة ابلطراز الفرنسي، الذي نقل بصورة تعترب أيضً  -اٞنركزياليت ٓنيط برنوؾ اٛنزء 

 ا ما. أثقل نوعً 

 ٘ٛاح اٌىزت اٌؽىٕسٔبف١١ٓ:  -5

 يف ذلك ٌنٌن والسويدييركاا عند ىواة الكتب الدا٧نأيضً  ااألثر الفرنسي ظاىرً  ٤ند
العصر، كما ٤نده كذلك يف اٞنكتبات التجارية السكندانفية، وذلك على الرغم من 

 اقتفائها يف جوىرىا أثر أٞنانيا. 

خبلؿ رحبلهتم -رؾ يف القرف الثامن عشر ىواة كبار للكتب، وثقوا اابلدا٧ن وكاف
أوتو توت ا الكونت عبلقاهتم مع ىواة الكتب الفرنسيٌن. وأىم ىؤالء ٗنيعً  -أبورواب

Otto Thott يقرب من ما -2785عند وفاتو يف عاـ -، الذي بلغت كتبو 
 اٞنكتبة اٞنلكية بكوبنهاجن.  جموعة ٢نطوطاتو إُفّنا. وقد أوصى ٠نلدً  238.222

ٓنت التأثًن الفرنسي  Gustave IIIيف السويد، فكاف ببلط جوستاؼ الثالث  أما
وىو الكونت  -ع أعظم اٟنواة الفرنسيٌنضار -ا. وصار للببلد ىاو للفن وللكتب ٕنامً 

ومع ىذا فقد كاف ٞنعظم  Charles Gustave Tessinشارؿ جوستاؼ تيساف 
ما عن طابع اٞنكتبات اليت سبق أف  انوعً تلف ٫ناٞنكتبات السكندانفية واألٞنانية طابع 

موعات ذكرانىا. وىذه اٞنكتبات السكندانفية تذكران ّنكتبة بيناو، أكثر ٣نا تذكران ابجمل
الفرنسية الفاخرة، وذلك بفضل األساس العلمي اٞنتٌن الذي قاـ عليو تكوينها. وتتضح 

كر. و. بوتنر   العاَفموعة الضخمة اٝناصة ابألستاذ ، يف حالة اجملصحة ذلك مثبًل 
الذي كاف بعلمو الواسع العاٞني، و٘ناسو ٛنمع  Chr. W. Buttnerاٛنوتنجي 

ا لبيت ذلك هبً . وال بد من أف بيتو كاف مشاMaggliabecchi يكبالياّنالكتب، يذكران 
، الذي أعاد تنظيم ىذه اجملموعة بعد Goethe جوتو على ما يقوؿ- الشهًن نسيالفلور 

للكتب يف حقيقة األمر.  ىاوًيً  -ىو نفسو- وفاة صاحبها. وَف يكن ىذا الشاعر الكبًن
وذلك يف نفس الوقت الذي كاف ىو إال أنو ٗنع مكتبة ىامة من الكتب العلمية اٝناصة، 
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 فيو يستخدـ اٞنكتبات العامة يف ببلده ويشجعها. 

 اٌّىزجبد اٌؼبِخ ٚاٌجبِؼ١خ فٟ أٌّب١ٔب:  -6

يف  كما هناية القرف الثامن عشر ىنا، مكتبة ببلط درسدف للجمهور حواِف فتحت
يف ذلك العصر.  Encyclopedistesجهات أخرى، بسبب آراء كتاب دائرة اٞنعارؼ 
القائم، سواء كاف ذلك يف مكتبات  يغًن أف اٜنالة كانت سيئة من حيث التنظيم الداخل

 األمراء، أـ يف مكتبات اٛنامعات. 

يقـو بو أحد األساتذة.   اثنوًيً وظيفة أمٌن اٞنكتبة يف اٞنكتبات اٛنامعية عمبًل  وكانت
، ح ى وندر أف شعر ىؤالء األساتذة اٞنكتبيوف بضرورة بذؿ  جهد أكرب من القدر البلـز

صار أكثر اٞنكتبات اٛنامعية يف حالة تذكران ابلظروؼ اليت أحاطت ّنجموعات كتب 
 ًنا ما كاف أحد الطلبة يساعد أمٌن اٞنكتبة يف نظ. وغالبً ىاألديرة يف هناية العصر الوسط

 مكافأة متواضعة. وال شك يف أنو كاف ىو الذي يقـو بكل األعماؿ. 

 : Gottingenٛرٕجٓ ِىزجخ ج

ا ىذا، كاف يف أٞنانيا جامعة، ىي جامعة جوتنجن، اليت ظلت مكتبتها زمنً  ومع
ا يف تسهيل ا ٞنكتبات أورواب كلها، فحيث اشرتؾ القائموف على أمرىا ٗنيعً  ٧نوذجً طويبًل 

- ا ٝنطة معلومة. مث سارتحصوؿ الطلبة على الكتب فيها، كما عملوا على تنميتها طبقً 
أمٌن  Chr. Gottlieb Heyne يينكر. جوتليب ىا  العظيمٓنت إدارة العاَف اللغوي 

يف اْناه خاص، َف يعرؼ يف جهات أخرى إال يف القرف  -اسابقً  ليبر  يمكتبة الكونت د
 التاسع عشر. وغدت أوؿ مكتبة أوروبية عامة ابٞنعىن اٜنديث ٟنذا اللفظ. 

 ٘ٛاح اٌىزت اٌطحبٌخ:

زًيدة كبًنة، ابقتنائها كتب جوىاف  يعلى مكتبة جوتنج 2769يف عاـ  طرأت
، الذي كاف قد ٤نح Johann Friedrich von Offenbachفريدرخ فوف أوفنباخ 

كونراد   سًيقد قاـ هبا مع أخيو زاخار  ييف ٗنعها يف الغالب. خبلؿ رحلة كاف ىذا اٟناو 
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Zacharias Conradشقيقاف أرجاء الكتب. وقد جاب ال ية، الذي فاؽ أخاه يف ىوا
٤نلرتا، مزودين بفهرس كامل للكتب اليت كاان يرغباف يف شرائها، كما قاـ إو  اأٞنانيا وىولند

يف اٞندف  أخرى" برحبلت ترفيهية" Zacharie d’Uffenbachدوفنباخ  يزخار 
ينضب من اٞنبلحظات اٝناصة  ال ااٟنولندية واألٞنانية. وتعترب مذكرات رحبلتو معينً 

وتعترب ىذه الرحبلت اٝناصة ابلبحث عن الكتب، من ٣نيزات حياة عدة ىواة ابلكتب. 
 Yorrickمسرت يوريك  Sterneالذي جعل فيو شرتف  -آخرين للكتب يف ىذا القرف

. على أف معظم اٞنشرتًيت كانت "Voyage Sentimental" "لعاطفيةابلرحلة ا"يقـو 
واألٞناف والسكندانفيوف يفدوف  ٤نليزبوجو عاـ، حيث كاف ىواة الكتب اإل اتتم يف ىولند

 إليها للتزود منها.

 اٌىزت اٌشؼج١خ ٚزٚائط اٌّؼبضف:  -1

للظروؼ األدبية يف أٞنانيا صفة ألصق ابلطبقتٌن الوسطى والشعبية ٣نا كاف يف  كاف
طبقات   ىبٌن ش امستمرً  االقراءة فيها ازدًيدً  وفرنسا، حيث زاد انتشار حب إ٤نلرتا

نشاء نواد للقراءة. وقد تقدمت فيما بعد إب -فيما ظهر-الشعب، وظهر حب القراءة 
إُف ذلك  اَف يكن معروفً  اجهود الفبلسفة لنشر األدب التعليمي، والثقافة العامة تقدمً 

 اٜنٌن. 

 ا١ًٌّ فٟ شٌه اٌمطْ ئٌٝ إٌشط ث١ٓ اٌشؼت:

لتيارات اليت ظهرت يف أورواب كلها، وَف تكن ظاىرة ىذه اٜنالة وثيقة الصلة اب كانت
خاصة أبٞنانيا وحدىا. و٩نب البحث عن سبب ذلك دوف شك يف تنظيم اٜنياة العلمية. 

 منذ القرف السابع عشر يف الدوؿ وىو التنظيم الذي كانت لو داللتو، والذي بدأ فعبًل 
 اجملبلت العلمية، فظهر العلـو األوُف، ونشرت أوُف (أكاد٬نيات) الكربى. وقد أنشئت

اليت يرجع إنشاؤىا إُف عاـ  "Journal des Savants" "جريدة العلماء" بباريس
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. "أو البحوث الفلسفية" Philosophical Transactions، وظهر يف لندف 2665
. وظهر يف ليبزج وال تزاؿ اٛن  ٠Actaنلة  Leipzigريداتف تظهراف إُف اليـو

eruditorum " العلماءأو أعماؿ" . 

ـو كل العصور يف مؤلفات كبًنة قاموسية لركز علماء القرف الثامن عشر ع وقد
، وأصدقاؤ٨نا يف D’Alembert ًنبوداٞن Diderot ور يدلة اٞنناؿ. فأنشأ دهبصورة س

، وىي اليت Encyclopedie (2752- 2770)ة هًن اٞنعارؼ الش فرنسا دائرة
ظهور   لكر الثورة الفرنسية. مث تبعها بعاد ذا مساعدة على شق الطريق ألفكا٬نساعدت أ

أو دائرة " Encyclopedie Methodiqueا عرؼ ابسم كتاب أضخم منها حجمً 
. وكاف مؤسسها الناشر ا. وَف تقل ٠نلداهتا عن مائة وستة وستٌن ٠نلدً "اٞنعارؼ اٞنوضوعية

 م إال بعد وفاتو بزمن طويل. تَف ت وإف Ch. J. Panckouckeالكبًن ش. ج. ابنكوؾ 

أوؿ قاموس  J. H. Zedlerويف أٞنانيا، نشر أكرب انشر بليبزج وىو ج. ـ. زدلر 
. اضخمً  اعاٞني لو وىو مؤلف يف أربعة وستٌن ٠نلدً   . وال يزاؿ يعترب ذا قيمة إُف اليـو

تقدير يب ، وكتب اٛنًن، كما صار للتقاو ا٩نً كثرت اجملبلت النقدية واألدبية تدر   مث
ابالىتماـ بكتب األطفاؿ. ومن أمثلة ذلك ما قاـ بو كامب  بًل فع ئخاص، بل وبد

Campe  من تعديبلت لرواية روبنسوف كروزوRobinson Crusoe ليٞنؤلفها دان 
إخراجو لكتاب من أحسن ما ألف يف   هاكاف من نتائج  -Daniel de Foe يفو  يد

 كتب األطفاؿ. 

نشر يف فرنسا خاصة يف النصف الثاين من القرف الثامن عشر، عدد كبًن من  وقد
ة ابلصور الصغًنة احملفورة. ومن أمثلة ذلك، ما بل، يف أحجاـ صغًنة. وكانت ١نًنالتقاو 

من نشاط واضح يف ىذا اٞنيداف  F. M. Queverdoأبداه فناف مثل ؼ. ـ. كفردو 
  .ابلذات

 : Chodowieckiشٛزٚف١ىٟ  -اٌىزبة اٌفٕٟ اٌشؼجٟ ثأٌّب١ٔب

كثر الطلب يف أٞنانيا على كتب اٛنيب الصغًنة، والتقاوًن، وخاصة تلك   كذلك
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فيها الفنانوف األٞناف  ىاليت كانت ١نبلة ابلصور الصغًنة احملفورة على النحاس، واليت حاك
 الفنانٌن الفرنسيٌن، ١ناكاة اختلفت فيها درجات اإلجادة. 

 Daniel يكيشودوف ليدانى الفنانٌن واحد فقط يدعوقد ظهر من بٌن ىؤالء 

Chodowiecki ًا ، استطاع أف يظهر قدرة ابتكارية خاصة. فنجد يف رسومو توضيح
اٜنياة يف " ااألٞنانية يف بعض اٜناالت، أو ما ٬نكن أف يسمى أيضً  "البورجوازية" للحياة

الصور األٞنانية "اٞنمثل القومي األوؿ لفن  ي. وٟنذا اعترب شودوفيك"اٞندينة الصغًنة
ا كيف أعطتو صوره الصغًنة اٝناصة ابٜنياة اليومية كل ىذه . كما يفسر ىذا أيضً "الصغًنة
كاف واسع - Gellert، ٞنؤلفو "أو اٝنرافات"، Fables ككتاب ح ى إف كتاابً  ؛الشهرة

،   يإليو شودوفيك افوا أضّنا، صار أكثر شعبية وانتشارً  -االنتشار منذ ظهوره من رسـو
 وياللطيفة، اليت أعدىا لكتاب ىرماف ودوروت "بصوره الصغًنة" اا أيضً ا كبًنً كما ٤نح ٤ناحً 

Hermann & Dorothee تقوًن للسيدات" للشاعر جوتو، واليت ظهرت يف" 
Almanach pour dames  ابرهنلم  ي. وكذلك رسومو لكتاب منا د2799عاـ

Minna de Barnhelm ٞنؤلفو لسنج ،Lessing (2772 وغًنىا من الرسـو ،)
ملكية  ماتلعبل اا حفارً الصغًنة اٞنناسبة ألحجاـ التقاوًن، كما اشتغل شودوفيكي أيضً 

، وأبدع فيها. ومن بٌن اٜنفارين انآخرين األٞناف الذين ذاع صيتهم ex- librisالكتب 
. األكرب ريدريكالذي صور مؤلفات ف Georges Fr. Schmidt. مشت رجورج ف

وج. ـ.  C. G. Geyser، وس. ج. جيسًن J. W. Meil لي. ماوا ج. ومنهم أيضً 
رؾ. كل ىؤالء أتثروا ابألثر اما بعد إُف الدا٧ني، الذي ىاجر فJ. M. Preisler سلريبرا

 الفرنسي، وخاصة أوٟنم الذي تعلم بباريس. 

، الذي Salomon Gessnerر نويف سويسرا ٤ند الشاعر الرساـ سالوموف جس
 ضارع يف رقتو ٗناؿ مقطوعاتو الشعرية الشهًنة.  ابو للطبيعة حبً ُنتشهد صوره الصغًنة 

 اظز٘بض اٌىزبة فٟ أٌّب١ٔب:  -2

 جديدة لتجارة الكتب. وزاد إنتاج الكتب يف بلتياٞنيل اٞنتزايد للقراءة، تسه أىي
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عدد اٞنؤلفٌن إُف الضعف يف  فوصل؛ النصف الثاين من القرف الثامن عشر زًيدة ضخمة
 ىذه الفرتة الزاىرة من فرتات األدب األٞناين. 

 أحٛاي اٌّإٌف١ٓ: 

ىذا  . ومعىيف تلك الفرتة زًيدة كرب  ا٩نً حقوؽ اٞنؤلف قد زاد وضوحها تدر  كانت
ا على غالبً  األخًنوفطاٞنا دأب  ،نيبلت طيبة ابلناشر صا على فلم يكن الكتاب دائمً 
 ، دوف مشاركة اٞنؤلف يف األرابح. على أنو كانت تشاىد أحياانً إخراج طبعات جديدة

هم أبنفسهم، من با إُف نشر كتبعض الكتاب أيضً  ٛنأ١ناوالت الستبعاد الناشر، كما 
نشاء مؤسسات تعاونية للنشر،  إ، أو إُف االشرتاؾ مع زمبلئهم يف Lessingأمثاؿ لسنج 

، "اءمأو ٗنهورية العل" ،"Gelehrtenrepublik" كما حدث يف حالة مؤسسة
 . Klopstockاٝناصة بكلوبستوؾ 

 اضرفبع ؼؼط اٌىزبة: 

ا وىي اليت عمت تدر٩نً -زًيدة حقوؽ اٞنؤلف وٓنسٌن طبع الكتب بوجو عاـ  أدت
 بضعمن  إُف ارتفاع أسعار بيع الكتب: -منذ بدء أتثًن فن الكتاب الفرنسي على أٞنانيا

ة الواحدة من الكتاب، يف بدء القرف الثامن عشر، ا للورقٖننً  pfennigsبنسات أٞنانية 
 ، بل وإُف أكثر من ذلك، خبلؿ العقود األخًنة يف ىذا القرف. نيةإُف عشرة بنسات أٞنا

 ِىبفحخ اٌزم١ٍس:

تبق ىذه األسعار العالية دوف أف تؤثر على التقليدات اليت اشتدت أكثر ٣نا   َف
، اكانت عليو من قبل يف القرف الثامن عشر ابلذات. فقد أعيد طبع اٞنؤلفات األٞنانية سرً 

وسويسرا، وخاصة يف النمسا، ح ى ٓنوؿ سوؽ فرنكفورت  اوبكميات كبًنة يف ىولند
راـز رايخ إاتجر الكتب الكبًن فيليبوس  وفوج .ٞنقلدةإُف سوؽ للكتب ا ا٩نً تدر 

Philippus Erasm Reich  ا حاوؿ، م، حينمن ليبزج ٘نلتو ضد ىذه السوؽ أواًل
 2773 عاـ يف ، أف ينظم مكافحة ىذا الوابء. وقد أمكن الوصوؿ2762حواِف عاـ 

 ابشتداد حركة إُف تدخل حكومة سكسونيا لصاٌف ىذا الناشر. على أف ذلك كاف إيذاانً 
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تقليدات كتب مشاؿ  عتيوابفارًي وببلد هنر الراين، ب ايسواب يالتقليد يف جنوب أٞنانيا. فف
عاـ  ال يفإٞنانيا، أ. وَف تبدأ ٘ناية حقوؽ اٞنؤلف يف 2782أٞنانيا ابٛنملة حواِف عاـ 

على أوؿ  -الذي أعلن تنفيذه يف ذلك الوقت-، حينما نص القانوف الربوسي 2792
متيازاهتم، امتوقفة على نصوص  نييم مفصل لقانوف الناشرين. وَف تعد مقاضاة اٞنقلدتنظ

وإ٧نا أصبحوا عرضة لعقوبة مباشرة سريعة. وىكذا فتح ٠ناؿ جديد، سارت على نسقو 
 . اعلى التقليد قضاء مربمً  ىا، ٣نا قضتدر٩نً  رىمقاطعات أٞنانية أخ

 رجبضح اٌىزت:

ا. فبينما التـز الناس يف جنوب أٞنانيا لتقدـ أيضً تنظيم ْنارة الكتب بطيء ا كاف
عن ىذا النظاـ،  -وعلى رأسهم ْنار ليبزج- بنظاـ التبادؿ، كف ْنار مشاؿ أٞنانيا طويبًل 

هناية القرف أدى إنشاء بورصة الكتب يف ليبزج، كما  ا. وحواِفوٛنأوا إُف نظاـ الدفع نقدً 
 .Charles Chrالذي أبداه كل من شارؿ كر. ىوروث -أدى اقرتاح اإلصبلح 

Horwath ج. جيشنوج . G. J. Goschen- ضرورة إُف قياـ الرتكيز، الذي كاف 
  .ملحة لتجارة الكتب األٞنانية

 اٌطلبثخ اٌؽ١بؼ١خ:

الكتب يف القرف الثامن عشر، ٧نو الرقابة السياسية. أىم ٣نيزات اتريخ ْنارة  من
اشتدت الرقابة  -يف مقابل ذلك-، إال أنو وقد بدأت الرقابة الدينية تتوارى قليبًل 

السياسية أكثر من ذي قبل، وصارت النمسا وابفارًي على رأس اٜنركة، وإف كانت بروسيا 
ما اسكندانوه، فقد حذت حذو هناية القرف. أ حواِفالسبيل، يف  ذاقد ٜنقت هبما يف ى

  .أٞنانيا

 رجبضح اٌىزت فٟ فطٔؽب:

الدوؿ.  سائر ا منها يفا أكثر وأقوى تنظيمً ا وأبدً ْنارة الكتب يف فرنسا دائمً  ظلت
 اٝنامس عشر. وكاف أوؿ من وُف سفقد عٌن مدير لشئوف اٞنكتبات التجارية يف عهد لوي
، الذي سبق الكبلـ عنو. Bignonىذا اٞننصب، أمٌن مكتبة اٞنلك، وىو األب بنيوف 
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اختصاصات  لويس السادس عشر، يف توِف ريوز  Maleshlerbesمث تبعو مالزرب 
 . محاٞندير بتحرر وتسا

ستة مراسيم يف وزارة أحد خلفاء مالزرب. ومن  2777أصدر اجمللس يف عاـ  وقد
سيم، ضرورة منح االمتياز، سواء لتجار الكتب )ٞندة عشرة أعواـ(، بٌن ما قررتو تلك اٞنرا

 ا ألنفسهم. أو للمؤلفٌن الذين كاف من حقهم أف ينشروا كتبً 

 -إٗنااًل -ب ٩نالرغم من عدـ مناسبة ىذه اٞنادة لتجار الكتب، إال أنو  وعلى
 ر أحوااًل اعتبار ظروؼ أحواؿ حياة اٞنكتبات التجارية الفرنسية يف القرف الثامن عش
الذي  يمناسبة، وذلك بفضل نظاـ ٘ناية االمتياز، وبفضل إمكاف استغبلؿ االىتماـ القو 

اٛنسر " . ومع ىذا، فما زاؿ صغار ْنار الكتب علىنآداببدا يف تلك انآونة ٥نو ا
االمتياز من أصحاب اٞنكتبات  يبباريس، يضايقوف ذو  "Pont Neuf"" ديداٛن

 التجارية. 

ؿجؼبد األوٍش١ٗ اٌّؼسٟٔ ٌٍظفحخ اٌىبٍِخ  -ارمبْ طٕبػخ اٌىزبة -4

Stereotypie
(23) : 

أف تتواُف الطبعات اٞنتعاقبة ٞنؤلف  اانتشار نطاؽ األدب، َف يعد اندرً  دًيوبقدر ازد
واحد بعينو. وعلى ىذا، كاف من الطبيعي اْناه التفكًن يف القرف الثامن عشر، ٥نو 

يف طبع  ستخدامهااالحتفاظ ابلصفحات اجملمعة للكتاب عند طبعو، وذلك إلمكاف ا
 . اٞنماثلة سلسلة كاملة متوالية من الطبعات

الصائغ  ىو ،Stereotypie اعة )األكلشيو(أوؿ من جرب ىذا النوع من طب وكاف
؛ الذي ترجع ١ناوالتو يف ىذا اٞنيداف إُف حواِف William Gedوليم جد  سكتلندياأل
( َف تظهر قيمتها ووإف َف تظهر ٟنا نتائج مشجعة. على أف طباعة )األكلشي ؛2702 عاـ

                                                 
العمليػػة يف عمػػل )أكلشػػيو( موحػػد لكػػل صػػفحة مػػن صػػفحات الكتػػاب بعػػد ْنميػػع حروفهػػا، تكػػوف  تنحصػػر ىػػذه( 23)

إلمكػاف اسػتعماٟنا يف إعػادة  اتهمنقولة عن حروؼ الطباعة وتعترب صورة طبق األصل منها. مث ٓنفظ ىػذه األكلشػي
 )اٞنرتجم(.اٜنروؼ الطباعية  عطبع الكتاب مرة أخرى، دوف حاجة إُف بذؿ ٠نهود جديد يف إعادة ٗن
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، Lord Stanhopeالعملية، إال بعد التحسينات اليت أدخلها عليها اللورد ستاهنوب 
(، يف األكلشيو) ا من كتب التوراة بطريقةمطلع القرف التاسع عشر، عددً  الذي طبع يف

 مطبعة جامعة كامربدج. 

 اٌّىجػ اٌحس٠سٞ: 

 حل ١نل ي، أوؿ مكبس حديد2822أنشأ لورد ستاهنوب ىذا يف عاـ  كذلك
 منذ عهد جوتنربج.  ااٞنكبس اٝنشيب القدًن الذي ظل مستخدمً 

 ضز اٌفؼً ػس ؿطاظ ٠ٌٛػ اٌربِػ ػشط فٟ فطٔؽب:  -1

يف  واسكندانوه العصر الذي بدأ فيو طراز لويس اٝنامس عشر يسود أٞنانيا يف
. وذلك ألف الفن كاف قد بدأ اكثًنً  زخرفة الكتاب، كاف أتثًنه يف وطنو األصلي قد ضعف

السادس عشر. وَف يكن يف اإلمكاف قياـ رد يتحوؿ عن ىذا الطراز ٓنت حكم لويس 
)أو الطراز العتيق( الذي ازدىر يف خطوط  "Rococoطراز " . مث انتقلفعل أشد مفعواًل 

ملتوية، إُف ١ناكاة خطوط الفن القدًن الصارمة النقية، كما انتقل من عدـ االنتظاـ وانعداـ 
 القيود إُف تقيد شديد. 

 االؼزٍٙبَ ِٓ اٌفٓ اٌمس٠ُ: 

 Pompeiوبوميب  Herculanum والنـويحفرًيت مدينيت. ىرك ظتأيق
كما عرفناىا من اللوحات اٜنائطية يف - ياالىتماـ ابلفن الروماين. وما لبثت رسـو بوم

،  كما أف شاعت إبيطاليا وفرنسا، -اٞندف اليت كشفت شاعت زخرفة حواؼ الرسـو
ابلزخارؼ اليت على الطراز اإلغريقي وأوراؽ نبات السليخ وتيجاف الغار واألصص 

 . بل إف فناح ى صارت تلك العناصر الزخرفية ىي السائدة دائمً  وحامبلت الشموع،
ة عقب قياـ ثورة عاـ صقد خضع ىو انآخر إُف ىذا االْناه، وخا "الصور الصغًنة"

 غًنة. بل إف الفناف األكرب مورو الصيالماٛن Davidار آراء دافيد ، وانتص2789
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Moreau le jeune يف أواخر أًيمو.  ي"كيالكبلس" ٓنوؿ ىو انآخر إُف ىذا الفن دق 

 ٚحطٚفُٙ اٌطِٚب١ٔخ:  Didotآي ز٠سٚ 

ا، اٞنيل إُف ١ناكات يف اٜنروؼ الرومانية اليت نشأت يف ذلك اٜنٌن أيضً  ٤ند
حدث ىذا إُف حد أف  .ًنالفن القد هبا النبيل وانعداـ التأثر. وىي صفات امتازاالنتظاـ 

 ف مقبض.لها، َف تنج من الظهور ّنظهر متكسأعظم ىذه اٜنروؼ نف

، اليت Didotأنو ظهرت بباريس أسرة كبًنة من الطابعٌن، وىي أسرة ديدو  على
اؿ تلك األسرة، ا، صارت من أحسن ما عرؼ يف عصرىا. ومن أجل رجابتكرت حروفً 

، Francois- Ambroise Didot (2732- 2824) دويواز درب أم -نسواافر 
ا شهرة واسعة، اببتكاره (، وإ٧نا انؿ أيضً 26فو الرومانية )شكل ُنرو  الذي َف يشتهر فقط

 طريقة خاصة بقياس جسم اٜنروؼ الطباعية. لا للحروؼ، أي جديدً  ًماظان

 
 الروماين يدو( حرؼ د26 )شكل

 0662ىذا، تصف اٜنروؼ يف وحدات، حيث يكوف كل  دوينظاـ د ىقتضّنو 
ل النظاـ األٞناين، الذي ا ١نا. وقد حل ىذا النظاـ الفرنسي تقريبً يبلغ طولو مرتً  ما احرفً 

 Pierreمطبعة ديدو إُف بيًن  آلت ،2789ح ى ذلك اٜنٌن. ويف عاـ  اظل مستخدمً 
شتهر اببتكاره لسلسلة كاملة من اٜنروؼ الرومانية أواز، الذي رب أم -نسوااابن فر 

م اٞنعرض الوطين الذي أقيم ي، اليت كثر اإلقباؿ عليها، كما أعلنت ىيئة ٓنك"الكبلسيكية"
، Virgil رجيلٞنؤلفات ف "حجم النصف"، أف طبعاتو الكبًنة اليت يف 2822يف عاـ 
، ىي أحسن Racine، وكذلك طبعتو اٞنصورة ٞنؤلفات راسٌن Horaceوىوراس 

، إذا ما قورنت تلك الطبعات بطبعات أخرى متويمطبوعات يف العاَف، وىو حكم لو ق
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 فاخرة، صدرت يف نفس العصر، وإف كاف ىذا اٜنكم ال تقبلو القروف السابقة. 

 -Firmin دويد -وىو العاَف فرماف- ذاشتهر شقيق آخر لبيًن ىأكذلك 

Didot- ا رائعً  االرخيصة الصغًنة اٜنجم؛ وإف كاف قد طبعها طبعً  "الكبلسيكية" بطبعاتو
 "إلزفًن" واليت انلت أ٨نية تضارع أ٨نية طبعات Stereotypeاٞنوحد(  واألكلشي) بطريقة

Elzevir  .يف القرف السابع عشر 

يف  Virgil جيلاٞنوحد(، ىو شعر فر  ووأوؿ ىذه الكتب اٞنطبوعة )ابألكلشي
  .ا للنسخة الواحدةسة وسبعٌن سنتيمً . وقد بيع ّنبلغ ٙن2/26حجم

 فٟ ئ٠ـب١ٌب:  Bodoniثٛزٟٚٔ  -2

الوقت الذي نشط فيو كبار أبناء ديدو بفرنسا، ظهر إبيطاليا جيامباتستا بودوين  يف
Giambattista Bodoni ًرومانية ال  الدوؽ ابرما. فأنشأ حروفً  ا، حيث اشتغل طابع

 Pater" يف ش ى األحجاـ؛ كما كلفو البااب، بطبع كتاب انوعً  2436تقل أنواعها عن 

Noster" (يف مائة وٙنس وٙنسٌن لغة ٢نتلفة. وقد انلت حروؼ  أو )الصبلة الرابنية
شهرة عاٞنية، واستعملتها مطابع أوروبية عديدة، وىي على شيء أكرب من  بودوين

كما أهنا ٕنتاز خاصة األخرى.   ي"كيالكبلس"االنتظاـ، شأهنا يف ذلك شأف حروؼ العصر 
 والسميكة اٞنوجودة يف كل حرؼ. لرفيعةابلتباين الواضح فيها بٌن اٝنطوط ا

 ثأجٍزطا:  Baskervilleٚثبؼىطف١ً  Caslonوبؼٍْٛ  -3

؛ ح ى وال حروؼ الطابع اهتادسي، أو بودوين، بدويفلم ٓنتفظ حروؼ د ،ومع ىذا
على الرغم من النجاح الذي  ك، وذلJohn Baskerville ليجوف ابسكرف اإل٤نليزي

، شأف اٜنروؼ  اقينو يف عصرىا، إذ تبدو حروفً ل مصطنعة ومنتظمة أكثر من البلـز
إُف مهنة  كالفرنسية واإليطالية، واحتفظت بشيء من اٝنط احملسن. ورّنا رجع ذل

 للخطوط.  اابسكرفيل األوُف، إذ كاف معلمً 

 دأح-( 27شكل ) William Caslonوف لأف حروؼ وليم كاس والواقع
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 2734وف ىذا قد ٤نح يف عاـلبكثًن. وكاف كاس ىي األرقى -السابقٌن على ابسكرفيل
 منذ عصر آؿ إ٤نلرتاا بدور كبًن يف بفضل استلهامو للحروؼ اٟنولندية اليت قامت دائمً -
اليت ابتكرت  "الكبلسيكية"فاقت بكثًن اٜنروؼ  "رومانية"نشاء حروؼ إيف  -"زفًنلإ"

  عن ٔنلصها من أي صبلبة وتكلف. ا امتازت بو من رقة، فضبًل ّنذلك فيما بعد، و 

 
 ( حرؼ كاسلوف الروماين27 )شكل

وجاراموف  Jensonوتشرتؾ حروؼ كاسلوف ىذه، مع حروؼ جنسوف  ىذا
Garamond إذ  ؛باعة يف الوقت اٜناضرطالرومانية، يف قيامها ابلدور الرئيسي يف ال

٣نتازة يف ىذا اٞنيداف، َف تشاركها فيو غًن أمريكا يف الوقت ضلها مكانة فرتا بل٤نصار إل
 اٜناضر.

كربى. ومن   أ٨نية -من ىذه الناحية-اٝناصة العديدة  اإل٤نليزيةصار للمطابع  وقد
 Horaceأوائل تلك اٞنطابع، مطبعة أحد كبار ىواة الكتب، وىو ىوراس وولبوؿ 

Walpoleىل  يسرتوبر  يف ، اليت أقامها يف أمبلكوStrawberry Hill  لطبع مؤلفاتو
 اٝناصة، ابإلضافة إُف كتب مؤلفٌن آخرين عديدين. 

 : Beaumarchaisِـجؼخ ثِٛبضش١ٗ 

آالت ابسكرفيل الطباعية إُف الكاتب الفرنسي بومارشيو، الذي كاف قد  عتيب
ٞنعارضة الكنيسة ىذا اٞنشروع،  اأنشأ شركة لنشر طبعة فاخرة من مؤلفات فولتًن. ونظرً 

الصغًنة قرب سرتاسبورج، حيث نشرت  Kehlفقد نقلت تلك اٞنطبعة إُف مدينة كل 
الفاخرة للفيلسوؼ الفرنسي الكبًن يف سبعٌن  ةطبعتها الشهًن  2785الشركة يف عاـ 
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 . ا٠نلدً 

 اٌـجبػخ األٌّب١ٔخ: 

ا، إذا استثنينا استخدامها يف بدً أ "اٜنروؼ الرومانية" يف أٞنانيا، فلم يتوطد مركز أما
واليت ال تزاؿ -ا لدى األٞناف طبع اٞنؤلفات العلمية، إذ ظلت اٜنروؼ اٞنستعملة غالبً 

وإف كانت قد قامت ٟنا -الرومانية  ىي اٜنروؼ االنكسارية. فاٜنروؼ -موجودة إُف انآف
. إمانويل إال أف طابع مدينة ليبزج الشهًن وىو ج. ج -يف فرتة معينة نشطةدعاية 

 ىقيمؤسسة النشر اٞنوسئ منش- J. G. Emmanuel Breitkopf تكوبفيبرا
ا ، ابعتباره حرفً يقد أخذ على عاتقو الدفاع ُنرارة عن اٜنرؼ االنكسار  -اٞنعروفة ابٚنو

 ا. وقد ٤نح ابلفعل يف ذلك. ا أٞنانيً قوميً 

 ِحبٌٚخ ِعط اٌحطٚف اٌطِٚب١ٔخ ثبٌحطٚف االٔىؽبض٠خ: 

جوىاف فر.  وىو اٜنروؼ يبٌن من كافحوا تلك النزعة، أحد طابعي وصاىر  من
، والذي حاوؿ Didot دوي، الذي كاف على صلة بدJohann Fr. Ungerأ٤نر 

  ".األٞناين دويد" يف أٞنانيا، ح ى لقب ُنق ابسم "دويد" إدخاؿ حروؼ

 أ٤نر رٚنو نكساري، الذيالرومانية يف النوع اال دويأثرت حروؼ د وىكذا

Unger 2793، وأخرجو إُف السوؽ يف عاـ . 

 ا للطرازرمزً  -اأبشكاٟنا الواسعة واٞنستديرة نسبيً –وتعترب تلك اٜنروؼ  ىذا
، كانت ترمي إُف ٓنقيق اٞنزج بٌن Unger. وال مراء يف أف فكرة أ٤نر ي"كيالكبلس"

 . ينكسار اٜنرؼ الروماين واٜنرؼ اال

، فلم يرجع الناس إُف حرؼ أ٤نر جاح ضئيبًل أف ١ناوالتو كاف حظها من الن غًن
 .نكساري، وَف ينتشر ىذا اٜنرؼ يف الطباعة األٞنانية إال يف وقتنا ىذااال

 : Payneاٌزج١ٍس "اٌىالؼ١ىٟ": ث١ٓ  -5

 االْناىات الفنية اٛنديدة يف نفس الوقت، على التجليدات فنجد منذ عاـ أثرت
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عن مكانو للخطوط اٞنستقيمة،  ياضطر فيها طراز )الدنتبل( إُف التخل داتيْنل 2772
واٜنواؼ اليت على الطراز اإلغريقي وأوراؽ نبات السليخ، وما إُف ذلك من األشكاؿ 

غبلؼ التجليد  الزخرفة على إطارات ضيقة، مع ترؾ سائر االقد٬نة األخرى. وتقتصر فيه
 صارت -اليت كانت توضع وسط الغبلؼ-دوف زخرؼ؛ بل وح ى الرنوؾ نفسها  اخاليً 

 اندرة على مرور الزمن. 

 Rogerروجر بٌن  اإل٤نليزيلدى اجمللد  ا خاصً أف ىذا الطراز قد أنذ شكبًل  على

Payne ًاشتغل وحده دوف مساعد. وعلى الرغم من قيامو امبتكرً  ، وكاف فناان ،
رباعتو بطواؿ حياتو. وأعمالو اليت تشهد  اغالية الثمن، إال أنو عاش عمره فقًنً  داتيبتجل

، من حيث الزخرفة. وكانت ىذه عبارة عن حافة لوصفالفنية، ٕنتاز ابعتداؿ يفوؽ ا
ضيقة، مكونة من اٝنطوط الرفيعة، أو الزخارؼ الصغًنة، اليت ٕنتد على طوؿ اٜنواؼ، 

يف  لى أف أىم ماها وردة زخرفية كبًنة يف كل زاوية، وال شيء أكثر من ىذا. عيا إلمضافً 
ٗناؿ مظهر جلد اٞناعز  أتثًنىو اعتماده على االستفادة من  Payneْنليدات بٌن 

يف إبراز روعة تلك  -وىي جلوده اٞنفضلة-الفخم الزيتوين اللوف، أو جلد صغار اٞناعز 
 التجليدات. 

 رم١ٍس "اٌـطاظ اٌطِٚبٟٔ":  -1

 زالطرا" ا، ح ى صار ٠نرد نسخة منا فشيئً شيئً  "الكبلسيكي" اضمحل الطراز
حٌن كاف ال يزاؿ يصارع طراز لويس -. فاختفت األانقة اليت امتاز هبا يف البداية "القدـ

ذكرانه يف ىذا  ا مكانو لشكل جديد، امتاز بصبلبة وجفاؼ يعادؿ مااتركً  -اٝنامس عشر
 ."اٜنروؼ الرومانية الكبلسيكية" الصدد، ِنصوص

بوضوح رد الفعل العنيف للثورة الفرنسية ضد رقة القرف الثامن عشر. ظهر  ىنا
فحل نظاـ روما الصاـر ١نل اٞنيوعة الظريفة اليت كانت عليها األجياؿ السالفة، وافتخر 

األشياء، وخاصة يف األشكاؿ والزخرفة واألفكار اليت  كافة  شيء بدقة يف بتقليد كل الناس
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 الرومانية القد٬نة.طبقت يف عهد اٛنمهورية 

ها تلك يرموز حربية من عهد الروماف، مضاؼ إل داتيتصور على التجل وكانت
الذىيب لزخارؼ  العصر من اعظيمً  فناانً  إف سبق الكبلـ عليها، ح ى اليت الزخارؼ

 ديد.اٝنضوع ٞنقتضيات العصر اٛن إُف ، اضطرDerome رـوي)الدنتبل( مثل د

 اٌزج١ٍس:

إُف  اضعيفً  امركز التجليد يف أثناء الثورة، ويف خبلؿ السنوات التالية ٟنا، مركزً  كاف
الغنية العظيمة؛ كما حل  "الزابئن" طبقة ركزه السابق؛ إذ اختفتّنحد ما؛ إذا ما قورف 

اٞناعز مكاف ىذا اٛنلد. وكاف ال بد للتجليدات من أف تصبح متواضعة  ٛنلد الورؽ اٞنقلد
  برادؿًنالعصر الذي استطاع فيو اجمللد اٞنعروؼ ابسم إلكسس بيشعبية: وىذا ىو 

Alexis Pierre Bradel  ًْنليده يف كما نراه  .ا ٞنطالب ىذا الزمنأف يتشكل وفق 
ال يزاؿ ٪نمل اٚنو إُف  الذي الثورية قد ابتكر التجليد ابلورؽ اٞنقوى، ابلرموز اٞنزخرؼ
.  اليـو

 اٌضٛضح اٌفطٔؽ١خ ٚاٌّىزجبد:  -2

َف تقض الثورة الفرنسية على مصًن الكتاب الفين الفرنسي فحسب، وإ٧نا قضت 
قرر اعتبار ٗنيع ت 2789 على مصًن ىواة الكتب الفرنسيٌن. ففي نوفمرب عاـ أيًضا

 كما صودرت مكتبات اٞنهاجرين يف عاـ  ؛ا لؤلمةواألديرة ملكً س مكتبات الكنائ
2790. 

 رأ١ُِ اٌّىزجبد:

كاف للحكومات العديدة، اليت تعاقبت بسرعة خبلؿ ىذه السنوات، خطط كبًنة 
ببل شك فيما يتعلق ابٞنكتبات، مثلما حدث يف حكومة السوفييت اٜنالية يف روسيا. مث 
صارت اٞنكتبات بعد ذلك عامة ابٞنعىن اٜنقيقي من ىذه الكلمة. غًن أف الفوضى اليت  

ٓنقيق تلك اٝنطط؛ بل وأدت فوؽ ذلك إُف كانت سائدة يف ذلك الوقت، قد عاقت 
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ضياع جانب كبًن من مبليٌن اجمللدات، اليت آلت يف تلك الفرتة من األفراد إُف الدولة. 
٘نلة شعبية  -على األخص-الثورة  ومن احملاؿ تقدير ىذه اٝنسائر، فقد حدثت عند بدء

 قامت ضد مؤلفات ، لتخريب مكتبات النببلء ورجاؿ الدين؛ تشبو تلك اٜنملة اليتفعبًل 
 الديين". حركة اإلصبلح" العصر الوسيط، عند بدء

 اٌّربظْ األزث١خ:

اٞنخازف " أما الكتب اليت قدر ٟنا أف تنجو من ىذه النكبة، فإهنا نقلت إُف
حيث   "؛٢نازف" ، اليت أقيمت يف كل مقاطعة. وَف يقل عددىا بباريس عن تسعة"األدبية

اٞنطبوعات واٞنخطوطات اليت انتقلت فجأة من كل أنواع   -يف أكواـ ضخمة-كدست 
 ىذهالثورات. وقد زودت  ومكاتب ىواة الكتب، إُف عواصف وء اٞنكتبات الديرية؛دى

اليت كانت قد فتحت للجمهور إُف حد ما يف ذلك  اٞنكتبات"اٞنخازف األدبية" سائر 
، ومكتبة مازاراف Arsenalاٜنٌن. ومن بٌن ىذه اٞنكتبات، مكتبة األرسيناؿ 

Mazarin، ابٞنكتبة " ، وىي اليت ٚنيت منذ ذلك اٜنٌنخاصة" اٞنكتبة اٞنلكية"و
 ا للدولة. ، وصارت كغًنىا ملكً "األىلية

 : La Bibliotheque Nationaleاٌّىزجخ األ١ٍ٘خ 

ألف ٠نلد، دوف أف ٥نسب  ةثبلٖنائتنل اٞنكتبة األىلية يف ذلك الوقت أقل من  َف
لعديدة، اليت كاف من بينها تسعة آالؼ ٢نطوط، وردت من دير ساف اٞنخطوطات ا

الشهًن؛ وبذلك قامت اٞنركزية اليت  Saint- Germain- des- Pres بريو يجرماف د
 َف تعرفها اٞنكتبات الفرنسية من قبل. 

تنظيم ىذه الكتب اٞنكدسة، وإدخاٟنا يف النظاـ القائم يف ذلك الوقت، من  وكاف
أمكن اٞنكتبة األىلية من  ح ى األعماؿ اٛنبارة، اقتضى ما يقرب من قرف من الزماف،

 . يىضم الكتب اليت أغناىا هبا العهد الثور 
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 رشز١ذ اٌّجّٛػبد اٌربطخ: 

اٜنكومة ابٞنزاد كل ما َف يضع، أو يضم إُف اٞنكتبات العامة؛ وإف كانت ىذه  ابعت
وإذ كاف الطلب أقل من العرض بكثًن،  ؛يف أسوأ الظروؼ -كما يظن- اٞنبيعات قد ٕنت

ا، أبسعار تدعو إُف السخرية. وبذلك استطاع ح ى اضطر األمر إُف بيع مؤلفات اندرة جدً 
ابعوىا بعد ذلك أبرابح  -ااة ّنبالغ متواضعة نسبيً مشرت - ٠نموعةْنار الكتب تكوين 

 بعد أف ىدأت األمور، وارتفعت األسعار.  ؛ضخمة
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  دساضال اجلزء

 القرن التاصع عشر والقرن العشرون

خبلؿ حروب الثورة الفرنسية، اتسع نطاؽ االنقبلابت اليت حدثت يف دنيا  يف
 الكتب، إُف أف مشل أٞنانيا، مث امتد إُف بقية أورواب يف أثناء حروب انبليوف. 

 ٘ٛا٠خ ٔبث١ٍْٛ ٌٍىزت:  -1

-للكتب إُف حد ما؛ ح ى إنو جلب معو يف حروبو  مرباطور نفسو ىاوًيً اإل كاف
مكتبة كاملة ١نتوية على ما يقرب من ثبلثة آالؼ ٠نلد يف  -كما فعل فردريك األكرب

 . 2/28حجم

 أصط اٌحطة: 

من الكتب كغنائم  اا كبًنً إُف ابريس عددً  -من الببلد اليت غزاىا-انبليوف  نقل
قاليد اٜنروب السابقة. مث أودعت تلك لت ا ال شعورًيً حرب. وقد خضع يف ذلك خضوعً 

غنمها من الضفة اليسرى  . و٦نص ابلذكر منها الكتب اليت"ابٞنكتبة األىلية" الكتب
عانت مكتبات أديرتو، الكثًن من اٞنصادرات الفرنسية  أف، وىو اٛنانب الذي سبق نيللرا

 . 2794 منذ عاـ

، Jean- Baptiste Maugerardار. ًن ابتست موج -جاف يتويبدو أف البند ك
منها  لسابق خربتو بعدد كبًن من أديرة ىذه اٞننطقة، ولشرائو ؛قد قـا بدور كبًن يف ىذا الصدد
نطقة ّنللفنوف والكتب  ابوصفو مديرً -ابريس  وقد أرسل إُف ؛٢نطوطات ومطبوعات اندرة

بدقة، من  نتقاةمن اٞنؤلفات الثمينة اٞن اكثًنً   -2825إُف عاـ  2820، من عاـ نيالرا
وغًنىا من اٞندف. أما الكتب  Maenz، وماينز Treves، وتريف Metzمكتبات متز 

اليت بقيت بعد ذلك يف تلك األديرة، فقد بيع معظمها، وَف يضم منها إال القليل، إُف 



 255 

 اٞندارس اٞنركزية، اليت أنشئت يف األراضي احملتلة.  

شهدت مكتبة بروكسل اٞنلكية، ومكتبات اإلسكورًيؿ والفاتيكاف، وببلط  كذلك
نود الفرنسيٌن جملموعاهتا بدرجات هنب اٛن وغًنىا، Wolfenbuttel فينا، وولفنبتل

إُف نقل  -قبل دخوؿ الفرنسيٌن لديهم-وإف كاف النمساويوف يف فينا قد سبقوا  ؛متفاوتة
 ة مدة ٖنانية أعواـ، ح ى زاؿ اٝنطر عنها. ٢نبأ ظلت إُف اجملر، حيث أنفس ذخائرىم

 ئػبزح اٌىزت إٌّٙٛثخ ئٌٝ ِىزجبرٙب: 

معاىدة  قرارات على بناءً -، كاف من البلـز 2825سقط انبليوف يف عاـ  عندما
يث ٤ند يف ٗنيع ىذه ُن، األصلية إعادة جانب من الكتب اٞننهوبة، إُف مكتباهتا -فينا

لرحلتها  يٓنمل شارة انبليوف، أو شارة اٞنكتبة األىلية، كذكر  ااٞنكتبات، اليت ذكرانىا، كتبً 
من  ومع ىذا، فلم يرجع إُف مكتبات إقليم الراين غًن عدد قليل .القهرية إُف ابريس

٢نطوطة على  وٙنسمائة ُنيث ٬نكن تقدير خسائر اٞنخطوطات وحدىا أبلفٌن ؛الكتب
 األقل.

 فٓ اٌىزبة فٟ ػظط ٔبث١ٍْٛ:   -2

٠ند اسم فرنسا،  كلو العاَف على يف أف يفرض نظاـ اٜنكم النابليوينرغبة  ظهرت
 وخاصة يف نشر عدة مؤلفات ضخمة مزخرفة ابللوحات. 

إُف سنة  2829 مصر، طبع ابٞنطبعة األىلية من سنة عن أىم أمثلتها كتاب ومن
2808. 

َف تكن  -اٜنروب الكثًن من الضحاًي على مذبح قدمت اليت-أف ىذه الفرتة  غًن
قد  "الصور الصغًنة" رسامي عهد يف ٠نموعها مبلئمة للنشاط األديب والفين. فقد كاف

سانت أوابف  ي، من أمثاؿ أوجستاف دافقًنً  مات انقضى منذ أمد بعيد، ح ى إف أكثرىم
Augustin de Saint Aubin.  

 البطوِفي الفنانوف وعلى رأسهم دافيد، فقد خضعوا للمثل األعلى الرٚن أما
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 مود. واٜنريب؛ ُنيث أنذ الفن بوجو عاـ، صفة األهبة واٛن

 .Pierre Pووجود بعض الشواذ يثبت ىذه القاعدة، فبذؿ بيًن ب. بريدوف 

Prud’hon  بوؿ وفرجيين" يف رسومو اٝناصة بكتاب مثبًل" Paul & Virginie ،
يغبط عليو، للتوفيق بٌن  ا، جهدً "Nouvelle Heloise"" ديدةىيلوييز اٛن" ورواية

 مؤثرات الفن اإلغريقي الروماين، وبٌن حساسية مستوحاة من جاف جاؾ روسو.  

 اٌىزبة اإلٔج١ٍعٞ فٟ ػظط ٔبث١ٍْٛ:  -2

. غًن إ٤نلرتاد سيطرتو على ٬نا أف أف إمرباطور الفرنسيٌن، َف يستطع مطلقً  اٞنعروؼ
 ظروؼ الكتاب يف تلك الببلد.  ا علىا كبًنً أف حروب انبليوف قد أثرت مع ىذا أثرً 

 أظِخ اٌحظبض اٌمبضٞ:

اد أي كتب من ًن من است إ٤نلرتا، ىو منع ياألثر األكرب ٟنذا اٜنصار القار  كاف
. فكلما عرضت عجاابً  اا حدً هبأو غًنىا، ح ى بلغت أسعار الكتب اٞنوجودة  اىولند

من أمثاؿ ِف -للبيع كتب من تركات بعض اٟنواة، لدى أحد كبار اٝنرباء اٞنثمنٌن 
Leigh وسوذيب ،Sothebyكوؿي، وج. وو. ن G. & W. Nicolوكنج ، King ،
 بنضاؿ حاد بٌن كبار متصيدي الكتب كاف ذلك إيذاانً   -، وغًنىمEvansوإيفانز 
 . Bookhuntersالثمينة 

 : Roxburgheِعاز ضٚوؽجطط 

، عندما 2820 ج يف عاـرب روكس يالثوراف أشده يف مزاد بيع ٠نموعة الدوؽ د بلغ
، وىو من أكرب ىواة الكتب Marquis de Blanfordفورد نببل يد زيتغلب اٞنرك

، عقب ٤Lord Spencerنليز يف ذلك اٜنٌن، على ىاو كبًن آخر ىو اللورد سبنسر اإل
ا هً يجن 0062 ، بسعر2472يو، ترجع إُف عاـ لبوكاش طبعة نضاؿ مرير المتبلؾ

بسبع  كورد سبنسر، قد استطاع شراء نفس ىذا اٞنؤلف بعد ذللوإف كاف ال ا،اسرتلينيً 
سرتليين فقط. وما لبثت أسعار إ على تسعمائة جنيو ا يزيد قليبًل ّنسنٌن يف مزاد آخر، 
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 التالية. لعقودالكتب أف عادت بوجو عاـ إُف مستواىا العادي خبلؿ ا

 ٘ٛا٠خ اٌىزت اإلٔج١ٍع٠خ فٟ اٌمطْ اٌزبؼغ ػشط:  -3

٤نليز؛  ا من أثرًيء ىواة ٗنع الكتب من اإلا كبًنً لنا القرف التاسع عشر، عددً  قدـ
من البيوع الكربى للكتب؛ إذ  -تقل أ٨نية ال-ا، سلسلة كما ظهرت يف ىذا القرف أيضً 

أف اجملموعات اليت يكوف قد ٗنعها جيل ما، ة لتاريخ ىواية الكتب، بالغأنو من اٞنميزات ال
 ، الذي ال يشارؾ اٛنيل السابق يف ميولو. التاِف اٛنيلها من جديد تيشت

 اٌّج١ؼبد اٌىجطٜ ٌٍىزت: 

ن القرف م٤نلرتا يف النصف األوؿ إأكرب مبلغ ٗنع من مزاد عاـ للكتب يف  كاف
 -2834 بٌن عامي. وكاف ذلك ينيسرتلأالتاسع عشر، ىو مبلغ ٙنسٌن ألف جنيو 

، ىاوي الكتب العظيم. Richard Heber رب، يف مناسبة بيع تركة ريشارد ى2836
بيعت ٠نموعة سوندرالند  كوكانت لو مكتبات يف عدة مدف أبورواب. كذل

Sunderland ؛ وىي ابً يبلغ ضخم ٣ناثل تقر ّن، 2883و 2882 يالشهًنة بٌن عام
 سوندرالند، يف هناية القرف السابع عشر.  ياليت كاف قد كوهنا شارؿ كونت د

 Bernardمن أىم من اشرتوا الكتب يف ىذا اٞنزاد، برانرد كوارتش  وكاف

Quaritch يف السنوات "انبليوف ْنارة الكتب القد٬نة" األٞناين اٞنولد، الذي صار ،
عدة  األخًنة من القرف التاسع عشر، ح ى أنو ٓنكم يف السوؽ األورويب يف ىذا اٞنيداف

 سنوات طويلة. 

ا على مائدة اٝنبًن بٌن اجملموعات العديدة الثمينة، اليت قدر ٟنا أف ٕنر حديثً  ومن
، )اليت كانت Hamilton ىاملتوف ٠نموعة قصر ؛اٞنثمن، وأف تتشتت يف كل انحية

ىاـ رب ، ودوؽ ىاملتوف(، و٠نموعة كونت أشWilliam Beckfordلوليم بكفورد  املكً 
Ashburnhamكتبة ىوث ، ومHuth  الضخمة. وقد استفاد من ذلك كثًن من

 األفراد. 



 262 

 :Spencerِجّٛػخ ؼجٕؽط 

٠نموعة اللورد سبنسر، اليت سبق الكبلـ عنها، واليت بلغت أربعٌن ألف  كانت
، John Rylandsأرملة جوف ريبلندز  2890إذ اشرتهتا يف عاـ  ا؛٠نلد، أسعد حظً 

وكانت تلك السيدة قد فتحت للجمهور اٞنكتبة انشسرت. ّنأحد أثرًيء رجاؿ الصناعة 
٤نلرتا، بفضل ما أضيف إصارت من أغىن مكتبات  فاليت خلفها زوجها، واليت ما لبثت أ

إليها من مشرتًيت كتب لورد سبنسر، مث ٠نموعة اٞنخطوطات والكتب العظيمة اليت  
 . Crowfordا للكونت كراوفورد كانت ملكً 

 : Roxburgheٚٔبزٞ ضٚوؽجطط  Dibdinز٠جسْ 

 بدفيد فروجناؿ إبدارة مكتبة لورد سبنسر، أحد قساوسة الريف، يدعى توماس قاـ
Thomas Frognall Dibdin.  

 Althorpوقد ترؾ ىذا القسيس بضع مؤلفات فاخرة اٞنظهر عن قصر آلتورب 
سيده القياـ هبا لشراء كتب.  وفلمقر ٠نموعة كتب ىذا اللورد، وعن رحبلتو اليت ك-

ال إ، ليس Bibliomanie "وس ابلكتباٟن" كما ىو اٜناؿ يف مؤلف:  -وىذه الكتب
ف، تتخللها لٞنعلومات عن الكتب، مشكوؾ يف قيمتها، ومصوغة يف أسلوب متك اٗنعً 

 يف ىوامشها شروح يقاؿ إهنا علمية. 

على استغراقو يف غروره وادعائو إُف حد السخرية،  Dibdin بدفيويبلـ د ىذا
 ووإف كاف ال بد من االعرتاؼ ُنماس؛ نتيجة لغشيانو ٠نتمعات أثرًيء ىواة ٗنع الكتب

إُف حد أنو أنشأ يف ىذا السبيل شبو  ا؛كاد أف يكوف دينيً   اللكتب القد٬نة، والنادرة، ٘ناسً 
" روكسبورج ياند" ، وىو ما ٚني ابسمةاإل٤نليزيىواة الكتب  يٗنعية، بتأسيسو أوؿ نواد

Roxburgho األمر، ٔنليد ذكرى  ابدئ؛ وىو النادي الذي كاف اٞنقصود من إنشائو يف
 َف تلبث أف نشرت -ااٞنقفلة جدً - اٜنلقة نفسو. غًن أف ىذه كسربجمزاد بيع كتب رو 

 وجودىا، عدة مؤلفات ٗنيلة. ومع ىذا، فلم أتنف من إضافة مبلذ ىواية الطعاـ خبلؿ
 إُف مبلذ ىواية الكتب. اٛنيد
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 :  Biblomanieاٌٙٛغ ثبٌىزت 

زًيدة مطردة؛  Dibdin بدفي، منذ عصر دإ٤نلرتا يف الولع الشديد ابلكتب زاد
، لشراء ٢نطوطات وْنليدات،  أبسرىا ٤نليز ثرواتمن ىواة الكتب اإل كرس كثًن  يثُن

-واة مشهوروف من القروف السابقة. ومع ىذا ٤ند اإل٤نليز ىكاف قد أنفق على ظهورىا 
 ، وابٞنؤلفاتIncunablesشيء، أبوائل اٞنطبوعات  كل  قبل مولعٌن -كما ذكران

 اٝناصة بببلدىم. "الكبلسيكية"

حجم النصف يف  مسرحيات شكسبًن، اٞننشورة يف أربع طبعات شهًنة، يف وكانت
صارت منذ منتصف القرف، موضوع  قد ،2685و 2664و 2630و 2603سنوات 
كبار ىواة ٗنع الكتب األمريكيوف. وكذلك اٜناؿ   انآف ، يشرتؾ فيوحقيقي تقديس

 السابقة لكل مسرحية على حدة.  الطبعات ابلنسبة إُف

ببضعة  منها ة شراء أية مسرحيًنالرغم من أنو منذ مائة عاـ، كاف من اليس وعلى
بضع مئات من  انآف ي منها يساو إال أف كبًل  ؛سرتلينية يف اٞنزادات العلنيةأهات يجن

 اٛننيهات. 

 

 اٌحفط ػٍٝ اٌظٍت: -1

على الصلب؛ وىو  اٜنفر مزخرفة برسـو طبعت بطريق "بدفيد"كثًن من كتب  ىناؾ
ا إُف النصف األوؿ من القرف التاسع عشر، جنبً  يف نوع من طباعة الصور، قاـ بدور كبًن
وىي الطريقة اليت ستنتشر من جديد. وٞنا كاف من  -جنب مع طريقة اٜنفر على اٝنشب

 كلها عند٣نا يرتتب عليو سرعة آت ؛الطبيعي، أف اللوحة النحاسية تكوف لينة إُف حد ما
صلب اٞنتٌن، اليت عدد كبًن من النسخ عليها؛ ٟنذا بدأ استعماؿ لوحات من ال طبع

اٜنصوؿ على مؤثرات دقيقة يستحيل  ئ٬نكنها ٓنمل طبع كميات ضخمة، واليت هتي
 اٜنصوؿ عليها يف اٜنفر على النحاس. 
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فيها،  اٞنبالغ" التفصيلية" أف اٜنفر على الصلب، قد يتخذ بسهولة صفة غًن
قد استخدمت . ولينفيهبط إُف مستوى ينعدـ فيو الذوؽ؛ ويكاد يقضي على التأثًن الف

وعندما ٛنأ اٜنفاروف  ا.٤نلرتا خاصة؛ وإف َف تؤد إُف نتائج قيمة إال اندرً إتلك الطريقة يف 
حاسية، بطبقة رقيقة من الصلب ناللوحة ال galvanisation "جلفنة" فيما بعد إُف

  .، انتهى دور اٜنفر على الصلبلتقويتها

 ٚاٌحفط ػٍٝ إٌحبغ:  Blakeث١ٍه 

ا، اليت ظهرت فيها اٞنصورات احملفورة على الصلب يف الكتب نفس اٞندة تقريبً  يف
كن ٬نيعمل للوصوؿ إُف طريقة  William Blakeاإل٤نليزية، كاف الشاعر وليم بليك 

. وقد أمكنو "األثر البارز"دث ما يشبو ٪نيث ٬نكن أف ُنا تعديل اٜنفر على النحاس، هب
خطوطات العصر الوسيط ّن مؤلفاتو بصورة تذكران اجإخر بفضل ىذه العملية اٞنبتكرة، 

اٞنلونة. وقد رسم بنفسو كل صفحة من صفحات كتبو، يف النص واألفاريز، واٜنواؼ؛ 
  .(28 لدى اٞنلونٌن القدماء )شكل اا ٞنا كاف متبعً ولوهنا ابليد، وفقً 

 ٚٔٙؼخ اٌحفط ػٍٝ اٌرشت:  Bewickث٠ٛه  -3

توماس  -منذ هناية القرف الثامن عشر يف نيوكاسل-أف العمل الذي قاـ بو  على
اٜنفار على اٝنشب، كاف أىم وأعظم بكثًن؛ إذ بفضلو عاد  Thomas Bewickبويك 

 استعماؿ اٜنفر على اٝنشب، كطريقة 

 
 (2926( رسم من عمل وليم بليك لصفحة من كتاب "بليك اٜنكيم" )طبعة 28)شكل 
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ىذا  كالتصوير، بعد أف توارى عن العياف أكثر من قرنٌن. على أف بويمن طرؽ 
هم عن تقاليد اٞناضي. فبينما ٤ند االىتماـ يف نوتبلميذه العديدين، َف يستلهموا ف

 إُف اٝنطوط السوداء للرسم، إذ بنا اٞنصورات القد٬نة احملفورة على اٝنشب، موجها أواًل 
ند بويك، ىي األىم يف الصورة القائمة على أساس ٤ند الرقعة البيضاء من ورقة الرسم ع

 . ة على التواِفٕن، األلواف الفآنة أو القااٞنتقاربة أكسبتو اٝنطوط

احملفورة  لصورةل الوسائل اٟنامة، إُف التجأ إليها اٜنفاروف إلحداث أتثًن خاص ومن
، كما كاف اٝنشب، َف يكن يتم على ، أف اٜنفر"التدريج التنازِف" على اٝنشب بطريقة
، وإ٧نا كاف bois de filفر الكتلة اٝنشبية يف اْناه األنسجة اٝنشبية ُناٜناؿ فيما مضى، 

 "اٞنقشط" اة أورب . كما أنو َف يكن يتم بواسطة اٞنbois de boutيتم يف اْناه مستعرض 
gougeابلطريقة " الصلب شب، وإ٧نا بوساطة اإلزميل. وقد أمكن بفضل معاٛنة اٝن

على ىذا النحو، الوصوؿ إُف خطوط وأثر تذكران قوتو  bois de bout "اٞنستعرضة
 بتأثًن اٜنفر على النحاس، الذي كاف قد نزؿ إُف اٞنرتبة الثانية حينذاؾ. 

 :Bewickفٓ ث٠ٛه 

آاثره، ىي بضع  وأروع يف رسم اٜنيواف. ا. وكاف خاصة ماىرً اابرعً  ابويك رسامً  كاف
مؤلفات كبًنة عن الثدييات والطيور. وىي غنية ابلصور، وٕنتاز يف نفس الوقت بدقة 
التعبًن عن اٞنظهر اٝنارجي للحيواانت؛ كما ٕنتاز بقوة الفهم لطبيعة كل حيواف على 

 حدة. 

ىذا، فقد برع خاصة يف الصور الكثًنة الصغًنة الدقيقة اٜنجم، اليت زخرؼ  ومع
حياة الناس  -Dickensبفكاىة على طريقة ديكنز -ا واليت صور فيها غالبً  هبا كتبو،

 (. 29 وحياة اٜنيواف يف الريف )شكل
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 Bewickفورة على اٝنشب من عمل بويك ( صورة ١ن29)شكل 

 اٌظٛض اٌّحفٛضح ػٍٝ اٌرشت فٟ ذبضط ئٔجٍزطا: 

وإ٧نا أدخلو  ؛وحدىا إ٤نلرتايقتصر أثر مدرسة بويك يف فن حفر اٝنشب على  َف
الفنانوف اإل٤نليز إُف القارة األوروبية وأمريكا، حيث وجد ىذا الفن أحد ٣نثليو البارزين يف 

 .William J. Lintonج. لنتوف  وليم شخص

 اٌظٛض اٌّحفٛضح ػٍٝ اٌرشت فٟ فطٔؽب:

فرنسا، طواؿ القرف الثامن عشر؛ وعلى األخص الفناف  يف الفنانٌن بعض كاف
الزخارؼ " ، قد استمروا يف استخداـ اٜنفر على اٝنشب، وخاصة يفPapillon وفيابب

 -culs- de" هناية الفصوؿ يف الدقيقة، اليت الصغًنة ، والزخارؼfleurons "الزىرية

lampe" الفضل يف إعادة استخداـ ىذه الطريقة من جديد، وهنضتها هنضة  أف. غًن
 بقليل. 2832 ظهر قبل عاـ٤نليزي، الذي حقيقية، إ٧نا يرجع إُف التأثًن اإل

ومن أعظم أنصار اٜنفر على اٝنشب، واٞنؤمنٌن بو، بعد استعادة مركزه، الفناف 
ذا خياؿ واسع ومهارة فنية ملحوظة،  ، وكاف فناانً Tony Johannotتوين جوىانو 
قد ساد  -على الرغم من تفاوت مستوى ىذا اإلنتاج-، ح ى إنو اضخمً  اأظهر هبا إنتاجً 

 عصره. اجنتإمن على 

 وجافارين Daumierأنو ٬نكن أف نذكر إُف جانبو الفنانٌن دومييو  على
Gavarni ( ورافيو 02 )شكلRaffet شتهر أ؛ ٣نن صوروا على اٜنجر خاصة. كذلك
 Gilلكتاب  2835لطبعة عاـ  أنتجها بصوره الصغًنة، اليت Gigoux منهم جيجو
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Blas أيًضا إ. ميسونييو  (. ومنهم02 )شكلE. Meissonier،  الذي امتاز برسومو
للكونت دي  "Reims ""Contes Remois س٬نقصص ر " لكتاب الساحرة

 Comte de Chevigne (2858 .) نيةيفيش

 
 (02 )شكل

 )القرف التاسع عشر( Gavarni ينصورة ١نفورة على اٝنشب ٛنافار 

 
 (02 )شكل

 Gil Blas de لكتاب Jean gigoux جويصورة ١نفورة على اٝنشب من عمل جاف ج

Santillane (2846 )طبعة 

إُف  2842ماء النار، فإنو استخدـ يف تصوير الكتاب بصفة استثنائية من عاـ  أما
 ىو الطريقة السائدة.  السابق . وىذا بينما كاف اٜنفر على النحاس يف القرف2862عاـ 

الذي ابتكر  Celestin Nanteuil يتنبغ يف تلك الطريقة سلستاف انن و٣نن
اليت تعترب من أعجب  Frontispicesلعنواف لخاصة سلسلة من الصور اٞنواجهة 
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 الرومانتيكية(. )الصور 

الذي أصابو  العظيم الرغم من ىذه احملاوالت، بل وعلى الرغم من النجاح وعلى
 افقد ظل انتشار اٜنفر على اٝنشب قائمً  -ذكره يليوىو ما س-التصوير على اٜنجر 

، بفضل الفناف جوستاؼ دوريو 2872، وامتد عهده إُف حواِف عاـ ويبًل ا طزمنً 
Gustave Dore الذي امتد إنتاجو الفين العظيم من رابليو ،Rabelais  ،ح ى التوراة
اٜنفر اٞنظلل على  . وقد فضل ىذا الفنافEdgar Poeبو  إدجارومن دانيت ح ى 

يو على اللونٌن األسود ف "الصور الصغًنة"اٝنشب، أي اٝنشب الذي ال تقتصر 
واألبيض؛ وإ٧نا تعرب عن أدؽ األلواف اٞنظللة. ووصل يف ىذا النوع إُف نتائج ابىرة، على 

 Contes. ىذا وتعترب قصص "الروتينية" ا يف شيء من الرباعةالرغم من وقوعو تدر٩نيً 

drolatiquesلبلزاؾ "القصص العجيبة" ، أو ،Balzac (2858 أروع ما صوره ،)
 Donدوف كيشوت "ا طبعة كما ٬نكن أف نضيف إليها أيضً   ؛Doreدوريو 

Quichotte" والتوراة الكبًن اٞنصور، الذي ظهر ألوؿ 2863، اليت صدرت يف عاـ ،
 ائتٌن وعشرين صورة ١نفورة على اٝنشب. ّن، ١نلى 2866مرة يف عاـ 

 اٌظٛض اٌّحفٛضح ػٍٝ اٌرشت فٟ أٌّب١ٔب: 

اٜنفر على اٝنشب يف أٞنانيا أكثر نضارة وحيوية، ٣نا كاف عليو يف األقطار  ظل
هناية القرف الثامن عشر.  ا، إال حواِفاألخرى، غًن أنو َف يقم من جديد بدور كبًن ىنا أيضً 

من  وذلك إبرساٟنا ؛ا ىي اليت نفخت فيو روح الشباب والقوةوكانت مدرسة بويك ىنا أيضً 
 ىناؾ.  همن من اٞنختصٌن فيها للقيـا بتدريس أصوؿ فشباانً  Leipzig بزج٤نلرتا إُف ليإ

لبث اٜنفر على اٝنشب يف درسدف بعد ذلك، أف أنذ صفة مبتكرة ْنلت يف  وما
، Rethel ليثور  ،Schnorr von Carolsfeldرسـو الفنانٌن: شنور فوف كارولزفلت 

شعبية بٌن كافة طبقات رت الظريف ىذا أبكرب شهرة ٫ن. وقد ٕنتع ر Richterرت ٫نور 
الشعبية، ورسومو للقصص اليت امتازت  ياةاجملتمع، وذلك بفضل صوره العديدة عن اٜن

، اليت امتاز هبا الفناف كودوفيكى "البورجوازية" ابنسجاـ وثيق ال شك فيو، مع الروح
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Chodowiecki شتهر ألفرد رتل أ، يف صوره احملفورة على النحاس؛ كماAlfred 

Rethel لوقت ذاتو برسومو األخاذة لكتاب يف اDanse Macabreرقص" ، أو 
 دي، الذي امتاز برسومو اٝناصة بتمجAd. Menzel؛ وكذلك الفناف أد. منزؿ ى"اٞنوت

 -2839)" فردريك األكرب خياتر " فردريك األكرب، وروحو العسكرية، يف كتاب
للطبعة الضخمة  ؛ كما امتاز بزخارفو، اليت قاـ هباCuglerجلر كو  (، ٞنؤلفو2840

 .إ عملوا لو ن٣ن الفاخرة اٝناصة ّنؤلفات ىذا اٞنلك. وأحسن اٜنفارين على اٝنشب،
  .E. Kretzschmar كرتشمار

سواء صدرت عن ليبزج، أو -وأىم ما ٬نيز الصور األٞنانية احملفورة على اٝنشب 
ىي أهنا كانت  -درسدف، أو ميونخ، حيث كانت قد نشأت هبا مدرسة فنية خاصة

ا بصفة عامة من اٜنفر هبكما امتازت ابقرتا  ؛ااتمً  اا إظهار خطوط الفناف إظهارً تتحرى ٕنامً 
القرف السادس عشر. وٟنذا ٤ندىا ٔنالف اإلنتاج الفرنسي، الذي امتاز عامة  األٞناين يف

 ُنرية أكرب يف معاٛنتو ٝنطوط الفناف. 

 : Lithographieاٌـجغ ػٍٝ اٌحجط  -4

ىذا الوقت، كاف قد انقضى زمن طويل على ظهور طريقة جديدة خاصة بطبع  يف
الصور يف أٞنانيا، وىي طريقة التصوير ابلطبع على اٜنجر، وتعزى ىذه الطريقة إُف الشاعر 

 ، يف أثناء ١ناوالت قاـ هبا، بٌن عاميAloys Senefelder" ألويس سنفلدر" اٞنسرحي
 ، لطبع مؤلفاتو اٝناصة.2799 -2798

 مكوف ّنداد دىين -يعلى حجر جًني مبلل. ١نلوؿ صمغ-وكاف النص يكتب 
 ال رب الطباعة، كاف اٜنى ُنربمن الشمع والصابوف والصناج. فعندما كاف ىذا اٜنجر يغط

. وىكذا نشأت طريقة جديدة إلخراج نسخ ٜنجرسك بباقي ا٬نيعلق إال ابلكتابة، وال 
يف اٜنفر على اٝنشب، وال ابلطبع على  ، كما"ابلطبع على البارز" يى ال-عديدة 

-" طباعة مستوية"، كما يف اٜنفر على النحاس، وإ٧نا كانت "األجزاء احملفورة"
Impression a plat- يقـو بعملية  كافالذي   زءللصور، أو اٝنطوط. ذلك ألف اٛن
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 الطبع كاف يف نفس مستوى اٛنزء الذي َف يكن ليقـو هبذه العملية.

الرساـ صعوابت ٗنة، إذ كاف  على ف ىذه الطريقة كانت تفرضالرغم من أ وعلى
لرسم رسومو معكوسة. وعلى الرغم من كل  ا من الورؽ مضطرً يف استخدامو للحجر بداًل 

يف طبع األوراؽ اٞنستقلة، وكذلك يف  خاصة ىذا، شاع استعماؿ ىذه الطريقة بصفة
   ا.تصوير الكتب أيضً 

 اٌـجغ ػٍٝ اٌحجط فٟ فطٔؽب:

اٞنطبوع على اٜنجر،  بٌن اٞنؤلفات الفرنسية، اليت ظهرت يف العهد األوؿ للتصوير من
 Voyages pittoresques et romantiques dansمعروفة ابسم:  ى٠نموعة كرب 

l’Ancienne France"ظهرت  ةع٠نمو وىي  . أو "رحبلت ٣نتعة وعاطفية يف فرنسا القد٬نة
 Baron لوريقرف، ٓنت إدارة الباروف ت، طبعت خبلؿ نصف اضخمً  ايف عشرين ٠نلدً 

Taylor، وييوشارؿ نود Charles Nodier ًا ترٗنة رواية فاوست ؛ ومنها أيضFaust ،
، تعرب عن Eugene Delacroix ديبلكروا يوجٌن للفناف ، ١نبلة برسـوGoetheوتو ٛن

يف  واٟنجاء ن أدخل عنصر الفكاىة٣نميلو الفين اٝناص إُف اٞنؤثرات الشيطانية والغريبة. و 
اشتهرت لوحاتو اٞننشورة  الذي، Daumierميداف الطبع على اٜنجر، اٞنصور دومييو 

، الذي اىتم بتصوير Gavarni ، وكذلك جافارينCharivariو Caricatureجليت ّن
، اللذاف عربا عن ذكرًيت اإلمرباطورية Charletوشارليو  Raffetعادات عصره، ورافيو 
  .Henri Monnierمونييو  يىنر الفرنسية األوُف، وكذلك 

 ؿطق اٌزظ٠ٛط اٌشّؽٟ ا١ٌ٢خ:  -5

، منذ أف توصل الباحثوف من عهد قريب، اا كبًنً الطباعة على اٜنجر تقدمً  تقدمت
، الذي يسمح للمصور على اٜنجر ابالستغناء "ورؽ النقل"إُف استخداـ أحد شيئٌن: إما 

اٜنجر،  الشمسي لنقل الرسم على التصويرابستخداـ  عن التصوير على اٜنجر مباشرة، أو
  .ذلك فإف ىذه الطريقة َف يشع استعماٟنا يف الكتاب الفين اٜنديث كل وعلى الرغم من
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 اٌحفط ثبٌزظ٠ٛط اٌشّؽٟ: 

 طريقة جانب على أف الطبع على اٜنجر، قد عاىن منافسة، انتصرت عليو، من
، كاف يتم حفرىا "هاتياألكلش". ىذه "اٜنفر ابلتصوير الشمسي" ، أو"هاتياألكلش"

 مرة، أو عدة مرات، وبذلك، استطاعت أف تظهر يف الصور، ابأللواف وأنصاؼ األلواف. 

بسلسلة متصلة من الكشوؼ والتحسينات،  -توصل الفرنسيوف على األخص وقد
إُف استخداـ التصوير الشمسي يف فن طبع الصور خبلؿ الثلثٌن األولٌن من القرف التاسع 

، أوؿ من ٤نح Munichمن ميونيخ  G. Meisenbachنباخ ز يف كاف ج. ماعشر؛ وإ
، يف القياـ بعمل صور مشسية ورسـو مظلة. وما لبثت 2892و 2882 فيما بٌن سنيت

، Max Levyنت فيما بعد، يف أمريكا؛ وخاصة على يد ماكس ليفي سأف ٓن طريقة ىذه
 من فيبلدلفيا. 

 ،بٌن الطرؽ األخرى اٜنديثة، لطباعة الصور بطريق التصوير الشمسي انآِف ومن
، الذي استخدـ يف "ر الزنكوغرايففاٜن" photogravure au trait "اٜنفر ابٝنطوط"

 تصوير الكتب والدورًيت،

 

 )القرف التاسع عشر( Tony Johannotجوىانو  توين الرساـ ملصورة مطبوعة على اٜنجر من ع



 252 

 ،heliogravure، واٜنفر الشمسي "similigravureشبو اٜنفر " طريقةوكذلك 
، والتصوير phototypieي ، والتصوير الشمسي الطباع"اٜنفر ابلتصوير الشمسي الغائر" أو

 .phototypochromieالطباعي اٞنلوف 

 

 اٌىزت:إٌعػخ اٌزبض٠ر١خ فٟ ٘ٛا٠خ  -1

عقب -الطبيعي حاٟنا ّنجرد أف عادت ىواية الكتب الفرنسية إُف حدث
أف اسرتشدت ابلكتاب الكبًن، الذي وضعو العاَف  -اضطراابت الثورة وحروب انبليوف

اٝناص بفن  -Jacques- Charles Brunetشارؿ برينيو  -واتجر الكتب جاؾ
؛ وىو الذي "اتجر الكتبأو كتاب " Manuel du Libraireاٞنكتبات، وعنوانو 

  مث صدرت لو بعد ذلك عدة طبعات منقحة ومزيدة.؛ 2822 نشر يف عاـ

 ٚأصطٖ: Brunetوزبة ثط١ٕ٠ٗ 

؛ ابالقتناءبفضل ىذا الكتاب، ألوؿ مرة، وصف مفصل للمؤلفات اٛنديرة  ظهر
إُف قوائم الكتب النادرة، ذات القيمة اٝناصة، منذ عهد أوائل اٞنطبوعات  ابإلضافة

Incunables عند ذكر كل  -، إُف عهد صدور طبعات القرف الثامن عشر. وكاف
مر العصور؛ مع بياف  على اٝناصة ّنصًن ىذا الكتاب التار٫نية يبٌن اإليضاحات -كتاب

 األسعار اليت بلغها يف اٞناضي خبلؿ اٞنزادات العلنية اٞنشهورة.

، القد٬نة ماـ ابلتجليداتكتاب برينيو ىذا موضع التقدير العظيم. فبدأ االىت  كاف
 عن االىتماـ ُنركة تنقبلت الكتب من مالك إُف آخر. وازداد االىتماـ ابلبحث فضبًل 

 عن االىتماـ بطبعات كبار اٞنؤلفٌن ، فضبًل سيكيعن الطبعات األصلية لؤلدب الكبل
 دفيبد . وابالختصار قاـ برينيو ىذا يف فرنسا، بنفس الرسالة اليت قاـ هباواإل٤نليزاألٞناف 

Dibdin ساعد ٤نلرتا يف اٞندة ذاهتا، غًن أنو ال جداؿ يف أف كتاب برينيو ىذا، قدإ يف 
على توحيد شكل  -اٛنديرة بضمها إُف اجملموعات اٟنامة-بفهرستو لسبلسل الكتب 
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اٞنكتبات الفرنسية، كما ساعد على إثبات ٖنن بعض الكتب اليت صارت موضوع اىتماـ 
 ىواهتا منذ ذلك اٜنٌن.

 : Charles Nodierشبضي ٔٛز١٠ٗ 

رسيناؿ ٞنكتبة األ امينً ، يف نفس ىذا االْناه. وكاف أوييسار الكاتب شارؿ نود
Arsenal وىو يذكران بدبدف .Dibdin يف حبو العظيم للكتب، إال أنو كاف شخصية ،

أقوى وأرؽ. ومن أشهر مؤلفاتو، القصة اليت حكاىا بدعابة ١نبوبة، وىي قصة 
Bibliomane ويشبو نودييو ىذا، برينيو "اٞنهووس ابلكتب" أو .Brunet  يف كونو

كما   ؛التوجيو التار٫ني الذي ساد ىواية الكتب يف فرنسا سنوات طويلة ادمن رو  ارائدً 
 صارت لو أ٨نية كربى يف تطور ىواية الكتب يف أقطار أخرى. 

 ا١ًٌّ ئٌٝ اٌزج١ٍساد اٌمس٠ّخ: 

كاف اٞنعتاد   فبينما من بٌن النتائج اٞنميزة ٟنذا االْناه، اٞنيل إُف التجليد القدًن. كاف
جديدة ١نلها، اكتشف  داتيقبل ذلك ْنريد الكتب من ْنليداهتا القد٬نة بغية إحبلؿ ْنل

-ا اٞنعاصروف بعد ذلك قيمة ىذه التجليدات القد٬نة، وأدركوا أف التجاليد التالف تقريبً 
جعل  ماا من التجليدة اٜنديثة. وىذا فظ لو طابعو خًنً ٪ن -وللكتاب نفس ارً إذا كاف معاص

قد  -يدات الفنية القد٬نة األخرىلوما إليها من التج- Grolierجرولييو  داتيْنل
أصبحت بعد ذلك عظيمة االنتشار. ىذا و٬نكن الوصوؿ إُف ٓنديد أصل الكتب من 

 . دراسة عبلمات اٞنلكية والرنوؾ الواردة عليها

 ٘ٛاح اٌىزت ٚذجطاؤ٘ب اٌفطٔؽ١ْٛ: 

-الكتب  خبًن بٌن أولئك الذين شاركوا نوديية يف ىواًيتو، رجاؿ من أمثاؿ من
 Manuel de: كتاب صاحب ،G. Peignotج. بنيو  -الذي ال يكل من العمل

Bibliologie ( )ا التاجر جوزيف تكنر منهم أيضً و  (؛2803أي )كتاب علم الكتب
Joseph Techener ،ةلمؤسس ٠ن Bulletin du Bibliophileنشرة ىاوي  ي، )أ

ررىا. ٪ن Nodier، واليت كاف نوديو 2834الكتب(، اليت نشرىا ىذا التاجر، منذ عاـ 
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، أي Bibliophile Jacobاٞنعروؼ خاصة ابسم  Paul Lacroixومنهم بوؿ الكروا 
 اٟناوي(، وغًنىم.  ب)يعقو 

ي . دج ا اٞنؤلف اٞنسرحي، نذكر أيضً بٌن ىواة الكتب اٞنعاصرين لنوديية ومن
اٞنؤلفات اٞنسرحية،  َنمع الذي اىتم ابلطبع ؛G. de Pixerecourtيكور ًن كسيب

كما كاف   -وىي اليت كثر عليها إقباؿ ىواة ٗنع الكتب-ونشرات عهد الثورة الفرنسية 
أو )ٗنعية  Societe des Bibliophiles Francaisمؤسس اٛنمعية اٞنعروفة ابسم: 

ىذا، أف يلصق  Pixerecourt كوريًن ىواة الكتب الفرنسيٌن(. وكاف من عادة بيكس
ما بعد أكثر اٟنواة، يها؛ وىي العادة اليت نقلها عنو فيط يد مؤلفِنيف كتبو عبارات ٢نطوطة 

٣نا زاد يف قيمة كتب ٠نموعاهتم، وىناؾ ىاو آخر من ىواة ٗنع كتب عهد الثورة، وىو 
أكثر من  ع، الذي استطاع ٗنComte de la Bedoyere يًنال بيدواالكونت دي 

، والد أانتوؿ فرانس Thibaultا اتجر الكتب تيبو مائة ألف قطعة؛ ومنهم أيضً 
Anatole France  ًلتلك اجملموعة الفريدة؛ كما عمل على ضمها  االذي أنشأ فهرس
 إُف اٞنكتبة األىلية. 

عظيمٌن، َف يكوان فرنسي اٞنولد،  ٌنمعجا ويي٩نب أف نذكر يف عصر نود كذلك
، Mac Carthyماؾ كارثي  يسكتلندوإف قضيا حياهتما بفرنسا، و٨نا الكونت األ

وقد بلغ ٖنن بيع ٠نموعة األوؿ يف اٞنزاد، . N. Yemeniz نز٬نواليوانين صانع اٜنرير ف. 
ا وعشرين ألفً ما يقرب من أربعمائة وٖنانية آالؼ من الفرنكات، والثاين سبعمائة وٙنسة 

من الفرنكات. وامتازت اجملموعتاف بغنا٨نا ابلنسخ الوحيدة، وابٞنطبوعات على الرؽ، 
 النادرة، وغًن ذلك.  ات، وابلتجليدIncunablesوأبوائل اٞنطبوعات 

ن َف ٣ن، و ىؤالء ٣نن ىم أقرب إلينا من- ٌنأف أعظم ىواة الكتب الفرنسي على
وىو الدوؽ دو ماؿ  -ا بعصرىم نفسواىتموا أيضً يهتموا أبدب األقدمٌن فحسب، وإ٧نا 

Duc d’Aumaleيت، الذي ال تزاؿ مكتبتو الرائعة قائمة إُف اليـو يف قصر شان 
Chantilly وكذلك ؿ. كونكيو ،L. Conquet ،الناشر الكبًن للطبعات الفاخرة ،
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 وديد فرماف -. أضف إليهم الطابع العاَف أمربواز2892، ح ى عاـ 2882عاـ  حواِف
Ambroise- Firmin Didotلي، الذي سبق ذكره، والكاتب ىاوي الكتب ج 

ٛنمعية أصدقاء "ا ، الذي ظل رئيسً E. Pailletيو ي. ابإ، وكذلك Jules Janinجاانف 
 Baron de la Roche، عدة سنوات، والباروف دي الروش ال كاريل "الكتب

Lacarelle وؿ ًن أخصائي التجليدات القد٬نة، والكونت دي لينComte de 

Lignerollesشوفي، والباروف ب Baron Pichonروتشيلد  ي، والباروف جيمس د
James de Rothschild  .وغًنىم 

بكلمة خاصة، وقد  Henri Beraldiالدي ًن ب يبنا ىنا أف ٦نص ىنر  و٩ندر
ىذه اٛنماعة من اٟنواة اٞنتحمسٌن؛ كما كاف يعترب  ي؛ وىو آخر ٣نثل2932عاـ  توىف

 اطهم. مركز نش

عبقرية عن  بلمحاتا ، مليئً اضخمً  ا، ترؾ إنتاجً اورقيقً  اعاٞنً  االدي ىذا كاتبً ًن ب كاف
 اب: فن الكت

(Estampes et Livres; La Reliure au XVIIIe siecle; La 

Reliure au XIXe siecle, Propos d’un Bibliophile,etc)  أي الصور(
والتجليد يف القرف التاسع عشر؛ اقرتاح  ؛والتجليد يف القرف الثامن عشر ؛احملفورة والكتب

 ألحد ىواة الكتب؛ إٍف(. 

أثر على  ؛اليت ظهرت يف اجملبلت، وانتقاداتو القوية اٜنية ؛مقاالتو العديدة ويف
ا التصافو بروح الكفاح ٥نو ١نبة الكتاب. ونظرً  احقيقيً  اارً ياٞنشاعر وحركها، وخلق ت

 ، بفكرة اٟنوايةBibliophilie Veneranteعارض اٟنواية اٞنبجلة للماضي  واٜنماس،
َف  كما . وَف يقنع بًنالدي بنشر دعوتو ىذه،Bibliophilie creatrice" اإلنشائية"

اٞنعرب. إذ توُف  اٜنفر ، أوليقنع ابلدفاع عن اٜنفر اٞنبتكر على اٝنشب ضد اٜنفر اٞنظل
اف د، إُف ميAuguste Lepereيم أوجيست ليبًن ظعالنشر بنفسو، كما دفع ابلفناف ال

لعدد كبًن من اٛنمعيات  امباشرً  ابً وأ ا ونبيً تصوير الكتب. وكاف يف الوقت ذاتو رسواًل 
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 . الفرنسيٌن النشطة ٟنواة الكتب

 -2924 ا منذ حربا كبًنً وقد ٧نا ميل إُف ىواية الكتب يف فرنسا ٧نوً  ىذا
. وىي تبلغ اليـو ما يقرب من ىالكتب زًيدة كرب ، ح ى زاد عدد ٗنعيات ىواة 2928

ثبلث وعشرين ٗنعية. وكلما اقرتبنا من أًيمنا ىذه، كلما اتسع نطاؽ اٞنيل إُف التخصص 
، سواء بسواء،  كما؛  يف ميداف ىواية الكتب يث انتهى عهد ُنحدث يف ميداف العلـو

 اٟناوي العاـ. 

 : Bouquinistesاٌؼظط اٌص٘جٟ ٌظغبض رجبض اٌىزت اٌمس٠ّخ 

الصطياد الكتب فيو صناديق صغار  نيادي مًنخ وىواة الكتب يف عصر نوديي وجد
ْنار الكتب القد٬نة. ويعترب النصف األوؿ من القرف التاسع عشر، العصر الذىيب لكتبية 

انضم إُف صفوفهم عاَف يف انآداب  حٌن ،Libraires en plein airاٟنواء الطلق 
، اا كتب اندرة حقً ، وحٌن وجدت يف صناديقهم غالبً Achaintreالبلتينية، مثل أشانرت 

 Le Songe de Poliphileثر يف بعض ىذه الصناديق على كتاب ع ويح ى إف نودي
)أو حلم بوليفيل(، واشرتى ىذه التحفة، ّنا فيها من صور ١نفورة على اٝنشب، ترجع إُف 

 اِفيوقد كاف ٟنذا اٜندث طابع خا. يمبلغ ثبلثٌن سنتّنعصر النهضة األوروبية اٜنديثة، 
النزىات اليومية على أرصفة السٌن من أتثًن خاص  ذه. ويسهل علينا إدراؾ ما كاف ٟنفعبًل 

  .وييمثل نود ي"كيرومانت" على كاتب

 رشط٠غ رجبضح اٌىزت: 

أدى إقرار اٜنرية الصناعية يف عهد الثورة، إُف تعديل ظروؼ ْنارة الكتب. وقد 
نقاابت اٜنرؼ، ابٜنالة اليت كانت عليها إُف ذلك اٜنٌن، ابلنسبة لتجارة انتهى عهد تنظيم 

الكتب وطباعتها. وصار منذ ذلك الوقت، من حق أي شخص أف يزاوؿ ىاتٌن اٞنهنتٌن. 
، اشرتط ّنقتضاه ٜنق مزاولة مهنة الطباعة، اٜنصوؿ 2822عاـ  يف صدر اأف مرسومً  ًنغ

يف نفس الوقت عدد الطابعٌن بباريس بستٌن ٌن خاصة، كما حدد ٬نعلى تصريح، وأداء 
، قضت موجة 2872)وىو رقم زيد بعد قليل إُف ٖنانٌن(. وفيما بعد، يف سنة  اطابعً 
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، اليت صدر فها قانوف 2882يف عاـ  أنوجديدة من اٜنرية على كل ىذه القيود. غًن 
باري صياغة انوف اإليداع اإلجقصيغ  ااٞنطبوعات، تقررت بعض القيود من جديد. وأخًنً 
 طابعو ومداه اٜناليٌن.  2905جديدة، وأنذ يف النهاية ابلقانوف الصادر يف عاـ 

 االرجب٘بد اٌجس٠سح فٟ اٌزج١ٍس:  -2

ماسها لكل ما ينتمي إُف ُن-، Nodierاٜنركة الرومانتيكية منذ نودييو  تغلغلت
يف ىواية الكتب، كما تغلغلت يف كافة مظاىر اٜنياة العقلية؛ ٣نا أكسبها  –العصر الوسيط

 ذلك االْناه التار٫ني الذي وصفناه. 

 اٌزج١ٍس ِٓ ؿطاظ "اإلِجطاؿٛض٠خ": 

يف عهد انبليوف، وظهر التعبًن عنو يف  ايزاؿ سائدً  ال "لكبلسيكي"ا اٞنذىب كاف
إُف العناصر الزخرفية القد٬نة. كما ٤ند مظاىره كذلك يف إنتاج  "ز اإلمرباطوريةطرا"ميل 

٠نلدي انبليوف  Bozerianالتجليد الفين، وذلك على الرغم من أف األخوين بوزرًيف 
يف  ا الفراغ األكربىذه الزخارؼ إال يف نطاؽ ضيق للغاية، وترك العظيمٌن، َف يستعمبل

 . "لرنوؾ اإلمرباطور" الزخرفة

 : Restaurationاٌزج١ٍس ِٓ ؿطاظ "ػظط ػٛزح اٌٍّى١خ" 

عصر عودة "  طرازبسقوط انبليوف، وحل ١نلو أواًل  "طراز اإلمرباطورية" اختفى
ا الذي كاف معاصرً - Joseph Thouvenin، الذي أنتج فيو جوزيف توفناف "اٞنلكية
الفنية الكربى؛ وإف  سلسلة من التجليدات ذات القيمة -، كما كاف ٠نلده اٞنفضلوييلنود

وجزء مركزي أوسط )ذي شكل معٌن أو شكل الوردة(،  ربدت زخارفو احملتوية على إطا
استخداـ زخرؼ  إُف ثقيلة اٞنظهر إُف حد ما. أما من الناحية الفنية، فتجدر اإلشارة

أـ غًن  ا،، سواء كاف ذلك الزخرؼ مذىبً "يةدنعمحة و ل"بوع بطريق ضغط مط ،ديدج
 نعثر على ىذه الطرؽ الزخرفية الثبلث ٠نتمعة.  د. وقانً و لمذىب، أـ م
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 اٌزج١ٍس "اٌطِٚبٔز١ىٟ" ِٓ ؿطاظ "اٌىبرسضائ١خ": 

الطراز  صار ، لفكتور ىيجو،Notre Dame de Parisبعد ظهور قصة و 
 القوطي الوسيط، النموذج األكرب فيما بعد. 

الطراز "، يبنوف القصور واٞننازؿ على دأف اٞنعماريٌن قد انطلقوا يف ذلك العه فكما
فكذلك فعل اجمللدوف  ؛قوطية ألاثاثت، وكذلك النجاروف الفنيوف يف عملهم "القوطي

ابستعماٟنم لؤلشكاؿ القوطية يف زخارفهم للكتب، إُف درجة أهنم مؤلوا غبلؼ التجليد  
، وما إليها، كما نعهدىا يف دقائق العمارة الشائعة يف  "األوجية" فذالنوا ياك٪نا ّنكلو 

 كنائس العصر الوسيط. 

ها يلإماؿ  وقد". زخارؼ طراز الكاتدرائية"ق، اسم ُنأطلق على ىذه الزخارؼ  وقد
 بصفة خاصة جوزيف توفناف السابق الذكر. 

زخارؼ ىذا النوع ابرزة، شأف ْنليدات العصر الوسيط؛ وذلك عن طريق  كانت
حفر الزخارؼ على لوحات من اٞنعدف، كما كانت زخارؼ توفناف البارزة تتم ّنهارة يدوية 

قد استخدما ىذه  Simier مييويوس Purgoldجو ًن ا، وإف كاف اجمللداف بٟنحد  ال
 ا برباعة كبًنة. الطريقة أيضً 

 ٌـطظ اٌمس٠ّخ: اٌؼٛزح ئٌٝ ا

؛ "طراز الكاتدرائية"ا إُف جنب مع ، جنبً "طراز اإلمرباطورية"يف ذلك اٜنٌن  استخدـ
وإف حدث ذلك يف فرتات اندرة فقط. وما لبث اإلعجاب اٞنتزايد ابلتجليدات القد٬نة، 

 Le "جاسكوف ِف"و" fanfaresالفانفار "و "يويجرول"أف أدى إُف ظهور تقليد لطرز 

Gascon ، ما كانت تصنع ّنهارة ال شك فيها. كذلك أيقظ االىتماـ اغالبً وغًنىا. و 
وظهر شكل جديد  ؛اإلعجاب بزخارؼ عصر لويس اٝنامس عشر -لوقت ما- التار٫ني

ا، على عدد كبًن من التجليدات يف تقريبً  2852و 2842 من ىذا الطراز، بٌن سنيت
 من ىالسكندانفية، فقد حوت زخارؼ كرب فرنسا وغًنىا. أما عن ْنليدات أٞنانيا والدوؿ 

، أـ على للتجليد ، سواء كاف ذلك على الغبلؼ اٝنارجي"العتيق" Rococo ػػػال طراز
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 ظهره األملس غًن اٞنلتصق. 

٘نل جانب كبًن من التجليدات الفنية، اليت ٕنت يف القرف التاسع عشر طابع  وقد
 يف حالة كما حدث مثبًل   ا؛ية إال اندرً التقليد واٞنزج، حيث ال ٤ند ابتكارات شخصية زخرف

للتجليد، تنحصر كل زخرفتو يف  ا، الذي ابتكر طرازً Bauzonnetاجمللد الكبًن بوزونيو 
من اٝنطوط اٞنتوازية، واٞنطبوعة بدقة اتمة، فوؽ جلد من أرقى  يلإطار مكوف من عدد قل

 طراز بوزونيو ىذا، فضبًل ا أيضً  Trautz اتـ. وقد استخدـ اجمللد تراوتز وإبتقافاألنواع، 
عن إعادتو الظهور اٞنلتصقة إُف سابق ٠ندىا، ح ى كاد يفوؽ أستاذه يف التذىيب ويف 

 زخرفة اٛنلد. 

 اٌزج١ٍس اٌّؼبطط:

استخداـ طرز العصر السابق ابجمللدين منذ زمن طويل إُف العودة إُف استخداـ  أدى
وىي األساليب اليت صارت منذ عاـ  ؛لود الفسيفسائية، وتشكيل اٛنلدْنليدات اٛن

ا ا، واليت أمكن بواسطتها إعطاء ظاىر غبلؼ التجليد أتثًنً ا أكثر نشاطً تقريبً  2872
 . ٗنيبًل 

، Marius Michel ليشيوكاف من بٌن أساتذة فن اٛنلد الفرنسيٌن ماريوس م
اتريخ  . وقد كاف ألوٟنما بصفة خاصة مكانة كبًنة للغاية يفLeon Gruel ليوليوف جرو 

التجليد الفرنسي يف القرف التاسع عشر، يف عصر استوحى فيو الفن الزخريف الكثًن من 
، ويف "طراز الفسيفساء" داتيا يف القياـ بتجلأيضً  اديرً الزخارؼ الزىرية؛ كما كاف ق

 عن ارتقائو ّنهنة اجمللد إُف درجة من الدقة، يبدو أهنا كانت قد فضبًل  ؛الزخارؼ اٞنذىبة
 إُف جانب-عصر النهضة األوروبية اٜنديثة. و٤نده  نسيت منذ
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ل، وابلكتابة عن نظرية جعل ثيدافع يف نفس الوقت، بضربو اٞن -ابالبتكار ازهيامت

 الزخرؼ واٝنطوط واأللواف، مناسبة ٞنوضوع الكتاب. 

، يف عمل سلسلة من اٛنلود احملفورة، كاف أوٟنا قصة 2882منذ عاـ  فبدأ
 Quatre fils، مث تبعها بقصة Delacroixزخرفها ديبلكروا ٞن، Faustفاوست 

Aymon  إذ ذاؾ التجليدة اليت حلى هبا وتدايوف األربعة(. ومن أشهر ْنلأ٬ن)أو أبناء 
يف إنتاج  -2892منذ حواِف عاـ -مث شرع  ،Livres d’Offices "كتب الصلوات"
، ٞنؤلفو وزماف "ابلعكسأي " "A Rebours" بكتاب ًً يداتو الكربى اٜنديثة، مبتدلْن

Huysmanنشيد األانشيد"ا كتاب أيضً  داتوي. ومن أٗنل ْنل" "Cantique des 

Cantiques" ترٗنة إرنست ريناف ،Ernest Renan طبعة ىاشيت ،Hachette ؛
-ا إُف ماريوس ميشيل . ويعزى أيضً Malboroughوىو ضمن ٠نموعة دوقة مالبارا 

 تاب: أتليف ك -ا يف فنوالذي كاف عاٞنً 
Histoire de la Reliure francaise, depuis l'invention de 

l'imprimerie, jusqu a la fin du XVIII. sieclc  أي اتريخ التجليد(
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 اخرتاع الطباعة، إُف هناية القرف الثامن عشر(.  منذ الفرنسي،

 على يسًنيزاؿ ابنو  وىي اليت ال- Leon Gruel ليْنليدات ليوف جرو  أما
علها يف مصاؼ ٩ن٣نا  ،هايبتذى قيتقاف صنعها، وبر فقد اشتهرت إب -إُف اليـو ٧نطها

 وابنو.  Mercierدين مرسييو لْنليدات اجمل

، وشامبوؿ Duruدوف الفرنسيوف انآخروف اٞنعاصروف، فهم دورو لاجمل وأما
Chambolle  وكابيوCape وغًنىم. وكلهم مقلدوف ابرعوف لتجليدات أساتذة ىذا ،
 الفن القدماء. 

، من أشهر الرسامٌن Otto Huppيف أٞنانيا، فكاف اٞنصور أوتو ىوب  أما
لتجليدات اٛنلد احملفور، من طراز عصر النهضة األٞنانية. أما زخرفة اٛنلد احملفور يف 

اء النار، وتيوفيل ّنلى اٝنشب واٜنفار فرنسا، فكاف أىم ٣نثلها أوجيست ليبًن، اٜنفار ع
  .، وسنعود إُف ذكر ىؤالء الفنانٌنTheophile Steinlen نلنيستا

التجليدات " ابسم تيأف نضم إُف ىذا الطراز، فئة أخرى من التجليدات ٚن و٬نكن
، واليت 2882، وىي اليت ظهرت يف فرنسا حواِف عاـ reliures parlantes "الناطقة

إ٩ناد وجو شبو بٌن زخرفة الغبلؼ،  -بطريقة متكلفة إُف حد ما- أحياانً حاوؿ صانعوىا 
 . بوالفكرة اليت ٪نويها الكتا

قلدت يف   -اليت حولت اجمللد بطريقة ما إُف مصور أو رساـ-أف ىذه الطريقة  على
ا إُف نتائج وخيمة؛ إذ َف يراع فيها شيء من اٜنصافة. كل الببلد، وإف كانت قد أدت غالبً 

 وومرسيي Petit يتوكوزاف وب Kiefferوكيفر  Meunier ويينيها يف فرنسا مي٣نثل وأشهر
Mercier . 

عشر،   التاسع يف النصف األوؿ من القرف اإل٤نليزيةالواضح أف التجليدات  ومن
القرف، وىو  منتصف كانت متأثرة بنماذج فرنسية، كما استمر ىذا التأثًن ح ى بعد

 Robert Riviere ًنريفي روبًن يبلحظ خاصة يف ْنليدات اجمللد الفرنسي اٞنبتكر
. ومع ىذا فمن Joseph zaehnsdorfوزميلو األٞناين األصل جوزيف تسينسدورؼ 
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ا وورقها اٞنقوى أكثر ٚنكً  ا،ىذه التجليدات اإل٤نليزية: فهي أثقل مظهرً  مثل السهل ٕنييز
 ة الفرنسية. قعادة األان تعوزىا ملة. وابٛناا ذات تذىيب أكثر ا٘نرارً ة، كما أهنلفيف األغ

  :أزظبض اٌظٕبػخ ا١ٌ٢خ فٟ ئٔزبط اٌىزت -1

ا بٌن خصائص اتريخ الكتاب يف القرف التاسع عشر، ٧نو اإلنتاج األديب ٧نوً  من
يقرب من ثبلثة  -2822عاـ  حواِف- السنوي يف أٞنانيا مثبًل  اإلنتاج. فبينما كاف ىائبًل 
الؼ، مث يناىز آٖنائة كتاب مطبوع؛ إذا بو يقفز يف أواسط القرف إُف عشرة الؼ وثبلآ

 القرف.  ايةا يف هنٙنسة وعشرين ألفً 

 اؼزرساَ ا٢الد: 

، من حيث األساليب الصناعية البحتة يف اا كبًنً تضمن مثل ىذا االزدىار تقدمً  وقد
كما حدث يف كافة   ؛ة إُف االستغبلؿ انآِف٬ننتاج الكتب، وٓنوؿ الطرؽ اليدوية القدإ

ميادين الصناعة األخرى. وقد ابتدأ ىذا التقدـ ابخرتاع آلة صنع الورؽ، الذي يعزى إُف 
بفضل  ،"اٞنكبس انآِف"وكذلك بكشف  ؛2799يف عاـ  Robertالفرنسي روبًن 
ل وىي انآلة اليت حلت ١ن ؛2822عاـ  Frederic Konig جيكونيك  األٞناين فردر 

 طبع -بعد سلسلة من التحسينات-اليدوية القد٬نة، واليت أمكن بفضلها  "اٞنكابس"
، 2852يف نيويورؾ، حواِف عاـ  ئ. وقد أنشاعدد كبًن من النسخ يف وقت وجيز جدً 
 يف فرنسا.  Marinoni نوينيك مار لذ عدنها بأوؿ آلة طبع أسطوانية، وىي اليت حس

 آالد جّغ اٌحطٚف:

يف فن صناعة الكتاب. وترجع ْنارهبا  اجديدً  اآالت ٗنع اٜنروؼ تقدمً  تلجس
وإف كاف ٧نوذجها الذي  ؛Chri. Sorensenكر. سورنسن   يركااألوُف، إُف الدا٧ن

األٞناين أوتومار  ، الذي صنعو الساعا Linotypeانتصر، ىو ٧نوذج )اللينوتيب( 
. وكانت ىذه انآلة، 2885عاـ  حواِف، Ottomar Mergenthalerمرجنتالر 
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كما كاف غًنىا من انآالت اليت صنعت فيما بعد )كآالت مونولٌن -ة اٜنروؼ معجا
Monoline  وتيبوجراؼTypograph )مصنوعة بطريقة تسمح بصهر  -وغًنىا

اٜنروؼ وٗنعها يف أسطر يف آف واحد. وكاف ٗنع اٜنروؼ يتم بطريق الضغط على أزرار،  
ىذه  ابلضبط يف الكتابة على انآلة الكاتبة. وقد أمكن بفضل آلة اللينوتيب دث٪نكما 
أو  ثيف ثل أداء عملية الطبع -كتلة مستقلة واحدة  كل سطر يف  اليت ٬نكنها ٗنع وىي -

 . يدو يربع الوقت الذي تستغرقو نفس العملية بطريق اٛنمع ال

اٞنناسبة، ْندر اإلشارة ىنا، إُف أف آلة ٗنع اٜنروؼ اٞنسماة ابسم مونوتيب  ذههبو 
Monotype -(264 )صفحة جاراموف اليت سبق ذكرىا عند الكبلـ على حروؼ-  

حركة منفصلة عن بعضها البعض، مت انتاجها حروفً إكانت على عكس آلة اللينوتيب يف 
رؼ، كما ىو الشأف يف حالة ُنا ، حرفً اكن بوساطتها، ٗنع السطر الطباعي آليً ٬نيث ُن

 . يدو ياٛنمع ال

ال الطبعات الرخيصة إأف ىذا التقدـ الكبًن يف األساليب الصناعية، َف يفد  على
صناعتها، واليت يتم ذات األعداد الضخمة من النسخ، واليت ال تتطلب الدقة الكبًنة يف 

 Machines a" "آالت طبع الصفحة اٝنلفية"على آالت تعرؼ ابسم  اطبعها غالبً 

retiration"لوجهي الصفحة دوف توقف. ذلك ألف الطبعات  ها، وذلك بفضل طبع
خاصة يف طبع النسخ، واليت تصنع خاصة ٟنواة الكتب، قد  عناية اٛنميلة اليت تقتضي

ضبوطة، على آالت اٜنروؼ ابليد، وتطبع النسخ اٞنعدة، واٞنت تستخدـ طريقة ٗنع لظ
جانب واحد من الورقة  ًن، وىي اليت َف تكن لتطبع غ"الت الطبع على األبيضآب"تعرؼ 

 يف وقت واحد. 

وجد إُف جانب ىاتٌن الطريقتٌن نوع ىاـ اثلث من آالت الطباعة اٞنستخدمة  وقد
واٞنسرحيات الناجحة، ونعين هبا انآالت للطبعات الكثًنة النسخ، كالكتب اٞندرسية 

، وىي مستخدمة يف طبع "سطوانيةانآالت األ"، أو "rotatives"اٞنعروفة ابسم 
 ا. الصحف أيضً 



 224 

انآلية، وآالت اٛنمع، انقبلب اتـ يف  "اٞنكابس"٤نم عن استخداـ أمثاؿ ىذه  وقد
، وجعلتها أشبو ابٞنصنع، وىو فعبًل  اجديدً  اكما أهنا أعطت اٞنطابع اٝنالية مظهرً   ؛الطباعة

 ما َف يكن ٟنا من قبل. 

 اٌسٚض٠بد: 

النتصارات األساليب الصناعية اٛنديدة، أ٨نية خاصة ابلنسبة لطبع  كاف
ا يف ذلك الوقت؛ إذ َف يقتصر األمر منذ حواِف عاـ ا كبًنً الدورًيت، اليت انتشرت انتشارً 

شوؼ؛ وإ٧نا تعدى ذلك األمر، إُف ، على استفادة اٛنرائد اليومية من ىذه الك2882
، وغًنىا من أنواع اجملبلت، اليت أفادت من خطوات العديدةالصحف األسبوعية الشعبية 

 التقدـ السريعة، اليت استخدمت يف طباعتها.

اؿ من طبع الصور ابلطرؽ البطيئة ق أمكن االنتحٌنا أقل أ٨نية، يكن ذلك أمرً  وَف
ي، الذي سبق سر ابلتصوير الشمفإُف اٜن -ٜنجروالطبع على ا ،شبكاٜنفر على اٝن-

يف بضع ساعات. وقد وجد اٜنفاروف على اٝنشب  نفيذهاف تكمإلذكره، والذي صار يف ا
 Illustriete Zeitung, Illustratedرائد، مثل: ,هم يف اٛنلعمل خًن ٠ناؿ

London news, Magazin Pittoresque, Le Mond Illustre, & 

l’Illustration. ة احملفورة على ديمن الصور اٛن اا كبًنً اجملبلت اليت نشرت عددً  وىي
 . اٝنشب، إُف جانب صور أخرى أقل إتقاانً 

 : ١ٌٚWilliam Morrisُ ِٛض٠ػ  -ضز اٌفؼً ػس اؼزرساَ ا٢الد -2

ة يف ميداف فعلى إجادة الص اأف تغلب استخداـ انآالت، َف يشجع إطبلقً  على
أثلم اٜناسة اٛنمالية لدى  ا، خطرً اعة اٞنتزايدة يف اإلنتاج دائمً نتاج الكتب؛ إذ كانت السر إ

. غًن أف رد الفعل العنيف الذي حدث ضد ىذا اال٥نبلؿ، َف يظهر ٌناٞنصورين والطابع
 إال يف الربع األخًن من القرف التاسع عشر.  اواضحً 

ما قبل " صدر رد الفعل ىذا عن طائفة من الفنانٌن اإل٤نليز، ينتموف إُف ٗناعة وقد
 Burne Jonesف جونز ًن ن التفوا حوؿ اٞنصورين ب، ٣نPreraphaelistes "الرافائلٌن
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م موريس ي. وكاف من أنشط أعضاء ىذه اٛنماعة ولD. G. Rossetti ود. ج. روسييت
William Morrisة مواىب الرساـ واٞنعماري بو اٝنص، وىو الذي ٗنعت شخصيت

 والشاعر والثائر االجتماعي. 

إ٧نا خلق خاصة، بفضل مواىبو  -يف آف واحد-والواقعي  أف ىذا اٞنثاِف ويبدو
ما قبل " الشاملة ونشاطو الذي ال يكل، لتزعم النضاؿ اٞنستعر، الذي أاثرتو طائفة

 يو. ف ا مبالغً ، ضد استعماؿ انآلة استعمااًل "الرافائليٌن

 اٌؼٛزح ئٌٝ اٌّص٘ت اٌجّبٌٟ اٌمس٠ُ:

 إحياء ويف رغبة عامة يف العودة إُف الطرؽ القد٬نة يف كافة فروع اٜنرؼ، ظهرت
ويف كافة األشياء  ،، الذي امتازت بو أعماؿ أعظم الفنانٌن القدماء"الطراز النبيل"

 اٞنستخدمة يف اٜنياة اليومية. وإننا لنحس ىا ىنا ّنا يشبو استمرار ميل اٞنذىب
 ٥نو الفن الوسيط.  "الرومانتيكي"

م أاثاثت ومفروشات ومنسوجات ورسـو على الزجاج ميموريس وأعوانو بتص قاـ
فنانوف ٗنيع ق بزخرفة اٞننزؿ. وقد درس ىؤالء الليتع كل ما  -بوجو عاـ-وغًنه، أي 

كما فعل - أساليب الصناعة يف اٜنرؼ القد٬نة يف ش ى اٞنيادين، واستوحوا مصادر إٟنامهم
من  -الفرنسيٌن "الرومانتيكيٌن"وعدة من الفنانٌن  William Blakeوليم بليك 

. غًن أف موريس َف يبدأ تصميم الكتب إال يف ياألشكاؿ الوسيطة اٝناصة ابلطراز القوط
 عهد متأخر. 

 اٌف١ٕخ:  Morrisوزت ِٛض٠ػ 

، وكانت من Chiswick يكموريس على طبع عدة كتب يف مطبعة تشزو  أشرؼ
 "ضيعة كاٞنسكوت"َنهة -، يف أمبلكو 2892أحسن مطابع لندف. مث أنشأ يف عاـ 

Kelmscott Manorطبعة  م وىي ؛مطبعتو اٝناصة -، على ضفاؼ هنر التيمس
 كلها يف طبعات صغًنة اٜنجم.   كانت،  كتاابً   ا أربعٌنهبحيث طبع ؛ كلمسكوت الشهًنة
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أنذ موريس   وقد ا يف الوقت اٜناضر.قباؿ ىواة ٗنع الكتب عليها شديدً إيزاؿ  وال
 ح ى إف -كما كاف اٜناؿ يف سائر فروع اٜنرؼ الفنية-كذلك ٧ناذجو من اٞناضي 

-مأخوذة ، كانت Golden Type "اٜنروؼ الذىبية"اٞنعروفة ابسم  "حروفو الرومانية"
عن النوع  ،؛ ومن انحية أخرىNicolas Jensonن طراز نقوال جنسوف ع -من انحية

ا لنماذج العهد األوؿ للطباعة.  (، وفقً Troyوتروا  Chaucerتشوسر  ازالقوطي )طر 
اليت زين هبا الصفحات، بروعة فاإلطارات  ،كما أنو رجع إُف نفس اٞنصادر يف الزخرفة

حملفورة على اٝنشب، واليت استخدمها يف كتبو اٞنطبوعة ا ،اٞنكونة من فروع الكرـو
 Aldo" ألدو مانوتشي" اٜنفر على اٝنشب يف عهد فنا ب، متأثرً "روؼ رومانية"ُن

Manucci أما أروع إنتاجو، فكاف طبعة كبًنة لتشوسر .Chaucer ف ًن م صورىا بس، ر
اٜنروؼ اٞنهيبة،  يوريس الفين، ذم. ىذا وتبلحظ يف كتاب Burne Jonesجونز 

نتاجو، إ. وعلى الرغم من اعتماده يف يوالزخارؼ الفاخرة، قوة ومظهر لو أتثًن زخريف قو 
. وال "مصاؼ السرقات" ال يدخل يف اإلنتاجإال أف ذلك  ؛على منتجات العهود السابقة
 و، َف يستطع كثًن من مقلديفلمتك مل بٌن طياتو نواة طراز٪نشك يف أف عملو ىذا كاف 

 يتجنبوه.أف 

 ألطاْ ِٛض٠ػ فٟ ئٔجٍزطا: 

حدث من جانب  دق من طويل، كافز االشتغاؿ بنشر الكتب ب سوريمأ دأف يب قبل
 ـ فيها االبتكار. دآخر، رد فعل ضد اٜنروؼ النحيفة واليت ينع

أف استخدمتها من  -Caslonمن طراز كاسلوف – "اٜنروؼ الرومانية"لبثت  وما
. كما بعث الدكتور يك"و شز دار طبع ت"، اٞنطبعة اليت سبق ذكرىا، وىي مطبعة دديج

، اليت ديةاٟنوالن Fellمن عاَف النسياف، استعماؿ حروؼ األسقف فل  Danielدانييل 
نشأت سلسلة كاملة  مطبعتو، ح ى سي. وما أف أسس مور عشرترجع إُف القرف السابع 

، وتعترب متفقة مع الطراز اعد ذوقها متكلفً يمن اٞنطابع اٝناصة، اليت قامت بنشر كتب 
ذا السبيل كل من شارؿ ى القدًن، وعلى الرغم من تنوع اٞنؤلفات اليت استخدمها يف
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 John Hornby يبورنىوجوف  Valeطبعة فاؿ ّن Charles Rickettريكيت 
 ي، وإمر Cobden Sandersonوكوبدف ساندرسوف  Ashendeneطبعة اشندف ّن

إال  -، ولنقتصر على ىؤالء اٞنشاىًنDovesطبعة دافز ّن Emery Walkerووكر 
الطباعية لكبار طابعي عصر النهضة اٜنديثة،   اؿا يف العودة إُف األشكتازوف ٗنيعً ٬نأهنم 

الزخريف ٛنمع اليت حددىا موريس بقصد إحداث األثر  ئاٞنباد اموف ٗنيعً لهكما يست
وىو نشاط اقتصر ابلنسبة ٞنعظم -اٜنروؼ. ىذا وقد أثر نشاط تلك اٞنطابع اٝناصة 

 . إ٤نلرتاالطباعة يف  نال جداؿ فيو على ٧نو ف اأتثًنً  -ىذه اٞنطابع على سنوات معدودة

 اٌـجبػخ اٌف١ٕخ فٟ أِط٠ىب: 

٤نليز السبيل. وكاف اإلومع ىذا فقد بلغت أمريكا يف أًيمنا ىذه براعة ٣ناثلة يف ىذا 
من احمليط األطلسي. ويف  خرانآ ئ، إُف الشاط2632قد نقلوا فن الطباعة منذ عاـ 

فرانكلن  ٌنالقرف الثامن عشر، كاف ىناؾ واحد من أحسن ٣نثليو، وىو بنجام
Benjamin Franklin - يف  طويلة سنوات -إ٤نلرتاالذي أقاـ عقب مرانو يف

ف الطباعة األمريكية، َف تبلغ أ٨نيتها اٞنمتازة، إال يف ىذه أ غًنفيبلدلفيا كطابع هبا. 
ي و. وجود كي، وخاصة منذ ظهور اٜنروؼ اليت ابتكرىا فردر األخًنة السنوات

Frederic W. Goudy  روجرز وسوبر Bruce Rogers عن حروؼ جنسوف ، نقبًل 
Jenson .الرومانية، وغًنىا من القوالب القد٬نة 

 :Sandersonرج١ٍساد ؼبٔسضؼْٛ 

 Cobden درسوفنضمت ٗناعة موريس بٌن أعضائها: احملامي القدًن كوبدف سا

Sandersonمطبعة دافز " ، مؤسسDoves Press" اليت سبق ذكرىا. وَف يقتصر ،
شتهر خاصة بتجليداتو الفنية، أىذا على االشتغاؿ ابلطباعة فقط، بل  ندرسوفأمر سا

ىامر " ، يف"Doves Binderyمصنع ْنليد دافز "اليت قاـ هبا يف مصنعو اٞنعروؼ ابسم 
 اٞنبادئ ْنليداتو على نفس ارؼخقرب لندف. وتعتمد ز  "Hammersmith ٚنث

الزخرفية، اليت سار عليها الصناع القدماء؛ كما أنو كاف يرسم الزخارؼ بنفسو، ويستعملها 
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. Roger Payneمواطنو الكبًن روجر بٌن  -إُف حد ما-ا ابعتداؿ كبًن. وىذا شابو دائمً 
موريس يف ميداف  وَف شهرة تضارع شهرة اإل٤نليزيوقد انؿ ساندرسوف يف ميداف التجليد 
 -Douglas Cockerell كوكريل  مثل دوجبلس-الطباعة. وقد ٤نح عدد من تبلميذه 

 ابٞنظهر الرفيع لطرازه ونبلو. تذكران يف ٓنقيق مبتكرات موفقة،

 

 إٌعػبد اٌجس٠سح ٚاٌىزبة اٌفٕٟ ثأٌّب١ٔب:  -1

يف بلجيكا  فنجده يف أورواب، ا، أف ظهر واضحً سيلبث أثر اٜنركة اليت بدأىا مور  ما
 ا يف أٞنانيا.وفرنسا، كما ٤نده أكثر وضوحً 

 رـٛض اٌـجبػخ:

دوا فن عصر ل، قد ق2892، ح ى عاـ 2882كاف األٞناف من حواِف عاـ 
. ومن اٜنروؼ اليت أكثروا من عشر الذي ساد يف القرف السادسالنهضة األٞنانية 
. ا"قد٬نً  اأٞنانيً  امظهرً " الكتب إعطاء ، وذلك بغيةSchwabachاابخ و ش استعماٟنا حرؼ

اليت ال طعم  "نكساريةاٜنروؼ اال"ة عامة، كانت ىي فغًن أف اٜنروؼ اليت سادت بص
 ٟنا، واليت يتقدـ فيها االبتكار الفين. وكانت مصحوبة ابألفاريز والزخارؼ الوردية الشكل

 بطل استعماٟنا. يتال طعم ٟنا، وال اليت

، حينما زاد اتقريبً  2895 ، منذ عاـا٩نً تدر  اإل٤نليزيومع ىذا، فقد ظهر األثر 
عن االنتقاؿ من ٗنع اٜنروؼ  فضبًل  ؛قد٬نة مسبوكة يف قوالب قوية حروؼ استعماؿ

 والضيق، ٣نا يزيد االحساس ابٞنتانة. الرتابط الواسع، إُف اٛنمع الذي زاد فيو

 اٌزظ٠ٛط:

، الذي اشتهر Joseph Sattlerب أف نذكر من بٌن اٞنصورين جوزيف ساتبلر ٩ن
 Chant de" "يبلو٤نننأنشودة " العظيمة لكتاب طبعتو ابشرتاكو مع آخرين يف



 225 

Nibelungen" رت ٝن (، وكذلك ملكيور2922 )عاـMelchior Lechter وقد .
قبل كل - Lechterرت لفن الوسيط. ىذا وقد اشتهر ٝناب سيثناف، كما أتثر مور أتثر اال
 ٞنؤلفو ،"Le Tresor des Humbles"" كنز اٞنساكٌن" برسومو لكتاب –شيء

٥نو اٞنؤثرات  األٞناين ب. وىو مثل ٧نوذجي لنزعة فن الكتاMaeterlinckمرتلنك 
، واليت اشرتؾ 2895، واٞنؤسسة يف عاـ "Panابف " الثقيلة. أما ٠نلة الفن اٞنعروفة ابسم

، وعدد من شباب الفنانٌن، فقد استحقت Max Klinger كلنجر فيها اٞنصور ماكس
ديدة لفن الكتاب يف أٞنانيا. أما عن الناشرين، فيمكن نزعات اٛنلدمتها لِنبعض الشهرة، 

، ودار إنزؿ Eugen Dietrichsالقوؿ أبف األمر كاف كذلك ابلنسبة ليوجٌن ديرتيكس 
 "إنزؿ" اليت يرجع الفضل يف تقدمها إُف ٠نلة" الدار" ، وىيInsel- Verlagللنشر 

Die Inselفناف الساخر ث. ث. ال -عدا كلنجر-ا إُف ٗناعة ابف أيضً  ى. وقد انتم
، الذي كاف من بٌن أعمالو سلسلة من رسـو الغبلؼ، على Th. Th. Heine يينىا

ا من القيمة الفنية، اليت تكشف عن تقارب وثيق بينها، وبٌن الفن جانب كبًن جدً 
 عبلانت اٜنائط. اٜنديث، اٝناص إب

نيا، ٩ندر بنا أف أشهر فناين الكتب الذين عرفوا بكثرة اإلنتاج، وتنوعو يف أٞنا ومن
، الذي قاـ خاصة بعمل صور على Max Slevogtنذكر الفناف ماكس سلفوجت 

اٜنجر، وصور ١نفورة ابأل٘ناض الكاوية لسلسلة من اٞنؤلفات الكربى، اليت نشرىا 
 بفضل . وىي صور تعدPaul & Bruno Classirerر ًن الناشراف بوؿ وبرونو كبل س

نزعتها التأثًنية القوية، وخياٟنا يف عداد أحسن مبتكرات الفن الطباعي يف أٞنانيا اٜنديثة. 
 ًن، وقصص جر Goetheمؤلفات جوتو  ريغ من خصب عبقريتو أف استطاع تصو لوقد ب

Grimmٞنؤلفها كوبر "أو قصص اٞنغامرات" ، واٜنكاًيت اٟنندية ،Cooper . 

ا مصور من اٞندرسة التأثًنية وىو أيضً  ،Max Liebermannماكس ليربماف  أما
Impressionnismeفوجت ل، ومعاصر لسSlevogt ما زودهيف-؛ فقد زود- 

، Kleist ستي، ٞنؤلفو كبلKleine Schriften، وكتاب Heine يينطبعات جوتو وىا
، يف كتبو ريتصو  يد٩نعبقريتو، و  يبلئم ا، فقد وجد رسامً Schiller لريبصور بديعة. أما ش



 251 

ت براعتو خاصة يف الصور اٞنطبوعة ل، الذي ْنHans Meidشخص الفناف ىانز مايد 
 .2928 -2925 ، الذي صدر يف أعواـWallensteinعلى اٜنجر، لكتاب 

 اٌفٕبْٔٛ اٌـجبػْٛ اٌّؼبططْٚ:

ديد، شرعت جهات طباعية عديدة يف ابتكار حروؼ جديدة. بداية القرف اٛن يف
وي ئ، واالحتفاؿ ابلعيد اٞن2922، الذي أقيم يف عاـ فقد أوجد معرض ابريس العاٞني

 يف ىذا اٞنيداف يف أٞنانيا أكثر من غًنىا.  اا كبًنً أاثر نشاطً  اج، دافعً رب وتناٝنامس ٛن

البحت،  يمن بٌن الفنانٌن الذين كرسوا كل قواىم إُف ىذا اٛنانب الطباع وكاف
نز ًن الذي سبق ذكره، وبيرت ب، Otto Huppاٝناص بزخرفة الكتاب، الفناف أوتو ىوب 

Peter Behrens وأوتو إكماف ،Otto Eckmann ك. إمػوؼ. ى F. H. 

Ehmcke جوست  شينر يوىاHeinrich Jost ز وؼ. و. كلكنF. W. 

Kleukensفايز ر. .إهم ي؛ يضاؼ إل E. R. Wiess ماف يوولرت تWalter 

Tiemann األٞناين؛ وابٜنروؼ "اإلمرباطورية" وكاف كبل٨نا على صلة بطراز 
رودلف  ا، وأخًنً Leipzigمن ليبزج  Poeschelالناشر بيشيل  ك، وكذل"الكبلسيكية"

 . اولعلو أكثرىم ابتكارً  Rudolf Kochكوخ 

اليت -" اٜنروؼ الرومانية واالنكسارية" ا من ىذه جدً ا قليبًل ابلذكر أف عددً  وجدير
استطاع  -للبيع مسابك اٜنروؼ الكربى رٚنها أولئك الفنانوف ٣نن ذكران، واليت طرحتها

التغلب على غًنه، وىو ما َف تكن تستحقو من انحية أخرى. إال أهنا تشهد يف ٠نموعها، 
 يف ميداف الكتاب، وابلرغبة القوية يف ابتكار ألواف جديدة.  ٞناينصوبة الفن األِن

 ا؛ا كبًنً شاطً وقد نشطت يف السنوات األخًنة ٗنيلة كبًنة من اٞنطابع اٝناصة، ن ىذا
 Bremer، ومطبعة برمر Weimarار ٬نبو  Cranachومن بينها مطبعة كراانش 

، ومطبعة راتيو Stuttgartبستوْنارت  Juniperusيونخ، ومطبعة جونيربوس ّن
Ratio  بدارمستاتDarmstadtفيين، ومطابع رودول Rudolfini دينة كلكنز ّن

Kleukens  ومطبعة روبرختRupprecht وقد أوجدت ىذه اٞنطابع أماـ فناين .
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 الكتاب األٞناف، مشاكل كثًنة، كاف عليهم حلها. 

 ابسماٞنعروؼ  ازدىر ذلك الطراز اٜنديث منذ عهد قريب، وىو الطراز وقد
 ، والذي نشأ نتيجة ٞنذىبtypographie elementaire "اسيةالطباعة األس"
يف الطباعة األٞنانية. أما  اسريعً  اازدىارً  ،يف الفن fonctionnalisme "الوظيفية"

عطاء لوف الورؽ نفس األ٨نية إٟنذا الطراز، فهي تنحصر من انحية يف  اٞنميزة اٝنصائص
 خر، تفضيل استخداـ اٜنروؼ اٞنعتادة يف الطباعةآ، ومن جانب الرسم اٞنعطاة للوف

 .التجارية

 اٌزج١ٍس اٌفٕٟ اٌجس٠س: 

 كما  ا يف ميداف التجليد،نشاطهم أيضً  -الذكر يسابق-زاوؿ الكثًنوف من الفنانٌن 
قد طرأت عليو يف خبلؿ  كانتمن التفاىة اليت   أمكنهم استخبلص فن التجليد األٞناين
 جانب كبًن من القرف التاسع عشر.

؛  Ehmcke وإمك Thiemannماف يوت Weissوقد اشرتؾ الفنانوف فايس 
 Erickوإريك جرونر  Hugo Steiner- Prag براج -نريكما اشرتؾ ىوجو ستا

Gruner انشرين، وىي  داتييف وضع رسـو لعدد كبًن من التجليدات، سواء كانت ْنل
، وبفضل مهارة ٠نلدين من أمثاؿ بوؿ كرستٌن اكبًنً   االيت أصبحت مستخدمة استخدامً 

Paul Kerstenيس، وفرانز فا Franz Weisse ٌنوو. كول W. Collin وبوؿ أدـ 
Paul Adam  وشارؿ سونتاجCharles Sonntag وإرنست درفنر Ernest 

Dorfner ملريوإجناز ف Ignaz Wiemler  من ليبزجLeipzig  ،وغًنىم. ومع ىذا
إُف نتائج ٬نكن  -ذلك الوقت ح ى-وصل  فن التجليد األٞناين قدفبل ٬نكن القوؿ أبف 

يف  الكتاب فن نياديميادين أخرى من م يف مقارنتها ابلنتائج اليت أمكن الوصوؿ إليها
 أٞنانيا.

 اٌىزبة اٌفٕٟ فٟ اٌسٚي اٌؽىٕسٔبف١خ ٚئٔجٍزطا:  -2

بد من حدوثو.  ال ، كافاا كبًنً ، تقدمً 2882الكتاب يف اسكندانوه منذ عاـ  أحرز
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 .Fس اٝنشب ؼ. ىندرك حفار -بوجو خاص-رؾ، قاد ىذه اٜنركة االدا٧ن يفف

Hendriksenو. زخريسوف الطابع ، كما قادىا يف السويد W. Zachrisson وكاف .
ىو إعطاء ٗنع اٜنروؼ أكرب ما  -كما كاف اٜناؿ يف أٞنانيا-اٞنقصود يف ىذين البلدين 

 لحروؼ، وجعلها متناسقة مع الرسم. ل٬نكن من القوة 

الدوؿ السكندانفية سنوات طويلة، تشرتي كل موادىا األولية الطباعية  واستمرت
ا من الدوؿ األخرى، إال يف السنوات نية. وَف تستخدـ حروفً األٞنا كسابا من اٞنتقريبً 

 األخًنة. 

عدا سكوفجارد -ركيٌن اكننا أف نضيف إُف عداد اٞنصورين الدا٧ن٬نو  ىذا
Skovgaard وْننر ،Tegner فالدمار أندرسن  -اللذين سبق ذكر٨ناValdemar 

Andersen  كسل نيجارد أوAxel Nygaard ٌنؾ كوملأ. ويف السويد يعترب الفناانف 
Akke Kumlien  وإ٤نربجYngve Berg الكتاب. وكاف أعظم  ينمن أحسن فنا
 الذي ترجع شهرتو خاصة، إُف E. Werenshiold . فرنسكيولدأ الفنانٌن يف النرويج

 . "Sagas" رماين القدًناليت قاـ هبا الكتب الشعر اٛن رسومو

رؾ ابلتعاوف الوثيق، الذي ساد بٌن أساتذة التجليد فيها، وبٌن طائفة االدا٧ن وٕنتاز
وجواكيم  Th. Bindesbollمن أشهر فناين الزخرفة، من أمثاؿ ت. بندزبوؿ 

. وقد ازدىر Hans Tegnerر نوىانز ْن Joakim Skovgaardسكوفجارد 
كما   ؛اٝنارج إليو أيضً ، بفضل ىذا التأثًن اٞنتبادؿ، إُف حد لفت أنظار ايركاالتجليد الدا٧ن

. أما Gustav Hedbergىو اٜناؿ يف أعماؿ ٠نلد الببلط السويدي جوستاؼ ىدبرج 
فن التصوير، يف حدود أضيق  -يف السنوات األخًنة–ا فقد زاوؿ الفنانوف أيضً  إ٤نلرتايف 

أتقنوا كما ذكران  -على العكس-٣نا كاف عليو ىذا الفن يف الببلد األخرى. إال أهنم 
رين و . ومع ىذا فلم ٬ننع ذلك من وجود مصاكبًنً   ميم الطباعي البحت للكتاب إتقاانً التص
عرؼ  ؛ وكاف فناانً Aubrey Beardsley يدسلًن ب يأوبر  ثاؿ٤نليز مشهورين من أمإ

ألوسكار وايلد  Salome وفنو ابلنزوات واال٥نبلؿ. ومن بٌن رسومو صور لرواية سالومي
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Oscar Wildeنيكولسوف  .وف ا الفناٌن أيضً . ومن ىؤالء الرسامW. Micholson 
، اٞننشور "٧ناذج لندف" أو London Types)الذي ينسب إليو خاصة، رسم لكتاب 

 ، وغًنه(. 2898يف عاـ 

 اٌىزبة اٌفٕٟ فٟ فطٔؽب: 

قباؿ بفضل اإل اكبًنً ا  ا، ازدىارً تقريبً  2882الكتاب الفين الفرنسي، منذ عاـ  ازدىر
 الشديد، الذي يلقاه اليـو الكتاب اٞنصور. 

،  وقد على  ايث َف يعد تفضيل صنع الصور قاصرً ُناستمر ىذا االزدىار ح ى اليـو
، حيث صار أيًضافحسب، وإ٧نا تعداىا إُف كتب األدب اٞنعاصر  "الكبلسيكية"الكتب 

 روح األدبية واألساليب الفنية يف عصران. لالكتاب يقدـ يف شكل خبلصة جامعة ل

معها يف  يتعذر ىذا فاٞنظهر الذي يبدو فيو ىذا الفن، مظهر متنوع إُف درجة ومع
راسة د انا من انآف فصاعدً عليمن الصعب  دالغالب ٕنييز نزعاتو العامة. وابالختصار ٤ن

ث ىذا اٞنوضوع ُنعلى فن الكتاب اٞنعاصر. ولدينا الكثًن من الدوافع اليت ْنعلنا نقتصر 
 جزاءعن األ -ا مانوعً - ذا كاف ىذا الفصل أكثر تفصيبًل إيف كلمات قليلة. ومع ىذا، ف

٧نا يرجع ذلك إُف ضخامة اإلنتاج، الذي حدث يف إاألخرى، اٝناصة ابلعهود السابقة، ف
نسبة ا األخًنة. وكذلك األ٨نية اٝناصة ٟنذا اإلنتاج، ابلىذا اٞنيداف، خبلؿ اٝنمسٌن عامً 

ا من الكتب، اليت صدرت يف ىذه ٟناوي الكتب يف عصران اٜناضر. على أف ىناؾ جانبً 
وضعها يف عداد الكتب اٞنقلدة. ومن أمثلة ذلك، الكتب اليت نشرىا  باٞندة، ٩ن
اء النار، واليت ٓنمل الطابع الفكري ّن، واليت زخرفها ابلصور احملفورة Jouaustجوست 

 القرف الثامن عشر. 

 : Edouard Pelletanئزٚاض ثٍزبْ  ؿجؼبد

 إدوار ىانشر يدع -2896منذ عاـ -ا بعد مأنو يف مقابل ذلك، ظهر في غًن
تاف، كاف لنشاطو أثر واضح يف فتح ٠ناؿ كبًن لئلنتاج الفين أماـ طائفة كبًنة من لب

وج. جانيو  E. Grassetوإ. جراسيو  Daniel Viergeالرسامٌن، منهم دانيل فًنج 
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G. Jeanniot  وث. ستاينلنTh. Steinlen  وأ. لًنوA. Leroux وكذلك .
وفروماف  Clement- Bellengerببل٤نيو  -اٜنفاروف على اٝنشب، من أمثاؿ كليماف

Froment  وابنو وفلورًيفFlorian  وإخوتو، وبًنيشوف وأوبًنAubert  وديبليسي
Duplessis  وجولياف تينًنJulien Tinayre . يقـو بتجارب مستمرة. وكاف ال يفتأ

 حاوؿ تطبيق بران٠نو القائل أبف كلذ. كوالرسـو وحاوؿ التوفيق ابنسجاـ بٌن النص
للنص وزخرفة لصفحاتو". وىكذا اتصف ىذا الناشر  الكتاب، إ٧نا ىو تفسًن ريتصو "

بعقلو اٞنثقف اٞنشبع ُنب النظاـ واٞننطق، مثلما كاف أستاذه أوجيست كومت 
Auguste Comteآبراء طباعية جديدة، طبقها "يةليدبنهضة تق" على القياـ . فعمل ،

الذي  -كناشر-ها. وقد استطاع يف خبلؿ عملو دئابّن دوف مبلؿ، عن اقتناع شديد
ولوحة، امتازت كلها ابلعناية التامة،  ا، نشر ما يقرب من سبعٌن ٠نلدً 2920انتهى عاـ 

أنو ساعد بروحو النقدية، ونظريتو واتقاف اٞنظهر، وٗناؿ اإلخراج الفين. أضف إُف ذلك، 
 ،على خلق ٧ناذج جديدة من اٜنروؼ لة التعبًنية للحرؼ الطباعي"،ال"الداٝناصة يف 

اٞنسابك الطباعية، منذ هناية القرف اٞناضي.  عرفتوالذي  ا بذلك إُف التقدـ العظيم،٣نهدً 
 هبا.  اة معرتفً وقد اجتازت آراؤه حدود فرنسا، واعتربىا ىواة الكتب اٞنعاصروف، قاعد

الكبًن ٟنذا الناشر يف ميداف الكتاب الفين الفرنسي  ابلنصيب ٩نب االعرتاؼ وٟنذا
، بنشر Rene Helleu يليى رينيو اٞنعاصر. وقد سار على تقاليده زوج ابنتو، وخليفتو

فيها غلبة الطباعة يف الكتاب الفين؛ وخاصة يف ٠نموعات )كبلسيكية(  ظهرت مؤلفات
 Fetes Galantes كتاب  ، ويفEmile Verhaerenفرىرف  إميل فرنسية، ومؤلفات

 ابالشرتاؾ مع شريكو ر. سرجاف –ا؛ كما نشر أخًنً Verlaine ٌنلفرل ،"أعياد أنيقة" أو
R. Sergent كتاب :Histoire de Manon Lescaut et du Chevalier 

des Grieux إُفليسكو والفارس دي جرييو"، الذي ٛنأ يف تصويره  مانوف خياتر " أي 
 . Charles Guerinجًناف  ؿور على اٜنجر شار صالعبقرية العظيمة للم

وكونكيو  Launetteا إُف طبعات الناشرين لونيت اإلشارة أيضً  وْنب
Conquet وًن وف Ferroud وكاٞناف ليفي ،Calman Levy  ،واتالندييو، وغًنىم
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 ٣Paul Avrilنن أفادوا يف تصوير كتبهم من العبقرية اليت امتاز هبا الفنانوف بوؿ أفريل 
 Rochegrosseوروشجروس  Maurice Laloirوريس ليلوار مو  Lalauzeواللوز 
و ًن وب Roudauxورودو  Robidaوروبيدا  Delort لوريود Robaudi يوربود

Peraux  وديتيوDete ياكوملليوج Giacomelli .الذين برزوا يف ٢نتلف األنواع ، 

هم دانيل فًنج ن، ٩نب أف ٦نص ابلذكر مPelletanمن أحسن فناين عصر بلتاف و 
Daniel Vierge سباين اٞنولد، والذي ٓنمل عبقريتو طابع التأثر ابلفناف جوًي اإل

Goya والذي كاف من بٌن رسومو طبعة ٞنؤلفات فكتور ىيجو ،Victor Hugo ،
ا، قصة جدً  ا، كما أنو صور حديثً Micheletواٞنؤلفات التار٫نية اليت كتبها ميشليو 

L’Ami de l’Ordre ٞنؤلفها ج. وج. اترو  "صديق النظاـ" أوJ. & J. 

Tharaud ًا يوجٌن جراسيو ، ومنهم أيضEugene Grasset  ،اٞنولود يف لوزاف
يالو، وحبو ِنيادين أخرى من الفن الزخريف، شتهر يف مأكما   .واٞنشهور يف فن الكتاب

 Le Procurateur deٛنماؿ الشكل. ومن أحسن رسومو، تلك اليت وضعها لقصة 

Judee ألانتوؿ فرانس "هوذايحاكم " أو ،Anatole France ًا طبعة ، كما صور أيض
 ويا جورج جان. ومنهم أيضً "٬نوف األربعةأأبناء "أو  Quatre fils Aymonلقصة 

Georges Jeanniot ًا، ومصورً ا، اٞنولود يف جنيف من أبوين فرنسيٌن، وكاف رسام ،
 كونستاف ٌن، لبنجامAdolpheلقصة أدولف  و، يف آف واحد. أما رسوماوحفارً 

Benjamin Constant  ومسرحيةMisanthrope ٞنوليًن "عدو الناس" أو ،
Moliere (، وقصة 00 )شكلLes Paysansلبلزاؾ "الفبلحوف" ، أو ،Balzac ،
، لكودرلو دي الكلو "الروابط اٝنطًنة" ، أوLes Liaisons Dangereusesوقصة 

Choderlos de Laclosنلنيا تيوفيل ستامن أٗنل ابتكاراتو. ومنهم أيضً  ، فتعد 
Theophile Steinlen يف لوزاف، ومؤلف عدة رسـو امتازت بدقة  -كذلك- اٞنولود

إنسانيتو، وشفقتو الكبًنة على البائسٌن الذين يف اجملتمع، فيها  تبدواٞنبلحظة، واليت 
 Gil"" جل ببل" ؤنصص يف رٚنهم، واشرتؾ يف تصوير عدة جرائد، وخاصة جريدة

Blas"، ألغاين برواف"  من الصورا سلسلة ٗنيلة فعبًل هب فنشر" Chansons de 
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Bruant، بٌن أعواـ  ابريس شوارع شخصيات وأبدع يف ذلك أسلوبو الطباعي، وابتكر(
 La" أغنية السائلٌن" (، اليت انضمت إُف اٞنناظر الطبيعية يف2922و 2892

Chanson des Gueuxاف ريشباف ، ٛنJean Richepin وقصة ،
Crainquebille  ًا أوجيست لًنو ألانتوؿ فرانس، وىي من أحسن أعمالو. ومنهم أيض

Auguste Lerouxقرف التاسع عشر، وكاف ، الذي سار على هنج كبار رسامي ال
. 2894، يف عاـ "روما الكربى جائزةكما حصل على "  ،Bonnatفناف بوان لل اتلميذً 

 ، يف الصورة. وقد صور بصفة خاصة قصة:ير ياسة قوية للعنصر التصو ُن وتشهد رسومو
La Rotisserie de la Reine Pedauque ألانتوؿ"، مشوي اٞنلكة بيدوؾ" أو 

 للمؤلف "األفراح الكورنثية" ، أوLes Noces Corinthiennesوقصة  ،فرانس
 Bouvard et لبلزاؾ، وقصة: Eugenie Grandetو ، وقصة يوجيين جرانديوفسن

Pecuchetًنوبل، لف  

 
 (00)شكل 

أو "عدو الناس" ٞنوليًن  Misanthropeصورة صغًنة من عمل جورج جانيو تصور صفحة من كتاب 
 (2927)بلتاف 
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Flaubert وقصة ،Abbesse de Castro ستنداؿ "، لرئيسة دير كاسرتو" أو
Stendahl وقصة سافو ،Saphoو ، لدوديDaudet.  ًا جورج ومن ىؤالء الفنانٌن أيض
 Les. ومن أىم أعمالو صوره لقصة Georegs Rochegrosseروشجروس 

Burgraves لفكتور ىيجو وقصتا Herodias, Salammbo ٛنوستاؼ فلوبًن ،
Gustave Flaubert وكذلك صوره األخًنة لؤلوديسيا L’Odysee ،ٟنومًنوس ،
وىو عمل ضخم قضى يف إٕنامو  (،Leconte de Lisle)ترٗنة ليكونت دي ليل 

. ومن ىؤالء الفنانٌن ير يبو على األربع سنوات، والذي يبدو أنو وقع بو إنتاجو التصو ر يما
 Rabelais وشكسبًن ورابلي ، الذي صور طبعاتAlbert Robida داا ألبًن روبيأيضً 
 La Vieille، امتازت ابلذكاء والروح، بل والفكاىة، كما تعترب صوره لكتاب اصورً 

Franceلكتاب  صوره ا، وكذلك، الذي كتب نصوصو أيضً "فرنسا القد٬نة" ، أوLe 

Vinetieme siecleا الضخمة. ومن الفنانٌن أيضً  ألعماؿ، من ا"القرف العشروف" ، أو
الذي تتلمذ على شقيقو إسكندر لويس لياوار  ،Maurice Leloirار موريس ليلو 

Alexandre Louis Leloir.  وىو رساـ ومصور عبقري للغاية. ومن بٌن رسومو اليت
 ،"روبنسوف كروزو" للغاية، وعناية اتمة، صور طبعات الكتب انآتية: قيإٔنها بذوؽ دق

لؤلسقف  ،Manon Lescaut، ومانوف ليسكو Daniel de Foeفو  يد ليدانل
 ًنساف بي يلربانرداف د ،Paul et Virginie، وبوؿ وفرجيين Prevost فويبر 

Bernardin de Saint Pierreالفرساف الثبلثة" ، وروايتا" Les Trois 

Mousquetairesسيدة مونسورو"، و" La Dame de Monsoreau  إلسكندر
، الذي كاف Hector Giacomelli يا ىكتور جياكومللاس. ومن الفنانٌن أيضً ّند

. وىذا الفناف اٞنولود من أبوين أجنبيٌن، عرؼ بصفة خاصة، اا ورسامً ا وحفارً مصورً 
 ، وكتاب"الطًن" أو ،L’Oiseau برسومو العديدة للطيور، ومنها رٚنو لكتايب:

L’Insecteٞنيشليو  ،"اٜنشرة" ، أوMichelet وكتاابف آخراف، ٨نا كتاب ،Nos 

Oiseaux، يو يألندريو تًن  "طيوران" أوAndre Theurietوكتاب ، Merle Blanc ،
  ىب أال ننس٩ن. و Alfred de Musset ويدي موس ، أللفريد"الشحرور األبيض" أو
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. Auguste Lepere ًنبيكذلك الدور العظيم الذي قاـ بو الفناف الكبًن أوجيست ل
ٜنفر على اٝنشب يف مواىبو يف ْنديد ا Henri Beraldiبًنالدي  يالذي اكتشف ىنر 

ككتاب -هناية القرف التاسع عشر، وكثًن من الكتب اليت صورىا يف ذلك الوقت 
Paysages Parisiens ،"ٛنودو  "أو مناظر طبيعية ابريسيةGoudeau وكتاب ،La 

Bievre et Saint Severin  لويزمافHuysmansوكتاب ، L’Eloge de la 

Folie  إلراـز "مدح اٜنماقة"أو ،Erasme-  تعترب ٧ناذج ٟنذا النوع. وكاف ٟنا أتثًن
 ك العصر. لذ يملحوظ على مصور 

 : Lithographieاٌـجبػخ ػٍٝ اٌحجط 

مكانة ىامة، بفضل اٞنطبوعات اٛنميلة، اليت   Vollardوالر فبلغ الناشر  كذلك
فناف يف مثل مكانة  -ؤىا الذكاء، مطبوعة على اٜنجرلبصور م-ها يكاف من بٌن مصور 

 Daphnis et. ومن أحسن أعمالو، طبعة لكتاب: Pierre Bonnard بوانر ًنبي

Chloe وأخرى لكتاب: 2920، عاـ ،Parallelementٌنلفرل ،"على اٞنوازاة" ، أو 
Verlaine واستمرت الطباعة على اٜنجر حينذاؾ تقـو بدور ىاـ معٌن يف تصوير .

اء النار، الذي استخدمو خاصة، البلجيكي ّنالكتاب، وكذلك كاف اٜناؿ ابلنسبة للحفر 
اٞنواجهة  الصور، و "الصور الصغًنة" ، يف سلسلة منFelicien Ropsفيليسياف روب 

ب، وإف كانت قد ٩نغرامية جريئة أكثر ٣نا  اصورً  ، حوت أحياانً frontispicesلعنواف ل
 ا أب٨نيتها الفنية الكبًنة. احتفظت دائمً 

 Francoisنسوا بًننوار اطبوعات الطابع فر ، م2922ظهرت حواِف عاـ  مث

Bernouard .الطابع الذكي الواسع اٝنياؿ، الذي استخدـ اللوف بذوؽ ، 

 :  Ex- Librisػالِخ اٌٍّى١خ 

يف ميداف الكتاب الواسع، انحية اثنوية استفادت كذلك من ازدىار ىذه  ظهرت
الصناعة الفنية، ونعين هبا عبلمات اٞنلكية. ذلك أف فن عبلمات اٞنلكية، قد تدىور يف 
خبلؿ االضطراابت اليت أعقبت أًيـ الثورة، وذلك عقب النظاـ اٛنميل الذي كاف قد 
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جع اٞنيل إُف عبلمات اٞنلكية اٞنصنوعة أبسلوب ، فلم ير بلساد اٞنكتبات الفرنسية من ق
ا، وذلك بٌن بعض اٛنماعات تقريبً  2872، ح ى عاـ 2862فين، إال منذ عاـ 

احملدودة، من ىواة ٗنع الكتب. غًن أف عبلمة اٞنلكية ىذه، َف تسرتجع ذيوعها ويتسع، 
ح ى صارت ىذه  ؛من األقطار األخرى ىاإال يف القرف اٜناِف، سواء يف فرنسا، أـ يف غًن 

النزعة دوف شك يف أًيمنا ىذه مألوفة، كما كانت يف القرف الثامن عشر نفسو، ولكن 
من استخداـ األشكاؿ الرنكية، - جرت عليو العادة يف ذلك العصر على عكس ما

تقـو إال  ال ية٤ند أف األشكاؿ الرنك -نتيجة طبيعية النتماء أكثر اٟنواة إُف طبقة النببلء
يف اٞنوضوعات  اكبًنً   العبلمات اٞنلكية. وإف كنا نبلحظ تنوعً   الفن اٜناِفبدور ضئيل يف

 اٞنناظر الداخلية للمكتبات، واٞنناظر الطبيعية، وصور اٞنصورة ٟنذه العبلمات، ومنها مثبًل 
، كانت اامعي الكتب، وغًن ذلك. إال أف اٝناصية اٞنميزة ٟنذا الفن يف فرنسشخصية ٛن

اٞنرتبط بشعار اٛنامع، واٚنو، ومركزه؛ أو ببعض خواص اٞندينة  ببل شك، الشكل الرمزي
اليت يقطنها، أو اليت نشأ هبا، وذلك ابستخداـ صورة رمزية. ومن األمثلة اٞنميزة ٟنذا النوع 

، واليت رٚنها فلكس Edouard Manet ويعبلمة اٞنلكية اٝناصة ابلرساـ إدوار مان
 Hermesالذي رٚنو مانيو، وىي ٕنثل اإللو ىرمس  Felix Bracquemont موفكبرا 

أي  et manebit، ومن ٓنتو الكلمات: Manetوفوؽ رسم ىذا اإللو نقرأ كلمة مانيو 
 .نفسو Manet ويابأللفاظ، ابسم مان ي، وىي تبلعب ذكا"عاش دائمً "

مثل آخر لعبلمة ملكية الكتب أنذه فيكتور ىيجو، واستخدـ فيو الفناف  وٖنة
 ينوترداـ د)لكاتدرائية(  يبانرسم القطاع اٛن Aglaus Bouvenneبوفٌن أجلوس 

كثًن من  الفين والزخريف. وعلى عكس ابلتأثًن ، الغينNotre dame de Paris يابر 
واألٞنانية، ٤ند أف عبلمات اٞنلكية الفرنسية ذات  اإل٤نليزيةعبلمات ملكية الكتب 

ٗنعية ىواة الكتب " أتثًن مؤسسأحجاـ صغًنة بصفة عامة. وقد يرجع ذلك إُف 
منزلتو، و  إف قيمة ىاوي الكتب،" بًنالدي، الذي أثر عنو قولو: ي، وىو ىنر "بباريس

 . "ا مع حجم عبلمة ملكيتو لكتبوعكسيً  اتتناسب تناسبً 
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 فٓ اٌـجبػخ: 

يف ابتكار حروؼ  كبًن بفرنسا يف القرف العشرين، كما ظهر يف أٞنانيا، نشاط ظهر
. ب اٜنروؼ اٝناص كنذكر مسب أف ب٩نزخرفية جديدة. ومن بٌن رواد ىذا اٞنيداف، 

وقد صمم كثًن من ىذه اٜنروؼ اٛنديدة على  .G. Peignot & fils ج. بنيو وولده
كما ٤ند   ؛اٞنتفاوتة التعديبلت ، وإف يكن قد حدث هبا بعضالسابقة نسق حروؼ العصور

بكثرة يف  اأيضً  ، الذي استخدـCochin كوشاف  اٛنميل اٞننسوب إُف يف النوع مثبًل 
ا يف النوع اٞننسوب إُف جاراموف وكما ٤ند أيضً  -وخاصة بببلد السويد-خارج فرنسا 

Garamond ًا، ، والذي سبق الكبلـ عليو. وىناؾ حروؼ أخرى جديدة، ٔنتلف ٕنام
ف بصفة خاصة يف النوع اٞنشهور، وىذا ىو الشأ ؛النماذج السابقة عن ،ابً يأو ٔنتلف تقر 

اليت  العديدة ، وما إليو من األنواعEugene Grasset ووالذي رٚنو يوجٌن جراسي
 .Deberny ربيني، ٞنؤسسة دAdolphe Giraldonالدوف جًن  ابتكرىا أدولف

 بلء، فضبًل وتتصف تلك اٜنروؼ الفرنسية اٛنديدة بوجو عاـ ابلوضوح واٛن ىذا
على روائع الفن الطباعي  تتفوؽ التفصيبلت اليت ال فائدة منها، وإف َفعن خلوىا من 

 اليت ظهرت يف القروف السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر.

 اٌزظ٠ٛط اٌفطٔؽٟ اٌحبٌٟ:

إخراج  إُف ٤ناح الكتاب الفين الفرنسي يف الوقت اٜناضر، بصفة خاصة، يرجع
الصفحات بطريقة أفضل، تسمح ابالستفادة، بطريقة جديدة من ٗنيع اإلمكانيات 

يف  Joseph Hemardمار ىيكما أثبت ذلك الرساـ جوزيف   ؛الزخرفية للصفحات
النموذج " طريقة حديثة للغاية، عرفت بطريقة االكتب اليت صورىا ابأللواف، مستخدمً 

pochoir "اٞنثقب
(24).  

ار الفكاىية؛ مأف استعماؿ األلواف، َف يقتصر فقط على ابتكارات جوزيف ىي على
                                                 

 مػػن عػػدة كػػاف مكػوانً   ذاإ الرسػػم لتلػػوين كػل جػػزء منػػو علػى انفػػراد، شػيوالكرتػػوف، مثقوبػة، تطبػػق علػػى أكل مػػنلوحػة ( 24)
 ألواف.
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اء النار؛ بل و٬نكن القوؿ ّنفهناؾ كثًنوف من الفنانٌن ٣نن لونوا رسومهم وصورىم احملفورة 
، قد صارت من اٝنصائص اٞنميزة لفن الكتاب نيو لأبف ىذه الطريقة يف الت -فوؽ ذلك-

-٣نيزة أخرى فيما يتعلق هبذا اٞنوضوع، وىي تنحصر  خاصة ناؾالفرنسي اٜنديث. وى
يف االستعماؿ اٞنطرد للطرؽ األصلية اليت كانت مستعملة يف طبع الصور،   -كما ذكران

 كاٜنفر ّناء النار، والطباعة على اٜنجر، واٜنفر على اٝنشب. 

نٌن ٣نن إُف كثرة اإلنتاج يف الكتب الفاخرة، وكثرة عدد الفنا اْندر اإلشارة أخًنً  مث
لكتب الفنية يف السنوات لٞنع اٚنهم يف الطباعة الفنية. وقد أدى االنتشار العظيم 

إلجادة اليت ال ٤ند ٟنا ا٣نا أدى ابلطبع إُف  ؛األخًنة، إُف ٓنديد ٔنصص كل فناف يف انحية
 اشتهر حديثً أأي يف القرف الثامن عشر. وقد - العصر الذىيب للكتاب يفإال  انظًنً 

، اللذاف ظهرت Carlégleل وكارٛن Hermann Paulاف ىرماف بوؿ ملعظيالفناانف ا
للتوفيق بٌن الصور احملفورة على  -مقدرهتما يف أوائل إنتاجهما، واللذاف امتازت ١ناولتهما

األوؿ لفن الكتاب يف  لروادابأل٨نية الكبًنة. و٬نكن اعتبار٨نا من ا -اٝنشب والنص
، Leon Pichonعصر ما بعد اٜنرب العاٞنية األوُف؛ وذلك ابالشرتاؾ مع ليوف بيشوف 

 بذلك يف طبعاتو ، ٣نثبًل اوطابعً  االذي نشر ٟنما صور٨نا، والذي كاف يعمل ىو نفسو حفارً 
 2926، منذ عاـ الفرنسي ثل الكتاب الفين٬ن ااْناىً  -إذا فحصناىا وفق ترتيبها الزمين–

، كما bandeaux كحفار للزخارؼ اٞنستعرضة ىذا أواًل  شوفيشتهر بأا. فبعد أف تقريبً 
 "ابلصور الصغًنة" وكذلك ،culs- de- lampeو زخارؼ هناًيت الفصوؿ ٚنشتهر بر أ

vignettes ا عن االستمرار ا فشيئً زخرؼ هبا كتبو، ٤نده بعد كل ىذا قد توقف شيئً  اليت
ؤثرات ّنص منها ل٫نفسو للطباعة البحتة، اليت استطاع أف يف زخارفو ىذه، ليكرس ن

زخرفية كبًنة. وقد التـز خاصة جانب االستفادة من التباين الفين الواضح بٌن اللونٌن 
 La Ballade de geole deا، فهي قصة: رواجً  تواألسود واألبيض. أما أكثر مطبوعا

Readingر دارانييس فاليت حد، ل، ألوسكار واي"نجيدأنشودة سجن ر " ، أو
Dargnes :رسومها على اٝنشب، وكذلك قصة Les Amours pastorales de 

Daphnis et Chloe  سيو٤نل، ل"ويلالريفية لدافين وك الغراميات"أو Longus  واليت
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 و، لرابليGargantua، وقصة جارجانتوا Carlegeحفر رسومها على اٝنشب كارليج 
Rabelais ف نسوا فيلو ا، ومؤلفات فرFrancois Villon ،اليت حفر رسومها األصلية ،

ال  ا. كذلك ٩ندر بنا أف نذكر عددً Hermann- Paulبوؿ  -على اٝنشب ىرماف
وجورج رو  Mehaut وهييالكتاب الفرنسيٌن احملدثٌن، من أمثاؿ م يحصر لو من مصور 

Georges Rouaultولويس جو ، Louis Jouمونتي، ودن Dignimont ٌنوىرم 
، Dunoyer de Segonzacاؾ جونز يس يد وييانو يود Hermine Davidدافيد 

، Gus Bofaفا و ب ي، وجLaboureur ري، والبور Chas Labordeوشاس البورد 
 Pierreالبراد  ًن، وبPierre Falkeوبيًن فالكيو  Raoul Dufyوراؤوؿ ديفي 

Laprade  وإميل برانرEmile Bernard لبًن مورو أ، وليكLuc Albert 

Moreau وجاف مارشاف ،Jean Marchand لي. روبأ، و A. Roubille وألفرد ،
 ك، وفبلمنRobert Bonfils، وروبًن بونفيس Alfred Latourالتور 

Vlaminck ًي، وسر Ceria ٌنوابسك Pascin  ،وابرتولد مافBartold Mahn ،
، Fernand Simeon وفيمسي وفرانف Sylvain Sauvageوسيلفاف سوفاج 

 انً س، وكاف من أصغرىم Verles، واجملرى فرلس Raphael Drouartورافائيل درور 
 . Eddy Legrandراف ٛن ي، وإدAlbert Decarisألبًن ديكاريس 

ا استطاع كل واحد من ىؤالء الفنانٌن )وغًنىم ٣نن ال نستطيع ذكرىم ىنا ٗنيعً  وقد
تب ونغمها. اليت كرس أف يتشكل بروح الك -كل يف دائرة ٔنصصو-بسبب كثرهتم( 

ىؤالء الفنانوف كل عبقريتهم لتحقيقها. ىذا وقد التـز أكثرىم التعبًن عن اٜنياة الواقعية 
يف األوساط االجتماعية اٞنختلفة، ومن ذلك ما فعلو الفناانف  رىااٞنعاصرة ّنختلف مظاى

من ٓنديد ٧نوذج الشخص  Laboureurر يوالبور  Hermine Davidىرمٌن دافيد 
 -أبسلوبو الشخصي الواضح-دافيد  وإف كاف ىرمٌن ؛اٞنرتؼ يف اٞندينة الكبًنة اٜنديثة

اٞنعاصرة. وأىم ابتكاراتو تصويره لكتاب  ديدةاٛن "الرومانتيكية" د من أحسن ٣نثلي اٜنركةعي
Le grand Meaulnes نآالف فورنييو ،Alain Fournier وكتاب ،Bella، " أو

، وىو الفناف Laboureur ري. أما البور Jean Giraudouxودو ًن ، ٛناف ج"ميلةاٛن
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، فقد La pointe- seche "السن اٜناؼ" ذو اٝنياؿ، والذي اشتغل ابٜنفر بطريقة
ل مع ىذا من األسلوب ٫نوإف َف  ؛كل االختبلؼ عن غًنىا  ٢نتلفةا نتج ىو انآخر رسومً أ

 Les silences du Colonelا. وأحسن رسومو، ٤ندىا يف اٞنبالغ فيو نوعً 

Brambleٞنوروا "ٜنظات صمت الكولونيل برامبل" ، أو ،Maurois  :وقصةLa 

promenade avec Gabrielle دوو ًن ٜناف ج ."نزىة مع جابرييل" أو Jean 

Giraudoux وقصة ،Le Songe d’une femmeيد ي٬ن؛ لر "حلم امرأة" ، أو 
. جونزاؾيس يد ويينوايا دشتهر أيضً أوقد  .Remy de Gourmontجورموف 

Dunoyer de Segonzac برسومو اٞنمتازة عن اٜنرب. وقد ظهرت عبقريتو ، أواًل 
 Leويف قصة  "؛الصلباف اٝنشبية" ، أوLes Croix de Bois يف قصة: فعبًل 

Cabaret de la Belle Femme ويف قصة: "اٞنرأة اٜنسناء ىمله" أو ،La Boule 

de Guy لدورجليس ي"لعبة جلة ج" أو ،Dorgles ؛ ح ى إف مواىبو كرسـا 2902، عـا
 األصيل.  )الكبلسيكي( يف مصاؼ كبار فناين الفن -نياجملدد مع بعض-ومصور، تضعو 

، الذي ٔنصص يف رسم بنات Chas Labordeا شاس البورد من الفنانٌن أيضً و 
بعد -، الذي Dignimont موفيا دنأيضً اٟنوى، والبوىيميٌن، وحياة الشوارع. ومنهم 

، ٔنصص يف Balzac، لبلزاؾ Colonel Chabertقصة  ،2904 أف صور يف عاـ
 La يف رسومو لقصة: تصوير أحياء ابريس الوضيعة واٞندف الكربى؛ كما حدث مثبًل 

Maison Tellierقصة و "، ييولبيت تي" ، أوLe Portيد ٜني، "اٞنيناء" ، أو 
 "،األبرًيء" ، أوLes Innocents وقصة ،Guy de Maupassantموابساف 

 .Francis Carcoو كارك  يسلفرنس

الذين  نيٚناء اٞنصورين والرسامٌن واٜنفار أ ةدر بنا أف نذكر على حد٩ن كذلك
، الذي صور وطبع وحفر Schmied صاروا طابعٌن. وأوؿ من ظهر منهم الفناف مشيد

، Jacques Baltrandا الفنانوف جاؾ ابلرتاف صفحات رائعة اٛنماؿ. ومنهم أيضً 
 ندي. وتDesligneres ًنين، وديلDaragnesودارانييس  ،Louis Jouولويس جو 

ىواية الكتب اٞنعاصرة، إُف ىؤالء الفنانٌن اٝنمسة، بنشر كتب رائعة للغاية. و٤ند بصفة 
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لقصة  طبعة يف بتقدير عظيم، حظيمن الكتاب الفين اٞنعاصر، الذي  احديثً  اخاصة، نوعً 
، الذي ٓنوي صوره Louis Jouوصورىا لويس جو  ،، ألانتوؿ فرانسThais اتييس

من الصور احملفورة على اٝنشب، واٞنطبوعة ابأللواف؛ كما صور  اا كبًنً ٟنذا اٞنؤلف، عددً 
 L’Evangileكتاب:   من الكتب األخرى، وخاصة اا كبًنً ا، عددً ىذا الفناف أيضً 

selon Saint- Mathieu "؛ وقصة؛ "أو إ٤نيل القديس م ىAmour اٜنب"، أو" ،
مقطوعات شعرية " أو "Sonnets pour Helene"وكتاب:  ،A. Suares ٞنؤلفها

وإحدى قصص بوكاشيو  ،P. Ronsard ب. رونسار ٞنؤلفها ،"إُف ىيبلنة
Boccaccio :وقصة ،Psyché بلفونتٌن لLa Fontaineىذا وتعطينا ٠نموعة . 

 ىؤالء الفنانٌن فكرة دقيقة عن التصوير يف الفن الفرنسي للكتاب يف أًيمنا ىذه.  أعماؿ

شبو "، والكتاب "الفاخر"، أو الكتاب "الفين"أف ازدىار كل من الكتاب  وواضح
إ٧نا يرجع إُف عبقرية الفنانٌن، إُف حد كبًن؛ وإف كانت من الظلم  -فيما بعد اٜنرب- "الفاخر

، ومنهم الناشروف  ىن سا٨نوا معهم، وأيدوىم يف نواح شا، ٣نأال نشرؾ معهم الناشرين أيضً 
 سي، وجورج كر Carteret، وكارتريو Camille Blochوخ ل، وكاميل بBlaizot وز يلب

Georges Cres وشامبيوف Champion وديفامبيز ،Devambez،  ميل بوؿ إو
Emile Paulواسير ، وج Grasset وىاساف ،Hasan وىيلي ،Helleu رجاف، س، و

 ي، ور Mornay ، ومورينKieffer، وكيفر Leon Pichonوف، وليوف بيشوف لوب
Rey  يوال روزر La Roseraie وال ابندروؿ ،La Banderole   وغًنىم، وكذلك

 ، الذين سبق ذكرىم، وال يزالوف على قيد اٜنياة. Pelletanكل طابعي عصر بلتاف 

 اٌزج١ٍس اٌفٕٟ: 

يف ميداف التجليد، فقد استمر أساتذتو الفرنسيوف يف أًيمنا ىذه يستعملوف  أما
الواحد  ا ما اجتمع يف التجليد اٛنلد اٞنزخرؼ على طراز الفسيفساء، واٛنلد احملفور. وغالبً 

ا، بل وكاف أتثًنه لد البارز أيضً لود بذوؽ و٤ناح، كما استخدـ اٛنكثًن من األلواف واٛن
 للغاية.  اانجحً 
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 Reliure""، التجليد الناطق" عن أصوؿ الزخرفة، فلم ينتو بعد دور أما

Parlante" وقد استخدمت إُف جانبو أشكاؿ زخرفية، غاية يف التعدد والتنوع، ابتداء .
اليت أعجب هبا للغاية -اؿ الطبيعية البحتة، كزخارؼ أوراؽ الشجر، أو األزىار من األشك
 سي بونفًن، أو األشكاؿ البحرية، اليت استعملها روبMarius Michel ليشيماريوس م

Robert Bonfils والذي كاف زخرفو يشمل جزأي الغبلؼ، إُف الزخارؼ اٟنندسية ،
 ليجراف ًن، كما ىو اٜناؿ يف زخارؼ بيواعتدااًل  أكثر ىدوءً  االصورة جوً  يالبحتة، اليت تعط

Pierre Legrain. و٬نكن أف نضع يف الصف األوؿ من صفوؼ اجمللدين الفنٌن:  ىذا
 . يدات القد٬نةلا يف التجا بوصفو خبًنً ، الذي امتاز أيضً Leon Gruelليوف جرويل 

 اٌىزبة اٌفٕٟ فٟ زٚي أٚضٚث١خ أذطٜ:  -4

شامل يف فن الكتاب، كما مشل ىذا التجديد  ديظهر يف كل أورواب، ْند وىكذا
سبانيا والنمسا إوبلجيكا وإيطاليا و  ىولندا، كتشيكوسلوفاكيا. أما يف االدوؿ اٞننشأة حديثً 

بو، ال سيما فيما يتعلق ابلتصوير،  اا للكتاب، خاصً واجملر، فسنجد يف كل قطر منها فنً 
ا من أعبلـ فن التصوير، ، قبل ثورهتا، علمً Baxtا ابكست فناهن كاف يتال-روسيا  وح ى
والفرنسي فيها، قد بلغت مكانة  اإل٤نليزي كانت اٞنكتبة التجارية اٞنتأثرة ابلنفوذ يتوال

يف ميداف الكتاب الفين،  اكبًنً   ًماأظهرت يف السنوات األخًنة تقد -عالية من اإلتقاف
على اٝنشب، بصفتو أداة للتصوير، قدر ما  ابٜنفر تمتيث ال توجد دولة أوروبية اىُن

 لنشاط خاص يف ميداف كتب اىتمت روسيا. وقد وجد ىذا النوع من اٜنفر ٠نااًل 
األطفاؿ، وىي الكتب اليت زودىا ابلروائع الفنية، لفيف من أعظم أساتذة فن التصوير 

 لغرب. يف اإال قليبًل  ةاٜنديث يف روسيا؛ وإف كانت ال تزاؿ ح ى انآف غًن معروف

 اٌّؼبضع اٌس١ٌٚخ ٌٍىزبة اٌفٕٟ:  -5

يف أقسامها اٝناصة بكل منها، ابٞنعارض منذ قياـ معرض -معظم األمم  أظهرت
٣نثلة ٞننتجاهتا  داتيصفحات مطبوعة، وْنل -2905الفنوف الزخرفية بباريس يف عاـ 

القومية. غًن أنو ابلنظر إُف التعذر على ىاوي الكتب، فحص وموازنة مثل ىذه األعماؿ 
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، ٟنذا فقد أبدى معظم ىؤالء اٟنواة، أسفهم لذلك. موعاهتااٞنشتتة يف بضع زًيرات جمل
و٤نم عن ىذا ظهور الرغبة يف أف ٩نمع يف مكاف واحد أعظم كتب اإلنتاج العاٞني، اليت 

 ا اٞناضية. رت يف العشرين عامً صد

سة ـ.  -2907منذ عاـ –استجاب ٟنذه الرغبة  وقد فنانو الكتاب يف أٞنانيا، بًر
زمبلءىم األجانب  مذلك بدعوهتو  M. Hugo Steiner- Prag براج -ىيجو ستاينر

اٛنميلة  الفنوف أعماٟنم إُف متحف من شرتاؾ معهم يف نفس الوقت يف تقدًن ٦نبةإُف اال
 ، يف اٝنط احملسن، واٞنطبوعة والتصوير والتجليد.Leipzigيبزج يف ل

، مرة يف  اٟناـ وقد أعلن الفرنسيوف اٞندعووف أملهم يف تكرار إقامة مثل ىذا اٞنعرض
 كل  كل ثبلث سنوات يف إحدى العواصم؛ وذلك بغية إمكاف عرض أحسن منتجات

ٗناعة الكتاب الفين " ا. وقد استطاعتهب دولة بدورىا، يف إطارىا الوطين اٝناص
، ضم عشرين 2932 عاـ يف Maurice Denis دنيسموريس  يرأسها ، اليت"الفرنسي
 زىرة إنتاجها يف ش ى فروع صناعة الكتاب.  -كفرنسا- جلبت دولة،

 واألساليب اٞنعارض الدولية للكتاب الفين، تعترب من أٗنل معارض الفكر ىذه
 .هايوثقافة أف تقدمها إُف النخبة اٞنمتازة من بن الفنية، اليت ٬نكن ألكثر الشعوب مدنية

 ِـبٌت اٌضمبفخ اٌحس٠ضخ:  -اٌفىطح اٌجس٠سح ػٓ اٌّىزجخ -1

البحث عن األسباب اٜنقيقية للتطور العظيم لئلنتاج األديب خبلؿ اٞنائة سنة  ٩نب
مؤد إُف نتائج من ، ا يف توسع الدراسات العلمية، ويف ٔنصص متزايد دائمً األخًنة، أواًل 

 افةك  مثًنة بٌن ؛بينها خلق ٠نموعة من اجملبلت العلمية، مث بعد ذلك يف تقدـ الد٬نوقراطية
وىي ظاىرة تبدو خاصة يف دوؿ . إُف القراءة والتعلم اطبقات الشعب، رغبة أشد ٘ناسً 

ا لبلزدىار أساسً  تعترب أورواب الرئيسية ويف الوالًيت اٞنتحدة. وكل نواحي التقدـ ىذه
 العظيم يف اٞنكتبات. 
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 ئصطاء اٌّىزجبد:

يف إثراء  ب الثورةيم نصظا عميبدو ىذا االزدىار فقط يف ٧نو عدد الكتب، مه ال
 مكتبات ابريس ابلكتب.

اٞنكتبة  زودتد ق مة،ظيالع Depots Litteraires "اٞنخازف األدبية" ذلك أف
، بكميات ضخمة Van Practبرات األىلية، يف عهد مديرىا البلمع عاَف الكتب فاف 

من الكتب، وَف ٬نكنها االنتهاء من تصنيف وفهرسة ىذه الزًيدة الضخمة، إال يف الربع 
، الذي يرجع يناألخًن من القرف التاسع عشر، عقب سنوات طويلة من العمل اٞنض

 .Leopold Delisleليل  يمدير ىذه اٞنكتبة، ليوبولد د إُفالفضل فيو خاصة 

 ٚاٌّىزجخ اٌح١خ:   Panizziثبٔزعٞ 

أف التقدـ ابلنسبة للمكتبة األىلية وغًنىا، َف يبد يف ٠نرد زًيدة عدد الكتب،  غًن
ٟنذه اٞنكتبات  يديدة، اليت أحيت النشاط اٝنارجي والداخلبقدر ما بدا يف الروح اٛن

 ا، عنا فكرة جديدة ٕنامً منتصف القرف. وقد بدأت تظهر تدر٩نيً  حواِفا، يف ٗنيعً 
 منظمة من منظمات الدولة.  ىي التزامات اٞنكتبة، من حيث

، وىو الربيطاين السبيل، أحد اٞنديرين البلمعٌن للمتحف ٟنذاومن الرواد األوؿ 
ق يف الربانمج الذي ُنالذي، الحظ  Antonio Panizzi ياإليطاِف أنطونيو ابنتز 

تقتصر على شراء كتب ْنعل من ىذه الكتب  ال وضعو ٟنذه اٞنكتبة، أف رسالة اٞنكتبة،
، وإ٧نا هتدؼ إُف إ٩ناد مركز حي، بقصد نشر الثقافة العامة. وإننا ٤ند أنفسنا ىنا أماـ آنفً 

شيء، وأف  كل  قبل اا عمليً الفكرة اٜنالية عن اٞنكتبة، وىي استخداـ اٞنكتبة استخدامً 
تستعمل وسيلة لنشر  ،أبسط غرض علمي ُنت، أو ّنعىن الكتب إ٧نا تستخدـ يف

 الثقافة. 

 أػّبي ثبٔزعٞ:  -رٕظ١ُ ِىزجخ حس٠ضخ

وإعداد  وحياهتا تنظيم اٞنؤسسة -يف كافة اٞنيادين-حددت وجهة النظر ىذه  وقد
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نشر فهرس  يها وغًن ذلك. ومن أىم أعماؿ ابنتز بأماكنها، وإنشاء فهارسها وشراء كت
. وكاف ذلك Richard Garnett جارنيت عاونة ريشاردّنٞنكتبة اٞنتحف الربيطاين، 

، كما كاف من نتائجو ظهور ىذا الفهرس، يف أكثر من مائة ٠نلد، يف اجبارً  ا مكتبيً عمبًل 
 حجم النصف. 

بباريس، بنشر فهرس  2897مثل ىذا العمل اٜنبار كذلك يف عاـ  ئبد ولقد
يف حجم د لللكتب اٞنطبوعة ابٞنكتبة األىلية. وقد ضم ىذا الفهرس، أكثر من مائة ٠ن

 الثمن، ولكنو َف ينتو بعد ح ى انآف. 

العظيمة، إنشاء قاعة جديدة للمطالعة ابٞنتحف  يكاف من آاثر ابنتز   كذلك
الربيطاين، ضمت عدة مئات من األمكنة، كما أنشأ مكتبة ىامة للمراجع، وأقاـ حوؿ 

اٞنستطاع،  نشائها مبدأ االستفادة من اٞنكاف بقدرإاٞنكتبة ٗنلة ٢نازف للكتب، اتبع يف 
 كلما أمكن ذلك.   لكتب عن تسهيل الوصوؿ إُف افضبًل 

 يثُنزودت ىذه اٞنخازف برفوؼ متحركة، كما جعلت رفوفها منخفضة،  وقد
، اليت "اٞنخازف"كن الوصوؿ إُف أعبلىا، دوف االلتجاء إُف استعماؿ السلم. وىذه ٬ن

يزاؿ  ال ، قضت على نظاـ القاعات، الذي كاف2857 -2854 بنيت بٌن عامي
اٞنخازف ٧ناذج ٓنتذيها اٞننشآت  ه ح ى ذلك اٜنٌن. وما لبثت أف أصبحت ىذمستعمبًل 

  السبيل. ديدة يف ىذااٛن

منظمي  -ر األخًنصأرغم التقدـ األديب الكبًن، الذي حدث يف خبلؿ الع وىكذا
الغرض شكلة اٞنكاف. وبعد ٓنقيق نظاـ اٞنخازف، أصبح ّنا، على االىتماـ اٞنكتبات تدر٩نيً 

اٞننشود توفًن اٞنكاف فيها بطريقة غاية يف الدقة. فبعد أف كاف اٞنتبع يف اٞناضي، يف إنشاء 
ونصف مرت على األقل، للممرات اليت بٌن  اىذه اٞنخازف، ىو حساب مسافة قدرىا مرتً 

إُف  اإُف ٣نرات ازداد ضيقها ابستمرار، إُف أف وصلوا أخًنً  األرفف، انتقلوا على التواِف
 . ابً يتقر  اقدره تسعوف سنتيمرتً  عرض

ا حوى من عدد ّن-التباين العظيم، بٌن ٢نزف الكتب اٜنديث  كيتضح لنا ذل ىنا
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وبٌن اإلسراؼ يف استعماؿ الفراغ  -هارة، واقتصادّنضخم من اجمللدات يف فضاء استغل 
يف ، عاطلة عن اٛنماؿ الفين اٜنديثة . على أف اٞنكتبةا٬نً الذي اتبع يف القاعات قد

 ا من اٞنظاىر األوُف ٞنبدأتشكل مظهرً  -على العكس- وغًن أهنا ؛القاعات القد٬نة
 الذي غلب يف فن اٞنعمار يف أًيمنا ىذه.  fonctionnalisme" الوظيفية"

 رٛؼ١غ ِىزجخ ثبض٠ػ األ١ٍ٘خ: 

، توسيع 2862 حٌن بدأ يف عاـ -بصفة خاصة-فكرة ابنتزي مصدر إٟناـ  كانت
ديدة الفخمة هبذه اٞنطالعة اٛن اعةق ، افتتحت2868اٞنكتبة األىلية بباريس. ويف عاـ 

 Henriالبروست  ياٞنكتبة، وىي القاعة اليت صممها اٞنهندس العظيم ىنر 

Labrousteتييفيني، الذي كاف قد فرغ حينذاؾ من بناء مكتبة سانت ج Sainte 

Genevieve ٕنتاز  -اٜنديدية الرشيقة اليت ٓنمل قباهبا التسعهتا دأبعم-. وىذه القاعة
 ديثة للغاية.حبروح  اا مصممً ئً ابلنسبة لعصرىا، بناء جري ٕنثل ّنظهر رائع. وىي

 اٌّىزجبد األٌّب١ٔخ: -2

ا ، ٧نوذجً طويبًل  اعهدً  Gottingenأٞنانيا، ظلت مكتبة جامعة جوتنجن  ويف
ق جانب كبًن من األفكار اٜنديثة، كما إذ أهنا ٤نحت قبل هناية القرف يف ٓنقي تذى،٪ن

منذ عاـ  Charles Dziatzkos كوسز تًيحافظت على مكانتها، ٓنت إدارة شارؿ دز 
وإف كاف  ؛. وقد ظهرت ىنا وىناؾ مشروعات تنظيمية جديدة2892 عاـ ح ى 2882

 )بروتٌن( العهود السابقة.  امعظم ىذه اٞنكتبات ال يزاؿ متأثرً 

 :Althoffرأص١ط أٌزٙٛف 

 حكومات ، حينما بدأت2872، َف يبدأ إال بعد عاـ الفعليعلى أف التغًن 
تدرؾ واجباهتا  -Fr. Althoff وعلى رأسها بروسيا ٓنت إدارة فر. ألتهوؼ-الوالًيت 

 ميزانيتها، وإنشاء مهنة أمٌن مكتبة، فضبًل  رفع إزاء اٞنكتبات. وقد ظهر ىذا اإلدراؾ يف
 بوظائفها.  خاص يميعن وضع برانمج تعل
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ا، إنشاء فهرس عاـ هوؼ، ٩نب أف نذكر أيضً تومن بٌن اٞنشروعات اليت اىتم هبا أل
يل األخًن. وىو يضم أكثر ىاـ للمكتبات الربوسية، وضعت خطوطو الرئيسية، خبلؿ اٛن

يف طبع قائمة الكتب اٟنائلة ىذه يف  بدئمن مليوف ونصف مليوف من اٞنؤلفات. وقد 
  .2932عاـ 

، الذي وضعو ابنتزي للمرة األوُف "٢نازف الكتب"استخدـ يف أٞنانيا نظاـ وقد  ىذا
 ، واليت2882 –2878، بٌن عامي Halleيدة ٞنكتبة جامعة ىاؿ ديف تشييد اٞنباين اٛن

 اٞنعروؼ بنشاطو. Otto Hartwigيقـو على إدارهتا إذ ذاؾ أوتو ىارتويج  كاف

 ؛أٞنانيا أ٥ناء ٗنيع ا يف٩نً ٛنامعات تدر أعيد تنظيم مكتبات الوالًيت األٞنانية وا مث
الثورة، أو يف إيطاليا، يف  عقب دوف ٓنقيق مركزية شبهة ابٞنركزية اليت قامت يف فرنسا

 السنوات األخًنة.

 اٌّىزجبد اٌشؼج١خ فٟ اٌجالز اإلٔج١ٍع٠خ اٌؽىؽ١ٔٛخ:  -3

وىو ميداف اٞنكتبات الشعبية، إذ ال  خاص،يف ميداف  االنفوذ األٞناين سائدً  ٤ند ال
نفوذ الببلد اليت تتكلم اإل٤نليزية فقط. وقد تقدمت ىذه اٞنكتبات يف تلك  ًنغ ابً ي٤ند تقر 
السكسونية أكثر ٣نا تقدمت يف ببلد أخرى، حيث تعترب من أعظم  اإل٤نليزيةالببلد 

 هبا.  ٬نكن للعاَف اإل٤نليزي السكسوين أف يفخر اليت انتصارات اٜنضارة،

 رسذً اٌسٌٚخ: 

يف أواسط القرف التاسع عشر؛ عن  -كما بدأ يف أمريكا- إ٤نلرتابدأ ىذا التطور يف 
 طريق أناذ قوانٌن تسمح للدولة َنباية ضريبة خاصة ببناء مكتبات عامة. وىي ال ترمي

ا، ٤نلرت الباحثٌن؛ وإ٧نا تشبع رغبات القراء العاديٌن، وكانت مدينة مانشسرت إب خدمةإُف 
 ىذه اٜنركة، ح ى صارت اٞنكتبة العامة هبذه اٞندينة الصناعية الكبًنة قادت وىي اليت
يف إعارات   وأنشطها إ٤نلرتا، من أىم مكتبات Free Public Libraryابسم  اٞنعروفة

 كتبها البالغ عددىا ما يقرب من ثبلثة مبليٌن.
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. مت Boston بوسطنأما يف أمريكا، فاف أىم اٝنطوات األوُف، بدأت يف مدينة 
اٜنضارة، أىم بكثًن ٣نا كاف عليو  بًل من عواملصارت اٞنكتبات العامة يف تلك الببلد عام

من الواجب اٞنلقى على اٞندارس  اكبًنً   اإُف أف جانبً  -إُف حد ما-يف أورواب. ويرجع ىذا 
الجتماعية، ا إُف األ٨نية اأمريكا. ويرجع ىذا أيضً  يفعلى اٞنكتبات  يف أورواب، أصبح يقع

 اليت يعطيها األمريكيوف عادة إُف اٞنكتبات، وخاصة يف مدهنم الكربى.

 ٘ٛاح اٌىزت ِٚشجؼٛ٘ب فٟ أِط٠ىب:

ىذه  مثاؿمبالغ ضخمة للمكتبات األمريكية. وَف تزؿ ٔنصص إُف انآف أ خصصت
ا، من جانب دًيت فحسب، بل بنسبة كبًنة أيضً لاٞنبالغ، ال من جانب الدولة والب

ديد، شخصية مألوفة يف الوقت اٞنتربعٌن من األفراد. وصار مشجع اٞنكتبات، يف العاَف اٛن
ي جيالذي صار فيو شخصية اندرة يف العاَف القدًن. وأي  يف اٞنرتبة األوُف منهم أندرو كارن

Andrew Carneigie ابٞنوارد البلزمة إلنشاء ما يقرب  -حياتو خبلؿ–، الذي تربع
 للمكتبات اٞنلحقة يف نيويورؾ وحدىا. الراتوتربع ّنبليٌن الدو من ألفي مكتبة؛ 

ا من ىواة ا كبًنً ا أ٨نية اٞنكتبات العامة، أف عددً أمريكا ٕنامً  قدرتكيف  و٣نا يبٌن
الكتب فيها، قد فتحوا أبواب مكتباهتم اٝناصة للقراءة العامة، أو قدموا ىذه اجملموعات 

الكثًن من  -بوجو خاص-ٞنكتبات اٛنامعية يث ٤ند يف اُن ؛ىدية للمكتبات العامة
واليت تدين بفضل إنشائها، إُف كـر أفراد من األثرًيء. ومن  ؛اجملموعات الضخمة اٝناصة

 Willardذلك ٠نموعة األدب األيسلندي اٞنشهورة، واليت أىداىا ويبلرد فيسك 

Fiske  إُف جامعة كورنيلCornell. جامعة ىارفارد  وٕنتلكHarvard  قت يف الو
 Harryويدنر  نزا للثري األمريكي الشاب ىاري إلكملكً  كانت  اٜناضر، اٞنكتبة اليت

Elkins Widener، كنزيالذي كاف قد ٗنع مؤلفات د Dickens وستيفنسوف ،
Stevenzon كيف حادث غرؽ الباخرة تيتاني ،2920 خاصة، والذي غرؽ يف عاـ 

Titanic أثناء عودتو من لندف، حيث كاف بسبيل إحضار كتب ٗنيلة، اشرتاىا يف مزاد ،
 . Huthىوث 
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بونت ًن اىتم كثًنوف آخروف من أصحاب اٞنبليٌن األمريكيٌن، وخاصة ب كذلك
، ابٞنزادات العلنية Widener ، كما اىتم ويدنرPierpont Morganمورجاف 

هم األوروبيٌن يف يالتغلب على منافس -احملدودةبفضل مواردىم غًن -األوروبية. وأمكنهم 
 تلك اٞنزادات، واٜنصوؿ لببلدىم على عدد كبًن من الكتب النادرة، سواء كانت

 كربى.  اتر٫نية قيمة ذات داتي، أو ْنلIncunablesأو أوائل مطبوعات  ،٢نطوطات
ة نشائو ٠نموعة كاملإمن  Robert Hoe ومن ذلك ما فعلو رجل الصناعة روبرت ىو

. كذلك Grolier "طراز جرولييو"ا من ؛ وكاف أكثرىا ٠نلدً Aldoا لطبعات ألدو تقريبً 
السكك اٜنديدية، قد  مدير Henry E. Huntingtonىنتنجتوف ي إ. يقاؿ إف ىنر 

 اعترب عند وفاتو عاـ ا بستة مبليٌن من الدوالرات، ح ىيف عشرة أعواـ، كتبً  ىاشرت 
 ، أعظم ىواة الكتب يف أمريكا. 2906

 اٌّىزجبد اٌىج١طح األِط٠ى١خ:

. وىي اٞنكتبة بواشنطن Congressمكتبة يف أمريكا ىي مكتبة الكو٤نرس  أعظم
مكتبة أىلية للوالًيت  صارت اليت تدرجت من ٠نرد مكتبة خاصة أبعضاء الربٞناف، ح ى

لعاَف، ّنا فيها من ثبلثة مبليٌن انآف من أعظم مكتبات ا تعترب اٞنتحدة األمريكية، واليت
 . (25)٠نلد

إعارات مكتبة  -ح ى وال من بعيد-ي ار ٩نف عدد إعاراهتا، ال ٬نكن أف إىذا ف ومع
 -ضمن قاعاهتا-وتضم  اٞندينة، يننيويورؾ العامة. وٓنتل مكتبة نيويورؾ ىذه أضخم مبا

ا، وما وأربعوف فرعً قاعات للمطالعة، ٓنوي أكثر من ألف وسبعمائة مكاف، وٟنا ٖنانية 
يف ش ى أحياء اٞندينة وضواحيها، كما يصل رقم الكتب  "لئلعارة ٢نزف" يقرب من أربعمائة

اٜناؿ يف سائر  ىو اٞنعارة من ىذه اٞنؤسسة الضخمة، إُف ما يقرب من عشرة مبليٌن، كما
 اٞنكتبات األمريكية الكربى.

  

                                                 
 يف الوقت اٜناضر. مبليٌنا. وقد وصل ىذ العدد إُف أكثر من ستة يرجع ىذا التقدير إُف ربع قرف مضى تقريبً ( 25)
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 اٌزٕظ١ُ اٌؼٍّٟ ٌٍّىزجبد:

لوسائل الفنية. لابلنمو الكبًن  االعديدة هبذه الكثرة، مشروطً كاف تيسًن اإلعارات 
الببلد،  كل  ا عملية، استخدمت يفأ اٞننظموف إُف كافة اٞنوارد الفنية، ووضعوا طرقً ٛن وقد

ة، وتنظيم أماكنها ف، بشكل ملحوظ، للمكتبات اٞنختلد٣نا أدى إُف إعطاء طابع موح
 إُف و، وقيد اإلعارات، ومد نشاط اٞنكتباتوطرؽ إدارهتا، وتصنيف فهرس الكتب وإنشائ

 األماكن النائية.

 Melvil Dewey يو يد ليها ملفيأشهر واضع كاف  الطرؽ الفنية، اليت وىذه
لتخريج اٞنكتبيٌن. مدارس،  ف يف ٗنلةانآ تدرس Charles A. Cutter . كااترأوشارؿ 

 ٌنالثقافة العامة عند اٞنكتبيا نقص ب ٕنامً نغًن أف ىذه الطرؽ الفنية، ال ٬نكنها أف ْنت
كما ال ٬نكن ٟنذه   ؛ٌن، الذين يعترب مستواىم أقل من زمبلئهم األوروبيٌنياألمريك

ا من االستخداـ الكبًن األساليب الفنية، التغلب على )الروتٌن( الذي ينشأ حتمً 
 . ابلطبع للمكتبات

ربيق احمليط على النيل من ىذا ال -رغم كل ذلك-أف ىذه الظبلؿ، لن تقدر  على
ال بد من اإلشارة إُف أف دوؿ أورواب  -فيما عدا ذلك-ابٞنكتبات األمريكية، إذ أنو 

الذي عاوهنا على تنمية مكتباهتا الشعبية يف  اٜنافز الكربى، ىي اليت استقت من أمريكا،
 يل األخًن.اٛن

 اٌظطٚف اٌؼبِخ ٌٍٕشط اٌّؼبطط:

 وىي-اٞنؤلفات اٞنطبوعة، واالىتماـ الذي الزمها  كاف للنمو الكبًن يف ميداف
ضخم ابلطبع  أتثًن –أساس االزدىار الكبًن السريع يف اٞنكتبات خبلؿ األجياؿ األخًنة

 يف ْنارة الكتب.
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 اٌزرظض: 

ا يفسر ا. وىذا ٣نا فشيئً الذي استمر يف ازدًيده شيئً  ،ا ظهر التخصصأيضً  ىنا
يل انآخروف إُف ٬نوف نشر كتب الطب، بينما لوالتجار يفض، كيف أف بعض الناشرين مثبًل 

والقد٬نة  "الكتب ٢نازف" الكتب الفنية. وح ى نشر نشر كتب القانوف، وغًنىم إُف
 ا. أيضً  امنها متخصصً  اكبًنً   اد جانبً ٤ن، يالكرب 

بعض  ٤ند وقد انتشر ىذا التخصص يف أٞنانيا بصفة خاصة. وفيما عدا ىذا،
انحية، وبٌن مثيبلهتا يف  من القواعد السائدة يف أٞنانيا، والدوؿ السكندانفية بٌن االختبلؼ

 أخرى. انحية العاَف اإل٤نليزي السكسوين والببلد البلتينية من

 رٕظ١ُ ِزبجط اٌىزت:

يف القرف  اكثًنً   قد سبق ٟنا أف عانت -كما ذكران-كانت متاجر الكتب األٞنانية 
 العمل اٞنشرتؾ، ٣نا عاقها عن النجاح يف مكافحة الثامن عشر من التجزؤ والنقص يف

. وَف تستيقظ يف متاجر الكتب روح التضامن اٛنماعي، إال منذ ظهور ٠ندًيً  االتزوير كفاحً 
 ح ى ؛ وذلك بعد أف كانت ٠نهولة2825األٞنانية بعد عاـ  اإلمرباطوريةبشائر وحدة 

  .2805عاـ  ليبزج "بورصة" ذلك اٜنٌن. وكاف من بٌن نتائجها اليت ظهرت، إنشاء

مي حقوؽ ٪نأف العصر َف يكن قد نضج بعد، إلنشاء تشريع يقاـو التزوير، و  إال
الناشرين. فقد مضت العقود األوُف من القرف التاسع عشر، مليئة ابٞنناقشات واحملاوالت 

 رظه اليت-يف ىذا اٞنيداف. ومن بٌن الرجاؿ الذين قاموا بدور ىاـ يف فرتة التكوين ىذه 
 Friedrichفردريك برت،  نذكر٩نب أف  -فيها إدراؾ جديد ٜنقوؽ اٞنؤلفٌن والناشرين

Perthes  ،ا أبداه من حكمة يف تصرفاتو، أماـ ّنالذي استحق الكثًن من تقدير وطنو
-الذي  ،F. A. Brockhaus . بروكهاوسأا ؼ. سيادة انبليوف األجنبية. ومنهم أيضً 
، إُف انشر من أىم انشري قبلئل انقلب يف سنوات -بعد أف اشتغل بصناعة األقمشة

 أٞنانيا.
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 اٌزشط٠غ اٌربص ثحمٛق اٌّإٌف١ٓ:

هود ىامة يف أناذ الئحة اثبتة ٜنماية حقوؽ َنكذلك   "لبورصة"اوقد قاـ آناد 
 .2886ذا الصدد عاـ هب دوِف اٞنؤلف. وبفضل مبادأة أٞنانيا، وقع يف برف، أوؿ اتفاؽ

يف فرنسا،  Convention Nationaleابلذكر أف حكومة اٞنؤٕنر الوطين  وجدير
اٞنلكية.  حقوؽحًقا من   جعل حق اٞنؤلف،، قانوانً 2793كانت قد أقرت منذ عاـ 
عاقبة اٞنزورين بعقوابت ال تزاؿ ّنوقضى  على ىذا التقليد، وسار قانوف انبليوف اٛننائي

.  مطبقة إُف اليـو

 واألراضي اتفاؽ أديب بٌن دولتٌن، ٨نا فرنسا، عقد أوؿ 2842ويف عاـ 
. مث ما لبثت اتفاقية برف ىذه، أف Berneاٞننخفضة، وكاف ىذا االتفاؽ نواة التفاقية برف 

، ٗنيع الدوؿ اٞنتحضرة اٜناِفنقحت يف عدة مرات أخرى، ح ى انضمت إٟنا يف الوقت 
 ٗنيع ملكيتو األدبية يف ٘ناية حق –من رعاًي ىذه الدوؿ-لكل مؤلف  صار يثُنا، تقريبً 

 ىذه الدوؿ، بنفس حقوقو اليت يتمتع هبا يف ببلده.

ٟنا  اليت- Societe des gens de lettres "ٗنعية األدابء" ويف فرنسا تسهر
أعضائها، ال تنقل  مؤلفات على أف -مندوبوف عديدوف يف اٝنارج، بعناية تستحق التقدير

 إال عن طريق دفع بعض اٞنبالغ للمؤلفٌن.

 حط٠خ إٌشط:

ا يف ف النصف األوؿ من القرف التاسع عشر، َف يكن أيضً إأما يف ميداف الرقابة، ف
 كاف  الذي الوقت أٞنانيا، إال فرتة ٕنهيدية، ازداد فيها ٔنفيف آاثر الرقابة، وذلك يف نفس

 إبعبلف، 2848 عاـ انتصرت اٜنرية يف ح ى، مستمر فيو الطموح ابٜنرية يتزايد ابضطراد
 .حرية النشر، وإلغاء الرقابة

 رٕظ١ُ رجبضح اٌىزت:

ا يفقد أ٨نيتو تدر٩نيً  -كما آؿ إليو يف األسواؽ-الشكل القدًن لتجارة الكتب  أخذ
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أثناء النصف األوؿ من القرف التاسع عشر؛ إذ صار بيع الكتب يتم خارج مدة انعقاد 
ٓنسن وسائل اٞنواصبلت.  األسواؽ، بنفس السهولة اليت يتم هبا يف أثنائها، وذلك بفضل

وَف تعد طرؽ السداد بٌن الناشرين والوسطاء، مرتبطة ّنحاداثت شخصية يف وقت انعقاد 
 األسواؽ. 

 ِزبجط اٌىزت األٌّب١ٔخ: 

أمكن ٓنقيق ٗنيع تنظيم اٞنكتبة التجارية اٜنديثة، يف النصف الثاين من القرف 
ا فضل إنشاء كما كاف ٟنذا االٓناد أيضً   ؛األٞنانية "البورصة" التاسع عشر، برعاية آناد
عجاب ٞنتاجر الكتب، والفهارس نصف السنوية، والفهارس اليت قوائم الكتب اٛنديرة ابإل

نظائرىا يف كافة الببلد  –يف كثرهتا ودقتها-تصدر كل ٙنس سنوات، وىي تفوؽ 
 األخرى. 

للغاية  يظيم قو ها تنيىذا وتعترب ْنارة الكتاب يف أٞنانيا منظمة أدؽ تنظم، ولد
، ونقابة "نقابة الناشرين" ، أوVerlegervereinمركزه ليبزج. وىي مقر نقابة 

Borsenverein der deutschen Buchhandler نقابة ْنار الكتب " أو
صحيفة " ، أوBorsenblatt. ومركز نشر الصحف اٞنهنية، اليت أ٨نها صحيفة "األٞناف
عمل، واليت يعلن فيها عن ٗنيع الكتب األٞنانية ، اليت تصدر يف ٗنيع أًيـ ال"البورصة
 اٛنديدة. 

ا، ليس فقط يف اٞنراكز الكربى، مثل ليبزج كذلك توجد دور ىامة للنشر أيضً 
ا يف عدد كبًن من مدف األقاليم الصغًنة، ، بل توجد أيضً ونخيوبرلٌن وستوْنارت وم

، Heidelberg، وىيدلربج Tubingenوخاصة يف اٞندف اٛنامعية، مثل توبنجن 
 ، وغًنىا. Gottingenوجوتنجن 

عدد تباينت مشارهبم، منهم  -عدا من ذكران- نيبٌن الناشرين األٞناف البارز  ومن
 جرب وإرابف وشفارتزن .Walter de Gruyter & Coجريرت وشركاه  يبربلٌن، ولرت د

Urban & Schwartzenberg وجوليوس سرب٤نر ،Julius Springer وبرونو ،
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  الناشروف . ويف ليبزج ظهرS. Fischer، وس. فيشر Bruno Cassirerكاسًنر 
 ،B. G. Teubner رنبيت ، وب. ج.Karl W. Hiersemann سافًن كارؿ و. ى

 Gustavجوستاؼ فيشر  :Ienaيينا  مدينة ، ويفR. Oldenbourgور. أولدنبورج 

Fischer  .وغًنىم 

نب من األ٨نية وإف َف يكن ٣نن ىم على جا-ويوجد ٛنميع الناشرين األٞناف  ىذا
م يف تلك اٞندينة. كما هبٞنطبوعاهتم لدى وسيط خاص  "مستودع عاـ" -ٟنم مقر يف ليبزج

ليبزج، يشرتكوف مع التجار األجانب، يف تعيٌن  عدا أف التجار األٞناف يف اٞندف األخرى،
حيث أف  ؛ف أبف يشرتي ٜنساهبم الكتب اليت ينشرىا سائر الناشرينلوسيط ٟنم مك

 ا. م رأسً ٟنمعظم ىؤالء األخًنين يرفضوف البيع 

الرتكيز والتنظيم لتجارة الكتاب يف ليبزج، يسهبلف، ويفسراف ذلك االنتشار  فهذا
اٞنقررة يف البيع، واليت ٧نت يف أٞنانيا بصفة  ئالواسع للمؤلفات األٞنانية. ومن اٞنباد

قضي بتسليم الوسيط، وبعض ْنار ، الذي يي"ابلنظاـ الشرط"خاصة، النظاـ اٞنعروؼ 
ادهتا يف مهلة عطبعة جديدة، وىي نسخ ٬نكنهم إ كل من نسخا معينً  االتجزئة عددً 
، أي اليت يشرتط "ساب اثبت"ُنٟنم بيعها خبلٟنا. أما النسخ اٞنباعة  يتيسر ١نددة، إذا َف

؛ "ابلشرط"ع تبا  كانت ا أكرب من تلك اليتفيها أال ترد إُف الناشر، فكانت ٕننح ٔنفيضً 
 ويربر ىذا التعرض لكساد بيعها يف اٜنالة األخًنة. 

 -2924 اليت كانت قبل حرب عاـ-ىو جدير ابلذكر أف مهلة الدفع  و٣نا
 عن فقط، فضبًل  أشهر تتعدى انآف ثبلثة كانت مهلة طويلة؛ يف حٌن أهنا ال  -2928

 إُف الناشر.  -واليت يتم بيعها خبلؿ ىذه اٞندة- "اٞنرسلة ابلشرط"ضرورة رد الكتب 

كما – "اجملددة ابلعقود" انآجاؿ اٞنتعاقبة، واٞنتجددة كل ثبلثة أشهر، واٞنعروفة أما
 غًن معرتؼ هبا يف أٞنانيا.  يفه -تطبق يف الغالب بفرنسا

، Barsortimente ملة، تسمى ابسمهبذه الببلد فئة خاصة من ْنار اٛن وتوجد
تبيع إال لتجار الكتب فقط، فتنتخب  ال ، وىي اليت"ملة األٞنافاد ْنار اٛنآن" أو
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األجنبية. وىم يشرتوف بصفة عامة  "والدور" عمبلءىا من بٌن متاجر الكتب الصغًنة،
(، كما يشرتوف مؤلفات تكوف ا من النسخ، )وقد يشرتوف الطبعة كلها أحياانً ا كبًنً عددً 
، يسمح ٟنم أبف ٬نلوا يبذلك على ٔنفيض استثنائ ؛ و٪نصلوفي"ار للبيع اٛن" روحةمط

ْنار " ها وسيط الناشر. على أف ىذه الفئة، منيعلى عمبلئهم نفس الشروط اليت ٬نل
 ني، ال توجد إال يف اٞنراكز الكربى، مثل ليبزج وبراBarsortimente "ملةاٛن

 ,Koehlerج. وشركاىم  .أوستوْنارت وغًنىا. ومن أ٨نها شركة كوىلر وفولكمار 

Volckmar A. G. & Co.علم بؤلفاهتم اٝناصة ّنهم، و ب، وىم اٞنشهوروف بقوائم كت
 اٞنكتبات.  

 ِزبجط اٌىزت اٌفطٔؽ١خ: 

عدا من - عشر أف نذكر من بٌن كبار الناشرين الفرنسٌن يف القرف التاسع ٬نكن
سم: الذي نشر اجملموعة اٞنعروفة اب، J. J. Lefevreالناشر ج. ج. لففر  –ذكران

Collection de Classiques Francais٠نموعة كتب )الكبلسيكيات( " ، أو
، الذي Panckouche fils، ومنهم ابنكوؾ االبن ادً ل، يف ثبلثة وسبعٌن ٠ن"الفرنسية
 Victoires et Conquetes desا مع آخرين يف نشر كتاب: ا كبًنً ٤نح ٤ناحً 

Francaisومنهم رينوار "انتصارات الفرنسيٌن وفتوحاهتم" ، أو ،Renouard وكاف ،
جموعتو اٝناصة ابلدراسات الكبلسيكية؛ ومنهم أوتو ّن واسع الثقافة، كما أشتهر رجبًل 
 Catalogue de la" ، الذي تعترب قائمتو اٞنعروفة ابسم:Otto Lorenzلورانز 

Librarie" ًار ًن ـ. ك -ج. ٞنؤلف ا، استمرارJ. M. Querard " اٞنسمى ابسم"La 

France Litteraire، "األمر  ئ، وىو اٞنؤلف الذي أصدره ابد"أو فرنسا األدبية-
والذي يعترب من أروع  Louandre & Bourquelotلواندر وبوركلو  -بنفس العنواف

رندؿ وكرمر  "افيكيالرومانت" ا، الناشرافقوائم الكتب الفرنسية. ومن الناشرين أيضً 
Renduel & Curmer، تزؿ ىمن بعد٨نا  مثHetzel  وىاشيتHachette ًنوليم 

Lemerre،  ًماف ًن ا ف)الذي طاٞنا ساعد الشعراء القديرين على الظهور(؛ ومنهم أيض
 ،Calmann- Levy يفيل -فوكاٞنا Plon، وبلوف Firmin Didot دويد
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 (، وغًنىم. Fasquelle، )وخليفتو فاسكل Charpentierوشارابنتييو 

رماف  أ، و Larousseلنشر: كدور الروس إُف جانب ذلك دور أخرى ل واشتهرت
، وقد اتسع نطاؽ ىذه  Armand Colinكوالف  بنشر مؤلفات تربوية مبسطة للعلـو

  .اكبًنً  االدور، يف وقتنا اٜناضر اتساعً 

انضم عدد كبًن من الفرنسيٌن اٞنختصٌن بصناعة الكتاب وْنارتو، وكونوا  كذلك
 Cercle de la"" حلقة متاجر الكتب" آنادات ونقاابت، ٓنت إدارة ما يعرؼ ابسم

Librairie" وأكثر ىذه النقاابت تتخذ 2847، وىي اليت أتسست بباريس يف عاـ .
ونقابة ْنار الكتب. وتصدر  نينقابتاف: نقابة الناشر  ٨نهاا ٟنا. وأمن اٜنلقة اٞنذكورة مقرً 

، وىي Bibliographie de la Franceىذه اٜنلقة نشرهتا األسبوعية اٞنعروفة ابسم: 
اليت تعلن فيها عن الكتب اٛنديدة. ويبدو أهنا كافية لسد اٜناجات اٜنالية، لتجارة 

 الكتب الفرنسية. 

٤ند الناشرين الفرنسيٌن، الذين أنذوا من ابريس  -عكس ما ٪ندث يف أٞنانيا وعلى
ا. د أيضً ا، بل وح ى لؤلفراا، يبيعوف الكتب للمكتبات التجارية رأسً ا تقريبً ا ٟنم ٗنيعً مقرً 

اإليداع " ، أو عن طريق"اٜنساب الثابت" ويتم ىذا البيع لتجار الكتب، إما عن طريق
 األٞناين.  "البيع ابلشرطا "ونظاـ اإليداع ىذا، يشبو تقريبً  ".التأميين

ا يف فرنسا عرؼ إعطاء اتجر الكتب نسخة ابجملاف، من كل ثبلث أيضً  يويسر 
مقيموف بباريس،  ابً يوسطاء يف ْنارة الكتب، كلهم تقر ا عشرة نسخة، كما يوجد هبا أيضً 

طلبات  -. وينحصر دورىم الرئيسي يف أف ٩نمعوا على حدةاوإف كاف عددىم ١ندودً 
 اواحدة؛ وىذا ٣ن "رسالة"، ليجعلوا منها تلفٌنمتجر الكتب الواحد من عدة انشرين ٢ن

، "الرسائل"تج من لتاجر الكتب بتوفًن جانب كبًن من نفقات النقل اليت تن يسمح
 ا، كتبً واٞنبيعات الصغًنة اٞنتفرقة، مع اعتبار أجر الوسيط. كذلك يشرتي الوسطاء أحياانً 

يوجد بفرنسا أي تنظيم مشابو ٟنذا النظاـ األٞناين  ٜنساب اٞنكتبات التجارية. غًن أنو ال
  .Barsortimenteاٞنعروؼ ابسم 
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شروف الفرنسيوف للوسطاء وْنار النا "يفتحها" ، اليت"اٜنساابت اٞنقسطة" أما
 يث ترتاوح بٌن ثبلثة أشهر وستة على األكثر. ُنهنا قصًنة األجل بصفة عامة، إالتجزئة؛ ف

 ِزبجط اٌىزت اإلٔج١ٍع٠خ: 

ومع  "،اٜنساب الثابت"، على طريقة إ٤نلرتاالبيع للمكتبات التجارية يف  يقتصر
ىذا، ففي وسعهم أف يطلبوا من الناشرين الكتب اليت يرغبوف ىم، أو عمبلؤىم فحصها. 

ا، إذا َف يتيسر بيعها. غًن أف ىذه اٞنؤلفات، ٩نب إعادهتا إُف الناشر، يف مدى قصًن جدً 
 عليها قبل ظهورىا، فتباع بتخفيض أعلى.  يأما نسخ الطبعة اٞنوص

، Murray يمور و ، Longmansلو٤نماف شهرىم أومن  -٤نليزاإل والناشروف
يتعاملوف خاصة بنظاـ  Stanley Unwin ني، وستانلي أنو Macmillan بلفيومكم

 ا لنظاـوفقً -هم بالبيع على آجاؿ قصًنة. ويعمل ىؤالء الناشروف على بيع طبعات كت
إُف الوسطاء وْنار الكتب الرئيسيٌن. أما الكتب اليت  -السريع األداء "اٜنساب الثابت"

 "ابقي التجار"ال ٬نكنهم بيعها هبذه الطريقة؛ فنجدىم يبيعوهنا بسعر ٢نفض إُف 
Remainders .اٞنشتغلٌن بتصفية الكتب غًن اٞنباعة ، 

ورواجها، إذ ، اإل٤نليزيىذا النظاـ إُف حد كبًن، يف تنشيط حركة التاجر  ويساعد
ال ٬نكنو رد الكتب غًن اٞنباعة إُف الناشر يف هناية العاـ، عندما يتحتم عليو القياـ ابٛنرد 

اف والسكندانفيوف. أما ْنارة الكتب بٌن ٞنالسنوي، كما يفعل التجار الفرنسيوف واأل
سم م معظمها عن طريق ىيئة تسمى ابتفت -وىي ْنارة ابلغة األ٨نية- مستعمراهتاو  إ٤نلرتا

Wholesale Booksellersملة ىؤالء. ومن ْنار اٛن"ملةابئعو الكتب ابٛن" ، أو 
  "..Simpkin, Marshall & Coكن ومارشاؿ وشركاه: بمؤسسة ٚن"

 ِزبجط اٌىزت اٌؽىٕسٔبف١خ:

من حيث خطوطو -رؾ والسويد والنرويج اتنظيم ْنارة الكتاب يف الدا٧ن يعترب
للنظاـ األٞناين. ومع ذلك يبلحظ وجود بعض   على وجو التقريب٣ناثبًل  -العريضة

رؾ، يقرر الناشروف أبنفسهم ما إذا كاف ااٝنصائص الطريفة يف ىذا النظاـ. ففي الدا٧ن
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 -شروط ىذا اٜنساب ا. وتقرر مقدمً ا، منشأة حديثً ة، ٞنكتبة ْناري"فتح حساب" عليهم
 .االتفاؽ معً هم ونقابة التجار ابتبطريقة تفصلها تسوية ٧نوذجية تقررىا نقاب

ضماانت جدية، يف صورة  -يف مثل ىذه اٜنالة-السويد، يتطلب الناشروف  ويف
، فيما يتعلق ابٞنعامبلت اٞنستقبلة، وذلك فضبًل يأتمٌن، يعط  عن هم كافة الضماف البلـز

 هم. تنقاب هم، إال إُف التجار والوسطاء اٞنعتمدين منبأهنم ال يوافقوف على ٔنفيض أسعار كت

، يف إحدى اٟنيئات اٞنسئولة أماـ إُف ذلك التزاـ التاجر، االشرتاؾ إجبارًيً  ويضاؼ
إذ أف أية  ؛اأيضً  االناشرين، عن بعض تعهدات أعضائها. ويف النرويج، ٤ند التنظيم قاسيً 

لدى الناشرين، تلتـز االشرتاؾ  "حساب مفتوح"مكتبة ْنارية حديثة، تريد اٜنصوؿ على 
الكتب، وأف يكوف صاحبها قد أمضى فرتة التمرين يف مكتبة ْنارية. ْنار  ابةيف نق إجبارًيً 

 عن معلومات الطالب الفنية، وكل طلب يقـو بفحصو مكتب نقابة الناشرين. وفضبًل 
يدخل يف االعتبار، موقع اٞنتجر، الذي يرغب اٞنرشح أف يتخذه يف ىذه الببلد، وذلك 

ا، إيداع أتمٌن ٓندد قيمتو يضً بقصد ْننب حدوث منافسة ضارة. و٩نب على التجار أ
 ُنسب كل حالة خاصة. 

بٌن  ابسهولة أف مثل ىذه اإلجراءات اٞنتبعة يف الدوؿ السكندانفية، ٓنوؿ قطعً  وندرؾ
 اٞنهنة، وبٌن دخوؿ عناصر قد تكوف مشكوؾ فيها، أو ضعيفة األدوات، أو سيئة اإلعداد. 

 ِزبجط اٌىزت اٌجٍج١ى١خ ٚإٌٌٙٛس٠خ: 

ْنارة الكتب يف بلجيكا ْنارة حرة، غًن أنو توجد يف ىذه الببلد قائمة أبٚناء  تعترب
حق اٜنصوؿ على  -وحدىم-التجار والوسطاء اٞنعرتؼ هبم من نقابتهم، وىم الذين ٟنم 

هم بف الناشرين غًن ملزمٌن أبف يقدموا إليهم كل كتإٔنفيض لدى الناشرين، ومع ىذا ف
. وقد "حلقة التجارة للكتب" نقابة للناشرين، وىيئة تدعى، اىولند اليت ينشروهنا. ويف

حق اٜنصوؿ  -وحدىم-أنشأت ىذه اٜنلقة قائمة أبٚناء التجار والوسطاء، الذين ٟنم 
، إُف اإطبلقً  "فتح حساب" بعدـ -كم لوائحهمُن-على ٔنفيض لدى الناشرين اٞنلزمٌن 
انحية أخرى، ألـز كل من  مكتب نقابتهم. ومن فقةأية مكتبة ْنارية جديدة، دوف موا
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، قبل االستفادة من ىذه اٞنيزة. لف اتجر كتب يف عملو، بتسديد ديوف سلفو أواًل ٫ن
وفوؽ ذلك ال يسمح ألي مرشح، ابمتهاف مهنة اتجر الكتب، إال إذا أمضى فرتة ٕنرين 

، لدى "كسلعة"، أبال تودع الكتب اعدة سنٌن، يف أحد متاجر الكتب، كما اشرتط أخًنً 
 ا هبم من النقابة. جار، إال إذا كاف انشروىا معرتفً الت

 ِزبجط اٌىزت األِط٠ى١خ:

إُف  ٤نليز، يف بيعهم الكتبالناشروف يف الوالًيت اٞنتحدة األمريكية زمبلءىم اإل يشبو
، "اإليداع اٞنؤقت" ، أو"البيع بشروط"فقط. أما طرؽ  "اٜنساب الثابت"ا لنظاـ التجار، وفقً 

الكتب. ىذه  ىناؾ. وتقـو مؤسسات لتجارة اٛنملة، ببيع اٛنانب األكرب منفهي غًن متبعة 
 . "األمريكية شركة األخبار" ، أوAmerican News Companyومن أ٨نها شركة: 

 اٌجبئؼْٛ اٌجبئٍْٛ:

 اقاصرً  -األمر ئابد-ا يف ْنارة الكتب، بعد أف كاف أ٨نية ىذا النظاـ تدر٩نيً  زادت
على بيع الكتب الدينية خاصة إال أنو ما لبث أف خطا خطوات شاسعة، ّنجرد أف دخل 

، ورّنا بدء ظهور ىذا  كاف  يف نطاقو نظاـ االشرتاكات يف الكتب، اليت تنتشر يف مبلـز
بفضل الناشر ج.  -٤نلرتاإعلى غرار ما حدث يف -النظاـ يف مطلع القرف التاسع عشر 

يفوؽ  اانتشارً  انتشر وىو النظاـ الذي Breslauرسبلو، من ب ،J. A. Barth . ابرثأ
، الذي انتشر الوقتيف نفس  الوصف يف أًيمنا ىذه، يف كثًن من الدوؿ األوروبية، وذلك

 ".نظاـ التقسيط"ابسم  اٞنعروؼ وىو ،"الدفع اٞنقسط"فيو نظاـ 

 اٌحطة ٚطٕبػخ اٌىزت: -1

على  -كما كاف غًنىا من اٜنروب الكربى اٞناضية-كانت اٜنرب العاٞنية األوُف 
الكبلـ " من األ٨نية لصناعة الكتاب، إذ بينما استخدمت الدوؿ اٞنتحاربة كبًن  جانب
إذا ّنكتباهتا ٕنر  -اٜنٌن ذلك معروفة ح ى بدرجة َف تكن-ا ضد أعدائها سبلحً  "اٞنطبوع
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 بفرتة حرجة.

 اٌسٚي اٌّحبضثخ:  أظِخ اٌىزبة فٟ

َف تظهر ببل شك يف ذلك الوقت، تلك الظاىرة القد٬نة، وىي ظاىرة هنب الكتب، 
، ودنكرؾ Louvainواعتبارىا غنيمة حرب. كما أف حرائق مكتبات لوفاف 

Dunkerqueوليل ، Lilleواننسي ، Nancyاألٞناين،  االحتبلؿ بسبب حدثت ، اليت
 فردية. غًن أف األزمة االقتصادية، ما لبثت أف حاالتغًن  أو القذائف األٞنانية، َف تكن

 الثقافية بٌن األمم، قضاءً  العبلقات على طرأت ا. وقضت القطيعة اليتا دا٨نً ارت خطرً ص
من سابقتها. ويف أٞنانيا خاصة، أو  اأقل أثرً  َف تكن على التبادؿ السابق. وىي نكبة امربمً 

اٞنباين الضخمة للمكتبة  إبقامة بدئ اٜنرب، كاف قد يف بعبارة أدؽ، قبل الدخوؿ
 إنشاء ؛ بل وح ى يف السنوات األوُف للحرب، كاف قد أمكن إٕناـلٌنرب الربوسية اٛنديدة ب

 أو، Deutsche Bucherei، وىي مكتبة Leipzigمكتبة وطنية أٞنانية بليبزج 
اليت قدمها  ، وبفضل اٞننح االختيارية،"آناد البورصة"، ٓنت رعاية "اٞنكتبة األٞنانية"

الناشروف. ومع ىذا فقد وقعت اٞنكتبات فريسة لصعوابت تفوؽ الوصف، بسبب سقوط 
ا بشكل أكرب يف اٞنكتبات . ورّنا حدث مثل ذلك أيضً مذىبًل  اسعر اٞنارؾ سقوطً 

 وية. االنمس

 اظز٘بض اٌىزبة فٟ اٌسٚي اٌّحب٠سح: 

 للدوؿ فعبًل  اذىبيً  اأنو يبلحظ يف نظًن ذلك، أف فرتة اٜنرب، كانت عصرً  على
كما استفادت اٞنكتبات من ازدًيد القوة   ا؛احملايدة، حيث صار إنتاج الكتب ضخمً 

 عن سخاء إعاانت الدولة ٟنا. وأمكن بذلك اٜنصوؿ من الدوؿ فضبًل  ؛الشرائية لنقدىا
ة؛ حيث طرحت للبيع يف ىذه الدوؿ، عدة مكتبات خاصة  ُناحملاربة على مشرتًيت مر 

 يف أٞنانيا والنمسا.  كبًنة، وخاصة

 ػٛزح اٌزٛاظْ ثؼس اٌحطة:

وىذا  ا؛االزدىار يف الببلد احملايدة، سنوات أقل ازدىارً  سين أنو قد أعقبت على
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ببطء، على الرغم من عظم  ا٩نً ا استعادت اٞنكتبات األٞنانية يف الوقت ذاتو قواىا تدر نمبي
 Notgemeinschaft der: "آناد العلم األٞناين" ها، وخاصة بفضلثكوار 

deutschen Wissenschaft.   

مع  التبادؿ أنشأت ىذه اٞنؤسسة ىيئة رٚنية للمكتبات األٞنانية، بقصد وقد
 .مكتبات الببلد األجنبية

 ّٔٛ اٌّىزجبد اٌشؼج١خ:  -2

٧نو كبًن يف  إُف اٜنركة )الد٬نوقراطية( القوية، اليت نتجت عن اٜنرب، أدت
 اٞنكتبات الشعبية أبورواب، على غرار أمريكا. 

 ىذا األمر خاصة يف الدوؿ اٛنديدة مثل تشيكوسلوفاكيا.  ويتضح

، إلنشاء مدرسة للمكتبات بباريس بعد اٜنرب، بفضل يأما عن اٞنشروع األمريك
ا يف الياابف، مث يف الصٌن حدث أيضً  كما  ؛ األمريكيٌن، فقد بدأ يؤ  ٖنارهٌنآناد اٞنكتبي

 يف السنوات األخًنة. 

تزاوؿ نظاـ اإلعارة  ،اٞندف مكتبات عامة منذ زمن طويل كافة  فرنسا، ٤ند يف ويف
حي من أحيائها، وذلك  كليف   اٝنارجية، كما يوجد بباريس مكتبة واحدة على األقل،

 ا، نظامً ا طويبًل منً غًن أف تنظيم اٞنكتبات قد ظل ز  .بلؼ مكتبات الدولة واٛنامعاتِن
٬نكن أف نلحظ يف ىذا اٞنيداف ١ناوالت للتجديد فيها،  يث أنو الُنا يف فرنسا، تقريبً  اأوليً 
 السنوات األخًنة، كما ىو اٜناؿ يف ببلد أخرى كثًنة. يف إال

أدت إُف مصادرة عدد كبًن من اٞنكتبات اٝناصة الفاخرة  فإهناالثورة الروسية،  أما
الدولة، كما فعلت الثورة الفرنسية من قبل. ومنذ إنشاء ٗنهورية السوفييت، َف تعد  اٌفلص

مركز اٜنياة  مركز اٞنكتبات، وابلتاِف -Leningradليننجراد -العاصمة الروسية القد٬نة 
، Lenine العقلية الروسية. وإ٧نا انتقل نشاطها، إُف موسكو، حيث كانت مكتبة لينٌن

. وقد أقيم Roumiantsev يفز انتيا يدعى متحف روممتحفً  -يف األصل– كانت  اليت
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، كما يضم قاعات للمطالعة، اجمللدات بناء ضخم ٟنذه اٞنكتبة، يسع تسعة مبليٌن من
 .ئالؼ قار آتسع سبعة 

 ررظض اٌّىزجبد:

اٞنكتبات يف تلك السنٌن األخًنة، ظهور النزعة إُف ٓنديد  ٧نوأكرب خصائص  من
 كافة مكتبات الببلد  ار عن اعتباْناىات ٢نتلف اٞننشآت، أكثر من ذي قبل؛ فضبًل 

ا ، لكل عضو فيها رسالة خاصة يضطلع هبا. وترتبط ىذه النزعات ارتباطً "منظمة متحدة"
. و٣نا يزيد اكبًنً   ادً ًيازد "اٞنتخصصة"ا مع الظروؼ اليت خلقها ازدًيد عدد اٞنكتبات وثيقً 

أف  اٞنؤسسات ا، الصعوابت االقتصادية اليت تضطر ىذهيف تربير ىذه النزعات أيضً 
  .تواجهها يف الوقت اٜناضر

، بقصد الببلد عبلقات بٌن ٢نتلف -على توصية عصبة األمم بناءً -أقيمت  وقد
. ويوجد فوؽ ذلك بٌن بعض فيها رتبادؿ استعارة الكتب األدبية، أو العلمية، اليت تظه

 كاتب لتبادؿ اٞنعلومات النافعة، عن الثقافة الفكرية يف كل منها.مالدوؿ، 

 االرجبٖ ئٌٝ اٌزٛف١ك ث١ٓ اٌفٓ ٚاٌظٕبػخ:  -ِؽزمجً اٌىزبة -3

فساعدت  ،احياتنا السريعة اٞنضطربة اٜنالية، صناعة الكتاب بطابعها أيضً  طبعت
بذلك على زًيدة االضمحبلؿ الذي كاف قد لوحظ قبل ذلك يف اٞنظهر العاـ للكتاب 

 العادي. 

زالت انآالت انآخذة يف التحسن من حيث الكمية، وجودة اإلنتاج تغمر  وال
يف صناعة  ااتمً  ايث انتصر التصنيع انتصارً ُنا أبمواج من اٞنطبوعات، السوؽ العاٞني يوميً 
رد "، ٣نا أدى إُف اعتبار حركة لرجوع إُف الصانع اٞننزِف القدًن مستحيبًل الكتاب؛ وصار ا

 ومدرستو يف غًن طائل.  Morris وريسا مهباليت قاـ  "الفعل

ا، عدـ التعارض بٌن احملاوالت األخًنة يف كاف من عبلمات ىذا العصر أيضً   كذلك
، وبٌن الوسائل انآلية اٞنستعملة يف صناعة الكتاب، وإدراؾ الناس ينميداف الكتاب الف
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استحالة االستغناء عن الطرؽ انآلية. ونتج عن ذلك االستمرار يف استخدامها، بغية 
اٞنمكنة. و٬نكن القوؿ أبف كافة القوى يف ىذه الناحية َف  الفنيةالوصوؿ إُف خًن النتائج 

اًيت الدائمة للفن، ورّنا انتهى االضطراب والكساد لبلوغ الغ –ما بينهايف-تزؿ تتنافس 
خبلؿ سنوات قليلة، إُف إعبلء شأف الطراز، الذي تتمثل فيو األماين اٜنالية،  -اٜناِف
، اليت ال "Machinisme" انآلية" ، وىم سادةلعشرينيث يعرتؼ بو رجاؿ القرف اُن

 يزاؿ ٤ناح طرقها ىو اٞنثل األعلى.
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 املراجع

يلي سلسلة من عناوين الكتب اليت ترتاوح قلة وكثرة. وىي تعطينا سنجد فيما 
فكرة عامة عن فرع، أو عن عدة فروع لتاريخ الكتاب؛ أو قد تعاًف عصرًا أو عدة عصور 
من ىذا التاريخ. وسنعين ىنا خاصة ابٞنؤلفات السهلة اٞنتناوؿ مستبعدين كلية بوجو 

 ابٞنصادر األصلية.التقريب البحوث اٝناصة والدراسات اٞنتعلقة 
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de l'imprimerie). 

K. LOFFLER, Einfuhrung in die Handschriftenkunde. 

1929.  
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et developpement. MAURICE PROU, Manuel de 

paleographie latine et francaise. 1924.  
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