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 العدد الثالث عذر -مجلة علمية محكمة -مجلة كلية اآلداب بالهادي الجديد

    ة              أ. دمحم عبد اللطيفيم راجدتان في شبه القارة الهنديبإقلتراوير من مخطهطات الراجاماال 

  راجستاى يف شبه القارة اهلنديت بإقلين الالراجاها تصاوير هي خمطوطاث
ا"
ً
 "ألبوم الود راجاهاال أمنوذج

 (*)أ. حمود عبد اللطيف
 ملخص:

سجرسة ألبػم الود راجاماال ب مغ خالليتشاول البحث مخصػط الخاجاماال       
عج الخاجاماال لػحات مدتػحاة مغ في إقميع راجدتان، وت   بيكانيخالترػيخ السحمية 

السػسيقى واأللحان اليشجية األصيمة، التي ازدىخت ما بيغ القخنيغ الدابع عذخ 
 كبخأل والتاسع عذخ السيالدييغ، ونفحت تمظ المػحات تحت الخعاية السمكية الدامية

 .ممػك وشاىات واليات اليشج
ييجف البحث إلي دراسة أىسية الخاجاماال و تاريخيا األدبي والذعخي مغ و         

مجرسة ألبػم الود راجاماال الحي يعػد مكان ترػيخه إلي  خالل الشطخ في أنساط
معاني  بيامغ التراويخ التي  بيكانيخ السحمية بإقميع راجدتان، ويحتػي عمي مجسػعة

وتحميميا، م تبعا في ذلظ السشيج الػصفي التحميمي ، ديخات رمدية داخل الخاجاماالوتف
 ومخاعيًا لعشرخ الدمان أي بالتختيب التاريخي مغ األقجم إلي األحجث.

 راجدتان. – بيكانيخ – الود–راجاماال  – ألبػم الكمسات الجالة:
 :وصف األلبهم

بيغ عامي  )William Laud")1تبخع رئيذ أساقفة كانتبخي "ويميام الود 
إلي مكتبة بػدليان بجامعة أكدفػرد بسخصػط  م1644-1639ه / 1449-1454

                                                           
(*)

 جامعة الوادي الجديد. -باحث دكتوراه بقسم اآلثار بكلية اآلداب  

م وبعد عشرون عاًما من ميالده خترج من كلية سانت جون 1751عام  William Laudويليام الود ولد  (1) 
م تويل الود منصب مستشار جامعة أكسفورد، 1311م، وكان مهتًما ابلثقافة الشرقية، ويف عام 1751أبكسفورد عام 

م، 1313رد عام م، أنشأ كرسًيا للغة العربية وكان أستاًذا هلا يف جامعة أكسفو 1311وأصبح رئيس أساقفة كانرتبريي عام 
 م مت إعدامو بتهمة أرتكاب جرائم ضد الدين.1317ويف عام 

Herbert Johnston Stooke  and Karl Khandalavala : The Laud Ragamala Miniatures 

A Study in Indian Painting and Music, Bruno Cassirer Oxford, 3591, P.8. 



 

﴾851﴿ 

 

 العدد الثالث عذر -مجلة علمية محكمة -آلداب بالهادي الجديدمجلة كلية ا

  (9687-2536) ي المهحد للطباعةالترقيم الدول  (5551 -2735)الترقيم الدولي المهحد اإللكتروني 

 (1لػحة : )

 .MS" حسمت رقع حفظ " Laud Ragamalaىشجي تحت مدسى "الود رجاماال

Laud Or. 345"(2 )،ويقال  وىي مغ ضسغ عجة مخصػشات شخقية تبخع بيا لمسكتبة
إنيا أول مخصػشة ىشجية ترل إلي مجسػعة غخبية، وتتكػن ىحه السخصػشة مغ 

 Ragamala عذخة ترػيخة مغ التراويخ التي تتبع األساليب السػسيكية  ثساني
 .)3(، وتدع وتدعيغ صفحة مغ الخطبالسػضػعليا  ةال عالقعذخة صػرة  واثشتي

 راجاماال.ألبػم الود أواًل: الجراسة الػصفية لتراويخ 
              (4شكل : )(        1لػحة : )

 امخأة تقػم بتحزيخ أكميل مغ الدىػر. :مػضػع الترػيخة
 Gunakali raginiراجيشي  جشكالي: المحغ السدتخجم

 : الود رجاماال.اسع األلبػم
 م.17ه / 11القخن : األلبػمتاريخ 

 8a: رقع الػرقة
 سع. 24.6×  38 :مقاسات الترػيخة

 مكتبة بػدليان بجامعة أكدفػرد.: مكان الحفظ
 MS. Laud Or. 345  :رقع الحفظ

 : بيكانيخ.السخكد الفشي
  : النذر العلمي

- Molly Aitken: The Laud Ragamala Album, Fig.8. 

- Stooke  & Khandalavala : The Laud Ragamala Miniatures, Pl.III 
 الهصف :

ترػيخي يسثل امخأة جالدة في ساحة مشدليا عمي كخسي مخبع وأماميا  مشطًخا    
 كبيخة، تقػم بجسع إكميل مغ الدىػر تسييًجا لػصػل عذيقيا.

                                                           
)2  ( Stooke , khandalavala : The Laud Ragamala, P.5. 

(1) Molly Emma Aitken: The Laud Ragamala Album Bikaner and the Sociability 

of Subimperial Painting, Vol.31, No.3, Duke University Press 2131, P.11 
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 العدد الثالث عذر -مجلة علمية محكمة -مجلة كلية اآلداب بالهادي الجديد

    ة              أ. دمحم عبد اللطيفيم راجدتان في شبه القارة الهنديبإقلتراوير من مخطهطات الراجاماال 

 (2لػحة : )

جاءت مقجمة الترػيخة عبارة عغ أرشية بالمػن األحسخ وضع عمييا كخسي لتجمذ    
ميا السرػر أما عغ خمفية الترػيخة فقج شغ ،عميو الديجة وزىخية الدرع وقشيشة شخاب

بجدء مغ مشدل الديجة الحي يطيخ مغ الجاخل بالمػن األبيس وبو فتحو باب معقػدة، 
 والجدء اآلخخ جاء بالمػن األصفخ، وعبخ عغ األفق بالمػن األزرق الفاتح
" Gunakali اشتسمت الترػيخة مغ أعمى عمى كمسة "كغ كمي" وتخجستيا: "جشكالي

وىػ المحغ السدتخجم في الترػيخة والحي 
 يعبخ عغ الحالة السداجيو ليا.

 (        2لػحة : )
 امخأة تقػم بخسع حبيبيا. :مػضػع الترػيخة

راجيشي  دىانذخي : المحغ السدتخجم
Dhanashri ragini 

 : الود رجاماال.اسع األلبػم
 م.17ه / 11: القخن تاريخ األلبػم

 24b: رقع الػرقة
  سع. 24.6×  38: الترػيخة مقاسات

 : مكتبة بػدليان بجامعة أكدفػرد.مكان الحفظ
 MS. Laud Or. 149 : رقع الحفظ

 : بيكانيخ.السخكد الفشي
  : النذر العلمي

- Stooke & Khandalavala: The Laud Ragamala Miniatures, Pl.VIII. 

 :الهصف
تجمذ في ساحة مشدليا السكػن مغ شابقيغ عمى  المخأة تسثل الترػيخة مشطًخا     

سجادة بديصة التكػيغ يعمػىا مطمة تدتشج بطيخىا عمي وسادة، تقػم بخسع صػرة 
 لحبيبيا البعيج، أماميا شبق بو األلػان.
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 العدد الثالث عذر -مجلة علمية محكمة -آلداب بالهادي الجديدمجلة كلية ا

  (9687-2536) ي المهحد للطباعةالترقيم الدول  (5551 -2735)الترقيم الدولي المهحد اإللكتروني 

 (3لػحة : )

تزع خمفية الترػيخة جدًءا مغ واجية معسارية مكػنة مغ شابقيغ تسثل مشدل     
جاء بالمػن األصفخ، وعبخ الفشان عغ الدساء الديجة، والجدء اآلخخ مغ الخمفية 

بالمػن األزرق المبشي، حيث لع يػفق الفشان في رسع سػر يحيط بداحة السشدل كسا ىػ 
 السعتاد في رسع بيكانيخ.

" وىػ المحغ  Dhanashriاشتسمت الترػيخة مغ أعمى عمى كمسة تخجستيا: " دىانذخي 
 ة السداجية ليا.السدتخجم في الترػيخة والحي يعبخ عغ الحال

 (                  3لػحة : )
 أميخ يقاتل أثشيغ مغ جشػد السذاه. مػضػع الترػيخة :

 Nata raginiراجيشي  ناتا: المحغ السدتخجم
 : الود رجاماال.اسع األلبػم 
   م.17ه / 11: القخن تاريخ األلبػم

 25a: رقع الػرقة
 سع. 24.6×  38مقاسات الترػيخة : 

  مكتبة بػدليان بجامعة أكدفػرد. :مكان الحفظ
 MS. Laud Or. 149 : رقع الحفظ

  : بيكانيخ.السخكد الفشي
 : الشذخ العمسي

 
- Stooke  & Khandalavala : The Laud Ragamala Miniatures, Pl.IX. 

 :الػصف
مشطًخا ترػيخي يسثل فارًسا يستصي صيػة جػادة السدخج والسمجع سيفو في وجو     

الحي يحسل درعًا وسيفًا، بيشسا آخخ ممقى عمى األرض بعج أن  السذاةأحج جشػد 
تػجيت لو ضخبة كدخت سيفو وأسقصتو ميتًا، والترػيخة مفعسة بالحخكة والحيػية 

 القتال.سػاء بالشدبة لألشخاص أو الخيل السدتعسل في 
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 العدد الثالث عذر -مجلة علمية محكمة -مجلة كلية اآلداب بالهادي الجديد

    ة              أ. دمحم عبد اللطيفيم راجدتان في شبه القارة الهنديبإقلتراوير من مخطهطات الراجاماال 

        (4لػحة : )

جاءت مالبديع غيخ مدمحة أو مجرعة وإن كانػا يحسمػن الديػف والجروع، فكانت 
جاءت ، كحلظ عبارة عغ جامة قريخة لمخاكب، أما السذاة فكانػا بجون مالبذ عمػية

الخمفية عبارة عغ أرض جخداء بيا صخػر خمفيا بعس األشجار، وعبخ عغ الدساء 
 بالمػن األزرق خالية مغ الدحب.

 ". Nataسمت الترػيخة مغ أعمى عمى كمسة "نت" وتخجستيا: "ناتااشت
 (                     4لػحة : )

 أميخ يجمذ عمي مػضػع الترػيخة :
 .أرجػحة تجفعيا اثشتان مغ العػانذ 

 Hindola ragaىيشجوال راجا : السدتخجمالمحغ 
 اسع األلبػم      : الود رجاماال.

 م.17ه / 11القخن  تاريخ األلبػم    :
 29aرقع الػرقة        : 
 سع. 24.6×  38مقاسات الترػيخة : 

 : مكتبة بػدليان بجامعة أكدفػرد.مكان الحفظ 
 MS. Laud Or. 149 : رقع الحفظ

 : بيكانيخ.السخكد الفشي
 : الشذخ العمسي

- Molly Aitken: The Laud Ragamala Album, P.11, Pl.3. 

- Stooke & khandalavala: The Laud Ragamala Miniatures, Pl.X. 

 :الػصف
تسثل الترػيخة مشطًخا لعاشق يجمذ عمي أرجػحة بيشسا تقف عمي يسيشو ويداره     

بمصف، يختبط دائًسا لحغ ىيشجوال بسػسع الخبيع  األرجػحةاثشتان مغ العػانذ تجفعان 
  قمػب الخجال بالحب.مسا يخمق جًػا دافًئا في الترػيخة ويسأل
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 العدد الثالث عذر -مجلة علمية محكمة -آلداب بالهادي الجديدمجلة كلية ا

  (9687-2536) ي المهحد للطباعةالترقيم الدول  (5551 -2735)الترقيم الدولي المهحد اإللكتروني 

نفحت الترػيخة عمي أرضية بالمػن األصفخ، وقج عبخ الفشان عغ األفق بالمػن      
 األزرق الستجرج تدبح بو بعس شيػر الكخاكي.

" ويعشي  Hindolaاشتسمت الترػيخة مغ أعمى عمى كمسة "ـــشجول"تخجستيا: "ىيشجوال    
 التأرجح في المغة الدشدكخيتية.

 لتراوير ألبهم الود راجاماال. التحليليةثانًيا: الدراسة 
 Ragamalaراجاماال 

مغ  ىي كمسة متخجسة مغ الدشدكخيتية وتعشي إكمياًل  Ragamalaراجاماال       
( وىي مذتقة مغ الجدر Ragaراجااأللحان السػسيكية، وتتكػن مغ مقصعيغ؛ )

ن كمسة راجا تجل عمي كل أي أبسعشي السربػغة أو السمػنة  Rangالدشدكخيتية رانج 
و يغمف العقل وصػاًل إلرضاء عقػل الشاس، وقج تست تخجستيا خصأ بإنيا أما يمػن 
 .(4)( بسعشي إكميلMala، وكمسة )اأو مفتاحً  اتعشي لحشً 

والخاجاماال "نطاًما مػسيكًيا متكاماًل تتسيد فيو كل وحجة مغ وحجاتو بترػيخ       
 (5)مشطػر يختبط بيا وحجىا حيث تكػن سسة مقابمة عزػية بيغ المػن والشغع"

 تاريخ الخاجاماال:
جسع  (6)بعج قخون مغ كتابة األشكال السػسيكية والذعخ، ضيخ شكل فشي أخخ      

وىي السػسيقي والذعخ والخسع مًعا في لػحة واحجة تعخف باسع أشكال لمفغ  ةثالث
 .(7)راجاماال

                                                           
)4( Sudip Ray: Representation of Architecturein   in Indian Paintings With 

Reference to Rajasthani Miniature Paintings, Department of Textile Designing, 

University of Banasthali Vidyapith, 2133, P.13, Nirmala Sharma: A critical study 

of ragamala paintings of Gujarat Rajasthan and central India, Department of 

History, Gujarat University 3559, P.31-21. 

( ثروت عكاشة: موسوعة التصوير اإلسالمي ، سلسلة اتريخ الفن: العني تسمع واألذن تري ، مكتبة لبنان، الطبعو 7)
 .١35م، ص١111األويل، لبنان، 

(3) Klaus Ebeling: Ragamala Painting, Ravi Kumar, 3st edition 3511, P.34. 
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 العدد الثالث عذر -مجلة علمية محكمة -مجلة كلية اآلداب بالهادي الجديد

    ة              أ. دمحم عبد اللطيفيم راجدتان في شبه القارة الهنديبإقلتراوير من مخطهطات الراجاماال 

م( 1554 – 1454ضيخت أول راجاماال ما بيغ القخن الخامذ عذخ ما بيغ )      
، (8)تػقفت في القػن التاسع عذخ ىستسخت في التصػر حػالي ثالثسائة عام حتاو 

صشفت لمخعاة اليشجوس مغ القخن األكثخ شعبية والتي  وكانت راجاماال ىي المػحات
نيا أمكانة كبيخة حتي  ى، وحرمت عم(9)القخن التاسع عذخ ىالخامذ عذخ وحت

 .(14)كانت تقجم كسيخ وكيجايا رسسية لألثخياء
ومػزعة حػل العالع بيغ  ةضيخت لشا مجسػعات مختمفة مغ ىحا السخصػط مذتت      

ت التي وصمت لشا حتي يػمشا الستاحف والسجسػعات الخاصة، ومغ أقجم السجسػعا
 ىحا عمي سبيل الحكخ ال الحرخ:

 25.4ورقة مقاس  ةعذخ  تيثشام وكانت تزع 1475تخجع أقجم ندخة إلي عام       
 .(11)سع، عثخ عمييا في أحسج أباد ومكانيا الحالي غيخ معخوف 14.16× 

م والتي تعخف 1574 – 1525خاجاماال تخجع إلي عام ال ندخو مغ  وثاني      
 14.16×  25.4قيا أورا وىي ندخة غيخ مكتسمة، مقاس Ragamala suriباسع 

كانت تتبع نطام  أنياسع، عثخ عمييا في والية أوتار بخادير، والججيخ بالحكخ 
 .(12)الخساميغ في راجدتان

مجسػعة بيارت كمي  لػحة في يغىشاك ندخة أخخي مكػنة مغ ست وثالث      
م، وججت 1575تؤرخ بعام  Bharat Kala Bhavan, Benarasبيافان ببيشاراس 

                                                                                                                                                   
(1) Susan Fuchser: Reflections of Ragamala Painting, thesis or dissertion, Denton, 

Texas 2111, P.21. 

(8) Benjamin Rowland: The Pelican History of Art: The Art and Architecture of 

India Buddhist, Hindu Jain, Penguin Books 3511, P.141-144. Ebeling: Ragamala 

Painting, P.34,31. 

(5) Fuchser: Reflections of Ragamala Painting, P.25. 

(31) Milo Cleveland Beach: The New Cambridge History of India: Mughal and 

Rajput Painting Illustrated Edition, Cambridge University Press, Volume 3, Part 1, 

2118, P.43. 

(33) Sharma: A critical study of ragamala paintings, P.89,83. 

(32) Sharma: A critical study of ragamala paintings, P.83. 
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 العدد الثالث عذر -مجلة علمية محكمة -آلداب بالهادي الجديدمجلة كلية ا

  (9687-2536) ي المهحد للطباعةالترقيم الدول  (5551 -2735)الترقيم الدولي المهحد اإللكتروني 

تبعت نطام اسع فشان أو مشصقة ولكشيا اتاريخ أو  ليا في والية جػجارات وليذ
 .الخساميغ

وتشدب أقجم راجاماال تشتسي إلي إقميع راجدتان في شسال اليشج تشتسي لتذاوانج       
Chawand  م، رسسيا الفشان ناصخ الجيغ،1645بسيػار، وىي مجسػعة مؤرخة بعام 

وىي اآلن مبعثخة في مجسػعات حػل العالع ما بيغ الستاحف والسجسػعات الخاصة، 
 .(13)وفي كل لػحة تع نقر اسع الخاجا أو الخاجيشي بالمغة الدشدكخيتية

ما و القارة اليشجية،  تع العثػر عمي لػحات راجاماال في أجداء مختمفة مغ شبو      
لو مغ قبل ويتبع  اومخصصً  اإيجاد ىحا الشػع الفخيج مغ الخسع معجً  ىػيثيخ الجىذة 

ن أنو لع يخخج عغ السألػف بالخغع مغ أبذكل كامل إال  ان لع يكغ مػحجً إ انطامً 
، فمع نجج إال اختالفات شفيفة في السخصػط قج ر سع في مشاشق متفخقة مغ البالد

 إلي مادياتت إليشا ندخ تشستي أحيث  (14)اثشيغ مغ التراويخ في كل ألبػمواحجة أو 
، كحلظ في إقميع راجدتان (15)بخادير وجػجارات والسشاشق البيارية وديكان في الجشػب

 – Paliبالي –  Uduipu أوديبػر – Sirohiسيروهي  – Marwar ي ماروارف

 يػنيارا -  Bikaner بيكانيخ – Kota كػتا -  Bundi بػنجي – Jodhpur جػدبػر

Uniara – مالبػرا Malpura 

 Raga and Raginiالخاجا والخاجيشي 
نيا تخكيبة معيشة أو عالقة العجيج مغ الشغسات التي تخضي أت عخف الخاجا عمي       

 .(16)األذن، وىػ التعخيف الػارد في الكتب الدشدكخيتية
ط ىحا التمػيغ بسداج أو شعػر بمػسيقي، يختنيا عبارة عغ تمػيغ أويعخفيا أيًزا       

 .(17)أو عاشفة معيشة، غالًبا ما تختبط ىحه العاشفة بػقت محجد مغ اليػم
                                                           

(31)Ebeling: Ragamala Painting, P.18, Sharma: A critical study of ragamala 

paintings, P.88.85, Ray: Representation of Architecturein, P.15. 
(34)Sharma: A critical study of ragamala paintings, P.22. 

(39)Sharma: A critical study of ragamala paintings, P.22. 

(33) O.C.Ganguly: Ragas and Raginis, Nalanda Books, 3519, P.4. 
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    ة              أ. دمحم عبد اللطيفيم راجدتان في شبه القارة الهنديبإقلتراوير من مخطهطات الراجاماال 

نيع الحكخ أجاءت الخاجا والخاجيشي في شكل عائالت حيث م ثمت الخاجا عمي       
كال ولكل مشيع مجسػعة مغ األزواج )الخاجيشي( ومغ الججيخ بالحكخ ي عج تتبع ىحه األش

السخئية أو الخسػم اإليزاحية السختمفة أمًخا معقًجا لمغاية، ومع ذلظ فإن وجػد 
الشرػص واأليات السشقػشة بالمغة الدشدكخيتية ندتصيع مغ خالليا معخفة انتساء كل 

 لػحة إلي اي مغ األزواج والعائالت.
، وحاول العجيج ختالف الدشيغ والبالد والسؤلفيغاختمفت أنطسة الخاجاماال باولقج       

تمظ الخاجا وعائالتيع، ومغ بيغ الكثيخ مغ الترشيفات  فمجار الدشيغ ترشفي ىعم
السختمفة لمعجيج مغ السؤلفيغ األكثخ استخجاًما في المػحات ىػ ترشيف ىانػمان 

Hanuman  وترشيف ميداكاراناMesakarna  والترشيف الحي أشمق عميو إبيمشج
Ebling  نطام الخساميغPainter’s System ي مس وال يشتسي ألاواألخيخ أصمو غ

سمصة مػسيكية قجيسة، وييتع ىحا العسل بمػحات جػجارات وراجدتان ووسط اليشج، وقج 
 .(18)ستخجم في عجد كبيخ مغ المػحات في ىحه السشاشقاالخساميغ قج  املػحظ ان نط

 نطخية الػقت:
تتغيخ العػاشف مع مخور الػقت  يثحونطخية الػقت في ىحا السػضػع ميسة      

والػقت ال يتػقف وكحلظ العػاشف دائسة التغيخ ولػ لػحظ أيزًا ان السذاعخ 
ثابتة ، بل إنيا تتغيخ أيزًا، فجاءت بعس الخاجا تغشي في ساعات  ىاإلندانية ال تبق

 محجدة مغ اليػم مع عاشفة محجدة في األعتبار.
ع تغشي في الػقت السحجد ليا ىي راجا أقل ن الخاجا التي لأولحلظ كان يعتقج      

شأنًا ومخوعة وفقجت جساليا وان كانت وصفة شبية فدػف تفذل وىشاك خصخ فقجان 
 جنقز الحوق ولكشو يع ىعم ي وقت آخخ ليذ فقط دلياًل أوتذغيل الخاجا في ، الرحة

 .(19)أيزًا مذئػوماً 

                                                                                                                                                   
(31) Ganguly: Ragas and Raginis, P.9. 

(38) Sharma: A critical study of ragamala paintings, P.34. 

(35) Sharma: A critical study of ragamala paintings, P.91.    
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  (9687-2536) ي المهحد للطباعةالترقيم الدول  (5551 -2735)الترقيم الدولي المهحد اإللكتروني 

راجا ثالث ساعات والفكخ اليشجوسي يقدع اليػم إلي ساعات محجدة ولكل      
 :وىع عمي الشحػ التالي (24)قًا لمػقت السحجدفوشكمت الخاجا و 

 صباحا. 7صباحا ويدتسخ حتى  4الذفق أو الفجخ الحي يبجأ في الداعة  في رباحال 
  صباًحا. 14صباًحا وتشتيي الداعة  7تبجأ الداعة األولى في الداعة 
  ضيخًا. 12صباًحا إلى الداعة  14الداعة الثانية مغ الداعة 
  مداًء. 4مداًء وحتى الداعة  1الداعة الثالثة ىي مغ الداعة 
  مداء. 7مداء إلى  4ساعات السداء الذفق ىي مغ 
  مداًء. 14مداًء إلى  7الداعة األولى مغ الميل ىي مغ 
  عج مشترف الميل.ب 12مداًء وحتى  14تجوم الداعة الثانية مغ الداعة 
  صباًحا. 4صباًحا إلى  1الداعة الثالثة مغ الميل ىي مغ 

 نتائج:ال
  إلقاء الزػء عمي نػع فخيج مغ السخصػشات اليشجية دمج الفشان ثالثة أنػاع مغ الفغ

 )الذعخ، والسػسيقي، والفغ(.
  أوضحت الجراسة أنطسة الخاجاماال التي تكػنت مغ عائالت بيا ذكػر وإناث )راجا

 وراجيشي( وأبشاءىع.
 .تػضيح أىسية الػقت بالشدبة لمخاجاماال والعالقة بيشيا وبيغ أشكاليا السػسيكية 
  ،تسيدت رسػم الشداء في البػم الود راجاماال بالػجػه الجامجة، والبذخة الجاكشة أحياًنا

 والخؤوس السدصحة، بيشسا جاءت الخجال ذات بشية قػية، وشػارب مخبعة.

                                                           
(21) Fatima Hina: A comparative Study of Colour and Form in Deccan an 

Rajasthan Raagmala Painting, Department of Fine Arts Aligarh Muslim University 

Aligarh, India 2115, P.53. 
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 ثبت السرادر والسخاجع    ة              أ. دمحم عبد اللطيفيم راجدتان في شبه القارة الهنديبإقلتراوير من مخطهطات الراجاماال 
 أواًل: المراجع العربية:

مػسػعة الترػيخ اإلسالمي ، سمدمة تاريخ الفغ: العيغ تدسع واألذن تخي ، مكتبة ثخوت عكاشة: 
 م2441لبشان، الصبعو األولي، لبشان، 

 ثانيًا: المراجع األجنبية:
- Benjamin Rowland: The Pelican History of Art: The Art and 

Architecture of India Buddhist, Hindu Jain, Penguin Books 3511. 

- Fatima Hina: A comparative Study of Colour and Form in Deccan an 

Rajasthan Raagmala Painting, Department of Fine Arts Aligarh 

Muslim University Aligarh, India 2115 

- Herbert Johnston Stooke  and Karl Khandalavala : The Laud 

Ragamala Miniatures A Study in Indian Painting and Music, Bruno 

Cassirer Oxford, 3591. 

- Klaus Ebeling: Ragamala Painting, Ravi Kumar, 3st edition 

3511. 

- Milo Cleveland Beach: The New Cambridge History of India: Mughal 

and Rajput Painting Illustrated Edition, Cambridge University Press, 

Volume 3, Part 1, 2118. 

- Molly Emma Aitken: The Laud Ragamala Album Bikaner and the 

Sociability of Subimperial Painting, Vol.31, No.3, Duke University 

Press 2131. 

- Nirmala Sharma: A critical study of ragamala paintings of Gujarat 

Rajasthan and central India, Department of History, Gujarat 

University 3559. 

- O.C.Ganguly: Ragas and Raginis, Nalanda Books, 3519. 

- Sudip Ray: Representation of Architecturein   in Indian Paintings 

With Reference to Rajasthani Miniature Paintings, Department of 

Textile Designing, University of Banasthali Vidyapith, 2133.   

- Susan Fuchser: Reflections of Ragamala Painting, thesis or dissertion, 

Denton, Texas 2111. 


