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 مجلَّة المخطوطات والمكتبات لألبحاث التَّخصصيَّة 

 

 
علمية فصلية حمكمة من قبل النخبة من علماء الدراسات الرتاثية واملتحفية واملكتبية يف اجلامعات العربية، هي جملة 

 والعاملية تصدر عن املعهد العلمي للتدريب املتقدم والدراسات.
موئال ثقافيا هندف هلذه اجمللة أن تكون إضاءة على املاضي التليد، لنمضي هبا يف استلهام املستقبل اجمليد، وأن نكون 

هتوي إليه أفئدة وعقول الباحثني وعشاق الرتاث. وأن جنتهد يف تعبئة الطاقات والقدرات يف مجع األوعية الثقافية والفكرية 
والرتاثية املتنوعة، حنرص على التواصل مع اجلوانب احلية من تراثنا الزاخر لنحيا به، ومنضي معه صعدا حنو االبتكار 

نحارب قطيعة الرتاث، ونتواصل مع عيونه وروائعه ونقدمها للباحث ليصنع منها اإلبداع يف البناء والتجديد والتطوير، ف
والنماء، وستسعى اجمللة إىل تقدمي خدماهتا الفنية والتعليمية وفقا للمعايري العاملية، من خالل الكفاءات األكادميية املتميزة 

م ابإلخالص والتفاين يف أداء العمل، وحتقيق االمتياز والتميز يف خدمة واملتخصصة، وابستخدام القنية احلديثة؛ مع االلتزا
الباحثني والدارسني؛ لتحقيق بيئة عمل احرتافية تثمن األفكار واملواهب املبدعة الرائعة امللتزمة بقيم العمل بروح الفريق، 

ف العام، واملهتم بقضااي الرتاث واحرتام اجلميع؛ مع مصداقية الرؤية ومتيز األهداف، وتستهدف هذه اجمللة املثق
واملخطوطات، واملشتغل بتحقيق النصوص، والباحث يف الدراسات العليا، وإخصائي املخطوطات واملكتبات ومراكز 

عربية متخصصة تسعى إىل جعل الرتاث علم وفن وأتصيل ومتعة وتثقيف إبطار جذاب  جملة املعلومات، لتكون أول
لرائدة يف جمال الدراسات الرتاثية والواثئق واملخطوطات حمليا وعامليا، وستقوم بنشر األحباث من املعرفة، ولتحتل املكانة ا

نرتقي هبا يف آفاق  لتكون جملة فاعلة ذات إضافة جديدة  العلمية والفنية والتطبيقية ذات األصالة والتميز يف صفحاهتا
وتغوص يف أعماق املخطوطات الستخراج مكوانهتا  اإلعالم اإللكرتوين اهلادف لتحلق يف فضاءات اإلبداع والتميز،

الرتاثية النفيسة، وجواهرها النادرة لتعيد للمخطوط هباءه، ولإلنسان العريب املسلم ثقته واعتباره، فاملخطوطات متثل اهلوية 
وثقافات ومعارف الوطنية والتارخيية والعقدية والعلمية، فهي مصدر اعتزاز وافتخار مبا خلفه اآلابء واألجداد من علوم 

 وفنون.
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ABSTRACT 

 

The hadith experts had the priority in putting the scientific methods for the source  

of fulfilling the manuscripts and they was the most Islamic  scholars caring for 

fulfilling , modulating and criticizing texts.  . They improvise, criticize and gather 

all the theories to produce an accurate manuscript to increase the production. They 

collect all the copies and differentiate the manuscripts to amend the error in it.  

Problematic Finding: It lies in the origination and extraction rules manuscripts 

when hadith experts in a comprehensive manner to take advantage of them, and 

these rules Widespread in their compositions and some of them in different doors. 

Study Approach: Descriptive assessment. 

The Research Aim: 1) To identify the origin of knowledge and scientific methods 

production for manuscripts among the hadith experts.  

2) To know the term the hadith experts used in the art of manuscript production. 

Type of Research: Library Theory. 

Keywords: Assessment, manuscripts, hadith experts, origination, position. 
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 امللخص

لقد كان للمحدثني السبق يف وضع القواعد العلمية ألصول حتقيق املخطوطات، وهم أكثر علماء اإلسالم عناية  
بتحقيق النصوص، وضبطها، ونقدها، ووضع النظرايت واملؤلفات؛ لتحريرها، وتصحيحها، واختيار أدق الطرق 

شيها، نسخها، ومقابلتها، واملفاضلة بينها، وإصالح خطئها، وصنع حواوأنسبها لكتابتها، والتحقق من نسبتها، ومجع 
ورموزها  اىل غري ذلك من املكمالت ألصول التحقيق حىت  بلغوا من ذلك الغاية مما يؤكد سبقهم وأصالة هذا العلم 

 لدى علماء اإلسالم.
لإلفاد   دثني بصور  شاملة: تكمن يف أتصيل و استخالص قواعد حتقيق املخطوطات عند احملإشكالية البحث  

 منها،وهذه القواعد مبثوثة يف مؤلفاهتم وبعضها يف أبواب متفرقة. 
 :  وصفية استقرائية . منهج الدراسة

_ 2أتصيل هذا العلم واستخالص القواعد العلمية ألصول حتقيق املخطوطات عند احملدثني.  -1: أهداف البحث 
 ق املخطوطات.التعريف ابصطالحات احملدثني يف فن حتقي

 نظرية مكتبة . نوع الدراسة :
 حتقيق ،املخطوطات ،احملدثون ،التأصيل، التقعيد.  الكلمات املفتاحية :
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 املقدمة : 
احلمد هلل رب العاملني والصال  والسالم على سيدان حممد وعلى  آله وصحبه أمجعني وبعد: فإن املسلمني قد طبقوا أصول  

لكتابة وتدوين القرآن الكرمي، والسنة النبوية املشرفة،وقد يستغرب هذا البعض  حتقيق املخطوطات منذ عصر النيب 
ومن بعدهم من علماء املسلمني على صيانة وحفظ الوحي بقسميه  لكن يزول هذا بعد معرفتهم مبدى حرص الصحابة

القرآن والسنة من التغيري والتحريف، وهذا ما سيعاجله البحث يف أتصيل أصول علم حتقيق املخطوطات،لكن وجود 
ر حىت خطرق أخرى حلفظ القرآن والسنة والعلم من االعتماد على احلفظ يف الصدور، جعل تقعيد هذا العلم وتدوينه يتأ

ظهرت احلاجة امللحة إىل التصنيف؛التساع رقعة اإلسالم، وطول األسانيد فاعتمد احملدثون على الكتاب،وصار أحد 
أركان ضبط احلديث وحفظه، ووضع احملدثون القواعد لعلوم احلديث، وكان من بني تلك القواعد اليت استنها احملدثون 

به، ت،ومتثل ذلك يف التحقق من صحة خط الكتاب ونسبته إىل صاحقواعد حتقق الضبط الكامل للمخطوط يف املؤلفا
واملقابلة بني النسخ، واعتماد النسخة  األصل "األم"  أو املقابلة علي األصل وحنو ذلك مما حيقق الصحة عند اختالف 

غري ذلك و  النسخ،وكيفية إصالح النص وعالج اخلطأ،وضبط النصوص،وتقرير لقواعد الكتابة والرموز ،وصنع احلواشي
من القواعد اليت كانت أساسًا إلرساء أصول علم حتقيق املخطوطات مبا يثبت أن أصول علم حتقبق املخطوطات هو 

 من أتسيس احملدثني.
معرفة قواعد أصول التحقيق عند احملدثني من األمهية مبكان فهي تؤسس لقراء  صحيحة لرتاثنا  -1: أمهية  البحث 

بيان جهود احملدثني يف تقعيد وتطبيق علم حتقيق  -2يستغىن عنها من رام حتقيقها. املخطوط يف هذه العصور ال
 املخطوطات مبا يؤكد حفظ الرتاث اإلسالمي من التغيري والتحريف . 

أتصيل هذا العلم واستخالص القواعد العلمية املتفرقة ألصول حتقيق املخطوطات عند احملدثني.  -1:  أهداف البحث
 حات احملدثني ورموزهم يف حتقيق املخطوطات عامة، واحلديثية خاصة._التعريف ابصطال2

:ما حقيقة أتسيس احملدثني ألصول قواعد حتقيق املخطوطات، وماهية هذه القواعد، ومدى مشوليتها، تساؤالت البحث 
 أو قصورها، ومدى إمكانية أتصيل هذه القواعد ؟

نها، قيق املخطوطات عند احملدثني بصور  شاملة لإلفاد  متكمن يف أتصيل واستخالص قواعد حت إشكالية البحث: 
 وهذه القواعد مبثوثة يف مؤلفاهتم يف أبواب متفرقة، ومن كتب يف هذا مل يقصد اجلمع .
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 وصفي ، استقرائي .نوع الدراسة : نظرية مكتبية .  منهج البحث  :
فكر  املوضوع  :املقدمة فيها مباحث وخامتة، وستة، ومتهيد ،البحث ينقسم إىل مقدمة خطة البحث:

 ق،،التمهيد:فيه التعريف ابلتحقيتهخطو منهج البحث،و ،اتهإشكالي،و وأمهيته،وأهدافه،وتساؤالت البحث
 وأهم األبواب واملؤلفات احلديثية اليت جاءت فيها أصول التحقيق.واملخطوط،واألصول،والقاعد ،

ملقابلة بني النسخ احملدثني أتصيالً وتقعيداً.املبحث الثاين : ا إثبات صحة الكتاب ونسبته إىل صاحبه عند املبحث األول:
واختيار النسخة األفضل عند احملدثني.املبحث الثالث: إصالح النص عند احملدثني. املبحث الرابع: ضبط النص عند 

س:صناعة داحملدثني.املبحث اخلامس: قواعد الكتابة، واخلط، واالصطالحات، والرموز عند احملدثني.املبحث السا
 احلواشي عند احملدثني.اخلامتة فيها:أهم النتائج والتوصيات. 

 التمهيد :
 املطلب األول : التعريف ابلتحقيق واملخطوط واألصول والقاعدة :

 : التحقيق لغة واصطالحًا: أوالً 
 . 1التحقيق يف اللغة :يدور حول التيقن والتثبت من الشيء، والوصول إىل حقيقته، وصحته، وإحكامه 

ة، بذل عناية خاصة ابملخطوطات حىت ميكن التثبت من استيفائها لشرائط معين : " التحقيق يف االصطالح املعاصر
فالكتاب احملقق هو الذي صح عنوانه، واسم مؤلفه، ونسبة الكتاب إليه، وكان متنه أقرب ما يكون إىل الصور  اليت 

 .2تركها مؤلفه "
 .3ح املندد :" هو تقدمي املخطوط صحيحاً  كما وضعه مؤلفه "وغاية التحقيق كما ذكر الدكتور صال

 .4: اسم مفعول من خط، ومجعه خمطوطات، واخلط: الكتب ابلقلم،أو غريه اثنياً: املخطوط يف اللغة
 
 

                                                           
، ابن منظور ، حممد 202ص1.بريوت لبنان: دار الكتب العلمية.ج1هـ.أساس البالغة. حتقيق: حممد ابسل عيون.ط 1111الزخمشري،حممود بن عمرو.  1

 . 17.ص  10.بريوت: دار صادر .ج2ه. لسان العرب.ط 1111بن مكرم . 
 .21.  مؤسسة احلليب وشركاه للنشر والتوزيع . ص2هـ . حتقيق النصوص ونشرها .ط1231حممد هارون. عبد السالم  2
 .11.بريوت .لبنان. دار الكتاب اجلديد. ص7م.  قواعد حتقيق املخطوطات .ط1137صالح الدين املندد .  3
 . 213. ص 11قيق: مجموعة من احملققني. دار ادهداية.جالزبيدي ، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق. اتج العروس من جواهر القاموس. حت 4
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 .وهو يف مقابلة املطبوع ابآلالت احلديثة.5: كل كتاب أو نّص مكتوب ابليد ملّا يُطبع بعد  واملراد به 
 . 6مجع أصل، و" َأْصُل ُكلِّّ َشْيٍء َما َيْسَتنُِّد ُوُجوُد َذلَِّك الشَّْيءِّ إلَْيهِّ"األصول يف اللغة: اثلثاً: 

 .7" عبار  عما يبىن عليه غريه، وال يبىن هو على غريه، واألصل: ما يثبت حكمه بنفسه "ويف الشرع: 
 .8: هي قضية كلية منطبقة على مجيع جزئياهتا رابعاً: القاعدة

 املطلب الثاين : أهم األبواب،واملؤلفات احلديثية اليت وردت فيها أصول قواعد التحقيق :
 :  أوالً : أهم األبواب اليت تؤسس ألصول التحقيق عند احملدثني هي

كتابة احلديث وضبطه:)املقابلة بني النسخ، اجلمع بني الرواايت املختلفة، ختريج الساقط، التصحيح،   -أ
صفة  -يض، الضبط والشكل، احلواشي، الكتابة واخلط،آداب الكتاب وقواعد الكتابة،الرموز (. بوالتضبيب،والتمر 

 رواية احلديث : ) الرواية من الكتب ، إصالح اللحن واخلطأ  (. 
 ج _ أقسام حتمل احلديث وروايته خاصة ) العرض ، الوجاد  (.

م احلديث تعترب علوم مساعد  ومكملة لتحقيق وينبغي اإلشار  إىل أن هناك مباحث كثري  أخرى مهمة يف علو 
املخطوطات من علم اجلرح والتعديل،والتخريج،وتراجم الروا ، واملصحف، واحملرف، وعلوم ضبط األمساء والنسب من 

وغري ذلك من علوم  ،ومعرفة غريب احلديثاملؤتلف واملختلف،واملتفق واملفرتق،واملتشابه وغريها،وعلوم الروا  عامة، 
 اليت ال يستغين عنها احملقق خاصة يف املخطوطات احلديثية. احلديث

 اثنياً :من أهم مؤلفات علوم احلديث اليت جاءت فيها أصول التحقيق :
 هـ(.260احملدث الفاصل بني الراوي والواعي: للرامهرمزي، احلسن بن عبد الرمحن )املتوىف:  -1
 هـ(.162ادي،أمحد بن علي )املتوىف: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع:للخطيب البغد -2
 الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي،أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد . - 2
 هـ(.162جامع بيان العلم وفضله :البن عبد الرب، يوسف بن عبد هللا بن حممد )املتوىف:  -1
 

                                                           
 . 661. ص 1. عامل الكتب.ج 1م .معدم اللغة العربية املعاصر  .ط 2003 -هـ  1121أمحد خمتار عبد احلميد .  5
 . 16أمحد بن حممد بن علي.  املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري. بريوت : املكتبة العلمية .ص الفيومي ، 6
 . 23.بريوت : دار الكتب العلمية . ص 1هـ التعريفات. صححه مجاعة من العلماء . ط1102اجلرجاين، علي بن حممد.   7
 . 171ص اجلرجاين . التعريفات .  8
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 هـ(.111موسى بن عياض)ت اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: للقاضي عياض بن  -1
 هـ(.612معرفة أنواع علوم احلديث)مقدمة ابن الصالح(:البن الصالح،عثمان بن عبد الرمحن)ت  -6
 هـ(.702االقرتاح يف بيان االصطالح :البن دقيق العيد، حممد بن علي بن وهب )املتوىف:   -7
 هـ(.102الرمحن )املتوىف: فتح املغيث بشرح ألفية احلديث للعراقي: للسخاوي،حممد بن عبد  -3
 هـ(.111تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي::للسيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، )املتوىف:  -1

 املبحث األول :أتصيل إثبات صحة الكتاب ونسبته إىل صاحبه وقاعدته عند احملدثني:
 : املطلب األول : أتصيل إثبات صحة الكتاب ونسبته إىل صاحبه عند احملدثني

التحقق من نسبة الكتاب إىل صاحبه يدخل أتصيله حتت ابب الوجاد ، وهي قسم من أقسام التحمل عند احملدثني،وذكر 
أي اخللق أعدب  »أنه قال: وقد ورد يف احلديث عن النيب  ابن كثري أصل  للعمل ابلكتب مبدرد الوجاد  دها  فقال:"

 يؤمنون وهم عند رهبم؟ وذكروا األنبياء، فقال: وكيف ال يؤمنون والوحي ينزلإليكم إمياانً؟ قالوا: املالئكة، قال وكيف ال 
عليهم؟ قالوا: فنحن، قال: وكيف ال تؤمنون وأان بني أظهركم؟ قالوا: فمن اي رسول هللا؟ قال: مث أيتون من بعدكم، 

.وقال البلقيين:" 10الوجاد  دها". فيؤخذ منه مدح من عمل ابلكتب املتقدمة مبدرد 9«جيدون صحفًا يؤمنون مبا فيها 
 .11أنه استنباط حسن"

 ويستفاد يف التحقق من نسبة الكتاب إىل صاحبه بباب اجلرح والتعديل عند احملدثني،وابب العلل،وهو 
ٌق   يدخل حتت أمر هللا تعاىل ابلتثبت يف قبول األخبار قال تعاىل:﴿ اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوا إِّْن َجاءَُكْم فَاسِّ

ََهاَلٍة فـَُتْصبُِّحوا َعَلى َما فـََعْلُتْم اَندِّمِّني﴾ يُبوا قـَْوًما ِبِّ  .12بِّنَـَبٍإ فـَتَـبَـيـَُّنوا َأْن ُتصِّ
 

                                                           
 .ح 11. ص1. دار الكتب العلمية.ج1.املستدرك على الصحيحني.حتقيق:مصطفى عبد القادر.ط1111احلاكم،حممد بن عبد هللا.  9
مع الزوائد مج(وصححه ووافقه الذهيب،وأورده ادهيثمي يف مجمع الزوائد وقال: رواه البزار وأحد إسنادي البزار املرفوع حسن.ادهيثمي، علي بن أيب بكر.6112) 

عرفة يف جزئه . قال السيوطي:" احلديث رواه احلسن بن 16610ح  66.ص 10ومنبع الفوائد.حتقيق: حسام الدين القدسي.القاهر  :مكتبة القدسي.ج
..« حني يؤمنون به بل قوم من بعدكم أيتيهم كتاب بني لو »من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله طرق كثري  أوردهتا يف األمايل.ويف بعض ألفاظه 

قيق:نظر حممد تقريب النواوي .حت أخرجه أمحد والدارمي واحلاكم من حديث أيب مجعة األنصاري، السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر.تدريب الراوي يف شرح
 .111،112. ص 1الفاراييب. دار طيبة.ج

 .121، 123.بريوت. لبنان:دار الكتب العلمية.ص 2. إمساعيل بن عمر. اختصار علوم احلديث.حتقيق: أمحد حممد شاكر.طابن كثري 10
 . 111. ص1السيوطي .تدريب الراوي .ج 11
 . 6احلدرات آية . 12
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وقد بني علماء احلديث كيفية معرفة املوضوع واملختلق من انحية السند واملنت، وقد سئل ابن القيم َهْل مُيْكُِّن َمْعرَِّفُة 
ْن َغرْيِّ َأْن يـُْنَظَر يفِّ َسَندِّهِّ؟ فأجاب يف  كتابه املنار املنيف بذكر عالمات كثاحْلَدِّيثِّ اْلَمْوُضوعِّ بَِّضابٍِّط  ري  يف املنت يعرف مِّ

، وقد طبق ذلك احملدثون ،وال يفيد الكذابني الكذب والتزوير،ومن ذلك ما ذكره احلافظ الذهيب 13منها املكذوب واملزور
اجلزية عن أهل خيرب،وفيه شهاد  الصحابة,    ااًب إبسقاط النيبيف ترمجة اخلطيب البغدادي أن بعض إليهود أظهر كت

فعرضه الوزير على أيب بكر فقال: هذا مزّور,قيل: من أين قلت هذا؟ قال: فيه شهاد  معاوية، وهو أسلم عام الفتح 
 لكتاب..فالبد من االعتناء ابلتثبت من النصوص وا14بعد خيرب، وفيه شهاد  سعد بن معاذ ومات قبل خيرب بسنني

 املطلب الثاين : قاعدة إثبات صحة الكتاب ونسبته إىل صاحبه عند احملدثني :
 التأكد من صحة الكتاب ونسبته إىل صاحبه هو أول ما يعتين به احملقق واحملدث، وهو أساس ما يقوم 

 عليه املخطوط،وقد جعل احملدثون ذلك حتت طرق حتمل احلديث ومسوها الوجاد  قال احلافظ ابن حدر: 
 .  15" الوجاد  وهي: أن جيد خبط يعرف كاتبه "

ا " قد اعتمد أهل احلديث معرفة اخلطوط ىف هذا، وكذا فيم وقد اعتمد احملدثون اخلطوط املوثوق هبا قال السخاوي :"
 يعرفون خطه فيقولون: أخربان فالن كتابة، أو ىف كتابه، أو كتب إىل، واكتفوا ىف اعتماد الراوى ىفيكتب به إليهم من 

 .16الرواية على مساعه املثبت خبطه، أو خبط ثقة"
و قد اشرتطوا  يف الوجاد   حتقيق  نسبة الكتاب إىل صاحبه  سواء أكان خبطه،أو خبط غريه ابلتأكد من صحة النسخة 

 اء أكانت الوجاد  يف احلديث، أو يف كتب العلم األخرى  قال السخاوي :ابملقابلة، وسو 
 قسم الوجاد  اصطالحاً نوعان:حديث وغريه فاألول :أن جتد خبط بعض من عاصرت سواء لقيته أم" 
 
 

                                                           
املنار املنيف يف الصحيح والضعيف. حتقيق: عبد الفتاح أبو غد . حلب :مكتبة . م1170هـ/1210ن أيب بكر بن أيوب . حممد بابن القيم ،  13

 .110: 12.ص 1املطبوعات اإلسالمية، ط
 .221ص . بريوت لبنان:دار الكتب العلمية.1هـ. تذكر  احلفاظ. ط1111حممد بن أمحد بن عثمان. الذهيب، 14
. دمشق: مطبعة 2م.نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر حتقيق: نور الدين عرت. ط 2000هـ / 1121. أمحد بن عليابن حدر، 15

 .127الصباح.ص 
 106. مكتبة أوالد الشيخ للرتاث. ص 1م.الغاية يف شرح ادهداية يف علم الرواية.حتقيق: عبد املنعم إبراهيم.ط2001حممد بن عبد الرمحن .  السخاوي، 16
. 
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ال، أو خبط بعض من قبل ممن مل تعاصره ممن عهد وجوده فيما مضى يف تصنيف له أو لغريه وهو يرويه ...والنوع الثاين:  
ما جتد من مصنف لبعض العلماء ممن عاصرته أوال كما بني أوال بغري خطه أي: املصنف، مع الثقة بصحة النسخة أبن 

م،  ابل كما قرر يف حمله ، فقل: قال فالن كذا وحنوها من ألفاظ اجلز قابلها املصنف، أو ثقة غريه ابألصل أو بفرع مق
 كذكر فالن، أو خبط مصنفه مع الثقة أبنه خطه فقل

 .17"أيضا: وجدت خبط فالن. وحنوها 
 و مايوجد يف كتب العلم من احلواشي أتخذ نفس احلكم يف وجوب التوثق من النسخة واخلط.

حبواشي الكتب من الفوائد والتقييدات وحنو ذلك، فإن كان خبط معروف;  ويلتحق بذلك ما يوجد قال السخاوي: " 
 .18فال أبس بنقلها وعزوها إىل من هي له، وإال فال جيوز اعتمادها إال لعامل متقن" 

عمل الذي استمر عليه ال وقد جعل ابن الصالح الوجاد  القسم الثامن من أقسام التحمل وقال يف احلكم عليها :"  
 .19ديثاً، وهو من ابب املنقطع، واملرسل، غري أنه أخذ شوابً من االتصال"قدمياً، وح

وقد اهتم احملدثون بضبط الكتاب، وحتقيق اخلط ،وضمان عدم تغيريه قال عياض :" الذي ذهب إليه أهل التحقيق  
ده يف كتابه قي من مشايخ احلديث وأئمة األصوليني والنظار أنه ال جيب أن حيدث احملدث إال ما حفظه يف قلبه،أو

وصانه يف خزانته فيكون صونه فيه كصونه يف قلبه حىت ال يدخله ريب وال شك يف أنه كما مسعه،وكذلك أييت لو مسع  
كتااًب وغاب عنه مث وجده أو أعاره ورجع إليه وحقق أنه خبطه، أو الكتاب الذي مسع فيه بنفسه،ومل يرتب يف حرف 

 .20يرياً"منه، وال يف ضبط كلمة وال وجد فيه تغ
 
 
 
 

                                                           
 . 20، 22. ص 2ج  .مصر: مكتبة السنة 1م.فتح املغيث شرح ألفية احلديث. حتقيق علي حسني علي.ط2002السخاوي، حممد بن عبد الرمحن.  17
 .21. ص2املرجع السابق. ج 18
وراي : س.نور الدين عرت قيق:.حت معرفة أنواع علوم احلديث، ويُعرف مبقدمة ابن الصالح م.1136 -هـ 1106، عثمان بن عبد الرمحن. ابن الصالح   19

 .173ص   .دار الفكر.بريوت دار الفكر املعاصر 
 م  .اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السماع .حتقيق: السيد أمحد صقر1170 -هـ 1271عياض بن موسى بن عياض.  20
 . 121القاهر  / تونس. ص  -.دار الرتاث / املكتبة العتيقة  1ط 
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 املبحث الثاين : املقابلة بني النسخ واختيار النسخة األفضل عند احملدثني  :
 املطلب األول : أتصيل املقابلة بني النسخ  عند احملدثني :

املقابلة هي أصل من أصول التحقيق وعليها مداره، وقد ذكر البلقيين أن يف املسألة حديثني مرفوعني، أحدمها: عن زيد 
 ذكره«  فإذا فرغت قال: "اقرأ"، فأقرؤه فإن كان فيه سقط أقامه كنت أكتب الوحي عند النيب » بن اثبت قال: 
 . 21املرزابين يف كتابه

   كتب رجل عند النيب » "أدب اإلمالء من حديث عطاء بن يسار قال:  اثنيهما: ذكره السمعاين يف
 قال: وهذا أصرح«  فقال كتبت؟ قال: نعم قال: عرضت؟ قال: ال، قال: مل تكتب حىت تعرضه فيصح

 .23"  22يف املقصود إال أنه مرسل ألن عطاء بن يسار اتبعي 
القرآن على جربيل عليه السالم أخرج البخاري يف صحيحه بسنده من حديث َأيبِّ  عرض النيب الدليل الثالث :

ِّّ »ُهَريـْرََ ،قَاَل: .وهو منهج 24«الُقْرآَن ُكلَّ َعاٍم َمرًَّ ، فـََعَرَض َعَلْيهِّ َمرَّتـَنْيِّ يفِّ الَعامِّ الَّذِّي قُبَِّض فِّيهِّ  َكاَن يـَْعرُِّض َعَلى النَّيبِّ
 ان عليها االعتماد يف بيان ما استقر عليه الوحي. يف التحقيق فالعرضة األخري  ك

الدليل الرابع : عمل الصحابة يف مجع املصحف ونشره يف عصر سيدان عثمان رضي هللا عنه:وفيه أن سيدان عثمان ملا 
أراد مجع املصحف ونشره أرسل إىل حفصة أم املؤمنني رضي هللا عنها أن أرسلي إلينا ابلصحف ننسخها يف املصاحف، 

 استخرج الصحيفة اليت كان أبو بكر أمر زيداً ِبمعها، وهي ما ميكن أن نسميها ابلنسخة األم، فنسخ منها مصاحف ف
 

                                                           
. الطرباين، سليمان بن  1112.ح217. ص 2الطرباين، سليمان بن أمحد. املعدم األوسط. حتقيق: طارق بن عوض هللا.القاهر  :دار احلرمني .ج  21

ط، .قال ادهيثمي: رواه الطرباين يف األوس 1331ح 112.ص  1.القاهر  :مكتبة ابن تيمية.ج  2أمحد. املعدم الكبري.حتقيق: محدي بن عبد اجمليد .ط
( ،وذكره ادهيثمي يف موضع آخر وقال رواه الطرباين إبسنادين 631ح) 112ص 1ورجاله موثقون و هو وجاد . ادهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد.ج 

،وأخرجه اخلطيب، أمحد بن علي.اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع.حتقيق: حممود الطحان. 12123ح  217.ص  3ورجال أحدمها ثقات.ج 
. أدب االمالء واالستمالء..حتقيق: ماكس 1101،وأخرجه السمعاين، عبد الكرمي بن حممد.1106ح  122.ص  2لرايض :مكتبة املعارف.ج ا

 .77. بريوت لبنان: دار الكتب العلمية.ص  1فايسفايلر. ط
 . 73السمعاين ، عبد الكرمي بن حممد بن منصور. أدب االمالء واالستمالء . ص  22
 ،البقاعي،276عمر بن رسالن.حماسن االصطالح مع مقدمة ابن الصالح.حتقيق: عائشة عبد الرمحن.دار املعارف.ص البلقيين،  23

 .111:   117.ص  2.مكتبة الرشد.ج  1هـ .النكت الوفية مبا يف شرح األلفية .حتقيق: ماهر ايسني. ط 1123إبراهيم بن عمر. 
املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه = صحيح البخاري. هـ . اجلامع 1122البخاري ، حممد بن إمساعيل. 24

رْبِّيُل يـَْعرُِّض الُقْرآَن َعَلى النَّيبِِّّّ 1عبدهللا البخاري اجلعفي.حقيق: حممد زهري بن انصر الناصر .ط ، دار طوق الندا . صحيح البخاري. كتاب.  ابب َكاَن جِّ
 .1113ح  136.ص 6ْيهِّ َوَسلََّم.  جَصلَّى هللاُ َعلَ 
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، وهو ما يعرف يف فن التحقيق 25،وكانوا إذا اختلفوا يف الشيء أخروه قال ابن سريين: أظنه ليكتبوه على العرضة األخري  
 ابلنسخة األخري  .

لقيين أن أقدُم من يُنَقُل عنه  يف العرض واملقابلة  عروُ  ،وقد أسند كالَمه وكالَم حيىي بنِّ أيب  الدليل اخلامس : ذكر الب
:" َأَكتَـْبَت؟ قـُْلُت: نـََعْم 26كثري الرامهرمزيُّ يف كتابه )الفاصل( يف: ابب املعارضة .وَعْن هَِّشامِّ ْبنِّ ُعْرَوَ  قَاَل: قَاَل يلِّ َأيبِّ

 . 27 قَاَلَ:ْم َتْكُتْب اَي بـُيَنَّ "قَاَل: قَابـَْلَت؟ قـُْلُت: اَل 
 املطلب الثاين : أتصيل االعتناء ابختيار النسخة :

فكلما قربت النسخة املخطوطة من مؤلفها، أو كتبها، أو قابلها، أو راجعها أحد  العلماء كانت أفضل النسخ، و 
ْسَنادِّ اْلَعايلِّ سُ  أتصيله عند احملدثني ميكن رده لباب طلب العلو يف اإلسناد، قال احلاكم: " يَحٌة"  واحتج طََلبِّ اإْلِّ نَّةٌ َصحِّ

 ؛ ليسمع منه  28يف ذلك خبرب أنس يف مجيء ضمام بن ثعلبة إىل النيب
 سؤاله عما أخرب به   مشافهة ما مسعه من رسوله إليه؛ إذ لو كان طلب العلو غري مستحب، ألنكر 

ٍر َيْسأَلُُه َعْن  .29رسوله عنه، وألمره ابالقتصار على خرب رسوله عنه  وقد رحل أَبُو أَيُّوَب إِّىَل ُعْقَبَة ْبنِّ َعامِّ
ْن َرُسولِّ اَّللَِّّ  ، قَاَل:  َحدِّيٍث مسَِّعُه مِّ مِّ َواللَّيَ »، وَعْن َسعِّيدِّ ْبنِّ اْلُمَسيِّّبِّ ريََ  اأْلَايَّ ايلِّ يفِّ احلَْدِّيثِّ إِّيّنِّ ُكْنُت أَلَُسافُِّر َمسِّ

دِّ  ٌر مِّْن َأْن يـََتَداَوَلُه الشُُّيوُخ ".وقال وكيع :"حَ 30«اْلَواحِّ  . 31دِّيٌث يـََتَداَولُُه اْلُفَقَهاُء َخيـْ
 
 
 
 

                                                           
.فتح الباري شرح صحيح البخاري.بريوت: دار املعرفة.رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه:حممد فؤاد عبد الباقي قام 1271ابن حدر ،أمحد بن علي.  ينظر: 25

 . 11. ص 1إبخراجه وصححه: حمب الدين اخلطيب. ج
 .  276حماسن األصطالح . ص البلقيين .  26
.بريوت : دار الفكر . ص  2احملدث الفاصل بني الراوي والواعي .حتقيق: د. حممد عداج اخلطيب.ط.  1101مهرمزي، احلسن بن عبد الرمحن. الرا27

 . 271. ص1،  اخلطيب البغدادي .اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع. ج 111
 عن أنس رضي هللا عنه. 62. ح  22ص  .1صحيح البخاري . كتاب العلم .ابب القرا  والعرض على احملدث . ج 28
 . 1.بريوت .دار الكتب العلمية. ص 2هـ .معرفة علوم احلديث . حتقيق: السيد معظم حسني. ط1217حممد بن عبد هللا . احلاكم ،  29
 .1:  7احلاكم . معرفة علوم احلديث . ص 30
 . 11املرجع السابق . ص  31
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 املطلب الثالث : قواعد املقابلة بني النسخ عند احملدثني :
: املقابلة يقال دها: املعارضة. تقول: قابلت ابلكتاب مقابلة. أي: صريت يف أحدمها كل الفرع األول: معىن املقابلة  

 .32اآلخر، وعارضت ابلكتاب الكتاب أي: جعلت ما يف أحدمها مثل ما يف اآلخرما يف 
 الفرع الثاين :  أمهية املقابلة بني النسخ وحكمها:

 .33مجع خمطوطات الكتاب الواحد، واملقابلة بينها، للوصول إىل النص الصحيح كما وضعه مؤلفه
 حملدثني تدخل يف القسم الثاين من أقسام، وهي عند اهو من أصول التحقيق وأساسياته قدمياً وحديثاً 

 رواية صحيحة، بال خالف إال ماوهي  التحمل: القراء  على الشيخ ويسميها أكثر احملدثني عرضاً، 
 .34حكي عن بعض من ال يعتد به 

: أهنا  واجبة ومتعينة يقول القاضي عياض :" وأما مقابلة النسخة أبصل السماع حكم املقابلة بني النسخ وعرضها 
ومعارضتها به فمتعينة ال بد منها، وال حيل للمسلم التقي الرواية ما مل يقابل أبصل شيخه، أو نسخة حتقق ووثق مبقابلتها 

 . 35ابألصل " 
 الفرع الثالث :كيفية املقابلة : 

 اليت حتصل هبا املقابلة :_ درجات النسخ و النسخة 3
 الغرض من املقابلة هو املطابقة بني الكتاب واألصل فكيفما متت حصلت املقابلة يقول السخاوي : 

"وحيصل العرض إما ابألصل الذي أخذه عن شيخه بسائر وجوه األخذ الصحيحة، ولو كان األخذ إجاز ، أو أبصل 
قوبل   ، أو بفرع مقابل ابألصل مقابلة معترب  موثوقًا هبا، أو بفرعأصل الشيخ الذي أخذ الطالب عنه املقابل به أصله

كذلك على فرع، ولو كثر العدد بينهما إذ الغرض املطلوب أن يكون كتاب الطالب مطابقاً ألصل مرويه وكتاب شيخه، 
 .36نه" م فسواء حصل بواسطة فأكثر أو بدوهنا، مث إن التقييد يف أصل األصل بكونه قد قوبل األصل عليه البد

 
                                                           

 . 76ص  2السخاوي .فتح املغيث .ينظر:  32
 .11: 12م.أصول نقد النصوص ونشر الكتب.أعدها حممد محدي بكري.القاهر :دار الكتب املصرية.ص1111جوهتلف برجسرتاسر.33
 . 121، 122. 1السيوطي . تدريب الراوي. ج  34
م.  1131 -هـ  1101حميي الدين حيىي بن شرف.  ،النووي،203ابن الصالح. مقدمة ابن الصالح. ص  ، ويراجع 113اإلملاع. ص عياض.  35

 . 72.بريوت : دار الكتاب العريب. ص 1التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير .حتقيق: حممد عثمان اخلشت.ط
 . 71. ص  2السخاوي . فتح املغيث . ج 36
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 كيفية ضبط اختالف الرواايت والنسخ  واعتماد  النسخة األم عند احملدثني :     -1
طريقة اجلمع بني الرواايت أو النسخ املختلفة : أن يبين الكتاب أوالً يف الكتابة، أو املقابلة  على رواية واحد ، أونسخة 

ن ب، وال جيعل الكتاب ملفقًا من روايتني ملا فيه مواحد  خاصة تتخذ أماً، أو أصاًل، ويثبت نصها يف أصل الكتا
اإللباس، وبعد هذا يعتين ابلرواايت األخرى، أو النسخ األخرى ويضبطها لئال ختتلط عليه، ويبني ما وقع التخالف فيه 

م سمن زايد ، أو نقص، أو إبدال لفظ بلفظ، أو حركة إلعراب أو حنوها، ويلحقه يف احلاشية ) ادهامش( مع كتابة ا
راويها معها، أو اإلشار  إليه ابلرمز إن كانت زايد ، وإن كان االختالف ابلنقص أعلم على الزائد أنه ليس يف رواية فالن 

 . 37ابمسه، أو الرمز إليه
يقول القاضي عياض :" وأوىل ذلك أن يكون األم على رواية خمتصة، مث ما كانت من زايد  األخرى أحلقت، أو من 

أو من خالف خرج يف احلواشي، وأعلم على ذلك كله بعالمة صاحبه من امسه أو حرف منه نقص أعلم عليها، 
 .38لالختصار ال سيما مع كثر  اخلالف والعالمات"

 وقد اعتىن احملدثون بضبط اختالف الرواايت والنسخ يقول السخاوي :" اعلم أن العناية ابختالف 
  39املقتضية المتياز )شرح البخاري( لشيخنا على سائر الشروح"الرواايت مع الطرق من املهمات، وهو أحد األسباب 

 املقابلة بنفسه أو بغريه : - 1
جوز ابن الصالح املقابلة من الغري إذا كان ثقة موثوقاً بضبطه، وأنه ال يشرتط أن يقابل بنفسه، واعترب اشرتاط ذلك من 

 .  40التشدد املرفوض
واشرتط القاضي عياض مقابلته بنفسه فقال :" وأما على مذهب من منع ذلك من أهل التحقيق فال يصح مقابلته مع 
 أحد غري نفسه وال يقلد سواه ... فليقابل نسخته من األصل بنفسه حرفاً حرفاً حىت يكون على ثقة ويقني من معارضتها 

 
 

                                                           
 .  106،  101.ص  2، فتح املغيث ج 213، 217العراقي .التقيد وااليضاح .صينظر :  37
 . 131عياض .اإلملاع . ص   38
 .  106. ص 2السخاوي . فتح املغيث . ج 39
. املنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث النبوي. 1106، يراجع: ابن مجاعة، حممد بن إبراهيم بن سعد.  112مقدمة ابن الصالح . ص ابن الصالح . 40

 . 11. دمشق: دار الفكر. ص 2حتقيق: د. حميي الدين عبد الرمحن رمضان.ط
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 يقابل الثقة العارف دون مقابلة نعم وال على نسخ نفسه بيده ما مل به ومطابقتها له، وال ينخدع يف االعتماد على نسخ
 .41ويصحح، فإن الفكر يذهب، والقلب يسهو والنظر يزيغ، والقلم يطغى"

 ورجح السخاوي التفصيل الذي ذكره ابن دقيق العيد فقال:"  واحلق كما قال ابن دقيق العيد: أن ذلك 
  عدم السهو عند نظره فيهما، فهذا مقابلته بنفسه -وحفظه  يعين ملزيد يقظته -خيتلف، فرب من عادته 

 . 42السهو، فهذا مقابلته مع غريه أوىل " –يعين جلمود حركته وقلة حفظه  -أوىل، أو عادته 
واملستشرقون يرجحون مقابلة املعاينة بنفسه وهي: أن يقرأ الواحد القطعة من النسخة وحيفظها، مث يقرأها يف النسخة 

وقد أشار إيل هذه الطريقة احلافظ ابن حدر  مع استبعادها وتوهينها قال:" إن أراد أنه يقرأ سطرًا من األصل . 43الثانية
مث يقرأه بعينه، فهذا ال يفيد; ألن الشخص ال يتمكن من املقابلة بنفسه مع نفسه من نسختني، وإن أراد أنه يقرأ كلمة 

ذي يضيع فهذا يصح، إال أنه قل أن يتفق مع ما فيه من التطويل الأو كلمتني يف كتاب نفسه، مث يقرأ ذلك يف األصل، 
 .44به العمر"

 التعليم على النسخة املقابلة : -4
ع ُوُقوفه،  من وسائل التحقيق والضبط للنسخة املقابلة التعليم عليها  قال ابن مجاعة :"َوإِّذا قَابل كَِّتابه علم على َمَواضِّ

 . 45يفِّ اْلمْدلس األول أَو الثَّاينِّ إِّىَل آخرَها "َوإِّن َجاَء يفِّ السماع كتب بلغ 
 املبحث الثالث  : إصالح النص عند احملدثني :

 املطلب األول : أتصيل إصالح النص:
ُر أُويلِّ الضََّرر﴾ ]النساء:  [ 11قال السخاوي :" واألصل يف هذا الباب قول زيد بن اثبت يف نزول قوله تعاىل: ﴿ َغيـْ

 [ كما يف سنن أيب داود:11َتوِّي اْلَقاعُِّدوَن مَِّن اْلُمْؤمِّنِّني﴾ ]النساء: بعد نزول: ﴿ اَل َيسْ 
 
 

                                                           
 . 111اإلملاع. ص عياض .  41
 11.بريوت: دار الكتب العلمية.صيف بيان االصطالح ،ابن دقيق العيد، حممد بن علي.االقرتاح 31.ص2السخاوي .فتح املغيث.ج  42
 . 16أصول نقد النصوص ونشرها . ص برجسرتاسر. 43
 . 32. ص 2فتح املغيث . جالسخاوي .  44
 .   32. ص 2فتح املغيث . جينظر :السخاوي . ، 17ابن مجاعة حممد بن إبراهيم. املنهل الروي . ص 45
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ي بَِّيدِّهِّ َلَكَأيّنِّ أَْنظُُر إِّىَل ُمْلَحقَِّها عِّْنَد َصْدٍع يفِّ َكتٍِّف »   .47« 46فََأحْلَْقتـَُها، َوالَّذِّي نـَْفسِّ
 املطلب الثاين : قواعد إصالح النص عند احملدثني : 

 عالج النقص ) كيفية ختريج الساقط، اللحق (:الفرع األول : 
ْدرَاك  . 48اللََّحُق يف اللغة :كل َشْيء حلق َشْيئاً أَو أحلَِّق بِّهِّ واللََّحُق: الشَّْيء الزَّائِّد مشتق من اللَّحاُق: اإْلِّ

 . 49اللحق عند احملدثني:" ما سقط من أصل الكتاب فأحلق ابحلاشية أو بني  السطور"
موضع سقوطه من  أن خيط من ساقط يف احلواشي : قال احلافظ العراقي مبينًا كيفيته املختارة :كيفية ختريج ال 

السطر خطًا صاعداً إىل فوقه مث يعطفه بني السطرين عطفه يسري  إىل جهة احلاشية اليت يكتب فيها اللحق، ويبدأ يف 
قة إن اليمني، وإن كانت تلي وسط الور  احلاشية بكتبة اللحق مقاباًل للخط املنعطف، وليكن ذلك يف حاشية ذات

اتسعت له وليكتبه صاعداً إىل أعلى الورقة ال انزالً به إىل أسفل، فإذا كان اللحق سطرين أو سطوراً فال يبتدئ بسطوره 
من أسفل إىل أعلى بل يبتديء هبا من أعلى إىل أسفل حبيث يكون منتهاها إىل جهة ابطن الورقة إذا كان التخريج يف 

اليمني، وإذا كان يف جهة الشمال وقع منتهاها إىل جهة طرف الورقة، مث يكتب عند انتهاء اللحق صح، ومنهم جهة 
من يكتب مع صح رجع، ومنهم من يكتب يف آخر اللحق الكلمة املتصلة به داخل الكتاب يف موضع التخريج ليؤذن 

 توهم حقيقة فهذا التكرير يوقع بعض الناس يف ابتصال الكالم، وليس ذلك مبرضي إذ رب كلمة جتئ يف الكالم مكرر 
مثل ذلك يف بعضه، وإذا أتخر النقص إىل آخر السطر فال وجه حينئذ إال خترجيه إىل جهة الشمال؛ لقربه منها وإلنتفاء 

 العلة املذكور  من حيث إان ال خنشى ظهور نقص بعده،وإذا كان النقص يف أول السطر أتكد خترجيه إىل جهة  اليمني
 
 
 

                                                           
.دار الرسالة العاملية.سنن أيب داود.كتاب 1حَممَّد كامِّل قره بللي.ط -هـ.سنن أيب داود . حتقيق: شَعيب األرنؤوط  1120أبو داود،سليمان بن األشعث .46

صحيح،وهو بنحوه يف صحيح البخاري.كتاب اجلهاد. اَبُب .وقال حمققه: حديث 2107. ح 161. ص1اجلهاد.ابب الرخصةِّ يف القعود من الُعْذر.ج
نِّنَي َغيـُْر أُويلِّ الضََّررِّ.ج  ْؤمِّ

ُ
 .2322.ح 21.ص1قـَْولِّ اَّللَِّّ تـََعاىَل:الَ َيْسَتوِّي الَقاعُِّدوَن مَِّن امل

 .37. ص2فتح املغيث . جالسخاوي .  47

 .11. ص2.بريوت: دار الكتب العلمية.ج1علي بن إمساعيل.احملكم واحمليط األعظم.حتقيق: عبد احلميد هنداوي.ط ابن سيده،48
.بريوت : 1ماهر ايسني فحل.ط -م .شرح )التبصر  والتذكر  = ألفية العراقي( حتقيق: عبد اللطيف ادهميم  2002عبد الرحيم بن احلسني . العراقي ،  49

 . 131. ص1دار الكتب العلمية. ج
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. وال ينبغي أن يكتب  النقص  بني السطور؛ ألنه يضايقها، ويعكس ما يقرأ خصوصًا إن  50ملا ذكرانه من القرب  
 .51كانت السطور ضيفة متالصقة 

 الفرع الثاين :  عالج الزايدة ب) الكشط أو احملو أو الضرب (:  
 يعاجلوهنا بطرق ثالث :  إذا وقع زايد  يف الكتاب، أو كتب فيه شيء على غري وجهه فإن احملدثني

سلخ القرطاس ابلسكني وحنوها. وقد يعرب عن الكشط ابلبشر اتر ،  -وهو ابلكاف والقاف  -األوىل :   الكشط 
 وابحلك أخرى، إشار  إىل الرفق ابلقرطاس.

 حال يف الثانية : احملو: وهو اإلزالة بدون سلخ حيث أمكن، أبن تكون الكتابة يف لوح، أو رق، أو ورق صقيل جدا
 طراو  املكتوب، وأمن نفوذ احلرب حبيث يسود القرطاس.

قال ابن الصالح: ويتنوع طرق احملو. يعين: فتار  يكون ابإلصبع، أو خبرقة قال: ومن أغرهبا مع أنه أسلمها ما روي عن 
 52سحنون أحد األئمة من فقهاء املالكية أنه كان رمبا كتب الشيء مث لعقه.

 عالمة بينة يف إلغاء املضروب عليه.و كيفية هذا الضرب  على مخسة أقوال:الثالثة : الضرب:وهو  
األول: قال األكثرون خيط فوق املضروب عليه خطاً بيناً داالً على إبطاله بكونه خمتلطاً به أي أبوائل كلماته، وال يطمسه 

تح املعدمة وهو بف -أهل املغرب  بل يكون ما حتته ممكن القراء  ، ويسمى هذا الضرب عند أهل املشرق و )الشق( عند
من الشق وهو الصدع، أو شق العصا، وهو التفريق كأنه فرق بني الزائد وما قبله وبعده من الثابت  -وتشديد القاف 

 ابلضرب.
الثاين : وقيل: ال خيلط أي الضرب ابملضروب عليه بل يكون فوقه منفصاًل عنه معطوفًا  طرفًا اخلط على أوله وآخره 

 ون كالنون املنقلبة.حبيث يك
 الثالث : حيوق على أوله نصف دائر ، وكذا على آخره بنصف دائر  أخرى مثاله هكذا )(كادهالل .

 

                                                           
. املكتبة 1م .التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح .حتقيق: عبد الرمحن حممد عثمان.ط1161هـ/1231العراقي ، عبد الرحيم بن احلسني . ينظر: 50

 .212،  212السلفية ابملدينة املنور . ص
لبنان:  -. بريوت 1ط. أبو عبد الرمحن بن عويضة حتقيق:األنظار .توضيح األفكار ملعاين تنقيح .ه1117. حممد بن إمساعيلاألمري الصنعاين،  ينظر: 51

 . 211. ص2جدار الكتب العلمية.
 . 201، ينظر : ابن الصالح .مقدمة ابن الصالح . ص 17، 16.ص  2فتح املغيث . جالسخاوي . 52
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و على هذا القول إذا كثر الكالم املضروب عليه، فقد يكتفى ابلتحويق أوله أو آخره فقط،وقد حيوق أول كل سطر 
 وآخره يف األثناء أيضا، وهو أوضح.

من اكتفى بدائر  صغري  منطبقة أول الزايد  وآخرها ومساها صفراً، إلشعارها خبلو ما بينهما من صحة، الرابع :ومنهم 
 ". 1ومثال ذلك هكذا " 

اخلامس :وقيل يكتب " ال " يف أوله أو "من" يف أوله وإىل يف آخره .قال ابن الصالح: ومثل هذا حيسن فيما سقط يف 
ولني أيضاً: إذا كثر املضروب عليه،إما يكتفى بعالمة اإلبطال أوله وآخره،أو رواية، وثبت يف رواية، وعلى هذين الق

 .53يكتب على أول كل سطر وآخره، وهو أوضح
:كره أهل العلم الكشط واحملو، وقالوا الضرب أفضل من الكشط واحملو  قال الرامهرمزي  حكم الكشط واحملو والضرب

ر، أو ث يرتدد الواقف عليه  أكان الكشط لكتابة شيء بدله مث مل يتيس:احلك هتمة. يعين: من االهتام مبعىن الظن، حي
ال.وكان الشيوخ يكرهون حضور السكني جمللس السماع، حىت ال يبشر شيء ; ألن ما يبشر منه رمبا يصح يف رواية 

ي ر أخرى، وقد يسمع الكتاب مر  أخرى على شيخ آخر يكون ما بشر من رواية هذا صحيحاً، و اختار ابن اجلز 
تفصياًل نشأ له عن هذا التعليل فقال: إن حتقق كونه غلطًا سبق إليه القلم فالكشط أوىل ; لئال يوهم ابلضرب أن له 

 .54أصاًل، وإال فال 
 الفرع الثالث : عالج املكرر الزائد : 

 إذا كان هناك مكرر زائد فقد اختلف يف كيفية عالجه :  
ور  ; ألنه كتب على صواب، فاخلطأ أوىل ابإلبطال، وقيل يبقي أحسنهما صفقيل: يضرب على الثاين مطلقا دون األول 

وأبينهما قراء ، ويضرب على اآلخر، هكذا حكى ابن خالد القولني من غري مراعا  ألوائل السطور وآخرها، وللفصل 
 بني املتضايفني وحنو ذلك.

ى  أثناء السطر، أما إن كاان أول سطر ضرب علوقال القاضي عياض: هذا إذا تساوت الكلمتان يف املنازل أبن كانتا يف
 الثاين أو آخره فعلى األول يضرب صوانً ألوائل السطور وأواخرها عن الطمس،أو الثانية أول  سطر،واألوىل آخر سطر 

 

                                                           
 .111ة ابن الصالح.ص ،ابن الصالح.مقدم100.ص2،السخاوي.فتح املغيث.ج113: 116. ص1تدريب الراوي.جينظر السيوطي.53
 .  170،  عياض .اإلملاع. ص  606،الرامهرمزي. احملدث الفاصل . ص 11،  13. ص2السخاوي .فتح املغيث. جينظر :  54
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آخر فعلى آخر السطر; ألن مراعا  أول السطر أوىل،فإن تكرر املضاف واملضاف إليه،أو املوصوف والصفة وحنوه روعي 
صادهما أبن ال يضرب على املتكرر بينهما، بل على األول يف املضاف واملوصوف،أو اآلخر يف املضاف إليه والصفة؛ألن ات

 ذلك مضطر إليه للفهم،
 55فمراعاته أوىل من مراعا  حتسني الصور  يف اخلط. 
 الفرع الرابع : إصالح اللحن واخلطأ : 

اخلطأ ابلتحريف، أو التصحيف يف الكتاب أو إبقائه كما هو  اختلف احملدثون يف إصالح اللحن يف اإلعراب، أو
وتصحيحه يف هامش الكتاب، ورجح  القاضي عياض نقاًل عن أكثر الشيوخ  إبقاءه كما هو وتصحيحه يف ادهامش 
 أخذاً  مما استقر عليه عملهم، فيكتب الراوي على احلاشية: كذا قال، والصواب كذا؛ لئال جيسر على ذلك من ال حيسن
ويتلسط من ال يعلم ،قال ابن الصالح:" وأما إصالح ذلك وتغيريه يف كتابه وأصله، فالصواب تركه، وتقرير ما وقع يف 
األصل على ما هو عليه، مع التضبيب عليه، وبيان الصواب خارجا يف احلاشية، فإن ذلك أمجع للمصلحة وأنفى 

 .56للمفسد "
 لتسويد عن الكتاب، وكثرياً ما نرى ما يتومهه كثري من أهلأي: ملا فيه من اجلمع بني األمرين، ونفي ا 
 صواابً ذا وجه صحيح، وإن خفي، واستغرب ال سيما فيما يعدونه خطأ  -ورمبا غريوه  -العلم خطأ  

. ولذلك كان من شأن احلذاق املتقنني إصالح النصوص 57من جهة العربية، وذلك لكثر  لغات العرب وتشعبها
 كما سيأيت بعد يف اصطالحات الكتابة .  58، والتمريضابلتصحيح، والتضبيب

 املبحث الرابع : ضبط النص عند احملدثني :
 اتفق احملدثون على أمهية االعتناء ابلنصوص و اخلطوط  والكتب ضبطاً واتقاانً وعبار   الرامهرمزي 
 . 59والقاض عياض تقتضي وجوب ضبط اخلط الذي يكتبونه أو حيصلونه خبط الغري 
 

                                                           
 .172، عياض. اإلملاع . ص  607. ص ،الرامهرمزي. احملدث الفاصل. ص 1ينظر: السيوطي. تدريب الرواي . ج 55
 .220، 112ابن الصالح .مقدمة ابن الصالح . ص 56
 .31. ص2. دار الكتب العلمية.ج1هـ.فتح الباقي بشرح ألفية العراقي حتقيق: ماهر الفحل.ط1122كراي بن حممداألنصاري .ينظر: ز  57
 . 212يراجع العراقي. التقييد واإليضاح . ص  58
 .12. ص 2.ج ،السخاوي. فتح املغيث12،ابن دقيق العيد . االقرتاح . ص  111اإلملاع . صيراجع : عياض .   59
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 لب االول: النقط والشكل :املط
يقول ابن الصالح :" إن على كتبة احلديث، وطلبته صرف ادهمة إىل ضبط ما يكتبونه، أو حيصلونه خبط الغري من  

مروايهتم على الوجه الذي رووه شكال، ونقطا يؤمن معهما االلتباس، وكثريا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه، وتيقظه، 
إلنسان معرض للنسيان، وأول انس أول الناس، وإعدام املكتوب مينع من استعدامه، وشكله وذلك وخيم العاقبة، فإن ا

 .  60مينع من إشكاله
قال السخاوي: "]فائد [ : ومما ينبه عليه شيئان: أحدمها أنه ينبغي التيقظ ملا يقع من الضبط نقطًا وشكاًل يف خط 

تثىن فإن ذلك مما خيفى، ورمبا ال مييزه احلذاق.. الثاين: قد اساألئمة بغري خطوطهم ولو كان صواابً ، فضال عن غريه ، 
ابن النفيس مما تقدم القرآن الكرمي وقال: إن األوىل جتريده عن اإلعدام واإلعراب ; ألن هذه مجيعها زوائد على املنت، 

 ومبا تقرر يف كون دقة اخلط قد تقتضي االلتباس كان 
   61إيضاحه مما يتم به الضبط" 

 الثاين :ضبط املشكل :املطلب 
ضبط املشكل خاصة هو من املهمات عند احملدثني وقد بني ابن الصالح ذلك، وكيفية رسم ضبط املشكل فقال : " 
ال ينبغي أن يتعىن بتقييد الواضح الذي ال يكاد يلتبس، وقد أحسن من قال: إمنا يشكل ما يشكل ... وحكى غريه 

ا ال يشكل، وذلك ألن املبتدئ، وغري املتبحر يف العلم ال مييز ما يشكل مما عن قوم أنه ينبغي أن يشكل ما يشكل، وم
 ال يشكل، وال صواب اإلعراب من خطئه.

من أمساء الناس  بضبط امللتبس -من بني ما يلتبس  -وهذا بيان أمور مفيد  يف ذلك:أحدها: ينبغي أن يكون اعتناؤه 
 ا مبا قبل، وما بعد.أكثر، فإهنا ال تستدرك ابملعىن، وال يستدل عليه

 الثاين: يستحب يف األلفاظ املشكلة أن يكرر ضبطها، أبن يضبطها يف منت الكتاب، مث يكتبها قبالة 
 
 
 

                                                           
 .132ص ابن الصالح .مقدمة ابن الصالح .  60
 .11، 13. ص  2فتح املغيث  السخاوي . 61
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ذلك يف احلاشية مفرد  مضبوطة، فإن ذلك أبلغ يف إابنتها، وأبعد من التباسها، وما ضبطه يف أثناء األسطر رمبا داخله 
ال سيما عند دقة اخلط، وضيق األسطر، وهبذا جرى رسم مجاعة من أهل الضبط نقط غريه وشكله، مما فوقه، وحتته، 

"62 . 
 املطلب الثالث :كيفية ضبط احلروف املهملة : 
كما تضبط احلروف املعدمة ابلنقط كذلك ضبط احملدثون احلروف املهمالت غري املعدمة بعالمة اإلمهال، لتدل على   

 ذلك طرق :عدم إعدامها) يعين عدم نقطها( ودهم يف 
قلب النقط، فتدعل النقط اليت فوق املعدمات حتت ما يشاكلها من املهمالت، فينقط حتت الراء، والصاد،   -1

والطاء، والعني، وحنوها من املهمالت وذكر بعضهم أن النقط اليت حتت السني املهملة تكون مبسوطة صفاً، واليت فوق 
 الشني املعدمة تكون كاألاثيف.

 اإلمهال فوق احلروف املهملة كقالمة الظفر، مضدعة على قفاها.جعل عالمة  -2
جعل حتت احلاء املهملة حاء مفرد  صغري ، وكذا حتت الدال، والطاء، والصاد، والسني، والعني، وسائر احلروف  -2

 املهملة امللتبسة مثل ذلك.
رف ثريون، كعالمة من جيعل فوق احلوهناك من العالمات ما هو موجود يف كثري من الكتب القدمية، وال يفطن له ك

 .63املهمل خطاً صغرياً، وكعالمة من جيعل حتت احلرف املهمل مثل ادهمز  
وقال ابن دقيق العيد :" ورأيت بعض إذا تكررت كلمات أو كلمة يكتب عددها يف احلاشية حبروف اجلمل، ورمبا كتبوا 

 .64ما يدل على الضبط أبلفاظه كاملة دالة عليه" 
 
 
 
 
 

                                                           
 .131، 132ينظر :ابن الصالح . مقدمة ابن الصالح . ص  62
 . 136،  131ينظر :املرجع السابق . ص  63
 .12ابن دقيق العيد. االقرتاح . ص  64
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 بحث اخلامس : قواعد الكتابة واخلط واالصطالحات والرموز عند احملدثني :امل
 املطلب األول : قواعد الكتابة واخلط : 

اعتىن  احملدثون بقواعد الكتابة واخلط، وقد نقل الزركشي عن املاوردي فصاًل مهمًا عن الكتابة، ومن ذلك أنه جيب 
تبه ا: تقومي احلروف على أشكادها املوضوعة دها،والثاين: ضبط ما اشعلى املشتغل ابلعلم واخلط أمرين رئيسني: أحدمه

 .65منها ابلنقط واألشكال املميز  دها
 وذكر احملدثون قواعد أخرى ينبغي مراعاهتا أثناء الكتابة غري ما سبق منها: 

 ولة صحتقيق اخلط وحتسينه وهو: أن مييز كل حرف بصورته املميز  له حبيث ال تشتبه العني املو  - 1 
 ابلفاء أو القاف، واملفصولة ابحلاء أو اخلاء.

 جتنب اخلط الدقيق من غري عذر يقتضيه. -2
جتنب التعليق وهو :خلط احلروف اليت ينبغي تفرقتها، وإذهاب أسنان ما ينبغي إقامة أسنانه، وطمس ما ينبغي  -2

 إظهار بياضه.
 مع بعثر  احلروف وعدم إقامة األسنان.وهو:خفة اليد -بفتح أوله وإسكان اثنيه -جتنب املشق -1
الكتابة ابحلرب أوىل من املداد; ألنه أثبت، ويكون احلرب براقاً جارايً،وال يكون القلم صلباً جداً، وال رخواً جداً وغري  -1

 .66ذلك من تفصيالت عن أدوات النسخ والكتابة بينها اخلطيب البغدادي يف جامعه
اقي سوله،  فيكره له يف مثل )عبد هللا بن فالن( أن يكتب )عبد( يف آخر سطر، والبيكره فصل مضاف أمساء هللا ور  -6

يف أول السطر اآلخر، وهكذا يكره أن يكتب )قال رسول( يف آخر سطر، ويكتب يف أول السطر الذي يليه )هللا صلى 
 .67هللا تعاىل عليه وسلم(، وما أشبه ذلك 

 احملدثني واالختصارات والرموز :املطلب الثاين: اصطالحات الكتابة عند 
 وهو مما يتوقف عليه حسن االنتفاع ابلكتب احلديثية املخطوطة وسالمة األخذ منها:

 

                                                           
. 1م .النكت على مقدمة ابن الصالح. حتقيق:د. زين العابدين بن حممد.ط1113 -هـ 1111هبادر . حممد بن عبد هللا بن الزركشي، ينظر :   65

 . 161. ص 2الرايض: أضواء السلف. ج
 .262: 212. ص 1، اخلطيب البغدادي.اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع.ج11: 11. ص : 2ينظر:السخاوي.فتح املغيث. ج66
 . 71: 12.ص  2.يراحع: السخاوي.فتح املغيث. ففيه تفصيل وأتصيل:ج 110: 132الصالح : ص مقدمة ابن ابن الصالح. ينظر: 67
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 الفرع األول : حكم االصطالح والرمز عند احملدثني  :  
يف كتابه بني  عأواًل: قالوا :ال ينبغي أن يصطلح مع نفسه يف كتابه مبا ال يفهمه غريه، فيوقعه يف حري ، كفعل من جيم 

يف أول كتابه،  -رواايت خمتلفة، ويرمز إىل رواية كل راو حبرف واحد من امسه، أو حرفني، وما أشبه ذلك. اثنياً: إن بني 
 مراده بتلك العالمات والرموز، فال أبس، ومع ذلك فاألوىل أن -أو آخره 

 .68 يقتصر على العالمة ببعضه يتدنب الرمز، ويكتب عند كل رواية اسم راويها بكماله خمتصراً، وال 
 . 69اثلثاً:  جيتنب أن يرمز للصال  على النيب صلى هللا عليه وسلم ب) ص( أو ) صلعم(

 الفرع الثاين :من أهم اصطالحات احملدثني ورموزهم :
ستحب . وا 70الدارات : مجع دار  وهي حلقة منفرجة أو مطبقة للفصل هبا بني احلديثني ومتييز أحدمها عن اآلخر – 1

اخلطيب أن تكون الدارات غفاًل، فإذا عارض فكل حديث يفرغ من عرضه ينقط يف الدار  اليت تليه نقطة، أو خيط يف 
 وسطها خطاً. قال: وقد كان بعض أهل العلم ال يعتد من مساعه إال 

 .  71مبا كان  كذلك، أو يف معناه
 ا لعله يكون آبخره من إيضاح لغريبقال السخاوي :" ومقتضاه استحباهبا أيضاً بني احلديث وبني م

وشرح ملعىن وحنو ذلك مما كان إغفاله أو ما يقوم مقامه أحد أسباب اإلدراج من ابب أوىل... ومنهم من ال يقتصر 
 . 72عليها بل يرتك بقية السطر بياضاً، وكذا يفعل يف الرتاجم ورءوس املسائل، وما أنفع ذلك"

 ، سناد : غلب على كتبة احلديث االقتصار يف اخلط على الرمز يف حدثنا وأخربانالرمز لأللفاظ اليت تتكرر يف اإل -2
لتكررها وشاع ذلك حبيث ال  يلتبس)فيكتبون من حدثنا الثاء والنون واأللف) ثنا( وحيذفون احلاء والدال، وقد حتذف 

 بل النون وإنال حتسن زايد  الباء قالثاء أيضا ويقتصر على الضمري)ان(.و يكتبون من أخربان )أان( أي ادهمز  والضمري و 
 
 

                                                           
 . 136ينظر : ابن الصالح . مقدمة ابن الصالح .  68
 .72. ص2السخاوي .فتح املغيث . ج 69
 . 62. ص 2ينظر: املرجع السابق  .ج  70
 .227.  ص 1اخلطيب البغدادي . اجلامع ألخالق الراوي . جينظر:   71
 .  62. ص2السخاوي .فتح املغيث . ج72



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 2, 2017 

 
 23 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

فعله البيهقي وغريه، لئال تلتبس برمز حدثنا، وقد تزاد راء بعد األلف قبل النون أو خاء كما وجد يف خط املغاربة و  
 .73قد تزاد دال أول رمز حدثنا) دثنا ( وحيذف احلاء فقط 

 وضع " ح " بني األسانيد : يف كل من احلديث أو الكتاب أو حنومها مما يرومون اجلمع بني إسناديه  -2
أو أسانيده، عند انتقال من سند لغريه " ح " ابلقصر مهملة مفرد ، وهي يف كتب املتأخرين أكثر، ويف صحيح مسلم 

 .74ا، وميرأكثر منها يف البخاري، واملختار أنه يقول عند الوصول إليها: ح
 اصطالحات احملدثني يف إصالح اخلطأ أو التنبيه على عدمه :

التصحيح : هو كتابة "صح" على الكالم، أو عنده، وذلك إذا كان الكالم صحيحًا رواية ومعىن غري أنه عرضة  -1
 للشك أو اخلالف، فيكتب عليه "صح" ليعرف أنه مل يغفل عنه، وأنه قد ضبط وصح على ذلك الوجه.

تضبيب: ويسمى أيضا التمريض، وجيعل على الكالم الذي صح وروده كذلك من جهة النقل غري أنه فاسد لفظاً ال -1
أو معىن، أو ضعيف، أو انقص، مثل أن يكون غري جائز من حيث العربيةأو يكون شاذاً وما أشبه ذلك. فيمد على 

التنبه  ا كيال يظن ضرابً وصورته هكذا صـ. وينبغيمثل هذا الكالم خط أوله مثل الصاد، وال يلزق ابلكلمة املعلم عليه
إىل أن بعض النسخ استعمل فيها عالمة التصحيح خمتصر  على احلرف األول،وقد يشتبه ابلضبة، فال بد يف ذلك من 

 .75التيقظ،والفطنة من خري ما أوتيه اإلنسان
 . 76البحثالتخريج واللحق، والضرب،وضبط احلروف املهملة: سبق ذكره يف - 3،  7،  6

 املبحث السادس:  صناعة احلواشي عند احملدثني :
 املطلب األول : املقصود ابحلاشية وما ينبغي فيها : 

 املقصود ابحلاشية :جانيب الصفحة ال أسفلها، واحلواشي يف الكتب احلديثية تقوم مقام ادهوامش يف فن
 
 

                                                           
 .211، 213العراقي . التقييد وااليضاح. ص  ،111. ص 1ينظر:السيوطي. تدريب الراوي . ج 73
 .  121. ص 1، السيوطي. تدريب الراوي . ج111. ص  2ينظر: السخاوي. فتح املغيث . ج 74
،يراجع السخاوي .فتح 227، 126. دمشق .سورية :دار الفكر. ص 2احلديث. طم .منهج النقد يف علوم 1117-هـ 1113نور الدين حممد عرت.  75

 .16: 12. ص 2املغيث . ج
 من  البحث .  04،  00،  01ينظر ص  76
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التحقيق املعاصر،واحملدثون يقتصرون يف احلواشي على الفوائد املهمة اليت الغىن عنها، وال يثقلونه بنقل املسائل غري  
 .77املهمة، وهو مقصود فن التحقيق اجليد

 زقال العلموي :" وال ينبغي أن يكتب إال الفوائد املهمة املتعلقة بذلك الكتاب واحملل مثل تنبيه على إشكال أو احرتا
 .78أو رمز أو خطأ وحنو ذلك، وال يسوده بنقل املسائل والفروع الغريبة، وال يكثر احلواشي كثر  يظلم منها الكتاب"

: أهنا  أتخذ حكم وجاد  الكتاب، قال السخاوي :"  ويلتحق بذلك ما  املطلب الثاين :حكم النقل من احلواشي
ي فإن كان خبط معروف ; فال أبس بنقلها وعزوها إىل من هيوجد حبواشي الكتب من الفوائد والتقييدات وحنو ذلك، 

له، وإال فال جيوز اعتمادها إال لعامل متقن، ورمبا تكون تلك احلواشي خبط شخص وليست له، أو بعضها له وبعضها 
 .79لغريه فيشتبه ذلك على انقله "

 املطلب الثالث : طرق احملدثني يف احلواشي : 
ج على احلواشي  أجوده أن خيرج من موضعه حىت يلحق به طرف احلرف املبتدأ به من قال الرامهرمزي :"التخري  -1

 .80الكلمة الساقطة يف احلاشية، ويكتب يف الطرف الثاين حرف واحد مما يتصل به يف الدفرت، ليدل أن الكالم قد انتظم"
حنو أو اختالف رواية، أو نسخة، و إذا كان ما خيرج يف احلاشية مما ليس من األصل من شرح، أو تنبيه على غلط،  -2

ذلك، فذهب القاضي عياض  إىل أنه ال خيرج لذلك خط ختريج، لئال يدخل اللبس، وحيسب من األصل، وأنه ال خيرج 
إال ملا هو من نفس األصل إمنا جيعل على احلرف املقصود بذلك التخريج عالمة كالضبة، أو التصحيح إيذاانً به.واختار 

ج خط يقع على نفس الكلمة اليت من أجلها خرج املخرج يف احلاشية،وختريج اللحق يقع بني ابن الصالح أن خير 
 .81الكلمتني اللتني بينهما سقط الساقط

 كثري من العلماء جيعلون للتعليق يف احلاشية عالمة على هيئة احلاء اليت يف أول الكلمة متصال خبط-2
 
 

                                                           
 . 1،6م. ضبط النص والتعليق عليه.مؤسسة الرسالة.ص1132،بشار عواد. 21، 11صالح الدين املندد.قواعد حتقيق املخطوطات.ص77
م .العقد التليد يف اختصار الدر النضيد = املعيد يف أدب املفيد واملستفيد. بن إمساعيل 2001ه/1121ط بن موسى بن حممد . العلموي ، عبد الباس 78

 .266، 261. مكتبة الثقافة الدينية . ص 1.حتقيق: الدكتور/ مروان العطية. ط
 .21ص   2السخاوي . فتح املغيث .ج 79
 . 606احملدث الفاصل . صالرامهرمزي . 80
 . 116ينظر: ابن الصالج .مقدمة ابن الصالح. ص   81
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  82عليه نقط كالشني هكذا حشـ. 
قيق املخطوطات عند احملدثني نسخة اإلمام شرف الدين اليونيين  لصحيح اإلمام البخاري منوذجاً تطبيق قواعد حت

: 
 ه(من 216ه(  للدامع الصحيح" صحيح البخاري " املتوىف ) 701تعد نسخة احلافظ اليونيين  املتوىف)

الح النسخ واملقابالت وضبط، وإص أفضل النسخ وأدقها وأكثرها حتقيقاً ومقابلة فهي تعد منوذجاً حيتذى به يف حتقيق،
بينها، ودهي من أكرب األدلة على معرفة وتطبيق، وحتري علماء احلديث لقواعد حتقيق املخطوطات قبل سبعة قرون ويزيد، 

رمحه هللا تعاىل بضبط رواية اجلامع الصحيح،  83فقد اعتىن احلافظ شرف الدين علّي بن حممد بن أيب احلسني اليونيين
املوقوف أبصل مسموع على احلافظ أيب ذر ادهروي، وأبصل مسموع على األصيلي، وأبصل احلافظ أيب وقابل أصله 

القاسم بن عساكر، وأبصل مسموع على أيب الوقت حبضر  اإلمام مجال الدين بن مالك بدمشق سنة ست وسبعني 
اإلشار  إىل  ستعان ابلرموز يفوستمائة، وقد ابلغ يف ضبط ألفاظ الصحيح جامعًا فيه الرواايت اليت ذكرت، وقد ا

اختالف النسخ، ووضع بعض حروف ادهداء كعالمات على خالف الروا  املختلفني، وبذلك ضبط رواايهتم مجتمعة 
أبخصر طريق، وحرر ألفاظ الكتاب على حنو ما هو اثبت عند أصحاب األصول األربعة اليت قابل عليها أصله، ولقد 

 مع ملزيد اعتنائه وضبصه، ومقابلته على األصول املذكور  وكثر  ممارسته له، حىت أنعّول الناس عليه يف رواايت اجلا
احلافظ مشس الدين الذهيب حكى عنه أنه قابله يف سنة واحد  إحدى عشر  مر ،و كان ابن مالك ملا حضر عند املقابلة 

فإن أجاب أبنه  يونيين هل الرواية فيه كذلك،املذكور  إذا مّر من األلفاظ يرتاءى أنه خمالف لقوانني العربية قال للشرف ال
 .84منها شرع ابن مالك يف توجيهها حسب إمكانه، ومن مث وضع كتابه املسمى بشواهد التوضيح

 احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات وبعد : اخلامتة :
حدِّثني قد أصلوا ووضعوا

ُ
 القواعد فقد كشف لنا البحث بعد التطواف مع الكتب احلدِّيثية أن امل

 
 

                                                           
 . 226نور الدين عرت . منهج النقد . ص  82
،الذهيب ، حممد بن أمحد بن عثمان. 120.بريوت:دار الكتب العلمية .ص  1.طبقات احلفاظ.ط 1102يراجع :السيوطي ، عبد الرمحن بن أيب بكر.  83

 . 161.الطائف : مكتبة الصديق. ص 1حممد احلبيب.طه. املعدم املختص ابحملدثني .حتقيق: د.  1103
 .10.ص 11.مصر: املطبعة الكربى األمريية.ج 7.إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .ط1222ينظر: القسطالين،أمحد بن حممد.  84
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األساسية ألصول حتقيق  املخطوطات، وكثري من مكمالته مبعناه املعاصر،وأن دهم السبق يف أتسيس أصول وقواعد علم  
املخطوطات، وأن معرفة هذه القواعد ودراستها عندهم اليستغىن عنه ملن رام حتقيق الرتاث اإلسالمي خاصة املخطوطات 

 وصل إليها البحث:  احلديثية منه، ومن أهم النتائج اليت
وصحابته عند كتابتهم وتدوينهم للقرآن  إن أصول حتقيق املخطوطات قد طبقها  املسلمون منذ عصر النيب  -1

 الكرمي والسنة النبوية .
تدوين وتقعيد أصول حتقيق املخطوطات مت مع تصنيف احملدثني لعلوم احلديث يف القرن الرابع ادهدري، وهو جزء  -2

 من مباحث علوم احلديث املتنوعة . 
أصول حتقيق املخطوطات اليت قام احملدثون بتقعيدها هي: التحقق من صحة خط الكتاب ونسبته إىل صاحبه،  -2

تماد النسخة األم عند اختالف النسخ، واملقابلة بنفسه أو مع غريه ،إصالح النص الناقص،وعالج املقابلة بني النسخ، واع
 اخلطأ ، وضبط النص،وتقرير قواعد للكتابة والرموز وكيفية احلواشي . 

اعتىن  احملدثون اعتناء كبريًا ابلتحقق من صحة خط الكتاب، ونسبته إىل صاحبه، وجعلوا ذلك شرطًا لصحة  -1 
اية ابلوجاد ، كما أوجبوا التوثق من ذلك عند النقل من كتب العلم واحلواشي،كما أوجبوا على احملدث ضبط كتابه، الرو 

 وصيانته من التغيري، والتأكد من اخلط .
احملدثون يوجبون املقابلة بني النسخ وعرضها، وال يعتدون بنسخة مل تقابل أبصلها، أو فرع مقابل أبصله، وهذا نظري -1

 النسخ، وحتديد النسخة اليت حتصل هبا املقابلة . درجات
احملدثون يقررون اعتماد النسخة األم عند اختالف النسخ، مث يعتىن بضبط النسخ األخرى، وبيان ما وقع التخالف  -6

 فيه من زايد  أونقص أو إبدال أو حنوه يف احلاشية، مع كتابة اسم صاحبها أو الرمز له.   
  كيفية املقابلة بنفسه، أو بغريه املوثوق بضبطه،ورجح بعضهم التفصيل.اختلف احملدثون يف  -7
 نص احملدثون على طرق إصالح النص يف حاالت النقص ، أوالزايد  ،أو التكرار، أو اخلطأ . -3
 أكد احملدثون على أمهية ضبط النص واخلط الذي يكتبون به، أو حيصلونه من الغري،خاصة املشكل،   -1

 املهملة ودهم يف ذلك طرق معروفة .واحلروف 
 اعتىن احملدثون بقواعد الكتابة، وقرروا جتنب االختصار والرمز إال مع البيان. -10
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عرف احملدثون صناعة احلواشي، وهي تقوم مقام ادهوامش يف فن التحقيق املعاصر،واحملدثون يقتصرون يف احلواشي  – 11
 على الفوائد املهمة اليت الغىن عنها .

 من أهم التوصيات :و 
حث من يتصدى لتحقيق املخطوطات من غري املتخصصني يف علم احلديث على دراسة قواعد احملدثني،  -1

 واصطالحاهتم، ورموزهم قبل عملهم يف فن التحقيق خاصة إذا كان املخطوط حديثياً .
غلني بتحقيق ية خاصة املشتأن  تشكل جلنة من املتخصصني يف علم احلديث وغريهم من أهل التخصصات الشرع  -2

الرتاث؛ لوضع منهج موحد لتحقيق كتب الرتاث اإلسالمي، وعمل معدم شامل ملصطالحات ورموز العلوم الشرعية، 
 واالستفاد  من قواعد احملدثني يف فن حتقيق املخطوط . 

 املراجع واملصادر :
ر ملعاين تنقيح األنظار .حتقيق: أبو عبد م.توضيح األفكا1117هـ/1117األمري الصنعاين، حممد بن إمساعيل.  -1

 لبنان: دار الكتب العلمية.  -. بريوت 1الرمحن صالح بن حممد بن عويضة .ط
 . عامل الكتب. 1م .معدم اللغة العربية املعاصر  .ط 2003 -هـ  1121أمحد خمتار عبد احلميد.  -2
ح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه هـ . اجلامع املسند الصحي1122البخاري ، حممد بن إمساعيل.  -2

، دار طوق 1وسلم وسننه وأايمه = صحيح البخاري. عبدهللا البخاري اجلعفي.حتقيق: حممد زهري بن انصر الناصر .ط
 الندا .

 حَممَّد كامِّل -م.سنن أيب داود . حتقيق: شَعيب األرنؤوط  2001 -هـ  1120أبو داود، سليمان بن األشعث . -1
 . دار الرسالة العاملية.1بللي.ط قره
. املنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث النبوي. حتقيق: د. حميي 1106ابن مجاعة، حممد بن إبراهيم بن سعد.  -1

 . دمشق: دار الفكر.2الدين عبد الرمحن رمضان.ط
قيق: مصطلح أهل األثر حتم.نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف  2000هـ / 1121أمحد بن علي. ابن حدر،  -6

 . دمشق: مطبعة الصباح.2نور الدين عرت. ط
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.فتح الباري شرح صحيح البخاري.بريوت: دار املعرفة.رقم كتبه وأبوابه 1271ابن حدر ،أمحد بن علي.  -7
 وأحاديثه:حممد فؤاد عبد الباقي قام إبخراجه وصححه: حمب الدين اخلطيب.

احملكم واحمليط األعظم. حتقيق: عبد احلميد . م 2000 -هـ  1121علي بن إمساعيل. ابن سيده، -3
 .بريوت: دار الكتب العلمية. 1هنداوي.ط

 ابن دقيق العيد، حممد بن علي. االقرتاح يف بيان االصطالح . بريوت :دار الكتب العلمية . -1
ث، ويُعرف مبقدمة ابن م. معرفة أنواع علوم احلدي1136 -هـ 1106، عثمان بن عبد الرمحن. ابن الصالح  -10

 الصالح .حتقيق: نور الدين عرت.سوراي : دار الفكر.بريوت دار الفكر املعاصر .
.بريوت. لبنان:دار الكتب 2. إمساعيل بن عمر. اختصار علوم احلديث.حتقيق: أمحد حممد شاكر.طابن كثري -11

 العلمية.
املنار املنيف يف الصحيح والضعيف. حتقيق:  .م1170هـ/1210حممد بن أيب بكر بن أيوب . ابن القيم ،   -12

 .. حلب :مكتبة املطبوعات اإلسالمية 1عبد الفتاح أبو غد . ط
 .بريوت: دار صادر .2ه. لسان العرب.ط 1111ابن منظور ، حممد بن مكرم .  -12
 م. ضبط النص والتعليق عليه. مؤسسة الرسالة. 1132بشار عواد.  -11

م. النكت الوفية مبا يف شرح األلفية . حتقيق: ماهر  2007هـ /  1123البقاعي،برهان الدين إبراهيم بن عمر. -11 
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ABSTRACT 

 

The Arab Islamic manuscripts, particularly paintings manuscripts are important 

where it received us light on many of the aspects of civilization as it involves many 

architectural installations variety civilian that the artist has not ignored to ornament 

much of diverse motifs from the plants, and fees for living organisms As well as 

written motifs and I'm focused on this research on The written motifs, And on the 

Arab notably that executed on the painting buildings Which varied between 

civilian facilities such as palaces and religious establishments such as mosques. 

These Inscriptions have also varied in terms of content, Where varied between 

documentaries texts included the names of some of the sultans and their surnames 

and the date of copying the manuscript that contains these painting buildings 

sometimes comic concludes propaganda words of the sultans, and the inscriptions 

reflects the theme of the miniature itself, as varied in terms of the types of 

calligraphies that are carried out. 
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 املّلخص

وخاصة املصورة من األمهية مبكان حيث تلقى لنا الضوء على كثري من  النواحى تعترب املخطوطات العربية اإلسالمية 
احلضارية مبا تشتمل عليه من منشآت معمارية مصورة كثرية ومتنوعة، والىت مل يغفل الفنان بزخرفتها بكثري من الزخارف 

لى الزخارف ىف هذا البحث ع املتنوعة من نباتية، وهندسية، ورسوم كائنات حية، وكذلك بزخارف كتابية، وقد ركزت
الكتابية وعلى األخص العربية الىت نُفذت على املنشآت املعمارية املصورة ىف خمطوطات مدرسة خبارى، والىت تنوعت 
مابني منشآت مدنية مثل القصور ومنشآت دينية مثل املساجد، وقد تنوعت هذه الكتاابت أيضاً من حيث املضمون 

لى ية تضمنت أمساء بعض السالطني والقاهبم واتريخ نسخ املخطوطة الىت حتتوى عحيث تنوعت مابني نصوص تسجيل
هذه العمائر املصورة وختتم احياان بعبارة دعائية للسالطني، وكتاابت تعرب عن موضوع الصورة نفسها، كما تنوعت من 

 حيث أنواع اخلطوط الىت نفذت هبا. 
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 املقدمة : 
اإلسالمية وخاصة املزوقة مبا حتتويه من تصاوير تلقى الضوء على كثري من النواحى احلضارية  تكمن أمهية املخطوطات

املختلفة للعصور الىت رمست هبا هذه التصاوير من عمائر متنوعة مابني عمائر مدنية تتمثل ىف القصور واملنازل، وعمائر 
رحيية واملقابر وغريها ائر جنائزية تتمثل ىف القباب الضدينية تتمثل ىف املساجد، وعمائر تعليمية تتمثل ىف املدارس، وعم

من العمائر، والىت مل يغفل الفنان عن زخرفتها بكثري من الزخارف املتعددة من هندسية، ونباتية، ورسوم كائنات حية، 
 وكتاابت فارسية وعربية.

داث السياسية تعكس لنا كثرياً من األح وتعد الكتاابت العربية املُنفذة على هذه العمائر من األمهية مبكان حيث كانت
واالقتصادية واالجتماعية اهلامة للعصر الىت رمست فيه هذه الصور، حيث ميكن أن نقول أن هذه الصور مبا عليها من  

 كتاابت تعترب مرآة عصرها.
حلال أوسع انتشاراً ا وقد متيز الفن اإلسالمى عن غريه من الفنون األخرى ابستعمال الكتابة العربية اليت كانت بطبيعة

. واعظم (2)كعنصر زخريف ملا تتميز به حروفها من مجال ومرونة وليونة وقابلية ىف التشكيل والتصنيف  (1)وأعظم نفوذاً 
شاهد جلليل قدر الكتابة وأقوى دليل على رفعة شأهنا أن هللا تعاىل نسب تعليمها إىل نفسه، وآعتده من وافر كرمه 

آلية مع مايروى أن هذه ا " أقرأ وربك األكرم الذى عّلم ابلقّلم عّلم اإلنسان مامل يعّلم" وإفضاله فقال عز آمسه: 
واليت قبلها مفتتح الوحى وأول التنزيل على أشرف نىب وأكرم مرسل صلى هللا عليه وسلم، وىف ذلك من االهتمام بشأهنا 

وإن عّليكم من مالئكته فقال جلت قدرته "ورفعة حملها ماال خفاء فيه. مث بني شرفها أبن وصف هبا احلفظة الكرام 
أتكيداً  وال أعلى رتبة وأبذخ شرفاً مما وصف هللا تعاىل به مالئكته ونعت به حفظته، مث زاد ذلك  حلافظني كراماً كاتبني"

 ن  )ووفر حمله إجالال وتعظيماً أبن أقسم ابلقلم الذى هو آلة الكتابة ومايسطر به فقال تقدست عظمته: 
 
 
 

                                                           
 . 11م، ص1391، 1، ترمجة زكى حممد حسن،  جتراث اإلسالم يف الفنون الفرعية والتصوير والعمارةكريسىت، ارنولد برجيز، ( 1)
م،ص 2009، الطبعة األوىل، األسكندرية، ، م دراسة أثرية فنية17 -11ه/ 11 -8النسيج ىف العامل اإلسالمى منذ القرن عائشة عبد العزيز التهامى،  (2)

908. 
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. واإلقسام اليقع منه سبحانه إال بشريف ما أبدع، وكرمي ما اخرتع:  ومايسطرون ما أنت بنعمة ربك مبجنون( والقّلم
 .(3)كالشمس والقمر والنجوم وحنوها إىل غري ذلك من اآلايت الدالة على شرفها ورفعة قدرها

 ك أيضاً، وكانت تسري إىل الفرس والرت ومل يقتصر االهتمام ابلنصوص الكتابية وخاصة العربية على العرب فقط بل تعداه 
جنباً إىل جنب مع الكتاابت الفارسية والرتكية، بل ونالحظ ىف هذا البحث أن اهتمام الرت ك ابلكتاابت العربية وخاصة 
على العمائر املصورة سواء أكانت دينية أو مدنية كان أكرب بكثري من اهتمام العرب أنفسهم، وقد لعبت الكتاابت 

را هاماً وابرزاً كأسلوب مجاىل استخدمه الفنان ىف حتلية العمائر اإلسالمية، ومل يقتصر األمر إىل ذلك بل تعداه العربية دو 
مبختلف موادها وأنواعها، ووجد الفنان وخاصة املسلم ىف هذه الكتاابت أرضية خصبة ليظهر  (4)إىل التحف التطبيقية

الفنان اليستطيع  ا القرأن والسنة على أهنا حمرمة أو هبا كراهية وجتعلشخصيته وثقافته ويبعد عن املوضوعات الىت نص فيه
 العمل حبرية وإببداع.

" املورواثت القدمية بني  بـــ ويعدهذا البحث ىف احلقيقة استكماالً لبحث أخر مت القائه ىف املؤمتر الدوىل السادس املعنون
دراسة حتّليّلية  "ني مشس ونشر مبجلة املركز حتت عنوان مبركز الربدايت جبامعة عالشفاهية والكتابية والتجسيد" 

يث قمت أواًل حلّلكتاابت العربية املنفذة عّلى العمائر املصورة ىف تصاوير خمطوطات املدرسة العربية واإليرانية. 
ن املدارس م بتحليل الكتاابت املنفذة على العمائر املصورة ىف تصاوير املدرسة العربية والىت كانت أكثر وأوسع انتشاراً 

الفنية األخرى، وقمت بتوضيح العالقة بني النص العرىب املكتوب على هذه العمائر وبني هذه العمائر املصورة نفسها، 
ومدلول النصوص، وما احتوته من أمساء خلفاء، وسالطني، وألقاب، ونصوص تسجيلية، وعبارات دعائية، مث طبقت 

فة إال أن املدارس اإليرانية وعلى الرغم من أن اللغة الفارسية كانت مُنتشرة نفس املنهج على املدارس اإليرانية املختل
بشكل كبري وكانت لغة البالط واألدب ىف ذلك الوقت كانت أكثر ثراء ىف استخدام الكتاابت العربية عن املدرسة 

 يلية، وحكم، وأشعار، جالعربية، حيث تنوعت فيها مضامني الكتاابت مابني آايت قرأنية، وأحاديث نبوية، ونصوص تس
 

                                                           
 . 91م، ص1322اىب العباس أمحد القلقشندى، صبح األعشى ىف صناعة األنشا، دار الكتب املصؤية، القاهرة،  (3)
 عنوان،بن الباحثني بدراسة الكتاابت املنفذة على التحف التطبيقية منهم على سبيل املثال ال احلصر د/ شبل إبراهيم عبيد ىف رسالته للماجستري قام العديد م (4)

م، وكذلك رسالته 1331، ، كلية األاثر، جامعة القاهرةمضموهنا( -تطورها -دراسة الكتاابت األثرية على اخلزف اإليراىن حىت هناية احلكم اإليلخاين ) أنواعها
رحيم إبراهيم، ، كلية األاثر، جامعة القاهرة،   كذلك د/ مجال عبد الالكتاابت اآلثرية على املعادن اإليرانية ىف العصرين التيمورى والصفوىللدكتوراه بعنوان، 

 م.  2001يوليو  -العدد عشرون 2، جملة كلية اآلداب، جامعة حلوان، جاألشعار وداللتها على املعادن التيمورية
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كانت تُناسب العمائر الىت نُفذت عليها، والىت تنوعت مابني عمائر دينية، ومدنية، وتعليمية، وجنائزية، أما داللة هذه 
الكتاابت فكانت متنوعة إما أن تناسب وظيفة املنشأة املكتوب عليها هذه النصوص العربية، وإما تناسب عنصر 

 ما تناسب موضوع الصورة نفسها، وإما تناسب شخص مصور ىف التصويرة.معمارى ملنشأة مصورة، وإ
م فإن استعمال النصوص الكتابية يعد استمراراً للكتاابت الىت كانت 11هــ/ 10أما ىف مدرسة خبارى وخاصة ىف القرن 

ث تنوعت مابني، حيتُنفذ على العمائر املصورة ىف املدرسة التيمورية، وقد تنوعت هذه الكتاابت من حيث املضمون 
نصوص تسجيلية تضمنت أمساء وألقاب بعض السالطني املسلمني، ومابني كتاابت توضح موضوع الصورة، كما تنوعت 

نفذه عليها، أيضاً تنوعت من حيث أنواع اخلطوط الىت نفذت هبا.
ُ
 داللة هذه الكتاابت ابلعمائر امل

 وسوف اتبع ىف دراسيت هلذا البحث املنهج التاىل:
نفذة على العمائر املصورة ىف تصاوير مدرسة خبارى.قراء (أ

ُ
 ة للكتاابت العربية امل

 ب( دراسة حتليلية مقارنة للكتاابت العربية املنفذة على العمائر املصورة ىف مدرسة خبارى من حيث:
 مضمون الكتاابت ودالالهتا. -1
 األلقاب. -2
 اخلطوط الىت نُفذت هبا الكتاابت. -9
نفذة على العمائر املصورة ىف تصاوير مدرسة خبارى:قراءة للكتاابت  (أ

ُ
 امل

رام هب ظهرت صور قليلة هبا عمائر نُفذ عليها كتاابت ابللغة العربية ىف مدرسة خبارى منها على سبيل املثال تصويرة متثل
 ) هفت بيكر(، (5)جور يستمع إىل قصة األمرية اخلوارزمية يف القصر ذى القبة اخلضراء، من خمطوط مخسة نظامى

                                                           
هو ) نظام الدين أبو حممد إلياس بن يوسف بن زكى بن مؤيد الكنجوى (، وكان ختلصه الشعرى " نظامى"، حُتدد معظم الكتب  (5)

م، 1211 - 1111هـ / 108-193م، وإن حددها البعض بني عامى 1209 -1111هـ / 133-191فرتة حياته بني عامى 
كنجه، وتعود شهرة نظامي إىل املنظومات اخلمسة الىت كتبها والىت تُعرف ابسم ) بنج كنج (، مبعىن وقد ُنسب نظامى إىل مسقط رأسه  

الكنوز اخلمس، والىت استحق هبذه املنظومات اخلمس لقب أىب الشعر القصصى الفارسى، وهذه املنظومات تتألف من: خمزن األسرار: 
أشعار احلكم واملواعظ واحلكاايت، خسرو وشريين: ونظمها ىف سنة  م، وهى جمموعه من1111-1111هـ /111ونظمها حواىل سنة 

م، سكندر انمه: ونظمها ىف سنة 1183-1188هـ/181م، ليلى واجملنون: ونظمها ىف سنة 1171-1171هـ / 171
 م. وكانت هذه املنظومات السابقة تتمتع1133-1138هـ/131م، هفت بيكر أو الصور السبع: ونظمها ىف سنة 1131هـ/187

بشهرة عظيمة خصوصًا أثناء الفرتات الىت تلقى فيها املصورون عناية ورعاية كبرية ىف بالط األمراء الفرس ولذلك جند أن قصائده قد 
،  حممد 907، ص1389زوقت ابلعديد من الصور. بديع حممد مجعه: من روائع األدب الفارسى، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 
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م/ 1119هـ/ 370ابهلند، ُنسخ ىف خبارى، ويؤرخ بسنة  م(، حمفوظة مبتحف فكتوراي بكلكتا1133-1138هـ/131)
، حيث ُنشاهد ىف التصويرة  هبرام جور جالسًا داخل قصر على سجادة مستطيلة الشكل يظهر بثالثة (6)م1111

مل صينية ر جتاه فتاه الىت متثل األمرية اخلوارزمية الىت حتأرابع وجهه بشارب بسيط يقوم ابحتساء مشروب، وهو ينظ
عليها بعض الفواكه، وهى تنظر إىل هبرام جور وكأهنا تتحدث إليه يظهر ذلك من خالل تقاسيم وجهها، ومايهمنا ىف 

يسر ميثل مدخل ألالتصويرة اخللفية الىت رمسها الفنان عبارة عن قصر اظهره من الداخل واخلارج، ورمسه على جزئني اجلزء ا
القصر وهو عبارة عن مدخل مستطيل الشكل معقود بعقد مدبب يغلق عليه مصراعى ابب خشىب زُين أحد مصراعية 
وهو األيسر بزخارف هندسية عبارة عن أشكال سداسية متصلة مع بعضها البعض تشبه خلية النحل ىف حني خال 

ة ملعقود بعقد مدبب عتب مستقيم مستطيل الشكل ُمزين بكتاباملصراع األمين من الزخارف، ونالحظ أن فوق املدخل ا
ألمحر. أما على أرضية من أوراق نباتية ابللون ا "السّلطان العادل"عربية ابخلط الكوىف املورق ابللون األسود بصيغة 

شكل (، 2، 1القسم الثاين من القصر فيمثل قطاع داخلى من القصر رمسه الفنان على هيئة عقد مفصص، لوحيت )
(1.) 

ة ىف من نفس املخطوط السابق متثل هبرام جور يستمع إىل قصة األمرية الروميوتتشابه مع الصورة السابقة صورة أخرى 
القصر ذى القبة البنية، حيث ُنالحظ أن الفنان رسم اخللفية أيضاً عبارة عن قصر يظهر منه قطاعني القطاع األيسر 

 ود بعقد مفصص يغلق عليه مصراعى ابب من الضلف اخلشبية ويعلوهميثل مدخل القصر، وهو مدخل مستطيل معق
، لوحىت ) يه سالم""قال مىن عّلعتب مستطيل الشكل زينه الفنان بكتابة عربية خبط النسخ ابللون األسود بصيغة 

 (. 2(، شكل )1، 9
 
 
 
 

                                                           

. براون، اتريخ األدب ىف إيران من 917م ، ص1371ة العاطفية بني العذرية والصوفية، دار هنضة مصر، القاهرة، غنيمى هالل: احليا
 .101، ص2001، ترمجة حممد عالء الدين منصور، اجمللس األعلى للثقافة، الطبعة األوىل، 9السعدى إىل اجلامى، ج

 م.210م، لوحة 1333 ثروت عكاشة، موسوعة التصوير اإلسالمى، مكتبة لبنان، (6)
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حيث (8)لفريد الدين العطار (7)لطريينظر إىل الفتاة الرومية ىف قصر من خمطوط منطق ا كذلك تصويرة متثل الشيخ صنعان
الىت تنظر إليه من خالل شرفة  (9)نشاهد ىف أسفل يسار التصويرة الشيخ صنعان وهو ينظر متعجباً إىل الفتاة الرومية

معقودة بعقد مفصص ىف أعلى قصر الذى رمسه الفنان غري منتظم الشكل ويتوجه من أعلى شرافات على هيئة ورقة 
الدولة  "حظ أنه يوجد أسفل هذه الشرافات نص تسجيلى خبط الثلث ابللون األبيض بصيغة ثالثية الفصوص، ونال

 (.1لوحة ). واخلاقان والشهاب أبو الغازى عبد هللا هبادر خان خّلد هللا تعاىل مّلكه وسّلطانه"
كذلك تصويرة متثل الشيخ صنعان جيتمع مع الفتاة الرومية اجلميلة ىف قصر من املخطوط السابق حيث نشاهد ىف 
التصويرة الشيخ صنعان جيلس جاثيًا بركبتيه على سجادة مستطيلة الشكل وهو ميسك ابحدى يديه كأس شراب 

سرى، وحوهلما ض الفاكهة الىت متسكها بيدها اليوميسك بيده األخرى يد الفتاة الرومية الىت جتلس أمامه وتقدم له بع
 جمموعة من الوصيفات واخلدم، واملوسيقيات، ومايهمنا ىف التصويرة اخللفية الىت متثلت ىف رسم لقصر رمسه الفنان من 

 

                                                           
(7) Robert Hillenbrand: Persian painting from the Mongols to Qajars, University of Cambridge, 2000, p170, 
fig2. 

امد(، وختلصه ح هو ) فريد الدين أبو حامد حممد بن أىب بكر إبراهيم بن أىب يعقوب إسحق العطار(، فامسه )حممد(، ولقبه )فريد الدين(، وكنيته )أبو (8)
م، 1111 -1110هـ/ 110-111)العطار(، حيث كان يعمل صيدلياً وميلك دكاانً للعطارة، وكان والده يعمل عطاراً وعلى األرجح أنه ولد مابني عامى 

وىل، كما يُعد واحداً من ثالثة من م، ويُعترب فريد الدين العطار أشهر شعراء العصر املغ1223هـ/127يف قريـــة )كدكن(، من أعمال نيسابور، وتوىف ىف عام 
لرومى، وللعطار مؤلفات  ا الشعراء اشتهروا يف اتريخ األدب الفارسى أبهنم أكابر الشعراء املتصوفة العظماء، وهؤالء الثالثة هم: السنائى، والعطار، وجالل الدين

دا  وإن كان املعروف منها يقرب من ثالثني مؤلفاً، كلها منظومة أو شعرية ع كثرية ذكر البعض أن عددها مائة وأربعة عشر كتاابً آى بعدد سور القرأن الكرمي،
لتاىل: تذكرة ا كتـاب ) تذكرة األولياء( ومع هذا فإن الكتب الصحيحة النسب إىل فريد الدين العطار والىت وصلت إىل أيدينا تسعة كتب فقط هى على النحو

انمه، الديوان، خمتار انمه، مصيبت انمه، منطق الطري. ويُعد )منطق الطري(، من أعظم مؤلفات العطار وأشهرها، األولياء، أسرارانمه، إهلى انمه، بند انمه، خسرو 
الىت مشلتها،  ةوهو من أعظم ما نُظم ىف األدب الفارسى عامًة، وىف األدب الصوىف خاصًة، فالقالب القصصى املمتع الذى رُكبت فيه جبانب املعاىن الروحي

مهية بني كتب التصوف، وال يكاد يُذكر أسم فريد الدين حىت يذكر جبانبه أسم منطق الطري، فقد أصبح فريد الدين علمًا على منطق الطري أعطتها هذه األ
 Marie lukens swietochowski: theم.1187هـ / 189وأصبح  منطق الطري علماً على فريد الدين العطار وقد انتهى العطار من أتليفه عام 

historical background and illustrativmetropolitan museum's mantiq al-tayr of 1483 from the book of 
(Islamic art in the metropolitan museum of art), edited by Richard ettinghausen, 1971, 

p39.                                    
إسعاد عبد اهلادى قنديل: فنون الشعر  ،11 -21،13-3، ص ص2001رية العامة للكتاب، الطبعة الرابعة، بديع حممد مجعه: منطق الطري، اهليئة املص
 .110، 113م، ص ص1311الفارسى، دار األندلس، الطبعة الثانية، 

لست على وهنم على بناء شاهق جتذكر القصة أن الشيخ صنعان رحل مع مريديه االربعمائة اىل بالد الروم ووصلوا أقصى بالد الروم وفجأة وقعت عي (9)
 سطحة فتاة مسيحية ذات روح مالئكية ، فعال أصفرار وجهه الشمس كمداً وحسراً منها.   



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 2, 2017 

 
 34 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

الداخل واخلارج حيث رمسه على هيئة عقد مدبب يزين كوشتيه زخارف األرابيسك، ويتوج القصر من أعلى شرفات 
ىف أايم دولة اخلاقان  "ئة ورقة نباتية ثالثية البتالت أسفلها شريط كتاىب ابللون األبيض ابخلط الثلث بصيغة على هي

، 1وحىت )ل الشهاب ابو الغازى عبد هللا هبادر خان خّلد هللا تعاىل مّلكه وسّلطانه وأفاض عّلى العاملني أحسانه".
7.) 

 بلندن، ريديه، من املخطوط السابق، وحمفوظ ابملتحف الربيطاىنكذلك تصويرة متثل الشيخ صنعان يقع صريعاً أمام م
وينسب إىل مدرسة خبارى، حيث نشاهد ىف مقدمة التصويرة الشيخ صنعان يقع صريعًا على األرض، وقد وقعت 
عمامته وعصاه وحوله جمموعة من مريديه ينظرون إليه ىف تعجب وحيدث بعضهم البعض، ونشاهد ىف خلفية التصويرة 

رمبا ملسجد أظهره الفنان من الداخل واخلارج، فاجلزء الداخلى ميثل رواق القبلة حيث نشاهد جدار القبلة الذى رسم 
يظهر ىف منتصفه حمراب مفصص زينه الفنان بزخارف تشبه النار املشتعلة، ورسم أعالة انفذة مستطيلة تغلق عليها 

برسوم فتاة الرومية، وزين الفنان هذا اجلدار ببالطات خزفية، و جزء من ستارة محراء وتنظر من خالهلا فتاة رمبا تكون ال
األرابيسك، أما اجلزء الثاىن من املسجد فيمثل الواجهة من اخلارج الىت رمسها الفنان، على هيئة عقد ذو معربة وكرديني، 

"خاقان يغة صمقام على عمودين، ويعلو هذا العقد شريط كتاىب ابللون األبيض على أرضية سوداء خبط الثلث ب
األعظم األكرم األعدل اخلاقان بن اخلاقان أبو الفتح حممد هبادر خان خّلد هللا تعاىل مّلكه وسّلطانه وافاض عّلى 

 (.4(، شكل )1لوحة ). (10)العاملني بره واحسانه ىف اتريخ سنة ستني وتسعمائة "
ويرة رسم للجامى، نشاهد ىف التصكذلك تصويرة متثل درويش يسقط من أعلى سطح قصر من خمطوط حتفة األبرار 

لشخص يسقط من أعلى قصر الذى رمسه الفنان وسط منظر طبيعى حييط به سور خشىب قصري يتوسطه مدخل 
مستطيل الشكل يغلق عليه مصراعى ابب من ضلفىت خشب، ونالحظ أن الفنان رسم القصر على هيئة مكعب فتح 

ر واألسود، هيئة ورقة نباتية ثالثية البتالت ابللونني األصفبه من أسفل مدخل مستطيل الشكل يتوجه شرفات على 
ويغلق على هذا املدخل مصراعى ابب فتح أحدمها بينما األخر مغلق، ويعلو املصراعني عتب مستقيم مستطيل الشكل 

، هللا" هر خبّليفة نعمة" صاحبه املشتزُين بكتابة عربية خبط الثلث ابللون األبيض على أرضية ابللون األسود بصيغة
 (، كما يتوج القصر من أعلى شرفات على هيئة ورقة نباتية ثالثية الفصوص ابللونني البىن 1(، شكل )10، 3لوحىت )

 

                                                           

 م.117ثروت عكاشة، املرجع السابق، لوحة  )10( 
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ولة واخلاقان والشهاب " يف أايم الدواللبىن، ويوجد أسفل هذه الشرفات نص كتاىب خبط الثلث ابللون األبيض بصيغة
 (.1(، شكل )11، 3، لوحىت )تعاىل مّلكه"ابو الغازى عبد هللا هبادر خان خّلد هللا 

 ج( دراسة حتّليّلية ُمقارنة لّلكتاابت العربية املُنفذة عّلى العمائر املصورة ىف مدرسة خبارى.
تنوعت الكتاابت العربية الىت نُفذت على العمائر ىف تصاوير مدرسة خبارى من حيث املضمون والداللة، واأللقاب، 

 ونوع اخلط، على النحو التاىل:
 أوالً من حيث املضمون: 

تنوعت مضامني الكتاابت العربية على العمائر املصورة ىف تصاوير مدرسة خبارى، واليت تنوعت مابني العمائر املدنية 
وتتمثل ىف القصور، والعمائر الدينية وتتمثل ىف املساجد، فبعضها كان يتضمن على نصوص تسجيلية والىت تنوعت 

(. وداللة هذا 1(، شكل )2، 1كما ىف لوحىت )  "السّلطان العادل"قط مثل كلمىت ف ألقابفبعضها كان يعرب عن 
النص أنه يتعلق ابلشخصية املوجودة ىف الصورة، وهو امللك هبرام جور اجلالس جبوار األمرية اخلوارزمية. وهذه الكتاابت 

كانت جزءاً من ، وبعضها األخر  (12)ةوالصفوي (11)متأثرة مبا كان يكتب على اخللفيات املعمارية ىف املدرسة التيمورية
 نص تسجيلى يتضمن أحياانً اسم راعى الفن ىف فرتة نسخ املخطوطة الىت تتضمن املنشأة املصورة وألقابه، وأحياانً 

 

                                                           
(، ورقة  Inv 299من خمطوط مخســــــــــــــة نظامي حمفوظ ىف )مكتبة خداخبش ابهلند(، حتت رقم ) ميكن مشــــــــــــــاهـدة ذلـك ىف تصــــــــــــــويرة متثل وفاة اجملنون على قرب ليلى (11)
(233a وقد ُنســخ هذا املخطوط ىف شــرياز عام ،)ـــــــــــــــ /889 م حيث نشــاهد ىف التصـــويرة اجملنون مســتلقياً على قرب ليلى وتنظر إليه ســـيديتني إبعجاب 1178-1177هـ

 ليلى، وهو مدخل مســـتطيل الشــــكل معقود بعقد مدبب يعلو العقد عتب مســــتطيل الشــــكل زينه الفنان بكتابة عربية ودهشـــة أســــفل مدخل الضــــريح الذى حيتو  على قرب
 ابخلط الكويف البسيط. " السلطان العاد)ل(..." بصيغة 

Uzbek academy of scienc, miniatures Illuminations of Nizami's hamsa, Tashkent, 1985, fig40. 

دية والنقوش جبامعة عني صــــات، دراســــة حتليلية للكتاابت العربية املنفذة على العمائر ىف تصـــاوير خمطوطات املدرســــة العربية واإليرانية، جملة مركز الدراســــات الرب صـــات فتحى 
 (.93(، شكل )22، لوحة )111م، ص2011مشس، اجلزء األول، 

ـــــ/ 311وطة مخسة نظامي، ُنسخت ىف تربيز، وتؤرخ حبوايل انتحار شريين، من خمط ميكن مشاهدة ذلك ىف تصويرة متثل (12) . حيث (12)م، وحمفوظة مبجموعة كري1101هـ
وه عتب مســـتطيل الشـــكل يعلُنشــاهد ىف اخللفية املعمارية الىت متثل قصـــر هأظهره الفنان من الداخل واخلارجط ويغطيه من أعلى ثالث قباب،  مدخل يظهر منه جزء بســيط 

 ."السلطان العادل"ربية ابللون األبيض على أرضية زرقاء اللون خبط الثلث بصيغة زينه الفنان بكتابة ع

Shella R.Canby, the golden age of Persian art, 1501-1722, New York, 2000, p30, Pl 18. 

 (. 11(، شكل )21لوحة )، 112صات فتحى صات، املرجع السابق، ص 
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يتبعها عبارة دعائية، واتريخ االنتهاء من عمل املخطوطة اليت تتضمن هذه املنشأة املصورة، وقد اقتصرت هذه النصوص 
التسجيلية على راعيني فقط من رعاة الفن ىف مدرسة خبارى، ومها عبد هللا خان، أبو الفتح حممد خان، وقد تنوعت 

ثلة ىف القصور، صوص التسجيلية مابني اخللفيات املعمارية املدنية املتمهذه اخللفيات املعمارية الىت اشتملت على هذه الن
مث  ىف أايم دولة" "ومابني اخللفيات املعمارية الدينية املتمثلة ىف املساجد، وكانت هذه النصوص تبدأ ابلغالب بعبارة 

هللا تعاىل مّلكه  " خّلدغالب يليها ألقاب واسم راعى الفن مث خُتتم بعبارة دعائية لراعى الفن، والىت كانت ىف ال
در " الدولة واخلاقان والشهاب أبو الغازى عبد هللا هباهناية واجهة قصر بصيغة  ومن ذلك ماورد على   وسّلطانه".

ىف أايم دولة اخلاقان " كذلك ماورد على هناية واجهة قصر بصيغة   (.1لوحة ). خان خّلد هللا تعاىل مّلكه وسّلطانه"
وحىت لخّلد هللا تعاىل مّلكه وسّلطانه وأفاض عّلى العاملني أحسانه".  (13)هللا هبادر خان الشهاب ابو الغازى عبد

"خاقان األعظم األكرم األعدل (. كذلك ماورد أعلى واجهة مسجد خبط الثلث ابللون األبيض بصيغة 7، 1)
هبادر خان خّلد هللا تعاىل مّلكه وسّلطانه وافاض عّلى العاملني بره واحسانه  (14)اخلاقان بن اخلاقان أبو الفتح حممد

كذلك ماورد على واجهة قصر خبط الثلث ابللون األبيض  (.4(، شكل )1لوحة )  ىف اتريخ سنة ستني وتسعمائة ".
ا تكملة أعلى مدخل هل، و " يف أايم الدولة واخلاقان والشهاب ابو الغازى عبد هللا هبادر خان خّلد هللا تعاىل مّلكه"

(. واملقصود خبليفة 1، 1(، شكلى )11، 10، 3، لوحات )" صاحبه املشتهر خبّليفة نعمة هللا"القصر بصيغة " 
 . " وىل النعم"نعمة هللا هو السلطان عبد هللا خان ألنه كما قلنا سابقاً اشتهر بلقب 

 
 

                                                           
ــــ/ 310هو عبيد هللا ابن اسكندر خان ابن جاىن بك وحفيد أىب اخلري، وقد وصف أبنه أعظم الشيبانيني وقد ولد هذا األمري عام  (13) ـــــ م، واستطاع هذا األمري 1191هـ

" وىل ب بلقب ق جبداره، أن يُلقأن يثبت قدم الشــــــــــيبانيني ىف بالد ماوراء النهر. كما جهد بدوره كذلك ىف انعاش بالد ســــــــــيحون من جديد والنهوض هبا، حىت اســــــــــتح
ــ / 1001، ووافته منيته ببخارى بعد مرض قصري ىف الثاين من رجب عام (13)وامتدت حدود خبارى ىف عهده حىت جتاوزت املناطق املسكونة ىف تركستان مشاالً  النعم". ـــ ـــ هـ
ن ببالد ماوراء النهر كان ىف أوهلا انئباً للســلطان مث ســلطاانً، وقد تر ك من ورائه حســم. وهو ىف الثامنة والســتني من عمره بعد أن حكم أكثر من أربعني عاماً 1107فرباير 

 .910الذكر حىت اليزال امسه يرتدد على لسان كل خبارى إىل اليوم. آرمينوس فامربى، املرجع السابق، ص 

كانت واقعة حتت    استوىل فيها ىف النهاية على كل األراضى الىتهو حممد تيمور سلطان بن حممد شيباىن، دخل ابوه حممد شيباىن ىف حروب مع التيموريني (14)
وقراقول، وحني توىف هذا األمري  (14)يد التيموريني، وعهد هبا إىل أبرز قواده مكافأة هلم على مابذلوه من جهود، فكان من نصيب أخاه السلطان حممود خبارى

، 911سابق، ص لعهد شيباىن هبا مع مسرقند، درة الدولة، وكش، ومنطقة مريجانكل إىل ابنه األكرب ووريثه حممد تيمور سلطان.  آرمينوس فامربى، املرجع ا
917. 
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 عبارات دعائية: -
احتوت بعض العمائر املصورة ىف خمطوطات مدرسة خبارى على عبارات دعائية، وقد تنوعت اخللفيات املعمارية الىت 
اشتملت على هذه العبارات مابني اخللفيات املدنية متمثلة ىف القصور، واخللفيات الدينية متمثلة ىف املساجد، ونالحظ 

هــ/ 718 -111املدرسة املغولية )ا، كما شاهدانها من قبل ىف هنا أن العبارات الدعائية مل أتتى منفصلة بذاهت
، واملدرسة الرتكمانية (16)م(1101هـــ/312 -م1970ه/771، واملدرسة التيمورية  )(15)م(1917 -1218

 . (18)م(1792ه/ 1111 -م1101ه/307)، واملدرسة الصفوية (17)م(1108ه/311 -م1978ه/780)
                                                           

متثل الناسك ، م1971هـ/771 – 1970هــ/ 770سنيت  تصويرة من خمطوط كليلة ودمنه، حمفوظ مبكتبة اجلامعة ابستانبول، ويؤرخ بنيمن ذلك  (15)
ن الشر م يكتشف أن ابنه ىف أمان ىف مهده حيث نشاهد ىف التصويرة انسك وجد طفله الصغري ىف أمان ىف مهده، حيث أن هللا عز وجل قد أحاطه حبمايته

الفنان زين  اسك يقف أمام مدخل منزله، املعقود بعقد مدبب، ونالحظ أنالذى يتمثل هنا ىف الثعبان الذى يظهر ىف التصويرة جبوار سرير الطفل، ونشاهد الن
 خبط الثلث. " دام لك العز والبقا" داخل العتب الذى يعلو عقد املدخل عبارة دعائية بصيغة

 Bernard O'Kane, Early Persian painting، Kalila and Dimna manuscripts of the late fourteenth 
century, Cairo, 2003, p183, Pl 77. 

 (.7(ط شكل)8، لوحة )101صات فتحى صات، املرجع السابق، ص
-1131ه/ 833نساء تستحم صفحة من خمطوط مخسه نظاميط نسخت ىف هراة )أفغانستان(، تؤرخ بني سنيت تصويرة متثل وميكن مشاهدة ذلك ىف  (16)

، تنسب هذه التصويرة أيضاً إىل هبزاد، حيث نشاهد بعض النساء الشاابت اجلميالت الىت تستحمط بعضهنه هيتداعنب يف 130م، ورقة 1131ه/ 300
ستحمام، رسم الفنان كل هذه األحداث خارج قصر هبرام جور الذى حييط به سور فُتح الفنان به مدخل مستطيل بركة بينما االخرايت ينزعن مالبسهن قبل اال

ل الشكل يالشكل يفتح عليه مصراعي ابب، أما القصر نفسه فيظهر منه جانبني فتحت هبما بعض النوافذ، كما فتح أبحد اجلدارين وهو األمين مدخل مستط
 ايمفتح األبواب" "املدخل معقود بعقد مدبب يعلوه عتب مستطيل الشكل زينه الفنان بكتابة عربية عبارة عن دعاء بصيغة يغلقه هعليه مصراعي ابب، و 

 Grabar, masterpieces, p111, Pl 45هكتبها الفنان خبط الثلث ابللون األبيض على أرضية نباتية ابللون األزرق والربتقايل.
 (.21(، شكل )13لوحة ) ،103صات فتحى صات، املرجع السابق، ص

م، وحمفوظ مبتحف 1171هـ / 881تصويرة متثل ليلـى واجملنـون يتعلمـان ىف مسجد، من خمطــــوط مخسـة نظامـىط ُنسخ ىف  شرياز، ويؤرخ بسنة وميكن مشاهدة ذلك ىف  (17)
ة عربية خبط ل عبارة عن عقد مدبب تعلوه منطقة مستطيلة حتتو  على كتابطوبقا بوسراى ابستانبول، حيث نشاهد ىف التصويرة خلفية ملسجد، ونالحظ أن كتلة املدخ

، على أرضية من زخارف األرابيسك، كذلك جند أن جدار املدخل حيتو  من أسفل على كتابة عربية خبط الثلث، على أرضية من زخارف " اي مفتح األبواب"الثلث بصيغة 
 . " دام لك العز والبقاء"األرابيسك بصيغة

Esin atil, the brush of the master's drawings from Iran and India, Washington, 1978, p13.                                                                                            
Kevorkian (A.M.), J.P.Sicre, les jardins du desir, Paris, 1983, p108, figp109. 

 (.21، لوحة )111صات فتحى صات، املرجع السابق، ص
كرب للجامى، ألوميكن مشاهدة ذلك ىف تصويرة متثل معاقبة رجل مسن من أجل عاطفته، صفحة من خمطوط هفت أورانج أو العروش السبعة أو جمموعة جنوم الدب ا (18)
اشنطنتحت مط وحمفوظة ابلفرير جاالرى بو 1111ه/ 379-م1111ه/ 311م(ط خرسان، مشال غرب إيران، وتؤرخ بني سنىت 1132ه/838 -م1111ه/ 817)

(. نالحظ أن اخللفية املعمارية يف هذه التصويرةتتمثل ىف قصر مبين من مستويني أو طابقينحيث ُنشاهد ىف احد جدارانه دخلة مصمتة F. 1946.12, fol162رقم) 
 .مفتح األبواب"" ايالثلث بصيغة مستطيلة الشكل يعلوها منطقة مستطيلة ىف هناية الطابق األول للقصر حتتو  على زخرفة كتابية ابللغة العربية خبط



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 2, 2017 

 
 33 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

ّلد هللا تعاىل خنت دائمًا أتتى ىف هناية النص، وقد تنوعت هذه الصيغ بني وامنا كانت جزء من نص تسجيلى وكا
(. 7، 1 )لوحىت .خّلد هللا تعاىل مّلكه وسّلطانه وافاض عّلى العاملني بره واحسانه (.1لوحة )مّلكه وسّلطانه". 

 (.11، 3لوحىت )، خّلد هللا تعاىل مّلكه(، 1لوحة ) خّلد هللا تعاىل مّلكه وسّلطانه وأفاض عّلى العاملني أحسانه،
 األلقاب:-اثنياً 

تضمنت العمائر املصورة ىف تصاوير خمطوطات مدرسة خبارى على العديد من النصوص التسجيلية الىت تتضمن العديد 
من األلقاب املتنوعة، والىت ظهرت بشكلني ألقاب فقط دون معرفة صاحبها، وألقاب كانت تسبق وتتبع اسم صاحب 

 اللقب على النحو التايل:
 لسّلطان: ا

السلطان من ألقاب أرابب السيوف وهو اسم خاص ىف العرف العام ابمللو ك. والفرق بينه وبني امللك أن امللك خيتص 
ابلزعيم األعظم، والسلطان يطلق عليه وعلى غريه. ومن حيث إن السلطان أعم من امللك يقدم عليه ىف قوهلم السلطان 

. وكان هذا (19)لك وعلى غريه مث خيرج غري امللك بعد ذلك بذكر امللكامللك الفالىن: ليقع السلطان أوال على امل
. وقد ظهر هذا اللقب ىف الكتاابت املنفذة على (21)، والىت من بينها الشيبانيني(20)اللقب يطلق ىف كثري من األسر

كان يتبعه ىف هذه و "السّلطان" العمائر املصورة ىف تصاوير خمطوطات مدرسة خبارى بصيغتني إما معرفاً اباللف والالم 
"السّلطان ( بصيغة 1(، شكل )1احلالة صفات مثل العادل، أحيااًن دون معرفة صاحب اللقب، كما ىف لوحة )

 وىف  سّلطان""حيث ظهر أعلى مدخل قصر ابخلط الكوىف املورق، أما الصيغة الثانية فقد ظهر نكرة بصيغة  العادل"
لتسجيلى مسبوقاً وكان أيتى ىف هناية النص ا مبعىن الغلبة أو السيادة،  "سّلطانه"هذه احلالة كان يضاف إليه هاء امللكية 

 (. 8، 1، 1، 1أبلقاب وأسم صاحب هذه األلقاب، وميكن مشاهدة ذلك ىف لوحات )
 
 

                                                           

grabar, masterpieces of Islamic art, p115, Pl 50.(.12(، شكل )92، 91، لوحيت )111، صات فتحى صات، املرجع السابق، ص 

 . 118 -117م، ص1322أىب العباس أمحد القلقشندى، صبح األعشى يف صناعة األنشا، دار الكتب املصرية، القاهرة،  (19)
 .990ص الباشا، املرجع السابق، (20)
 .11م، ص2002شبل إبراهيم عبيد )دكتور(: الكتاابت األثرية على املعادن ىف العصرين التيمورى والصفوى، دار القاهرة للكتاب، الطبعة األوىل،  (21)
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 الدولة: -
 تكوين مة. ومنذ القرن الرابع اهلجرى دخل اللفظ ىفالدولة ىف اللغة السيادة، وقد استعمل اللفظ مبعىن احلكم أو احلكو 
 ويالحظ أن ظهور هذا النوع من األلقاب ."أسد الدولة"نوع جديد من األلقاب: وهى األلقاب املضافة إىل الدولة مثل 

 . (22)يعترب ىف الوقت نفسه صدى لبداية ختلى اخللفاء عن شئون احلكم لصات األمراء والوالة
وقد اُطلق هذا اللقب على عبد هللا هبادر خان، وقد جاء بثالثة أشكال، الشكل األول ظهر اللقب ىف بداية النقش 

عبد هللا  " الدولة واخلاقان والشهاب أبو الغازىالكتاىب معرفًا متبوعًا أبلقاب واسم عبد هللا هبادر خان، بصيغة 
 ) ىف(. الشكل الثانــــى ظهر اللقب نكرة مسبوقـــــًا بكلمتــــى 1وحة )ل. هبادر خان خّلد هللا تعاىل مّلكــه وسّلطانـــه"

شهاب ابو ىف أايم دولة اخلاقان ال"، ومتبوعًا أبلقاب واسم عبد هللا هبادر خان، كما ىف نقش كتاىب بصيغة أايم(
(.  الشكل 7، 1ىت )لوح الغازى عبد هللا هبادر خان خّلد هللا تعاىل مّلكه وسّلطانه وأفاض عّلى العاملني أحسانه".

 الثالث ظهر معرفاً مسبوقاً بكلمىت ) ىف أايم (، ومتبوعاً أبلقاب واسم عبد هللا هبادر خان، كما ىف نقش كتاىب بصيغة
(. شكل 11، 3 )، لوحىت" يف أايم الدولة واخلاقان والشهاب ابو الغازى عبد هللا هبادر خان خّلد هللا تعاىل مّلكه"

(1.) 

 اخلاقان:  -
وهذا اللقب تعريب للقب ) قاغان( الرتكي الذ  كان يُطلق على ملو ك من تسموا ابألترا ك  (23)السلطان األعظمتعىن 

ىف القرنني السادس والسابع من امليالد، وقد أخذوا هذا اللقب عن أسالفهم" األوار األصليني" أو الزاون زوان الصينيني". 
واخلاقان األعظم، واخلاقان األكرم، واخلاقان  .(24)ودخل اللقب ىف تكوين بعض األلقاب املركبة مثل اخلاقان املعظم

نفذة على العمائر املصورة ىف مدرسة خبارى بشكلني، الشكل األول 
ُ
 األعدل، وقد ظهر هذا اللقب ىف الكتاابت امل

 

                                                           
 . 283حسن الباشا، األلقاب، ص (22)
أللقاب والوظائف منذ الفتح العثماىن ملصر حىت إلغاء اخلالفة العثمانية ) من خالل مصطفى بركات، األلقاب والوظائف العثمانية، دراسة ىف تطور ا (23)

 م، 2000م، دار غريب، القاهرة، 1321-1117اآلاثر والواثئق واملخطوطات( 
 .20، 13، املرجع السابق، صمصطفى بركات (24)
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(، أما 11، 3، 7، 1، 1مفردًا ومعرفًا مسبوقًا ومتبوعًا أبلقاب واسم راعى الفن ىف تلك الفرتة، كما ىف لوحات )
(، 8ل الثاىن فجاء نكره ومكرراً وملحقاً به صفات مثل األعظم األكرم األعدل، وميكن مشاهدة ذلك ىف لوحة )الشك

 (.9شكل )

 الشهاب: -
الشهاب شعلة انر ساطعة. وكان اللفظ يدخل ىف تكوين بعض األلقاب املركبة مثل " شهاب الدولة" و " شهاب 

وص مسبوقاً ومتبوعاً ابسم والقاب راعى الفن ىف تلك الفرتة ىف النص  "الشهاب" . وقد ورد هذا اللقب معرفاً (25)الدين"
، 1، 1ات )  اخلاقان والغازى، كما ىف لوحاملنفذة على العمائر املصورة ىف مدرسة خبارى. وكان دائماً ماايتى بني لقىب 

 (.1، 1(، شكلى )11، 3، 7
 الغازى: -

. وقد (26)نىب صلى هللا عليه وسلم، وكانت حروبه تسمى املغازىمن الغزو وهو اسم للحرب الىت كانت يشرت ك فيها ال
نفذة على العمائر املصورة ىف مدرسة خبارى مسبوقًا ومتبوعًا أبلقاب 

ُ
ورد هذا اللقب معرفًا ىف النصوص التسجيلية امل

، 7، 1، 1وميكن مشاهدة ذلك ىف لوحات )   "أبو"واسم راعى الفن ىف تلك الفرتة، وكان دائمًا ماأيتى قبله كلمة 
3 ،11.) 
 هبادر: -

كلمة تركية مغولية األصل مأخوذة من خباتر، واملعىن األصلى هلا هو الشجاع أو املقدام مث أصبحت لقبًا يُطلق 
ظهر وقد . (27)للتشريف ىف بالط املغول العظام ومن بعدهم التيموريني حيث ورد ملحقًا أبمساء الكثري من حكامهم

هذا اللقب مصحوابً بلقب خان ىف النصوص الكتابية املنفذة على العمائر املصورة ىف مدرسة خبارى، كما ىف لوحات 
 (. 1، 1، 9(. أشكال )11، 3، 8، 1، 1)

 
 

                                                           
 .911حسن الباشا، املرجع السابق ، ص (25)
 .  112، 111حسن الباشا، املرجع السابق، ص (26)
 . 17شبل إبراهيم عبيد، املرجع السابق، ص (27)
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 خان:  -
هلجر  ومعناه اتُعىن أمري أو حاكم، وهو لقب تركي كان يُطلق على شيوخ األمراء يف قبائل الرت ك منذ القرن األول والثاين 

الرئيس، وقد أُطلق هذا اللقب بعد ذلك على الوالة الذين كانوا يعرتفون بتبعية ولو امسية لسيد األسرة األعظم الذى 
أُطلق عليه اخلاقان أو القان. إذ مل يفرق بني قاغان أو قا آن مبعىن احلاكم األعلى وبني خان مبعىن حاكم انحية قائمة 

إال ىف العهد املغويل، وكاان قبل ذلك هلما معىن واحد. وقد دخل اللقب العامل اإلسالمي عن طريق بذاهتا ىف اإلمرباطورية 
 .(28)م10هــ/ 1خاانت الرتكستان ىف هناية ق 

وقد ورد أيضاً هذا اللقب ضمن ألقاب السلطان األوزبكى عبد هللا خان بن اسكندر خان، مسبوقاً ابلقاب واسم عبد 
نفذة على العمائر املصورة ىف مدرسة خبارى، هللا خان ومتبوعًا أبلق

ُ
اب أخرى لعبد هللا خان، ىف النصوص الكتابية امل

ومن اجلدير ابملالحظة أن عبد هللا  (.1، 1، 9(. أشكال )11، 3، 8، 7، 1، 1وميكن مشاهدة ذلك ىف لوحات )
عله يتخذ لنفسه لقب حد هلا أبن جخان بسبب كلفه حبب ابنه عبد املنعم حىت ذهب ىف سبيل إرضائه ألطماعه الىت ال

وكان هذا اللقب الحيمله عمومًا إال احلكام الرت ك أنفسهم فكان األب يلقب بلقب ألغ اخلان، بوصفه وريثًا للعرش، 
كما ورد ضمن ألقاب أبو الفتح حممد . (29)خان ) أى اخلان الكبري( واالبن بلقب كچو ك خان ) أى اخلان الصغري(

 (.9(، شكل )8)حة هبادر خان، كما ىف لو 

 املّلك: -
. وهذا اللقب معروف ىف اللغات السامية، ومل يُعرف هذا اللقب (30) وهو الزعيم األعظم ممن مل يطلق عليه اسم اخلالفة

بصفة رمسية ىف صدر اإلسالم، وال ىف العصر األمو  وإمنا بدأ ظهوره ىف العصر العباسي حني أخذ بعض الوالة 
. وقد جاء هذا اللقب نكره ىف النقوش املُنفذة على العمائر (31)االحتفاظ هلا بتبعية امسيةيستقلون عن الدولة مع 

 تى ىف هناية وكان أي ،"مّلكه"وىف هذه احلالة كان يضاف إليه هاء امللكية  "ملك"املصورة ىف مدرسة خبارى بصيغة 
 
 

                                                           
 .22، 21، املرجع السابق، صمصطفى بركات (28)
 . 918آرمينوس فامربى،املرجع السابق، ص (29)
 . 117القلقشندى، املصدر السابق، ص (30)
 .93، املرجع السابق، صمصطفى بركات (31)
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، 3، 8، 1، 1ذلك ىف لوحات )النص التسجيلى مسبوقًا أبلقاب واسم صاحب هذه األلقاب، وميكن مشاهدة 
 (.1، 1، 9(. شكلى )11

 اخلّليفة:
لقب يُطلق على الزعيم األعظم القائم أبمور األمة، وجيمع على خلفاء ككرمي وكرماء. وعلى خالئف كصحيفة هو 

يفة ل. وكان لفظ " خليفة" يضاف أحياانً إىل لفظ اجلاللة لتأكيد معىن اخلالفة عن هللا فيقال مثاًل " خ(32)وصحائف
نفذة على العمائر املصورة ىف مدرسة خبارى، حيث ورد أعلى مدخل (33)هللا"

ُ
. وقد ورد هذا اللقب نكرة ىف الكتاابت امل

، 3، لوحىت )"" صاحبه املشتهر خبّليفة نعمة هللاخبط الثلث ابللون األبيض على أرضية ابللون األسود بصيغةقصر 
 (. وكان هذا اللقب خاص ابلسلطان عبيد هللا خان. 1، شكل )(10
 اخلطوط الىت نُفذت هبا الكتاابت: -اثلثاً 

نفذة على العمائر املصورة ىف تصاوير مدرسة خبارى على النحو التاىل: 
ُ
 تنوعت اخلطوط الىت نُفذت هبا الكتاابت امل

 اخلط الكويف املورق:  -
اً قات ابسم الكوىف ألنه انتشر من الكوفة إىل أحناء خمتلفة من العامل اإلسالمى مصاحبُعرف اخلط العرىب ىف وقت من األو 

النتشار اإلسالم. ويرجح أن يكون انتشار اخلط العرىب من شبه اجلزيرة إىل خارجها قد مت ىف عصر ازدهار الكوفة،النشغال 
ات بلغات البالد م يف التدوين ىف أوائل الفتوحالعرب ىف عصر الفتح األعظم ابحلرب وسياسة الدولة اجلديدة، واكتفائه

املفتوحة وخطوطها، فلما ألقى العرب السالح بعد موجات احلرب العنيفة، واشتغلوا يف الكوفة بعلوم النحو واالدب 
بة اواجلدال والفقه والدين، ظهر للكوفة مذهبها يف الكتابة،ألهنا مل تكن لتقبل وهى تنافس البصرة أال يكون هلا ىف الكت

 أسلوهبا اخلاص.
ط آخر " ايبس" خ -وقد نشأ للكوفة إىل جانب اخلطوط الىت انتهت إليها من شبه اجلزيرة، وكانت كلها خطوطاً لينة

شاع ىف العامل اإلسالمى وعرف دون غريه " ابخلط الكوىف" وهو نوع من اخلطوط اجلليلة الىت مارستها الكوفة، استأثر 
 الكتابة  يكن له وجود قبلها، ويتميز هذا اخلط مبيل إىل الرتبيع واجلفاف والقوة، واسُتخدم ىف ابمسها ألنه ابتكر فيها، ومل

 

                                                           
 . 117 -111القلقشندى، املصدر السابق، ص (32)
 . 277حسن الباشا، املرجع السابق، ص (33)
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على املباين والتحف، وكذلك املصاحف وظلت ُتكتب به زهاء أربعة قرون حىت حل حملها ىف كتابتها خط مجيل هو 
 مبدأ أمره بسيط ال توريق وال تعقيد وال، وهو من أقدم اخلطوط اليت استخدمها املسلمون، وكان ىف (34)خط النسخ

فظهر منه الكويف املورق الذى خيرج من أطراف حروفه  (35)ترابط ىف حروفة مث أخذ الفنانون املسلمون يبدعون يف أشكاله
 نسيقان نباتية دقيقة حُمملة ابلوريقات املختلفة األشكال، وتزخرف هناايت حروفة مبا يشبة الفروع عندما خترج من السيقا

، ويالحظ ىف هذا النوع أن العناصر النباتية تتصل ابحلروف مباشرة، (36)أو بزخارف أخرى ورقية الشكل أو ذات فصوص
دون أن يكون بينهما أفرع، أو عروق نباتية، أو خطوط متموجة، بل إهنا التعدو أن تكون الزخارف رأس احلرف، أو 

حلروف، سهم الزخارف النباتية من هذا النوع ىف شغل الفراغ بني اهنايته، أى أهنا زخرفة نباتية ىف أضيق احلدود والت
 . (37)والتكون خلفية تستقر عليها الكتاابت

وقد اسُتخدم هذا اخلط ىف الكتاابت الىت نُفذت على العمائر املصورة ىف خمطوطات مدرسة خبارى والىت اقتصرت على 
الفنان بكتابة عربية  زينه نص كتا ي يُزين أعلى مدخل قصر املنشآت املدنية متمثلة ىف القصور، وميكن مشاهدة ذلك ىف

 (.2(، شكل )1، 9، لوحىت )"قال مىن عّليه سالم"خبط النسخ ابللون األسود بصيغة 
 خط النسخ:  -

، ومن مسمياته اخلط املنسوب ألن اخلطاط (38) كان ُيستعمل لنسخ الكتب واملصاحف، متتاز حروفه ابللني واملطاوعة
، كذلك اصبحت (39)اببن مقلة قد وضع معايري وضوابط للخط منذ القرن الثالث اهلجرى/ التاسع امليالد املعروف 

م كما قلنا من قبل بعد أن حل اخلط النسخ مث الثلث حمل 19اهلجرى / 7املصاحف الشريفة تُنسخ من اوائل القرن 
 .(40)سكوكاهتم وفنوهنمالكوىف، وأصبح خطاً رمسياً للدولة ُتسجل به النصوص على عمائرهم وم

 
                                                           

 .19،17م، ص1333كامل سليمان اجلبورى، موسوعة اخلط العرىب، اخلط الكوىف اترخيه، أنواعه، تطوره، مناذجه، مكتبة اهلالل،   (34)
 .981ص الفنون الزخرفية،ايسني،  (35)
 .297، ص فنون اإلسالمزكي حسن،  (36)

 . 11م، ص2007، األسكندرية، كتابية الفاطمية على العمائر يف مصرالنقوش الفرج حسني فرج احلسيين،  (37)
 .11م، ص1331لبنان،  -اميل يعقوب، اخلط العرىب، نشأته، تطوره، مشكالته، دعوات اصالحه، طرابلس  (38)
 .77م، ص1380،اخلطاطة،الكتابة العربيةعبدالعزيز الدايل،  (39)

 .13-17م، ص ص1331،الطبعة األوىل،م18-7اآلاثر اإلسالمية من القرن األول حىت القرن الثاىن عشر اهلجرىالكتاابت العربية على مايسة داوود،  (40)
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وقد اسُتخدم هذا اخلط ىف الكتاابت الىت نُفذت على العمائر املصورة ىف خمطوطات مدرسة خبارى والىت اقتصرت على 
املنشآت املدنية متمثلة ىف القصور، وميكن مشاهدة ذلك ىف نص كتا ي يُزين أعلى مدخل قصر معقود بعقد مدبب 

 لسّلطان العادلاط الكوىف املورق ابللون األسود بصيغة يعلوه عتب مستقيم مستطيل الشكل ُمزين بكتابة عربية ابخل
 (.1(، شكل )2، 1على أرضية من أوراق نباتية ابللون األمحر. لوحىت )

 الثّلث: 
يُعرب عن خط الثلث أبم اخلطوط، فال يعترب اخلطاط خطاطًا إال إذا أتقنه، وهو أصعب اخلطوط، ويليه النسخ ويليه 

، وقد تطور خط الثلث عرب التاريخ عما كان عليه ىف األصل (41)الثلث الوزير ابن مقلةالفارسى، وأول من وضع قواعد 
، وكان هذا اخلط أكثر (43).  وهو ثلث الطومار، ومقدار عرضه مثاىن شعرات من شعر الربذون(42)األمو  ) الطومار(

نصوص كتابية  فاسُتخدم ىف اخلطوط استخدامًا ىف النصوص املنفذة على العمائر املصورة ىف تصاوير مدرسة خبارى
(. كذلك اسُتخدم ىف نص كتاىب يعلو واجهة مسجد، 7، 1، 1تُزين أعلى واجهات القصور ابللون األبيض، لوحات )

 (.1(، شكل )10، 3(، كذلك اسُتخدم ىف نص كتاىب يعلو مدخل قصر، لوحىت )9(، شكل )8لوحة )
 نتائج البحث

اقتصرت الكتاابت العربية املنفذة على العمائر املصورة ىف مدرسة خبارى من حيث املضمون على النصوص  -1
التسجيلية، والىت كانت تشتمل على اسم وألقاب راعى الفن ىف فرتة نسخ املخطوطة املصورة الىت تشتمل على العمائر 

ملضمون عن موضوع الصورة، ىف حني خلت من حيث ااملصورة املنفذة عليها هذه الكتاابت، وكذلك على كتاابت تعرب 
من اآلايت القرانية، واألحاديث النبوية واحلكم، واألشعار، والىت ظهرت قبل ذلك ىف النصوص الكتابية العربية املنفذة 

 على العمائر املصورة ىف املدرسة العربية واملدرسة اإليرانية. 
  تصاوير مدرسة خبارى، وقد جاءت هذه العبارات بصيغتنيوردت العبارت الدعائية على العمائر املصورة ىف -2

 إما الدعاء لشخص معروف، أو الدعاء بشكل عام الخيص شخص معني، وكانت أتتى ضمن النص التسجيلى، وكانت 
 

                                                           
 .110م،، ص1382حممد طاهر بن عبد القادر، اتريخ اخلط العرىب وآدابه، الطبعة الثانية،  (41)
 .11، 11م، ص 2001أمحد شوحان: رحلة اخلط العر ي من املسند إىل احلديث، دمشق،  (42)

 . 129م، ص1389زكى صات، اخلط العرىب، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  (43)
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دائماً ماأتتى ىف هناية النص التسجيلى، بينما ظهرت عبارات دعائية مستقلة بعيدة عن النصوص التسجيلية ىف املدرسة 
 إليرانية مثل عبارة " ايمفتح األبواب" والىت كانت أتتى أعلى املداخل والىت كانت تظهر مغلقة.ا
اقتصرت العمائر الىت نُفذت عليها كتاابت ىف مدرسة خبارى على العمائر املدنية متمثلة ىف القصور، والعمائر  -9

عربية واملدرسة اإليرانية تاابت العربية ىف املدرسة الالدينية متمثلة ىف املساجد، بينما تنوعت العمائر الىت نفذت عليها الك
مابني عمائر دينية متمثلة ىف املساجد، والعمائر املدنية متمثلة ىف املنازل والقصور، والعمائر التعليمية متمثلة ىف املساجد، 

 والعمائر اجلنائزية متمثلة ىف األضرحة.
كوىف العمائر املصورة ىف مدرسة خبارى مثل اخلط ال تنوعت اخلطوط الىت نفذت هبا الكتاابت املنفذة على -1

 املورق، وخط النسخ، وخط الثلث والذى كان اكثر انتشاراً من اخلطوط السابقة.
ألقت الكتاابت املنفذة على العمائر املصورة ىف خمطوطات مدرسة خبارى الضوء على لقباً جديداً مل يظهر من  -1

خّليفة نعمة  "ملصورة ىف خمطوطات املدرسة العربية واملدارس اإليرانية، وهو لقب قبل ىف الكتاابت املنفذة على العمائر ا
 والذى كان لقباً خاصاً ابلسلطان األوزبكى عبد هللا خان.هللا" 
تنوعت األماكن الىت نفذ عليها الفنان نقوشه الكتابية مابني أعلى واجهات القصور واملساجد، ومابني أعلى  -1

 مداخل القصور.
 املصادر واملراجع العربيةقائمة 
 م.1322أبو العباس أمحد القلقشندى، صبح األعشى يف صناعة األنشا، دار الكتب املصرية، القاهرة،  -1
آرمينوس فامربى، اتريخ خبارى منذ أقدم العصور حىت العصر احلاضر، ترمجة أمحد حممود السادايت، مكتبة هنضة  -2

 م.1387الشرق جامعة القاهرة ،الطبعة الثانية، 
 م.1331لبنان،  -أميل يعقوب، اخلط العر ي، نشأته، تطوره، مشكالته، دعوات إصالحه، طرابلس   -9
 م.2001أمحد شوحان: رحلة اخلط العر ي من املسند إىل احلديث، دمشق،  -1
 م.1311إسعاد عبد اهلاد  قنديل: فنون الشعر الفارسى، دار األندلس، الطبعة الثانية،  -1
 .1389روائع األدب الفارسى، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، بديع حممد مجعه: من  -1
 .2001ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: منطق الطري، اهليئة املصرية العامة للكتاب، الطبعة الرابعة،  -7
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ن منصور، اجمللس األعلى ، ترمجة حممد عالء الدي9براون، اتريخ األدب يف إيران من السعد  إىل اجلامى، ج -8
 .2001للثقافة، الطبعة األوىل، 

 م.1333ثروت عكاشة، موسوعة التصوير اإلسالمي، مكتبة لبنان،  -3
 .م1378القاهرة، حسن الباشا، األلقاب اإلسالمية ىف التاريخ والواثئق واآلاثر،  -10
دوانلد ولرب: إيران ماضيها وحاضرها، ترمجة الدكتور عبد النعيم حممد حسنني، دار الكتاب املصر ، الطبعة   -11

 . 1381الثانية، 
 م.1318فنون اإلسالم، دار الرائد العرىب،زكي حسن،  -12
 م.1389زكى صات، اخلط العر ي، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  -19
شبل إبراهيم عبيد )دكتور(: الكتاابت األثرية على املعادن ىف العصرين التيمورى والصفوى، دار القاهرة   -11

 م.2002للكتاب، الطبعة األوىل، 
صات فتحي صات، دراسة حتليلية للكتاابت العربية املنفذة على العمائر ىف تصاوير خمطوطات املدرسة العربية   -11

 م.2011سات الربدية جبامعة عني مشس،اجلزء األول، واإليرانية، جملة مركز الدرا
م دراسة أثرية فنية، 17 -11ه/ 11 -8عائشة عبد العزيز التهامى، النسيج يف العامل اإلسالمي منذ القرن   -11

 م.2009الطبعة األوىل، األسكندرية، 
 م. 1380عبد العزيز الدايل، اخلطاطة،الكتابة العربية، -17
 زخرفية يف مصر يف العصر األيو ي، دار الوفاء، األسكندرية، د.ت.الفنون العبد الناصر ايسني،  -18
 م.2007فرج حسني فرج احلسيين، النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر يف مصر، اإلسكندرية،  -13
كامل سليمان اجلبورى، موسوعة اخلط العر ي، اخلط الكويف اترخيه، أنواعه، تطوره، مناذجه، مكتبة اهلالل،  -20

 م.1333
، 1يت، ارنولد برجيز، تراث اإلسالم يف الفنون الفرعية والتصوير والعمارة، ترمجة زكى حممد حسن، جكريس -21

 م.1391
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كليفورد.ا. بوزورث، األسرات احلاكمة يف التاريخ اإلسالمي، ترمجة حسني على اللبودى، الطبعة الثانية،    -22
 م.1331
-7من القرن األول حىت القرن الثاين عشر اهلجرىالكتاابت العربية على اآلاثر اإلسالمية مايسة داوود،  -29
 م.1331،الطبعة األوىل،م18
 م.1382حممد طاهر بن عبد القادر، اتريخ اخلط العر ي وآدابه، الطبعة الثانية،  -21
 م.1311حممد غنيمى هالل: خمتارات من الشعر الفارسى، القاهرة، الدار القومية،  -21
 م.1371ـــــــــــــــــــــ: احلياة العاطفية بني العذرية والصوفية، دار هنضة مصر، القاهرة، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -21
مصطفى بركات، األلقاب والوظائف العثمانية، دراسة يف تطور األلقاب والوظائف منذ الفتح العثماين ملصر   -27

م، دار غريب، القاهرة، 1321-1117حىت إلغاء اخلالفة العثمانية ) من خالل اآلاثر والواثئق واملخطوطات( 
 م2000
نور الدين عبد الرمحن اجلامى: لوائح احلق ولوامع العشق، ترمجة حممد عالء الدين منصور، اجمللس األعلى  -28

 للثقافة، الطبعة األوىل،د.ت
يسرى فؤاد مرسى: الشعر الفارسى ىف بالط حسني مريزا ابيقرا، خمطوط رسالة دكتوراه، كلية اآلداب، جامعة  -23

 عني مشس، قسم اللغة الفارسية.
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(:  تصويرة متثل هبرام جور يستمع إىل قصة األمرية اخلوارزمية  ىف القصر ذى القبة 1لوحـــة )
 اخلضراء.

 م.1111-1119املخطــــوط: مخسة نظامى ، هفت بيكر، 
 مكان احلفظ: مكتبة فكتوراي بكلكتا.

ــدر:   م.210م، لوحة 1333ثروت عكاشة، موسوعة التصوير اإلسالمى، مكتبة لبنان، املصــــ
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 ذى القبة البنية.

 م.1111-1119املخطــــوط: مخسة نظامى ، هفت بيكر، 
 مكان احلفظ: مكتبة فكتوراي بكلكتا. 
ــدر:   م.219ثروت عكاشة، املرجع السابق، لوحة املصــــ

 ( تفاصيل من اللوحة السابقة. 1لوحة )
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 ىف قصر .

 املخطــــوط: منطق الطري لفريد الدين العطار، مدرسة خبارى. 
 اسم الفنان: عبد هللا خان.

ــدر:    .Robert Hillenbrand: op.cit,p171,fig3املصــــ

 (: تصويرة متثل الشيخ صنعان ينظر إىل الفتاة اليواننية اجلميّلة ىف قصر 5لوحـــة )
 املخطــــوط: منطق الطري لّلعطار، مدرسة خبارى. 

 اسم الفنان: عبد هللا خان.
 Robert Hillenbrand: Persian painting fromاملصــــــدر: 

the mongols to Qajars, University of Cambridge, 
2000, p170, fig2.                                                               
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 املخطــــوط:  منطق الطري، مدرسة خبارى.

 الربيطاىن بلندن.مكان احلفظ: املتحف 
ـــــدر: ثروت عكاشة، املرجع السابق، لوحة   م.117املصـ
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 املخطــــوط: حتفة األبرار للجامى. 
 مكان احلفظ: غري معلوم. 
ــدر:   .Robert Hillenbrand:op.cit,p175,fig11املصــــ
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يف  "(: يوضـح كتابة عربية تعّلو واجهة قصـر  بصيغة 5شـكل )
أايم الدولة واخلاقان والشـــــــهاب ابو الغازى عبد هللا هبادر خان 

 خّلد هللا تعاىل مّلكه"

(: يوضككككا   عرب ة تعب  مدو  قص    كككك  4شكككك    
  عحره ال ش ه  بصدعفب نم ب هللا.ر عغب "
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ABSTRACT 

 

This paper tries to outline some aspects of individual efforts that studied an ancient 

Persian manuscript, which saved in the House of Book at Cairo, Egypt.  

This manuscript recorded under the title “Eskandar nameh” No. 80 Persian history, 

but “Mobasher AlTurazy" has proposed to name it "Haydarnameh" in his book 

"Descriptive Bibliography of Persian manuscripts decorated with pictures saved 

in the House of Book" in 1968. 

However, the researcher has found that these titles are not the original one, so this 

paper attempts to provide the original title of this manuscript.  

The researcher has followed in this study the critical edition. 

Keywords: 

Manuscript, Persian, Haydar-nameh, Khavaran-nameh, Ibn Hossam, El-Khosafy. 
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 امللخص

يتناول هذا البحث بعض اجلهود الفردية يف حتقيق املخطوطات الفارسية وخاصة تلك املخطوطات احملفوظة يف دار 
 الكتب املصرية ابلقاهرة.

يف سجالت دار الكتب املصرية حتت عنوان اختارت الباحثة منوذجا للدراسة وهو خمطوط "حيدرانمه" والذي جاء 
، بينما أورده "نصر هللا مبشر الطرازي" 47074اتريخ فارسي ورقم عمومية  00"اسكندرانمه" حتت رقم خصوصية 

 م.1690ابسم "حيدرانمه" يف كتابه "الفهرس الوصفى للمخطوطات الفارسية املزينة ابلصور واحملفوظة بدار الكتب" عام 
ابملخطوط،  وكذلك معرفة اسم مؤلفه والتعريف-موضع البحث– هذا البحث بتحقيق عنوان املخطوط تقوم الباحثة يف

 وقد اعتمدت الباحثة فيه على املنهج التحليلي النقدي.
 كلمات مفتاحية:-

 خمطوط، فارسي، حيدرانمه، ابن حسام، اخلوسفي، خاوران انمه
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 املقدمة : 
  تمتل  اها خزاننالفارسية واليت حتقيق املخطوطات الفارسية؛ تلك املخطوطات املكتوبة ابللغةيتبلوُر هذا البحث حول 

مكتبات ومتاحف العامل، فاملخطوطات الفارسية هلا إغراء خاص ملا تشملها من منت وزخرفة وتصاوير "منمنمات" واليت 
ثريات اليت أتثر اها وهًجا شرقًيا فريًدا، فربغم كل التأ تمثل عبقرية الفن الفارسي؛ ذلك الفن الذي حيمُل منُذ أقدِم العصورِ 

فقد استطاع أن يكون له عناصرًا مميزة، بل استطاع أيًضا أن ينفث من روحه نفحات يف كثري من فنون العامل فهو واحد 
 من أقدم الفنون وأكثرها عراقة وأصالة.

 هدف البحث:-
عنوان خمطوط  حتقيق–د الفردية يف حتقيق املخطوطات الفارسية كما هو واضح من عنوانه "اجلهو -يعتمد هذا البحث 
على رصد اجلهود الفردية يف حتقيق عنوان أحد املخطوطات الفارسية املزوقة ابلتصاوير واحملفوظ بدار -حيدرانمه منوذجا

 .47074اتريخ فارسي ورقم عمومية  00الكتب املصرية ابلقاهرة، وهو مسجل حتت رقم خصوصية 
 البحث:أمهية -

مل حيظ هذا املخطوط أبي نوع من النشر أو التحقيق سوى ما ورد عنه يف الفهرس الوصفي الذي أعده "نصر هللا مبشر 
م، حيث مل يرد سوى التعريف املبسط مبحتواه وعدد أوراقه وصوره، وحماولة لوضع عنوان هذا 1690الطرازي" عام 

صواب، هذا ابإلضافة إىل نسبة هذا املخطوط إىل اهلند يف القرنني املخطوط ولكن هذه احملاوالت مل حيالف معظمها ال
 م(، وبناء على ذلك فقد اخرتت هذا املخطوط موضوًعا للبحث.10-17هـ / 12-11)
 تساؤالت البحث:-
 ما هو العنوان األصلي للمخطوط موضع الدراسة؟ -
 ما أمهية معرفة العنوان األصلي للمخطوط؟ -
 الدراسة جمهول املؤلف كما ورد ابلفهرس الوصفي؟هل املخطوط موضع  -
 منهج البحث:-

 اعتمدت الباحثة على املنهج التحليلي النقدي.
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 صعوابت البحث:-
اتريخ فارسي كان غري مؤرخ  00إن دراسة مثل هذا املخطوط كانت من األمور الصعبة واليت تمثلت يف أن املخطوط رقم 

عنوان "حيدرانمه" ليس إال عنوان تقديري ذكره "نصر هللا مبشر الطرازي يف الفهرس وجمهول املؤلف والعنوان؛ حيث إن ال
 الوصفي.

 هيكل البحث:-
 قسمت الباحثة هذا البحث إىل قسمني:

 القسم األول هو الدراسة وهو عبارة عن مخسة مطالب؛ -
 املطلب األول: التعريف ابملخطوط ومضمون املنظومة الشعرية 
 معرفة عنوان املخطوط حمل البحث املطلب الثاين: وسانل 
 املطلب الثالث: حتليل نقدي ملقدمة املخطوط 
 .املطلب الرابع: التعريف مبؤلف املخطوط 
 .املطلب اخلامس: التعريف بنسخ املخطوط يف مكتبات العامل 

سبب أتليفه للمخطوط  اأما القسم الثاين هو الرتمجة؛ وقامت الباحثة فيه برتمجة فاحتة املخطوط واملقدمة اليت يذكر فيه -
 وخاتمة املخطوط.

 ويلي ذلك اخلاتمة وأهم توصيات البحث وثبت أبهم املصادر واملراجع وملحق صور املخطوط.
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 القسم األول: الدراسة
 منت البحث:-

عتز اها ملا هلا من أمهية  نتقتين دار الكتب املصرية عدًدا كبريًا من املخطوطات الفارسية املصورة اليت تعترب كنزًا نفتخر به وثروة 
كبرية يف تراثنا اإلسالمي يف خمتلف نواحيه الفكرية والعلمية والفنية. وعلى الرغم من قيمة هذه املخطوطات إال أن  كل 
اجلهود اليت تتم يف حتقيقيها هي جمرد جهود فردية ال تنظمها أي خطة على اإلطالق، ومركز حتقيق الرتاث يف دار الكتب 

عثر يف أداء هذا الدور ورمبا يكمن هذا التعثر إما بسبب قلة عدد املتخصصني يف اللغة الفارسية وحتقيق املصرية مت
املخطوطات على حد سواء، و إما ألنه ال توجد عالقات ثقافية جادة ومنظمة بني مصر وإيران للتنسيق معهم واإلفادة 

هم خطط مراكز حفظ الرتاث يف إيران ودراست من خططهم يف حتقيق هذا الرتاث وإن كان لدي بعض التحفظ على
-كما تعرفون–للمخطوطات؛ حيث أهنم يقومون بنشر املخطوطات وليس حتقيقها والفرق كبري بني النشر والتحقيق 

، كما ميكننا أن نضيف إىل العاملني السابقني أيًضا عدم مكافأة احملقق ماداًي بصورة جمزية ألن التحقيق عملية مرهقة  (1)
 ية وابلتايل يقلع عنها الذين يريدون التخصص فيها نظراً لضآلة املكافآت املادية اليت تعوض جهدهم الشديد.للغا

 املطلب األول: التعريف ابملخطوط ومضمون املنظومة الشعرية
يف جملد جبلدة من الورق املقوى، وهي ليست أصلية، وهذا املخطوط عبارة عن نسخة -موضع البحث-يقع املخطوط 

سطرًا، ُكتبت يف أربعة أعمدة، الورقة األوىل "ظهر" والثانية  16ورقة مسطرهتا  172وبة يف جملد واحد يضم حوايل مكت
، بقية األوراق جمدولة ابلذهب واملداد األسود واألمحر ومزدانة بنقوش نباتية، بقلم (2) "وجه" ُحليت ابلذهب واأللوان

 مخس وتسعني صورة مرسومة ابأللوان.فارسي، بدون اتريخ، ويزيٌن املخطوط حوايل 
 

                                                           
شر ما نيوجد فرق شاسع بني  نشر وحتقيق خمطوط ما، فالنشر عبارة عن إخراج نسخة املخطوط اليت يتم دراستها يف هيئة كتاب مطبوع أي أن عملية ال  (1)

سبة لتحقيق فهو جمال واسع؛ فالكتاب احملقق هو الذي صح عنوانه واسم مؤلفه ونهي إال حتويل النسخة من نسخة مكتوبة خبط اليد إىل نسخة مطبوعة، أما ا
املوجودة  خالكتاب إليه وكان متنه أقرب ما يكون إىل الصورة اليت تركها املؤلف، وهذا يعين عدم االعتماد على نسخة واحدة ولكن جيب مجع مجيع النس

ديدة يتم ابملقارنة بني النسخ حىت نصل إىل الصورة اليت كانت عليها عند أتليفها، وتوجد مناهج عللمخطوط  مث يتم فحص هذه النسخ الختيار نسخة أصل ل
سعد، فهمي وطالل ، وانظر أيًضا: م 1660القاهرة، -7ط-حتقيق النصوص ونشرها-هارون، عبد السالم حممديف التحقيق، ملزيد من التفاصيل انظر: 

أصول  -فضل هللا، مهدي ، وم1661دار الكتب، -والتطبيق مع حتقيق ودراسة الرسالة األوىل أليب دلف اخلزرجيحتقيق املخطوطات بني النظرية -جمذوب
 .179: 116، ص: م 1660بريوت، -2ط-كتابة البحث وقواعد التحقيق

 ( مبلحق الصور.1انظر اللوحة رقم )  (2)
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بسجالت دار الكتب حتت اسم "إسكندر انمه" وإنه كتاب منظوم ابللغة الفارسية خبط -موضع البحث –ورد املخطوط 
اتريخ فارسي ورقم عمومية  00ورقة وحتت رقم خصوصية  141التعليق وحيوي أربًعا وتسعني صورة وعدد أوراقه 

هـ.ق( ومل يرد أي ذكر عن مصدره 1127رمضان  29م )املوافق 1607نوفمرب  2يف ، ومت تسجيل بياانته 47074
، ووفًقا لورود املخطوط اهذا االسم يف سجالت دار الكتب فقد ذكره األستاذ "تشوكني" ابسم (3) ابلسجالت

 (4) عن املخطوطات الفارسية املوجودة بدار الكتب املصرية. "اسكندرانمه لنظامي" ضمن احدى مقاالته

كما ذكره "نصر هللا مبشر الطرازي "يف الفهرس الوصفي للمخطوطات الفارسية املزينة ابلصور واحملفوظة بدار الكتب، حتت 
عنوان "منظوم فارسي )حيدرانمه(" وذكر أنه ملحمة فارسية للحروب اليت خاضها النيب عليه الصالة والسالم وأصحابه 

 وجهه، وذكر أنه خمطوط جمهول املؤلف وغري مؤرخ ولكنه نسبه ملخطوطات وال سيما اإلمام علي بن أيب طالب كرم هللا
، ولكن الطرازي مل يشر أن هذا العنوان هو عنوان تقديري للمخطوط (5) القرن الثاين عشر اهلجري / الثامن عشر امليالدي

 وأنه ليس عنوانه األصلي.
، وقد نُِظمت يف حبر املتقارب املثمن املقصور، (6)املثنويأما عن منت املخطوط فقد جاء عبارة عن منظومة شعرية يف فن 

بيت. وتبدأ هذه املنظومة مبدح 22700وتُعد إحدى املثنوايت املطولة يف األدب الفارسي؛ حيث يبلغ عدد أبياهتا حنو 
 ول حروبامث يتن-  وهذه مسة من السمات الرنيسية للشعر الفارسي يف العصر الصفوي – (7)وثناء األنمة االثىن عشر

 

                                                           
 املصرية ابلقاهرة.اطلعت الباحثة بنفسها على هذه البياانت يف سجالت دار الكتبة  (1)
(4),page 1935-Les manuscrits illustrés musulmans de la Bibliothéque du Caire [manuscrits persans-Stchoukin, Iva 

150. 
 .122ص ، م1690 القاهرة: مطبعة دار الكتب،-الفهرس الوصفي للمخطوطات الفارسية املزينة ابلصور واحملفوظة بدار الكتب-الطرازي، نصر هللا مبشر (7)
ي شعراء ماملثنوي هو شعر يُبىن على أبيات مستقلة مصرعة، يشتمل كل بيت على مصراعني متفقني يف القافية والروي، مستقلني يف ذلك عن غريمها. ويس (6)

 –رى أبياهتا مجيًعا جت العجم هذا الضرب ابملثنوي، ويعرف يف العربية ابملزدوج. ويشرتط يف املثنوي، شأنه يف ذلك شأن كل منظومة يف أى فن من الفنون، أن
-116، صم1601القاهرة، -الطبعة الثانية-فنون الشعر الفارسي-قنديل، إسعاد عبد اهلاديعلى وزن واحد، ملزيد من التفاصيل انظر: -مهما كثر عددها 

 .، مقدمةم1661، القاهرة: دار الزهراء للنشر-املزدوج واملثنوي بني العربية والفارسية-غامن، رملة حممود ، وانظر أيًضا:121
، واحلسني ييقصد ابألنمة االثىن عشر هم نسل اإلمام علي بن أيب طالب والسيدة فاطمة الزهراء رضي هللا عنهما وهم: علي بن أيب طالب، واحلسن بن عل (7)

مد لي اهلادي، واحلسن العسكري، وحمبن علي، وعلي بن زين العابدين، وحممد الباقر، وجعفر الصادق، وموسى الكاظم، وعلى الرضا، وحممد اجلواد، وع
كرم هللا وجهه(. ملزيد وعلي بن أيب طالب )ملسو هيلع هللا ىلص املهدي، ويعرفوا عند الشيعة االثين عشرية أبهنم األنمة املعصومون الذين توارثوا العلم واحلكمة عن النيب حممد 

 ، اجلزء األول والثاين.ه1101تربيز، -اجلزء األول والثاين-رفة األنمةعكشف الغمة يف م-األربلي، أيب احلسن علي بن عيسى بن أيب الفتحمن التفاصيل انظر: 
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سيدان "علي بن أيب طالب") كرم هللا وجهه( وأصحابه، ذلك املوضوع الذي يندرج يف األدب الفارسي حتت عنوان أدب  
 الفتوة أو األدب احلماسي، ورمبا كان هذا سبب اختاذ "األستاذ الطرازي" عنوان "حيدرانمه" هلذا املخطوط.

 البحث املطلب الثاين: وسانل معرفة عنوان املخطوط حمل
إن الكتاب احملقق هو الذي صح عنوانه واسم مؤلفه ونسبة الكتاب إليه وكان متنه أقرب ما يكون إىل الصورة اليت تركها 

؛ أي أن صحة عنوان الكتاب هي الركن األول من أركان التحقيق وهي أول وأوىل ما يصرف احملقق فيه جهده (8)املؤلف
هـ.ق( عن معىن "العنوان" يف اللغة؛ أن 167،  فقد ذكر ابن فارس )ت:(9)املنزلةوعلمه ملهمات وفواند أحلتها هذه 

العني والنون أصالن، أحدمها يدل على ظهور الشيء وأعراضه واآلخر يدل على احلبس، وأن عنوان الكتاب هو أبرز 
لى واجهة  يضعها املؤلف ع ، وبناء على ما سبق يكون معىن عنوان الكتاب هو اللفظ أو األلفاظ اليت(10)ما فيه وأظهره

 .(11)كتابه وطرته ويراد اها أن تكون عالمة الكتاب اليت تميزه عن غريه من الكتب وتنب  عن مضمونه
ومن هنا أتيت أمهية معرفة العنوان الصحيح للمخطوط فالتزام الباحثني ابلعنوان الصحيح يقيهم من الظن أبن الكتاب الواحد  

تالف األمساء، كما أنه ال ميكن اجلزم أبن مؤلف ما  مل يضع عنواان لكتابه، إال إذا جاءان كتًبا متعددة متباينة بسبب اخ
اخلرب املوثوق بذلك، كأن خيربان بذلك التلميذ املصنف أو أحد العلماء املتثبتني، فليس صحيحا االكتفاء بعدم وجود 

، (12)خ بكتابتهتسقط صفحة العنوان أو خيل الناس عنوان لنسخة خمطوطة للقول أبن املؤلف مل يعنون كتابه ألنه كثريا ما
وقد أفرد الشريف حامت يف كتابه "العنوان الصحيح للكتاب" العديد من الصفحات يف ترتيب عشر وسانل ملعرفة العنوان 

احثة الب، وما يعنينا هنا هي الوسانل اليت اتبعتها (13)الصحيح للكتاب مرتبة ترتيبا تنازليا من األقوى داللة إىل األضعف
 يف دراستها وهي: الوسيلة الثانية وهي أن يسمي املؤلف كتابه يف مقدمة الكتاب تسمية صرحية، والوسيلة الثامنة وهي 

 

                                                           
 .42، ص هارون: املرجع السابق (8)
-1ط-من أصول علم التحقيق: العنوان الصحيح للكتاب، تعريفه وأمهيته، وسانل معرفته وأحكامه، أمثلة لألخطاء فيه-العوين، الشريف حامت بن عارف (9)

 . 27، ص ه1416مكة املكرمة، 
 .20، 16، صم1676الفكر للنشر،  دار-4ج-هارونحتقيق عبد السالم حممد -معجم مقاييس اللغة-ابن زكراي، أبو احلسني أمحد بن فارس (10)
 .17، 19املرجع السابق، ص -لعويناانظر:  (11)
 .21املرجع نفسه، ص  (12)
 .49: 20نفسه، ص (13)
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استيعاب النظر يف ترمجة مؤلف الكتاب الذي أحققه عند مجيع من ترجم له من أصحاب الرتاجم؛ حيث أن كثريا من مؤلفي 
 لرتاجم يعتنون بذكر أمساء مؤلفات املرتمجني. التواريخ والطبقات وغريها من كتب ا

 املطلب الثالث: حتليل نقدي ملقدمة املخطوط
خمطوطه مبدح وثناء األنمة االثىن عشر مث ينتقل الشاعر إىل مدح بين آدم، مث مدح سيد املرسلني سيدان حممد  يبدأ املؤلف

؛ حيث يذكر أنه ألفه تقليًدا لشاهنامة (14) للكتاب"صلى هللا عليه وسلم" وبيان املعراج، مث يذكر سبب أتليفه ونظمه 
  قصة بداية حرب الشرق وسبب وقوعها؛ حيث بتناول حروب حىت ختلد امسه عرب الزمان، مث يبدأ يف (15) الفردوسي

 

                                                           

 مجة يف القسم الثاين من البحث. وسرتد هذه الرت قامت الباحثة برتمجة هذه املقدمة من املخطوط  (14)
شهرة هو  اكلمة "شاهنامة" يف اللغة الفارسية تعين "كتاب امللوك" أي الكتاب الذي حيتوي على أخبار امللوك وبطوالهتم. ومن أهم هذه الكتب وأكثره  (15)

هـ وبدأ نظمها عام 116، نظمها "أبو القاسم الفردوسي" الذي ولد عام ألف بيت من الشعر 90"شاهنامة الفردوسي" واليت جاءت يف مثنوية تقع يف حوايل 
هـ واستمر يف نظمها ثالثني عاما. وقد حازت شاهنامة الفردوسي على مكانة سامية لكوهنا ملحمة محاسية وطنية حيث مشلت التاريخ 170هـ أو عام 174

سراىي در ايران )از  اسهمح-هللاصفا، ذبيح عية وعقاند دينية. ملزيد من التفاصيل انظر: األسطوري واحلقيقي إليران مبا يتضمنه من أحداث اترخيية واجتما
من -مجعه، بديع حممد أيًضا:، وانظر 201: 171ص ، هـ.ش1111:مؤسسه مطبوعات امري كبري، هتران-هجری( قدميرتين عهد اترخيي ات قرن چهاردهم 

 .167: 106، صم1600العربية، القاهرة: دار النهضة -2ط-روانع األدب الفارسي
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 يف (19)األشرت" و"مالك (،18)، و"أبو احملجن"(17)وأصحابه "سعد بن أيب وقاص" (16)بن أيب طالب" علي"   نـــــــــــــــاسيد
 ، ومع بعض الكاننات اخلرافية.(20)بالد الشرق، وكذلك قتاله مع قوم "أيجوج ومأجوج"

ومة " هو نفسه موضوع منظ-موضع الدراسة –تبني للباحثة يف أثناء إعداد هذا البحث أن موضوع هذا املخطوط  وقد
خاوران انمه" البن حسام اخلوسفي؛ ومت ذلك من خالل ترمجة مناذج متعددة من املخطوط، مما جعلنا نفرد هلذه املنظومة 

 وملؤلفها تعريًفا مفصالً اها على النحو التايل:
بيت يف حبر املتقارب املثمن 22700يبلغ عدد أبياهتا حنو ( 21) دينيةنظومة "خاوران انمه" هي منظومة محاسية اترخيية إن م

 املقصور، وتدور حول احلروب اخليالية لسيدان "علي بن أيب طالب" و"مالك األشرت" و"أيب احملجن" يف الشرق. ويف 
 

                                                           
هراء ابنة ز هو علي بن أيب طالب بن عبد املطلب اهلامشي، أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم. وهو ابن عم النيب حممد صلى هللا عليه وسّلم، وزوج فاطمة ال (19)

م، وهو أّول من أسلم  901ولد اإلمام علّي يف مكة سنة  .، رزق منها ثالثة من الذكور هم: احلسن، واحلسني، وحمسن وبنتان مها: زينب وأم كلثومملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
اخللفاء الراشدين هو رابع و  من الصبيان ومل يسجد لصنم. هلذا نقول "علّي كّرم هللا وجهه". اشرتك يف مجيع الغزوات عدا تبوك. وامتاز بكونه شاعرًا وخطيًبا ابرًعا

د املوجود، ل أمحد عبوحتقيق وتعليق الشيخ عاد دراسة-الصحابةيف تمييز  اإلصابة-حجرن علي بن العسقالين، أمحد بملزيد من التفاصيل انظر:  الصاحلني.
 .490: 494ص  ،م1667بريوت: دار الكتب العلمية،  -1ط -4ج-الشيخ علي حممد معوض

، ةسعد بن أيب وقاص هو سعد بن مالك بن أهيب ويقال له ابن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب القرشي الزهري، أحد العشرة املبشرين ابجلن (17)
سبيل هللا.  يفوهو من أوانل من دخلوا يف اإلسالم وكان يف السابعة عشر من عمره، ومل يسبقه يف اإلسالم إال أبو بكر وعلي وزيد وهو أول من رمى بسهم 

 .97: 91، ص1ج-السابقاملرجع -العسقالين ر:ملزيد من التفاصيل انظ
 .هـ، وروى عدة أحاديث6أبو حمجن الثقفي هو عمرو بن حبيب بن عمرو بن عمري بن عوف، أحد األبطال الشعراء يف اجلاهلية واإلسالم، أسلم سنة  (10)

وحلق بسعد بن أيب وقاص وهو ابلقادسية حيارب الفرس، فكتب إليه عمر  اه إىل جزيرة ابلبحر. فهرب،وكان منهمًكا يف شرب النبيذ، فحده عمر مرارًا، مث نف
سعد عنده. واشتد القتال يف أحد أايم القادسية، فالتمس أبو حمجن من امرأة سعد أن حتل قيده على أن يعود إىل القيد إن سلم، وابلفعل  أن حيبسه، فحبسه

 .102-260، 7ج-السابقخلمر بعدها. ملزيد من التفاصيل انظر: العسقالين: املرجع عاد، فعفا عنه "سعد" وترك ا
الب"، كما  ط امسه "مالك بن احلارث النخعي" ينتمي إىل قبيلة مينية عريقة، أسلم يف عهد النيب )صلى هللا عليه وسلم( وكان أول من ابيع "علي بن أىب (16)

نطقة املرج ابلقاهرة. ملزيد من هـ مسموًما على يد "معاوية"، وضرحيه موجود مب17كان قاند اجلناح األمين يف موقعة اجلمل وأبلى اها بالء حسًنا. وقد تويف سنة 
 .102: 60ص  م،1697، إيران-2ط-17ج-إبراهيمحممد أبو الفضل  حتقيق-البالغةشرح هنج  كتاب-احلديداملعتزيل، ابن أيب  :التفاصيل انظر

وهلم فمنهم من الرتك، وقد كثرت األقاويل حجاء ذكر قوم أيجوج ومأجوج يف سوريت الكهف واألنبياء ابلقرآن الكرمي، وهم من ذرية آدم ويقال إهنم طانفة  (20)
ن أذنيه ويتغطى ممن زعم أهنم على أشكال خمتلفة وأطوال متباينة جداً؛ فمنهم من هو كالنخلة السحوق، منهم من هو غاية يف القصر، ومنهم من يفرتش أذاًن 

-النهايةو البداية -ين أيب فداء إمساعيل ابن عمر بن كثري القرشي الدمشقيابن كثري، عماد الد :ال دليل. ملزيد من التفاصيل انظرابألخرى، فكل هذه أقوال ب
 .790:772ص م 1667، القاهرة، 1اجلزء الثاين، ط الرتكي،عبد هللا بن عبد احملسن  حتقيق

عني: املنظومات و تعترب املنظومات احلماسية الدينية من أهم املنظومات احلماسية يف الشعر الفارسي، وتنقسم املنظومات احلماسية يف األدب الفارسي إىل ن (21)
ة وذلك لكون بطل ارخييحتت نوع املنظومات احلماسية الت-موضع البحث–احلماسية األسطورية واملنظومات احلماسية التارخيية، وتندرج منظومة املخطوط 

من الشخصيات التارخيية ولكن لكون للمنظومة أيًضا صبغة دينية شيعية فهذا جيعلها منظومة محاسية دينية، ملزيد من التفاصيل -علي بن أيب طالب–املنظومة 
 .7، 9، ص السابق املرجع-صفاانظر: 
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اربة بعض ملوك الشرق ومنهم "طهماس شاه"، وكذلك يتحارب مع قوم هذه األسطورة يُقِدم "علي بن أيب طالب" على حم
. وقد انل هذا املخطوط (22) "أيجوج ومأجوج"، ومع بعض الكاننات اخلرافية أيًضا مثل التنني، وابلطبع يتغلب عليهم

عن سيدان "على  شغف الكثري من اإليرانيني حىت العصر القاجاري رغم اعرتاض علماء الدين عليه ملا حيتويه من أساطري
بن أىب طالب"؛ حىت إهنم أقبلوا على نشر هذه املنظومة نثرًا؛ وذلك لتأثرها الشديد ابملذهب الشيعي اهدف الدعوة إليه، 

 (23) وبيان مبادنه.

 املطلب الرابع: التعريف مبؤلف املخطوط
ابن »الدين الزاهد، وهو معروف بـمؤلف كتاب "خاوران انمه" هو مشس الدين حممد بن حسام الدين حسن ابن شيخ مشس 

ابلقرب  (24)م( يف "خوسف" وهي قرية من أعمال "بريجند"1101هـ.ش/ 790هـ.ق )701-702، ولد عام «حسام
من خراسان، وقد استطاع أن ينال لقب "الفردوسي الثاين" بسبب نظمه هلذه املنظومة احلماسية، وقد أمت نظمها عام 

 العصر التيموري، واليت تعد أقدم منظومة محاسية دينية معروفة يف األدب م( أي يف1429هـ.ش / 007هـ.ق )010
، واليت تتمتع مبكانة كبرية من حيث األسلوب الشعري والقيمة األدبية هلا، ولـ"ابن حسام" ديوان من الشعر (25) الفارسي

 وقد مت نشره عام  بيت وهو يف مدح الرسول "صلى هللا عليه وسلم" والصحابة،10044يبلغ عدد أبياته حنو 

                                                           
 .176: 177السابق، ص:  املرجع-صفا :انظر (22)
، هـ.ش 1102هتران:مرکز نشر دانشگاهي، -اتزاين انمه اپرسي، خالصة خاوران انمه ابن حسام خوسفي-مرادي، محيد هللاملزيد من التفاصيل انظر:  (12)

املرجع -غامن و، 26-14، ص20، مشاره 2ايران: روزانمه هنر و مردم، دوره -یتزنين یهنرها یو مصور موزه یخاوران انمه، نسخه خط-یذكاء، حييومقالة 
 .197، صالسابق

اره حرف "ب" مش-انمه لغت-اكربدهخدا، على بريجند هى مدينة خبراسان وكانت تعرف قدميا ابسم قهستان، وتعد حاليا احدى قصبات قهستان.  (42)
  .   469ص  ، ه.ش1114-1270هتران:سريوس، -دوم( )خبش 

نظوم م تعترب منظومة "خاوران انمه" أقدم منظومة محاسية شيعية معروفة ولكنها ليست األقدم على اإلطالق، حيث يعترب أقدم شعر محاسي ديين شيعي (25)
بيت وتعترب أول ألف  12هـ ونظمها الشاعر املتخلص ب "ربيع"، وتقع هذه املنظومة يف حوايل 402ابللغة الفارسية هو منظومة "علي انمه" اليت نظمت عام 

من كتب اتريخ  يجتربة شعر محاسي شيعي اثىن عشري، وبرغم قدمه التارخيي واشتماله على ألفاظ وتركيبات فارسية اندرة إال أنه ظل جمهوال ومل تشر إليه أ
ربيع، على انمه )منظومه كهن( اصيل انظر: ، ملزيد من التف2792األدب الفارسي، وتوجد النسخة األصلية هلذه املنظومة يف مكتبة متحف قونيا برتكيا برقم 

 به مهت مرکز-(اي)ترک هيکتاخبانه موزه قون  2792مشاره  ینسخه برگردان به قطع اصل نسخه خط-اب مقدمه حممد رضا شفيعي كدكين، وحممود اميد ساالر-
ؤسسه مطالعات و م ران،ياسالم و ا یختصص هکتاخبان  ايران:-یاسالم یکتاخبانه، موزه و مرکز اسناد جملس شورا  یمکتوب و اب مهکار  اثري م یپژوهش
، نشريه در منظومه محاسى على انمه یتوصيف وتصويرگر -طغياين ،اسحق ، حسن اقا حسيين، يوسف نيك روز، وانظر أيًضا: هـ.ش 1100سال  ه،يليامساع

كيكاووسي، نعمت ، وانظر أيًضا:  120: 66،  ص هـ.ش 1107، 20ابهنر كرمان، ادبيات وزابن، مشاره  ديدانشكده ادبيات وعلوم انساين دانشگاه شه
 .66، 60، صهـِ.ش 1100ايران، -فروردين واهشت-كتاب ماه هنر-خاوران انمه-هللا
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هـ.ش 040هـ.ق )077م. وقد تضاربت اآلراء حول اتريخ وفاته؛ حيث يذكر البعض أنه تويف عام 1600هـ.ش/ 1199
 (26)م(.1490هـ.ش/ 047هـ.ق )071م(، بينما ذكر البعض أنه تويف عام 1470/ 

 املطلب اخلامس: التعريف بنسخ املخطوط يف مكتبات العامل
، وهي مؤرخة بتاريخ Add. 16/799هلذه املنظومة العديد من النسخ، أحدهم حمفوظة يف املتحف الربيطاين حتت رقم 

سطرًا، ُكتبت يف أربعة أعمدة  16ورقة مسطرهتا  192م، وهي نسخة يف 1909هـ.ق / 1067شهر رمضان عام 
" مع ب" وأصحابه "مالك" و"أيب احملجنمذهبة، خبط النستعليق، وهي قصيدة ملحمية عن حروب "علي بن أيب طال

ملوك الشرق وهم "قباد" و""طهماس شاه" و"شيشن شاه"، وتتخلل هذه احلروب معارك مع جمموعة من الشياطني 
تصويرة ُرمست طبًقا للمدرسة اهلندية، وقام بنسخ هذه النسخة من املخطوط  179والتنانني، وحتتوي هذه النسخة على 

ين" كما ورد ابملخطوط. وُيشاهد ابملخطوط أيًضا اسم "كمال الدين خان" ورمبا يكون هو اخلطاط "مولتچند مولتا
 (27) املالك األصلي هلذه النسخة، وال يوجد معلومات عن تصاوير هذه املخطوطة

، وهي مؤرخة بتاريخ 2777وتوجد ثالث نسخ أخرى من هذا املخطوط يف مكتبة "كلكتا" يف اهلند, إحدامها حمفوظة برقم 
م، وهي مكتوبة خبط النستعليق، وانسخ هذه النسخة هو "حممود  1770مارس  -هـ.ق/ فرباير697مجادى األول عام 

بن عبدالرمحن" والنسخة اها تلف كبري، وإن املقدمة املوجودة يف نسخة املتحف الربيطاين مفقودة يف هذه النسخة، 
ذا ري هنا إىل أن امسها "خاوران انمه"ويوجد ترمجة دكنية هلويُعرف هذا املخطوط ابسم "خاورانمه" لكن املؤلف نفسه يش

املخطوط قام برتمجتها شاعر ختلصه الشعري هو "رستمي" وكان على دراية ابللغتني الفارسية والدكنية، وقد قمها لـ 
هـ.ق/ 1017الذي كان حيكم "جلكوندا" عام  –"خلدجية سلطان شهرابنو" أخت السلطان "عبدهللا قطب شاه" 

هـ.ق/  1097 -1017الذي حكم من  –وزوجة أبو منصور سلطان حممد عادلشاه ابن إبراهيم شاه  -م1929
 )28) ووالدة منصور خبتيار. -م1927-1979

 

                                                           
: 410، ص هـ.ش 1102هتران: اساطري، -1ج-به اهتمام وتصحيح ادوارد براون-تذكرة الشعراء-مسرقندي، دولتشاه:ملزيد من التفاصيل انظر (92)

ه.ش 1199مشهد، -سالك أمحد أمحدى بريجندى وحممدتقى كوشش  به-ديوان- حسام ، ابنخوسفى، و ، مقدمهاملرجع السابق-مرادي .وانظر أيًضا:416
 ، مقدمه.

643. -.P: 6421988-vol.2-Catalogue of the Persian Manuscripts in the British museum -Rieu,Charless (72) 

560.-, p:559Oxford,1903 -Catalogue of the Persian Manuscripts in the library of the Indian Office-,HermanEthe )28( 
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وهي غري مؤرخة، ورمبا ترجع إىل بداية القرن الثامن عشر امليالدي، وهي  1441أما النسخة الثانية فهي حمفوظة برقم 
مكتوبة أيًضا خبط النستعليق الواضح، وإن املقدمة املوجودة يف نسخة املتحف الربيطاين مفقودة يف هذه النسخة أيًضا، 

تصويرة، ويوجد يف هناية هذا  179ر املوجودة اها واليت يبلغ عددها حنو وتعترب هذه النسخة هي األروع بسبب التصاوي
م يوضح اها عنوان املخطوط واسم 1706املخطوط مساعة اها ملحوظة ابللغة الفارسية كتبها "علي إبراهيم خان" عام 

كما يوضح أيًضا   هـ.ق خالل فرتة حكم "شيخ عمر مريزا ابن أمري تيمور"،077املؤلف ويعدل اتريخ وفاته إىل عام 
أن "خاوران" هو اسم مكان يف "خراسان" وأن املؤلف كان يعيش يف  -1سببني لتسمية املخطوط "خاورانمه" ومها: 

أن كلمة "خاوران" تعين الشرق والغرب وأن حروب البطل كانت يف الغرب حيث  -2خراسان حديًدا يف "كوهستان". 
دة تشتهر على وجه اخلصوص إبصفهان وخراسان برغم أهنا ختلو من أضاف العديد من األماكن خاصة وأن هذه القصي

ورقة، وأضاف أن هذه النسخة  192تصويرة يف  177بيت من الشعر و 21.717احلقانق التارخيية حيث حتتوي على 
، ويوجد H. T. Prinsepرمبا تكون قد ُقدمت مللك أو أمري، كما يوجد ترمجة إجنليزية هلذه السماعة وموقعة من 

اهذه النسخة أيًضا ملحوظة ابللغة اإلجنليزية خبط خمتلف وبدون توقيع ونصها " أان لست ماهرًا يف حتديد عمر وقيمة 
املخطوط الفارسي ولكين اعتقد من خالل اخلط والتصاوير أن هذا املخطوط مت نسخه يف مشال اهلند وليس يف بالد 

ذا املخطوط بتقليد التصاوير الفارسية واعتقد أنه ينبغي أن يتم تقييم ه فارس وأن الفنانني كانوا من أهل اهلند الذين قاموا
يف املرتبة الثالثة أو الرابعة ألهم املخطوطات الفارسية حيث أنه كان لدي الوقت للنظر فيه حيث جاء خطه واضح 

لعمل، ومل أجد ن شخصية اللغاية مما أثرى قيمته، وقد مت نسخ هذا املخطوط بعناية كبرية، أان ال أعرف أية معلومات ع
أية مصادر عن الكاتب يف األعمال األخرى، لكنه قام بنسخ خمطوطته على غرار الفردوسي يف الشاهنامة  لكنين لسُت 

 (29)على دراية كافية ابلعملني إلجراء مقارنة بينهما".
ا ألوراق فيها غري مرتبة تماًما كموهي نسخة معيبة حالتها رثة للغاية وا 790أما عن النسخة الثالثة فهي حمفوظة برقم  

 (30) خطاط.يوجد اها العديد من الفراغات، وكتوبة خبط النستعليق غري الواضح وعلى يد أكثر من 

 
 
 

                                                           
-Ethe he same reference, p 561.T )29( 

 The same, p 561,562.)30( 
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، واليت يرجع 7770إيران حتت رقم -ولكن أقدم هذه النسخ هي تلك النسخة احملفوظة مبتحف الفنون الزخرفية بطهران
تصويرة ولكن املوجودة  177م أي يف حياة الشاعر. وكانت تضم حوايل 1470/هـ 074اتريخ نسخها إىل عام 

تصويرة واألربعون تصويرة األخرى موزعة بني املتاحف املختلفة، وهي مرسومة طبًقا  117ابلنسخة األصلية اآلن هن 
ه أسلوبه اخلاص. وكان لملدرسة شرياز، وبعض تصاويرها حتوي توقيع املصور "فرهاد"؛ وهو مصور إيراين من أهل شرياز، 

 (31) ولكن يُرجح بعض العلماء أنه قد مت تزويق هذه التصاوير على يد أكثر من مصور، ورمبا يكونوا ثالثة.

 00ورقم خصوصية  47074وبعد هذه الدراسة ميكننا إضافة النسخة املوجودة بدار الكتب املصرية حتت رقم عمومية 
خاوران انمه" البن حسام اخلوسفي ليصبح عدد نسخ هذا املخطوط حوايل اتريخ فارسي إىل هذه النسخ من خمطوط "

 ست نسخ موزعة بني مكتبات ومتاحف العامل. 
 القسم الثاين: الرتمجة

 : (32) فاحتة املخطوط -
 الذين هم فخر الدنيا والدهر. (33) اي إهلي بعزة هؤالء اخلمسة -
 املعصومني األطهار. (34) حبقك اي حاكم بين آدم اهؤالء األربعة عشر -
 بنور حممد سراج الرسل وزعيم القادة وسروة روضة الرسل. -
 مبنارة روضة األنمة، بسروة علّي املتدللة. -
 . (35) علّي الويل أسد اخلالق، قاند الدين راكب الدلدل -
 بسيدة اجلنة اليت هي خري النساء، فاجلنة النقة حملبيها. -
 ًنا وامسه احلسن.خبلق احلسن الذي كان خلقه حس -

                                                           
 .26-14املرجع السابق، ص-ذكاء (11)
 2، ولوحة رقم 1انظر لوحة رقم  (32)
 هم سيدان حممد )صلى هللا عليه وسلم(، وسيدان علّي بن أيب طالب والسيدة فاطمة الزهراء، واحلسن، واحلسني )رضي هللا عنهم أمجعني(. املقصود ابخلمسة (33)
 األربعة عشر هم سيدان حممد )صلى هللا عليه وسلم( والسيدة فاطمة الزهراء واألنمة االثين عشرة )رضي هللا عنهم أمجعني(. (34)
لشعري ملا حىت كان حُيس هلا املسو هيلع هللا ىلص ، أهداها له املقوقس، وحضر اها يوم حنني، وقد عاشت بعده ملسو هيلع هللا ىلصاسم البغلة اليت كانت لسيدان "حممد" الدلدل: هو  (35)

د الدين بن كثري، عماا، وكانت عند علَى، مث بعده عند عبد هللا بن جعفر. ملزيد من التفاصيل انظر: -أي خيلط هلا الشعري بعد تكسريه ابملاء–سقطت أسناهنا 
، دمشق: 1ط -وحتقيق وتعليق حممد العيد اخلطراوي، حميي الدين ميست -ملسو هيلع هللا ىلصالفصول يف سرية الرسول  -أيب فداء إمساعيل ابن عمر بن كثري القرشي الدمشقي

 .270، ص م 1601-هـ1402مؤسسة علوم القرآن، 
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 بدم احلسني الذي سال يف كربالء بال سالح وعليه البالء والبالء. -
 ابلسجاد زين العابدين، بباقر اجلدير بعلم اليقني. -
 جبعفر زهرة روضة املصطفني الذي أسفر عنه صفاء الصبح الصادق. -
 مبوسى الكاظم وأحواله بقدر مقامه ومقاالته. -
 سى، شهيد خراسان بسبب الظلم واجلفاء.بقدر على الرضا بن مو  -
 بزهد حممد الذي امسه التقى، املتقي يف الدين مثل آابنه. -
 بشمع رواق أهل اليقني، على النقي قدوة املتقني. -
 بشجرة ورد روضة الزعامة اليت جاءت مع وجه حسن العسكري. -
 ابملهدي اهلادي اإلمام اهلمام، السالم عليهم وعليه السالم. -
 أي عدة أعمال يل يف دين الدنيا تصبح آالفًا بفضلك أيها الفعال. -
 اي رب األسرار امنحين أربعة عشر أمرًا حبق هؤالء األربعة عشر. -
 األول أال تكون يل حاجة عند أحد، تكون لك أنت فقط. -
 الثاين اجعل رزقي حيث ال يكون ألحد منة فيه. -
 ملويت، تكون البشارة آية )أبن ال ختافوا(.الثالث أنه حينما أتيت اإلشارة  -
 الرابع أنه حينما أودع يف الرتاب أكون قد تطهرت من التلوث. -
 اخلامس أنه عندما ينفصل اجلسد عن الكفن، فلتصل جبسدي إىل هؤالء اخلمسة. -
 السادس أال جتعل وجهي أسوًدا يف ميدان احلشر من خجل الذنب. -

 (36) ت فارغة حيث مل يتم الناسخ األربعة عشر أمرًا()وهنا مل تكتمل الصفحة وترك
 : (37) مقالة يف سبب أتليف ونظم الكتاب

 ذات ليلة أشعلت الكواكب انرًا، فتعلق السواد ابلقمر. -
 وجاء اخلط األسود ملك األلوان، فُضيق العامل من السواد. -

                                                           
 .2انظر لوحة رقم  (36)
 .4، ولوحة رقم 1انظر لوحة رقم  (37)
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 ومر البياض متخفًيا كطانر أسود على وجه الشمس. -
 املعنرب ابخليمة، فضربت اخليمة الكبرية ابلقصر املسكي.ضرب اهلواء  -
 فحل اليامسني حمل سنبل األرض، وتعطر هواء الروضة ابلعنرب. -
 هكذا سقط التاج من رأس امللك، فصاح ديك الفجر. -
 فغطى الدخان الدنيا، وكان الرماد عظيًما يف كل اجتاه. -
 وأسرعت السماء.وانمت الطيور وأمساك البحار، وتباطأت األرض  -
 تزين الفلك ولكن ليس ابجلواهر، وامتأل اجلو مبئات الزينات. -
 وعندما استقر مكانه وسط السحاب، سقط زمن اجلواهر. -
 عندما يوجد السرطان يف قاع املياه، بني السفن وتقلب املياه. -
 لو جاء األسد للمرعى، تظهر أيًضا شجاعته. -
 وامتأل الفم ابجلواهر من عقد الثراي.وإذا ارتفع السمك من الصدف،  -
 وسلمت زليخا القمر املضيء للشيطان، مثل يوسف من قاع البئر. -
 وعندما تنافس يوسف يف هذه املرحلة، امتأل امليزان ابلسنابل. -
 ظهر القوس مثل دم العقرب األعمى، كاحللقة ميضي من قبضة اليد. -
 زيًنا من دوران الفلك.وقد احنىن ظهري مثل القوس، وبقي القلب ح -
 فكر هذا األانين املتمرد، فلم تقتل الراحة ذلك الشخص. -
 ال يوجد للفلك فكر ويف، وال يوجد للدنيا غابة خارج اجلفاء. -
 ليسعد بتلك احلياة مع اهلوس، حيث ال يضر موته أحد. -
 أي شخص ضحى بسبب يد األجل، هو شخص محل األمل إىل طريق مسرع. -
 طريق العدم طاهرًا من الوجود، فمن جاء ال تكون هنايته الثرى.ال يكون  -
 عندما تطأ بقدمك الوجود، جيب أن خترج من طريق العدم. -
 لو أنت مشس الزوال، فبعد ذلك ال تكون إال الظلم لـ "زال".  -
 الدنيا اليت افرتشت البساط، مل يطِو يد األجل البساط. -
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 ضابط حاكًما.كانت كل ذرة غبارًا، وكان كل  -
 أحضر الصباح كل تلك األعشاب، لتفوح ابلعطر من اخلال األسود. -
 كل ذلك الورد الذي عليه شوك، كانت وروًدا لوجه العذارى. -
 كل ذلك السرو املستقيم يف الروضة، سقط من أعلى. -
 هذه هي عادات الدنيا، وال جيب وضع القلب على عادته. -
 ء سعادة وصياح سواء أفالس وكنز.قلُت للقلب يف القرب، سوا -
 واحد على عرش امللك والدالل، واآلخر على لوحة وله مانة احتياج. -
 ويف النهاية ال يكون لالثنني سوى الثرى، وال تتطهر الدنيا من عاداهتا. -
 ومثلما ذكر الصادقون، أبدأ قصيت. -
 حينما اُخرج املتاع من هذه الدنيا، يبقى مين تذكار. -
 لنوع الذي جيدد عقل املسن والشاب.من ا -
 يتعطر منه مخ العاقل، ويشتعل منه مصباح العقل. -
 العاقل يهضم الراحة ابلقلب كالعسل داخل الفم. -
 يعلو امسي على هذه الرسالة، وحياصر احلظ املدينة. -
 وعندما تصبح كل ذرة من ترايب غبارًا، يكون يل تذكار يف الدنيا. -
 سي طاهر األصل، فليكن طاهرًا من يرتحم عليه.مسعُت أن الفردو  -
 فقد قام بتلك الرسالة املشهورة حىت تبقى تذكاًرا خالًدا منه.  -
 اي جلمال وسالسة الكالم سواء عن األبطال أو عن األمراء. -
 يوجد للكالم عظمة بسبب مقالته، فالكالم يكمن يف أشعاره. -
 ختم قوله ابملثنوي، فقيل عنه إنه بطل. -
 لو جاء التوحيد وضرب األمثال والوصف والنصيحة ببيت واحد فللشوك استحسان. -
 وطاملا تركت الروح البدن الرتايب فلتمنح الطهارة للفردوسي. -
 ولرتحم الفردوسي ولتجعل مأواه جنة الفردوس. -
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 فقد ابتعد عن اللغة العربية يف وصفنا وقال لنا حقيقة واحدة. -
 كانة للعامل وأدرك اجلميع أن كل ما هو موجود هو أنت.إنك أنت العظمة وامل -
 أنت اهذا ملك جنتها فملك الكالم حتت أمرك. -
 ويقول حقيقة أخرى وهي أنه يقبلين. -
 وهذه احلقيقة تزيد من جاهي، وترفع من مكانة بالطي. -
 قلت لنفسي هذا طريق آخر صوب العنان من ضعيف األمل هذا. -
 ير ابلقول إنه ال يوجد يف البحر جواهر غري مستخدمة.ماذا أقول فمن اجلد -
 فأان ال أرى أي وردة على أوراق البستان مل يكتب البلبل كالًما عليها. -
 فال يوجد حجاب للعروس يف هذه الغرفة، وال ختلو املشاطة من عمل هلا. -
 فيكون الوجه احلسن يف هذا احلجاب فيكون للقلب أمل منه. -
 أن لك هذا اجملال وأنك ترسم اخلال على وجه احلسناوات. ال أعلم جيًدا -
 يوجد ابلبحر رجل مع أنه حكيم ميلك سفينة إال أنه غريب. -
 ال تطِو الطريق الذي بال هناية، وال تبحث عن اخلضر فىت ماء احلياة. -
 ينحرف العقل عن مساره مرة أخرى، األفضل من هذا أن يكون للقلب أمل. -
 الكالم، تعبريك هو خال اجلمال للكالم.اي مصور خيال  -
 يكون اخللود له من بئر الطبيعة، مثلما يظهر هاروت ساحر اللسان. -
 قيد اللسان ابلقول، وعلق لسان ذلك الفصيح. -
 أخرج الكنز من اخلراب ابلسحر وبقوة األسطورة. -
 وامزج دم املسيح ابلعنرب، واسكب الكالم كالسكر. -
 ليه مباشرة، فهو طبع عقل صديقك.لألمر الذي عزمت ع -
 سعد قليب من رد العقل، وقلت حًقا هكذا يكون مناسًبا. -
 قرأت كالًما من كل قصة، طاملا القصة اها كل ما هو عميق. -
 يف النهاية سعدت اهذه القصة اليت بقيت على شفاه الصادقني. -
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 اآلن أمتطي جواد الكالم، وال أعلم ماذا تكون هناية األمر. -
 يف هذه القصص قصص كثرية، وال يوجد أي شخص جدير أبسطورته. -
 فلم أَر شخًصا رجاًل يف ميدانه، حىت يورد أسطورته مثلي. -
 استعددت على أمل الكعبة، وأصابين النفع والضرر يف الطريق. -
 لو تصل قدمي إىل مقصدي، وترتقي أمنيايت للثروة. -
 بقى مين لعصور طويلة.فأان أبدأ هذه الرسالة املشهورة، لت -
 لو هكذا يكون رأي الفلك، فما أكثر الرغبات اليت ال تتحقق. -
 الزمان ليس من يوقع الظلم بنا فقط، فأان أرى أمل الشخص من هذا النوع. -
 كرب أيها املسن يف الكالم، وال تتخذ املسن اهذا احلديث املتآكل.اِ  -
 يف معرفة احلقيقة. اذهب للحقيقة لو هي ليست عميقة، وال جتتهد -
 فلو أييت العيب يف الكالم، اسحب القلم وكف عن العيب. -
 ال يوجد شخص غري معيب سوى املعيب، فبخالف العيب يكون الكل معيًبا. -
 اآلن أقص القصة، وأستدعى البيان يف الكالم. -
 حسن القصة.يوجد اآلالف من كلمات االستحسان على شفاه الصادقني عدا ذلك الشخص الذي سيست -
 اآلن أييت أمل من الرجال األحرار على ذلك الرجل احلر الذي سيستمع. -
 وليسعد الكاتب الذي سيكتب الكالم املعوج ابجلنة الناضرة. -
 وليكف ابحثو احلقانق عنه، وليكن احلظ حليفه دانًما. -
 : (38) خاتمة املخطوط-
 أمحد املختار:وصول سيدان "علي" إىل املدينة للقاء سيد األبرار  -
 جاء إىل يثرب بفعل الرايح، وذاعت البشرى بشأن "علي". -
 هكذا قيل: جاء "علي" مع اجليش، وصل هذا اجليش احلامي. -
 وسعد اجلميع اهذه البشرى، وانطلقوا مرة واحدة. -

                                                           
 .7رقم انظر لوحة  (38)
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 جاء إىل املدينة مع أصحابه، ووجوههم نضرة مثل ورود البستان. -
 ى أمل لقاء أبيهم.وخرج احلسن واحلسني مًعا عل -
 وتعالت صيحات اجلميع، فقد عاد الكبار مًعا. -
 وظهر الفرسان من الطريق ودخل اجليش. -
 جاء قادة الدين، وصلوا وسط كلمات االستحسان. -
 جاء أبو احملجن ومالك ويتقدمهم الطبول واألعالم. -
 وعندما وقعت عيين "النيب" على "علي"، هبط من على الدلدل. -
 واجته إىل النيب مسرًعا، واستقرت روحه. -
 فاحتضن بعضهما بعًضا، وتبلل وجهه من دمع عينيه. -
 مدح النيب "علًيا" كثريًا، بكل ما أظهره من لطف له. -
 فأمسك بيده، واحتضنت روحه دموعه. -
 وعامل كل واحد منهم بلطف، ونزعت كل القبيلة الغم من قلواها. -
 سعد اجلميع.بعد ذلك ترجل الكبار، و  -
 هنضت الرؤوس، واحننت حتت أقدام الفرسان. -
 رفع النيب رؤوسهم، وعادت السعادة للجميع. -
 وسأل كل واحد منهم عن حاله بصوت رقيق. -
 وعندما انتفعوا ابلسعادة، اختذت طريقها صوب املدينة. -
 حيث دخل "علي" مع اجليش إىل يثرب حممالً ابملال واجلاه. -
 بيت الزوج البتول، وسعد به أهل الرسول.واجته صوب  -
 وسعد أيًضا احلسن واحلسني، وسعدت كل األسرة. -
 وأعطى النيب الغنيمة واملال وشرح له احلال. -
 فسعد اجلميع اهذا املال، وأصبح كل الفقراء من األغنياء. -
 وأان هنا من أصغر أراضيه، أرفع يدي لنصرته. -
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 يقة الكالم، واليت يتعطر منها أنف الكالم.فأصبحت كالوردة النضرة يف حد -
 هلا قدرة دانمة فهي مثل مشس الدنيا. -
 وهكذا انتهت هذه القصة ابلسعادة، مثلما قرأت من أقوال الصادقني. -
 وختمت الكالم بسخاء الرسول، وأان أتمىن عطاء وكرم الرسول. -
 تمت. -

 اخلامتة:
 -إىل ما يلي:  توصلت الباحثة بعد االنتهاء من هذا البحث

 أن حتقيق املخطوطات الفارسية هو عبارة عن جهود فردية ال تنظمها أية خطة على اإلطالق.  .1
اتريخ فارسي ليس العنوان األصلي هلذا  00أن عنوان خمطوط "حيدرانمه" املوجود بدار الكتب املصرية برقم  .2

 املخطوط.
 ه" البن حسام اخلوسفي.أن العنوان األصلي للمخطوط حمل الدراسة هو "خاوران انم .1

  توصيات البحث:
م بقرار 1699إعادة تفعيل مركز حتقيق الرتاث يف اهليئة املصرية العامة للكتاب والذي كان قد مت إنشانه عام  .1

 والذي توقف العمل فيه بعد سنتني من افتتاحه. 60/1669من وزارة الثقافة رقم 
طوطات وبني مكتبات ومتاحف العامل اليت حتتفظ ابملخ االهتمام بتطوير العالقة بني مراكز حتقيق الرتاث .2

 الفارسية.
ضرورة وضع خطة منظمة لتحقيق املخطوطات الفارسية املوجودة بدار الكتب املصرية ابلقاهرة ابلتعاون مع  .1

 مراكز حتقيق الرتاث يف إيران.
 ذكره ة وخاصة كل ما متإعادة التحقق من فهارس املخطوطات الفارسية والفهرس املصور بدار الكتب املصري .4

 على أنه جمهول املؤلف أو العنوان أو كالمها.
 االهتمام بتوجيه الباحثني إىل جمال حتقيق املخطوطات وتقدمي الدعم الكايف هلم يف شىت النواحي. .7
العمل على إاتحة قاعدة إلكرتونية من نسخ امليكروفيلم املوجودة بكل مكتبات ومتاحف العامل، حبيث ميكن  .9

 احلصول عليها من خالل اشرتك مدفوع من على شبكة املعلومات تيسريًا للمحققني.
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 ثبت أبهم املصادر واملراجع
 أواًل: املصادر العربية:

الفكر  دار-4ج-هارونحتقيق عبد السالم حممد -معجم مقاييس اللغة-أبو احلسني أمحد بن فارسابن زكراي،  .1
 .م1676للنشر، 

عبد هللا حتقيق -والنهايةالبداية -فداء إمساعيل ابن عمر بن كثري القرشي الدمشقي عماد الدين أيب، ابن كثري .2
 .م1667، القاهرة، 1ط، اجلزء الثاين الرتكي،بن عبد احملسن 

-ملسو هيلع هللا ىلصة الرسول يف سري  الفصول-الدمشقيعماد الدين أيب فداء إمساعيل ابن عمر بن كثري القرشي ، ابن كثري .1
-هـ1402مؤسسة علوم القرآن،  :دمشق ،1ط-ميستووي، حميي الدين وتعليق حممد العيد اخلطرا حتقيق

 .م1601
، تربيز-الثاينو اجلزء األول -كشف الغمة يف معرفة األنمة-أيب احلسن علي بن عيسى بن أيب الفتحاألربلي،  .4

 ه.1101
يخ عادل أمحد عبد الش قوحتقيق وتعلي دراسة-الصحابةيف تمييز  اإلصابة-حجرأمحد بن علي بن العسقالين،  .7

 .م1667دار الكتب العلمية،  بريوت:-1ط-7، 4، 1 ج-معوضاملوجود، الشيخ علي حممد 
، إيران-2ط-17ج-إبراهيمحممد أبو الفضل حتقيق -البالغةشرح هنج  كتاب-احلديدابن أيب املعتزيل،  .9

 .م1697
 اثنًيا: املراجع العربية:

-لكتباالوصفي للمخطوطات الفارسية املزينة ابلصور واحملفوظة بدار  الفهرس-مبشرنصر هللا الطرازي،  .1
 .م1690مطبعة دار الكتب،  القاهرة:

 أصول علم التحقيق: العنوان الصحيح للكتاب، تعريفه وأمهيته، وسانل من-عارفالشريف حامت بن العوين،  .2
 .هـ1416املكرمة،  مكة-1ط-فيهمعرفته وأحكامه، أمثلة لألخطاء 

 م.1600دار النهضة العربية، القاهرة: -2ط-الفارسيروانع األدب  من-حممديع بد، مجعه .1
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 املخطوطات بني النظرية والتطبيق مع حتقيق ودراسة الرسالة األوىل أليب حتقيق-جمذوبفهمي وطالل ، سعد .4
 .م1661الكتب،  دار-اخلزرجيدلف 

 م.1661دار الزهراء للنشر،  القاهرة:-والفارسيةواملثنوي بني العربية  املزدوج-حممودرملة غامن،  .7
 م.1660، بريوت-2ط-التحقيقكتابة البحث وقواعد   أصول-فضل هللا، مهدي .9
 .م1601 القاهرة،-الثانية الطبعة-الفارسيالشعر  فنون-اهلاديإسعاد عبد ، قنديل .7
 م.1660، القاهرة-7ط-ونشرهاالنصوص  حتقيق-حممدعبد السالم هارون،  .0
 صادر الفارسية:اثلثًا: امل

 .شه.1199مشهد، -سالك أمحد أمحدى بريجندى وحممدتقى كوشش  به-ديوان- حسام ابن، خوسفى .1
ه نسخه برگردان ب-اب مقدمه حممد رضا شفيعي كدكين، وحممود اميد ساالر- كهن(على انمه )منظومه  ربيع،  .2

مکتوب و اب  اثري م یمهت مرکز پژوهشبه -(اي)ترک هيکتاخبانه موزه قون  2792مشاره  یقطع اصل نسخه خط
و مؤسسه  ران،يا اسالم و یکتاخبانه ختصصايران:  -یاسالم یجملس شورا اسنادکتاخبانه، موزه و مرکز   یمهکار 

 .هـ.ش 1100سال  ه،يليمطالعات امساع
 ش.هـ.1102اساطري،  :هتران-1ج-به اهتمام وتصحيح ادوارد براون-تذكرة الشعراء-دولتشاه، مسرقندي .1

 رابًعا: املراجع الفارسية:
مؤسسه :رانهت -(یمحاسه سراىي در ايران )از قدميرتين عهد اترخيي ات قرن چهاردهم هجر  -ذبيح هللاصفا،  .1

 .هـ.ش1111مطبوعات امري كبري، 
گاهي، مرکز نشر دانشهتران:-اتزاين انمه اپرسي، خالصة خاوران انمه ابن حسام خوسفي-محيد هللامرادي،  .2

 .هـ.ش1102
 خامًسا: اجملالت والدورايت الفارسية:

 .ه.ش1114-1270، هتران:سريوس-(مشاره حرف "ب" )خبش دوم-لغت انمه -على اكربدهخدا،  .1
، 2روزانمه هنر و مردم، دوره  ايران:-یتزنين یهنرها یو مصور موزه یخاوران انمه، نسخه خط-یحييذكاء،  .2

 20مشاره 
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مه، در منظومه محاسى على ان یتوصيف وتصويرگر -نيك روزاسحق ، حسن اقا حسيين، يوسف ،طغياين  .1
 .هـ.ش1107 ،20ابهنر كرمان، ادبيات وزابن، مشاره  دينشريه دانشكده ادبيات وعلوم انساين دانشگاه شه

 .هـِ.ش1100ايران، -فروردين واهشت-كتاب ماه هنر-خاوران انمه-هللا نعمت، كيكاووسي .4
 سادًسا: املراجع األجنبية:

1. Ethe,Herman-Catalogue of the Persian Manuscripts in the library of 

the Indian Office- Oxford,1903. 

2. Rieu,Charless- Catalogue of the Persian Manuscripts in the British 

museum-vol.2-1988. 

3. Stchoukin, Iva-Les manuscrits illustrés musulmans de la 

Bibliothéque du Caire [manuscrits persans-1935. 
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ABSTRACT 

 

Every nation has its heritage that witnesses its history and its different historical 

events, and all the cultural values that unite the nation, realizing its existence. Since 

our Arabic and Islamic heritage was the most important, it attracted various 

invaders who stole and falsified it, depriving the following generations from all its 

components associated with this heritage, and thus threatening our nation. 

 For that, we attempt to point out the importance of the heritage in general, and the 

Arabic and Islamic heritage, in particular, focusing on the manuscript because of 

its great necessity in the field of documentation, using the investigation which is 

so indispensable for the manuscript; as it is the only scientific means used to verify 

the credibility of the manuscript, excluding any distortion and counterfeiting. 

Hence, a veritable manuscript could witness a bright history and a brilliant 

civilization, of which the future generations would be proud 
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 امللخص

 

لذي تتوارثه ااحلقب الزمنية املختلفة اليت مّر هبا هذا التاريخ هو ذلك الرتاث لكل أمة اتريخ ، والشاهد على اترخيها و  
األجيال بعضها عن بعض، وتلك القيم الثقافية اليت تتوحد هبا األمة وحتقق وجودها. لذلك كان تراثنا العريب واإلسالمي 
حمل اهتمام الغزاة وذلك بسرقته وحتريفه وفصل األجيال املتعاقبة عن مجيع مقّوماهتا املرتبطة هبذا الرتاث، وهذا من أشد 

 متنا .األخطار اليت تتهدد أ

هلذا سعيت يف هذا البحث إىل إظهار أمهية الرتاث بشكل عام، والرتاث العريب واإلسالمي بشكل خاص، إال أنين  
ركزت على الرتاث املخطوط ملا له من أمهية ابلغة يف جمال التوثيق،وربطته بعلم التحقيق ؛ إذ ال غىن للمخطوط عن هذا 

حريف  كمكن التثبت هبا من نسبة املخطوط وححة ما جا  فيه، ولخليصه من التالعلم؛ ألنه الوسيلة العلمية الوحيدة اليت
والتزييف الذي قد يلحق به،  ومن مّث إخراجه إىل النور ليكون شاهدا عدال  على اتريخ مشرق وحضارة راقية تعتز هبا 

 األجيال وتبين عليها حاضرها ومستقبلها.
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 املقدمة : 
احلمد هلل الذي عّلم ابلقلم ،عّلم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم على أشرف رسول ومعّلم، وعلى آله وححبه  

 والتابعني حاملي مشعل العلم إىل يوم الدين.
أّما بعد، فإذا أردت أن تعرف قيمة املاضي ابلنسبة إىل أّي أمة أو شعب، فانظر يف سياسة املستعمر واسأل: ملاذا  
رص على مم   معامل اتريخ الشعو  اليت يستحوذ عليها   وملاذا يسرق ماراثها الفكري والثقايف  ذلك ألنه يعلم حي

علم اليقني أن املاضي هو الدعامة اليت يقوم عليها بنا  احلاضر واملستقبل، وهو ابلقضا  على ماضيها يكون قد قضى 
 على حاضرها ومستقبلها.

 ملخلصون من أبنا  أّمتنا إىل البحث عن تراثهم والتنقيب عنه إلخراجه إىل النور.لذلك سعى وما زال يسعى ا  
وإن أهم أنواع الرتاث الذي ينبغي العناية به هو الرتاث املخطوط وهذا بتحقيقه وإزالة الشوائب عنه ؛ ذلك أّن  

طع جنمها يف والشعو   اليت س املخطومات األحيلة تعّد مبثابة الشهود العدول على النتاج الفكري واحلضاري لألمم
 مراحل اترخيية خمتلفة.

هلذا سعينا يف هذا البحث إىل إظهار أمهية الرتاث  بشكل عام، والرتاث العريب واإلسالمي بشكل خاص، ومدى حاجة  
نربط و املخطوط منه إىل استخراجه من غياابت الرفوف، والبحث عن الضائع واسرتداد املنهو ، عّلنا بذلك حنيي أّمتنا، 

 أجيال احلاضر مباضيهم العتيق.
وقبل اخلوض يف هذه القضااي ومناقشتها يتوجب علينا حتديد مفهوم كّل من الرتاث والتحقيق كما جا  يف اللغة  

 واحطالح أهل العلم والفكر.
 مفهوم الرتاث               .8

الورث والورث واإلرث والوراث  : األعرايب ابن الرتاث: من األحل اللغوي: )ورث( ؛ ألن أحل التا  فيه واو، قال 
 .1واإلراث والرتاث واحد

 
 
 

                                                           
 .، مادة: )ورث() د ت( دار حادر،  باروت،  ابن منظور حممد بن مكرم اإلفريقي،  لسان العر  ،  (1)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12585
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12585
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12585
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وقال اجلوهري: تقول : ورثت أيب وورثت الشي  من أيب أرثه ، ابلكسر فيهما ، وراث ووراثة وإراث ، األلف منقلبة من 
   2الواو ، ورثة ، اهلا  عوض من الواو

وذكر القرميب أّن أحل " الرتاث " الوراث من ورثت ، فأبدلوا الواو ات  كما أبدلوا الواو ات  يف جتاه ولخمة وتكأة وتؤدة  
  3. ذلك وحنو

.وقد ورد 4يف املاِل  ْرثوِ اإلْرث يف احَلَسِب والواإلْرُث من الشَّْيِ  الَبِقيَُّة من َأْحِله واجلمُع ِإراٌث، وعن  ابُن اأَلْعرايبِّ أّن 
 ذكر الرتاث يف القرآن الكرمي مبعىن املاراث، يف قوله تعاىل:

أي أيكلون نصيب غارهم من املاراث؛ ألهنم كانوا اليورّثون النسا  [11الفجر:﴾]  ملا أكال الرتاث وأتكلون ﴿
 .5والصبيان

 وقد أييت املاراث مبعىن العلم كما يف حديث الرسول ـ حلى هللا عليه وسلم ـ 

 .6أخذ حبظ وافر"دينارا وال درمها ، وإمنا ورّثوا العلم فمن أخذه  مل يورّثوا " وإن العلما  ورثة األنبيا  ، وإن األنبيا 

 وقد جا  املاراث أيضا مبعىن النبوة، يف حنو قوله تعاىل:

] مرمي[ فاملاراث هنا مبعىن النبوة  ﴾ (6)َرِضيًّا َر ِّ  َواْجَعْلهُ  ۖ  يَرُِثيِن َويَِرُث ِمْن آِل يـَْعُقوَ  (5) ﴿فـََهْب ِل ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا
 .7والعلم املتعلق ابلنبوة والدعوة إىل هللا 

 

 

                                                           
، )مادة: م.1110باروت ـ دار العلم للماليني، ط: الرابعة ،  حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار.  اجلوهري إمساعيل بن محاد،  اتج اللغة وححاح العربية،  (2)

 ورث(
 .20/77م .ـ 2002القرميب حممد بن أمحد ،اجلامع ألحكام القرآن ، باروت، دار الفكر للطباعة والنشر. (3)
 مادة:)ورث(  ،.1م ،الطبعة:2000،  ، دار الكتب العلمية حتقيق: عبد احلميد هنداوي ، ابن سيده ، احملكم واحمليط األعظم ، (4)
 ينظر البغوي، احلسني بن مسعود ، حتقيق: حممد عبد هللا وآخران، الرايض ، دار ميبة للنشر)د ت(. )5(
 8 /722. 
 .1471، م.2001،دار الرسالة العاملية ،حتقيق: شعيب األرانؤوط وآخرون ،أبو داود ،سليمان بن األشعث السجستاين،  سنن أيب داود (6)
 .5/211، وتفسار البغوي، 5/212ينظر تفسار ابن كثار   (7)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2103&idto=2103&bk_no=51&ID=2172#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2103&idto=2103&bk_no=51&ID=2172#docu
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الرتاث ابملعىن املصطلح عليه، فقد تعّددت حوله التعريفات، وذلك الّتساعه ومشوله لكثار من اجلوانب ونذكر من  وأّما
 هذه التعريفات:

الرتاث هو: كّل ما خّلفه السَّلف من آاثر علمّية وفنية وأدبّية ، سوا  مادِّيَّة كالكتب واآلاثر وغارها ، أو معنوية   (1
والعادات احلضاريّة املنتقلة جياًل بعد جيل ، مما يعترب نفيًسا ابلنسبة لتقاليد العصر احلاضر كاآلرا  واألمناط 

اث اإلسالمّي ، والرتاث الثَّقايّف، والرتاث الشَّعيبّ    .8، وغار ذلك وروحه،ومنه: الرتر
راكمت عرب املادية الىت تالرتاث هو " تلك احلصيلة من املعارف والعلوم والعادات والفنون واآلدا  واملنجزات  (2

التاريخ . وهو نتاج جهد إنساىن متواحل قامت به مجوع األمة عرب التاريخ ، وعرب التعاقب الزمىن أحبحت 
هذه احلصيلة املسماة الرتاث تشكل مظاهر مادية ونفسية ومنطاً ىف السلوك والعالقات ومريقة ىف التعامل والنظر 

  . "9إىل األشيا 
ن ابإلضافة إىل تعريفات أخرى مل نذكرها، كّلها تصّب يف أّن  الرتاث معناه ما تتوارثه األجيال وهذان التعريفا  

بعضها عن بعض من أمور مادية ومعنوية تكون دليال وشاهدا على احلقب الزمنية املختلفة اليت كمر هبا اتريخ 
 الشعو .

ولعّل هذا التداخل بني الرتاث والتاريخ هو الذي دفع بعضهم إىل التمييز بينهما، كما جا  يف املوسوعة الفلسفية:  
" وخيتلف الرتاث عن التاريخ على الرغم من أن كاًل منهما متعلٌق ابملاضي. فـإذا كان التاريخ هو املاضي يف بُعده 

لتاريخ وري موحواًل ابحلاضر ومتداخاًل معه ومتشابكاً به، ويشّكل االتطوري، فإّن الرتاث هو املاضي يف بعده التط
حوار املاضي مع احلاضر عرب الرتاث، حواراً يكون فيه زمام املبادرة للحاضر الذي يتشابك فيه املاضي ابملستقبل" 

10 . 
 
 
 

                                                           
 م.، مادة: )تراث(.2011،  1عبد الغين أبو العزم، معجم الغين الزاهر ، باروت ، دار الكتب العلمية ، ، ط :  (8)
 حممد حمفوظ ،وقفات أولية يف منهجيات قرا ة الرتاث، ، موقع التجديد العريب.   (9)
 .110/ 2م ." تراثية" 1188، املوسوعة الفلسفية العربية، ، ،  باروت: معهد اإلمنا  العريب (10)
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 :التحقيق مفهوم
دل احلا  والقاف أحل واحد ، وهو ي " فارس:حّق  حيق  حقا وحقوقا ، قال ابن التحقيق : هو من األحل الثالثي :  

 .11على إحكام الشي  وحّحته ، فاحلق نقيض البامل ، مث يرجع كل فرع إليه جبودة االستخراج وحسن التلفيق" 
 .12وحّق األمر أي ثبت، وٌحقه حُيقه أثبته وحار عنده حقا

 .13حنياخلرب أي حّح، وكالم حمّقق أي ر وحققت األمر وأحققته، إذا حتّققته وحرت منه على يقني، وحتّقق عنده 
ستيفائها احطالح املعاحر فيقصد به بذل عناية خاحة ابملخطومات حىت كمكن التثبت من وأّما "التحقيق" يف اال

 .14لشرائط معينة
 و الكتا  احملقق هو الذي حّح عنوانه، واسم مؤلفه، ونسبة الكتا  إليه ، وكان متنه أقر  

 .اليت تركها مؤلفهما يكون إِل الصورة 
  لذلك فإن اجلهود اليت تبذل يف حتقيق املخطومات ينبغى أن تركز على اجلوانب اآلتية:  

  .حتقيق عنوان الكتا  .1
 .حتقيق اسم املؤلف .2
 .حتقيق نسبة الكتا  إىل مؤلفه .1
 .15 .حتقيق منت الكتا  حىت يظهر بقدر اإلمكان مقاراب لنص مؤلفه .7

لف التحقيق " عن تعريف علم التحقيق  يف حّد ذاته؛ ألنّه: "علم يبحث فيما تركه السَّ وال خيتلف تعريف مصطلح " 
   .16مكتواًب وإعادة نشره بشكل واضح ومنظَّم وموثَّق"

 
 

                                                           
 .2/15م، 1171أمحد بن فارس،معجم مقايي  اللغة، حتقيق عبد السالم هارون، دار الفكر،  )11(
 ابن منظور، لسان العر  ،م س، مادة )حقق(. )12(
 الصحاح للجوهري،م س، مادة )حقق(. )13(
 .11م. ،ص: 1145ينظر عبد السالم هارون،حتقيق النصوص ونشرها ، مؤسسة احلليب، ط:الثانية،   )14(
 ينظر م نفسه.  )15(
 معجم الغين الزاهر ،  م س، مادة: )تراث(. )16(
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 أمهية حتقيق الرتاث:
إّن أمهية التحقيق جز  ال يتجزأ من أمهية الرتاث، ذلك أّن نقل الرتاث إىل األجيال املعاحرة لي  ابألمر اهلنّي؛ إذ أن   

 أخطارا  كثارة تعرتض سبيل وحوله ححيحا غار حمّرف أو منقوص. وخباحة إذا تعّلق األمر ابلرتاث العريب واإلسالمي.
يقول  أكرم ضيا  العمري " إن عملية نقل الرتاث إىل األجيال املعاحرة ليست سهلة، فإن احتمال التحريف املتعّمد  

 ارة للقيم الرتاثية يعترب من أبرز األخطار اليت اقرتنت مبا مت يف هذا اجملال؛ بسبب الغزو الثقايف الذي تعرضت له أرض احلض
م ثقافية جديدة تتصل ابحلضارة الغربية وال ترتكز إمالقًا على جذوران الثقافية اإلسالمية، والذي أدى إىل إحالل قي

"17.  
أجل إّن الغزو الثقايف الذي تتعرض له أّمتنا جيعل على رأس أولوايته فصل األجيال املعاحرة عن تراثها واترخيها ومجيع   

 مقّوماهتا. يؤكد هذا األمر كثار من تصرحيات القادة االستعماريني، وزعما  التبشار يف الومن العريب واإلسالمي. 
الفرنسي يف اجلزائر يقرر:" إّن إايلة اجلزائر لن تكون حقيقة من املمتلكات فهذا "روفيجو" وهو أحد قادة االستعمار 

ا  الفرنسية إالّ بعدما تصبح لغتنا لغة قومية فيها، وحىت تتأقلم فيها الفنون، والعلوم اليت يقوم عليها جمد بالدان. إّن السم
 كن أن يكون موضع شك... واملعجزة اليتاليت تغطي األرض اإلفريقية، هي مسا  الشعر واألد ، وذكا  العر  ال كم

ينبغي لخقيقها هي إحالل اللغة الفرنسية حمل اللغة العربية تدرجييا، ومىت كانت اللغة الفرنسية لغة السلطة واإلدارة، فإهنا 
 .18ال تلبث أن تنتشر بني األهاِل، وال سّيما إذا وجدت مدارسنا إقباال من اجليل اجلديد" 

م: " إّنكم أعددمت نشأ يف بالد 1115ين "زوكمر" فيقول مبناسبة عقد املبشرين مؤمترهم التبشاري سنة وأّما املبشر النصرا
املسلمني، ال يعرف الصلة ابهلل، وال يريد أن يعرفها، وأخرجتم املسلم من اإلسالم ، ومل تدخلوه يف املسيحية، وابلتاِل 

 ، ال يهتم ابلعظائم، وحيب الراحة والكسل، وال يصرف مّهه يفجا  النش  اإلسالمي مبقا ملا أراده االستعمار املسيحي
 .19دنياه إاّل يف الشهوات "

 
 

                                                           
 http://library.islamweb.net/newlibrary/umma.phpضيا  العمري، كتا  الرتاث واملعاحرة، ،   مأكر  (17) 
 .10إمساعيل العريب الدراسات العربية يف اجلزائر يف عهد االحتالل الفرنسي، ، اجلزائر املؤسسة الومنية للكتا .ص:   (18)
 م1170، 175ى إي أساس تقوم، عبد املنعم النمر، العدد: جملة العريب، هنضة الشعو  وعل  (19)

http://library.islamweb.net/newlibrary/umma.php
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وإذا كانت هذه هي خمّططات أعدا  الدين واألمة، فكيف ال تكون حاجتنا إاىل الرتاث ماّسة، وهو كمّثل اهلويّة الثقافية 
 لألمة، مبا تتضمنه من دين ولغة وأخالق ، وعادات وتقاليد.

فأّما الدين فهو الركن األساس الذي قامت عليه احلضارة العربية اإلسالمية، ألهّنا قامت على التوحيد ، وعلى معرفة  
هللا سبحانه وتعاىل ، فكانت مراقبته تعاىل حاضرة يف كل عمل ويف كل إجناز،أضف إىل ذلك أّن اإلسالم جعل التأمل 

ر مر الذي دفع ابلعلما  املسلمني إىل ممارسة هذه العبادة للتعرف أكثوالتفكر يف ملكوت هللا من حميم العبادة ، األ
 على خالق الكون وخالقهم ، والكشف عن عظمته سبحانه وتعاىل من خالل عظمة خلقه.
َفُع النَّاَس َوَما رِ . قال تعاىل. ﴿ِإنَّ يف َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َواْلُفْلِك الَّيِت جتَْ  ي يف اْلَبْحِر مبَا يـَنـْ
رِيِف الّراَِيِح َوالسََّحاِ  اْلُمَسخَِّر صْ أَنـَْزَل اَّللَُّ ِمَن السََّماِ  ِمْن َماٍ  َفَأْحَيا بِِه اأْلَْرَض بـَْعَد َمْوهِتَا َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة َوتَ 

 [. 147ِلَقْوٍم يـَْعِقُلوَن﴾ ] البقرة:  بـَنْيَ السََّماِ  َواأْلَْرِض آَلاَيتٍ 
بل إن اإلسالم ربط العلم بتقوى هللا وخشيته؛ ألن العامل احلقيقي هو الذي يتقي هللا يف علمه ويف الناس الذين تصلهم  

 مثار هذا العلم. فال يسعى إال فيما هو حاحل لإلنسان واإلنسانية.
َ أَنـَْزَل ِمَن السََّماِ  َماً  فََأْخَرْجَنا ِبِه مَثََراٍت خُمَْتِلًفا أَْلَوانـَُها   خُمَْتِلفٌ  َومُحْرٌ  بِيضٌ  ُجَددٌ  اجْلَِبالِ  َوِمنَ  ۖ  قال تعاىل:﴿ أمََلْ تـََر َأنَّ اَّللَّ

ِلَك  َوِمَن النَّاِس َوالدََّوا ِّ َواأْلَنـَْعامِ  (27) ُسودٌ  َوَغرَابِيبُ  أَْلَوانـَُها َا خَيَْشى اَّللََّ إِ  ۖ  خُمَْتِلٌف أَْلَوانُُه َكذََٰ  ۖ   ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُ  منَّ
 ﴾] فامر[ . (28) َغُفورٌ  َعزِيزٌ  اَّللََّ  ِإنَّ 

وهذه اخلاحية اليت متّيز  هبا اإلسالم وهي ربطه بني اإلكمان و الفكر والعمل، هي اليت فّجرت ماقات اإلبداع يف أتباعه، 
فنبغوا يف كل العلوم الدينية منها واملد نية، فكانت أساسا لبنا  حضارة مادية وروحية خالدة،ألهنا كانت حضارة األخالق 

التسامح اليت استقطبت الشعو  يف كل مكان ، فكانوا يهرعون إليها ليندجموا مع واملبادئ السامية، حضارة العدل و 
أهلها ويشاركوهم يف السمو هبا إىل أرقى الدرجات يف زمن قياسي قصار جدا. يف الوقت الذي كانت أورواب ترفل يف 

ألّن العلم يضر  جه خاص،قيود التخلف واالضطهاد الذي مارسته الكنيسة على املسيحيني بشكل عام وعلى العلما  بو 
مبصاحل رجال الدين الذين تعودوا على استغفال الناس واالحتيال عليهم لنهب أمواهلم ابسم املسيحية احملرفة ، وببيع 
حكوك الغفران الذي كان جتارة رائجة  دّرت على رجال الكنيسة أمواال مائلة، فكيف يسمحون ، واحلال هذه، لعامل 

 ينّبه الرعية املطيعة  إىل خطر التخلف الذي تفرضه عليهم الكنيسة  يفسد عليهم  جتارهتم، و 
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وهذا ما جعل هنضة أورواب تتأخرعشرة قرون كاملة، ذلك أّن أّول ظهور للعلم والعلما  كان يف القرن السادس عشر 
تشف دوران م( الذي اك1571كوبرنيك  ") تامليالدي، وليت هذا الظهور مّر بسالم، بل إن حاحبه وهو الفلكي "

األرض حول نفسها وحول الشم ، قد تعّرض الضطهاد الكنيسة  وتكفارها له بسبب اكتشافه هذا، كما حرقت  
 . 20كتبه، وأحباثه، ومل يتعّرف الناس على ما توحل إليه من اكتشاف إال يف القرن الثامن عشر امليالدي

لمني، ألّن دينهم اإلسالمي السمح أاتح هلم كّل وهذا الذي حدث ألورواب هو ما جعلها حتمل احلقد والضغينة للمس
أسبا  السعادة الدنيوية واألخروية، خبالف املسيحية احملرّفة اليت ظلمتهم، وحرمتهم من أبسط حقوق احلياة، ومن مثّ  

 كان لزاما عليها، بعد أن لخّلصت من قيودها، حماربة هؤال  الذين تفّوقوا عليها بدينهم قبل أّي شي  آخر.
، مث رئي   1815وزير املستعمرات الربيطاين سنة –ف هذا يف تصرحيات زعمائهم الكثارة، يقول غالدستون نكتش
 . 21: " ما دام هذا القرآن موجودا فلن تستطيع أورواب السيطرة على الشرق، وال أن تكون هي يف أمان " -الوزرا 

ر هذا إال إذا سلبتهم سلطان هذا الكتا ، أخرجوا سو يقول أيضا : " لن حتقق بريطانيا شيئا من غاايهتا يف العر ، 
 22مما بينهم، تتحطم أمامكم مجيع السدود " -القرآن-الكتا  

فهذا إذن هو موقف الغر  من اإلسالم ومن القرآن، وهو ماراث مساوي ال خُيشى من أن تطاله أيديهم النجسة؛ ألّن   
َر َوِإَّنَّ َل ن ََحَاِظونوَن ﴿ ِإَّنَّ َنح هللا سبحانه وتعاىل هو الذي تعّهده حبفظه ِِّكح  [1احلجر: ] ُنن نـَزَّلحَنا ال

وإمّنا اخلوف كل اخلوف على ما دون ذلك من عناحر اهلوية اإلسالمية ؛ ألّن هؤال  األعدا  ال خيتلفون عن الشيطان 
ينعَبَد أبرِضكنم ولك ُنح رِضَي أن أن  يَئسَ  َقد الشَّيطانَ  إنَّ   "الذي حّذر منه الرسول ـ حلى هللا عليه وسلم ـ حني قال: 

 . 23يطاَع ظيما ِسوى ذلَك مما حَتاَقرون م ُن أعماِلكنم "

  

 

                                                           
 21م. ص:2005، 1ينظر حممد عمارة، الدين واحلضارة  عوامل امتياز اإلسالم، ، مكتبة الشروق الدولية،ط:  )20(
 م1110مجال سلطان، الغارة على الرتاث اإلسالمي، ، مكتبة السنة، الطبعة األوىل،   )21(

 .1، اهلامش رقم: 11. ص: 
 .17 ص: ، امليزان، يف للقرآن املعاحرة القرا ة عمران، أمحد )22(
 .1/41،هـ1421األوىل: الطبعة - القاهرة -دار الفجر للرتاث  - : حممد السيد ـ املنذري زكي الدين عبدالعظيم، الرتغيب والرتهيب ،تح:  )23(
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ة اإلسالمية ويوإّن هؤال  قد يئسوا من أن ينتزعوا القرآن من حدور املسلمني، لكنهم رضوا مبا دون ذلك من عناحر اهل
 واألخالق وما يتصل هبما من عادات وتقاليد.لكي حياربوان من خالهلا، وهي تتمثل، كما أسلفنا، يف اللغة 

فأّما اللغة، واملقصود بال شّك اللغة العربية، لغة القرآن ، ولغة النيّب العدانن، فإهّنا حورة وجود األّمة ، وهي أهم عناحر  
وال أن حتّل لغة حالرتاث، ألهنا وسيلته األساسية يف انتقال الرتاكمات املعرفية من جيل إىل جيل، وال كمكن حبال من األ

 أخرى حمّل اللغة القومية لإلّمالع على ماراث األجداد، لذلك حرص االستدمار احلديث على ضر  تراثنا من خالهلا، 
وذلك أبن أشاعوا بني العر  فكرة أّن العر  ال كمكنهم النهوض من كبوهتم، واللحاق بركب احلضارة الغريب إالّ إذا لخلوا 

 وتبنوا لغة املستدمر؛ ألهنا ـ كما يزعمون ـ لغة العلم واحلضارة.عن لغتهم العربية، 
واحلقيقة خالف ذلك متاما، إنه سحر العربية ومجاهلا، وارتبامها أبعظم مصدرين للشريعة اإلسالمية، هو ما دفع  

 أبعدائها لرتويج اإلشاعات عنها.
ليها ، فال العربَّية بُنَيْت على أحٍل سحرّي جيعل شباهبا خالًدا عإّن هذه  » فها هو الرافعّي مأخوذا بسحر لغته يقوُل:  

ين األرضيني العظيمني : كتا  هللا ، وسنة رسوله؛ ومن مَثَّ كان  تهترم وال متوُت ؛ألهنّا أُِعدَّْت من األَزِل فلًكا دائِرًا للنارِّ
حر ،ال كملك   . 24«معها البليغ أن أيخذ أو يدع فيها قـُوٌَّة عجيبٌة من االستهوا  ، كأهّنا أخذُة السِّ

 وقد تعدى اإلعجا  ابللغة العربية حدود املنتمني إليها ليأسر قلو  األعاجم الدارسني هلا.
ْدِهشات أن تنبَت تلك اللغةُ القومّيُة، وتصل إىل درجة الكمال وسط » يقول املستشرق الفرنسي رينان :   

ُ
من أغر  امل

رف تلك اللغة اليت فاقت أخواهتا بكثرِة مفرداهتا ودقِّة معانيها وحسِن نظاِم مبانيها، ومل يُع الصحاري عند أّمٍة من الُرّحل،
هلا يف كّل أموار حياهتا مفولٌة وال شيخوخٌة، وال نكاد نعلم من شأهنا إالّ فتوحاهتا وانتصاراهتا اليت ال تُبارى، وال نعرف 

 .25«غار تدرّج وبقيت حافظًة لكياهنا من كّل شائبةشبيهاً هبذه اللغة اليت ظهرت للباحثني كاملًة من 
وملّا كانت اللغة العربية على هذه الدرجة من التمّيز، وعلى هذا املستوى من تعلق األمة اإلسالمية هبا، كان البد  

صرفون نللطامعني يف ماراثها من حماحرهتا، والعمل على التقليل من شأهنا؛حىت ينصرف أهلها عنها ، وابنصرافهم عنها ي
 عن كل ما من شأنه أن يربطهم مباضيهم، ويؤس  ملستقبلهم. يقول الرافعي :

 

                                                           
 . 11مصطفى حادق الرافعي، حتت راية القرآن ، املكتبة العصرية باروت . ، ص: )24(
 . 85.،ص: 27جملة اللسان العريب، مكتب جامعة الدول العربية، الرابط، العدد  )25(
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" ما ذلت لغة شعب إال ذّل، وال احنّطت إال كان أمره يف ذها  وإدابر، ومن هنا يفرض األجنيب املستعمر لغته فرضا 
اما ثالثة يف انحيتها، فيحكم عليهم أحكعلى األمة املستعمرة، ويركبهم هبا، ويشعرهم عظمته فيها، ويستلحقهم من 

عمل واحد: أما األول فحب  لغتهم يف لغته سجنا مؤبدا، وأما الثاين فاحلكم على ماضيهم ابلقتل حموا ونسياان، وأما 
 . 26« "الثالث فتقييد مستقبلهم يف األغالل اليت يصنعها، فأمرهم من بعدها ألمره تبع

ألخطر منه أن جُيرَّم من يستعمل لغته العربية، أو يسعى يف تعليمها ألبنا  ومنه؛ وقد يكون هذا أهون الضررين؛ ألّن ا
إذ يف هذه احلال يكون الكيد ملقومات األمة  قد بلغ مداه، األمر الذي يؤدي إىل سقوط األقنعة ، وقد جلأت فرنسا 

غة العربية, يقول اإلمام يقضي مبنع تعليم الل إىل هذا احلل يف حماوالهتا للقضا  على اهلوية اجلزائرية، فأحدرت قانوان جائرا
 املصلح عبد احلميد بن ابدي  هبذا الشأن:

ها هو ذا العزيز املفدى قد كشف يف حماربته القناع،وأحيط به من كل جانب،ودبرت له املكائد، مث رمي بقانون الثامن »
ة، ويف املغلقة،وأفواج الصبيان والصبيات املشرد،ذالكم القانون الذي شاهدمت أثره يف املدارس واملكاتب 27مارس املشؤوم

وقفات احملاكم اليت وقفتموها، واملغارم اليت دفعتموها، والسجون اليت دخلتموها، أشهد أنه مل ترم اجلزائر املسلمة مبثل 
ما هذا أ هذا السهم على كثرة الرمي،وتفنن الرماة. فقد كان كل ما أحاهبا هو يف بدهنا، ويف غار معقد البقا  منها،

 .28«السهم فهو يف روحها، يف حميم فؤادها يف مصدر حياهتا
هذا ابلنسبة للغة ، أّما األخالق ، وهي مقوم آخر ال يقل أمهية عن سابقيه، سوا  من حيث ارتبامها بتكوين شخصية  

ز. كما عرّب عن ااإلنسان، أم من حيث كوهنا مارااث يرثه اخللف عن السلف، ويعمل على احلفاظ عليه بكل فخر واعتز 
 ذلك عمرو بن كلثوم حني قال:

ْجَد َقْد َعِلَمْت َمَعـدّ  َورِثـْنَـا
َ
نَـا                          امل  نُطَـاِعُن ُدْونَُه َحـىتَّ يَِبيـْ

نَـا بَِنْينا                           َورِثـْنَـاُهنَّ َعْن آبَـاِ  ِحـْدٍق     َونُـْورِثـَُهـا ِإَذا ُمتـْ
 
 
 

                                                           
 .1/11م.، 1182، 2مصطفى حادق الرافعي، وحي القلم ، ، دار املعارف، ط )26)
 م,1111الذي حدر يف  الثامن مارس من سنة  يقصد قانون منع تعليم اللغة العربية  (27)
 ،  .م1111،  175قانون الثامن مارس املشؤوم،الشيخ عبداحلميد بن ابدي ، ، العدد :  جملة البصائر اجلزائرية،   (28(
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فقبل أن تتوارث أّمتنا العلم  توارثت األخالق اليت مّيزهتا عن ابقي الشعو  واألمم، فقد اشتهرت ابلكرم وحسن الضيافة، 
وابلشجاعة والذود عن احملارم، وابلوفا  وحفظ العهود، وغار ذلك من القيم اليت رّسخها اإلسالم بعد ذلك ، وجعلها 

 املسلم هو ذلك اإلنسان املسامل الذي ال يؤذي غاره،وال يظلمه ، وال قواعد يقوم عليها اإلسالم واإلكمان، ف
يكذ  وال يغش، وال يشهد الزور، وال خيون العهد، وال يقر  الفاحشة، وهو الذي يصل رمحه وحيسن إىل جاره، 
ويسعى يف حاجة املعوز واملكرو ، ويؤثر غاره على نفسه، وهو الذي حيسن معاملة الناس، فارحم الصغار، ويوقر الكبار، 

 أبنائه. وجيل العامل، وهو الذي يرب والديه وحيفظ حقوق زوجه و 
وقد ضر  املسلمون من سلفنا الصاحل أروع األمثلة يف هذه األخالق. ومل نكن لنتعّرف على تلك النماذج البشرية  

الرائعة لوال اهتمام السلف مباراثهم األخالقي ، إذ مل يدعوا شيئا  يف اب  السار واألخالق إاّل مجعوه واعتنوا بتصنيفه 
ان على رأس هذه السار، سارة حبيبنا حممد ـ حلى هللا عليه وسّلم ـ اليت تناولوها بغاية ليقّدموه زادا مهما لألجيال ، وك

 التفصيل والتدقيق، حىت يتهيأ لك أّنك تراه  ـ حلى هللا عليه وسّلم ـ  أوتعيش معه.
ك يزعجهم أكّما إّن ذلغار أّن أعدا  أّمتنا ال يعجبهم أن نتحّلى أبخالق القرآن ،  وال أن نقتدي بسارة خار األانم، بل 

إزعاج، لذلك عملوا بكل تفاٍن لنزع لباس األخالق عن أجيال احلاضر، وذلك ابحليلولة بينهم وبني قدوهتم من رجال 
السلف،ونسائه. حىت أحبح أبنا  اإلسالم أنفسهم يشّككون يف األخالق اإلسالمية، فقد غدت الفاحشة ابلنسبة هلم 

اب فائدة مستحقة، وابت احلرص على عّفة املرأة ظلما هلا، وهضما حلقوقها، وغار من احلرايت الشخصية، وأضحى الر 
 ذلك من مظاهر التفّسخ األخالقي اليت ال كمكن حصرها.

وإذا كان هذا هو حالنا اببتعادان عن تراثنا، فال شّك أّن اخلروج من األوضاع البائسة  اليت فرضت علينا أو فرضناها   
 الّ إبحيا  الرتاث واالرمتا  يف أحضانه.على أنفسنا، ال يكون إ

 ضرورة إحياء الرتاث
لقد ابتت عودة املسلمني إىل تراثهم ضرورة ملحة يف ظل اهليمنة الثقافية العاملية الىت جردتنا من كّل مقّوماتنا الفكرية   

ن حكومات الدول د الطني بّلة أوالثقافية؛ ألننا أحبحنا مغلوبني على أمران ، نتبع غالبنا يف كل ما خيّطط لنا. وما زا
العربية واإلسالمية هي من يساعد أعدا  أّمتنا وينفذ هلم خمططاهتم، ولنأخذ على سبيل املثال : اللغة، أليست حكوماتنا 

 هي اليت تصر على إبقا  اللغات األجنبية سيدة يف أوماننا بينما تُعامل لغة القرآن على أهّنا خادمة !
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ليت تدعم فكرة االستعمار أبّن اللغة العربية عاجزة عن استيعا  العلوم ، لذلك جندها حترص أليست حكوماتنا هي ا
 على تدري  العلوم والتكنولوجيا يف مدارسها وجامعاهتا بلغة املستعمر ! بل إّن حّكامنا ال يشعرون ابلفخر واالعتزاز إالّ 

الباِل الذي  ضارة والرقي، أّما لغتهم القومية فهي من الرتاثإذا حتدثوا بلغة املستعمر؛ ألهنا يف تفكارهم القاحر رمز احل
 يرمز للتخلف واالحنطاط.

فيا عجبا مما يصنع حكامنا! إّن هذا هلو التخلف  بعينه ؛ ألّن الشخصية اليت كمثلوهنا ال متت إىل احلضارة بصلة؛ ذلك 
 أهنا مل تنَب على ثوابت األّمة وخصائصها احلضارية املتوارثة. 

فالشخصية القومية احلضارية ] كما يقول إبراهيم احليدري [ ال تولد يف احلاضر وليست هلا حقبة زمنية معينة، وإمنا » 
هي وليدة إرث أجيال متعاقبة عرب التاريخ وعرب جتار  وِخرب وأفكار تلك األجيال. ولذلك فالرتاث احلضاري هو العامل 

 .29»وهو الوسط الذي تنمو فيه الشخصية احلضارية وترتعرع األساسي يف وحدة األمة وبقائها واستمرارها،
مّث كيف للعلوم أن تزهر وتؤيت مثارها إذا كانت تُدرس  بلغة غريبة  ال تنسجم مع فكر اإلنسان وتوجهه الثقايف  إن   

استبدال وسيلة نقل املعرفة وهي اللغة ، بوسيلة  أخرى، يؤدي ابلتأكيد إىل بط  يف الفهم، وحعوبة يف تبادل املعلومات، 
 ومن مثّ يكون العجز عن اإلبداع.

بذل احلكومات  اخلادمة لالستعمار جهدا إضافيا لتجعل موامنيها يتقنون لغة املستعمر، وذلك إبرسال البعثات وقد ت
 العلمية إىل مومن تلك اللغة، ليتشبع الطلبة أبفكار هؤال  القوم، ويتغذون بثقافتهم، وحينئذ حتدث القطيعة بينهم وبني

فاللغات »الذين يتحدثون بلغتهم كما عرّب عن ذلك الرافعي حني قال: ماراث أّمتهم؛ ألّن وال هم لن يكون إاّل للقوم 
تتنازع القومية، وهلي وهللا احتالل عقلي يف الشعو  اليت ضعفت عصبيتها ، وإذا هانت اللغة القومية على أهلها، أثرت 

 .30«يه اللغة األجنبية يف اخللق القومي ما يؤثر اجلو األجنيب يف اجلسم الذي انتقل إليه وأقام ف
وعليه ، فإّن جمتمعاتنا كّلها مريضة وعليلة مبا أحاهبا من اجلو األجنيب، وال سبيل للشفا  إال ابخلروج من هذا اجلو، 

 وذلك
  
 

                                                           
 .1/275املوسوعة الفلسفية العربية ، )29(
 .1/11وحي القلم ،   )30(
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قباهلم على تراثهم يزيد كما أّن إبربط األجيال بلغتهم وتراثهم ، وإن اعتزازهم بلغتهم هو الذي يقوي عصبيتهم لرتاثهم،  
 من متّسكهم بلغتهم؛ إذ هبذا اإلقبال على الرتاث يكتشفون أن أجدادهم كانوا علما  وابحثني، وقد كانت اللغة 

العربية هي وسيلتهم يف البحث العلمي الذي توحلوا فيه إىل النتائج املذهلة اليت هُبر هبا األعدا  وحرحوا على نقلها و 
 منها. االستفادة 

ومل تكن اللغات األخرى إالّ خادمة مساعدة هلؤال  العلما  على نقل معارف احلضارات السابقة اليت انتقوا منها ما يتفق 
 ودينهم ومبادى  شريعتهم.

وهذه الغاية اليت ينبغي أن يؤمن أبمهيتها مجيع األمراف، ال تتحقق إالّ بتكاثف اجلهود، جهود املثقفني والباحثني، وكل 
 بيدهم زمام األمور. من
فأّما الباحث فدوره التنقيب عن الرتاث وإخراجه إىل النور، وما أكثر الرتاث الضائع الذي عبثت به األايدي األجنبية،     

أو استولت عليه كما استولت على ابقي ممتلكات الشعو ، ومحلته إىل عواحمها، وأثرت به متاحفها، وخباحة 
احلقيقي للمخطوط ال كمكنه االّمالع عليه إال برتخيص من هؤال  األجانب، لكن املخطومات، حىت ابت املالك 

ومهما يكن من شعور ابملهانة إزا  هذه املواقف إاّل أن مصلحة األمة تقتضي أن تتعّرف األجيال على تراثها من هذه 
ت أن تنال رية ، ودول أخرى استطاعاملخطومات املسروقة واملهرّبة، وقد بلغ عددها املاليني موزعة بني الدول  االستعما

 نصيبها من ثروتنا الثقافية، وسنذكر فيما أييت 
 . 31بعض اإلحصا ات املتعلقة ابملخطومات العربية يف هذه الدول

 سبعة أالف ومائتا خمطوط عريب. 7200ـ فرنسا: 
 أربعة أالف خمطوط عريب. 7000ـ إسبانيا: ما يقار  
 مخسة عشر ألفا ومائيت خمطوط عريب. 15200ـ أملانيا : ما يقار  

 اثين عشرألفا ومخسمائة خمطوط عريب. 12500ـ بريطانيا: ما يزيد على 
  
 

                                                           
 ابري " خملوف ، "املخطومات العربية يف الوحدة جملة ترمجة وحتقيق: عبد الستار احللوجي، و،  ، املخطومات اإلسالمية يف العامل ينظر جيوفري روبار )31(

 .80-45. ص 1185،  11أوراس،. العدد
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فهذه عينة فقط من الدول االستعمارية، وما حوته مكتباهتا ومتاحفها من خمطومات عربية، انهيك املخطومات 
 يف مثل هذه الدول وغارها.اإلسالمية اليت كتبت بلغات أخرى غار العربية وهي كثارة أيضا 

فمهمة الباحث إذن، هي احلصول على هذه املخطومات وحتقيقها وتقدكمها  للقارئ العريب واملسلم،  ليتقر  من تراثه، 
ويتعّرف على سلفه، ويكتشف أسرار أّمته اليت مّكنتها من االرتقا  إىل عنان السما  قبل أن أيفل جنمها. فبهذا يكون 

 جمال الرتاث قد أّدى ما عليه جتاه أّمته واألجيال املمثلة حلاضر هذه األمة ومستقبلها.الباحث املختص يف 
وأّما والة األمور فإّن مسؤوليتهم يف هذا اجملال أكرب بكثار من مسؤولية غارهم؛ ألّن  ضياع املخطوط يقع عليهم ، 

 املتمثلة يف ضياع األجيال نتيجة هذا التقصار والتأخر يف البحث عنه وحتصيله وحتقيقه يقع عليهم أيضا، كما تقع عليهم
 وانفصاهلا عن ماضيها.

وإّن ما نشاهده اليوم من والة أموران ال يبّشر خبار، ذلك أهّنم ال يبالون مبوضوع الرتاث، وال حيرّكون له ساكنا؛ إذ لو 
انب الغيورين ولوقفوا إىل جوقفت شعرة واحدة يف رؤوسهم خوفا على ماراث أمتهم، لسعوا يف اسرتجاع الضائع منه، 

على أحالتهم من الباحثني واملثقفني، وبذلوا هلم ما حيتاجون إليه ليؤدوا مهمتهم على أكمل وجه. لكّنهم مع كل أسف، 
 عاجزون متقاعسون، ال يهّمهم أن تبقى بلداهنم متخّلفة، ما داموا هم يف شغل مبناحبهم.

بها ق هو مثال اجلزائر، اليت كادت تبتلعها الصليبية لوال لطف هللا بشعوإن أقر  مثال كمكن أن نقّدمه يف هذا السيا
املتعلق بدينه وأحالته، ومع ذلك وبعد خروج فرنسا من اجلزائر، مل يشعر اجلزائريون أبّن شيئا قد تغاّر؛ إذ بقيت األوضاع 

فلح يف مسعاان، الرتاث فال نعلى حاهلا، نبحث عن الكتا  ابللغة العربية فال جنده، ونسعى للحصول على كتب من 
حىت بتنا نعتقد أّن فرنسا قد جّردتنا فعال من كّل تراثنا، ومل تبق لنا شيئا يربطنا مباضينا. غار أّن األمر مل يكن كذلك ؛ 

العربية طومات بلغت املخإذ  ألّن املنامق اجلزائرية النائية عن معسكرات العدو كانت خزائنها مألى ابلرتاث املخطوط ؛
خمطوط موزعة بني املكتبات اخلاحة والزوااي اليت كان  5100يت عثر عليها يف اجلزائر ما يقار  مخسة أالف وثالمثائة ال

هلا دور جبار يف مواجهة االستعمار الثقايف، واحلفاظ على اهلوية العربية واإلسالمية للجزائر. يضاف إىل هذا العدد 
غ عددها ما والرببرية والرتكية والفارسية حتتفظ هبا املكتبة الومنية  ويبل جمموعة أخرى من املخطومات ابللغات العربية

 .32خمطوط 1400يقار   ثالثة أالف وستمائة 

                                                           
 .710،ـ2/741، املخطومات اإلسالمية يف العامل جيوفري روبار،  )32(
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يستحق هذا الرتاث أن يعىن به   أفال يليق به أن يتجاوز يف حتقيقه مرحلة اجلهود الفردية، إىل اجلهود  وبعد، أفال
اجلماعية املنظمة   وإىل مىت تبقى املخطومات القليلة احملققة حبيسة رفوف املكتبات اجلامعية، فال ينفق على مباعتها 

 وال عن ماضيه وهو أقر  ما يكون إليه وال نشرها  وملاذا يبقى املوامن العريب واملسلم مفص
تلك هي املعضلة اليت نعيشها يف أوماننا العربية واإلسالمية اليت ما زالت مستعمرات ثقافية يعبث فيها الغر  كيف 
ا يشا . غار أننا أنمل أن أييت اليوم الذي يستفيق فيه هؤال  من غيبوبتهم، ليعلموا أّن هنوض األمة العربية واإلسالمية إمنّ 

 هو مرهون مبدى متّسكها برتاثها وسعيها يف حتقيقه واالستفادة منه.
 وآخر دعواان أن احلمد هلل رّ  العاملني

 قائمة املصادر واملراجع:
 ، م 2000،  ، دار الكتب العلمية حتقيق: عبد احلميد هنداوي ، ـ ابن سيده ، احملكم واحمليط األعظم

 .1،الطبعة:
  القاهرة -دار الفجر للرتاث  : - حممد السيد عبدالعظيم، الرتغيب والرتهيب ،تح:ـ املنذري زكي الدين 

 هـ.1421األوىل :الطبعة -
  ابن كثار، إمساعيل بن عمر بن كثار، تفسارالقرآن العظيم، حتقيق:سامي بن حممد السالمة، دار ميبة للطباعة

 والنشر.
 ،  د ت( دار حادر،  وت،بار   ابن منظور حممد بن مكرم اإلفريقي،  لسان العر (. 
 دار الرسالة  ،حتقيق: شعيب األرانؤوط وآخرون ،أبو داود ،سليمان بن األشعث السجستاين،  سنن أيب داود

 م.2001،العاملية
  ،م.1171أمحد بن فارس،معجم مقايي  اللغة، حتقيق عبد السالم هارون، دار الفكر 
  لكتا .عهد االحتالل الفرنسي، ، اجلزائر املؤسسة الومنية لإمساعيل العريب، الدراسات العربية يف اجلزائر يف 
  ، ،أكرم ضيا  العمري، كتا  الرتاث واملعاحرة 

http://library.islamweb.net/newlibrary/umma.php 
 

  هللا وآخران، الرايض ، دار ميبة للنشر)د ت(.البغوي، احلسني بن مسعود ، حتقيق: حممد عبد 

http://library.islamweb.net/newlibrary/umma.php
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 ،هـ1115قادة الغر  يقولون دمروا اإلسالم أبيدوا أهله، الطبعة األوىل:.جالل العامل 
   ،م1110مجال سلطان، الغارة على الرتاث اإلسالمي، ، مكتبة السنة، الطبعة األوىل 
 ،وت ـ دار العلم بار  أمحد عبد الغفور عطار.  حتقيق: اجلوهري إمساعيل بن محاد،  اتج اللغة وححاح العربية

 م.1110للماليني، ط: الرابعة ، 
 ،ؤسسة الفرقان للرتاث :مترمجة وحتقيق: عبد الستار احللوجي،، ، املخطومات اإلسالمية يف العامل جيوفري روبار

 م1117اإلسالمي ، لندن، 
  ،م.1145ط:الثانية، عبد السالم هارون،حتقيق النصوص ونشرها ، مؤسسة احلليب 
  : م.2011،  1عبد الغين أبو العزم، معجم الغين الزاهر ، باروت ، دار الكتب العلمية ، ، ط 
  فؤاد سزاكني ، اتريخ الرتاث العريب، املخطومات العربية يف مكتبات العام، ، ترمجة حممود حجازي، جامعة بن

 م.1111سعود، الرايض، 
 م .2002حكام القرآن ، باروت، دار الفكر للطباعة والنشر.القرميب حممد بن أمحد ،اجلامع أل 
   : م1111،  175جملة البصائر اجلزائرية، قانون الثامن مارس املشؤوم،الشيخ عبداحلميد بن ابدي ، العدد. 
  :م1170، 175جملة العريب، هنضة الشعو  وعلى أي أساس تقوم، عبد املنعم النمر، العدد 
 27جامعة الدول العربية، الرابط، العدد  جملة اللسان العريب، مكتب . 
 1185،  11الوحدة ،املخطومات العربية يف ابري " خملوف أوراس،. العدد جملة. 
 :م.2005، 1حممد عمارة الدين واحلضارة  عوامل امتياز اإلسالم، ، مكتبة الشروق الدولية، ط 
 ديد العريب.حممد حمفوظ وقفات أولية يف منهجيات قرا ة الرتاث، ، موقع التج 
 . مصطفى حادق الرافعي، حتت راية القرآن ، املكتبة العصرية باروت 
 م.1182، 2، دار املعارف، ط مصطفى حادق الرافعي، وحي القلم 
 م .1188باروت: عريب، املوسوعة الفلسفية العربية، معهد اإلمنا  ال 
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ABSTRACT 

 

The Arab-Islamic heritage is the glory of this nation and its wealth, and its great 

cultural inventory, which represents its great personality, its various types of 

sciences, its spiritual, intellectual and social dimensions, its historic turning point 

and its human presence in throughout the previous centuries. One of these 

heritages is the science of the manuscripts which is deemed as the most important 

inventory of this wealth and a main source to investigate in the Islamic history.  

The pioneers of this heritage have given great attention to the classification of 

encyclopedic classification of these sciences, and the names of classifiers, titles of 

literature, according to their chapters and classes and other classifications. It is also 

the main key in the study of manuscripts, the exploration of them, the approach of 

the available copies, and their interaction with each other, in order to reach the 

original text, in order to study it, study the apparent method of it. As well as the 

texts that nobody comments on them, as well as the study of the manuscript itself 

as a material document, and study Arabic Islamic lines and creative aspects of it. 

The aim of this paper is to identify the scientific methodological steps that benefit 

researchers in the field of research and investigation by highlighting (the missing 

manuscripts of Imam Ali bin Hamshath al-Nisabouri and methods of collecting 

their materials, applied models). 
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 امللخص

 

ا احلضاري الكبري الذي ميّثل شخصيتها العظيمة، جمد هذه إن الرتاث العريب اإلسالمي أنواع و  األمة وثروهتا، وخمزوُنه
ا التارخيي، وحضورها على املو والفكرية، واالجتماعية، وهها املختلفة، وأبعاَدها الروحية، علوم   تستو  اإلنتساي نقطةه حتوّلّ 

ها مصادر  عظممن أو  من أهم خزائن هذه الثروة، الذي يهعد املخطوطاتومن هذا الرتاث علم  خالل قرون قد مضت.
 رلك  ررري يف قد أولوا اهتماماً كبرياً للتصنيف املوسوعي ،الرتاث هذا روادوأن  تاريخ اإلسالمي،يف املنهج ال بحثلل

يف  تسياملفتاح الرئييضًا أورعد  ،خر ورصنيفاهتا األ وفق أبواهبا وفصوّلا، وعناوين املؤلفات ،وأمساء املصنفني ،العلوم
 ،ىل النص األصلاللوصول  ،ومقابلتها مع بعضها ،ومقاربة النتسخ املتوفرة منها ،والتنقي  عنها ،دراسة املخطوطات
  ،هتافضاًل عن دراسة املخطوطة لذا ،وصوكذا املتسكوت عنه يف النص ،االظاهر فيه ملنهجودراسة ا ،هبدف دراسته
    .االشكلية اإلبداعية فيه واحيوالن خطوطها العربية اإلسالمية،ودراسة  ،كوثيقة مادية

واالستقصاء  اليت رفيد الباحثني يف جمال البحثهتدف هذه الورقة إىل الوقوف على اخلطوات املنهجية العلمية 
من خالل رتسليط الضوء على )خمطوطات اإلمام علي بن محشاذ  النيتسابوري املفقودة وسبل مجع مادهتا مناذج 

 رطبيقية(.
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 :املقدمة
لبشري النذير، ااحلمد هلل احلكم العدل، اخلبري البصري، والصالة والتسالم على سيدان حممد، سيد أويل العلم واحلهْكم، 

وعلى آله وأصحابه وأرباعه التسائرين على ُنجه املنري، الذين قعدوا للتسنة املطهرة وعلومها القواعد، وضبطوا حلفظها  
كل شارد ووارد، وردوا عنها كيد كل مفرت وكائد، وحفظوها وحافظوا عليها من األقارب واألابعد، وبذلوا يف حتقيق 

 ذلك النفس والنفيس.
 أما بعد: 

ابلعلوم الشرعية من أجل القرابت، وأهم العبادات، وإن رأس هذه العلوم علوم التسنة النبوية املطهرة، وهي  االشتغالإن 
من أجلها وأحقها ابلتعلم والتعليم، وأوالها بكل اهتمام وعناية. فهي العلوم اليت عرفنا هبا معاي كتاب هللا، وبيان جممل 

نا مواقع اليت أدت لنا أحاديث النيب صلى هللا عليه وسلم وأمسعتنا منري حروفها، وأررآايره، ورفتسري حكمه وعظاره. وهي 
العرب، وبصررنا معامل االقتداء، ومثلت لنا فيها األسوة احلية يف شخصه صلى هللا عليه وسلم. وهي اليت حرست الدين، 

 ومحت الشريعة، من كذب الكاذبني، وافرتاء املبطلني، وجهل اجلاهلني.
 هذا األساس مت تقسيم الورقة إىل: مقدمة وثالثة مباحث: وعلى

 : دراسة حياة اإلمام علي بن محشاذ ، وبيان مكانته العلمية. املبحث األول

 : خمطوطات اإلمام علي بن محشاذ املفقودة. املبحث الثاين

 يقية.ذج رطب: مجع ما فقد من خمطوطات اإلمام علي بن محشاذ النيتسابوري من خالل منااملبحث الثالث

 ليها الباحث.إاخلامتة والنتائج اليت روصل 

 ، وبيان مكانته العلمية.محشاذدراسة ررمجة اإلمام علي بن  املبحث األول:

 )الذارية(: : ررمجة حياة اإلمام الشخصيةاملطلب األول
 امسه ونسبه:

 هو اإلمام علي بن محشاذ، بن سختويه بن نصرويه بن مهرويه بن أمحد بن كثري، أبو احلتسن التميمي 
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 .1محشاذ، النيتسابوريابن 
 كنيته:
 .2احلتسن(، وهذه الكنية قد اشتهر هبا بني العلماءأيب رمحه هللا ب ) ابن محشاذفقد كهيَن  

 مولده ونشأته: 
رمحه هللا سنة مثان ومختسني ومائتني بنيتسابور، ونشأ وررعرع هبا، وطل  العلم منذ حداثة سنه،  بن محشاذ ولد علي  

اضي،  احلتسني بن الفضل املفتسر، وإمساعيل القو  ،حممد بن أيوب بن الضُّرْيسو  ،فتسمع الفضل بن حممد الشعراي
 .3وطبقتهم، وحدث عنهم

 :سريته العلمية
 حياته:.1
لماء رمحه هللا يف نيتسابور، وجالس الع احلمشاذي، احملدث، املفتسر، احلافظ، العدل، الثقة، علي اإلماملقد عاش     

 من مسع ن ع، وكان حيدث وغريها ع للحديث، فتسمع من حمدثني ومفتسرين عظام من نيتسابورا فيها، وكان كثري التسم
 
تسن عبد هللا بن حممد، وقد رحل وطوف ، وأيب احله(202أيب بكر حممد بن زجنويه النيتسابوري )، مثل بنيتسابور منه

رمحه هللا فتسمع ابلرَّي من حممد بن مندة، وهبمذان إبراهيم بن ديزيل، وببغداد احلارث بن أيب أسامة، وحج سنة سبع 
 .4يوب العالف، ومسع بطوس املتسند من متيم بن حممد احلافظ، وأقران هؤالءأوسبعني، فتسمع مبكة من حيىي بن 

 شيوخه:.2

                                                           
. 7.ج1. حتقيق. الدكتور بشار عّواد معروف. دار الغرب اإلسالمي. ط ووفيات املشاهري واألعالمواتريخ اإلسالم م. 2002الذهيب)أ(. حممد بن أمحد.  (1)

 .  717ص
 . 279. ص 11. ج2. حتقيق. الشيخ شعي  األرانؤوط. مؤستسة الرسالة. ط سري أعالم النبالءم. 1791الذهيب)ب(. حممد بن أمحد. 
. الوادعي، مقبل بن هادي ابن مقبل بن قائدة 10. ص2. ج1وت: دار الكت  العلمية. ط بري  . رذكرة احلفاظ.م1779الذهيب)ت(. حممد بن أمحد. 

 .19. ص2. ج2م. مكتبة صنعاء األثرية. ط2002. رجال احلاكم يف املتستدركاّلمداي. 
ا. ومصطفى عبد القادر عطا. بريوت: دار . حتقيق. حممد عبد القادر عطاملنتظم يف اتريخ األمم وامللوكم. 1772اجلوزي. مجال الدين بن عبد الرمحن. ( 2)

. حتقيق. أبو هاجر حممد التسعيد بن بتسيوي زغلول. بريوت: دار العرب يف خرب من غرب. الذهيب. حممد بن أمحد. 77. ص12. ج 1الكت  العلمية. ط
 .11. ص2الكت  العلمية. ج

 .717. ص7جاتريخ اإلسالم.. و 22. ص12. ج سري أعالم النبالءالذهيب. ( 3)
 .22ص سري أعالم النبالء.الذهيب. ( 4)
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األدي ، إمام ه(، 270)رويف سنة:  بن الفضل بن عمري البجلي الكويف النيتسابوري أبو علي املفتسراحلتسني  .1
عصره يف معاي القرآن، قال احلاكم: أقدمه عبد هللا بن طاهر معه نيتسابور سنة سبع عشرة ومائتني وابتاع له 

أيب  مسعته حممد بن وقال:. رلك الداريعلم الناس العلم، ويفيت يف  الدار املشهورة به بدار عزرة، فتسكنها وبقي
القاسم املذكر يقول: مسعته أيب يقول: لو كان احلتسني بن الفضل يف بين إسرائيل لكان ممن يذكر يف عجائبهم، 

 .5ومسعته حممد بن يعقوب احلافظ يقول: ما رأيت أفصح لتسااًن من احلتسني بن الفضل
محد بن أه(، طوف ومسع: 270لطوسي روىف سنة:)متيم بن حممد بن طمغاج، احلافظ أبو عبد الرمحن ا .2

بن احنبل، وشيبان بن فروخ، وهدبة بن خالد، وطائفة؛ وعنه: أبو النضر الفقيه، وعلي بن محشاذ، وأبو عبد هللا 
 .6"املتسند الكبري على الرجال"األخرم، قال احلاكم: ومتيم حمدث ثقة، مصنف، مجع 

ائتني. هللا البجلي الرازي شيخ الرَّّي ومتسندها، ولد يف حدود امل حممد بن أيوب بن حيىي بن ضهريس، أبو عبد .2
مسع: متسلم بن إبراهيم، والقعنيب، وحممد بن كثري العبدي، وطبقتهم، وعنه: أبن أيب حامت ووثقه، وعلى بن 

 ه(، وله كتاب 272) شهراير، وأمحد بن إسحاق بن نيخاب الطّّييّب، وخْلق كثري، رويف يوم عاشوراء سنة:
فضائل القرآن"يف أربعة أجزاء مسعناه؛ وآخر من رو  حديثه عالياً أبو روح اّلروي، وكان ذا معرفة وحفظ، وعهلهّو "

 .7رواية، وثقه اخلليلي، وقال: هو حمدث أبن حمدث. قال: وجده حيىي من أصحاب سفيان الثوري
 تالميذه..2
ولد  الشافعي  األدي يتايالفقيه أبو طاهر الزَّ حممد بن حممد بن حممش بن علي بن داود بن أيوب بن حممد  .1

ه(، كان إمام أصحاب احلديث، وفقيههم، ومفتيهم بال مدافعة بنيتسابور، وكان إماما يف علم 217) سنة:

                                                           

 . الذهيب.297. ص12حتقيق. عمرو بن غرامة العمري. دار الفكر للطباعة والنشر.ج اتريخ دمشق.م. 1771ه/1211ابن عتساكر. علي بن احلتسن.  )5( 
. 2. ج1أبو غدة. دار البشائر اإلسالمية. ط. حتقيق. عبد الفتاح لتسان امليزانم. 2002. والعتسقالي. أمحد بن علي. 722. ص7جاتريخ اإلسالم. 

 .201ص
 .727. ص7. جاتريخ اإلسالمالذهيب)ب(. . 277. ص12ج سري أعالم النبالء.الذهيب)أ(.  (6( 
م. 2011هـ /1222. والتسودوي. قاسم بن قطلوبغا. 1019. ص7. جاتريخ اإلسالم . الذهيب)ب(.227. ص12. جسري أعالم النبالءأ(. )الذهيب  )7( 

. 9. ج1. حتقيق. شادي بن حممد بن سامل آل نعمان. اليمن: مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية. طالثقات ممن مل يقع يف الكت  التسنة
 .177ص
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الشروط، وصنف فيه كتاابً، وله معرفة جيدة قوية ابلعربية، رو  عن: أيب العباس األصم، ومجاعة، وعنه: احلاكم، 
 .8ه(210) قبله، والبيهقي، والقشريي، وخلق، ومات يف شعبان سنة: وأثىن عليه، ومات

حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نعيم بن احلكم، الضيب، الطهماي أبو عبد هللا احلاكم، النيتسابوري،  .2
 واملؤلفه( بنيتسابور، إمام أهل احلديث يف عصره، 221) احلافظ، املعروف أببن البيع، ولد يف ربيع األول سنة:

فيه الكت  اليت مل يتسبق إىل مثلها، كان عارفًا واسع العلم، رفقه مث طل  احلديث، وغل  عليه، فاشتهر به، 
ومسعه من مجاعة ال حيصون كثرة؛ فإن معجم شيوخه يقرب من ألفي رجل، حىت رو  عمن عاش بعده؛ لتسعة 

، «العلل»، و«الصحيحان»زء، منها: روايته، وكثرة شيوخه، وصنف يف علومه ما يبلغ ألًفا ومخس مئة ج
 معرفة». وأما ما رفرد إبخراجه، فـ«رراجم الشيوخ»، و«أمايل العشيات»، و«فوائد الشيوخ»، و«األمايل»و

 ، ورويف رمحه هللا يف نيتسابور يوم الثالاثء اثلث صفر سنة:«اتريخ علماء نيتسابور»و ،«احلديث علوم
 .9ه(201)
علي بن احلتسني بن عيتسى بن حممد أبن القاسم بن احلتسن بن زيد بن احلتسن حممد بن احلتسني بن داود بن  .2

دث عن: أيب حامد حَ  بن علي بن أيب طال ، التسيد أبو احلتسن، العلوي احلتسين النقي  جد النقباء بنيتسابور،
ه(، وعلي بن حممد بن 221) أمحد بن حممد بن احلتسن بن الشرقي النيتسابوري، إمالء عليه من حفظه سنة:

شاذ العدل، قال احلاكم: شيخ الشرف يف عصره، ذو اّلمة العالية، والعبادة الظاهرة، والتسجااي الطاهرة، وكان مح
يهتسأل أن حيدث فيأىب، مث أجاب آخراً، وعقدت له جملس اإلمالء، وانتقيت له ألف حديث، وكان يعد يف 

، يد احملدث الصدوق، متسند خراسانجملتسه ألف حمربة، فحدث وأملى ثالث سنني، وقال الذهيب: اإلمام التس

                                                           

. 2والنشر والتوزيع. ط حتقيق. د. حممود حممد الطناحي. هجر للطباعة طبقات الشافعية الكرب .هـ. 1212التسبكي. عبد الوهاب بن رقي الدين.  )8( 
. 272.ص1. حتقيق. د أمحد عمر هاشم. مكتبة الثقافة الدينية. جطبقات الشافعينيم.  1772هـ /  1212. وابن كثري. إمساعيل بن عمر. 200.ص2ج

 .21. ص7. ج11دار العلم للماليني. طم. األعالم.  2002خري الدين بن حممود. . والزركلي
. 72. ص2.ج1. حتقيق. مصطفى عبد القادر عطا. بريوت: دار الكت  العلمية.طاتريخ بغداد وذيولههـ.  1217ن علي. اخلطي  البغدادي. أمحد ب (9)

. التقييد ملعرفة رواة التسنن واملتسانيدم. 1799ه/ 1209. وابن نقطة. حممد بن عبد الغين. 107. ص11. جاملنتظم يف اتريخ امللوك واألمموابن اجلوزي. 
 .111. ص2.جوطبقات الشافعية. 71. ص1.ج1احلوت. دار الكت  العلمية. طحتقيق. كمال يوسف 
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أيًضا شيخ األشراف، وكان سيًدا نبياًل صاحلًا، مات فجأة يف مجاد  اآلخرة  احلتسي ، رئيس التسادة، وقال:
 .10ه(201سنة:)
 وفاته: .2
يتأه   يوم اجلمعة، يف الرابع عشر من شوال يف سنة مثان وثالثني وثالمثائة، وهو ابرفاق من ررجم له،  رمحه هللارويف 

 .11اىل صالة اجلمعة
قال احلاكم: قرأ علينا بكرة اجلمعة نصف جزء، مث قمنا نتأه  للصالة، فلما صلينا قعدت ساعة، فتسمعت منادي 

 .12فيههو قد دخل احلمام فمات  ينادي جبنازره، فصحت وقلت: هذا كذب، وإذا
 وفيه مطلب واحد:املبحث الثاين: 

 خمطوطات اإلمام علي بن محشاذ املفقودة.: ولاملطلب األ
وهو  يف احلديث، والتفتسري، واللغة، والعلوم األخر ، مصنفات كثرية، علي بن محشاذ رمحه هللاكان لإلمام لقد        

 من األئمة الذين برزوا يف علم احلديث، والتفتسري، فقد مجع:
 جزء، وكتبه خبط يده.، يف أربعمائة «املتسند الكبري» -1
  ،، يف مائتني وثالثني جزء« القرآنرفتسري» -2
لكن بعد البحث الطويل والتمحيص يف املكتبات العامة واخلاصة و  ؛13يف مائتني وستني جزء «األنوار»كتاب   -2

وحمركات البحث اإللكرتونية، وسؤال ذوي اخلربة من العلماء املختصني ابملخطوطات والكت ، مل جند بغيتنا يف العثور 
يء، عرف عنها ش يه القيمة ومل رلك املصنفات قق لنا فقدانحت فقدولو على جزٍء بتسيط من مصنفات هذا العامل اجلليل، 

                                                           
. التسلتسبيل م2011ه/1222. واملنصوري. انيف بن صالح. 27. ص7. جاتريخ اإلسالم. الذهيب)ب(. 79. ص 17. جسري أعالم النبالءالذهيب.  (10)

 .117. ص 1. ج1النقي يف رراجم شيوخ البيهقي. التسعودية: دار العاصمة للنشر والتوزيع. ط
حتقيق. أمحد األرانؤوط. بريوت: دار احياء الرتاث. الوايف يف الوفيات. م. 2000. والصفدي. خليل بن أبيك. 21. صسري أعالم النبالءالذهيب.  )11( 

. 1. ج1العلوم واحلكم. ط. حتقيق. سليمان بن صاحل اخلزي. التسعودية: مكتبة طبقات املفتسرينم. 1777. األدنه وي. أمحد بن حممد. 12. ص21ج
72. 

. التسعودية: دار العاصمة للنشر. الروض الباسم يف رراجم شيوخ احلاكمم. 2011. واملنصوري. انيف بن صالح.21. صالم النبالءع)سري أالذهيب.  (12(
 .710. ص 1. ج1ط

مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما م. 1777ه/ 1217. واليافعي. عبد هللا بن أسعد. 77. ص 12ج  املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم.اجلوزي.  (13)
. عبد البداية والنهايةم. 2002هـ / 1222. وابن كثري. إمساعيل بن عمر. 227. ص 2. ج1بريوت: جار الكت  العلمية. ط  يعترب من حوادث الزمان.

 .202. ص11. ج1ر للطباعة والنشر. ط هللا بن عبد احملتسن الرتكي. دار هج
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ه(، والذي دمر معظمها، 120غري ذكرها يف كت  الرتاجم؛ ولعلها قد أهرلفت بتسب  الزلزال الذي ضرب نيتسابور عام )
 .14ه(، فأحرق ما بقي من املصنفات والكت  األخر  هناك717ومن مث أكمل خراهبا الغزو املغويل على نيتسابور عام )

 املبحث الثالث: وفيه مطلب واحد:
 بن محشاذ:مروايت اإلمام علي  ا مجع منتطبيقية ممالذج النما

ثنا َعْمرهو حدْفَيانه، ثنا سه حدثنا احْلهَمْيد يُّ، حدثنا ب ْشره ْبنه مهوَسى، حدثنا علي بن محشاذ، حد :األمنوذج األول
َعاَء َوَأْطَعَمين  َخز يَرًة يف  َدار ه ، حيهَدّ ثه عَ  :ْبنه د يَناٍر، قَالَ  يه ، َعْن مهَعاو يََة مسَ ْعته َوْهَ  ْبَن مهنَـبّ ٍه، يف  َدار ه  ب َصنـْ ْن َأخ 
فهوا يف  اْلَمتْسأََلة ، فـََواّللَّ  اَل َيتْسأَلهين  َأَحد  » قَاَل: ، َأنَّ َرسهوَل اّللَّ  ْبن  َأيب  سهْفَيانَ  ًئا، فـَتهْخر جههه َلهه م   اَل رـهْلح  ْنكهْم َشيـْ

هه، َوَأاَن َكار ه ، فـَيـهَباَركه َلهه يف  الَّذ ي أهْعط يه    .15«م ينّ  اْلَمتْسأََلةه، فَأهْعط يه  إ ايَّ
 ختريج احلديث:

 ، يف صحيحه عن سفيان بن عيينة.16وأخرجه اإلمام متسلم

 احلكم عليه:

 .17خيرجاه هبذه التسياقة، ووافقه الذهيباحلديث صححه اإلمام احلاكم، وقال: مل 

ألن رجاله ثقات. واحلديث أخرجه اإلمام متسلم، يف صحيحه من  ،صحيح هبذا اإلسناديتبني لنا أن احلديث 
 طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار هبذا التسياق، وقد وهم اإلمام احلاكم يف استدراكه ّلذا احلديث.

                                                           
. دمشق: أحداث التاريخ اإلسالمي برتري  التسننيم. 1772ه/1212الرتمانيين. د. عبد التسالم الرتمانيين. . و 717. ص7ج اتريخ اإلسالم.الذهيب.  )14)

 .722. ص2أوروسرتاد املزة. د. ط. ج
 .2272رقم احلديث .71. ص2. كتاب البيوع. جاملتستدرك على الصحيحنياحلاكم.  (15(
 . وبنحوه.1029. رقم احلديث719. ص2. كتاب الزكاة. ابب النهي عن املتسألة. جصحيح متسلممتسلم.  )16)
 .71. ص2. جخمتصر استدراك احلافظ الذهيب على متستدرك أيب عبد هللا احلاكمابن امللقن.  )17(
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، َوحمهَمَّده ْبنه أَيُّ حد، َعل يُّ ْبنه مَحَْشاٍذ اْلَعْدله  َحدََّثين   األمنوذج الثاين: ثنا مهوَسى حدوَب، قَااَل: ثنا ه َشامه ْبنه َعل يٍّ
ّ  »،  ثنا مَحَّاده ْبنه َسَلَمَة، َعْن اَثب ٍت، َعْن أََنسٍ حدْبنه إ مْسَاع يَل،  ر يَن قَالهوا ل لنَّيب  : َذَهَ  اأْلَْنَصاره  أَنَّ اْلمهَهاج 

تهمْ  َ َّلهْم َوأَثـْنَـيـْ أْلَْجر  كهلّ ه  قَاَل: اَل، َما َدَعْومتهه اّللَّ  .19. وعنه البيهقي18«اب 

 ختريج احلديث:

 ، بطرقهم عن محاد بن سلمة، عن اثبت البناي.22، والنتسائي21، وأبو داود20وأخرجه اإلمام البخاري

 احلكم عليه:

 . 23وشعي  األرنؤوطاحلديث صححه احلاكم، ووافقه الذهيب؛ واأللباي، 

 ، ألن رجاله ثقات.صحيح هبذا اإلسناديتبني لنا أن احلديث 

 

يُّ، أَنَّ مهوَسَى ْبَن إ مسَْ األمنوذج الثالث:  َشامه ْبنه َعل يٍّ التسَّدهوس  ، أَنـَْبَأان ه  ثـََنا علي بن محشاذ  اْلَعْدله اع يَل، َحدَّ
ثـَههْم قَاَل: حدثنا َجْعَفره ْبنه سهَلْيَمانَ  ، َعْن َأيب  َبْكر  ْبن  َأيب  مه َحدَّ  ّ وَسى، َعْن أَب يه ، أَنَّهه قَاَل ، َعْن َأيب  ع ْمرَاَن اجلَْْوي 
: مسَ ْعته َرسهوَل اّللَّ   :  َوههَو َمَصافّ  اْلَعدهوَّ َئة  »يـَقهوله : أَْنَت إ نَّ اجْلَنََّة حَتَْت ظ اَلل  التسُّيهوف  فـََقاَل َشابٌّ َرثُّ اّْلَيـْ

ْن َرسهول  اّللَّ  مسَ   َْصَحاب ه : التسَّاَلمه َعَلْيكهْم مثهَّ  ْعَت َهَذا م   َدَخَل ؟ قَاَل: نـََعْم، َفَكتَسَر َجْفَن َسْيف ه  َمَعهه، مثهَّ قَاَل أل 
 .24«يف  اْلق َتال  

                                                           
 .2279ديث. رقم احل72. ص2كتاب البيوع. ج  املتستدرك على الصحيحني.احلاكم.  )18(
 .9797. رقم احلديث270. ص11. رد التسالم. فصل فيمن يتسلم عليه وهو يف الصالة. جشع  اإلميانالبيهقي)أ(.  )19(

 .171. رقم احلديث79. ابب يف الشكر املعروف. صاآلدابالبيهقي)ب(.     
 . وبنحوه.217. رقم احلديث91ابب من مل جيد املكافأة فليدع له. ص األدب املفرد.البخاري.  )20(
 . وبنحوه.2912. رقم احلديث197. ص7كتاب األدب. ابب يف شكر املعروف. ج  سنن أيب داود.التسجتستاي.  )21(
 . وبنحوه.7729ث. رقم احلدي77. ص7كتاب عمل اليوم والليلة. ما يقول ملن صنع إليه معروفاً. ج  التسنن الكرب .النتسائي.  )22(
صحيح م. 1777ه/1219. والبخاري. حممد بن إمساعيل. 72. ص2ج خمتصر استدراك احلافظ الذهيب على متستدرك أيب عبد هللا احلاكم.ابن امللقن.  )23(

 .117احلديث. رقم 77. ص2. حتقيق: حممد انصر الدين األلباي. دار الصديق للنشر والتوزيع. طاألدب املفرد لإلمام البخاري
 .2299. رقم احلديث90. ص2. كتاب اجلهاد. جاملتستدرك على الصحيحنياحلاكم.  )24(
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 حتريج احلديث:

 من طريق جعفر بن سليمان. ، يف صحيحه.25وأخرجه اإلمام متسلم

 يه:احلكم عل

 .27، وصححه احلاكم، ووافقه الذهيب؛ وشعي  األرنؤوط26اإلمام الرتمذياحلديث حتسنه 

ني ، ألن رجاله ثقات. فيه سليمان بن جعفر، وثقه حيىي بن معصحيح هبذا اإلسنادأن احلديث يتبني لنا 
 شهور.موقال الذهيب: صدوق صاحل ثقة  .كان من الثقات املتقنني يف الرواايتو  :قال أبو حامتوالعجلي، و 

، انا مهوَسى ثحدثنا َسع يده ْبنه َأيب  َمْرََيَ، حدثنا عهبَـْيده ْبنه َشر يٍك اْلبَـزَّازه، حداألمنوذج الرابع:  ْبنه يـَْعقهوَب الزَّْمع يُّ
، أَْو » : ، قَاَل: قَاَل َرسهوله اّللَّ   َعْن َأيب  َحاز ٍم، َعْن َسْهل  ْبن  َسْعدٍ  َتان  اَل رـهَردَّان  ، الث نـْ َعاءه قَاَل: َقلَّ َما رـهَردَّان  دُّ

مه بـَْعضهههْم بـَْعًضا ع ْنَد النّ َداء ، َأْو ع ْنَد اْلَبْأس   نَي يـهْلح  َثين  ر ْزقه ْبنه َسع يد  ْبن  َعْبد  قَاَل مهوَسى ْبنه يـَْعقهوَب َوحَ  .«ح  دَّ
ُّ َعْن َأيب  َحاز ٍم َعْن َسْهل  ْبن  َسْعدٍ  ّ  ،  الرَّمْحَن  اْلَمَدي   .29. وعنه البيهقي28«َوحَتَْت اْلَمَطر  »قَاَل:  َعن  النَّيب 

 ختريج احلديث:

 . بطرقهم عن سعيد بن أيب مرَي.33، وابن خزمية32، وابن اجلارود31، وأبو داود30وأخرجه الدارمي

                                                           
 . 1702. رقم احلديث1111. ص2كتاب اإلمارة. ابب ثبوت اجلنة للشهيد. ج  صحيح متسلم.متسلم.  )25(
 .1717. رقم احلديث197. ص2ج سنن الرتمذي.الرتمذي.  )26(
. 207. ص21. جمتسند اإلمام أمحد بن حنبل. والشيباي. 90. ص2ج فظ الذهيب على متستدرك أيب عبد هللا احلاكم.خمتصر استدراك احلاابن امللقن.  )27(

 .17129رقم احلديث
 .2122. رقم احلديث122. ص2. كتاب اجلهاد. جاملتستدرك على الصحيحنياحلاكم.  )28(
 .7217. رقم احلديث102.  ص2نزول الغيث. ج . ابب صالة االستتسقاء. ابب طل  اإلجابة عندالتسنن الكرب البيهقي.  )29(
 . ومبثله.1227. رقم احلديث777. ص2كتاب الصالة. ابب الدعاء عند األذان. ج  متسند الدارمي.الدارمي.  )30(
 . ومبثله.2120. رقم احلديث21.  ص2. كتاب اجلهاد. ابب الدعاء عند اللقاء. جسنن أيب داودالتسجتستاي.  )31(
 . ومبثله.1071. رقم احلديث277كتاب الطالق. ابب ما جاء يف الدعاء عند القتال. ص  املنتقى من التسنن املتسندة.النيتسابوري.  )32(
. من 217. رقم احلديث217. ص1. كتاب الصالة. ابب استحباب الدعاء عند األذان ورجاء إجابة الدعوة عنده. جصحيح ابن خزميةابن خزمية.  )33(

 له.طريق ابن أيب مرَي، به. ومبث



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 2, 2017 

 
 991 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 احلكم عليه:

، وحتسني سليم 35األرنؤوط. وحتسنه األلباي، وشعي  34احلديث صححه ابن اجلارود، واحلاكم، ووافقه الذهيب
ورجاله رجال الصحيح إال موسى، وهو مدي خمتلف فيه، ورزيق الذي أرى . وقال احلافظ ابن حجر: "أسد

  .36"إال موسى، وال رواية إال هذا احلديث ابلزايدة جمهول ال يعرف له راوٍ 

قد اتبعه احلفظ، ف، من أجل موسى بن يعقوب، وهو صدوق سيء حسن هبذا اإلسناديتبني لنا أن احلديث 
بن سعيد بن عبد الرمحن، وهو  رزيق. وفيه 37«مصنفه»مالك بن أنس، عن أيب حازم، عند عبد الرزاق يف 

 .احلديث يس له إال هذا، ولبن يعقوب موسى ، ومل يرو  عنه سو بزايدة جمهول ال يعرف، وقد جاء

ثـََنا إ مْسَاع يله ْبنه إ ْسَحاَق : األمنوذج اخلامس ثـََنا إ مْسَاع يله ْبنه َأيب  أهَوْيٍس، َحدَّ َحدَّ ثـََنا َعْبده الرَّمْحَن  ْبنه اْلَقاض ي، َحدَّ
ي َحْنظََلَة اْلَكار    َأنَّ َجدَّهه َرابَ  َأنَّ َرسهوَل اّللَّ  » ًحا َأْخبَـرَهه،َأيب  الزّ اَند ، َعْن أَب يه ، َعن  اْلمهَرقَّع  ْبن  َصْيف يّ  ْبن  َراَبٍح، َأخ 

  َلٍة، مم َّا َأَصاَب اْلمهَقدّ َمةه، و َغزَا َغْزَوًة َكاَن َعَلى مهَقدّ َمت ه ، ف يَها َخال ده ْبنه اْلَول يد  َفَمرَّ َراَبح  َوَأْصَحابههه َعَلى اْمرَأٍَة َمْقته
َها يـَتَـَعجَّبهوَن م ْن َخْلق َها، َحىتَّ حلَ َقههْم َرسهوله اّللَّ   َها، فـََقاَل: َها، َما َكاَنتْ فـَفَ  فـََوقـَفهوا َعَليـْ  رَّجهوا َلهه، َحىتَّ َنَظَر إ لَيـْ

َال د  ْبن  اْلَول يد  َفاَل يـهْقتـهَلنَّ  ْم: احلَْْق خب  ََحد ه  ، فـََقاَل أل  يًفا َهذ ه  رـهَقار له مثهَّ َنَظَر يف  وهجهوه  اْلَقْوم   . 38«ذهرّ يًَّة، َواَل َعتس 

 

 

 

                                                           
. 271، 272. ص7ج صحيح أيب داود.. واأللباي. 122. ص2. جخمتصر استدراك احلافظ الذهيب على متستدرك أيب عبد هللا احلاكمابن امللقن.  34

 .2120. رقم احلديث172. ص2. حتقيق: شعي . جسنن أيب داود. والتسجتستاي. 1227. رقم احلديث777. ص2ج متسند الدارمي.والدارمي. 
. حتقيق: سنن أيب داود. والتسجتستاي. 1227. رقم احلديث777. ص2ج متسند الدارمي.. والدارمي. 271، 272. ص7ج صحيح أيب داود.األلباي.  35

 .2120. رقم احلديث172. ص2شعي . ج
 .277. ص1. حتقيق: محدي عبد اجمليد. جنتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذكارم. 2009ه/1227العتسقالي. أمحد بن علي.  36
 .1710. رقم احلديث271. ص1ج املصنف.الصنعاي.  37
 .2171. رقم احلديث122. ص2. ج . كتاب اجلهاد. وأما حديث عبد هللا بن يزيد االنصارياملتستدرك على الصحيحنياحلاكم.  38
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 ختريج احلديث:

 . بطرقهم عن عبد الرمحن بن أيب الزاند.42، والطرباي41، وابن حبان40والنتسائي، 39وأخرجه أمحد

 احلكم عليه:

 . 43احلديث صححه اإلمام احلاكم، ووافقه الذهيب؛ والبوصريي، وحتسني سليم أسد

 .44وحتسنه الشيخ األلباي، وشعي  األرنؤوط

، من أجل إمساعيل بن أيب أويس، وهو صدوق أخطأ يف أحاديث من حسن هبذا اإلسناد يتبني لنا أن احلديث
. ومن أجل عبد الرمحن بن أيب الزاند، فإنه صدوق 45، ورو  متسلم أيًضا عن رجٍل عنهلبخاريا نهع و ر حفظه، 

  رغري حفظه. 

، َوحمهَمَّده ْبنه َغال ٍ ، قَااَل:  األمنوذج السادس: ثـََنا أَبهو اْلمهثـَىنَّ ثـََنا َعْبده الرَّمْحَن  بْ َحدَّ ثـََنا َحدَّ يُّ، َحدَّ َباَرك  اْلَعْيش  نه اْلمه
، َعْن َأيب  الشَّْعثَاء ، َعن  ابن َعبَّاسٍ  ثـََنا شهْعَبةه، َعْن َأيب  اْلَعنـَْبس  َّ ضي هللا عنهمار  سهْفَيانه ْبنه َحب يٍ ، َحدَّ  ، َأنَّ النَّيب 

، « َّائَةٍ َجَعَل ف َداَء َأْهل  اجْلَاه ل ي  .46«ة  يـَْوَم بَْدٍر أَْرَبَع م 

 

 

                                                           
 . ومبثله.11772. رقم احلديث270. ص21متسند املكيني. حديث رابح بن الربيع. ج متسند اإلمام أمحد بن حنبل.الشيباي.  (39)
 . ومبثله.9172. رقم احلديث27.  ص9كتاب التسري. قتل العتسيف. ج  التسنن الكرب .النتسائي.  (40)
. 11ج النتساء والصبيان من أهل احلرب إذا.. ابب اخلروج وكيفية اجلهاد. ذكر اخلرب الدال على أن اإلحتسان يف رقري  صحيح ابن حبانابن حبان.  (41)

 . ومبثله.2797. رقم احلديث110ص
 . وبنحوه.2717. رقم احلديث72. ص1ابب الراء. رابح بن الربيع األسدي، أخو حنظلة الكار . ج املعجم الكبري.الطرباي.  (42)
مصباح الزجاجة ه. 1202. والبوصريي. أمحد بن أيب بكر. 122. ص2ج م.خمتصر استدراك احلافظ الذهيب على متستدرك أيب عبد هللا احلاكابن امللقن.  (43)

 .172. ص2. ج2. حتقيق: حممد املنتقى الكشناوي. بريوت: دار العربية. طيف زوائد ابن ماجة
 .119.  ص7. جالتعليقات احلتسان على صحيح ابن حباناأللباي.  (44)
 . 210: ص1ج هتذي  التهذي .. العتسقالي. 122:  ص1. جيخ اإلسالماتر . والذهيب. 272. ص1.جالتاريخ الكبريالبخاري.  (45)
 . 2172. رقم احلديث121. ص2. كتاب اجلهاد. جاملتستدرك على الصحيحنياحلاكم.  (46)
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 ختريج احلديث:

 . بطرقهم عن شعبة بن احلجاج.50، والبيهقي49، والنتسائي48، والبزار47وأخرجه أبو داود

 احلكم عليه:

 . 51اختلف األئمة يف رصحيحه ورضعفه، فقد صححه اإلمام احلاكم، ووافقه الذهيب

 .52األرنؤوط، جلهالة أيب العنبسوضعفه الشيخ األلباي، والشيخ شعي  

"، واملنذري واحلافظ يف "التلخيص ،رواه أبو داود والنتسائي واحلاكم، وسكت عنه أبو داودوقال الصنعاي: 
  .53وهو مقبول ،ورجاله ثقات إال أاب العنبس

ف امسه فيه أبو العنبس، قيل: هو عبد هللا بن مروان، جمهول ال يعر  ضعيف هبذا اإلسناد، يتبني لنا أن احلديث
 عند الطرباي يف,  عن ابن عباس ،قد خولف فيه من بعض الثقاتو رواه,  مافييتابعه أحد ومل وال حاله، 

يَم، َعْن عَ  ، قاال:«األوسط يف التسنن»وابن املنذر يف  ،«لكبرياملعجم ا» ثـََنا إ ْسَحاقه ْبنه إ بـْرَاه  ، َعْن َحدَّ ْبد  الرَّزَّاق 
ُّ »َمْعَمٍر، َعْن قـََتاَدَة، قَاَل: َأْخبَـَري  عهْثَمانه اجْلََزر يُّ، َعْن ع ْكر َمَة، َعن  اْبن  َعبَّاٍس، قَاَل:  أب هَساَر  َبْدٍر،   فَاَد  النَّيب 

ٍد م    َعل يُّ ْبنه َأيب  كهاَلٍب، نـْههْم أَْربـََعَة آاَلٍف، َوقـََتَل عهْقَبَة ْبَن َأيب  مهَعْيٍط قـَْبَل اْلف َداء ، فـََقاَم إ لَْيه  وََكاَن ف َداءه كهلّ  َواح 
َية  اَي حمهَمَّده؟، قَاَل َرسهوله هللا : النَّاره  بـْ رًا، فـََقاَل: َمْن ل لصّ   . 54«فـََقتَـَلهه َصبـْ

                                                           
 . ومبثله.2771. رقم احلديث229. ص2كتاب اجلهاد. ابب يف فداء األسري ابملال. جسنن أيب داود. التسجتستاي.  )47(
 . ومبثله.1270. رقم احلديث217. ص11. جمتسند ابن عباس الزخار.البحر . البزار )48(

 . ومبثله.9707. رقم احلديث21. ص9. كتاب التسري. الفداء. جالتسنن الكرب . النتسائي )49(
. ومجاع أبواب 12927. رقم احلديث122. ص7. مجاع أبواب رفريق القتسم. ابب ما جاء يف مفاداة الرجال منهم ابملال. جالتسنن الكرب . البيهقي )50(

 . ومبثله. 19021. رقم احلديث117. ص7التسري. ابب ما يفعله ابلرجال البالغني منهم. ج
 .112. ص2ج اكم.خمتصر استدراك احلافظ الذهيب على متستدرك أيب عبد هللا احلامللقن.  ابن )51(
 .2771. رقم احلديث229. ص2. جسنن أيب داود. والتسجتستاي. 222. ص2ج ضعيف أيب داود.. األلباي )52(
 .1921. ص2جفتح الغفار اجلامع ألحكام سنة نبينا املختار. . الصنعاي )53(

األوسط يف التسنن واإلمجاع م. 1791ه/1201. حممد بن إبراهيم. بن املنذرا. و 12112. رقم احلديث207. ص11. جاملعجم الكبري. الطرباي )54(
 . 7721. رقم احلديث222. ص11. ج1. حتقيق: أبو محاد صغري بن حممد. الرايض: دار طيبة. طواالختالف
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ثـََنا زََكر ايَّ  األمنوذج السابع: ثـََنا حمهَمَّده ْبنه َغال ٍ ، َوحمهَمَّده ْبنه َشاَذاَن اجْلَْوَهر يُّ، قَااَل: َحدَّ ثـََنا اَحدَّ ، َحدَّ ْبنه َعد يٍّ
ثـََنا قـَْيسه ْبنه مهتْسل ٍم، َعْن َعْبد    ْبن  َأيب  أهنـَْيتَسَة، َحدَّ

َلى، َعْن أَب يه  اعهبَـْيده اّللَّ  ْبنه َعْمرٍو الرَّقّ يُّ، َعْن َزْيد  لرَّمْحَن  ْبن  َأيب  لَيـْ
 :بَـَر َمَع َرسهول  اّللَّ  »، قَاَل ا انـَْهَزَم اْلَقْومه، َوقـَْعَنا يف  ر َحاّل  ْم، فََأَخَذ النَّاسه َما َوَجدهوا م  َشه ْدته فـَْتَح َخيـْ ْن ، فـََلمَّ

ي، فـََلْم َيكهْن أب َ  َي اْلَمَواش  ، فـََلمَّا َرَأ  َذل َك َرسه جهزهٍر، قَاَل َزْيد : َوه  ْن َأْن فَاَرت  اْلقهدهوره ْلقهدهور ،   وله اّللَّ  ْسرََع م  أََمَر اب 
نَـَنا َفَجَعَل ل كهلّ  َعَشرٍَة َشاةً   .55«فَأهْكف َئْت، مثهَّ َقتَسَم بـَيـْ

 ختريج احلديث:

 عمرو الرقي.. بطرقهم عن عبيد هللا بن 58، وأبو يعلى57، والدارمي56وأخرجه اإلمام أمحد

 احلكم عليه:

أيب أنيتسة،  رواه زكراي بن عدي عنه، عن زيد بنفقد على عبيد هللا بن عمرو الرقي،  إسناده تلف يفاحلديث اخ
 جعل إال إنه ،اً عنه أيض عبد هللا بن جعفر الرقي، فرواهوخالفه . ، كما يف هذه الروايةعن قيس بن متسلم، به

احبكم . قال عبد هللا بن جعفر: بلغين أن ص«متسنده»، عند الدارمي يف مكان قيس بن متسلم بن عهتيبة احلكم
عندي  الدارمي الطريقني، وقال: الصواباإلمام  خرجأوقد كأنه يقول: إنه مل حيفظه. يقول: عن قيس بن متسلم:  
الشيخ و واحلديث صححه اإلمام احلاكم، ووافقه الذهيب؛ والبوصريي، واّليثمي، . 59ما قال زكراي يف اإلسناد

 . 60شعي ، إال أنه استطرد يف التفصيل، فلرياجع يف موضعه

                                                           
 .2702. رقم احلديث127. ص2. كتاب قتسم الفيء. واألصل من كتاب هللا عز وجل. جاملتستدرك على الصحيحني. احلاكم )55(
. 17019. رقم احلديث202. ص21. أول متسند الكوفيني. حديث أيب ليلى أيب عبد الرمحن بن أيب ليلى. جمتسند اإلمام أمحد بن حنبل. الشيباي )56(

 من طريق زكراي بن عدي، به. ومبثله.
 ومبثله. . 2112. رقم احلديث1701. ص2. كتاب التسري. ابب يف قتسمة الغنائم كيف رقتسم. ج. متسند الدارميالدارمي )57(
 . وبنحوه.720. رقم احلديث220. ص2. ج. أبو ليلى عن النيب متسند أيب يعلى. املوصلي )58(
 . 2112. رقم احلديث1701. ص2. ج. متسند الدارميالدارمي )59(
 املهرة بزوائد املتسانيد العشرة.إحتاف اخلرية . والبوصريي. 127. ص2ج خمتصر استدراك احلافظ الذهيب على متستدرك أيب عبد هللا احلاكم.امللقن.  ابن )60(

. والشيباي. 2112. رقم احلديث1701. ص2. ج. متسند الدارميوالدارمي .227. ص1ج جممع الزوائد ومنبع الفوائد.اّليثمي. . و 197. ص1ج
 .17019. رقم احلديث202. ص21. جمتسند اإلمام أمحد بن حنبل
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ة، ، ألن رجاله ثقات. وقد اتبع غيالن بن جامع، زيد بن أيب أنيتسصحيح هبذا اإلسناديتبني لنا أن احلديث 
 .61«املعجم الكبري»عن قيس بن متسلم، عند الطرباي يف 

، ثنا َعْبده اّللَّ  ْبنه َأمحَْ حد األمنوذج الثامن: َبٍل، َحدََّثين  َأيب  ، أَنـَْبأَ ثنا َعْبده الحدَد ْبن  َحنـْ ، َعْن اَثب ٍت،  انرَّزَّاق  َمْعَمر 
َها، فَإ نَّهه َأْحَر  َأْن يـهْؤَدَم َأنَّ اْلمهغ ريََة ْبَن شهْعَبَة َخَطَ  اْمَرأًَة، فـََقاَل َرسهوله اّللَّ  »، َعْن أََنسٍ  : اْذَهْ  فَاْنظهْر إ لَيـْ
َنكهَما ْن مهَوافـََقت َها .«بـَيـْ َها َفذََكَر م   .62قَاَل: َفَذَهَ  فـََنَظَر إ لَيـْ

 ختريج احلديث:

 . عن معمر.67، والبيهقي66، والدارقطين65، وابن حبان64، وعنه ابن ماجه63وأخرجه عبد الرزاق

 احلكم عليه:

. 68تسن حديثه"ما أح"فقال: البناي،  عن اثبت ،بن معني يف رواية معمرحيىي و  بن حنبل، أمحداإلمام اختلف 
وأعل  .69حديث معمر عن اثبت مضطرب كثري األوهام" أيضاً: وقال. معمر عن اثبت ضعيف ابن معني:وقال 

 . 70الدارقطين احلديث، فقال: الصواب عن اثبت، عن بكر املزي

                                                           
 . 7227. رقم احلديث79. ص7. جاملعجم الكبري. الطرباي )61(
 .2777. رقم احلديث177. ص2كتاب النكاح. ج  املتستدرك على الصحيحني.. احلاكم )62(
. رقم 91حتقيق: جمدي التسيد إبراهيم. القاهرة: مكتبة القرآن. من أحكام اخلطبة. ص األمايل يف آاثر الصحابة.. عبد الرزاق بن مهام. الصنعاي )63(

 . ومبثله.122احلديث
. رقم 700. ص1. وج1971. رقم احلديث177. ص1. كتاب النكاح. ابب النظر إىل املرأة إذا أراد ان يتزوجها. جسنن ابن ماجه .القزويين )64(

 مطوالً.. 1977احلديث
. رقم 211.  ص7قبل. ج. كتاب النكاح. ذكر األمر للمرء إذا أراد خطبة امرأة ان ينظر إليها اإلحتسان يف رقري  صحيح ابن حبانحبان.  ابن )65(

 مبثله.و  . 2022ديثاحل
 مبثلهو . 2722يث. رقم احلد272.  ص2كتاب النكاح. ابب املهر.ج. سنن الدارقطين .الدارقطين )66(
 ومبثله.. 2212. رقم احلديث10. ص2كتاب النكاح. ابب النظر إىل امرأة يريد نكاحها. ج  التسنن الصغري. أ(.)البيهقي  )67(
. رقم 121.  ص7مجاع أبواب الرتغي  يف النكاح وغري ذلك. ابب نظر الرجل إىل امرأة يريد أن يتزوجها. ج الكرب . التسنن البيهقي)ب(. 

 مبثله.و  .12299يثاحلد
  .177. ص2. حتقيق: أكرم ضياء العمري. بريوت: مؤستسة الرسالة. جاملعرفة والتاريخم. 1791ه/1201. يعقوب بن سفيان. الفتسوي )68(
 .221. ص10ج. التهذي  ذي هت .العتسقالي. ينظر )69(
 .127ص. 7ج العلل الواردة يف األحاديث النبوية. . الدارقطين.ينظر )70(
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أرجح،  ر، فهوعن أنس، أكث ،تلكن الرواة الذين رووه عن عبد الرزاق إبسناده عن اثبورعقبه األلباي، فقال: "
 . 71"أو شيخه معمر، وهللا أعلم ،إال أن يكون اخلطأ من عبد الرزاق

 .72، وحتسني سليم أسدواحلديث صححه اإلمام احلاكم، ووافقه الذهيب؛ والبوصريي ، وشعي  األرنؤوط

 ، ألن رجاله ثقات.صحيح هبذا اإلسناديتبني لنا أن احلديث 

 والنتائج :اخلامتة: التوصيات 
لقه نبينا حممد سلم على خريره من خأاحلمد هلل، محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه كما حي  ربنا ويرضى، وأصلي و 

 وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:
به  الكرَي، وأن ينفعنوأن جيعله خالصاً لوجه ا ،بقبوله نان مين عليأورفضل إبمتامه، وأسال هللا  نافقد منَّ هللا علي

 .لدنيا واآلخرة، وينفع بهيف ا
ج املفقودة، وسبل مجع مادهتا مناذ  علي بن محشاذ  النيتسابوريخمطوطات اإلمام  ويف ُناية هذا البحث من

 ذكر بعض وأبرز نتائج البحث وفوائده، فمن ذلك:نحيتسن أن  رطبيقية
  ثقة من سادات ، وهو ه(229ه(، ورويف فيها سنة )219علي بن محشاذ يف نيتسابور سنة )اإلمام ولد

 .الث والرابع اّلجرينيوهو من علماء القرن الث ،أهل زمانه علماً وفضالً وحفظاً وإرقاانً وعدالً 
  ًة فقمنا ابلكشف عن بعض مزااي سري  وقد رناثرت يف أمات الكت ، ،إن سرية هذا اإلمام مل ردرس سابقا

 هذا اإلمام وررمجته، والتعريف مبخطوطاره اليت فقدت.
  ديث، وهو من األئمة الذين برزوا يف علم احلرمحه هللا ابلتصنيف والتأليف،  علي بن محشاذام اإلماعتىن

، يف مائتني «القرآن رفتسري»وجزٍء، وكتبه خبط يده، ، يف أربعة مائة «املتسند الكبري»والتفتسري، فقد مجع 
 لماً اثبتاً له.التفتسري عو  احلديث حىت أصبح علم األنوار يف مائتني وستني جزءٍ كتاب و  ،وثالثني جزءٍ 

 

                                                           
 .177. ص1ج سلتسلة األحاديث الصحيحة وشي من فقهها. . األلباي.ينظر )71(
. 2. جمصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجة والبوصريي. .177. ص2ج خمتصر استدراك احلافظ الذهيب على متستدرك أيب عبد هللا احلاكم.امللقن.  ابن )72(

 .1977. رقم احلديث79ص. 2. جسنن ابن ماجه والقزويين. .2229. رقم احلديث119ص .7ج متسند أيب يعلى. واملوصلي. .100ص
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 حلارث بن ا، ومن أبرز هؤالء الثقات إن مجيع مروايت علي بن محشاذ عن الثقات العدول حىت لق  ابلعدل
 املثىن معاذ بن معاذ العنربي، واحلتسني بن املفضل الكويف.  ، وأيبأيب أسامة

 شيخ أو يزيد.  مائة قرابة واأكثر علي بن محشاذ من الشيوخ حىت بلغ 
 

 ،مات الكت أيف  التفتســــرييةو ومروايهتم احلديثة  ،العلماء املتناثرة ســــريهم هؤالءقصــــاء عن مثل ســــوصــــي ابلبحث واالنو 
 منه الباحثني وغريهم. ليتستفيد واحد بايف كت هاومجع ،وإخراجها

 

والدفاع عنها، ، وخدمتها  به، وسائر املتسلمني، وأن يهدينا إىل التمتسك بتسنة نبيه اوختاماً هللا أسال أن ينفعن
 وأخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني. ،عليه رإنه ويل ذلك والقاد

 املصادر واملراجع
 القرآن الكرَي.

حتقيق. أسعد حممد الطي .  رفتسري ابن أيب حامت.ه. 1217ابن أيب حامت، عبد الرمحن بن حممد.  .1
 . 2التسعودية: مكتبة نزار مصطفى ابز. ط
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حتقيق. سعد بن حممد سعد. املدينة رفتسري القرآن. م. 2002ه/ 1220ابن املنذر، حممد بن إبراهيم.  .2
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 الفكر للطباعة والنشر.
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ABSTRACT 

 

The goal of the research: Unveiling  the messages and denotations carried by the 

painting by using  the semantic analysis, which will enable us to analyze the artistic 

and decorative elements so we can  reach the deep meanings that generally express  

the cultural, social and economic message of the Galary society that could be held 

by the painting as a creative product reflects the specificities of its environment . 
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 امللخص

 الدالئل علم – السيميائى التحليل بتوظيف وذلك التصويرة، محلتها اليت والدالالت الرسائل عن البحث هذا كشف
 الثقافية الرسالة مجلتها يف تشكل اليت العميقة للدالالت للوصول والزخرفية الفنية العناصر استنطاق من سيمكننا الذى -

 ؛ بيئته صوصياتخل خاضع إبداعى كنتاج التصويرة تؤديها أن ميكن اليت اجلالئرى للمجتمع واالقتصادية واالجتماعية
 أم فحسب التزييىن الغرض بغية زخارفه برسم اجلالئرى الفنان قام هل: اآلتية التساؤالت على ليجيب أمهيته جاء لذلك
 ومل بذاته ازخرفي عنصرا استخدم وملاذا  ومعتقدات، وأحاسيس مشاعر من داخله يف يكنه ما عن تعرب أفكارا محلها

 هذه ستطاعتا وهل بعينه، مكان يف لتكون بذاهتا أشكاال العناصر هذه بني من اختار وملاذا آخرا؟ عنصرا يستخدم
 الرسوم وراء تكمن يتال املعاىن وما اجلاليرى، للمجتمع  واإلقتصادية واإلجتماعية الثقافية البيئة تعكس أن التصويرة
  ؟ التصويرة يف األلوان تعدد من تعكسه ما إىل ابإلضافة واهلندسية واحليوانية االدمية



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 2, 2017 

 
 091 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 :ملقدمةا

م( إال أن سالطني هذه 1351-1331ه/757-740سرة آل جالئر الكثري من القالقل السياسية )أشهد عصر 
األسرة اهتموا ابألدب والشعراء والفن والفنانني ، وخباصة يف مدينىت تربيز وبغداد ، فضال عن اسهامهم يف فن تزويق 

ول وقواعد ىف ايران ، وىف تكوين أص املخطوطات ابلصور ، واليت تعد حجز الزاوية يف تطور فن التصوير االسالمى
تصاوير خمطوطات املدرسة التيمورية ، ونظرا لالهتمام والرعاية الكبرية اليت بذهلا سالطني آل جالير لألدب والشعر 

 (1)والشعراء والفن والفنانني ؛ فإنه قد وصلنا عدد الأبس به من املخطوطات الفارسية املزوقة ابلصور 

املتأىن وقعت حتت يدى تصويرة " زايرة األمري مهاى حملبوبته األمرية مهايون يف حديقة قصرها " وبعد االطالع والبحث 
، حمفوظ  (3)( من مخسة من ديوان قصائدخواجوى كرماىن2، من تصاوير خمطوطة تشتمل على ثالث منظومات)

   (  11113ابملتحف الربيطاىن بلندن ) حتت رقم اضافة  

 

 

 

                                                           
 213:  211: ص للمزيد عن خمطوطات هذه  املدرسة انظر : حسن الباشا : التصوير االسالمى يف العصور الوسطى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،د ت ، ص ( 1)

 .335-330، ص ص 1113، املؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بريوت ،ثروت عكاشة : التصوير الفارسى والرتكى 
 من هذه املنظومات الثالث ان املخطوط نستتخه اخلطاط الذائع الصتتيت مري على التربيزى يف -مهاى ومهايون و كمالنامه  -يستتتفاد من التوقيع املوجود على منظومتني   (2)

طان أمحد اع صيته يف عصر السلم ، ويضتم املخطوط على تسع صور حتمل احداها توقيع الفنان املصور جنيد نقا  سلطاىن الذى ذ1311-ه711بغداد يف ستنة 
م (  والذى تتلمذ على يد االستتتتاذ اس الدين املصتتتتور حستتتب ما ذكره دوستتتتت حممد يف مقاله وليس هنال ما يدعو اىل الشتتتك يف نستتتتبة ستتتتائر 1312-1410)

 .التصاوير اىل هذا املصور 
  270-211حسن الباشا : املرجع السابق ،  ص ص  - 
 225: 223،  ص:ص  1111أبو احلمد حممود فرغلى : التصوير االسالمى نشاته وموقف االسالم منه وأصوله ودارسته ، الدار املصرية اللبنانية ، القاهرة ،  -  
الستتتتتلطان  العلم هبا قام ببعض األستتتتتفار ، مد هو كمال الدين ابو العطاء حممود بن على الكرماىن من كبار شتتتتتعراء القرن الثامن اهلجرى ، ولد يف كرمان وبعد أن تلقى  (3)

ه، ومن آاثره ، ديوان غزليات ، مثنوايت 573اىب سعيد هبادر خان ووزيره غياث الدين واقام مده يف شرياز اتصل هبا بفضالء عصره ، امثال حافظ الشريازى وتوىف 
او  111، كمال انمه ، سام انمه ، كوهر انمه ، فقلده خواجو سعدى الشريازى املتوىف  قلد فيها نظام الكنجوى أمثال : مهاى ومهايون ، كل ونورور ، روضة االنوار

 م يف غزلياته 1214أو1212ه/114
 200-111  ، ص ص 1341زهران خانلرى : فرهنك أدبيات فارسى درى ، هتران  - 
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 اهلدف من البحث 

الذى  -علم الدالئل  –الكشف عن الرسائل والدالالت اليت محلتها هذه التصويرة ، وذلك بتوظيف التحليل السيميائى 
سيمكننا من استنطاق العناصر الفنية والزخرفية للوصول للدالالت العميقة اليت تشكل يف مجلتها الرسالة الثقافية 

 يئته .ميكن ان تؤديها التصويرة كنتاج ابداعى خاضع خلصوصيات بواالجتماعية واالقتصادية للمجتمع اجلالئرى اليت 

 أمهية البحث 

فقد  ا من أجل الكشف عما ختفيه من معاىن ودالالتهتهو حتليل التصويرة وتفكيك مفرادالبحث  مبا أن اهلدف من
 جيب على التساؤالت اآلتية : يل أتتى أمهيته

 غرض التزييىن فحسب أم محلها أفكارا تعرب عن ما يكنه يفهل قام الفنان اجلالئرى برسم زخارفه بغية ال -
 داخله من مشاعر وأحاسيس ومعتقدات ؟

ملاذا استتتخدم عنصتترا زخرفيا بذاته ومل يستتتخدم عنصتترا آخرا؟ وملاذا اختار من بني هذه العناصتتر أشتتكاال بذاهتا  -
 لتكون يف مكان بعينه ؟ 

 ية واإلجتماعية واإلقتصادية  للمجتمع اجلاليرى ؟هل استطاعت هذه التصويرة أن تعكس البيئة الثقاف -

يف  أللوان اابإلضافة إىل ما تعكسه من تعدد ما املعاىن اليت تكمن وراء الرسوم االدمية واحليوانية واهلندسية  -
 ؟التصويرة 
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 منهجية البحث

اليت تعرف أبهنا علم الدالئل ، ولقد ذكرها فردينان دوسوسري كما  (4)يعتمد موضوع البحث على الدراسة السيميائية
يلى " ميكننا إذن تصور علم يدرس حياه العالمات يف صدر احلياه االجتماعية ، وهو يشكل جانبا من علم النفس 

والقوانني الىت  توابلتاىل علم النفس العام اننا ندعوه السيميولوجيا اليت تدلنا على كنه وماهية العالما، االجتماعى 
  (5)تنظمها " 

كما ذكر جريوفريو " ما يهم السيميائى هو معىن الصورة ، ما الذى أراد أن يعرب عنه الفنان ، وما هى الرموز اليت 
استعملها من أجل ذلك ، وابلتاىل يدخل الباحث يف شبكة حتليل الصورة الفنية حبيث يهتم بعناصرها ودالالت هذه 

  (6)العناصر "

سنعتمدها يف  وهى الطريقة اليت –ومما الشك فيه أن هنال دراسة لتحليل الصورة الفنية تدعى طريقة لوران جريفريو 
دراستنا هذه ؛ لكوهنا طريقة واضحة اخلطوات ويسرية يف التطبيق ، كما تعد طريقة شاملة يف حتليل تصاوير 

 خاص. بشكل  –موضوع البحث  –املخطوطات بشكل عام وهذه التصويرة 

 شبكة التحليل اليت يقرتحها لوران جريوفريو واليت سنطبقها يف حبثنا هذا تقوم على عدد من اخلطواتو 

                                                           
ر أو هذا العلم الذى أمساه ستتتتتتتتتتيموطيقيا أبنه كل النظم الرمزية أاي كان اجلوه يعترب روالن ابرث أول من طبق منهجية يف التحليل الستتتتتتتتتيميولوجى للصتتتتتتتتتتورة ، وقد اوضتتتتتتتتت  (4)

االول : مستتتتتتوى  توىاملضتتتتتمون أاي كانت احلدود ، الصتتتتتور ، االشتتتتتارات ، وعندما قدم ابرت هذه املنهجية يف التحليل حتدث عن مستتتتتتويني يف قراءة املعاىن ، فاملستتتتت
 ستوى املعاىن اإلحيائية .  املعاىن املتلقاه ، اما املستوى التاىن : م

  34، ص  1113، 3روالن ابرث : درس السيميولوجيا ، ترمجة عبد السالم بن عبد العاىل ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، املغرب ، ط
 .  37ص  ، 1115فردانن دى سوسري : دروس يف علم األلسنية العاملية ، ترمجة صاحل القرمادى ، دار العربية للكتاب ،  (5)

Laurent Gervereau ; Voir Comprendre , Analyser Les Images ,   Paris , Editions La Decouverto , 1997 , (6) 

p:p34:38                                                                                                                                                                       
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 الوصف والدراسة التحليلية للتصويرة

 الوصف األوىل: -

 منظومة مهاى ومهايون من ثالث منظومات لديوان قصائد مخسة خواجوى كرماىن اسم املخطوطة :

الوصف -أ
(3)

الموضوع

/عالقة اللوحة -
العنوان 

الوصف العام -
للوحة  

(2 )

:األسلوب الفنى 

عدد األلوان -
ودرجة انتشارها 

/  ة العناصر الفني-
ةالخطوط الرئيسي

(1 )

:  الوصف األولى

اسم المخطوط-

:  التاريخ -

:الموضوع-

:المقاسات-

: مكان الحفظ-

:  مكان النسخ-

:  اسم الناسخ او المصور-

بيئة اللوحة -ب

(2)

/  عالقة اللوحة 
الفنان 

(1)

الزخارف والرسوم 
الواردة

نتائج التحليل-ج

ل مضمون التصويرة واستنباط ما بها من عالمات ودالئ
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 م(14ه/1م ) اخر القرن 1311-ه711 اتريخ املخطوط :

 زايرة األمري مهاى حملبوبته األمرية مهايون يف حديقة قصرها  موضوع التصويرة :

 : املتحف الربيطاىن بلندنمكان احلفظ

 :  بغدادمكان النسخ

 مري على التربيزى :اسم اخلطاط

 السلطاىن  جنيد نقا اسم املصور:

 األسلوب الفىن  -2

 :  انتشارها عدد األلوان ودرجة

بتدرجاته  فاوتة االستعمال ، فيظهر اللون األخضر يف املرتبة األوىلمتظهرت التصتويرة ثرية للغاية ابأللوان ذات درجات 
العديدة من األخضتتتتتر القاا إىل األخضتتتتتر املزرق إىل األخضتتتتتر املصتتتتتفر وما بني هذا التدرج وذال ؛ ويرجع انتشتتتتتار هذا 

 اتى يف التصويرة  .اللون لكثرة وجود العنصر النب

ولقد جاء اللون البىن بتدرجاته اللونية من البىن الفات  إىل البىن القاا وهو لون الرتبة وجذوع األشتتتتتجار ، كما أنه يظهر 
يف مالبس بعض شتتتتتتتخوص التصتتتتتتتويرة ، فضتتتتتتتال عن ظهوره يف جستتتتتتتم حيوان راكدا على ظهره ورافعا ارجله القصتتتتتتتري ن 

 موجود يف أسفل التصويرة .  

وأيتى اللون الذهىب يف املرتبة الثالثة من انحية كثرة االستتتتتتتتتتتتتعمال واالنتشتتتتتتتتتتتتار حيث لون الفنان مساء تصتتتتتتتتتتتتويرته ابللون  
 الذهىب ، وظهر أيضا ىف اخلوان والسلطانيات ، فضال عن ظهوره ىف املقعد "التخت" ، وبعض مالبس الشخوص . 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 2, 2017 

 
 097 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

مث أيتى يف املرتبة الرابعة اللون االزرق ، فيظهر هو اآلخر بتدرجات مغايرة  يف بعض مالبس شتتتتتتتتخوص التصتتتتتتتتويرة ، يف 
 لون احدى القوارير اليت توجد أعلى اخلوان ، دون أن نغفل عن إطار التصويرة الذى خصص هلا الفنان اللون األزرق . 

وية ة هبا عدد من األلوان الثانوية اليت كان هلا دور كبري يف اضتتتتتفاء احليهذه هى األلوان األكثر انتشتتتتتارا على أن التصتتتتتوير 
 عليها مثل اللون االبيض والفريوزى والوردى واالمحر والربتقاىل وذلك مع استغالل كبري لتدرجات كل لون . 

 العناصر الفنية وعالقتها ابخلطوط الرئيسية  -

دائرية راها يف الطبيعة لكنه ركز بدرجة كبرية على اخلطوط املنحنية والاستتتتتتتخدم الفنان جل أنواع اخلطوط اليت ميكن ان ن
واملتموجة ، اليت تعطى انطباعا ابلنعومة والدميومة واالستتتتتتتمرارية ، هذا ابإلضتتتتتتافة إىل اخلطوط املستتتتتتتقيمة ، وبدرجة أقل 

 اخلطوط املنكسرة حادة الزوااي اليت بدت يف بعض غصون احلشائش واألزهار واألشجار . 

واللوحة جاءت يف اطار مستتتتتتتتتتطيل رأستتتتتتتتتى خاىل من الزخرفة ، اما قلب التصتتتتتتتتتويرة فقد تعددت وتنوعت اخلطوط وفق 
الرستتتتتوم والزخارف الفنية املختلفة ، إذ نرى العديد من الرستتتتتوم اآلدمية ستتتتتواء الرجال أو النستتتتتاء ، اضتتتتتافة اىل أشتتتتتكال 

ن شتتتكال املربعة ، وىف أستتتفل التصتتتويرة نلحظ خ  األرض عبارة عالقوارير والستتتلطانيات واخلوان اليت  يل إىل الدائرية و 
 ات األطوال واألحجام املختلفة . متعرجا ؛ ليوحى جبراين املاء اليت تكثر فيها زهور وبتالت الرمان ذ

 وأما اذا اجتهنا أكثر إىل منتصف التصويرة يظهر شكل هندسى آخر وهو عبارة عن مثلث ليمثل املقعد " التخت" 

أما عمق التصتتتتتتويرة " خ  االفق " عبارة عن شتتتتتتكل خطوط متعرجة لتعرب عن التالل وخلفها االشتتتتتتجار مث الطيور اليت 
 حتلق وتطري يف عنان التصويرة .  
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 املوضوع  - 4

 عالقة اللوحة ابلعنوان 

جاء اختيار عنوان التصتتويرة " زايرة األمري مهاى حملبوبته األمرية مهايون يف حديقة قصتترها" ؛ ليؤكد على مضتتموهنا حيث 
 يظهر يف منتصف أو مركز التصويرة مقعد " ختت " جيلس عليه األمري مهاى واألمرية مهايون يف منظر حب وغرام ، 

تلفة األلوان من أصتتتتتتتتتتتتتتفر وأخضتتتتتتتتتتتتتتر وأبيض وبرتقاىل ووردى الرمان خموذلتك املنظر داخل حديقة مليئة بكل أنواع زهور 
   (7)وأزرق وبنفسجى

هو االهم  وهذا-ومما يلفت االنتباه ان عدد النسوة اخلادمات املوجودات داخل التصويرة اكثر من عدد الرجال كما انه 
 يتهن يف احلركة وىف شتتتتتتتتتتكلمرية مهايون ومن حوهلا املوستتتتتتتتتتيقيات واخلادمات والوصتتتتتتتتتتيفات آخذات كل حر رستتتتتتتتتتم األ -

كانت فيه النستتتتتتوة وابألخص األمريات ال الرجن إال وهن البستتتتتتات مالبس تغطى   -زمن التصتتتتتتويرة –املالبس يف زمن 
ة قصتتتتتتتتتترها مهاى هلمايون داخل حديقبزايرة اجلستتتتتتتتتتم وبراقع تغطى الوجه ، مما ال يرتل  اال للشتتتتتتتتتتك يف أن األمر يتعلق 

 اخلاص هبا . 

 ناصر التصويرة وصف ع -

جاءت التصتتتتتتتويرة يف عدد ثالثة أطر خمتلفة الستتتتتتتمك الواحدة تلو األخرى لتشتتتتتتتكل احلدود الداخلية للصتتتتتتتورة ، ويظهر 
خري ابللون االزرق ، بينمتتا يظهر االطتتار التتذى يوجتتد يف املنتصتتتتتتتتتتتتتتف ابللون التتذهىب ،كمتتا يظهر من ول واألاالطتتار األ

ة داخل حديقتها املليئة أبنواع عديدة من أزهار وامار شتتتتتتجرة الرمان ، فضتتتتتتال عن التصتتتتتتويرة أبهنا  ثل زايرة األمري لألمري 
   ذات القمة املخروطية ، ولكن واحدةأشجار السرو وجود أشجار ترتفع عاليا يف السماء : اثنان يظهر اهنما من نوع 

 

                                                           
 عن ازهار وامار الرمان انظر: (7)
 Shubert, et al J Ethnopharmacol, 1999;66:11–7 
 21،ص2001رباير سعيد كامل بالل : الرمان واستعماالته الوقائية والعالجية ، ندوة اجلزائر الدولية الثانية حول االعجاز العلمى يف القران والسنة ، ف -
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تدير جلذع والبدن املستتتتتتتتأكرب من األخرى يف احلجم وىف منتصتتتتتتتتفهما توجد شتتتتتتتتجر ن واحدة  ثل شتتتتتتتتجرة الدلب ذات ا
املرتفع املتعدد الفروع ، واألخرى متشتتتتعبة األغصتتتتان مزهرة وأزهارها صتتتتغرية وردية اللون ومتشتتتتاهبة مع أخرى موجودة يف 

غري واملنظر يكتمل جبدول ماء صتتتتتتتتتاللون ، بنفستتتتتتتتتجية المراء و احلبيضتتتتتتتتتاء و الرمان الطرف التصتتتتتتتتتويرة ولكن مزهرة أبزهار 
 خضتتتتر الغامق الذى تعكستتتته النبا تآخذ طريقه بني الصتتتتخور ، وقد اكتستتتتب ماؤه األ متماوج ميثل خ  األرض وهو

 الكثيفة اليت حتي  به من كل جانب . 

قيات يأربعة نستتاء موستت –ميني التصتتويرة من األستتفل اىل األعلى  فيظهرويلحظ أن املصتتور عىن بتوزيع عناصتتر التصتتويرة 
ى ثيات على ركبتهن يف وضتع جانىب ، وكل منهم تعلو األخرى علبعضتهن ميستكن الدف واألخرايت يعزفن الناى ، جا

ستتتتتتتتراويل زاهية األلوان فيه اللون  ينوقد ارتد ،مرأه أخرى تعزف الناى اظهرت  نشتتتتتتتتكل خ  مائل رأستتتتتتتتى ومن خلفه
ها  الرأس ولكنة يفتاألخضتتتتتتتتتتر والربتقاىل واألمحر والذهىب ، وغطت رؤستتتتتتتتتتهن الطر  الطويلة املنستتتتتتتتتتدلة على الظهر واملثب

بشتتتتكل غري متكامل حيث يظهر شتتتتعورهن من أستتتتفلها  . اما عن اجستتتتامهن فتتستتتتم ابلطول ذات اخلصتتتتر النحيف ،  
كما ظهرت وجوههن بشتتتتتتتتتتكل ممتلىء تغلب عليه االستتتتتتتتتتتدارة والنعومة ، ومثلت عيوهنن بشتتتتتتتتتتكل لوزى متستتتتتتتتتتع ولكن 

 تبعا لاللة املوسيقية اليت ميسكوهننخمتلفني يف اجتهات النظر واحلركة 

ث اثنان منهم جالستتتتان والستتتتبعة اآلخرون واقفون حيذا انتقلنا إىل أعلى هؤالء املوستتتتيقيات يظهر  موعة من الرجال وا
يبدو عليهم أبهنم منشتتتتتغلون بعملية قطف زهور وبتالت الرمان وآليه استتتتتتخدامه وطريقة استتتتتتخراج الزيوت منه ، ويؤكد 

الذى يوجد أسفل التخت  (8)لك الصناعة ووجود االنبيقذلك وجود حيوان الكبش الذى يستتخدم شتحمه ودهنه يف ت
انه  شتتكل استتطواىن طويل وبه انبوبتان طويلتان ويبدو ابهنما متصتتالن ببعض فضتتال عن وامللون ابللون الذهىب وهو على

 حممول على ثالث ارجل ويوجد موقد اسفله كما يوجد ايضا مبخرة من أعاله مث ظهر صحن اسفله وصحن آخر 

 

                                                           
،  وهى طريقة يتم فيها تقطري املياه العطرية أبن  334، ص 1113، 3االنبيق : جهتاز تقطر بته الستتتتتتتتتتتتتتوائتل ومجعته اانبيق .  مع اللغة العربية : املعجم الوستتتتتتتتتتتتتتي  ، ط (8)

ض االجزاء النباتية لإلحرتاق عناية شديدة حىت التتتعر  يسخن املاء لدرجة الغليان كأداه لنقل الزيوت النباتية الطيارة ومحلها اىل قابلة التكثيف ، وتتطلب هذه الطريقة
رائحة وطعما غري  يةأثناء التقطري عند مالمستتتتتتها لستتتتتط  االنبيق الستتتتتاخن او احفاض املاء عن ستتتتتطحها وهذا يؤدى اىل تلف الزيوت الطيارة واكتستتتتتاب املياه العطر 

 البالد الشرقية حيث املياه العطرية هى الناتج الرئيسى من هذه الطريقة .مقبولني وهذه هى الطريقة القدمية اليت ما زالت تستخدم يف مصر و 
 17، ص  1113عصمت عزيز عوض : صناعة العطور ومستحضرات التجميل ، مطبعة العامل العرىب ، القاهرة ، 
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هلون او ا، كما ظهر أستتتفل الصتتتنبور الذى يوجد من االمام ، وقد كانت تستتتتخدم هذه الطريقة لتقطري ماء زهرة الرمان 
 ابللون الذهىب وهو عبارة عن قاعدة اسطوانية  ذات حواف مرتفعة ألعلى وبه يد مستديرة الشكل تظهر من  (9)جلرنا

، ووجود القوارير املوجودة أعلى  تفادة منه  . لوحة ).....(الستتتتتواأعلى هذه احلواف ، ويستتتتتتخدم لطحن قشتتتتتر الرمان 
يديها وصتتتتيفة من الوصتتتتيفات تقف بوضتتتتع ثالثى األرابع و ستتتتك ب فضتتتتال عن ظهور اخلوان واليت  ال فيه ذلك الزيت 

مرية جبانب اال ن، ويظهر على مالبستتتتتها وغطاء رأستتتتتها أبهنا خمتلفة عن  موعة الوصتتتتتيفات الالواتى يقفاخرى  قارورة 
اذ ترتدى ستروال طويل بلون برتقاىل متسع من أسفل ومزخرف بزخارف نباتية دقيقة ومن فوقه ترتدى جبة طويلة محراء 

يبدو من الفرو ، وأكمام طويلة ، و  أهنا مصتتنوعةاللون ومطرزة ايضتتا بنفس زخارف الستتروال مع وجود ايقة بيضتتاء يبدو 
عبارة هو فما عن غطاء رأستتتتها أد ذلك أبن لون البطانة نفس لون الياقة ، ؛ ويؤكوهذه اجلبة مبطنة من الداخل ابلفر  أن

عن طرحة طويلة ذهبية اللون تغطى جزء من شتتتتتعرها ، ولكن يبدو من رمسها أبن الفنان أراد أن يوضتتتتت  نوع جديد من 
نتهى بشتتتراريب . وتأنواع الطر  املصتتتنوع من قما  احلرير ، مما ستتتهلت تضتتتفريها ، و تاز بطوهلا املنستتتدل على االرض 

أما عن مالم  وجهها فظهرت بشتتتكل متأثر ومتفاعل مع املوستتتيقى اليت تعزفها النستتتاء املوستتتيقيات ؛ ويدل على ذلك 
 نظرات عينيها مع حركة حواجبها املتقاربة من بعضهما . 

  املائل الذى حدده أما الفتاه األخرى اليت تقف على ركبتها وتوجد أعلى هذه الفتاه الستتتتتابقة مباشتتتتترة وعلى نفس اخل
الفنان يف الرسم ترتدى سروال برتقاىل طويل اللون ضيق من أسفل ليس له اكمام ولكنه مزخرف خبطوط عرضية سوداء 
ملفوفة حول اجلزء العلوى من اجلستتتتتم،  واذ هبا  ستتتتتك بيديها ستتتتتلطانية  دائرلة صتتتتتغرية ذهبية اللون ترفعه جتاه الرجالن 

ومن املالحظ ان طرحة هذه الفتاه متشتتتتتتتتتاهبة  اما مع طرحة الفتاه الواقفة اليت توجد  اللذان جيلستتتتتتتتتان على الكرستتتتتتتتتى ،
أستفل منها ، ولكن ظهر االختالف يف أهنا تعتم بنفس لون وشتكل القلنسوة اليت يعتممها األمري مهايون ، وكأن الفنان 

تفادة من أنواع ألمرية واليت كانت  بغرض االستتأراد أن يوضت  أبن ها ن الفتا ن وحاشتية الرجال  بعني له أثناء زايرته ل
 زهور وامار الرمان املختلفة 

 

                                                           
 .موضع يداس فيه الطعام أو جتفف فيه الثمار  :أوحجر منقور يصب فيه املاء ليتوضأ منه   :اجلرن أو اهلون : حجر منقور يدق فيه اللحم أو غريه .أو (9)

 441رينهارت دوزى : املعجم املفصل أبمساء املالبس عند العرب ، ترمجة أكرم فاضل ، وزارة اإلعالم "مديرية الثقافة العامة" ، ص
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مهاى ومهايون  يف قمة رومانستتتتتتتياهتما وستتتتتتعادهتما حيث ميستتتتتتتك االمري مهايون بيديه  كما يظهر يف منصتتتتتتف التصتتتتتتويرة
الرمان ، فاالمرية  هرةز البيضتتتتتاء أيدى األمرية مهاى وواضتتتتتعان ايديهما على ركبة االمرية واذ هبا ترفع يديها اليه لتعطى له 

لشتتتتتكل ه املستتتتتدير واألعني اللوزية اظهرت بشتتتتكل بديع يوحى ابجلمال والعظمة فنشتتتتاهد مالم  وجهها اجلميل والوج
 واليت توحى نظرهتا ابحلياء واحلواجب الرفيعة السوداء واألنف املمشوقة والفم األمحر الصغري ، أما عن مالبسها فظهرت 

ابللون البىن الفتات  ومزخرف خبطوط محراء بستتتتتتتتتتتتتتيطتة ؛ لتعرب عن الطيتات حيتث ترتتدى قميص ومن اعاله ستتتتتتتتتتتتتتروال ، 
ى التكة ويبدو ابنه متستتتتتتع من أستتتتتتفل ، ويدل ذلك على ثرائها وحبها للرتف ، وأخريا تضتتتتتتتع جبة  متمنطق حبزام يستتتتتتم

مبطنة ابلفرو األبيض على كتفها ، وغطت جزء من شتتتتتتتتتتعرها بطرحة  صتتتتتتتتتتغرية منستتتتتتتتتتدلة على جانبها األمين  ، أما عن 
حبزام على  ع من أستتتتفل ومتمنطقاألمري اجلالس جلستتتتة القرفصتتتتاء وحيرل برأستتتته اليها يرتدى ستتتتروال فريوزى اللون متستتتت

الوستتتت  وأبكمام طويلة ضتتتتيقة ومن أستتتتفله يرتدى قميص طويل ذهىب اللون وغطى جزء من شتتتتعره األستتتتود واملنستتتتدل 
لفتاه اليت توجد بقلنستتتتتتتتوة ا –كما ستتتتتتتتبق القول –على جانىب الوجه بقلنستتتتتتتتوة بنية اللون وخبطوط محراء ومتطابقة  اما 

وصتتتتتتحن ملون ابللون الذهىب به قشتتتتتتر الرمان . واذا انتقلنا  ؛(10)ألمري منديل الطعام أستتتتتتفل التخت . كما يظهر أمام ا
 لزهورااىل منتصتتتتتتتتتتتتتتف عمق التصتتتتتتتتتتتتتتويرة  د شتتتتتتتتتتتتتتجرة هبا نبا ت زهور الرمان ، حيث يقوم الرجل واملرأة ابقتطاف هذه 

 ة  يف العمل . ووضعها يف السلطانية ؛ وكأن الفنان أراد أن يوض  هبذا املنظر أبن الرجل يشارل املرأ

 فنجد براعة الفنان يف توزيعه هلوالء الوصتتتتتتتيفات اللواتى يظهرن بشتتتتتتتكل مرتاص حيث التصتتتتتتتويرة  يستتتتتتتارواذا اجتهنا إىل 
صتتتتوروا بطريقة معربة اذ حددت حركة رؤوستتتتهن بنظرات أعينهن وأجستتتتامهن انحية اليستتتتار ، مما اعطى حركة وتنوع يف 

ة املنستتدلة إىل الطرح منظرهم ، فضتتال عن مالبستتهم  املختلفة يف األلوان والشتتكل والتطابق يف شتتكل غطاء الرأس وهى
، ولكن يبدو على مالحمهم الدهشتتة بستتبب انتباهم على مراحل تصتتنيع واالستتلوب املستتتخدم يف استتتغالل زهور أستتفل 

 الرمان املختلفة .

 

 

                                                           
 137بية ، القاهرة ، ص انظر فايزة الوكيل : الشوار "جهاز العروس يف مصر يف عصر سالطني املماليك ، دار النهضة العر  (10)
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 بيئة اللوحة  -ب

 الرسوم والزخارف الواردة 

 من حيث:اللوحة رمست وفق أسلوب فن تصاوير املخطوطات اليت اتسمت به املدرسة اجلالئرية 

لرباقة مما لوان الزاهية الوان ومزجها مع بعضتتتتتتتتتتتتتتها البعض بكل عناية ودقة ، وكثرة استتتتتتتتتتتتتتتخدام اللون الذهىب واألتطور األ
اضتتفت نوع من البهجة والستترور ، فضتتال عن رمسه لألرضتتية الواستتعة واملليئة ابحلزم النباتية ، ورستتوم زهور الرمان املنستتقة 

-شتتجار الرشتتيقة ذات الستتيقان املستتتقيمة والقمم املخروطية مثل اشتتجار الستترو وغريه ابنتظام وترتيب دقيق ورستتوم األ
. أما عن طريقة توزيع الرستتتتوم اآلدمية للصتتتتورة فقد اتستتتتعت املقدمة واحبستتتترت املؤخرة حبيث  -كما ستتتتبق الذكر ستتتتابقا

فيمكن رؤية  االفق املرتفع أل األرضتتتتية مستتتتاحة الصتتتتورة كلها تقريبا ؛ لتصتتتتب  مستتتتر  االحداث ، وحيددها أبعلى خ  
رض من فوق حستتتتتتتتتتب املنظور " عني الطائر " ، وهكذا رمست ووزعت الرستتتتتتتتتتوم اآلدمية على الصتتتتتتتتتتورة دون تداخل األ

   بعضها مع بعض .

م 1313ه/111و ت هذه التصتتويرة بصتتلة اىل تصتتويرة يف نستتخة مزوقة من الشتتاهنامة ا نستتخها يف شتترياز يف ستتنة 
، وتتفق التصتتتتتوير ن بصتتتتتفة عامة يف توزيع العناصتتتتتر وىف بعض  (11)س لستتتتتياوخش ابن زوجهاو ثل مراودة زوجة كيكاو 

التفاصتتتتيل : ففى كل منهما شتتتتخصتتتتان على التخت وستتتت  تصتتتتويرة " املركز " وستتتتائر االشتتتتخاص موزعة حول التخت 
ويرتني منضتتدة ن التصتتتوزيعا مرتاصتتفا وان كان هذا الرتاصتتف هنا اقل ظهورا منه يف تصتتويرة الشتتاهنامة كما ان يف كل م

يف املقدمة عليها ثالث قنينات ، وعلى يستتتتار اليخت ستتتتيدة  ستتتتك بيديها مرآه ، ومن املالحظ ان االفق الذى يرستتتتم 
على هيئة قوس يظهر يف كثري من التصاوير اليت رمست يف شرياز يف أواخر القرن الرابع عشر ، ومع ذلك فهذه التصويرة 

ى تصتتتتتويرة شتتتتترياز من مجيع النواحى : ذلك اهنا تتميز بكثرة الرستتتتتوم االدمية اليت متقدمة جدا عل -موضتتتتتوع البحث –
 رمست برشاقة وحركة وحيوية ، وبتوزيع  موعتها توزيعا متناسقا وابلتأليف  بينها وبني الوحدات الطبيعية أتليفا 

 

                                                           
 مكرر 113، شكل  1151زكى حممد حسن : أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير االسالمية ، القاهرة ،  (11)

 54، ص  1140_______ : الفنون االيرانية يف العصر االسالمى ، دار الكتب ، القاهرة 
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ع األلوان ، واملقدرة ، واملهارة يف توزيمنستتجما ، وابإلضتتافة إىل ذلك يتجلى فيها العناية ابلتفاصتتيل ، والدقة يف الرستتوم 
 (12)على التعبري عن نشوة احلب ومجال الطبيعة والبهجة هبما

 عالقة اللوحة / الفنان 

جستتتتدت هذه التصتتتتويرة مفهوم اجلمال ، اجلمال بتلك النظرة الرومانستتتتية اليت ترتمجها األلوان الزاهية املتناغمة واخلطوط 
نما تنظر إىل هذه الرتكيبة ، فجمال املظهر االنستتتتتتتتتتاىن عندما يذوب يف مظاهر الطبيعة املنستتتتتتتتتتابة ، مما أراحت العني حي

فيغدو بعضتتتا منها ، وابلتأكيد ان قمة اجلمال االنستتتاىن ال تتجستتتد اال يف كيان املرأة البهية احلستتتناء الشتتتابة اليت  دها 
كحوالت ون افراط ، واملستتتتتديرات الوجه ميف شتتتتكل األمرية مهاى ووصتتتتيفاهتا اليافعات اجلميالت واملكتنزات اجلستتتتم د

العني ستتتتتتوداوات الشتتتتتتعر وقد زادهتن حستتتتتتنا فوق حستتتتتتنهن الثياب اليت يرتدوهنا والطرحة اليت حيلني هبا ، فالثياب زاهية 
 األلوان بزخرفتها املختلفة. 

د من الرجال وهذا ما ، كما ظهر معها عد (13)اهنن ابختصتتتتتتتتتتتار اجلمال اليت تتحلى هبا املرأة اجلالئرية يف ذلك العصتتتتتتتتتتتر
أراده الفنان يف لوحته لقد أراد ان يكشتتف الستتتار عن ذلك العصتتر الذى كانت  ثل فيه املرأة مكانة عظيمة ومرموقة ، 
حيث شتاركها الرجل يف كل االختصتاصتات ، وأهنا كانت تتمتع بقستت  كبري من احلرية ومشتاركته هلا يف االختصتاصتتات 

 .     (14)وبيع منتجات معينة أو مبادلتها بسلع أخرىاملنزلية والذهاب إىل األسواق 

 صتتتتتتتتتتتويرة وهو زايرة األمري مهايون لألمرية مهاى كانتتن موضتتتتتتتتتتتوع أو عنوان الأوهذا ما حتقق يف هذه التصتتتتتتتتتتتويرة فيبدو 
هبدف مستتتاعدهتا يف كيفية استتتتغالل حديقة زهور وامار الرمان اليت  لكها ، ويؤكد ذلك ظهور الوصتتتيفا ن املوجودا ن 

 يف منتصف التصويرة فإحداهن ميسكن قنينة واألخرى  سك سلطانية ، فضال عن ظهور االنبيق الذى يستخدم يف 

 

                                                           
 . 272-271حسن الباشا :املرجع السابق، ص ص  (12)
 34، ص  2003أمحد : املرأة ىف العصر اجلالئرى ،  لة حولية كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة "فرع الفيوم" ، ميىن رضوان  (13)
: 111ه   ، ص: ص  1357مرتضتتتتى رواندى :  ريت اجتماعى ايران ، جلدستتتتوم ، جاب ستتتتوم ، ابجتديد نظر وأضتتتتافت ، مؤستتتتستتتتة انتشتتتتارات امري كبري هتران  (14)

701  . 
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طري الستتتتتتتوائل الزيتية العطرية أبستتتتتتتلوب البخار ستتتتتتتواء من بتالت زهرة الرمان أو من قشتتتتتتتوره ، واهلاون أو اجلرن الذى تق
 يستخدم يف طحن قشر الرمان.

األمري  الواقفون جبانب وهم  كما ظهرت بتالت رمان متناثرة يف الصتتتتتتتتتحون الذين يقومون مبستتتتتتتتتكها بعض الشتتتتتتتتتخوص
نقع " وهى توضتتتتتتتتتتتع طبقة من الدهون يف هذه الصتتتتتتتتتتتحون وتوزع البتالت فوق هذه حيث يطلق على هذه الطريقة  " ال

الطبقة فتقوم الدهون ابمتصتتتتتتاص الزيت من البتالت مكونة مادة شتتتتتتتحمية تستتتتتتتمى املرهم العطرى ، مث يعا  هذا املرهم 
رمبا كانوا  ىابلكحول لفصتتتل الزيت عنه ، ويؤكد صتتتحة هذا االستتتتنتاج وجود جستتتم الكبش يف أستتتفل التصتتتويرة ، والذ

نييات ة ، مث تستتكب تلك الزيوت العطرية يف القدلك الزيت الذى كان له فوائد عذيستتتغل شتتحمه لصتتناعة واستتتخراج 
 .على اخلوانأاملوجودة 

 الدراسة  التحليلية 

ملصور ا مل هذه التصويرة على  موعة كبرية من العناصر الفنية اهلامة ، فهى مليئة وعامرة ابلتفاصيل دون أن يهملتتشت
قوانني النسب والبعد الثالث والظالل ، وان كان اسلوب التصويرة يف حد ذاته له مدلول واملتمثل يف التأكيد على البعد 

 احلضارى والثقاىف واالجتماعى فان املوضوع له املدلول نفسه . لذا رأيت ان تقسم الدراسة التحليلية اىل قسمني : 
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 الرسوم اآلدمية

خالل هذه التصتتتويرة أن يطلعنا على عامل ستتتترى مل تكن لتطاله أعني الغرابء يف وقت من األوقات ، انه  اراد املصتتتور من
عامل احلرملك املنغلق الذى ال ختلو منه القصور واملنازل يف مجيع البالد االسالمية يف القرون املاضية وما اجملتمع اجلالئرى 

فيتته االمرية  خ اليت كتتانتتت تعيشذ اراد الفنتتان ان يبني حتتالتتة الرتف والبتتاال جزء من هتتذا اجملتمع االيراىن الكبري ، حيتتث 
مهتايون ، ويؤكد ذلك أن األمريات يف العصتتتتتتتتتتتتتتر اجلالئرى كانوا لديهم بالط مصتتتتتتتتتتتتتتغر ، فكان لكل منهم يف مجيع أحباء 

ظفون ذه األمالل مو اململكة األمالل املزروعة الواستتتتعة ، وىف داخل املدن واحلوانيت واحلمامات والبيوت ، وكان لكل ه
، وهذا ما انعكس داخل التصتتتتتتويرة من مياه رقراقة ، أشتتتتتتجار ، أزهار وامار الرمان (15)يديروهنا ويوصتتتتتتلون عائدهتا إليهن

، كما يصتتتتتورها الفنان جنة رضمن كل لون وشتتتتتكل ، وعصتتتتتافري فكان املصتتتتتور بذلك اختار أمجل مكان : إهنا جنة األ
 ن يعرب عن خمتلف الطبقات االجتماعية أو النساء أكما عرب الفنان يف رسوم أشخاصه سواء الرجال   ،آل جالير 

                                                           
 .  122  ، ص –ه 1345شرين بياىن :  ريت آل جالير ، هتران ،  (15)

(2)

التحف التطبيقية

األثاث •

المعدنيةاألوانى •
والخزفية

المالبس •

غطاء الرأس•

اآلالت الموسيقية•

منديل الطعام•

(1 )

ةالعناصر الفنية والزخرفي

الرسوم اآلدمية•

الرسوم النباتية•

الرسوم الحيوانية•
والطيور

األلوان •
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صتتتحاب الوظائف يف العصتتتر اجلالئرى فظهرت االمرية مهالون ومعها حاشتتتيتها والذين يبدو عليهم ابهنم من الطبقات أو 
م على قشتتتور الرمان واملتناثرة أدوات صتتتناعتهم أمامهاملتوستتتطة ، أما األمري مهاظ فظهر وجبانبه طبقة صتتتناع زهور وامار و 

 األرضية .  

كما نشتتاهد وجود موستتيقيات ستتيدات يف اجلزء األمين أستتفل التصتتويرة يعزفون بعضتتهما ابلناى والبعض اآلخر ابلدف 
وابلتاىل مل تقتصتتتر عازفني املوستتتيقى يف ذلك العصتتتر على الذكور فق  مما يدل على ان املراة بشتتتكل عام احتلت مكانة 

 عظيمة يف ذلك العصر 

زت وجوه االدميني يف هذه التصتتتتتتويرة ابلشتتتتتتكل القمرى املستتتتتتتدير ، وقد استتتتتتتعمل وابلنستتتتتتبة للستتتتتتحن االدمية فقد تتمي
املصتتتتتور الشتتتتتارب القصتتتتتري االستتتتتود اللون لبعض هؤالء الرجال الصتتتتتناع ، فضتتتتتال عن التعبري عن شتتتتتخصتتتتتياهتم وحاالهتم 

 انحية أخرى  نالنفسية من خالل سحنهم الىت ظهرت يف أوضاع خمتلفة منها األمامية واجلانبية وثالثى األرابع وم

ظهرت وصتتتتيفات األمرية مبالم  يبدو عليها الضتتتتيق والتعجب وذلك بستتتتب الروائ  النفاذة اليت يشتتتتتموها اثناء تصتتتتنيع 
 الزيوت العطرية سواء من زهور أو قشور الرمان .

وهى  كما    الفنان من خالل رستتومه اآلدمية ان يوضتت  أشتتهر قصتتص احلب والغرام يف األدب الفارستتى يف إيران أال
قصة مهاى ومهايون ، واليت هلا داللة واضحة يف نفسه ابلتزامه بتعاليم دينه االسالمى ، الذى يرقق املشاعر ويبني حالوة 
احلتتتتتيتتتتتتتاه وروعتتتتتتتة احلتتتتتتتب ومجتتتتتتتال االبتتتتتتتداع االهلتتتتتى يف ختتتتتلتتتتتقتتتتتتته فتتتتتيتتتتتتتذكتتتتتر   تتتتتتعتتتتتتتاىل يف كتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتته التتتتتعتتتتتزيتتتتتز " اي  

ا ل ْقنت اك مْ  ِإانا  النتااس   أ يتُّهت  ع وابً  و ج ع ْلنت اك مْ  أ نْتث ى  و   ذ ك ر   ِمنْ  خ  اك مْ  ِعنتْد   أ ْكر م ك مْ  ِإنا  ۚ   لِتت عت ار ف وا و قت بت ائِتل   شتتتتتتتتتتتتتت   ۚ   اَّللِا أ تْتقت 
يتتتتتتتتتم   اَّللا   ِإنا  لتتتتتتتتتِ ري   عتتتتتتتتت  بتتتتتتتتتِ نْ ( 16)"  ختتتتتتتتت  هِ  ، وىف متتتتتتتتتوضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع اختتتتتتتتتر يتتتتتتتتتقتتتتتتتتتول " و متتتتتتتتتِ تتتتتتتتتتِ ق   أ نْ  آاي  لتتتتتتتتت  ْم  ختتتتتتتتت  كتتتتتتتتت  لتتتتتتتتت 
ن ك مْ  و ج ع ل   إِل يتْه ا لِت ْسك ن وا أ ْزو اًجا أ نْتف ِسك مْ  ِمنْ  ِلك   يف  ِإنا  ۚ   و ر مْح ةً  م و داةً  بت يتْ ت   ذ   اي   ؛ لذلك  (17)" يت تت ف كار ون   لِق ْوم   آل 

 

 

                                                           
 13سورة احلجرات : ايه  (16)
 21سورة الروم : ايه  (17)
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، والقت اهتمام املصتتتتورون يف كل عصتتتتر من العصتتتتور ، واليت  (18)انتشتتتترت مناظر احلب والغرام يف التصتتتتوير االستتتتالمى 
حيث يظهر لنا  –موضتتتتوع البحث  –، وهذا ما صتتتتوره الفنان داخل تصتتتتويرته (19)كانت تعد املرأة العمود الفقرى فيها

أبيات الشتتتتعر اليت ستتتتردها الشتتتتاعر الصتتتتوىف خواجو كرماىن ، وابلتاىل كانت اهلام للمصتتتتور ان التار هذه القصتتتتة "مهاى 
 ومهايون" ويزين هبا تصويرته . 

 ؟  صف أو  مركز تصويرته ومن حوهلم اتباعهم ؟ولكن ما الدوافع اليت جعلت الفنان يرسم مهاى ومهايون  يف منت

أراد الفنان أن يعكس لنا نظرته التأملية اليت حاولت الستتتتتتتتتتتتعى للكشتتتتتتتتتتتتف عن اجلوهر الكوىن فهو أراد أن يتطلع اىل   
حلركة االذى هو أعلى املستتتتتتتتتتتتوايت املركزية على االطالق يف الوجدان الروحى ، إذن فاالجتاه اىل   يعترب املركز الكوىن و 

. فيقول مسري الصتتتاي  " ان الفن ينمو من نقطة واحدة  (20)اليت تتجمع عندها كافة االجتاهات االنستتانية والكونية عامة
ترتاكم بنظامية هندستتية أو تتكرر حستتب نظام كلى وتستتري خطا واخل  يستتري مربعا واملربع يستتري خممستتا أو مستتدستتا او 

، كما يذكر بشتتتتتتتتتتتتتر (21)يدور حول نقطة هى نقطة البداية أو النقطة األوىل " مثمنا واملثمن يستتتتتتتتتتتتتري دائرة والدائرة حمي  
 .  (22)فارس " على املؤمن أن يتوجه ؛ لكيانه اىل   فاهلل مصدر وجدانه وعناية سعيه يف آن واحد " 

 شجرة الدلب والسرو( –)بتالت زهر الرمان الرسوم النباتية  -2

   الفنان عن طريق رمسه لنبات الرمان جبميع أشتتتتتكاله وأنواعه وألوانه أبن جيستتتتتد واقعه ، فمن املعروف أن هذا النبات 
موطنه األصتتتتتلى ايران وهو عبارة عن فاكهة خريفية مفيدة صتتتتتحيا وذات أزهار بيضتتتتتاء ومحراء مجيلة وهذه الزهرة تتحول 

 حممر إىل امار لذيذة ذات جلد قرمزى اللون أو أصفر 

 

                                                           
م( ىف ضتتتتتتوء  موعات متحف 1731-1501ه/1141-107للمزيد انظر : حممد عبد الاله حممد عبد   : املناظر التصتتتتتتويرية على التحف التطبيقية الصتتتتتتفوية ) (18)

 . 327-321، ص ص  2004، رسالة ماجستري ، كلية االداب ، جامعة جنوب الوادى ، قنا ، القاهرة 
م ، يف ضتتتتوء  موعة متحف كلية االاثر ، 11ه/12م وحىت منتصتتتف الفرن 11-10رجب الستتتيد أمحد املهر: مدارس التصتتتوير االستتتالمى يف ايران واهلند منذ القرن  )19(

 .102، ص  1111جامعة القاهرة ، رسالة ماجستري ، 
 230، ص 2002أنصار حممد عوض   رفاعى : االصول اجلمالية والفلسفية للفن االسالمى ، كلية الرتبية الفنية ، جامعة حلوان ، رسالة دكتوراه ،  (20)
 111، ص  1111اهرة ، مسري الصاي  : الفن االسالمى" قراءة أتملية يف فلسفته وخصائصه اجلمالية " دار املعرفة للطباعة والنشر ، الق (21)
  11-14، ص:ص 1152بشر فارس : سر الزخرفة االسالمية ، مطبعة املعهد الفرنسى لآلاثر الشرقية ، القاهرة ،  (22)
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والرمان شتتجرية يصتتل ارتفاعها ستتتة أمتار هلا أغصتتان متدلية يف أطرافها أشتتوال وأغصتتتاهنا وأوراقها  يل اىل اللون األمحر 
وأزهارها محراء فاحتة اللون مجيلة املنظر وأحياان  يل إىل البياض ، ولكن غالبا بلون أمحر قاىن األوراق تسق  يف اخلريف 

خر شتتتهر ستتتبتمرب وأواخر شتتتهر اكتوبر ، وهنال نوعا آخر من الرمان يزرع أشتتتجارا  للزينة ؛ نظرا ؛ لذا جيىن دائما يف أوا
 .  (23)جلمال ازهاره احلمراء املتعددة البتالت 

ومما ستتتتتبق نستتتتتتتنتج الزمن الذى أراد به الفنان ايصتتتتتاله لنا وهو هناية فصتتتتتتل اخلريف وبداية الشتتتتتتتاء ، والدليل على ذلك 
اجلبتة املبطنة ابلفرو اليت ترتديها االمرية مهايون ، واحدى الوصتتتتتتتتتتتتتتيفات اليت توجد أستتتتتتتتتتتتتتفل املقعد ، وذلك الرجل واملرأة 

 لرمان املوجودان وراء املقعد مباشرة ومها جينيا ا

وعلى أيه حال إذا كان هذه الزهرة هلا مدلوهلا الواقعى فهى ايضتتتا هلا مدلوهلا الرمزى  عند املصتتتور ، حيث تستتتمى زهرة  
 ، وقد لفتت نظر العديد من الشعراء نظرا جلمال لوهنا وروعة منظرها وهذا ما (24)الرمان ابللغة الفارسية )اجللنار( 

ملوجودة يف التصتتويرة  ،كما ذكر الرمان يف القرآن الكريف يف ثالثة آايت من ستتورتى فسترانه من خالل األبيات الشتتعرية ا
   (25)الرمحن واألنعام وقال عز وجل: )ِفيِهم ا ف اِكه ة  و ح ْل  و ر ماان (

ات  و الناْخل   ات  و غ يتْر  م ْعر وشتت  أ  ج ناات  ماْعر وشتت  الزارْع  خم ْت ِلًفا أ ك ل ه  و الزايْتت ون  و  وقال عز وجل يف موضتتع آخر )و ه و  الاِذظ أ نشتت 
رِ  اِدِه و ال ت ستْ ابِه  ك ل وا ِمن ام  رِِه إذ ا أ اْم ر  و آت وا ح قاه  يت ْوم  ح صت  اهِبًا و غ يتْر  م ت شت  ْسرِِفني (و الرُّماان  م ت شت 

 
بُّ امل ، وقوله  (26)ف وا إناه  ال حيِ 

ابِه  انظ ر وا إىل  ام  رِِه إذ ا أ اْم ر  و يت  عز وجل: )و ج ناات  مِّْن أ ْعن ا ت ِبًها و غ يتْر  م ت شتتتتت  ت  ب  و الزايْتت ون  و الرُّماان  م شتتتتتْ ْنِعِه إنا ىِف ذ ِلك ْم آلاي 
   (27)لِِّق ْوم  يت ْؤِمن ون (

 

 

                                                           
(23)7–1999;66:11, Shubert, et al J Ethnopharmacol  
 112، ص   1111،  2السيد آدى شري : األلفاظ الفارسية املعربة ، دار العرب للبستاىن ، القاهرة ، ط (24)
 11سورة الرمحن : آية (25)
 141سورة االنعام : اية  (26)
 11سورة االنعام : أية  (27)
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خلق النخل والزرع و  وقد قال الطربى يف تفستتتتتتتري هذه اآلايت وأنشتتتتتتتأ النخل والزرع خمتلفا أكله يعق ابألكل الثمر يقول
خمتلفا ما الرج منه مما يؤكل من الثمر واحلب والزيتون والرمان متشتتتاهبا وغري متشتتتتابه يف الطعم منه احللو واحلامض واملر. 

 )28(.وقال بعضهم متشاهبا وغري متشابه قال متشاهبا يف املنظر وغري متشابه يف الطعم

 نه متشتتتتتتتتابه يف الورق والشتتتتتتتتكل قريب بعضتتتتتتتته من بعض وخمتلف يفوقال ابن كثري عن الرمان يف تفستتتتتتتتري هذه اآلايت أ
الثمار شتكال وطعما وطبعا، وينعه أظ نضجه وانظروا يف قدرة اخلالق الذظ خلقه من عدم وأخرجه إىل الوجود ويف هذا 

 ر الرمان وقد جاء ذك،  دالالت على كمال قدرة   وحكمته ورمحته فهو اخلالق لكل شيء من الزروع والثمار واألنعام

متتتأخرا يف كتتل اآلايت اليت ورد فيهتتا ذكره، ليوحي بتتتأخريه يف األكتتل، إذ من األفضتتتتتتتتتتتتتتتل أن يكون أكلتته آخر الطعتتام ؛ 
 )29(لكي يستفاد أكثر من فوائده الصحية والطبية هلذه الشجرة املباركة 

ت من أشتتتتتتتتتهر أنواع ة اجلميلة وكانوال بفوتنا ذكر شتتتتتتتتتجرة الستتتتتتتتترو اليت توجد أعلى التصتتتتتتتتتويرة واليت  تاز برائحتها النفاذ
االشتتتجار اليت تزرع يف ايران منذ أقدم العصتتتور ، فهى جتستتتد فكرة اخللود لنضتتتارهتا املتجددة ، ابالضتتتافة إىل ذلك فهى 
 ترمز يف الشعر الفارسى إىل القد املمشوق ، فضال عن ظهور شجرة الدلب ذات اجلذع والبدن املستدير املرتفع املتعدد 

، وقد ارتبطت هذه الشتتتتتتتتتتجرة بعدة معتقدات فهى تطرد األوبئة واألمراض ؛ لذا تعمد الفنان املصتتتتتتتتتتور رمسها يف اخللفية 
 . (30)ووس  اشجار السرو 

 

 

                                                           
: تفسري الطربى " جامع البيان يف أتويل القرآن الكريف " ، مؤسسة   هت  224–   )310الطربى )حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربظ( 28)

 122، ص  12،ج  2000، 1ق امحدحممد شاكر ، طالرسالة ، حتقي
،  2ه: تفستتتتري القرآن الكريف ، احملقق ستتتتامى بن حممد ستتتتالمة ، دار طيبة للنشتتتتر والتوزيع ، ط774-700ابن كثري )ابو الفداء امساعيل بنعمر بن كثري القرشتتتتى (ت  )29(

 23، ص 1، ج 1111

  123-122راىن ىف العصرين التيمورى والصفوى ، مكتبة مدبوىل ، القاهرة ، ص ص صال  امحد البهنسى : مناظر الطرب ىف التصوير االي (30)
 . 41، حاشية 1173،  1أمحد الباقورى : ىف عامل الصيد ، القاهرة ، ط
  437-431حممد عبد االاله : املرجع السابق ، ص ص 
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ومما هو ال شتك فيه أن ذكر الرمان يف القرآن الكريف هو املعول األول مما جعل الفنان ميأل فرا  التصويرة بتلك الزخارف 
رسوم بطة ابملنظور الروحى فضال عن ان الزخارف النباتية أوجدت تراب  بينها وبني الشكل العام للتصويرة فالالنباتية املرت
نج   من تكرارات ملىء الفرا  بينها واحلركة االيقاعية الناشتتتئة عن التكرار وما يكثرهتا والرستتتوم النباتية و  وتعددهااالدمية 

تستتتتتلستتتتتل والتدرج لشتتتتتكل الرستتتتتوم االدمية الذى يفضتتتتتى اىل العمق الفراغى من حركة ايقاعية للفرا  وما نشتتتتتاهده من ال
 (31)الذى نستشعره عند الوقوف يف أرضية التصويرة والذى ينشىء بدوره إىل تنظيما متكررا

 عصافري وبالبل ( –) الكبش الرسوم احليوانية والطيور  -3

ظهر يف أستتتفل منتصتتتف هذه التصتتتويرة شتتتكال او عنصتتترا حيوانيا راقدا على ظهره ورافعا أرجله القصتتترية ألعلى ومقطوع 
يق يف نسب التأمل والتدقؤؤءءالرأس ، مما كان من الصعب التعرف على كيونة هذا احليوان العجيب املنظر ، ولكن بعد 

،  البدن الغليظذى ، ويؤكد ذلك املميزات اليت اتستم هبا من حيث : اجلستتم  (32)جستمه التشترحيية اتضت  أبنه الكبش 
، وقد لونه الفنان ابللون البىن ولون حوافره ابللون الذهىب  ، وقد  تعمد الفنان  (33)واألرجل القصتتتتتتتترية والذيل القصتتتتتتتتري 

الت الرمان نقع فيه بترستتتتتتتتتتم هذا احليوان ابلتحديد ؛ ليتماشتتتتتتتتتتى مع موضتتتتتتتتتتوع التصتتتتتتتتتتويرة وهو استتتتتتتتتتتخراج دهونه حىت ي
الستتتتتخراج املادة الستتتتائلة وهذا ما  ده يف الستتتتلطانيات اليت حيملوهنا الرجال الواقفون جبانب األمري . وابلتاىل نستتتتتطيع 

اض عديدة اعتباطا ، وامنا وظفه من خالل تصتتويرته ألغر مل يرمسه ان  زم أبن الفنان حينما رستتم ذلك احليوان ابلتحديد 
 ينا مبنتهى العبقرية واإلبداع . لاستطاع نقلها إ

واذا تعمقنا أكثر يف استتتتنطاق مدلول ذلك احليوان ، لنالحظ أن غرض الفنان ىف رمسه وتلوينه أبستتتلوب واقعى اىل حد 
 ما انتج عن احرتامه  لتعاليم دينه االسالمى ، والتزامه الشديد له حيث ارتب  الكبش بقصة الفداء العظيم لسيدان 

 
                                                           

 337-331أنصار حممد عوض   رفاعى : املرجع السابق،  ص ص   (31)
 .23، ص 2001الناصر يس : الرمزية الدينية يف الزخرفة االسالمية "دراسة يف ميتافيزيقيا" الفن االسالمى ، مكتبة زهراء الشرق ،القاهرة ،  عبد  -

حتقيق حممد عبد  ه : حياه احليوان الكربى ،101الكبش : هو فحل الضأن يف أى سن ، واجلمع كبا  وأكبش . الدمريى ) الشيت كمال الدين حممد بن موسى (ت (32)
. واملقصود ابلضان : هو كبش من الكبا  وهو من احليواانت املباركة . االبشيهى ) شهاب  250، ص2005لبنان ، –القادر الفاضلى ، املكتبة العصرية ، بريوت 

  321، ص 1112لبنان ، –ه : املستطرف يف كل فن مستظرف ، منشورات دار مكتبة احلياة ، بريوت 150الدين حممد بن أمحد االبشيهى (ت
، كلية االداب ،  ادىأهداب حممد حستىن مصتطفى جالل : الزخارف احليوانية على التحف املعدنية الصفوية "دراسة اثرية فنية" ، رسالة ماجستري ، جامعة جنوب الو  (33)

 . 144، ص  2001قنا ، 
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يْتن اه  امساعيل علي اى الكبش الضتتتخم اجلثة الستتتمني ،  (34)" ع ِظيم   ِبِذْب    ه الستتتالم فيذكر   تعاىل يف كتابة العزيز " و ف د 
وذلتك كبش وال مجل وال املعز خري من االبل ، والبقر ، وقال ابن عباس : هو الكبش الذى تقرب به هابيل ، وكان يف 
اجلنة ، يرعى حىت فدى   به امساعيل عليه الستتتتتتالم . وعنه أيضتتتتتتا : أنه كبش أرستتتتتتله   من اجلنة ، وكان قد رعى يف 

ْعِز اثْتنت نْيِ ق ْل آلذا  اجلنة أربعني ْأِن اثْتنت نْيِ و ِمن  اْلم  ك ر ْيِن خروفا . كما قال تعاىل ىف موضتتتتتتتتتتتتع آخر : ) ام  انِي ة  أ ْزو اج  ِمن  الضتتتتتتتتتتتتا
ت ْم ص اِدقِ   (35( )ني  ح رام  أ ِم اأْل نْتثت يت نْيِ أ ماا اْشت م ل ْت ع ل ْيِه أ ْرح ام  اأْل نْتثت يت نْيِ نت بِّئ وِن بِِعْلم  ِإْن ك نتْ

كما ورد الكبش يف االحاديث النبوية الشتتتريفة ومنها ما رواه النستتتائى رضتتتى   عنه قال : ضتتتحى رستتتول   صتتتل   
، فضتتتتتال عن ان الكبش يعد من املورواثت القدمية اليت اقتبستتتتتتها املصتتتتتتور من الفن   (36)وعليه وستتتتتلم بكبشتتتتتتني أملحني

اليت حتلق يف عنان مساء التصتتتتتتويرة ويقف بعض منها على غصتتتتتتون أشتتتتتتجار واذا انتقلنا إىل الطيور .   (37)الستتتتتتاستتتتتتاىن 
لتدلل على فكر الفنان ومدى  عنه يف النظر إىل خملوقات أبدع   يف خلقها ،ووجود هذه الطيور  (38)الرمان والستتتتتتتترو 

الرمان هلا معان رمزية عند الصتتتتوفية وهو ما يتضتتتت  يف قول حافظ الشتتتتريازى " ح  البلبل  شتتتتجرةعلى شتتتتجرة الستتتترو و 
   (39)على غصن شجرة السرو ورا  يشدو مبا حفظ من مقامات احلب الروحى"

من املعروف ان اللون هو جوهر التصتتتتتتتوير وقد كان له دورا ابرزا يف هذه التصتتتتتتتويرة اليت اقتصتتتتتتترت على ألوان األلوان : 
عمق التصتتتتتويرة  –محلت أبعادا داللية التقت مع الفكر االستتتتتالمى ومنها اللون الذهىب الذى نشتتتتتاهده يف اخللفية معينة 

 (40).اليت حتلق وتطري فيها البالبل والعصافري؛ وكأن الفنان استخدم اسلوب التذهيب -

                                                           
 107سورة الصافات : ايه  (34)
 143سورة االنعام : ايه  (35)
ه  : ستتتنن النستتتائى ، ضتتتب  نصتتتها أمحد اس الدين ، دار الكتب العلمية ، 303) االمام أىب عبد الرمحن أمحد بن شتتتعيب بن على اخلراستتتاىن النستتتائى (ت النستتتائى (36)

 712، ص 4313، رقم احلديث  2005-2004بريوت لبنان ، 
ية اآلاثر ، سالمى حىت هناية القرن اخلامس اهلجرى "دراسة آثرية فنية " ، رسالة ماجستري ، كلللمزيد انظر : العرىب صربى عبد الغىن : التأثريات الساسانية من الفت  اال (37)

 111، ص  2000جامعة القاهرة ،
 (1، حاشية)111توج أمثلة كثرية من الفن االسالمى  احتوت على رسوم طيور حت  على األشجار . للمزيد انظر :عبد الناصر يس: املرجع السابق ، ص (38)
 55، ص 1111در عبد الديف : التأثريات العقائدية .ىف الفن العثماِن ، رسالة ماجستري ، كلية االاثر ، جامعة القاهرة ، ان (39)
ر، و والتذهيب يف اللغة مبعىن طالء الشتتتتيء ابلذهب، وهو االستتتتتم الذظ أطلق على املعدن النفيس والثمني، املعروف لدى البشتتتترية منذ أقدم العصتتتتتأستتتتتلوب التذهيب :  (40)

خدمت ن مواد التذهيب فقد استتتتتتتتتت، وع ويف لستتتتتتتتان العرب اإلذهاب والتذهيب واحد وهو التمويه ابلذهب، ويقال ذهِّبت الشتتتتتتتتيء فهو مذهِّب إذا طليته ابلذهب»
والورد  كاحلناء والنب واألرزاأللوان الزاهية يف حتلية املصتتتتتتتتتتتتتاحف واملخطوطات، وأوجد العرب هذه األلوان من مواد خمتلفة، منها ما هو مصتتتتتتتتتتتتتنوع من مصتتتتتتتتتتتتتادر نباتية  

جار ختل  ق هذه األحواألزهار، ومنها ما هو مصتتتتتتتتتنوع من األحجار الكرمية اليت تتميز األلوان املستتتتتتتتتتتخرجة منها ابلثبات وعدم التغري بعامل الزمن، وكانت مستتتتتتتتتتاحي
اللوانن األخضر واألزرق اللذان كاان يستخرجان من أحجار الفريوز ابلصم  واملاء املستخلص من الورد، ومن أهم األلوان اليت كانت تستخرج من مساحيق األحجار 
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عن وعى ؛ ليجعل منه أداه حيقق هبا أبعادا داللية ، اذ حاول ان جيد نوعا من التواجد الروحى بني التصتتتتويرة واملتلقى ، 
وخلق ثنائية حماورة بني الفكر واالنستتتتتتتتتتان ، وان للون الذهىب معطيات مجالية وروحية اذ يستتتتتتتتتتجب االجستتتتتتتتتتام من معىن 

اللون الفريوزى  –األمري مهاظ  –قد اعطى الفنان للشتتتخصتتتية الرئيستتتية و ، الشتتتلي ليضتتتعها يف اطار الرو  اجملرد العلوى 
يف مالبستتتتته أتكيدا لعنصتتتتتر الستتتتتيادة ، فضتتتتتال عن ان هذا اللون يعطينا نوعا من الستتتتتيمائية اليت ختلق بطبيعة احلال لغة 

ة واخلروج من رات اهليرمزية ويعود الستتتتتتتتتتتبب يف اجياد هذه اللغة الرمزية اىل استتتتتتتتتتتتخدام القران الكريف آايت الطبيعة اشتتتتتتتتتتتا
احملاكاه الدقيقة واملالصتتتتقة للواقع املرئى هى تعبري عن فهم الفنان كون الواقع  موعة آايت واليت هى يف أصتتتتلها ليستتتتت 

     (41)واقعا منفصال قائما يف ذاته .

 هذا اللون اىل انأما استتتخدامه للون األخضتتر بتدرجاته لييني مجال الطبيعة ومجال اشتتجار ونبا ت الرمان حيث  ويدعو 
 . (42)التفائل واحلياة والنعيم االزىل 

كمتا ظهرت عبقريتة الفنتان يف اظهتار اخلامات اليت كانت مستتتتتتتتتتتتتتتخدمة يف املالبس عن طريق االحياء ابللون فمثال ظهر 
ما ظهر عن ك  اللون االبيض ليعرب عن اللياقة الفرو املوجودة يف جبة االمرية مهاى والفتاة الواقفة يف منتصتتتف التصتتتويرة ،

 طريق اللون التطريز الذى حتلى هبا بعض مالبس الفتاايت الالتى ظهرن يف التصتتويرة ، وعن طرق االحياء ابللون ظهرت 

 

                                                           

زة لتحلية هالنفيستتتتتتة، أما املصتتتتتتتدر الثالث لصتتتتتتتناعة األلوان، فهو األتربة بعد أن تنخل وتصتتتتتتتفى وتستتتتتتحق لتصتتتتتتتب  كالكحل مث ختل  ابلصتتتتتتتم  واملاء حىت تصتتتتتتتب  جا
التذهيب، وهنال نوعان رئيستتتيان يف تذهيب املخطوطات مها املطفى واللماع، أوهلما يتم بلصتتتق  املخطوطات، وأما املصتتتدر الرابع يف صتتتناعة ألوان املخطوطات، فهو

الذهب وترقيقه إىل درجة  ناألوراق الذهبية الرقيقة يف مواضتتتتتع التحلية، والثاِن عن طريق التلوين املباشتتتتتر مباء الذهب، ويتم احلصتتتتتول على ورق الذهب عرب إذابة معد
م و قوم الفنان أو املذهِّب إبذابة ورقة الذهب يف املاء معإضتتتافة مادة اجليالتني، ولكي يتم تذهيب شتتتيء ما أبشتتتكال ورستتتوم حمدودة ومجيلة، يقيتشتتتابه مع الورق، مث ي

لشتتكل املثقب ا ذاملذهِّب بداية برستتم الشتتكل املطلوب على ورقة، مث يضتتع الشتتكل فوق لو  من مادة الزنك، ويقوم بعمل ثقوب ابإلبرة فوق مستتار الشتتكل، مث أيخ
ورقة أو غريها يظهر الشتتتتتتكل لليوضتتتتتتع فوق األرضتتتتتتية املراد تذهيبها، بعدها يتم ملء الثقوب مبادة صتتتتتتمغية ترابية، وبعد رفع الورقة املثقبة من فوق األرضتتتتتتية واللو  أو ا

 .املطلوب واضحاً فيتم ملء خطوط الشكل والنق  مباء الذهب أو ابلبوية الذهبية اللون
 250الفن اإلسالمي، دار املعارف مبصر، الطبعة الرابعة، ص فى : أبو صاحل االل 

 13، ص 1، ط 2002شادية الدسوقى عبد العزيز : فن التذهيب العثماِن يف املصاحف االثرية ، دار القاهرة ، 
 ، محيد ستتتتتالم رشتتتتتيد : األبعاد التعبريية الداللية لعناصتتتتتر التكوين وعالقتها ىف منمنمات الواستتتتتطى ،  لة جامعة اببل " العلوم االنستتتتتانية " –صتتتتتفا لطفى عبد االمري  (41)

  20، ص 2007،  2، العدد  14اجمللد
 11املرجع نفسه : ص (42)
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اخلامات املستخدمة يف صناعة االواىن فثال ظهر اللون الذهىب يف الصحون واحدى القنينات واالنبيق والعلبة واملرااي اليت 
 ة مهاى واخلوان والكرسيان ؛ ليعرب عن انه مصنوع من الذهب ، كما ظهر اللون االبيض حتملنها وصيفا ن االمري 

زرق يف القوارير املوجودة على اخلوان لتعرب عن ختتامتهتتا املصتتتتتتتتتتتتتتنوعتتة من اخلزف ، فضتتتتتتتتتتتتتتال عن اللون البىن ليعرب عن واأل
 حيوان الكبش وان كان اعطى حلوافره اللون الذهىب . 

 القميص( -السروال–) اجلبة املالبس 

لقد اعتىن الفنان كثريا برستتتتتتتتتم مالبس الشتتتتتتتتتخوص وتنوعها مستتتتتتتتتتخدما مدلوالهتا الستتتتتتتتتيميائية اليت حتدد االطار التارالى 
ملوضتتتتتتتتوع اللوحة اضتتتتتتتتاقة إىل املكانة اإلجتماعية اليت حيتلها شتتتتتتتتخوص التصتتتتتتتتويرة ، كما ان مدلوالت املالبس قد تكون 

اىل درجة تقدم  تمع ما وثقافاته وهذه نقطة مهمة استتتتتتتطعنا ان نستتتتتتتقرئها من أعمق من ذلك اذ اهنا قد تشتتتتتتري ايضتتتتتتا 
التصتتتتتتتويرة ومن تنوع أزايئها ودقة تفاصتتتتتتتيلها وزخرفتها ، ان الرستتتتتتتالة االستتتتتتتاستتتتتتتية اليت حتملها التصتتتتتتتويرة تركز على البعد 

له فتحة مستتتديرة من األمام حول الرقبة ،  (43)االجتماعى واشتتارة اىل قيم اجتماعية وثقافية معينة، فمثال ظهر القميص
وقد ارتداه كل شتتتتتتخوص التصتتتتتتويرة ستتتتتتواء الرجل أو املرأة إال أن قميص األمري مهايون ظهر بشتتتتتتكل طويل حيث يظهر 

ة ومجيع وارتتداه األمري واالمري رداء داخلى للبتدن استتتتتتتتتتتتتتتختدم كالقميص جزء منته ابللون التذهىب وابلتتاىل يتضتتتتتتتتتتتتتت  لنتا ان 
ماعية  ميع طبقات اجملتمع ابختالف مراكزهم االجتزى داخلى جلالرجال او النستتاء ومن هنا نستتتنتج أبنه احلاشتتية ستتواء 

الذى يعلو القميص ، وقد اختلف يف أطواله واتستتتتتتتتاعه ، حيث ظهرت  (44)يف العصتتتتتتتتر اجلالئرى ، كما ظهر الستتتتتتتتروال
بشتتتتكل  ولكن يظهر ستتتتروال األمري مهايونستتتتراويل الرجال قصتتتترية تنتهى ىف هناية الستتتتاق وحمبوكة وضتتتتيقة من أستتتتفل ، 

 فضفاض واسع من أسفل  ، وهذا يدل على الرتف والنعيم الذى كان يعيش فيه األمري ، أما سراويل الوصيفات 

 

                                                           
 . واجلمع قمصان ويقال للقميص سرابل، والقميص مفرد 13، وايه  11مثال سورة يوسف :ايه ذكر القميص يف اكثر من موضع يف القرآن الكريف ف (43)

 ، 201، ص 1110صال  حسني العبيدى : املالبس العربية االسالمية يف العصر العباسى الثاىن ، دار الرشيد للنشر ، بغداد ،
   302-300رينهارت دوزى : املرجع السابق ،ص ص  

، 1112 ،لكبري ، مكتبة مدبوىل ، القاهرةليستتتتتتتتتتت عربية وماخوذة من الكلمة الفارستتتتتتتتتتية شتتتتتتتتتتلوا ر.ابراهيم الدستتتتتتتتتتوقى شتتتتتتتتتتتا : املعجم الفارستتتتتتتتتتى ا الستتتتتتتتتتروال : كلمة (44)
 111، فالسروال يف االصل ليس لباسا عربيا وامنا هو لباس دخيل انتقل اىل العرب من فارس للمزيد انظر رينهارت دوزى : املرجع السابق ، ص1741،ص2ج



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 2, 2017 

 
 101 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

فظهرت طويلة لدرجة أهنا مالمستتتتتتة األرض ، وضتتتتتتيقة من أستتتتتتفل ماعدا ستتتتتتروال األمرية الذى يبدو عليه االتستتتتتتاع من 
 خالل طياته املتعددة . 

ند ذكر الستتتتتتتتتتروال البد من ذكر رابطه الذى ظهر بشتتتتتتتتتتكل  متنوع حيث ظهر اربطة الرجال  رة على هيئة شتتتتتتتتتتري  وع
، و رة اخرى ظهر على شتتتتكل شتتتتري  رفيع يستتتتمى  (45)مشتتتتغول مطرز من طرفيه وينتهى بشتتتتراريب حرير ويستتتتمى بند

    (46)تكة

س البدن اخلارجى فمثال ظهرت جبب الرجال فقتد ارتداها بعض رجال ونستتتتتتتتتتتتتتاء التصتتتتتتتتتتتتتتويرة وهى من لبا (47)أمتا اجلبتة
الواقفون جبتانب االمري خالية من الزخرفة ولكن جبب النستتتتتتتتتتتتتتاء ظهرت بشتتتتتتتتتتتتتتكل مطرز مما اعطاهاه ثراءا ومجاال ، كما 
بطنت ابلقما  أو الفرو ، مما يدل على إهنا من قما  رقيق وتلك البطانة تستاعدها على الثبات والوقوف دون تكسر 

ب آخر يكمن يف استتعماهلا من قبيل الدفء وغريه ، وذلك متناسب مع زمن التصويرة اليت أوضحناه أو لعل هنال ستب
 اخلريف وأوائل فصل الشتاء.  سابقا وهو أواخر

 قلنسوة (-عمامة عربية ملفوفة–) طرحة أغطية الرأس 

رت أغطية الرأس مابني طرحة وقلنستتتتتتتتتتتتوة وعمامة عربية ، وقد ظهرت الطرحة على رأس النستتتتتتتتتتتتاء املوجودات يف صتتتتتتتتتتتتاحب
التصتتتتتتويرة أبلوان زاهية وخالية من الزخرفة وظهور جزء من الشتتتتتتعر األستتتتتتود من األمام وعلى اجلانبني وطويلة لدرجة أهنا 

 فظهرت بشكل مرتفع إىل حد ما من الرأس وتنتهى بقمة  (48)ظهرت أحياان منسدلة على األرض  ، أما القلنسوة 

 

                                                           
 اجلمع بنود ، و البند : كلمة معربة وأصلها يف الفارسية بند وقد دخلت العربية بعدة معان مثل شري  من القطن املصبو  يشد على الوس  بدال من االحزمة  (45)

مي حجازظ ، راجع يث "، تقديف حممود فهرجب عبد اجلواد إبراهيم: املعجم العريب ألمساء املالبس "يف ضتوء املعاجم والنصتوص املوثقة من اجلاهلية حىت العصتر احلد
 71، ص 2002،  1املادة املغربية عبد اهلادظ التازى ، دار األفاق العربية ، القاهرة ، ط

 14سابق ، صالاملرجع  التكة : كلمة آرامية معربة واصلها تكتا ،ومعناها رابط او شد وكل ما ترب  به السراويل واجلمع تكك  .للمزيد انظر : رجب عبد اجلواد : (46)
 105اجلبة : ابلضم والتشديد : ضرب من مقتطعات الثياب تلبس ومجعها جبب وجباب  . رجب عبد اجلواد : املرجع السابق ، ص (47)
، وممكن أن تنطق قلنستتتتوة أوقلنستتتتية أوقلستتتتوة أوقلستتتتاة أوقلنستتتتية أوقلنستتتتاة واجلمع قالنس، وقالس، Couleالقلنستتتتوة كلمة عربية التينية معربة، وأصتتتتلها ىف اال ليزية  (48)

الفريوزاابدى ) د الدين حممد بن يعقوب الفريوزابدى الشتتتتتتتتريازى(  - 271، ص  11وقلنس بفت  أو ضتتتتتتتتم القاف وقالنيس ،ابن منظور : املصتتتتتتتتدر الستتتتتتتتابق  ، ج
 )مادة قلس( 731،  ص 1177ملصرية العامة للكتاب، القاهرة ، هت : القاموس احملي  ، اهليئة ا117ت
 قلس  754ت،  2، ج 1113،  3 مع اللغة العربية : املعجم الوسي  ، ط -
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خمروطية ، وقد اعتم هبا احدى الوصيفات واألمري ، مما يدل على أهنا كانت من أغطية الرأس اليت يعتم هبا سواء الرجال 
 وهى  فقد غطت رأس  موعة الرجال الواقفون جبوار األمري (49)أو النساء يف ذلك العصر ، أما العمامة العربية

ونفذت أبستتتتلوب به بروز متقن وحمكم ،  (50)عبارة عن عمامة ذات هيئة ملفوفة تعرف لغواي ابستتتتم الصتتتتماء او القفداء
بيضتتاء اللون ملفوفة حول طاقية صتتغرية الطئة ، ونفذت العمامة  (51)اذ رمسها الفنان بشتتكل واقعى عبارة عن : شتتاشتتية

يال دلة إىل حد ما خلف الرقبة ، مما أعطى هلا شكال انسيابيا مجوفق طيات رأستية مرتاصتة جبانب بعضتها البعض ومنست
، وقد ظهرت احداهم بشتتتتتتكل مقع  صتتتتتتغري مما مكنت من ظهور خصتتتتتتتالت شتتتتتتعر الرأس املنستتتتتتتدلة على أذن احدى 

 الرجال الواقفون .

 

 

 
                                                           

ن بكر بن منظور )حممد بر العمامة لغة: مفرد العمائم، والعمام، والعمامات وهى بكستتتتتتتتتر العني، تعد من لباس الرأس املعروف، وأتتى مبعىن املغفر، والبيضتتتتتتتتتة ابن منظو  (49)
،وما يلف على الرأس يقال عممته إذا البستتته العمامة وهو  404، ص 1، ج1411، 3: لستتان العرب ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ، ط 711املصتترى( ت

قطن أو كتان أو حبو ذلك كانت حتته قلنستتتتتوة أو حستتتتتن العمة أى االعتمام أو التعمم أو اإلستتتتتتعمام، كما إهنا إستتتتتم ملا يعقد على الرأس ويلوى عليه من صتتتتتوف أو 
،   3هتتتتتتتتتتت ، ص1342،  1غريها أم ال، وتطلق على كل ما يوضع على الرأس حممد بن جعفر الكتاِن : الدعامة يف أحكام سنة العمامة ، دار الفيحاء ، دمشق ، ط

اد ابن ستتتتتتيده )أىب احلستتتتتتن على بن امساعيل النحوظ اللغوظ االندلستتتتتتى(  ت كما يذكر ابن ستتتتتتيده ىف وصتتتتتتفه للعمامة أهنا اللباس الذى يالث على الرأس تكويرا وز 
كعمم وتعممت أى كورت = ، وعمم ابلضم أى سود ورأسه لفت عليه العمامة  13، ص 4هتتت ، ج1317هتتت:  املخصص ، املطبعة الكربى األمريية، مصر ، 451

ستتتتتته ستتتتتتابغا معتما به انصتتتتتتر بن حممد بن الغامدى : لباس الرجل احكامه وضتتتتتتوابطه ىف الفقه العمامة على الرأس.والعمامة اصتتتتتتطالحا: هي ما يلبستتتتتته الرجل على رأ
، ومسيت بذلك ألهنا تعمم مجيع الرأس ابلتغطية، ويقال عند استتتتتتتتعمال الناس 243، ص 1، جزءان ، ج 2002االستتتتتتتالمى ، رستتتتتتتالة دكتوراه ، جامعة ام القرى ، 

راي( الرازظ )أىب احلستتتني أمحد بن فارس بن زك -مت ابلعمامة واعتممت وعممىن غريى وهو حستتتن العمة أظ اإلعتمام. للفظة العمامة تعمم أو تقلنس، إذ يقال تعم
، ومن مث ال   11، كتاب العني ، ص 4هتتتتتتتتتتتتتتتتت: معجم مقاييس اللغة ، حتقيق عبد الستتتتالم حممد هارون ، دار الفكر للطباعة والنشتتتتر والتوزيع ، القاهرة ، ج315ت 

ه، استتتتتتم 1104:  أزهار الكمامة ىف أخبار العمامة ،  ريت النستتتتتتت  1041لمستتتتتتاىن )شتتتتتتهاب الدين بن امحد بن حممد املقرى املغرىب القرشتتتتتتى (تيقال لبس. الت
ب عرىب ، 24211/41315، حمفوظة بدار الكتب املصتتتتتتتتتتتتترية ، حتت رقم حفظ  33&20، املقاس 13الناستتتتتتتتتتتتتت ابراهيم بن امحد بن ادم راجى ، عدد االوراق 

 .7ص
لعمامة ىف اللغة ة لالعمامة الصتتتتتتتتتماء : هي الىت يديرها الرجل على رأستتتتتتتتته ويعقدها عليه من غري أن يلتحى هبا حتت حنكه، أو جيعل هلا ذؤابة ، وتستتتتتتتتتمى هذه اللبستتتتتتتتت (50)

وكلمة قفداء بفت  القاف وسكون  ة،القفداء، ومبعىن أخر هي أن يلوى الشتخص عمامته على رأسته من غري أن يرستل هلا عذبة أو يستدهلا هلا، وتستمى كذلك املقعط
لستتتتتابق ، ج ابن منظور : املصتتتتدر ا -الفاء، هى العمامة الىت تلوى على الرأس،وال تستتتتدل وامليالء هى العمامة الىت تلوى على الرأس وال تستتتتتدل وهى غري القفداء . 

  253، ص 11
تركيا ومصتتتر خالل العصتتتر العثماِن من واقع التحف التطبيقية وتصتتتاوير املخطوطات ، للمزيد عن أنواعها ومستتتمياهتا انظر أهداب حممد حستتتىن : غطاء الرأس يف  -

   33-21، ص :ص  2014رسالة دكتوراه  ، كلية االاثر بقنا ، جامعة جنوب الوادى ، 
 -لعمامة. وال؛ لذا تعد الشتتتتتتتاشتتتتتتتية كلمة مرادفة لتشتتتتتتتري كلمة شتتتتتتتاشتتتتتتتية إىل الطاقية الىت توضتتتتتتتع على الرأس والىت يلف حوهلا قطعة قما  لتتكون العمامة على هذا املن (51)

 253رينهارت دوزى : املرجع السابق ، ص
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اهلى، اجل ومما هو جدير ابلذكر ان شتتتتتتتتتكل وتصتتتتتتتتتميم هذه العمامة يعد مرياث عرىب أصتتتتتتتتتيل اختذه العرب منذ العصتتتتتتتتتر
، ولباستتتا خلاصتتتة العرب؛ (52)ووصتتتفت ىف كالمهم، إذ شتتتبهوها ابلتيجان على رؤوس الرجال؛ لذا مسيت: تيجان العرب

أصتتتتتتتتتتتتتتحتاب اجلتاه والنفوذ من حضتتتتتتتتتتتتتتر وابديتة؛  ييزاً هلم عن بقيتة النتاس وهلتا عنتدهم مكتانتة كبرية؛ فهى ترمز إىل الرفعتة 
  (53)موالشرف، وهى أحسن ملبوس يضعونه على رؤوسه

 ؟ ولكن ما غرض الفنان حينما رسم مثل هذه العمائم وملاذا غطيت رأس هؤالء الصناع ابلتحديد 

واحلق أراد الفنان هنا ايصتتتتتال رستتتتتالة معينة أال وهى استتتتتتعانة الدولة اجلالئرية أثناء حكم الستتتتتلطان أمحد هبؤالء الصتتتتتناع 
ن هنال ار وقشتتتتتتتر الرمان ، وابلتاىل نستتتتتتتتطيع القول أبمن بتالت وأزهار وام الزيوت النباتيةالعرب املختصتتتتتتتون بصتتتتتتتناعة 

 .العصر هذا عالقات اجتماعية وثقافية كانت بني العرب وبالد ايران اثناء 

 الكرسى(–اخلوان –) التخت  األاثث

واحلق أن املتأمل هلذه التصتتتتتتويرة ، ال ميلك اال أن يستتتتتتجل اعجابه الشتتتتتتديد بدقة ومهارة الفنان يف استتتتتتلوب رمسه ملركز  
وايت يف حيث قستتتتمه اىل ثالث مستتتتت، التصتتتتويرة حيث استتتتتطاع  التعبري عن شتتتتكل املقعد " التخت " أبستتتتلوب مميز 

 املستتتتتتتوى على ، ونشتتتتتتاهد يفل كبري احلجم ومرتفع ألمن أدواته فهو ظهر بشتتتتتتك و كنهالرستتتتتتم ؛ ليوضتتتتتت  مدى براعته 
األول : ظهر الكرستتتتتتتتتتتتتتى امللون ابللون الذهىب وهو عبارة عن :  موعة من األقواس املتتالية تلتقى يف قمة مدببة ، خترج 

ن المنها حلية عبارة عن شتتتتكل مدبب ، أما عن قوائمه األربعة فمنهما اثثنان غري واضتتتتحان ابلكامل واثنان اخران طوي
منتهيان  على شتكل قدم األسد املخلبية ، وابلتاىل مطابقة  ام مع نفس هناية أرجل اخلوان . أما املستوى الثاىن مطابق 
  اما للون األرضية ومزخرف أبوراق نباتية صغرية ، مما أوحت ابلبهجة والسرور ، ولكن ابلرغم من ذلك  د اخفاق 

 

                                                           
، حمفوظ بدار الكتب املصرية ابلقاهرة ، 10&11هتتتتتتتتتتتتت: رسالة ىف العمامة والعذبة، املقاس 1014مال القارىء )على بن سلطان حممد نور الدين اهلروى الفارسى( ت (52)

 3اسالمية طلعت عرىب ، ص  مباحث10011/ 414حتت رقم احلفظ  
 215، ص 11حيىي اجلبورى : املالبس العربية ىف الشعر اجلاهلى  ، دار الغرب اإلسالمى ، بريوت ،  (53)

 401،  ص  3هت ، ج 1342، مصر، 1)األلوسى( حممد سكرى : بلو  اإلرب  ىف معرفة أحوال العرب ، حتقيق حممد هبجة الثرى ، ط -
م : البيان والتبيني ، حتقيق عبد السالم هارون ، مطبعة 111هت/255عمرو بن حبر اجلاحظ( تاجلاحظ )أبو عثمان  -

 11-17، ص ص 2، ج1175احللىب ، مصر ، 
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ملعرب تعمد ذلك ؛ لينج  يف التعبريعن شتتتكل الطنفستتتة أو البستتتاط احملاط ابلستتتياج ا الفنان يف رمسه لقواعد املنظور ورمبا
 الذين يظهرون عليه االمري واالمرية  عنه خبطوط سوداء اللون 

ما املستتتتتتتتتتتتتتتوى الثالث لشتتتتتتتتتتتتتتكل املقعد فكان عبارة عن شتتتتتتتتتتتتتتكل مستتتتتتتتتتتتتتتطيل افقى حيده اطار أمحر اللون مزخرف خب  أ
بكلمة الللللللله اليت كتبت بشتتكل متشتتابك مع بعضتتها البعض ، يعلوه اطار آخر يبدو عليه من اخلشتتب  (54)نستتتعليق

 ومتتتتتتتلتتتتتتتون ابلتتتتتتتتلتتتتتتتون التتتتتتتتفتتتتتتتريوزى مث يتتتتتتتوجتتتتتتتد أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتلتتتتتتتته اطتتتتتتتار بتتتتتتترتتتتتتتتقتتتتتتتتاىل متتتتتتتنتتتتتتتتفتتتتتتتذ بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتل رفتتتتتتتتيتتتتتتتع ، مث 
بارة عن ومزخرفة ابللون الذهىب وهى ع(55)نشتتتتتاهد لوحة فنية كبرية يبدو عليها من اخلشتتتتتب املزخرف ابستتتتتلوب الالكيه 

رسوم حيوانية وطيور وأشجار وفروع وأوراق أزهار وسحب صينية كما ظهر رسوم خرافية مثل التنني ، فضال عن ظهور 
 درج صغري ذهىب اللون مكون من درجتني حىت يسهل عليهم الطلوع والنزول من التخت املرتفع . 

والرستتومات  ويؤكد ذلك ظهور الشتتكل، العصتتر املغوىل  متاثرا ابملقاعد الصتتينية يفاملقعد  ومما هو جدير ابلذكر أن هذا 
و رستتتوم ستتتحب صتتتينية وغريه ، فضتتتال عن ظهور مهاى ومهايون اجلالستتتني عليه بشتتتكل غري أاليت عليه ستتتواء حيواانت 

  ،هنم من شتتتدة حبهم وغرامهم طائرين ابلبستتتاط ىف عنان الستتتماء و  حيميهم أواقعى ، وكأن الفنان أراد أن يدلل على 
ا من فكان لكستتتتتتترى بروير عرشتتتتتتتا مصتتتتتتتنوعانه يعد من املورواثت القدمية فيذكر عن الفرس ابهتمامهم مبقاعدهم ،  كما

 (56)العاج والساج ودرابزيناته من الفضة والذهب 

 

                                                           
ن الكتابة به نه ميكال خ  النستتعليق : يعترب خ  النستتتعليق الذى تطور من خ  التعليق القديف من اخلطوط األكثر نضتتوجا ضتتمن  موعة اخلطوط العربية اللينة، ذلك (54)

خ  النستتتتتعليق اخلطوط اللينة  ، والالفواملنفذ على العمائر بنجا  ابهر أبحجام خمتلفة ترتاو  بني الدقيق املستتتتتخدم ىف املتمنات ، اىل الكبري املعروف  ابستتتتم اجللى
م خ  النستتتتتتتعليق ىف بقية اخلطوط اللينة حبو اليستتتتتتار وقد استتتتتتتخد ىف بعض املميزات الفنية ، أمهها أن حروفه  يل من اليمني من أعلى ، بينما  يل احلروف العمودية

نتشتتتتارا املدرستتتتة االيرانية مث وستتتتعها اغالبا ىف الكتاابت الرمسية واالدبية حيث كتبت هبا االشتتتتعار والدواوين االيرانية والعثمانية والعربية وظهر له مدارس متعددة أمهها وأ
 ية واخريا املدرسة الشامية . املدرسة العثمانية وتليها املدرسة اهلند

 251، ص  2013،  1، عدد 1نصار حممد منصور : خ  النستعليق اجلذور التارالية واخلصائص الفنية ، اجمللة االردنية للفنون ،  لد 
فيعة وكل طبقة منها االسلوب عن طريق رقائق ر  استلوب الزخرفة ابلالكيه : هى عبارة عن مادة صمغية شفافة وتستعمل يف الزخرفة عن طريق الصب  وقد كان ينفذ هذا (55)

يف عصر تيمور عن  نحتتوى على عنصتر رسم بلون معني تلصق الواحدة على األخرى حىت تتكون يف النهاية الشكل والرسم املطلوب ، وهو اسلوب فىن نقله االيرانيو 
غوطا ، وقد برع فيه االيرانيون يف زخرفة األخشتتتتاب وأحياان كان يستتتتتعمل كورقا مضتتتت مهده يف الشتتتترق االقصتتتتى ، فهو من مظاهر التأثري الصتتتتيىن يف الفنون االستتتتالمية

 . 115، ص 1117 ، القاهرة ،ومدهوان ابلالكيه  . للمزيد انظر : حممد عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية االسالمية يف العصر العثماِن ، اهليئة العامة للكتاب 
 54، ص 1140السالم ، مطبوعات اجملمع املصرى للثقافة العلمية ، القاهرة ، زكى حممد حسن : الصني وفنون ا -

 134-133، ص ص  1111صال  امحد البهنسى : مناظر الطرب يف التصوير االيراىن يف العصرين التيمورى والصفوى ، مكتبة مدبوىل ، القاهرة ،  (56)
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   (57)اخلوان "املائدة" 

ه الطبيعى يف منتصتتتف وضتتتعه يف مكانو  اتبع الفنان يف رمسه لقواعد املنظور وان أغفل القائم الرابع ولونه ابللون الذهىب ،
صتتتور أواىن الشتتتراب عليه ، مما يدل على صتتتدق امل وضتتتعالتصتتتويرة وأستتتفل املقعد ، حىت يؤدى الغرض من وظيفته وهو 

 يف  ثيله للواقع كما    يف رمسه بشكل مشابه إىل حد ما من شكل املقعد "التخت" 

 كرسى قابل للطى 

موجودان على جانىب املقعد ، ومها مصتتتتتنوعان بشتتتتتكل متشتتتتتابك وخاىل من ظهر كرستتتتتيان جيلستتتتتان عليهما شتتتتتخصتتتتتان 
الظهر ؛ ليستتتتتهل محلهما وطيهما ، ويبدو عليهما أبهنما متناستتتتتبان  اما مع مستتتتتاحة احلديقة ومتوافقان مع طراز املقعد 

الماكن املفتوحة مثل اذو التأثريات الصتتينية ، مما يدل على براعة الفنان وجتستتيده للقطع االاثث اليت كانت خمصتتصتتة يف 
 احلديقة .

 الناى( –)الدف اآلالت املوسيقية . 

ا صتتترت اآلالت املوستتتيقية ما بني الدف ذو الشتتتكل املستتتتدير الذى يعد من اآلالت اإليقاعية ، والناى الذى يعد آلة 
 الس مساع صتتتة يف اخ -العصتتتر التيمورى والصتتتفوى -من اآلالت املوستتتيقية اليت رمست يف مجيع التصتتتاوير مها للنفت و 
، وذلك يدلل ابلتزام الفنان لألبيات الصتتوفية املكتوبة يف التصتتويرة ومدى أتثره وحستته املرهف هبا ؛ لدرجة  (58)الصتتوفية

 جعلته يستخدم ريشته ؛ لريسم ابلتحديد الناى والدف، وابلتاىل    يف  ثيل واقعه . 

 

 

 

                                                           
    .اخلوان : هو ما يوضع عليه الطعام وادواته وال يسمى مائدة اال اذا كان عليه طعام   (57)

  51السيد آدى شري : معجم االلفاظ الفارسية ، ص -
 201صال  البهنسى : املرجع السابق ، ص (58)
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   (59)منديل الطعام 

ل على انه يد ممامن قما  رقيق وصتتتتغري احلجم  أنهظهر منديل الطعام موجود أمام االمري وهو خاىل من الزخرفة ويبدو 
خمصتتتتتتتص الزالة الفضتتتتتتتالت من الفم اثناء الطعام وابلتاىل نستتتتتتتتطيع القول اىل اى مدى كان الفنان دقيقا يف نقله للواقع 

 عرفة ادوات الطعام يف ذلك العصر . موىف 

 ىن املعدنية واخلزفية . األوا

 (60)اوال : القوارير 

بدن  مهلظهر طرازان من طرز القوارير يف هذه التصويرة اال وهم : قوارير ذات البدن البصلى  حيث كان عددهم ثالثة  
 بصلى ورقبة طويلة اىل حد ما ضيقة اسطوانية الشكل تنتهى بفوهة متوسطة االتساع 

، وقوارير ذات بدن   (61)تتستتتع عند حافتها ( وترتكز على قاعدة منخفضتتتة دائرية الشتتتكل) ضتتتيقة عند اتصتتتاهلا ابلرقبة 
كروى : وهى عبارة عن بدن كروى تنتهى من أعلى حبلقة دائرية صغرية ، تعلوها رقبة القارورة القصرية يف الطول وتتميز 

ارورة ذات االنتفاخ ة تعلوها فوهة القابهنا متستتتتتتتعة عند اتصتتتتتتتاهلا ابلبدن وتضتتتتتتتيق مع امتدادها تنتهى حبلقة دائرية صتتتتتتتغري 
الكروى والبارزة عن الرقبة ، ويتوستتتت  هذا االنتفاخ فتحة فتحة الفوهة الضتتتتيقة املستتتتتديرة الشتتتتكل ، وترتكز على قاعدة 

 .مرتفعة خمروطية او مستوية الشكل

 

 

 

                                                           
 137عنه انظر فايزة الوكيل : املرجع السابق ، ص (59)
ه الشتتراب وحبوه او ما الص الزجاج وقوارير من فضتتة اى من زجاج يف بياض الفضتتة وصتتفاء الزجاج . الفريوزاابدى : املصتتدر الستتابق ، القارورة : حدقة العني وما قر في (60)

 .  115، ص 2ج
 العصتتتتترين التيمورى ية ىفاحتفظت املتاحف بعدد كبري من هذا الشتتتتتكل ترجع اىل العصتتتتتر التيمورى والصتتتتتفوى انظر : نيفني حممد حازم شتتتتتيبه : أشتتتتتكال األواىن اإليران (61)

 53-41، ص:ص 2002داب ، جامعة جنوب الوادى ، والصفوى من خالل التحف الباقية وتصاوير املخطوطات ، رسالة ماجستري ، كلية اال
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اخلزف األبيض واألزرق  ، ونالحظ أن الفنان اقتصتتتتر  املعدن كالذهب و ويتضتتت  من العرض الستتتتابق أبهنا صتتتتنعت من
على عدم زخرفة القوارير أو زخرفة جزء معني منها ليلفت االنتباه لشتتتتتتتتتكلها اجلميل وخامتها الباهظة الثمن ، مما جيعلها 

من اخلزف الصتتتتتيىن األبيض اخلالص وأخرى صتتتتتنعت من اخلزف البورستتتتتلني الصتتتتتيىن  اأكثر قيمة حيث صتتتتتنعت احدامه
كان ظاهرا بوضتتتتو  يف رستتتتومات وأشتتتتكال هذه (62)رق ، وهكذا يتضتتتت  ان اثر الصتتتتني يف صتتتتناعة اخلزف االيراىن األز 

كما ظهرت  موعة من الستتتتتتتلطانيات ذات احلواف املرتفعة قليال مصتتتتتتتنوعة من الذهب لتستتتتتتتتخدم ىف نقع ،   التصتتتتتتويرة
 البتالت الرمان أو لتقديف اماره .

ادئة عبارة عن قدر ميأل ابملاء ويوضتتع على انر هوقد كانت طريقة استتتخدامه الرمان لتقطري ماء زهرة  االنبيق هركما ظ
مث يضتتتتتتتتتتتتتتاف زهر الرمان املنقى إىل املاء وبعد ذلك نقوم بتغطية القدر ابحكام وجيب ان حيوى غطاء القدر على انبوب 

 زجاجات حمكمة ات نقية فتعبأ يفرات على شكل قطر ذتتكاثف فيه ذرات خبار املاء املمزوج ابلزهر اىل ان تنزل هذه ال
 االغالق

اواىن لألتنوع الر و ظهنلمستتتتتتتتتتتتتها يف  ىتال (63)-تصتتتتتتتتتتتتتوفية المالية اجلنظرية ال –وبعد ما تقدم ميكننا ان نرب  بني اجلمال 
ووظيفتهتا ، فممتا هو جدير ابلذكر أبنه ال يوجد فن بدون قدر معني من قصتتتتتتتتتتتتتتد الفن لذاته اى تفضتتتتتتتتتتتتتتيل اهليئة لذهتا 

واىن ، والفن يتضتتمن قصتتدا ابجياد  ثري اجياىب وابلتاىل استتتطاع الفنان ان يوفق بني الصتتفات الضتترورية هلذه اال جلاذبيتها
من خالل املادة والشتتتكل والوظيفة وصتتتفات اجلمال العارضتتتة وابلتاىل استتتتطاعنا ان ندرل اجلمال املتنوع فيها ، وهكذا 

 الوظيفة أو اهلدف اليت صتتتتنعت التحفة من أجلها واليت حتكمت يفيتضتتتت  مدى االرتباط ما بني املادة اخلام وشتتتتكلها و 
اخراج الفنان إىل الشتتتتتتكل املطلوب ابلطريقة املثلى الستتتتتتتتعماهلا ، وابلتاىل استتتتتتتتطاع الفنان ان الدم تصتتتتتتتويرته من حيث 

ل أوانيه رونقا ااالعتبارات النفعية واجلمالية يف ذات الوقت ، ووصتوله إىل مرحلة متقدمة ومتطورة جدا يف اكستاب أشك
 جذااب و، كذلك يتض  صدقه يف التعبري بواقعية عن رسوم هذه االواىن كما هى يف الواقع .

 

 
                                                           

 511-511للمزيد انظر حممد عبد الاله حممد عبد   : املرجع السابق ، ص ص  (62)
 70-11، ص ص  1174، عامل الكتب ، القاهرة ،  5الباب عبد احلليم السيد ، طهربرت ريد : الفن والصناعة ، ترمجة فت   (63)
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 التاليةنتائج لوميكن من خالل هذا البحث اخلروج اب

زهور الرمان املختلفة األنواع واألشتتتكال واأللوان وطريقة استتتتخراج زيته واليت احبصتتترت يف عصتتتر   برزت التصتتتويرةأ -
قشتتتتتور اماره عن طريق استتتتتتخدام اهلون أو اجلرن أو عن طريق نقع بتالت أزهاره يف الشتتتتتحوم والدهون احليوانية ، 

 .أو عن طريق استخدام أسلوب التقطري ابلبخار بواسطة استخدام آلة االنبيق

استتتطعنا من خالل رستتم قطف زهرة الرمان واالشتتجار املتستتاق  اوراقها  وبعض املالبس املبطنة ابلفرو معرفة زمن  -
 التصويرة اليت اراد الفنان ايصاهلا لنا وهو فصل اخلريف وأوائل فصل الشتاء . 

ريا من خالل تنوع والها اهتماما كبأو  زايء النستتائية للداللة على الفرتة الزمنية ملوضتتوع التصتتويرة الفنان على األ ركز -
يت كانت تعيش ومدى الرتف واحلرية ال واهنا زخرفتها ومن خالهلا اثبت اخلصتتتتتتوصتتتتتتية الثقافية للمجتمع اجلالئرىأل

 فيه املرأه اابن ذلك العصر

الفنان  يف جتستتيد مفهوم اجلمال املتمثل يف اخلضتترة والطبيعة الستتاحرة واملرأة احلستتناء اليت كانت موجودة يف      -
 .تهدمة يف صناعواألدوات املستخ زيت زهر الرمانتلك العصر ، وىف توظيف تصويرته ؛ لتنقل لنا آلية استخراج 

ة عامة وفن ه يف التزامه خبصائص الفن االسالمى بصفيف هذه التصويرة عن النواحى اإلبداعية وقدرتالفنان كشتف -
التصتتتتتوير االستتتتتالمى بصتتتتتفة خاصتتتتتة حيث : حقق مبدأ التوازن من خالل التوزيع املتماثل لألشتتتتتخاص مما يعطى 
راحة لعني املتلقى ، واعطى عنصتتتتتتر الستتتتتتيادة هلماى ومهايون عن طريق وضتتتتتتعهما يف منتصتتتتتتف التصتتتتتتويرة  ، كما 

 ين عن طريق اللون فمثال وزع اللون االزرق وجبتانبه اللون االمحر او الربتقاىل يف احباءحقق عنصتتتتتتتتتتتتتتر التنتاظر والتبتا
متفرقة مما اضتتتتتتتفى جوا رائعا ، اما التطابق أو التماثل فقد حتقق من خالل اجتاه االشتتتتتتتخاص وحركتهم وابالخص 

لوحدة ك حقق مبدأ االرجالن والفتتا ن اللتذان جيلستتتتتتتتتتتتتتان على كرستتتتتتتتتتتتتتى مع االختالف يف حركتة يتد الفتتاة وبتذلت
ه للزخارف عن طريق رمس -سلوب اسالمى معروف أهو  –والتنوع ، كما نالحظ اسلوبه يف ملىء فرا  التصويرة 

ومن  -التخت –اما االجتاه فإن معظم الشتخوص تتجه بصورة حمورية حبو املركز تقريبا ، النباتية والرستوم االدمية  
   .حركة الشخوص يظهر االيقاع 

 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 2, 2017 

 
 111 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

   الفنان من خالل توزيعه للرستتتتتوم االدمية على  ثيل الكون الصتتتتتغري املتكامل من خالل نستتتتتق هندستتتتتى ذات  -
 وابلتاىل جاءت هذه التصتويرة؛  لتحمل الفلسفة االسالمية بصدق للمدلوالت التشكيلية هلذهمذاق خاص فريد 

ن اال وم فيها يرمز اىل الدميومة اليت ال تكو خرى فان التكرار واالنتشتتتار الذى صتتتاحب الرستتتتأالفلستتتفة  ، ومن انحية 
 .هلل 

ابة التعاىل مبثت والتذى هوليعطى مجتاال وبريقتا فمثال استتتتتتتتتتتتتتتختدام اللون التذهىب جوا ستتتتتتتتتتتتتتيمتائيتا ودالليتا اللون جتد أو  -
ري عن مبدأ بعد ذلك إىل عوامل أخرى للتعب وابلتاىل اخذانوالستتتتتتتتتمو واحياد عالقة روحية بني املتلقى والتصتتتتتتتتتويرة ؛ 

فضتتتتال  ،الكرامة االهلية واالحياء هبا ،فضتتتتال عن توزيعه هلذا اللون يف التصتتتتويرة ؛ ليحقق عنصتتتتر التوازن الفىن فيها 
دلوالت اللون بني مدلوالت اللون الواقعية ومعن اللون االخضتتر والفريوزى وغريه ، وابلتاىل استتتطاع ان يرب  بني 

 .غايته  مما ساعده على حتقيقالروحية 

التصتتتويرة خري مرتجم للحياه واألحوال االجتماعية من خالل استتتتخدام علم الدالالت والكشتتتف عن ما  تعد هذه -
يكنه الفنان من معان ومشتتتاعر ومعتقدات وبذلك أوجد بنجا  ثنائية الشتتتكل واملضتتتمون ليحقق دالالت رمست 

 مسبقا يف ذهنه . 

 اجعقائمة املصادر واملر 

 أوال املخطوطات 

:  أزهار الكمامة ىف أخبار  1041التلمستتتتتتتتاىن )شتتتتتتتتهاب الدين بن امحد بن حممد املقرى املغرىب القرشتتتتتتتتى (ت .1
، املقاس 13ه، استتتتتتتم الناستتتتتتتت ابراهيم بن امحد بن ادم راجى ، عدد االوراق 1104العمامة ،  ريت النستتتتتتتت 

 ب 24211/41315، حمفوظة بدار الكتب املصرية ، حتت رقم حفظ  33&20

هتتتتتتتتتتتتتتتتتت: رستتتتالة ىف العمامة والعذبة، 1014مال القارىء )على بن ستتتتلطان حممد نور الدين اهلروى الفارستتتتى( ت .2
مبتتتاحتتتث 10011/ 414، حمفوظ بتتتدار الكتتتب املصتتتتتتتتتتتتتتريتتة ابلقتتاهرة ، حتتتت رقم احلفظ  10&11املقتتاس 

 اسالمية طلعت عرىب 
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 اثنيا : املصادر العربية

ه : املستتتتتتتتتتتطرف يف كل فن مستتتتتتتتتتتظرف ، 150االبشتتتتتتتتتتيهى (تاالبشتتتتتتتتتتيهى ) شتتتتتتتتتتهاب الدين حممد بن أمحد  .1
 1112لبنان ، –منشورات دار مكتبة احلياة ، بريوت 

،  1)األلوستتتتتتتتتتتتتتى( حممتتتد ستتتتتتتتتتتتتتكرى : بلو  اإلرب  ىف معرفتتتة أحوال العرب ، حتقيق حممتتتد هبجتتتة الثرى ، ط .2
 هت  1342مصر،

ني ، حتقيق عبد السالم هارون ، م : البيان والتبي111هتتت/255اجلاحظ )أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ( ت .3
   1175مطبعة احللىب ، مصر ، 

ه : حياه احليوان الكربى ، حتقيق حممد عبد القادر 101الدمريى ) الشتتتتتيت كمال الدين حممد بن موستتتتتى (ت .4
   2005لبنان ، –الفاضلى ، املكتبة العصرية ، بريوت 

قاييس اللغة ، حتقيق عبد الستتتتالم حممد هتتتتتتتتتتتتتتتتتت: معجم م315الرازظ )أىب احلستتتتني أمحد بن فارس بن زكراي( ت  .5
 هارون ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة 

هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت:  املخصتتتتتص ، املطبعة 451ابن ستتتتتيده )أىب احلستتتتتن على بن امساعيل النحوظ اللغوظ االندلستتتتتى(  ت  .1
 هت 1317الكربى األمريية، مصر ، 

: تفسري   هتتتتتتتتتت  )310 – 224 لي، أبو جعفر الطربظالطربى )حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلم .7
   2000، 1الطربى " جامع البيان يف أتويل القرآن الكريف " ، مؤسسة الرسالة ، حتقيق امحدحممد شاكر ، ط

هتتتتتتتتت : القاموس احملي  ، اهليئة املصرية 117الفريوزاابدى ) د الدين حممد بن يعقوب الفريوزابدى الشريازى( ت .1
   1177العامة للكتاب ، القاهرة ، 

ه: تفستتتري القرآن الكريف ، احملقق ستتتامى 774-700ابن كثري )ابو الفداء امساعيل بنعمر بن كثري القرشتتتى (ت .1
 1111،  2نشر والتوزيع ، طبن حممد سالمة ، دار طيبة لل
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: لستتتتتان العرب ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ،  711ابن منظور )حممد بن بكر بن منظور املصتتتتترى( ت .10
 1411، 3ط

ه  : ستتنن النستتائى ، 303النستتائى ) االمام أىب عبد الرمحن أمحد بن شتتعيب بن على اخلراستتاىن النستتائى (ت .11
، رقم احلتتديتتث  2005-2004ب العلميتتة ، بريوت لبنتتان ، ضتتتتتتتتتتتتتتب  نصتتتتتتتتتتتتتتهتتا أمحتتد اس التتدين ، دار الكتتت

4313   

 املراجع العربية 

 1173،  1أمحد الباقورى : ىف عامل الصيد ، القاهرة ، ط .1

   1152بشر فارس : سر الزخرفة االسالمية ، مطبعة املعهد الفرنسى لآلاثر الشرقية ، القاهرة ،  .2

، املؤستتتتتتتتستتتتتتتتة العربية  1(،ط1 ريت الفن ( ،  لد ) )موستتتتتتتتوعةثروت عكاشتتتتتتتتة : التصتتتتتتتتوير الفارستتتتتتتتى والرتكى  .3
 1113للدراسات والنشر ، بريوت ، 

 حسن الباشا : التصوير االسالمى يف العصور الوسطى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،د ت  .4

 أبو احلمد حممود فرغلى : التصتتتتوير االستتتتالمى نشتتتتاته وموقف االستتتتتالم منه وأصتتتتوله ودارستتتتته ، الدار املصتتتتترية .5
   1111اللبنانية ، القاهرة ، 

 1112الدسوقى شتا : املعجم الفارسى الكبري ، مكتبة مدبوىل ، القاهرة ، .1

رجب عبد اجلواد إبراهيم: املعجم العريب ألمساء املالبس "يف ضتتتتتتوء املعاجم والنصتتتتتتوص املوثقة من اجلاهلية حىت  .7
ية ، بية عبد اهلادظ التازى ، دار األفاق العربالعصتتتتر احلديث "، تقديف حممود فهمي حجازظ ، راجع املادة املغر 

   2002،  1القاهرة ، ط

   1151زكى حممد حسن : أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير االسالمية ، القاهرة ،  .1
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   1140: الصني وفنون االسالم ، مطبوعات اجملمع املصرى للثقافة العلمية ، القاهرة ،  ________ .1

   1140: الفنون االيرانية يف العصر االسالمى ، دار الكتب ، القاهرة  ________ .10

   2005،  2سعيد بنكراد : السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاهتا ، دار احلوار ، ط .11

ستتتتتتعيد كامل بالل : الرمان واستتتتتتتعماالته الوقائية والعالجية ، ندوة اجلزائر الدولية الثانية حول االعجاز العلمى  .12
 2001نة ، فرباير يف القران والس

مسري الصتتتتتاي  : الفن االستتتتتالمى" قراءة أتملية يف فلستتتتتفته وخصتتتتتائصتتتتته اجلمالية " دار املعرفة للطباعة والنشتتتتتر ،  .13
   1111القاهرة ، 

    1111،  2السيد آدى شري : األلفاظ الفارسية املعربة ، دار العرب للبستاىن ، القاهرة ، ط .14

   2002العثماِن يف املصاحف االثرية ، دار القاهرة ،  شادية الدسوقى عبد العزيز : فن التذهيب .15

  الفن اإلسالمي، دار املعارف مبصر، الطبعة الرابعةأبو صاحل االلفى :  .11

محيد ستتالم رشتتيد : األبعاد التعبريية الداللية لعناصتتر التكوين وعالقتها ىف منمنمات  –صتتفا لطفى عبد االمري  .17
   2007،  2، العدد  14نسانية " ، اجمللدالواسطى ،  لة جامعة اببل " العلوم اال

صتتتال  أمحد البهنستتتى : مناظر الطرب يف التصتتتوير اإليراىن يف العصتتترين التيمورى والصتتتفوى ، مكتبة مدبوىل ،  .11
 1111القاهرة ، 

صتتتتتال  حستتتتتني العبيدى : املالبس العربية االستتتتتالمية يف العصتتتتتر العباستتتتتى الثاىن ، دار الرشتتتتتيد للنشتتتتتر، بغداد  .11
،1110   

 1113عصمت عزيز عوض : صناعة العطور ومستحضرات التجميل ، مطبعة العامل العرىب ، القاهرة ،  .20
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فايزة الوكيل : الشتتتتتتوار "جهاز العروس يف مصتتتتتتر يف عصتتتتتتتر ستتتتتتالطني املماليك ، دار النهضتتتتتتتة العربية ، القاهرة  .21
،2001 

 1113، 3 مع اللغة العربية : املعجم الوسي  ، ط .22

 هت 1342،  1حممد بن جعفر الكتاِن : الدعامة يف أحكام سنة العمامة ، دار الفيحاء ، دمشق ، ط .23

حممد عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية االستتتتتتتتتتتتالمية يف العصتتتتتتتتتتتتر العثماِن ، اهليئة العامة للكتاب ، القاهرة ،  .24
1117   

تبة زهراء يف ميتافيزيقيا" الفن االستتتتتالمى ، مك عبد الناصتتتتتر يس : الرمزية الدينية يف الزخرفة االستتتتتالمية "دراستتتتتة .25
   2001الشرق ،القاهرة ،  

 1111حيىي اجلبورى : املالبس العربية ىف الشعر اجلاهلى  ، دار الغرب اإلسالمى ، بريوت ،  .21

 ميىن رضتتتتتتتتتتتتتوان أمحد : املرأة ىف العصتتتتتتتتتتتتتتر اجلالئرى ،  لة حولية كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة "فرع الفيوم" ، .27
2003   

 املراجع األجنبية املعربة

 بريوجريو : السيمياء ، ترمجة انطون بن زيد ، دار عويدات ، بريوت  .1

روالن ابرث : درس الستتتتيميولوجيا ، ترمجة عبد الستتتتالم بن عبد العاىل ، دار توبقال للنشتتتتر ، الدار البيضتتتتاء ،  .2
   1113، 3املغرب ، ط

رينهتارت دوزى : املعجم املفصتتتتتتتتتتتتتتل أبمستاء املالبس من العرب ، ترمجتة أكرم فتاضتتتتتتتتتتتتتتل ، مديرية الثقافة العامة ،  .3
   1171سلسلة املعاجم ، دار احلرية للطباعة ، بغداد ،

 .  1115فردانن دى سوسري : دروس يف علم األلسنية العاملية ، ترمجة صاحل القرمادى ، دار العربية للكتاب ،  .4
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 لفارسيةاملراجع ا

   1341زهران خانلرى : فرهنك أدبيات فارسى درى ، هتران  .1

  –ه 1345هتران ، انتشارات دانشكاه ، شرين بياىن :  ريت آل جالير ،  .2

مرتضى رواندى :  ريت اجتماعى ايران ، جلدسوم ، جاب سوم ، ابجتديد نظر وأضافت ، مؤسسة انتشارات  .3
 ه    1357امري كبري هتران 

 لمية الرسائل الع

أنصتتتتتتتتتار حممد عوض   رفاعى : األصتتتتتتتتتول اجلمالية والفلستتتتتتتتتفية للفن اإلستتتتتتتتتالمى ، كلية الرتبية الفنية، جامعة  .1
   2002حلوان ، رسالة دكتوراه ، 

أهداب حممد حستتتىن مصتتتطفى جالل : الزخارف احليوانية على التحف املعدنية الصتتتفوية "دراستتتة اثرية فنية" ،  .2
 .2001الوادى ، كلية االداب ، قنا ، رسالة ماجستري ، جامعة جنوب 

 

غطتتاء الرأس يف تركيتتا ومصتتتتتتتتتتتتتتر خالل العصتتتتتتتتتتتتتتر العثمتتاِن من واقع التحف  ________________ : .3
   2014التطبيقية وتصاوير املخطوطات ، رسالة دكتوراه  ، كلية االاثر بقنا ، جامعة جنوب الوادى ، 

-1501ه/1141-107على التحف التطبيقية الصفوية )حممد عبد الاله حممد عبد   : املناظر التصويرية  .4
م( ىف ضتتتوء  موعات متحف القاهرة ، رستتتالة ماجستتتتري ، كلية االداب ، جامعة جنوب الوادى ، قنا 1731

 ،2004 

م وحىت منتصف الفرن 11-10رجب الستيد أمحد املهر: مدارس التصتوير االستالمى يف ايران واهلند منذ القرن  .5
 1111موعة متحف كلية االاثر ، جامعة القاهرة ، رسالة ماجستري ، م ، يف ضوء  11ه/12
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العرىب صتتتتربى عبد الغىن : التأثريات الستتتتاستتتتانية من الفت  االستتتتالمى حىت هناية القرن اخلامس اهلجرى "دراستتتتة  .1
   2000آثرية فنية " ، رسالة ماجستري ، كلية اآلاثر ، جامعة القاهرة ،

قائدية .ىف الفن العثماِن ، رستتتتتتتتتتتتتتالة ماجستتتتتتتتتتتتتتتري ، كلية االاثر ، جامعة القاهرة ، اندر عبد الديف : التأثريات الع .7
1111 

انصتتتتر بن حممد بن الغامدى : لباس الرجل احكامه وضتتتتوابطه ىف الفقه االستتتتالمى ، رستتتتالة دكتوراه، جامعة ام  .1
 ، جزءان 2002القرى ، 

لباقية يمورى والصتتتتتتفوى من خالل التحف انيفني حممد حازم شتتتتتتيبه : أشتتتتتتكال األواىن اإليرانية ىف العصتتتتتترين الت .1
   2002وتصاوير املخطوطات ، رسالة ماجستري ، كلية االداب ، جامعة جنوب الوادى ، 

 املراجع االجنبية 

1. Laurent Gervereau; Voir Comprendre, Analyser Les Images,  Paris, Editions La Decouverto , 
1997 , p:p34:38 

2. Shubert, et al J Ethnopharmacol1999;66:11–7 - 
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ABSTRACT 

 

Islamic manuscripts have been threatened and encountered many risks and 

difficulties that made them liable to be damaged, loosed and taken over by the 

enemies of the Islamic nation. This constitutes a very great challenge for the 

Islamic nation and a heavy burden on it that dictates the necessity of keeping this 

great heritage and taking care of it. It also necessates the need of carrying out its 

service. This is because this heritage constituted a thorough deep, a bright history 

and a well-established extension for the Islamic state along the years.  

The Centre of documentation and manuscripts in Al-Aqsa blessing mosque is 

considered one of the institutions that took into their consideration the issue of 

protecting, maintaining and keeping these Islamic manuscripts in Palestine 

especially these manuscripts in Al-Aqsa blessing mosque.  It was protecting them 

against many great risks that threatening them and trying to take it far away from 

their Islamic identity. 

In this research paper, we will shed light on this center and the types of manuscripts 

in which this center is supervising its protection, keeping out and maintaining 

them. The research paper will also discuss the main difficulties faced by this 

institution in doing this duty and the main challenges and risks that might damage 

these manuscripts. 

Key words: Manuscripts Department, Al-Aqsa Mosque, keeping, Risks. 
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 امللخص

تتهدَّد املخطوطات اإِلسالمية مجلة من اأَلخطار واملصاعب اليت جتعلها عرضة للضَّياع والتَّلف، واالستيالء عليها من 
ا لألُمَّة اإِلسالمية، وعبئاا ثقيالا على كاهلها؛ يقودها ِإىل ضرورة املسارعة يف  قبل أَعداء األُمَّة، وهذا ُيشكِ ل حتدِ ايا عظيما

له من عمق َأصيل، واتريخ مشرٍق، وامتداٍد راسخ حفظ هذا الرتاث الع ظيم ورعايته، والقيام على خدمته؛ ملِا يشكِ 
 لألُمَّة اإِلسالمية على امتداد الزَّمان. 

انة املبارك، من املؤسَّسات اليت َأخذت على عاتقها محاية وصي قصىمركز املخطوطات والواثئق يف املسجد األَ ويُعدُّ 
سالمية يف فلسطني، وخاصَّةا تلك املوجودة يف املسجد األَقصى املبارك من مجلٍة من اأَلخطار وحفظ املخطوطات اإلِ 

د بقائها، وتعمل على نزعها وسلخها من هويتها اإِلسالمية.  العظيمة اليت ُُتدِ 
انةا، كما سيتمُّ يوسنتناول يف هذا البحث التَّعريف هبذا املركز، وأَنواع املخطوطات اليت يشرف عليها حفظاا ورعايةا وص

ائرة يف سبيل القيام بعملها، واأَلخطار احملدقة ابملخطوطات فيها.  بيان الصُّعوابت اليت تواجهها الدَّ
 كلمات مفتاحية: دائرة املخطوطات، املسجد اأَلقصى، حفظ، َأخطار.
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 مركز املخطوطات والواثئق يف املسجد اأَلقصىاملبحث اأَلوَّل: 
 التَّعريف مبركز املخطوطات والواثئق.املطلب اأَلوَّل: 

 يوادن عَ ة من املراكز املهمَّة يف فلسطني اليت تُعىن ابحملافظة على املخطوطات ميُعدُّ مركز املخطوطات والواثئق املقدسيَّ 
يف ذلك الوقت السَّيد  م من ِقبل أَمني مكتبة املسجد األَقصى1891، وقد بدَأت فكرة ِإنشائه يف عام الدَّهر والبشر

توىلَّ و  م املشروع بقي متواضعاا بسبب ظروف اإِلحتالل اليت كان ميرُّ هبا املسجد األَقصى،سالمة خضر، ِإالَّ َأنَّ تقدُّ 
سعى ِإىل ِإجياد املكان، وجتهيزه، وشراء  م، حيث1889تفعيل فكرة هذا املشروع وتطويرها الدكتور انجح بكريات عام 

 ذلك العام يف املشروع النُّور بعد توقيع ات ِفاق بني احلكومة األُردنيَّة واليونسكو نتقاء الطَّاقم املناسب، مث رأىاملعدَّات، وا
(1). 

يقع مركز ترميم املخطوطات يف املدرسة اأَلشرفية داخل املسجد األَقصى املبارك، واليت تُ َعدُّ من أَعرق وأَفخم املدارس 
لطان اململوكي ىل السُّ إِ  نسبلسلة وابب احلديد، وتُ قصى بني ابب الس ِ ائط الغريب للمسجد األَ ىل احلاململوكيَّة، وتقع إِ 

ني واإِلداريني، حتت ِإشراف دائرة أَوقاف شرف قايتباياألَ  .  ويُدير املركز الدكتور انجح بكريات مع طاقم من املرّمِ 
 .(2)ة ملكية مباشرةالقدس، التابعة للمملكة اأُلردنية اهلامشيَّة، برعاية وعناي

 ويهدف مركز املخطوطات والواثئق ِإىل حتقيق اأَلهداف اآلتية:
دة املوجودة يف فلسطني، سواء  .1  راتٍ م مصوَّ ، أَ ةا صليَّ أَ  كانت خمطوطاتٍ مجع َأشتات املخطوطات من املكتبات املتعدِ 

 .ةم واثئق اترخييَّ ميكروفليمية، أَ 
يم ومعاجلة كافة ترماحلفاظ على املخطوطات املوجودة يف القدس من: التَّلف، والضَّياع، والتَّهويد، وذلك من خالل .2

حسب  ،علمي دقيق إىل ترميم حتتاجاليت  ،املوجودة يف املسجد األقصى املبارك والكتب النفيسةاملخطوطات والواثئق 
 والعامليَّة.ة فضل املواصفات العلميَّ أَ 

ابعتبارها  ،جيال القادمةونقلها لألَ  ،وتوفري البيئة املناسبة الستمرار بقائها ،صيانة وحفظ املخطوطاترمي املركز ِإىل .  ي1
 .فتخر بهيُ  اسالميً إِ  حضارايً  ترااثا 

 

                                                           
 (77م . ص )2012ترميم، عزيز العصا، ، جملة مشارف املقدسية، ينظر: خمطوطات املسجد األَقصى املبارك، رحلة  (1)
 م.٠٢٥٢-٢١-٠٢( اتريخ ٠٢( صفحة )١٤٥ينظر: صحيفة الشرق املطبوعة، العدد رقم ) (2)
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املخطوطات على  عامل معكيز على ضرورة التَّ والرتَّ  ،اثني ابلرتُّ املهتمَّ  قايف بني كلِ  ىل نشر الوعي الثَّ املركز إِ . يهدف 4
عريف والتَّ  ا،ظهاره، وإِ ايقهوحتق ا،بل لدراستهتيسري السُّ وذلك من خالل  ؛ةسالميَّ تنا العربية واإلِ من هويَّ  ساسي  أَ  ا جزء  ّنَّ أَ 

 (3)تضمنهاتفيعة اليت الرَّ  املبادئفادة من ، واإلِ اهب

اث اإِلسالمي يف القدس.املطلب الثَّاين: أَهم ِإجنازات املركز يف محاية املخطوطات   والرتُّ

يُعدُّ أْتسيس املركز وتفعيله على أَرض املسجد األَقصى الواقع حتت االحتالل الصهيوين من َأهمِ  هذه اإِلجنازات، فهو 
ده يميثِ ل حاجزاا قواًي، وسًدا منيعاا حيول دون حتقيق االحتالل أَلهدافه املتمثِ لة ابالستيالء على املسجد األقصى، وُتو 

 حتت مزاعم تلموديٍة ابطلٍة لبناء هيكلهم املزعوم.
ا جتميع شتات خمطوطات املسجد األَقصى يف مكان واحد، وُتيئة الظُّروف املناسبة حلفظهوقد لعب املركز دوراا هاًما يف 

قيَّة اليت سقطت من ور من الرُّطوبة واحلشرات املضرَّة هبا، كذلك يُعىن املركز عنايةا ابلغةا ابلدشت   وهي: القصاصات ال
ميم والتَّنظيف  ، جل من أَ  ؛االحتفاظ هباىل مجعها و واليت يسعى املختصون إِ  املخطوط بسبب سوء التَّخزين، وِإمهال الرتَّ

 .ماكنها يف املخطوطاتىل أَ عادُتا إِ إِ 
سواء  ت هبا املخطوطةاليت ابتليصابة وهو العمل على وقف اإلِ  ،ترميم املخطوطومن املهامِ  الرئيسة اليت يقوم به املركز: 

اتباع  ها من خالليص منها والقضاء علخلُّ واليت جيب التَّ  ،و البكترييةة أَ يو اآلفات احلشر أَ  ،تعلى مستوى الفطرايَّ 
 :(4)اخلطوات اآلتية 

دخال إِ  يتمُّ  خاص، مثَّ  سٍ ييف ك قدميةٍ  ي وثيقةٍ و أَ و الدشت أَ دخال املخطوط أَ إِ  يرتوجني؛ حيث يتمُّ عقيم بغاز النَّ التَّ     .1
مان القضاء ات لضة مرَّ عدَّ  هذه اخلطوةر كرَّ تتو  ،كسجني؛ هبدف خنق تلك احلشراتو خراج األوإِ  ،يرتوجنيغاز النَّ 
 عليها.

 ،فلَّ املؤَ ، به، مثل: العنوان ة مجيع املعلومات اخلاصَّ بنيِ  تُ  ،ابملخطوط ةٍ خاصَّ  ةٍ مبثابة هويَّ  وتكون ؛ةٍ خاصَّ  عمل بطاقةٍ     .2
 وراق...اخل.األَ و وعدد الصفحات  (،بعادهأَ قياساته ) ،قشاتريخ النَّ 

 
 
 

                                                           
http://al-م،  و 2000نشورات مركز األرشيف الوطين الفلسطيين، ( م44خمطوطات فلسطني واقع وطموح "بيت املقدس"، فؤاد حممد عبيد، ) (3)

mosque.org/ar-aqsa    
 (.70، 78املسجد األَقصى املبارك، رحلة ترميم )خمطوطات  (4)

http://al-aqsa-mosque.org/ar
http://al-aqsa-mosque.org/ar
http://al-aqsa-mosque.org/ar
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 ،دقيقةٍ  الكرتونيةٍ  ؛ لضمان توفري نسخةٍ صفحةا  تصوير املخطوطات صفحةا يف هذه اخلطوة  قمي: يتمصوير الرَّ التَّ     .1
 ؛تتابع فيها صفحات املخطوط

 لتسهيل استخدامها من قبل الباحث.
 يتمَّ  نْ جاب، على أَ نمن شعر الس ِ  مصنوعةٍ  ةٍ خاصَّ  ا ابستخدام فرشاةٍ ا ميكانيكيً ا جافً تنظيف املخطوط تنظيفا     .4

 تالفها.و إِ ق الورقة أَ ب متزُّ وعدم العودة؛ لتجنُّ  واحدٍ  اهٍ املسح ابجتِ  
ل عليهم االطالع ِإخراجها للباحثني؛ ليسهكذلك يرمي املركز ِإىل ِإحصاء املخطوطات املقدسيَّة احملقَّقة وغري احملقَّقة، و   

 على ما مل حيقق منها؛ ليقوموا بدراسته وِإخراجه للنَّاس، وُيْشرف على هذه املهمة اأَلخ يوسف اأُلوزبكي.
ني؛ لذلك فِإنَّ املركز يعمل عل ابتعاث  ىوأَلنَّ هذا اجلهد كبري؛ فِإنه حيتاج ِإىل طاقٍم يقوم هبذا العمل العظيم، وخاصَّة املرّمِ 

ني عددهم الثَّمانية ليساندوا الفريق اأَلول  (.5)طاقٍم جديٍد من املرّمِ 
كذلك يعمل املركز على نشر ثقافة املخطوطات وسط اجملتمع احمللي؛ وذلك من خالل تنظيم زايرات للمدارس ملركز 

دة القيمة العلمية املوجو املخطوطات، واطالعهم على قيمة املخطوطات املقدسية، وضرورة احلفاظ عليها، ونشر 
زمة للَّرتميم، واأَلجهزة اخلاصَّة ابلتَّعقيم والتَّصوير، 6)فيها (.ومن اأَلعباء الكبرية اليت يقوم هبا املركز: ِإدخال املواد الالَّ

 وذلك من خالل التَّنسيق مع وزارة اأَلوقاف يف القدس، ابلتَّعاون مع اململكة اأُلردنية اهلامشية واليونسكو.
هبا ُأصول ترميم وحتقيق املخطوطات؛ لتكون هذه املدرسة الرَّديف و  يطمح املركز ِإىل ِإنشاء مدرسٍة تُعىن بتعليم طالَّ

 . (7)املساعد ملركز الرتميم، ِإالَّ َأنَّ العائق املاديَّ يؤخر حتقيق هذا اهلدف
 فيها. خطار احملدقة ابملخطوطاتألَ يف سبيل القيام بعمله، وا ركزالصعوابت اليت تواجهها املاملطلب الثالث: 

تتعدَّد الصُّعوابت اليت تواجه مركز ترميم املخطوطات وتعيق تقدم عمله، ومن أَبرز هذه الصعوابت: االحتالل الصهيوين،  
 وتتلخَّص العقبات والعراقيل اليت يقوم هبا يف اآليت:

 ية.دخاهلا ِإىل املسجد األَقصى حتت ذرائع أَمنيٍَّة واهِإعاقة استرياد املواد الضَّرورية لرتميم املخطوطات، ومنع إِ .1
 
 

                                                           
 م.2017-4-11مت توثيق هذه املعلومة من خالل اتصال هاتفي َأجراه الباحث مع مدير املركز الدكتور انجح بكريات بتاريخ  (5)
 السَّابق. املصدر (6)
 (.70، 78خمطوطات املسجد األَقصى املبارك، رحلة ترميم ) (7)
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ميم ِإىل املركز اترةا ّمَّا يعيقهم عن أَداء .2 يقوم االحتالل إِبغالق بوَّاابت احلرم القدسِ ي اخلارجيَّة، ومينع دخول موظفي الرتَّ
 ات.طويلة كما حدث مع الدكتور انجح بكري  أَعماهلم، واترة إِببعادهم وحرماّنم من دخول املسجد األَقصى مدَّةا زمنيَّةا 

وال يقلُّ العائُق املادِ يُّ، وُشحُّ املصادر املاليَّة خطراا عن عائق االحتالل؛ فبانقطاعه ينقطع الشَّراين الذي يغذي أَنشطة 
ت املشكورة من ااملركز، وِبُشحِ ه َتْضُعف وسائل احملافظة على املخطوطات والرتاث املقدسي، فعلى الرَّغم من املساعد

ا تبقى ضئيلةا أَمام اهلجمة الشَّرسة على كلِ  ما ميتُّ للتَّاري دة لدعم نشاط املركز واستمراريته، ِإالَّ َأّنَّ  خاأَلطراف املتعدِ 
اث املقدسِ ي بصلِة، وما ينفق عليها.  والرتُّ

ل املثال: يف املرحلة واجه املركز، فعلى سبيكذلك يُ َعدُّ نقص الطاقم املشرف على ترميم املخطوطات من الصُّعوابت اليت ت
اأُلوىل من افتتاح املركز، أُرسل مخسة فلسطينيني ِإىل إيطاليا للتَّدرُّب على صيانة املخطوطات وترميمها، ِإالَّ َأنَّ أَربعة 

لشهايب أُوكلت امنهم مل ُتكتب هلم فرص العمل وفق االتفاق بينهم وبني اجلهة املسؤولة، وبقي عضو  واحد  يُدعى خضر 
  (8)إِليه فيما بعد مهمَّة اإِلشراف على تدريب الكوادر املطلوبة

ميم َأنَّ من الصُّعوابت اليت تواجه ىل املركز وطات تصل إِ املخط نَّ أَ  ،ميمثناء الرتَّ فريق العمل أَ  وذَكرت ِإحدى طواقم الرتَّ
 .(9)ضت هلاة اليت تعرَّ والكيميائيَّ  ،ةواحليويَّ  ،ةا بسبب العوامل الطبيعيَّ جدً  ئةٍ سي ِ  حبالةٍ 

 املبحث الثاين: املخطوطات املقدسية.
 املقدسيَّة بشكٍل عام.حملة عن املخطوطات املطلب اأَلوَّل:  

اث اإِلسالمي، فقد كانت حمطَّ رحال العلماء قدمياا وحديثاا، فَأدَّى  حظيت فلسطني بسهٍم وافرٍ  من املخطوطات والرتُّ
ذلك ِإىل امتالء خزائنها عامَّةا، وخزائن القدس بصورة خاصَّة بنفائس الكتب واملؤلَّفات، وحوت على نوادر املصنَّفات 

 واملخطوطات اليت ُخطَّت أبَيدي مؤل ِفيها َأو خطوط انسخيها.
 

                                                           
 م.2017-4-11استقيت هذه املعلومات من حمادثة هاتفية جرت بيين وبني الدكتور جناح بكريات بتاريخ  (8)
 .2012-2-11مقال بعنوان: خمطوطات األقصى.. ترميم التاريخ ملواجهة التهويد، نشر بتاريخ  (9)
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واصفاا ُدور املخطوطات يف القدس: $ويف كلِ  داٍر من هذه بعض املخطوطات اليت ال شكَّ  (10)يقول حممد َأسعد طلس
يتشوَّق لزايرة هذه الدُّور لكنَّ الظُّروف حالت دون وقوع ذلك، فيخرب عن رمحه هللا ، وقد كان (11) َأنَّ بعضها قيِ م #

روف تتيح يل الظُّ  نْ رجو أَ وأَ  ،ة سعييستطع زايرة هذه املكتبة على شدَّ مل أَ $قائالا:  ساخلزانة البديرية يف القدسعيه لزايرة 
 ، كذا كان حريصاا على زايرة خزانة آل اللَّحام يف القدس لنفاسة خمطوطاُتا فيقول:(12) #معرفة ما هبا من خمطوطات

ويه من خمطوطات ب العلم عن بعض ما حتصاحبها يكتب لطالَّ  ولعلَّ  ،ستطع زايرُتا وال معرفة ما فيها من نفائسومل أَ $
ا يف تلك اخلزائن اليت حوت كنوزاا يعزُّ وجود نظريه$املكتبات املقدسيَّة بقوله:  (14)ويصف فيليب طرازي ،(13) #مةقي ِ 

 .(15)بلد آخر#

ة سالميَّ إِ  ربعة آالف خمطوطةٍ كثر من أَ قصى أَ سالمية ابلقدس ضمن مكتبة املسجد األَ وقاف اإلِ فت دائرة األَ صنَّ قد و 
عت ة، وتوزَّ وبية واململوكية والعثمانيَّ يُّ عت هذه املخطوطات من الفرتة األَ لف عام، بينما مجُ ىل أَ يعود عمر بعضها إِ 

 .(16)والرايضيات وغريها ،والفلك ،واهلندسة ،والطب ،ا، بني العلوم الشرعيةصنفا  21موضوعاُتا حتت 
قرير مؤسسة حفظ الرتاث َأنَّ عدد املخطوطات اأَلصليَّة يف فلسطني يُقدَّر خبمسني أَلف ومن احملزن املبكي حسب ت

 .(17)خمطوطة َأصليَّة، مل يبق منها سوى مثانية آالف فقط
 
 

                                                           
ا ووفاة، ولد عام دك (10) م وتلقَّى حتصيله العلميَّ فيها، وأكمل تعليمه اجلامعي يف القاهرة، وبغداد، وفرنسا، وانتدب 1980تور يف اأَلدب، من أَهل حلب مولدا

اف وهو فهرس خلزانة وقللعمل يف املعهد الفرنسي بدمشق، مث بوزارة اخلارجية السورية، وله العديد من الكتب املطبوعة منها: الكشاف عن خمطوطات األ
 (.7/11م. اأَلعالم للزركلي )1828األوقاف يف العراق، الرتبية والتعليم يف اإِلسالم، تويف عام 

 (78ينظر: خمطوطات املسجد األَقصى املبارك، رحلة ترميم )  (11)
 (.11املخطوطات العربية يف فلسطني، صالح الدين املنجد،  ) (12)
 املرجع السابق. (13)
سرة أثورية. أفيليب دي َطر ازي، مؤرخ الصحافة العربية. أديب من أعضاء اجملمع العلمي العريب ، ومن أعيان السراين الكاثوليك. أصله من املوصل، من  (14)

ة واتسعت ثروته. ودأب على ر هاجر أسالفه إىل حلب. وتفرقوا يف بالد الشام ومصر ، وتعلم يف املدرسة البطريركية مث بكلية اآلابء اليسوعيني. واشتغل ابلتجا
 (2/178م. اأَلعالم للزركلي )1827التأليف والكتابة يف اجملالت وبعض الصحف، تويف عام 

 م.1842( دمشق، 20ُدور كتب فلسطني ونفائس خمطوطاُتا، جممع اللغة العربية، جملد ) (15)
 ، موقع اجلزيرة نت. 2012-2-11اد أسيل اجلندي بتاريخ خمطوطات األَقصى، ترميم التَّاريخ ملواجهة التَّهويد، تقرير من إعد (16)
 (. 287ص) 2008، كانون الثاين، 244ينظر: الرتاث العريب املخطوط يف بيت املقدس، ِإايد خالد الطَّباع، جملَّة املعرفة، العدد  (17)
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ومن املؤمل أَيضاا ما ذكره الدكتور يوسف زيدان، َأنَّ هناك جمموعة أُخرى من املخطوطات العربية بيد اليهود، منها ما هو 
 " أو املكتبة القومية اليهودية JNULموجود يف اجلامعة العربية يف القدس، وهناك جمموعة ُأخرى حمفوظة فيما ُيسمَّى "

ن حمتوايُتا نكاد نعرف ع الاجلامعية يف القدس، وهناك جمموعة ُأخرى ُتسمَّى جمموعة شالوم يهودا. كلُّ هذه اجملموعات 
ها نَّ املذكور شالوم قام بفهرسة اجملموعة اليت ميلكها، وصوَّرها على ميكروفيش، وعرض. ويضيف زيدان: أَ قل القليل أَ الَّ إِ 

منها  %80للبيع للمهتمِ ني بقيمة اثنني وثالثني أَلف يورو، ُمدَّعياا َأنَّ جمموعته تضمُّ مخس ومخسني أَلف خمطوط، 
ن الثالث إىل العاشر!!، ويضيف أَيضاا َأنَّ يعود اترخيها ما بني القر  1000عنوان، منها  1000ابلعربية، حتوي على 

 . (18)هناك أَربعمائة عنوان يف هذه اجملموعة مل يذكرها بروكلمان أَو َأي فهرس من فهارس املخطوطات
 واملواد الرتاثية. من املخطوطات دائرة املخطوطات املقدسيةرصيد املطلب الثَّاين: 

كثرها شهرة، داخلها كثرياا من املخطوطات، يبلغ تعدادها العشرة، ِإالَّ َأنَّ أَ ينتشر يف القدس كثري من املكتبات اليت حتوي 
وأَنفسها خمطوطات مكتبتان: دار كتب املسجد األَقصى، ودار كتب آل اخلالدي، وسنبني يف هذا اجلدول عدد 

ليل الذي َأصدرته اإِلدارة العامَّة للم طوطات كتبات واملخاملخطوطات يف كل مكتبة من مكاتب القدس حسب الدَّ
 (19) م، وذلك على النحو اآليت:2000بوزارة الثَّقافة ابلسلطة الفلسطينية عام 

 
 

                                                           
 م.1877، 70ص  ، العدد األول،2ينظر: املخطوطات العربية يف فلسطني، خريية قامسية، املورد اجمللد  (18)
 .78-77ينظر: املرجع السابق  (19)

 اسم المكتبة
مخطوطا

 ت جيدة

مخطوطا

ت 

 متوسطة

مخطوطا

ت ذات 

 عيوب

مخطوطات 

 أصلية

مخطوطا

ت 

 مصورة

مخطوطات 

غير 

 مفهرسة

مخطوطا

ت تم 

 انقاذها

عدد 

 الفهارس

عدد 

المخطوطات 

 في كل فهرس

دار  مكتبة

إسعاف 

 النشاشيبي

 --- لم ينشر 040 0 0 000 040 0 0

مكتبة 

المسجد 

 األقصى

080 760 760 0000 0 1000 0 0 000 

مكتبة 

مؤسسة 

إِحياء 

 التراث

0600 470 0 470 0600 0900 470 0 00 
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اسم 

 المكتبة

مخطوطا

 ت جيدة

مخطوطا

ت 

 متوسطة

مخطوطا

ت ذات 

 عيوب

مخطوطا

 ت أصلية

مخطوطا

ت 

 مصورة

مخطوطا

ت غير 

 مفهرسة

مخطوطا

ت تم 

 انقاذها

عدد 

الفهار

 س

عدد 

المخطوطا

ت في كل 

 فهرس

مكتبة 

جامعة 

 القدس

0 0 080 080 0 0 0 1 110 

مكتبة 

األنصار

 ي

0 000 0 000 0 000 0 0 0 

المكتبة  

 الخالدية
000 0 878 1078 0 1078 100 

تحت  0

 الطبع
-- 

مكتبة 

 الخطيب
70 0 00 100 0 100 0 0 0 

مكتبة 

 البديري
644 0 000 644 0 000 0 0 000 

جمعية 

الدراس

ات 

 العربية

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 بيت املقدس: )املخطوطات الفريدة والنادرة والنفسية(أمهية خمطوطات  املطلب الثَّالث:

 النُّسخة النَّادرةَأو نفيسة. ف، َأو فريدة، خمطوطة اندرة ال بد لنا قبل اخلوض يف هذا الباب َأن نوضِ ح املقصود من قولنا
لفريدة فهي ا املخطوطة امَّ قل. أَ خرى منها على األَ أُ  يف العامل قليل، لكن توجد نسخ   املخطوط عدد نسخ نَّ أَ  :عينت

انت هلا ميزة معينة ذا كطلق وصف النفيسة على املخطوطة إِ يُ حظة. بينما النسخة الوحيدة املوجودة يف العامل حىت اللَّ 
منسوخة خبط   ، أو تكونمجايل ٍ  بشكلٍ  و تكون مزركشةا سخ، أَ قدم من بني بقية النُّ ن تكون األَ كأَ : ن قيمتهاترفع م

 . (20)املؤلف نفسه، وهنا يكون منبع نفاستها
 يت جتعل املخطوطهم املي زات الخرى أَ العلمية والقيمة املرجعية من جهة أُ  جهة، وأمهيتهنفاسة الكتاب ونُدرته من  دُّ وتُع

 إىل بيت املقدس. حياء رحالت العلماءواليت لعبت دوراا هام اا يف إِ  ،هل العلمحمط نظر أَ 
 
 

                                                           
 . م2012-9-12إنقاذ ثروة خمطوطات املسجد األقصى قبل ضياعها، إعداد هنادي قوامسي، نشر بتاريخ  (20)

http://raseef22.com/culture/2015/08/12/saving-manuscripts-in-the-al-aqsa-mosque-library/ 
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فمن املخطوطات النَّفيسة يف القدس: خمطوط الشِ فا للقاضي عياض، الذي ذكره القامسي يف ِإحدى رحالته ِإىل القدس، 
 فقال: 

نها الشفاء من نفائس كتبها ، وترددت إليها كثرياا ، واستعرت موملا زرت املكتبة اخلالدية يف جوار احلرم طالعت بعضاا $
 (21) #للقاضي عياض ، عليه مساعات كثري من احملدثني ، وهو مقابل على نسخة مقابلة على نسخة املؤلف

. ووي ةالنَّ  خمطوطة األربعنيومن النُّسخ النَّفيسة من املخطوطات يف املسجد األَقصى ما ذكره يوسف اأُلوزبكي عن 
ة، ولكن نسخة املسجد األقصى ُنِسخت عن نسخة املؤلف وويَّ ربعني النَّ خمطوطة لألَ  200: "يف العامل ما يقارب فقال

بع ووي ة، وهذا منربعني النَّ قدم نسخة لألَ عاماا فقط، وتعترب أَ  10مباشرة، وهي قريبة من عصره، فهي تبعد عن وفاته 
:  نفاستها".  آن" لإلمام قصى مثل خمطوطة "الربهان يف علوم القر خرى يف األَ نفيسة أُ  وهنالك خمطوطاتويضيف قائالا

 .(22)بيهت بيد ابن املؤلف عن نسخة أَ طَّ ا خُ ّنَّ الزركشي، ومنبع نفاستها أَ 
ما عن أَقدم املخطوطات املوجودة يف املسجد األَقصى كما ذكر الدكتور انجح بكريات، فهو خمطوط للقرآن   ََ َأ

 الكرمي مكتوب على جلد الغزال، يعود عمره إىل أَوائل األموية.
طوطاا ويذكر بشري بركات املهتم ابملخطوطات َأنَّ املكتبة البديرية حتوي على ست خمطوطات فريدة، وستة وعشرين خم

 (23)اندراا، وسبعة وعشرين خمطوطاا تقريباا خبط يد املؤلِ ف نفسه
لحق هبا و مُ  عالملة و مقروءة على جمموعة من األَ مقابَ مسلم مام ابع من صحيح اإلِ فر الرَّ الس ِ وهناك نسخة  نفيسة من 

د سخ النَّفيسة يف مكتبة املسج، والتَّمهيد لأَلسنوي من النُّ ه  مبصر 717ربيع األول من عام  20طبق مساع بتاريخ 
 .(24)األَقصى

                                                           
 .2007-7-7خطوطات فلسطني، حممد كالب منشور على موقع مؤسسة القدس حتت عنوان بتاريخ رحالت ومراسالت األعيان مل(21)

http://www.thaqafa.org/site/pages/details.aspx?itemid=118#.V2m9q_l87Uk 
 .م2012-9-12إنقاذ ثروة خمطوطات املسجد األقصى قبل ضياعها، إعداد هنادي قوامسي، نشر بتاريخ  (22)
 م. 2010-2-24مسرييت مع خمطوطات بيد املقدس، بشري بركات، نشره موقع الواثئق واملخطوطات الفلسطينية بتاريخ  (23)
  http://wadod.org/vb/showthread.php?t=7196مركز ودود للمخطوطات،  (24)
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حتصيل  :افضائل بيت املقدس ، عنواّن يفخمطوطة اندرة أَمَّا النُّسخ الفردية فلعلَّ َأمهَّها ما ذكر يوسف زيدان وهي 
 يةهجر  771املتوىف سنة  األنصاريهري ابن هشام الشَّ  للنحويوهى من األعمال غري املعروفة  ،األنس لزائر القدس

 )25 (هجرية 801واملخطوطة طريفة  ، قدمية نسبياا ، يعود اتريخ كتابتها إىل سنة ،
 اخلامتة والتوصيات :

بعد هذا التطواف السريع يف مكتبات وخزائن املخطوطات يف القدس الشريف يظهر لنا حجم القصور يف حفظ هذا 
ات، املسلمني، وقلَّة بضاعتهم يف علم املخطوطالرتاث اإِلسالمي من عبث البشر وعوادي الدَّهر، وهذا بسبب جهل 

على الرَّغم ّمَّا ميثله من عمق اترخيي لألُمَّة اإِلسالمية، وارتباط وثيق جبذورها، وبيان ملاضيها العريق، كما ظهر مدى 
ييبها عن الواقع غاهلجوم الشَّرس على مقِ درات األُمَّة العلميَّة من قبل االحتالل الصهيوين وحماولة االستيالء عليها لت

 وفصلها عن حياة األُمَّة.
وهذه بعض التَّوصيات الواجب َأخذها بعني االعتبار ليتسىن لألمة تاليف ما وقع منها من تقصري جتاه اترخيها وتراثها، 

 وهي اآليت:
ميم واألَنشطة املرادفة له، من ذلك أتسيس مدرسة تُعلِ م  .1 تدرس و زايدة اإِلنفاق املايل لَدعم جهود الرتَّ

ُأصول التَّحقيق، وخدمة املخطوطات، حفظاا وترميماا وصيانة لتحقيق املخطوطات املقدسية، لُتخر ِج 
 َأجياال حترس ماضيها وحاضرها ومستقبلها.

إصدار فهرس موحد جبمع خمطوطات القدس يف كتاب واحد، يشرتك فيه َأصحاب الشأن واخلربات،  .2
 ىن حصر ومعرفة األعداد الكلية للمخطوطات أبَنواعها.ويُعتىن بنشره على َأكثر من صورة، ليتس

تسليط الضوء إعالميا أكثر على تراث القدس وخمطوطاُتا، وذلك من خالل عقد الندوات وورشات  .1
العمل، وِإقامة الربامج التلفزيونية، إلظهار هذا الكنز املدخر يف القدس، ويف املقابل يفضح ّمارسات 

 ىل االستيالء وتدمري هذا املخزون الثقايف الكبري.االحتالل الصهيوين الرامية إ
 
 

                                                           
 17، 12املكان واإلنسان، معهد املخطوطات  العربية ، القاهرة املخطوطاُت املقدسيُة املفهرسة، يوسف زيدان، الندوة الدولية : تراث القدس ، ذاكرة  (25)

 .2007نوفمرب 
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 املصادر واملراجع.
 م.2002الزركلي، دار العلم للماليني/بريوت،  فارس بن علي بن حممد بن حممود بن الدين اأَلعالم، خري .1
الثاين، ، كانون 244الرتاث العريب املخطوط يف بيت املقدس، ِإايد خالد الطَّباع، جملَّة املعرفة، العدد  .2

 م.2008
 م.1842( دمشق، 20دور كتب فلسطني ونفائس خمطوطاُتا، جممع اللغة العربية، جملد ) .1
 م.1892، صالح الدين املنجد، دار الكتاب اجلديد، بريوت: لبنان. املخطوطات العربية يف فلسطني .4
 الوطينخمطوطات فلسطني واقع وطموح "بيت املقدس"، فؤاد حممد عبيد، منشورات مركز األرشيف  .2

 م. 2000الفلسطيين، 
 م.1877، 70، العدد األول، ص 2املخطوطات العربية يف فلسطني، خريية قامسية، املورد اجمللد  .7
 . م2012عزيز العصا، ، جملة مشارف املقدسية،  ،خمطوطات املسجد اأَلقصى املبارك، رحلة ترميم .7
  .(٠٢( صفحة )١٤٥العدد رقم ) ،صحيفة الشرق املطبوعة .9
م 2012-2-11، أسيل اجلندي، مقال نشر بتاريخ .. ترميم التاريخ ملواجهة التهويد األقصى خمطوطات .8

 على موقع اجلزيرة نت.
-7رحالت ومراسالت األعيان ملخطوطات فلسطني، حممد كالب، موقع مؤسسة القدس بتاريخ  .10

7-2007. 
 م2012-9-12خ ، هنادي قوامسي، نشر بتاريإنقاذ ثروة خمطوطات املسجد األقصى قبل ضياعها .11
مسرييت مع خمطوطات بيد املقدس، بشري بركات، موقع الواثئق واملخطوطات الفلسطينية بتاريخ  .12

  م.24-2-2010
 http://wadod.org/vb/showthread.php?t=7196مركز ودود للمخطوطات،  .10

14. http://al-aqsa-mosque.org/ar 

10. http://raseef22.com/culture/2015/08/12/saving-manuscripts-

in-the-al-aqsa-mosque-library/ 

 

 

http://wadod.org/vb/showthread.php?t=7196
http://al-aqsa-mosque.org/ar
http://raseef22.com/culture/2015/08/12/saving-manuscripts-in-the-al-aqsa-mosque-library/
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16. http://www.thaqafa.org/site/pages/details.aspx?itemid=019#.

V0m8q_l96Uk 

 
 

http://www.thaqafa.org/site/pages/details.aspx?itemid=319#.V5m8q_l96Uk
http://www.thaqafa.org/site/pages/details.aspx?itemid=319#.V5m8q_l96Uk
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ABSTRACT 

 

The Islamic heritage is a valuable asset, because it reflects the glory and pride of 

the nation, and represents its history, thought, science and life. The Muslim 

scholars have paid their attention to many sciences, including the "science of 

manuscripts," which the successor of the predecessor gave great attention to 

manuscripts. The successors studied and categorized, and achieved its texts, and 

completed the deficiency and removed the increase, and attributed each 

manuscript to its author. Without the efforts of investigators and researchers in 

manuscripts, we would have missed a huge number of important printed books. 

Their job was to search for the manuscripts, to determine their importance, to 

verify the authenticity of the manuscript, to correct the name of the author and to 

attribute it to him. As well as the Muslim scholars  refer the texts to its origins and 

sources, and the author may be wrong, pointing out the different versions and the 

different versions of each word, and to make sure  the likely authenticity after 

study. The aim of this paper is to find out the book "Taibseer al-Rahman" from the 

books of interpretation adopted by the Imam al-Mu'aimi in the Quranic miracle. 

The author in his interpretation of the care of moral, organizational and 

organizational miracles; through the masterpieces that he turned to, which made  

his interpretation book is rare. The researchers followed the method of induction 

and descriptive analysis; in the research by analyzing the purposes of the 

 manuscripts, and showing the desired objectives, with the study of the 

bibliography of the author, and mentioned some of the doctrines of his words, and 

his methodology in the writing of the manuscript, and his impact of those of 

interpreters who came after him. 
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 امللخص

القى اهتمام   . فقد ثل اترخيها وفكرها وعلمها وحياهتايُ و   ،مة وعّزهايعكس جمد األ  ألن ه  ؛نفيسة    ثروة  الرتاث اإلسالمي    ن  إ
 ،وهوه وصنفُ فدرسُ   ،لف عناية كربىالذي أواله اخللف عن الس    "املخطوطات    علمُ "ومن ذلكم    ،علماء املسلمني وعنايتهم

يف  والباحثني لوال جهود احملققنيو  .ىل مؤلفهإونسبوا كل خمطوط  ،وأزالوا زايدته وأكملوا نقصهُ  ،وحققوا نصوصه
 وحتديد  ها،؛ حيث كانت وظيفتهم التفتيش عنمن الكتب الرتاثية املهمة املطبوعة هائال   ا  عدد الفتقدان املخطوطات

ىل أصوهلا إويردون النصوص كما   ،سم مؤلفه ونسبته إليهاصحة و  ،صحة الكتاب املخطوطوالت حقق من  ،أمهيتها
 ٍة،ختالف الرواايت يف كل لفظاو  ،ختالف النسخاىل إشريين مُ  ،ما قد يكون أخطأ فيه املؤلفو  ،ومصادرها األساسية

 .ىل ما يرجح صحته بعد الدراسةوإ
يف اإلعجاز لإلمام املهائمي من كتب التفسري املعتمدة " تبصري الرمحن"الوقوف على كتاب  إىلالورقة  هذه دفُ هتَ     

من خالل الروائع واللطائف اليت  ؛ابإلعجاز املعنوي والتنظيمي والرتتييب العنايةيف تفسريه ؤلف املفلقد أوىل  القرآين،
الباحثون على املنهج االستقرائي، والوصفي التحليلي؛ يف البحث وذلك ساَر    ,ليها مما جعله من التفاسري النادرةإلتفت  ا

بتحليل مقاصد املخطوطات، وبيان األهداف املرُجوة منها، مع دراسة ترمجة املؤلف، وذكر بعض لطائف أقواله، ومنهجه 
 يف كتابه املخطوط، وأثره فيمن جاء بعده من املفسرين.

 
 املقدمة : 
فصال؛ ليتفكر فيه أويل األلباب, والصالة والسالم على البشري النذير, اهلادي املبعوث ومُ   كما  أنزل الكتاب مُ احلمد هلل  

ثقيال أكثر من مخسة ماليني خمطوط   له الطيبني األطهار, لقد ترك العرب واملسلمون ترااثآرمحة للعاملني؛ نبينا ممد وعلى  
 أن يُعىن به يف مراحل متقدمة يف اجلامعات حىت ال يبقى هذا العلم خزين الرفوف مل حيقق منها إال الَنزُر البسيط, البد  

ورحم هللا األوائل لوال ما بذلوه من جهود تكللت بني أيدينا اليوم والصعوابت اليت واجهتهم يف التدوين, لذلك يتوجب 
يتناول   أن تقرتن بتحقيق علمي  العلوم البد    صخي  ام  على أهل العلم وإن تقدمت هبم التقنية أن ال يرتكوه بال عناية, أم ا

عن تصحيح جوانب  فضال   التارخييةلواقع االجتماعي والسياسي والديين الذي كان سائدا يف فرتة من الفرتات ا دراسة
يكن أن نرده إىل زمن  قدي   مبا فيها اللغة اليت كتبت ودونت فيها تلك املخطوطات, إن التحقيق علم   ،علمية أخرى

, حني أشار على املسلمني أال يكتبوا عنه شيئا سوى القرآن الكري, كي يظل النص القرآين يقينا, مكما   ‘يب الكري لن  ا
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, فاملخطوط حيمل القرآن, وحيمل احلديث الش ريف, وحيمل اتريخ األمة واللبنة األساسية حلضارهتا, حيمل صحيحا    اثبتا  
وما هذا إال ت إليه الغرب, وبىن عليه مهه وشغلُه, وانطلق منه, وسجله لنفسه, كل علم وثقافة, فلنبادر إىل ما التف

يف مرحلة كانوا هم سادة املعرفة واالنتشار الثقايف يف العامل، ويومها كانت  ،أتكيد على مكانة العرب بفضل اإلسالم
 ؛وما زالت هناك جذوة أمل مل نفتقدها بعد , عملية اإلبداع الفكري والعلمي تنطلق من هذه البقاع املباركة من العامل

دسة والبيطرة والزراعة، ابإلضافة إىل الرتاث تشري إىل أن أنظارا  علمية تتجه إىل إحياء تراثنا العلمي؛ يف اتريخ الطب واهلن
ومل يكتف العرب واملسلمون ابحلفاظ على , األديب والتارخيي؛ انهيك عن الرتاث الفقهي والدراسات اإلسالمية عموما  

والفكري، بل كان هلم الفضل الكبري يف احلفاظ على تراث األمم األخرى، الذي نقله العرب إىل  ،تراثهم العلمي
, علما أبن طريق هدا  للحضارات الالحقة؛ بناءا  وعطاءا  م، وتفاعلوا معه، وأتثروا به وبنوا عليه، وكان طريقا  ممَُ حضارهت

العمل يف حتقيق الرتاث ليس ابألمر اهلني املتيسر لكل طالبيه بل حيتاج إىل دراية واطالع على أعمال اآلخرين, والتفريق 
منها احملقق والقارئ معا , كل هذا اجلهد يتكلل بظهور كتاب مل  د لضرورية مما يستفيمثال  بني التعليقات الضرورية وغري ا

 يكن ليظهر لوال التحقيق، وخوض غماره، وإخراج املعاين املستفادة منها، ومن هنا جاءت أمهية التحقيق.  
 , وخامتة:ثالثة مباحثمقدمة و  ىل:إوعلى هذا األساس مت تقسيم الورقة  

، وبياُن األهداف  املرُجوة منها.املبحث األول:    حتليُل مقاصد  حتقيق  املخطوطات 
 .دراسُة ترمجة  حياة اإلمام املهائمي، وذكُر لطائفه  وأقواله  يف التفسرياملبحث الثاين:  

ر يف تفسريه، وأثرُُه فيمن جاء بعده من  املبحث الثالث:  رينمنهُج اإلمام املفسّ   .املفسّ 
 ون.ليها الباحثإاليت توصل  والتوصيات  النتائج  أهم  اخلامتة:  

 : حتليل مقاصد  حتقيق املخطوطات, وبياُن االهداف منه:املبحث األول

وإخراجه للقارئ   ،1كما وضعه مؤلفه, دون الزايدة عليه  التحقيق هو تقدي املخطوط صحيحا    الغاية عند احملققني أن    تتفقُ 
 ,الغريب االستشراقي : النوع االولنينوع تتكون من ملقاصد يف حتقيق املخطوطاتا ويكن القول أن  لتعم  الفائدة منه، 

خا اثنويه سَ عد نُ ان تُ هذه املظ على الرغم من أن   صوص من مظاهنا,إىل ختريج الن   يلُ تَ  مدرسة االستشراق عامة ال فإن  
وشرح غريبه,    ،ص وفهمه للقارئ, بتوضيح الن  اعتنائهمإضافة إىل عدم    طا  ق  صلح سَ تُ   صل املنشور, فقد تقوم حتريفا, أوألل

 
 .    1عامل الكتب . ص. .والتطبيقحتقيق املخطوطات بني النظرية . م 1993 جمذوب .د طالل  سعد .د فهمي  (1)
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الذي  :وع الثاينا الن  وأم   أو تفصيل املبهم. املؤلف, دون شرح الغريب, ريدهُ ه يُ سبون أن   الكتاب كما حيَ ي قدت يريدون بل
املنهج وطريقة تناول  من حيثُ , كالفقد أختلف أسلوب كتابتهم ش   ,العرب الذين كتبوا يف هذا الفنّ  يتمثل أبساتذة  

ن نشر جديرة ابلتنويه والتقدير, أل النبيلة الظاهرةهذه  أن   والشك   .2جياز والتوسع, من حيث اإلاملوضوع, وحجما  
 للماضي وفهمه, من أجل بناءٍ  داعية   التفاتة  وابلتايل هو  وهو من أجلّ  العلوم للرتاث,هو إحياء  ااملخطوطات, إّن  

رمحهم  علمائنا أن   ال يعينن كان املستشرقون قد بدأوا, منذ أوائل القرن التاسع عشر بوضع القواعد إو  سليم. مستقبلٍ 
 ا, ووضع رمز لكلهَ أوثق    واختيار  ,سخبني الن    بلةاملقايف املاضي مل تكن لديهم قواعد لتحقيق املخطوطات من حيث    هللا

 .جهود العلماء املسلمني يف إحياء الرتاث وحتقيق املخطوطات  , ألن  هذا يعترب جهد منسخةٍ نُ 

هذه املزاعم تتبدد أمام  قتبس عن املستشرقني، وابختصار فإن  حتقيق املخطوطات مُ  فن   زعم بعض الباحثني أبن      
 :تية، وهييف املعامل اآل  جهود العلماء املسلمني، واليت جتلت  

 املقابلة بني النسخ.  .1
 التصحيح والتضبيب.  .2
 عالج السقط.  .3
 عالج الزايدة.  .4
 .من خالل الضبط  عالج التشابه بني احلروف  .5
 صنع احلواشي.   .6
 عالمات الرتقيم.  .7
 لرموز التعقيبية، وعالمات اإلمهال.استخدام ا  .8
 استخدام االختصارات.  .9

 التعريفات والتخرجيات والتنبيهات وسائر أنواع التعليقات..   10
القبول بتدوين العلم  االعتماد على الرواية الشفوية وبعد أن ت   م حباجة إىل هذا العلم بعد ما قل  قد رأى العرب أهن       

اجلامعات  أهتمت  , وقد يف ذلك ومما ينبغي االهتمام به التفريق بني اخلطوات اليت يقوم هبا احملقق وبني العلوم املساعدة  
وحاهتم من أطرُ  كجزءٍ   ابختصاصهمبتشجيع الباحثني لديها, على حتقيق خمطوطات تتعلق  العربية وهلل احلمد والفض ل

 
 . ومعه كتاب املستلهم يف معرفة رموز األقالم. 1دار الفكر. دمشق .  ص.  منهج حتقيق املخطوطات .م . 2003 الطباع . اايد خالد الطباع .( 2)
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ما حتقيقا علميا,  ةصول على درجة علميه عليا, كاملاجستري والدكتوراه, من خالل حتقيق خمطوط , فأجاز احلالعلمية
 هدافكرب من األألا هلم  ايكاد يكون و  .3جديد إبداعيٍ  ابعتبار حتقيق املخطوطة ونشرها ال يقل أمهية عن كتابة حبثٍ 

تلك الصيحات  هو رد  من التحقيق بعد إخراج الكتاب ُمققا وسليما  من األخطاء إن وجدت اهلدف الثاين األمسى 
هراي, وكم هلم من ماوالت ايئسة ان ظ  يبغون هبا أن ننبذ هذا الرتاث ونطرحه وراءَ واليت    الثقايف  األستعماراليت يرددها دعاة  

 .4املبارك  رحا الص  ذات اليمني وذات الشمال كي يهدموا هذ 

 ،متواصال    وأحلوا يف ذلك إحلاحا    ,رقحاولوا أن يقضوا على الكتابة العربية ليقطعوا ما بني حاضر العرب وماضيهم املشّ     
خصيصة من خصائص العربية   أهم    فباءوا من بعد ذلك ابلفشل وجهدوا أن حياربوا اللغة العربية الفصيحة فنادوا أن ندعَ 

تعلوهم  زيٍ فعادوا يف خ   ,القرون قرون  انءت به فيما يزعمون بعدَ  ئا  عب ُيشكلُ  ذلك الن   ؛إعراب الكلمات مثال   فنلغي
 ،واملثالبَ  هون املطاعنَ فما زالوا يوجّ   ،فنقوهلا فوضى بال نظام ؛هاري ياس اللغة ومعمن مقايي أرادوا أن نتخلص   ,اخليبة

، ولكن ما كان من هذا إال أن سخَر هللا تعاىل رجاال  حفظ هللا هبم هذا الرتاث النفيس، وقاموا من شأنه هتوينا ويُهونونَ 
 مجيع البالد، وضعوا فيها القواعد واأُلسَس اليت يُكن خبدمته  على أحسن  وجٍه؛ من خالل مؤلفاهتم الرائعة اليت تنتشر يف

 . من خالل متابعتها أن َيسرَي عليها طالب العلم يف هذا اجملال

 وفيه مطلبان: :  املبحث الثاين

 :5التعريُف ابملؤلف  الشَّخصية،ؤلف  حياة امل  : دراسةُ املبحث االول

 
   .1. ص. حتقيق املخطوطات بني النظرية والتطبيقم. 1993.  ذوبد طالل جمسعد .  فهمي د(  3)
 . 7القاهرة. الناشر مكتبة اخلاجني. ص.  .حتقيق النصوص ونشرهام. 1998 هارون . عبد السالم.( 4)
دار الكتب  :. لبنان بريوت. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  . م1993. مصطفى بن عبدهللا القسطنطيين .ترمجة املؤلف يف: حاج خليفة انظر( 5)

 –بريوت  .إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .  م1992.  إمساعيل ابشا البغدادي  .البغداديو .  339.ص.  1  . ج.العلمية
هدية العارفني أمساء املؤلفني وأاثر   . م1992 .إمساعيل ابشا البغدادي .والبغدادي .651 . ص.4 ج..614. 53 .ص.3. ج. دار الكتب العلمية :لبنان 

أجبد العلوم الوشي املرقوم يف بيان أحوال   .م1978.  صديق بن حسن القنوجي  .. والقنوجي388  .ص.1  ج.  دار الكتب العلمية.:  لبنان   –. بريوتاملصنفني
 .بن عبد العلي احلسين الطاليب الدين  رخف  .. والطاليب219 . ص.3 . ج.وزارة الثقافة واإلرشاد القومي  . منشوراتعبد اجلبار زكار. ت : دمشق .العلوم

. 261 .ص.3 . ج.1ط.  دار ابن حزم. :لبنان  –بريوت.  ع والنواظرإلعالم مبنفي اتريخ اهلند من األعالم املسمى بنزهة اخلواطر وهبجة املسام ا .م1999
 .خري الدين الزركلي .الزركليو .  1717 . ص.2 . ج.منشورات مكتبة املرعشي  :النجفي. معجم املطبوعات العربية .يوسف اليان سركيس  .وسركيس
 . ص.4. ج. 15ط.  .دار العلم للمالين :لبنان  –بريوت .العرب واملستعربني واملستشرقنياألعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من  . م2002
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وافية عن   مل تسعفنا برتمجةٍ   -ديدلألسف الش    -الرتاجم  كتبَ   إىل أن     من الباحثنياإلشارةُ   رُ لمؤلف جتدُ لرتمجة  ال  بيان قبل  
ا انصبت  ؤلفامل  ترمجتهم يف ذكر كتبه، ومصنفاته.  ، وال عن حياته، ونشأته. وإّن 

 ه:بُ ه، لقَ ه، كنيتُ بُ ، نسَ مسهُ ا
َهائم ي أو املهايي، أبو احلسن  إبراهيم بن إمساعيل،  الدين علي بن أمحد بن علي بن   هو: عالء     

َ
ُدوم امل َخ 

املعروف ابمل
والد كين:  وهي: مهائم. ،واملهائمي: نسبة إىل القرية اليت ولد هبا ، احلنفي. وقيل: الشافعي.الد كين، الكوكين، اهلندي

 نسبة إىل هضبة الدكن ابهلند.
 .  6جماورة للبحر احمليط "كجرات"وهي انحية من   "كوكن"بندر من بنادر  نسبة إىل    والكوكين:

 والدته، ونشأته:

 بقربهـ. وكان مولده يف القرية اليت نسب إليها وهي قرية: مهائم، 776سنة:  املؤلف اتفق املؤرخون على أن  مولد  
 .مبمباي حاليا    مدينة

، وهي انحية من الدكن، جماورة "كوكن"من بنادر  :، ومهائم بندر"الدكن"قوم يف بالد من طائفة النوائت ؤلف, وامل
خوف ا من احلجاج  : طائفة من قريش، خرجوا من املدينة¬  الطربيقال    .وفيةمن علمائها الص    املؤلف  للبحر احمليط، وكان 

 بن يوسف، فبلغوا ساحل حبر اهلند وسكنوا به. 
ذا شهرة ابهرة، وماسن زاهرة، ومن فقيه ا، متكلم ا، مفسر ا، صوفي ا. وكان من كبار علماء أهل اهلند،    −املؤلف    انك    

 التأكد قبلوقد ذكر بعض من ترجم له أن ه كان يقول: بوحدة الوجود، ومثل هذه األحكام ينبغي    كبار أرابب الطريقة.
، كما ينبغي فهم كالمه على ما أراد؛ فلرمبا فهم من كالمه خبالف ما من خالل النظر العلمي يف أتليف العلماء  إطالقها

خاصة يف هذه  القول بل أراد أن يبنّي رااي  يف املسألة.، أو كان يورد موضوعا  ألحد املتصوفة ومل يُقلد صاحب أراد
 .، وهللا تعاىل أعلماملوضوعات: وحدة الوجود، واحللول، واالحتاد

 

 

 . وكحالة . 345 , 344 ص.   .القسم السابع . عة اهليئة املصرية العامة للكتاب. اتريخ األدب العريب طبتصنيف كارول بروكلمان  .وبروكلمان . 257
   . 390 . ص.2. ج. 1ط.رسالة .مؤسسة ال :بريوت. معجم املؤلفني تراجم مصنفي الكتب العربية  .م1993 عمر رضا كحالة . .تصنيف

. قال: جانب الصواب بعض من ترجم له فقال: الكوكيب والصواب هو: الكوكين نسبة إىل نزهة اخلواطر. عبد العليعبداحلي بن فخر الدين بن الطاليب. ( 6)
 هذه القرية. 
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 :هُ كتبُ 
للمكتبة اإلسالمية ترااث  غني ا متنوع ا، كثري الفوائد، متعدد اجلوانب يف تفسري القرآن وعلومه، ويف األخالق،   ؤلفترك امل   

"له مصنفات تدل على غزارة علمه، وكمال  :" ما نُصهأجبد العلوم"يف كتابه  ؤلفملامادح ا  − والتوحيد. قال القنوجي
 .  7قدرته على العلوم"

 ، وهي:ْناذج منها الرتاجموقد ذكرت كتب      
 أجلة التأييد يف شرح أدلة التوحيد. •
 آراء الدقائق يف شرح مرآة احلقائق. •
 استجالء البصر يف الرد على استقصاء النظر البن املطهر احللي. •
 إنعام امللك العالم إبحكام حكم األحكام. •
 تبصري الرمحن وتيسري املنان بعض ما يشري إىل إعجاز القرآن. •
 تفسري سورة الفاحتة. •
 الرتبة الرفيعة يف اجلمع بني أسرار احلقيقة وأنوار الشريعة. •
 رسالة يف الفقه الشافعي. وله غري ذلك من الرسائل. •
  .َّخل  ٱُّٱ  رسالة يف قوله تعاىل: •
 الزوارف يف شرح عوارف املعارف. •
 الضوء األزهر يف شرح النور األظهر. •
 حملات يف شرح الّلمعات. •
 قي وشرحه.ملعات العرا •
 النور األظهر يف كشف سر القضاء والقدر. •

   :هُ وفاتُ 
 .هـ835سنة:   يوم اجلمعة يف الثامن والعشرين من مجادي اآلخرةفيها    يف مهائم اليت ولدَ  −ؤلُف  تويف امل     

 
 

 .  3ج. ( 7)
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 وأقواله يف التفسري:  ؤلف: ذكر بعض لطائف امللثاينا  طلبامل
لسعة الكتاب, وكثرة أوراق  ،"تبصري الرمحن"مجيع اللطائف اليت جاء هبا املؤلف يف كتاب  ر  ص  من الصعب حَ     

ا، وكذلك خيتلف من   واللطيفَ  وكذلك اجلديد الذي جاء به؛ ألن  اجلديدَ  املخطوط, وال َيسعنا املقام هنا, كثري جد 
 :احلصرعلى سبيل املثال ال  لطائفه،    أمثلة من ابحث آلخر. ولكن رمبا يكن ذكر

للقرآن العظيم بعبارة سهلة وسلسة، ما جتعله من التفاسري النادرة   اآلايت فيما بينها، وتفسريهُ   أول جديد جاء به ربطهُ *
 يف هذا اجملال.

هذا األسلوب يف  للقرآن الكري، وهذا واضح يف كتابه، بل انتهجَ  ،إبراز معىن اإلعجاز املعنوي والتنظيمي أو الرتتييب*
 مجيع كتابه.

ورة، وإن سبقه إىل ذلك يف كل سُ  ث جاء تفسريها خمتلف  يالبسملة مبا يتناسب مع مضمون كل سورة، حب تفسريُ *
 ., لكن حتسُب له من االبداعات واللطائف يف حقه شريي يف تفسريه: لطائف اإلشاراتالقُ 

سورة التفويض؛ ملا "ومنها  فقال مثال  يف أمساء سورة الفاحتة:ور أبمساء مل يسبق حسب علمي هلا تسميته لبعض الس  *
 .8"فيها من االستعانة

احلمد على التسمية مع إن ه   ا ترتيبُ "وأم    بعد البسملة يف سورة الفاحتة؟. فقال:  *ومن لطائفه، ملاذا رت ب هللا تعاىل احلمدَ 
معرفة احملمود وجهات  على اجلميع بعدُ   أيضا ثناء؛ فألن ه مل ا ذكر الكامَل بذاته وصفاته، وأفعاله، عق بها ابحلمد؛ ليكونَ 

 .9محده"

ِ ِلَمنم َأرَاَد أَ  ذا قال تعاىل:* ملا ِ َكاِمَلنيم َلنيم ُلوِد َلُه رِزمقـُُهنَّ َوالمَواِلَداُت يـُرمِضعمَن َأوماَلَدُهنَّ َحوم نم يُِتمَّ الرََّضاَعَة َوَعَلى المَموم
ُلوٌد َلُه   َعَها اَل ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َواَل َموم َوُُتُنَّ اِبلمَمعمُروِف اَل ُتَكلَُّف نـَفمٌس ِإالَّ ُوسم ِبَوَلِدِه َوَعَلى المَواِرِث ِمثمُل َذِلَك وَِكسم

 
تبصري الرمحن وتيسري املنان وهبامشه نزهة القلوب يف تفسري غريب القرآن أليب بكر ممد بن عبد ه.  1295بن ابراهيم املخدوم.    املهائمي. ابو احلسن علي(  8)

 . 144.ص. 1. ج. . مصر: مطبعة بوالقالعزيز السجستاين
 . 183نفسه. ص. املصدر ( 9)
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رَتمِضُعوا َأوماَلدَُكمم َفاَل ُجَناحَ  فَِإنم َأرَاَدا ِفَصاال   ُهَما َوَتَشاُوٍر َفاَل ُجَناَح َعَليمِهَما َوِإنم َأَردممُتم َأنم َتسم  َعَليمُكمم َعنم تـََراٍض ِمنـم
ُتمم اِبلمَمعمُروِف َواتَـُّقوا اَّللََّ َواعمَلُموا َأنَّ اَّللََّ ِبَا تـَعمَمُلوَن َبِصريٌ  ُتمم َما آتـَيـم    .٢٣٣:   2البقرةالقرآن.    ِإَذا َسلَّمم

ع َر أبن ه ينتسب إليه ال إليها؛ ولذلك كان عليه   ومل يقل على الوالد؟. فأجاب عن ذلك فقال:  "ومل يقل على الوالد؛ لُيش 
 .10راه احلاكم"سوهتن ابملعروف أي: مبا يَ ال عليها، وأجرة املثل يف ذلك رزقهن أي: طعامهن  وكُ  مؤنة  

 وفيه مطلبان:  يف تفسريه: ؤلفمنهج امل: الثالثُ   ُُ ملبحثا
 ن:يف مؤلفاهتم ومصنفاهتم منهجا  للعلماء    : بيان املنهج الذي أنتهجُه املؤلف يف تفسريه:املطلب األول

قدّ مة. ومن هؤالء العلماء اإلمام الن وو  األول:
ُ
حيث بني   ،−ي أن يُفصح املؤلف مبنهجه وطريقة أتليفه للكتاب يف امل

فقال يف املقدمة:" ... وحيث أنقل حكم ا، أو قوال ، أو وجه ا، أو طريق ا، أو  "،اجملموع"ابلتفصيل ما سيذكره يف كتابه 
حاله، أو ضبط لفظة، أو غري ذلك، وهو من املشهور اقتصر على ذكره من غري تعيني  لفظة لغة، أو اسم رجل، أو

كان ما أنقله   وحيثُ ؛ غريهمقائليه؛ لكثرهتم. إال أن أضطر إىل بيان قائليه لغرٍض مهم؛ فأذكر مجاعة منهم مث أقول: و 
غريب ا أضيفه إىل قائله يف الغالب، وقد أذهل عنه يف بعض املواطن. وحيث أقول الذي عليه اجلمهور كذا، أو الذي عليه 
املعظم، أو قال اجلمهور، أو املعظم، أو األكثرون كذا، مث  أنقل عن مجاعة خالف ذلك فهو كما اذكره إن شاء هللا 

 أوضح يف مقدمته ما سيقوم به يف كتابه.  −ام الن ووي  فاإلم  ,11تعاىل"
شري البعض إىل منهجهم يف ثنااي الكتاب، أال يفصح املؤلف مبنهجه يف املقدمة، وال بشرطه وال بطريقته، ورمبا يُ   والثاين:

قدمة، ورمبا نثر من القسم الثاين الذين مل يوضحوا منهجهم يف امل ؤلفوامل وكثري من العلماء قد استخدم هذا املنهج.
 مددة:  منهجه على شكل عناصرَ   ّناذج من  ن سردكويُ   بعضه يف ثنااي كتابه. وبيانه.

 لفظه وتفكريه. ، وكأن  كالمه جاء من حرّ  النقول*مل يكثر يف تفسريه من االعتماد على املصادر، كما مل يكثر من  

 وله شاهد، ومحل النهي مطلقا  على تفسري الرأي، إذا وافق ظاهر اآلية، احملمود إىل تفسري القرآن العظيم ابلرأي هُ *ميلُ 
فاملذموم: جعل ومل يكن على حسب هوى املفسر، حيث بني أن  من التفسري ابلرأي ما هو مذموم وما هو ممود. 

رير ا له ويرتك ظاهر القرآن. واحملمود: جعل الرأي اتبع ا لداللة القرآن. الرأي معيار ا ملا جاء به القرآن، فيفسر على وفقهه حت

 
 . 363نفسه. ص. املصدر ( 10)
 .19ـ  81. ص. 1  . ج. مكتبة اإلرشاد .السعودية ممد جنيب املطيعي. .حتقيق اجملموع شرح املهذب.النووي. حيىي أبو زكراي شرف الدين. ( 11)
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. فقال بعد ذلك: وأقول ا احملتاج إليه فتفسريه ابلرأي مأمور  لو فيما ال حيتاج إليه، وأم  وقيل: املنهي تفسري املتشابه؛ ألن ه غُ 
مبا يوافق احملكم؛ فله فوائد ال حتصى. واملمنوع لك: إن حتمل النهي على مجيع الوجوه املذمومة سوى تفسري املتشابه 

   .12محله على ظاهره أو على ما يهواه"

للسورة مجيع ما حتتويها من أمساء، وأضاف أمساء آخر كان له السبق يف ذكرها، مع شرح سبب تسمية السورة ُه *ذكر 
فذكر يف سورة الفاحتة: فاحتة الكتاب، والفاحتة، بذلك. تفسريه للبسملة مبا يتناسب مع السورة اليت وردت فيها البسملة.  

الشفاء والوافية، و واملناجاة، والتفويض،  ،  وتعليم املسألة والدعاء، والكنز،  واحلمد، والشكر، واملنة، والقرآن العظيم، واملثاين
، والرقية، وأم الكتاب. مع ذكر سبب مجيع هذه التسميات، كما تيز بذكر أمساء جديدة للفاحتة. وقد ذكر والشافية

 .13، والكنز، واجملادلةالز هراء، واألمان أمساء لسورة آل عمران:  

، وأحياان  كثرية يُغفل ذلك، على طريقة التصريح ابلنزول  ذكر أسباب النزولقال  من  * كان مُ  ، فيذكر أسباب النزول أحياان 
أحل ويف بعض األحيان يذكر سبب النزول يف معرض تفسري اآلية، وال يقدم لآلية بسبب النزول. مثال  يف قوله تعاىل: 

إىل هللا ال ينايف التلذذ بغريه، ولو كان  إىل أن  التقربَ   أشارَ مث  قدم لآلية فقال:  لكم ليلة الصيام الرفث اىل نسائكم
 أحل لكم ليلة الصيام الرفث  ابلصوم الذي هو اإلمساك عن املشتهيات، فيختص ذلك بوقت اإلمساك ال دائم ا، فقال:

اخلائن فتظلمون أنفسكم بتعريضها علم هللا أنكم كنتم ختتانون أي: تفعلون خفية فعل  "  مث  يف تفسري كلمات اآلية قال:
واعرتفوا مبثله، مث   رجال   ، فقامَ ‘ ، واعتذر إىل الن يبمَ د  بعد العشاء؛ فنَ   للعقاب، ونقص حظها من الثواب. ابشر عمر

 .14"وا عليه فتاب عليكم أي: قبل توبتكممُ د  نَ 

َمال ك  يـَو م   ":ابلقراءات القرآنية إال اندر ا، وحيث وجد فيها ما يسعف تفسريه. فقال مثال  يف قوله تعاىل  ؤلف*مل يهتم امل
لشيء؛ من فمالك ا  ابأللف عاصم، والك َسائ ي، والباقون بغريها. واملادة للربط، أو الشدّ ،.    4:  1. الفاحتة"القرآن الدّ ين   

ابلتصرفات فيه، لو كمل رأيه، ومل يتعلق به حق الغري بعينه. فالوكيل والويل ليسا مبالكني؛ لعدم اشتد  ارتباطه به، فاستقل   

 
 . 112 . ص.الرمحنتبصري . املهائمي ( 12)
 . 404، 40السابق. ص. املصدر ( 13)
 . 336صدر السابق. ص. امل ( 14)



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 2, 2017 

 
 155 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

استقالهلما، والصيب واجملنون مالكان، امتنع تصرفهما؛ لقصور رأيهما، والراهن مالك امتنع تصرفه؛ لتعلق حق املرهتن 
ا تعلق ابلن ر؛ ألن  حق املستأجر إّن   *استخدم أسلوب اإلشارة حىت يف كالمه، عالوة  .15فع"بعينه، خبالف املؤجّ 

على تفسريه فأشار إىل سنة أتليف الكتاب فقال:" فلم يُعاَرض إىل مدة مثاّنائة وإحدى وثالثني من احلجج، إال معارضة 
قبل وفاته أبربع  :هـ أي831ألف الكتاب يف سنة:  ؤلفامل . ويف هذا إشارة إىل أن  16ركيكة هي ضحكة للناظرين"

 هـ.   835تويف سنة:  سنوات، حيثُ 
ويصري أهل احلق يف نعيم التحقيق ال يسهم فيه نصب يغري عليهم شراب علم "  الكبري مع العلماء، حيث قال:  *تواضعهُ 

نفس اليت جتل ى هللا هبا ألهل حق اليقني. اليقني، بل جيعله بيضاء لذٍة لشاريب عني اليقني، يصحون هبا آلايت اآلفاق واأل
مع إيّن  مل أغص غمارهم، ومل أشق  غبارهم، ومل أقف آاثرهم، وبضاعة علومي وأعمايل مزجاة، وأستار اجلهل والكسل 

 .  17"مرخاهعلي   
 املطلب الثاين: أثرُه الذي َأخذ منه من جاء بعده من املفسرين:

به، وأن أيخذ علمه وعلم غريه. فريجح بني قوله وقول اآلخرين،   املتأخر من املتقدم، وأن يتأثرَ   ََ من البديهي أن ينهل    
كثري ا، وهذا ظاهر يف كتابه حيث نقل   − ابإلمام الغزايل أتثرَ  − الشيء الكثري. واملؤلفُ  ضيف إىل أقوال من سبقهَ أو يُ 

 العابدين.من إحياء علوم الدين، ومن كتابه منهاج  

 مبن جاء بعده فأخذ منه البعض، وامتدح أسلوبه البعض اآلخر.  ؤلفث ر املوقد أَ 

ممد مجال الدين بن ممد سعيد بن قاسم احلالق  هـ(1332)ت: −القامسي, وأكثر من أتثر به وأخذ من علمه، وأسلوبه
 مثال ذلك:ومخسني مسألة.    أربعمائةمن    بما يقر   حيث نقل منه كثري ا يف كتابه ماسن التأويل، حيث يصل ما نقل منه

حتت عنوان: فصل فيما لتحري هذه املذكورات من احلكم واألسرار الباهرات. وهي حتري أكل  ,ما جعله القامسيـ 1  
"وقال املهايّي يف تفسريه: مث أشار تعاىل إىل أن ه إّنا يقطع مبته أكل ما حّرم وهو امليتة   فقال:  ،حلم امليتة وما شابه ذلك

فتتعّلق  -حتقيق ا أو تقدير ا -ها بال مطّهر من الذبح ابسم هللاوما ذكر معها. فأما امليتة فألهنا خبثت بنزع الروح من
 

 . 194. ص. تبصري الرمحنهائمي. امل( 15)
 . 108السابق. ص. املصدر ( 16)
 . 110السابق. ص. املصدر  (17)
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أرواحكم ابخلبيث فتخبث، فينقطع عنها مبة هللا. وإّنا أبيح ميتة السمك ألّن أصله املاء املطهر، فكما ال يؤثر فيه  
ه كسائر احلشرات. وأّما النجاسة، ال يؤثر نزع الروح فيما حصل منه واجلراد ألنّه حصل من غري تولد وال خبث يف ذات

  .18خبث الّدم فألنه جوهر مرتكس عن حال الطعام، ومل يبلغ بعد إىل حال األعضاء فهو ميتة"

الَِّذيَن   ، ونقل منه يف تفسريه: التحرير والتنوير، وذلك يف تفسريه لقول هللا تعاىل:رأيضا اإلمام ابن عاشو   ابملؤلفأتثر  ـ  2
ت ا ِعنمَد اَّللَِّ َوِعنمَد الَِّذيَن آَمُنوا َكَذِلكَ  ٍ ُُيَاِدُلوَن يف آََيِت اَّللَِّ بَِغريمِ ُسلمطَاٍن َأََتُهمم َكُُبَ َمقم ُ َعَلى ُكلِِ قـَلمِب ُمَتَكُبِِ  َيطمَبُع اَّللَّ

 :  35  :40.  َجبَّارٍغافر
َ َيد ي  َمن  َعر َج َعَلى فَائ َدة  َعط ف  َوع ن َد أَم ا َعط ُف َوع ن َد ال ذ يَن آَمنُ حيث قال: " ري  ال َكث ريَة  ال يت  َبني  وا فـََلم  أََر يف  التـ َفاس 

، َوَيُدل   ب  ل إل  ض اَلل  تا  ع ن َد اَّلل   َوُهَو ُموج  ت ا أَن ُه ع ن َد    َعَلى أَن هُ ال ذ يَن آَمُنوا َما عدا ال َمَهائ م ي  ... إ ذ  قَاَل: َكرُبَ َمق  َكرُبَ َمق 
ت ا ع ن َد اَّلل   . ـاحلق. اهال ذ يَن آَمُنوا، َوُهم  ال َمظَاه ُر ال يت  َيظ َهُر ف يَها ظُُهوُر  وََكل َمُة ال َمَهائ م يّ  َكل َمة  َحَسَنة ، يـَع ين  َأن  َكو نَُه َمق 

ل ُمَشاَهَدة ، فَإ ن  ال ذ يَن آَمُنوا َعَلى ق ل ت ه م  يـَو َمئ ٍذ َيظ َهُر بَـ اَل حَي ُصُل يف  ع ل م  الن اس  إ ال   ا اب  رَبُ أَت ي يد  رَب  َفز يَد اخلَ  خلَ  نَـُهم  بـُغ ُض اب  يـ 
ر ك نيَ   .  19"جُمَاَدَلة  ال ُمش 

لي بن لطف هللا فنقل ، أبو الطيب ممد صديق خان بن حسن بن عهـ(1307)ت: − الق ن وجيملؤلف ايضا, أتثر اب ـ 3
ََيأَيـ َها   :تفسري قوله تعاىل ؤلفأكثر من مرة، فنقل عن امل "فتُح البيان يف مقاصد القرآن "يف كتابه  ؤلفمن تفسري امل

ِمِننيَ  ُ َوَمِن اتَـّبَـَعَك ِمَن المُمؤم ُبَك اَّللَّ     ٦٤8:  األنفال. القرآن.  النَِّب  َحسم
املهايي يف تفسريه تبصري الرمحن: حسبك هللا وإن مل يكن معك أحد، وإن نظرت إىل السببية قال علي " فقال:    

 .20حسبك من اتبعك من املؤمنني، وإن مل أيلفهم من مل يتم اتباعهم لك فإن ملتابعتك أثرا  عظيما  يف سببية النصر"
 
 

 
ار الكتب د .لبنان  :بريوت ممد ابسل عيون السود. .. تماسن التأويل .ه1418 ممد مجال الدين بن ممد سعيد بن قاسم احلالق.القامسي. ( 18)

 . 452. ص. تبصري الرمحن املهائمي. . وانظر أصل النقل من كتاب474. ص.  1. ج. 1ط. العلمية. 
. ص.   42 . ممد الطاهر بن ممد بن ممد الطاهر بن عاشور التونسي. تونس: الدار التونسية للنشر  ج. التحرير والتنوير م. 1984 ابن عاشور.( 19)

144. 
َعبد هللا بن إبراهيم .  . تفتحُ البيان يف مقاصد القرآن   م.1992 الق ن وجي. أبو الطيب ممد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف هللا احلسيين.( 20)

كتبة العصري ة : َبريوت –َصيَدا . األنَصاري
َ
 .208 . ص.  5. ج. امل
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 منه يف كتابه   ، فأخذَ − لرسول األمحد نكريالشيخ القاضي عبد رب النيب بن عبد رب ا ممن أتثر ابملؤلفوكذلك . 4
َأَلَم تـََر ِإىَل رَبَِِك َكيمَف َمدَّ الظِِلَّ َوَلوم َشاَء   :، تفسري قوله تعاىل"أو جامع العلوم يف اصطالحات الفنون   ،دستور العلماء"

َس َعَليمِه َدلِيال      ٤٥:   25الفرقانالقرآن.     ا   ََلََعَلُه َساِكن ا ُثَّ َجَعلمَنا الشَّمم

يخ العارف الكامل الواصل ابهلل الغوا يف حبار معرفة هللا الشيخ عبدالرمحن املشهور بفقيه علي املهايي قال الش  "  فقال:    
مس ابلوجود املنبسط على الذي هو كالش    على وجوده    دل   :قدس سره ونور مرقده يف تفسريه املشتهر ابلتفسري الرمحاين

بعد الفجر قبل طلوع الشمس، الظل من إشراق نور الشمس عند كوهنا  مد   حقائق األشياء، الذي هو كالظل حيثُ 
حتت األفق على اهلواء اليت فوقها تظهر به األشياء بعد تكوهنا يف ظلمة الليل كذلك تظهر ابلوجود املنبسط على احلقائق 

  21بعد تكوهنا يف ظلمة العدم"

 :والنتائج  اخلامتة: التوصيات
والص الُة والس الُم على املبعوث رمحة للعاملني: أم ا  تتحقق الغاايت، تم  الصاحلات، وبتوفيقه  تَ  الذي بنعمته   هلل   احلمدُ      

  بعد: 

ا متعلقة    فيها فوائد كريات,  واليت  لشذراتفقد كشفت هذه الورقات عن العديد من ا      بكتاب هللا تعاىل. ولكن   ألهن 
 :أييتفيما    على شكل عناصرذكر بعضها    يكنُ 

للشيخ علي بن   ،الرمحن وتيسري املنان بعض ما يشري إىل إعجاز القرآن   الذي بني أيدينا هو: تبصريُ   ن  الكتابَ إ ❖
وقد  التعليقات،ُحق َق حتقيقا  جتاراي  بدى َخاليا  من الفوائد و هـ. والكتاب 835 /776أمحد بن علي املهائمي

 .مراتن   طبع
عتىن ابلتفسري اإلشاري، واإلعجاز املعنوي والرتتييب، وربط اآلايت ببعضها، وإظهار إالرمحن  تبصري   ن  كتابَ إ ❖

 معاين جديدة للقرآن الكري مل يسبق إليها.
 
 

 
من الفارسية    ه  وترمج  .  ت  دستور العلماء أو جامع العلوم يف اصطالحات الفنون.  م.  2000  نكري. عبد رب النيب بن عبد رب الرسول األمحد القاضي.(  21)

 .208. ص. 2ج. . 1ط.  دار الكتب العلمية. : لبنان  –بريوت حسن هاين فحص. . إىل العربية
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السلوك، وألهل العلم. إن  التفسري اإلشاري هو أتويل آايت القرآن قياس ا على إشارات خفية تظهر ألرابب  ❖
وهو تفسري مقبول بشروط. وهو غري التفسري الباطين فإن  أهل التفسري الباطين ال يقولون ابلتفسري الظاهر، 
وجيعلون التفسري الباطن هو املراد فقط. أما أهل التفسري اإلشاري فيقولون ابلظاهر وال جيعلون تفسريهم عوض ا 

 عنه، وهذا هو الفرق.
على اهلدى، حيث جاء مبعاٍن سامية   كثرية منها: اإلعجاز املعنوي: وهو اشتمالهُ   لقرآن الكري أنواع  إن  إعجاز ا ❖

 (114)التوحيد واألخالق احلميدة. واإلعجاز التنظيمي: حيث جاء القرآن منتظما  يف  وحّث على عقيدة  
مؤلفة من كلمة   من اآلايت، وكل آيةٍ   ورة مقسمة إىل عددال تدخل للبشر فيه، وكل سُ   توفيقياسورة مرتبة ترتيبا   

تتألف من حرفني فما فوق، ولكل حرف أمهيته، حبيث لو حذف ألدى إىل اختالل يف  فما فوق، وكل كلمةٍ 
 أو إعجازية.  ،لفظية  املعىن أو اختالل يف مضامنيَ 

بيه، وال ابجلرب، التشّ ال يقول: بنفي الصفات وال إبثباهتا على هنج  هأبن   منهجُه رمحه هللا يف ابب االعتقاد، ❖
 ،بيه برؤية األجسام واألع رَاض، وال بنفي الكالم النفسيفويض، وال بنفي الرؤية، وال تثبيتها على هنج التشّ والت  

 وال جبعله نفس العبارات احلادثة.
 اخلامتة:

 حظي . فقد اترخيها وفكرها وعلمها وحياهتاثل يُ و  ،مة وعّزهايعكس جمد األ ألن ه ؛نفيسة   ثروة  الرتاث اإلسالمي  ن  إ    
 ومن ذلكم الذي  ،هتمام علماء املسلمني وعنايتهماب

 ،كربى  رعاية  واخللف من علماء األمة  لفأواله الس     "املخطوطات    علمُ تبني لنا من خالل هذه الدراسة املتواضعة أبن "
 لوال جهود احملققنيو  .ىل مؤلفهإونسبوا كل خمطوط  ،وأزالوا زايدته وأكملوا نقصهُ  ،وحققوا نصوصه ،وهوه وصنفُ فدرسُ 

 .من الكتب الرتاثية املهمة هائال   ا  عدد  لفقدان  يف املخطوطات  والباحثني
يف لإلمام املهائمي  روفةكتب التفسري املع  " فهو منتبصري الرمحن"كتاب   كما كشف هذا البحث جوانب التميز يف    

من خالل الروائع واللطائف   ؛ابإلعجاز املعنوي والتنظيمي والرتتييب  العنايةيف تفسريه  ؤلف  املقد أوىل  فل  اإلعجاز القرآين،
وقد قمنا بدراسة ترمجة املؤلف، وذكر بعض لطائف أقواله، ومنهجه يف  ,ليها مما جعله من التفاسري النادرةإلتفت االيت 

 حلمد هلل رب العاملني.كتابه املخطوط، وأثره فيمن جاء بعده من املفسرين، وا
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 أهم التوصيات:

الدعوُة إىل االهتمامبالرتاث التفسريي املخطوط من خالل القيام مبزيد من الدراسات الرصينة عن التفاسري  ▪
 اليت تعىن ابإلشاري؛ هبدف التنقيب عن الصحيح، وأخذ  املقبول  منها ورد  املرفوض واملدسوس.

أن تكون هناك موضوعية أكثر يف الدراسات املتجهة حنو حتقيق الرتاث النفيس؛ وخصوصا  فيما يتعلق  ▪
 ابلتفاسري املتّصوفة ذات الطابع الوجداين الرتبوي. 

 :  املصادر واملراجع
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ABSTRACT 

 

 

This study aims at highlighting the suffering of a large sector in the Islamic world, 

namely in Africa which owns a huge stock of manuscripts, as this continent is full 

of unprocessed manuscripts that wait for search and compiling, saving them in a 

secure place, and investigating them and publishing. This triplex problem is the 

aim of this study. 

The study tackles the problems that encounter serving of African manuscripts in 

general, and the Sudanese in particular, where Sudan represents a cultural and 

locational denominator for most of African states, due to its geographical location, 

ethnic multiplicity, historical extensions, and security, economic and 

developmental conditions. 

Need to present the problems of serving African manuscripts to scholars and 

experts still exits, with the hope that these problems will find adequate attention 

as they had found adequate negligence. 

The study, after its organizational introduction and preface, comprises three 

sections. The first section treats the compiling of manuscripts, whereas the second 

approaches the suitable saving of manuscripts, and the third tackles investigation 

of manuscripts. The conclusion involves the most important findings and 

recommendations.  
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 امللخص

هتدف هذه الدراسة إىل إلقاء الضوء على معاانة قطاع كبري من العامل اإلسالمي ممثالً يف قارة أفريقيا ذات املخزون اهلائل  
من املخطوطات، حيث تزخر هذه القارة ابملخطوطات اإلسالمية غري املخدومة، واليت تنتظر الكشف عنها ومجعها، مث 

 نشرها، وهذه الثالثية هي املشكلة اليت ترمي الدراسة لبحثها. احلفظ املناسب واآلمن هلا، مث حتقيقها و 

تتوخى هذه الدراسة الوقوف على املشكالت اليت تالزم خدمة املخطوط يف أفريقيا بصفة عامة، ومنوذج الدراسة    
قعه، وتعدد إثنياته، و )السودان( بصفة خاصة، حيث متثل السودان مشرتكاً ثقافياً، وظرفياً، ألكثر الدول اإلفريقية، نظراً مل

وامتداده التارخيي، وظروفه األمنية، واالقتصادية، والتنموية، واحلاجة قائمة لعرض مشكالت خدمة املخطوط األفريقي 
على أصحاب اهلّم واهلّمة من أهل اخلربة يف هذا اجملال، من علماء هذه األمة، لعل جهودهم وعزائمهم توليها حظاً وافراً 

 انلت حظها الكايف من اإلمهال.من العناية؛ كما 

تشتمل هذه الدراسة بعد املقدمة املنهجية والتمهيد، على ثالثة مباحث، يعاجل املبحث األول قضية مجع املخطوطات    
من مظاهنا، بينما خصص املبحث الثاىن يف مسألة احلفظ السليم واملناسب للمخطوط، أما املبحث الثالث فيدرس 

 .وخامتة الدراسة تتضمن أهم نتائجها وتوصياهتا ممارسة حتقيق املخطوط،
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 :ملقدمةا
 علم ابلقلم علم اإلنسان مامل يعلم.احلمد هلل رب العاملني، 

 والصالة والسالم علي معلم البشرية، حممد بن عبدهللا، املرسل إيل كافة اخللق أمجعني. 

انئماً يتعّلق  راكدة  وأن توقظ حساً ومهاً   ركةحصاة يف بإيل املشاركة  يف إلقاء املختصرة تهدف هذه الدراسة فأما بعد:  
ابملخزون الرتاثي اإلفريقي للشعوب السودانية ) ابملعىن التارخيي املمتد( خلدمة هذه اجلهود اليت تتوارى وراء اجلدران 

لناس أبكار ل والكهوف، حمبوسة حىت عن النظر إليها، واليت نسأل هللا أن يقيض هلا من ينفض عنها الغبار، ويفض
 علومها.

 يال.تقرأه األج للنص، متجدد وعمر يد،دثوب ج حمَقَقاً يف خيرج للناس أن يف خدمة املخطوط األمر غايةإن   

العلماء  ني يديبذلك ألنه قل من يتعرض له، ويعرضه  ؛موضوع هذه الدراسة مهًا كبرياً لقد شّكل سبب اختيار الدراسة: 
 .دراسته واستثمار معارفهبغية 

ور يف مهبط أن العلم حمص اعتقدو و الكثريين أّن أفريقيا ليست موطنًا من مواطن العلم، أو املعرفة،  ن  ظَ كان وحيث   
كان البد من بيان أّن مدد األنبياء والعلوم مل تقتصر على أرض منابعها؛ بل امتد أيضاً حىت إىل الرسل واألنبياء فقط.  

هذه  نمهبا علماء، كتبوا فيها علمًا زاخراً واسعاً، ومل جيدوا لنشره منفذا، ولعل هللا جيعل  ظهرفأدغال إفريقيا القصية؛ 
 !هنا كنز ن  أب، ة مهما خفيتفيّ اخلإيل الذين يفطنون لألصوات  ؛هاً، ولو بصوت خفييالدراسة تنب

ملا يفقد من هذا املخزون  درس، بل كاد أن يفوت أوانه،يوضوع هذه الدراسة أن ملآن األوان  لقد أمهية الدراسة:
مث روب، حلا ابستمرار، بسبب اجلهل أبمهيته، واإلغفال عنه، مث العوامل الطبيعية من أمطار ورايح وفيضاانت، وكذلك

 عدم اإلمكانيات املادية. 

 مشكلة الدراسة: تكمن مشكلة الدراسة يف الكشف عن كنز املخطوطات يف أفريقيا، هذه املوءودة ظلمًا هلا، وجهالً 
ا  اإلسالمي رت خلدمتها ابلتحقيق والنشر، مسامهة يف خدمة ال االختصاصمبا فيها، مث الرغبة يف عرضها على ذوي 

 العظيم.
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هدف الدراسة : هتدف الدراسة إىل تنبيه أهل االختصاص، واملساعدة على كشف وإخراج املخزون غري املخدوم، 
، ةالغزير  ةاإلسالمي مو للعل لكم النوعي من املخطوطات ونشرها، نشراً والعمل على تسهيل مهمة الباحثني، لتحقيق هذا ا

 نفعاً ألهل األرض أمجعني. 

مصطلحات الدراسة: تسهيالً ملهمة القارئ لفهم املصطلحات، كان البد من تعريف أهم مصطلحات الدراسة وذلك  
 على النحو التايل:

 عمجو]طوطة، خم نثه[مؤ  و]خمطوطات، عه[مجو] املعاصرة:}خمطوط ]مفرد[جاء يف معجم اللغة العربية  : خطوطأواًل:امل 
 خمطوطات.  نثه[مؤ 

 .يف خط  / على خط  / خط   من مفعول اسم - 1

 يطبع ملّا ليداب مكتوب نصّ  أو وثيقة أو كتاب خَم طوط،{. وفيه: } بعد ي طبع ملّا ابليد مكتوب نصّ  أو كتاب - 2
 من املصطلحات احلديثة. [ يعترب مصطلح ] خمطوطو   .1{ بعد

 ،.من ثبوته والتيقن ،الوصول إىل احلقيقة وأ ،من التحققيف اللغة اثنياً: التحقيق: 
ِلّي َوَحِقيقَ جاء   َص  تع مل يف َمع َناه  األ  ء الث اِبت يَِقينا و )ِعن د اللغويني( َما اس  َِقيَقة( الش ي  ء يف املعجم الوسيط:})احل  ة الش ي 

َمر يَِقني َشأ نه{وكنه خالصة  .2ه َوَحِقيَقة األ 
صطلح، فلم يعرف قدمياً، وقد عرفه بعض احملدثني. ويف ذلك يقول الدكتور عبد الستار التحقيق كمأما 

}...والتحقيق يف استخدامنا العادي هو البحث هبدف الوصول إىل احلقيقة. وإذن فتحقيق الكتب هي :احللوجي
 يف معرض حديثه عن تعريف و  .3أخرى إصدارها على الصورة اليت أرادها هلا مؤلفوها{ إصدارها على حقيقتها، أو بعبارة

 

                                                           
خ ط ط ،  - 1616(، خ ط ط : 666/ 1هـ( مبساعدة فريق عمل،معجم اللغة العربية املعاصرة )1121د أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف:   )1(

 وجملد للفهارس( يف ترقيم مسلسل واحد. 3) 1م، عدد األجزاء:  2002 -هـ  1121الناشر: عامل الكتب، الطبعة: األوىل، 
 جممع اللغة العربية ابلقاهرة، )إبراهيم مصطفى / أمحد الزايت / حامد عبد القادر / حممد النجار(، املعجم الوسيط  (2)

 (.122/ 1الناشر: دار الدعوة، )
 .1م ص 2012د. عبد الستار احللوجي، حماضرة مبعهد املخطوطات ـ القاهرة   (3)
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م مؤلفه، الذي صح عنوانه، واس)}الكتاب احملقق أبنه :السالم هارون[ يقول نقاًل عن احملقق ]عبديقول  ،التحقيق
 .4{(ونسبة الكتاب إليه، وكان متنه أقرب ما يكون إىل الصورة اليت تركها مؤلفه

ن الكالم عن صحة العنوان، وعن اسم املؤلف، معقباً على الدكتور احللوجي:} إ 5ويقول الدكتور احملقق فيصل احلفيان  
 .6{وعن نسب الكتاب للمؤلف  قد انتهى، وأصبح الكالم عن أن يكون التحقيق هو قرب النص إىل مراد املؤلف

ة ض له من خالل دراسات يف جمال خدمعرّ ت   لكن كثريًا ماذا املوضوع، و هلالدراسات السابقة: التوجد دراسة مفردة 
 على النحو التايل: بعضاً من هذه الدراسات، وذك الدراسة تورد ،خطوطامل
ــ أطروحة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف املكتبات، يف معهد حبو   صاحلة حممد حممد علي/ اذةتألسل (1رقم ) دراسة 

درمان اإلسالمية، حتت عنوان )الكتاب العريب املخطوط  الدراسات النظرية ــ جامعة أم  ودراسات العامل اإلسالمي ــ قسم
 م.2003هـ ــ 1121على واقع خدمات املخطوطات يف السودان (،  زابلرتكي

تناولت الدراسة املوضوع يف مقدمة منهجية، وأربعة فصول، وخامتة. تعرضت يف الفصل األول والثاين، إىل اجلانب الفين 
 هودجخلدمة املخطوط، ويف الفصل الثالث تعرضت لواقع مشكالت املخطوط يف السودان، وفيها وقفت الدراسة على 

عرضت ذلك يف ثالثة مباحث، ويف املبحث الرابع واألخري توط يف السودان، و طخدمة املخيف صة صختبعض اجلهات امل
  ولكن بصورة مقتضبة، كجزء حمدد من دراستها. ــ موضوع دراستنا ـــ املخطوط يف السودانخدمة ملشكالت 

مل  الدراسة، وقد أظهرت النتائج عن وجود خمطوطاتعليها صلت حإىل النتائج اليت  تهاخامتالدراسة يف خلصت   
، وكذلك عدم وجود جهة خمتصة متفردة خلدمة املخطوط، مث ضعف اإلمكانيات املادية لتقدمي اخلدمة يكشف عنها
 الالئقة هلا. 

وصت الدراسة بضرورة إجراء مسح شامل، مع ضرورة تفعيل قانون احلماية، واالستعانة ابملنظمات الدولية، والتوصية أ
 ية أيضاً تمام بتدريس علم املخطوط يف املؤسسات العلمية، مع التوصهقليمياً، مع العناية ابالإبتضافر اجلهود حملياً و 

 

                                                           
 املرجع السابق، ) احللوجى( نفس الصفحة.  (4)
 فيصل احلفيان مدير معهد املخطوطات ابلقاهرة.  (5)
 فيصل احلفيان ،حماضراته يف الدورات التدريبية ابملعهد. (6)
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بزايدة امليزانيات خلدمة املخطوط، وكذلك التنسيق مع املؤسسات الدولية املختصة، خاصة مع معهد املخطوطات العربية 
 ابلقاهرة، وذلك يف جمال تبادل اخلربات والتدريب. 

 ،أطروحة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف املكتبات واملعلومات ـــ القسيمة محد بالل محد /ألستاذةل (:2رقم ) دراسة
 )املخطوطات العربية ومعاجلاهتا الفنية ــ دراسة حتليلية جملموعة مان اإلسالمية، حتت عنوان:در  جامعة أم آلداب،كلية ا

 م (.1161اإلسالمية منذ   حممد نور احلسن ــ املودعة ابملكتبة املركزية يف جامعة أم درمان

 ،أربعة فصول، بعد املقدمة، وفصل خامس عبارة عن فهرس للمجموعة، وخامتة موضوع البحث يفالدراسة تناولت  
الفصل  اولت يف الفصل األول جانب اإلطار املنهجي، ويفالدراسة، وقد تن عنوانهو مع الرتكيز علي اجلوانب الفنية كما 

للدراسة، ويف الفصل الثالث دراسة لشخصية حممد نور احلسن، ويف الفصل الرابع مناقشة حتليل الثاين اإلطار النظري 
 املضمون، ويف الفصل اخلامس فهرس جملموعة خمطوطات مكتبة حممد نور احلسن، ويف اخلامتة و ضعت النتائج والتوصيات.

من حيث  اخلدمة الكافية، وذلكتنل يتها مل إىل أن جمموعة حممد نور احلسن رغم أمه يف أهم نتائجها الدراسة توصلت 
 أهنا مل تفهرس، ومل جتد احلفظ اجليد، وهناك خطأ  يف تصنيفها، حيث صنفت بعض الكتب القدمية ابعتبارها خمطوطات.

ضرورة الفهرسة، مع توحيد أساليبها، مث عمل قاعدة بياانت، وكذلك ضرورة ختصيص ميزانية على  أوصت الدراسة  
ظهار اسم األسرة يف قسم اجملموعات اخلاصة، إطوطات،  والعمل أيضاً على مجع املخطوطات من األسر، مع لشراء املخ

وفري وسائل األمن الدراسة تبه مع ضرورة احملافظة على املخطوطات، وكذلك توفري قاعات مستقلة هلا، وأخرياً مما أوصت 
 والسالمة للمخطوط.

بات يف علم املكت  حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراة ـــ عوض الكرمي حممد معتصم احلاج( للدكتور/ 3رقم ) دراسة 
واملعلومات ــ كلية اآلداب ـ جامعة أم درمان اإلسالمية، بعنوان : واثئق الغبش بوالية هنر النيل ابلسودان: دراسة 

 ديبلوماتيكية.

ماتيك ودراسة لفصل الثاين: يف علم الديبلو يف مخسة فصول، الفصل األول مقدمة منهجية، وا املوضوعالدراسة تناولت   
 الوثيقة السودانية، ويف الفصل الثالث: السودان )الشرقي( يف مصادر الدراسات التارخيية، ويف الفصل الرابع: البيواتت 
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نتائج و الدينية والرتا  السوداين املخطوط، ويف الفصل اخلامس: جمموعات واثئق الغبش، دراسة ديبلوماتيكية. مث خامتة ، 
 ، وتوصيات.

مشكالت، واقرتاح  ا منهبعرض املسألة، مث الوقوف على ما  فيها التحليلي، حيث يتمو الوصفي  منهج الدراسة : املنهج
 احللول هلا. 

خطة الدراسة: الدراسة موضوعة  على طريقة األوراق العلمية املختصرة، حتت عنوان: )مشكالت خدمة املخطوط 
لسودان منوذجاً ـــ )اجلمع، احلفظ، التحقيق( وتشتمل الدراسة على هذه  املقدمة املنهجية، ومتهيد، اإلسالمي إبفريقيا ــ ا

 وثالثة مباحث، وخامتة.

 متهيد:

م ميكن أن غىن عنه، خاصة وأنه عل لقد أصبح علم حتقيق املخطوطات جزءًا أصياًل من العلوم الشرعية الضرورية، حيث ال
دم  مي بصفة ، ملا ميثله من أمهية يف جمال البحث العله أيضاً به الدين، أو ي هدم بيوصف أبنه ذو حدين، حيث ميكن أن خي 
 عامة، ويف خدمة العلم الشرعي بصفة خاصة.

علم ة، وهو من الوليد الشرعي لعلم الروايق، هو يمعلوم أّن علم التحقيق أصله إسالمي مولداً ونشأة، حيث يعترب علم التحق 
م وعلميتهم أنفسهم، واشتغلوا به غرضاً، واجتهدوا فيه حبيادها نشأة هذا العلم إىل و نسبعلوم احلديث، ولو أن املستشرقني من 

. لرتاثيةا ، فيما يقدمونه من هذه الدراساتبغية دس السم يف الدسموذلك  ، خدمة لدراساهتم يف الرتا  اإلسالمي،املزعومة
هللا وتوفيقه  مدوحب النقي. حتقيقاً وخدمة للرتا  اإلسالمي ولكن آن األوان أن ينكشف سرهم، وتبقي القيادة عائدة ألهلها،

يقاً، مث مواصلًة . أرجو هللا أن جيعل هلم فيها توفوعلماً  ، واشتغلوا به مهّاً يعمل يف هذا اجملال كثري  من أهل العلم الشرعياآلن 
 .إىل أن ي ظهروا به فضل هذا الدين على البشرية مجعاء ع أبداً ال تنقط

، يف أفريقيا اليت انلت حظها الكايف من اإلمهال مهذه الدراسة مقدمة للسادة العلماء األفاضل، كي خيوضوا غمار هذا العل
 ا يتمثل فيه من مجيع ملفريقيا؛ ألعترب منوذجاً حقيقياً ين السودان إوقد اعتربت الدراسة ]السودان[ منوذجاً إلفريقيا، حيث 
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املشكالت اليت تواجه غالب بالد أفريقيا، من جغرافيتها الواسعة املتفرقة، وبيئياهتا الصعبة، ومبا فيها من فقر مادي، وختلف 
 .علمي، وحروب طاحنة

البحر  ذاكاحلجر على ا هذلقاء إالدراسة  ههذ دت  صَ أفريقيا إال متأخراً، فقَ غالب بالد ن ثقافة التحقيق، رغم أمهيتها، مل تلج إ
خراج هذا إشف و ماً يستفاد به يف كلعمث  ،حراكاً  األمر كونيواهلّمة، حىت  هل اهلمّ أل ه  نبيوت حراك   ىلاء التوصل إالراكد، رج

ي يقوموا بدورهم ك  ؛للباحثنياً، يقدم ميسور  سهالً األمر كون يوجهاًل، وحىت  ،ظلماً  ةاملخبوء اتاملخزون اهلائل من املخطوط
ك وهو نفعًا للبشرية مجعاء، وهللا ويل ذلهدًى و رفعًا لشأن هذه األمة، و عرضًا لعطائها الثر، ، الرتا  اإلسالميخدمة يف 

  العليم القدير.

 املبحث األول

 مجع املخطوط يف السودان

أو  لمبراحمتر اجلمع  مسألةاملخدوم، و  جيادإميكن أن تبدا اخلدمة بدون  ، حيث ال7يعترب اجلمع أوىل خطوات خدمة املخطوط
 عدة، وذلك على النحو التايل: خطوات

وكذلك  ،وزماانً  كاانً م ، وانتشارهملعلم والعلماءا: وهذه املرحلة تتطلب دراية كافية ملعرفة اتاملخطوطوجود  أواًل: معرفة مظانّ 
  ، وذلكماكناهتمامات علماء ذاك الزمان، أو تلك األ، وكذلك معرفة ماكنلك األتع العلوم اليت منت وانتشرت يف ا نو أمعرفة 

ا هو مطلوب خلدمة ملغياب الثقافة اجملتمعية سر اليت ورثت تلك املخطوطات، يف ظّل يف طريق مجع املخطوط من األ كّله
ل حظا منها والفردية، وهذا اجلانب أيضاً ان الرمسية املكتبات القدمية، املؤسسية وواجلانب اآلخر يف ذلك، ه .هذا املخطوط

منها السودان  ا،من بالد إفريقي كثرية    يف بالد   ية، وذلك الثقافة التحقيق لعدم متّكن تلكمن اإلمهال، وعدم اخلدمة، وذلك 
 منوذجاً.

  

 

                                                           
 .13د. فيصل احلفيان ـ حماضرة بعنوان: التحقيق العلمي  قضاايه ومشكالته، مطبوعة للدارسني يف دورة تدربية ص:  (7)
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اليت  كمية املخطوطات، بغية الوقوف على  يف السودان الدراسة وقفت على حال عدد من مكتبات املؤسسات األكادميية
، وكيفية حفظها، وما مت حتقيقه منها، وقد مشلت الدراسة عددًا من مكتبات اجلامعات، وكان الظن أن موطن مجعت

ء يذكر، وما شيوجد فيها ي ن هذه اجلامعات كلها الفإولألسف الشديد  .املخطوطات املخدومة هي تلك اجلامعات العريقة
ب اني هبذه املكتبات اليعرفون معىن املخطوطات، ويعتقد بعضهم أن الكتلماأن بعض الع أدىن اهتمام، حىتو جد ال جيد 

عزى فال يوجد هلا فهارس، وال تنظيم، وال... , وال...، ولكن رمبا يوالحيسون أبّي اهتمام حنوها، املخطوط،  والقدمي املهرتئ ه
 .لعاملني فيها، حىت بني اعلم املخطوطات أيهذا العلم، ذلك إىل عدم التدريب الكايف للعاملني يف هذا احلقل، وقلة نشر 

 ايل:وذلك على النحو الت واجلامعات، ،عدد من املؤسسات العلمية هي مكتبات ؛الدراسة يهاعل توقف ملكتبات اليت ا

ا بذل من مل ؛مجع وحفظ للمخطوطات السودانيةيف السودانية: وتعترب دار الواثئق أفضل جهة القومية الواثئق  أ/ دار
يف أداء  عمل على سن القوانني اليت تعينهمكذلك الاللجان، و بعض تكوين ؛ من ية من قبل بعض مسؤوليهادر فجهود 

على  هاعينتات فضاًل عما جتده هذه املؤسسة من ميزاني .من جهود علميةهم ما قام به بعضوكذلك مهم اإلدارية. مها
ا مجع وحفظ مجيع املناط هبو  ،عتبارها اجلهة الرمسية واملعتمدة عند الدولةتسيري العمل، والقيام ببعض املهام، وكذلك اب

بارة جعلهم يقومون أبعمال جليلة وجهود ج مما. كّل ذلك وابعتبار املخطوطة وثيقة من الواثئق السودانية، الواثئق
يرية املؤثرة، ، والزايرات التنو قيامهم ابلبحو  احلقلية الناجحةمن جليل ما قاموا به، م؛ و املتاحة هل مكانياتاإلحسب 

م كبري من وقد توجت تلك اجلهود جبمع ك وذلك متديداً جلسور الثقة بينهم وبني جمتمع مالكي أو حائزي املخطوطات،
كذلك مما و ، حسب إفادة بعض العاملني فيها، خمطوطة ما ال يقل عن ثالثة آالف يوجد هبا اآلنحيث  ،املخطوطات

عاون مع معهد وما قاموا به ابلتواثئق مع أهنا مل تفرز بني املخطوطة وبني الواثئق اإلدارية، عمل فهرسة لل قاموا به
كذلك مت و املخطوطات العربية ابلقاهرة، التابع جلامعة الدول العربية، من عمل فهرس انتقائي خاص ابملخطوطات. 

فردية، ولكنها  مرة بعد أخرى تظهر جهود، وال زالت من قبل بعض العاملني فيهخطوطات جبهود فردية بعض املحتقيق 
                                                                             مل حتظ ابلدعم الالزم من اجلهات املعنية، حىت يستمر ويثمر، وتصبح سنًة حسنًة موروثة لألجيال.                                    
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 السودان، يفبعد مكتبة دار الواثئق القومية ب/ مكتبة السودان ـــ جامعة اخلرطوم: تعترب هذه املكتبة هي أغىن مكتبة 
إلطالع فيه ابال يسمح  ؛كحفظ اآلاثر املتحفية  ، ويعترب نظام احلفظ فيهاكبريوأكثرها عناية ابحلفظ اجليد، إىل حد  

 صلت ــ حسب اإلحصائية اليت حخمطوط  أربعة آالف ومائة ومثانون  عن عدد املخطوطات فيهاال يقل للباحثني، و 

ولكن هذه املكتبة رغم كرب حجمها، وحفظها اجليد، فغالب كتبها غري سودانية،  ـــ 8عليها الباحثة صاحلة حممد حممد على
بعضها،   معتلطة ات خمبعض املخطوطوجدت ، وجزء كبري منها غري مرتب، ورمبا اللغة ورمبا كثري منها خمطوطات أجنبية

والستمرارية وجود  ،ةالفائد تعظيم]املايكروفلم[  ل تصوير حتظى حىت ابلغري مفهرسة حىت اآلن، ومل  كما أهنا ال تزال
      ا.مادهتا العلمية لو تلفت أصوهل

 .ونشراً  يف حاجة إيل من خيدمها ترتيباً، وتصنيفاً، وفهرسة، مث حتقيقاً  ذه املكتبةه نإذ 

أن جامعة أم در مان اإلسالمية هي اليت هلا يظنون من الناس  اً كثري   أنّ بة جامعة أم درمان اإلسالمية: حيث ج/ مكت
عية، ولكن سالمية متخصصة يف العلوم الشر إعراقتها، وابعتبارها جامعة  احلظ األكرب واألوفر من املخطوطات، ابعتبار

  العلمية اليت  بعض الكتاابت والبحو  إىل ولكن بعد الرجوع، منها مل جتد الدراسة يف مكتبتها حىت من يدل على شيء
كتبت عن مكتباهتا، وذلك ابعتبار أن وجود بعضها أصبح اترخياً ي كتب عنه، حيث ال وجود له يف املكتبة، ومنها ما 

 ال ميكن اإلطالع عليها لعدم وجود من يعرف مكاهنا. 

سبع عدد عن وجود 9كشفت دراسة األستاذة صاحلةقد  وطات، فتبني أن املكتبة كانت حتظى بنصيب جيد من املخط  
املخطوط،  حفاصمن امل مصحفنياملخطوطات األصلية يف شىت مناحي العلوم الشرعية، وعدد  خمطوطة من وأربعني

 . 10اً مصور   اً طوطثالثة عشر خمعدد و 

 

                                                           
يف املكتبات  واملعلومات من معهد حبو  ودراسات العامل اإلسالمي، جامعة أم درمان اإلسالمية، ص صاحلة حممد حممد علي،  صاحبة رسالة ماجستري   (8)

60   . 
 سبق ذكرها .  (9)
 .62ــ 66املرجع السابق ــ  ص   (10)
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ستنفار عدد من ابو  ، والبحث فيها،املكتبةإىل لرجوع واب، علومات املستفادة من هذه الدراسةامل ههذمث بناءًا علي 
 أسوأ احلاالت قفت الدراسة على قسط يسري منها يف، و املعارف فيهاو  املسؤولنيبعض الستعانة بوكذلك اب ،العاملني فيها

بل تعتقد  ،يف دراسة األستاذة صاحلة ذاك العدد املذكورإىل ، وال يبدو أن العدد املوجود اآلن يصل اتلمخطوطل حفظاً 
 هذه الدراسة أّن دراسة األستاذة صاحلة اليت كشفت العدد املتوفر من املخطوطات ابملكتبة قد أعدت قبل ضياع الكثري 

فهرس يف خدميت ال اجلوانب املشرقة بعض أن إال...أن الباحثة ذكرت تقول:} ذلك؛والشاهد على من املخطوطات، 
بل ورمبا أعدت الدراسة بعد ضياع الكثري  .فوال تصنيال فهرس  من ذلك، يوجد اآلن شيء . فال11{...والتصنيف

من غري احملصور، وقد أتكد للدراسة أن السبب يف هذا التدهور يف عملية احلفظ؛ هو عدم التثقيف أبمهية املخطوط، 
 وعدم التدريب الكايف  للعاملني ابملكتبة.

من خمطوطات،   اً خليطمتثل [، فايل بوكس] [ صناديق6د/ مكتبة جامعة أفريقيا العاملية: ال يوجد هبا إال عدد ]
شخصية  علمت أهنا مجعت ابجتهاداتقد ، وفيما )نسبة إىل عثمان دان فوديو( فقطومصورات، ومطبوعات للفوديني

من شخص أمني املكتبة آنذاك الدكتور عبد القيوم رئيس قسم املكتبات واملعلومات حالياً، وذلك عن طريق الطلبة 
الذين ينسب إليهم  ، وهي مناطق جتمعات قبيلة الفالته 13]وتلس[ ، 12، ومن منطقة ]مايرنو[الوافدين من نيجراي

 الفوديون.

بقة لديها خمطوطات ال يستهان هبا، ففي مقابالت سا املؤسسات الدينية ضوهنالك بعض املكتبات اخلاصة وبع   
مجعوا كماً   ــ ا آنذاكهمسؤوالً فيوكان  سابقاً ــ نيةيالدمساعيل البيلي، أهنم يف وزارة الشؤون إذكر يل الشيخ الدكتور أمحد 

د، أي التعهد هَ غالبيتها مجعت بنظام الع  ، ويف حكم الرئيس جعفر منريي إاّبن أقاموه يف معرضهائاًل  من املخطوطات 
 ملخطوطات، ذكرت ا وقد ذكرت األستاذة صاحلة يف دراستها عدداً من البيواتت الدينية السودانية الىت متتلك إبرجاعها.

 

                                                           
 . 61نفس املرجع السابق .  ص   )11(
 منطقة غريب مدينة سنارــ والية النيل األبيض ـ السودان.  )12(
 مدينة الضعني حاضرة مشال دافور ـ السودان، )هبا نظارة قبيلة الفالتة(.منقطقة قريبة من   )13(
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منها على سبيل املثال مكتبة السادة اجملاذيب، ومكتبة الشيخ البشري الريح، كما ذكرت أن مكتبات األسرة من الصعب 
   ،15احلاج عوض الكرميعتصم أورد الدكتور مقد و ، 14زايرهتا، كما تصعب معرفة حقائق وجود املخطوطات من عدمها

وجود بنه جيزم إف ه يف مقابالت الدراسة ـــقال حسب ما ـــ قائمًة أشبه ابإلنتقائيةيف دراسته اخلاصة مبخطوطات الغبش 
  .16بكثري أكثر من ذلك

يف ذلك و : يعترب الوصول إيل املخطوط مرحلة أو خطوة مهمة، البد منها؛ ات، وكشفهااثنياً: الوصول إىل املخطوط  
اهها أن جيمعها عليه جت فيان :} ... فإن )النسسخ( ذات أمهية ابلغة يف عمل احملقق، وأول مايقول الدكتور فيصل احل

 مجيعاً، وال يتهاون يف ذلك.

عد املعاينة يكون إال ب يكون ذا ابل، ولكن الوصول إىل احلكم ابلقيمة أو إسقاط القيمة، ال صحيح أّن بعضها قد ال  
 .17يقول املناطقة ــ  فرع عن تصوره{والدرس، فاحلكم على  الشيء ــ كما 

 أهل اهلم يف هذا اجملال، ليكونوا قدوة حسنة، لنشرو انس من أهل النخوة، والتضحية، أّ إىل هذا العمل حيتاج ولكن    
عاب، لوضع احللول الالزمة، لتذليل تلك الص منهم، البحث والتفكري اجلاد إىلوكذلك  ،ثقافة خدمة هذا العلم املهم

 .حيتاج إىل اإلمكاانت املادية، والصرف على األسفار، للتحرك، والبحث، وحتفيز الباحثنيوكذلك  املقصود. والوصول إىل
ومبا فيها خمتلفة،  ، ومناخاتومتفرقة واسعةمساحات  عترب من البلدان اليت هباهلا ت منوذجاً السودان معلوم  أن أفريقيا و و 

فهي صعبة األسفار، والتحرك فيها مكلف، وذلك مما يعوق العمل يف وقلة الطرق املعبدة؛  ،وعورة الطرق؛ و من األدغال
 اً، ومما جيعله حمتاجاً إىل عمل جاد من قبل املؤسسات اليت هتتم بذلك النوع من العمل؛ وإالستظلهذا اجملال، وجيعله صعب

  ما فقد الكثري.هكذا حىت يفقد منها األكثر ك

  

                                                           
 .61/ 63/63راجع يف ذلك رسالة األستاذة صاحلة ص  (14)
 معتصم احلاج عوض الكرمي، استاذ مساعد يف جامعة أفريقيا، صاحب رسالة دكتوراة يف علم املكتبات واملعلومات،سبق ذكره.  (15)
 110، رسالة دكتوراة يف علم املكتبات واملعلومات، بعنوان:)واثئق الغبش بوالية هنر النيل ابلسودان.( صمعتصم احلاج عوض الكرمي  (16)
 .13مرجع سبق ذكره ــ فيصل احلفيان، ص   (17)
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وكذلك ما هو من الصعوبة مبكان الوصول إىل خمطوطات األسر أو االطالع عليها ابعتبارها من مقدسات األسرة، ويف 
ذلك تقول األستاذة صاحلة:]... وأن هنالك العديد من األسر الدينية متانع االطالع على املخطوطات اليت حبوزهتا 

 .18واالطالع عليها يعترب تعدايً  على ذلك احلق[ ابعتبار أهنا حق شرعي من حقوقها،

املخطوط:  ابعتبار أن املخطوط ثروة شخصية للوار ، وحيرص على حيازهتا، ومنع وصول يد أو حيازة  اثلثاً: متلك
 :على النحو التايل وسائلبعدة  ه، فهنا ميكن  التعامل معريالغ

اانت املادية الضخمة، ورصد امليزانيات الوافرة هلا، لكي تقوم تاج إىل اإلمكحي: شراء املخطوط اتأ/ شراء املخطوط  
املؤسسات املعنية ابإلغراء ابملال ملالكي املخطوطات والشراء منهم، وهذه الطريقة معمول هبا عاملياً،  وتعترب جتربة ]مجعة 

ني، أو رمبا فرت عة احملالبيا من قةاملاجد[ من التجارب الفريدة يف هذا اجلانب، ويف املقابل جتد هنالك من يتعاملون ابلسر 
ل تصلح مع الغالب من أهل السودان، ألهنم مع فقرهم وحاجتهم للما . وهذه الطرق قد الأيضاً ابلرشا للعاملني البسطاء 

ريية بصفة ألّن غالب األعمال اخل ال خيضعون لإلغراء كثرياً، وجتد أن الشعب السوداين أقرب إىل قبول ثقافة الوقف،
 ملؤسسات الدينية بصفة خاصة قدمياً كانت متول بواسطة الوقف يف السودان. عامة، وا

 ـــ حسب إفادة أحد العاملني فيهاــ ما أمسوه بنظام اإليداع أي أيضاً قد ابتكر القائمون على أمر دار الواثئق القوميةو   
ئق القومية، وعندما تأ ي شخص ، وهو أن تكون املخطوطة مودعة لدى دار الواثاملخطوطة كأمانة لدى الدارإيداع 

                                                          .يطلب دراسة املخطوط يستأذن من املودع بواسطة إدارة دار الواثئق القومية 

: مماال شك  فيه أن اإلنسان مل حيفظ املخطوط إال حرصًا منه على استمرارية ابملنح أوابلوقف ب/ متلك املخطوط  
حلفظ اب وإمنامخطوط، لل اخلطأ تحقق حبفظهتنع أن الغاية اليت يرجوها لن تقاوجود املخطوط حياً بني يديه، ولكن إن 

جع للتعاون ت؛ فسوف يشاأصل املخطوط قد يعمل على ضياعفظ اخلطأ احلن حيث إ اخلربة، املوجود يف بيوت اآلمن
ءاً بتصويرها عرب بد ــ خدمتهامع املؤسسات احلافظة للمخطوطات؛ فبيوت اخلربة تعمل على احلفظ اجليد للمخطوط و 

 ؛ مغرية للمالكساهم أيضاً مسامهة فاعلة و جيعلها ت مما ــ  بتحقيقها ونشرها تقوم ة أخرىخطو مثاًل، مث  [يكروفلماامل]آلة 

 

                                                           
 .73مرجع سبق ذكره ، أ.صاحلة، ص  (18)
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عندها موطنًا آمناً  واجديل ة املالك؛نال ثقسوف يهتمام به، ن خدمات حنو املخطوط، واالم هقدمتما أن  أي
تفادة الناس منها، إبذن هلا، واساألمن والسالمة  توفرتلطوعاً واختياراً،  هتما خمطوطاوهنفيسلم ،إليه ونيطمئنملخطوطاهتم، 

 .  هللا تعاىل
أهل  مهتماا وذلك أواًل نتيجة لعدم ت،فقدقد من املخطوطات السودانية القيمة  اً كبري   اً عددأن  ومما جيدر ذكره هنا  

 ظ اجليد . مث نتيجة لذلك عدم احلففهةاشمالعلم املنقول تلقى الغالب على هم يف اعتمادعلم و الكتابة السودان ب
داين املفقود(؛ رتا  السو حتت عنوان )ال يف رسالته اليت سبق ذكرها، أشار إىل ذلك الدكتور: معتصم وقد للمخطوط،

 براهيم النور إىل بعض املخطوطات املفقودة؛ منها:إالشيخ  أشار ، يقول: }19نقاًل عن الشيخ ابراهيم النور فيهذكر 
 رسالة للشيخ )األمني الضرير({. 

طوطاً عند خمالرسالة، وشرحها شرحاً جيداً رآه  مث يقول:}... ويضيف أن الشيخ :) ود كنان( كان خمتصاً يف تدريس   
وجود مبكتبته، م ذكر أنه مع كتاب الدنفاسي أحفاده، مث يذكر مؤلفني للشيخ شريف حممد األمني اهلندي، ومؤلفاً آخر

رشاد الغاوي" وهو إبراهيم القلوابوي أن له كتاابً بعنوان "إويف خمطوط عن مناقب الشيخ ، اء مجع  تراثهنمل يعثر عليه أث
صية يف تنبيه الكسالن يف معرفة األركان" و" كتاب الو " و "والسديد يف اختصار األسانيداختصار لطبقات الشعراين، "

ابسم نية، مؤلف: ماالسّ  ةاألدب" و" فضل العلم والتعلم وتالوة القرآن"{ ونسب أيضاً للشيخ أمحد الطيب شيخ الطريق
م ، و" رسالة فيده عبد احملمود حممد نور الدائ"رسالة يف اخللوة" ورسائل يف علم الكيمياء والربوج" و "روضة املعاين" حل

الفلك والرايضيات كانت تدرس يف  اأن العلوم اإلسالمية ما عد [بور كهارت] يف اخلرقة" إىل أن يقول:} ...ذكر
 .ة{يمدارس الشايق

ا  اخلطي رت :} ... ويف هذا داللة واضحة على ثراء تلك املنطقة من الالدكتور معتصم يقولبناءًا على ما ذكره و    
رحاً نتاج سوداين شإتصنيفاً، أو شرحًا أو اختصارًا على مؤلفات علماء األزهر واحلجاز، وما ميكن افرتاضه من 

 .    20وتلخيصًا{

  

                                                           
 الشيخ ابراهيم النور من مشايخ معهد أم در مان العلمي ابلسودان.  (19)
 .161مرجع سبق ذكره، رسالة: معتصم احلاج عوض الكرمي ص  (20)
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ياع هذه ويعترب ض .يستهان هبا من املخطوط السوداين شواهد على ضياع أعداد  الكلها تعترب   هذهإّن  أقول:و   
تلزم عمالً جاداً ؛  مما يسالسودانيف ن ازمالحقبة من  وثقافة رافكجلزء  كبري من جهود وأ اً املخطوطات السودانية، ضياع

 . من الدولة واجملتمع على حد سواء؛ إلنقاذ ماتبقى
 

 املبحث الثاين

 حفظ املخطوط يف السودان

 تاجحتنظر الدراسة  يفطوط، ورمبا املرحلة األكثر أمهية يف خدمة املخطوط، و وهذه هي املرحلة الثانية يف طريق خدمة املخ
 عدة، وذلك على النحو التايل: خطواتخدمة هذه املرحلة على 

  عترب عند كثري من الناس ثروة، بل  وجزءًا منياملخطوط  :اتاملخطوطوحفظ جلمع إنشاء مراكز وطنية مؤهلة أواًل: 
كجهة حافظة ألغلى   اثق هبت جلهات اليت اللتلك ا اهتاتسليم خمطوط امتناع تلك األسر يف ةشكلاملكيان األسرة، وتقع 

د ابءت ق يف مكان واحد املخطوطاتوحفظ التجارب يف مجع  فإّن كثريًا من اجلارب ولذلكما متلكه من ترا . 
ة يف السودان أرادت الشؤون الديني الرئيس جعفر حممد منريييف عهد والنموذج يف السودان أن ابلفشل، بل استحالت، 

أن تقيم معرضًا للمخطوطات السودانية، فلم تستطع أخذها من عدد كبري من تلك األسر، وذلك لعرضها فقط يف 
األسر،  ندععدد كبري من املخطوطات  معرض عام ـــ مع أن املعرض كان الحتفال رائسي ـــ وقد عثر يف تلك احلملة على

 .دات رمسية إبعادهتا لتلك األسرولكن بتعهومت مجعها، 

جلمع وحفظ املخطوطات اململوكة لبعض اجلهات الدينية،  عدة حماوالت من دار الواثئق السودانيةأيضًا حدثت قد و  
وبعض األسر؛ مع اصطحاب محلة عارمة من التوعية واالستعطاف، فنجحت نسبياً يف املرحلة األوىل، مث توقفت عملية 

 ع تلك اجلهات.اجلمع متاماً المتنا 

ومعلوم أّن السودان ال توجد فيه دار كتب خاصة معين  حبفظ املخطوطات بصفة اختصاصية، وإن وجدت بعض 
 املؤسسات السودانية اليت تعىن جبمع املؤلفات السودانية قدمية كانت أو حديثة، وذلك على النحو التايل:.
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، ولكن ةالسوداني املخطوطاتو  الواثئق فظدع وخزانة أهل السودان حلمستو  الدار عتربوتالسودانية القومية  دار الواثئق/ 1
خلفية يف ذلك  السببورمبا  وال يعنيها املخطوطات غري الوطنية، ،املختلفة يف مراحلها  املخطوطات يعنيهم خدم ال

 .، واخلرائط، وحنو ذلكالواثئق اإلدارية أنشئت حلفظها عتبار النشأة، اب

السودان مع ما اعرتاها من انقطاع عن تقدمي خدماهتا للجمهور، لعدم قيام املقر املناسب والدائم املكتبة الوطنية يف  /2
 هلا حىت اآلن، وكانت هذه املكتبة تعىن ابملؤلفات السودانية مجعاً وحفظاً، وسواءاً كانت تلك املؤلفات قدمية أو حديثة.

هي و ،، مع ضخامة عددهايطات الربوفسري التجاين املاحمتتلك إال خمطو  الو جامعة اخلرطوم،  مكتبة السودان ــ/ 3
دم إال من جانب العناية عربية، وهذه املكتبة مل ختالغري مكتوبة بخمطوطات غريمتجانسة يف تصنيفها،وكثريمنها أجنبية و 

  تح للباحثني، ومل تفهرس حىت اآلن.تمل و حلفظ، اب

 هذا هو إذاً ف ،فريقياإل السودان منوذج  و ة يف السودان، صصخملتات املعنية واؤسسامل كربحال املخطوطات يف أهو هذا   
. عليه ولكل ما سبق؛ وملا كان للمخطوطات من أمهية، وملا تتعرض له من املخاطر فريقيا ابلغلبةإيف  اتحال املخطوط

 اآل ي: حواملشاكل آنفة الذكر، وملا حتتاجه من خدمات ضرورية، وخشية ضياع عدد كبري منها، فإن الدراسة تقرت 
م بتقدمي اخلدمات يقو ل، لى جودةعاملخطوط أبحفظ متكنه من مكانيات مركز وطين يف كّل بلد إفريقي، وإبإنشاء أواًل: 

 ني فيها واحملققني،وتدريب الباحثلباحثني، ل تقدمي اخلدمات، و ير ]املايكروفلم[صو تلكاحلفظ ابللمخطوط،   طلوبةامل
 معرتف هبا.  جلهات علمية بعتتأن  اهلالبد هذه املراكز والنشر، و  اجلّيد طبعوكذلك مرحلة ال

ك أفريقيا، يعترب إنشاء مركز جامع للمخطوط يف أفريقيا من الضرورات، وذليف  جامع خلدمة املخطوط مركزاثنياً: إنشاء 
ات؛ مجعاً صور ابملا هتكملت كنيمف مجع املخطوطات بعينهاولو استحال ملا يتعّرض له من ضياع لألسباب اليت ذكرت، 

من مالكها أو من املكتبات الوطنية يف كل بلد، ليقوم املركز املوحد بتغطية القصور الذي قد يظهر يف أي مركز من 
 املراكز الوطنية يف أّي بلد من البلدان.

ك البالد، واألمر تلولكن البد لقيام مثل هذه املراكز يف إفريقيا من إرادة قوية وفاعلة من املؤسسات الدينية يف      
 ؛ اهفي الب الناس؛ وذلك عند غكبريين وتقدير ابحرتام حتظى يف إفريقيا املؤسسات الدينية الشك أمر دين. ومعلوم أنّ 
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الناس يف ف ميكن القول أبن هذه املؤسسات الدينية هي اجلهة القادرة على استعطاف الناس إىل خدمة هذا اجملال، عليه
ومن هذا املنطلق، واستفادة  ،يةدينبرمزيتها الوسم يف التعامل مع اجلهة اليت تالسودان بصفة خاصة جتد طمأنينة  فريقيا وإ

 نماذج اليت يف السودان من هذه ال اإلسالمية جامعة أم درمانملا هو متوفر وتعظيماً لفائدته، ميكن للدراسة أن تعترب 

؛ ميكنها أن تتوىل ةالعلمية واملهني ابإلضافة إىل مسعتها ،دينيةالصبغة الت ذا اجلامعةهذه  أنّ الدراسة رى وت تصلح لذلك؛
املركز العاملي )، ذلكم هو املتخصص يف خدمة الرتا الناشئ يف مركزها وميكن أن يتمثل ذلك ، هذه اخلدمة يف السودان

وكذلك  خدمة الدين، ة يف إفريقياً يفثقحظية ابل ةجه هار اعتبابأن السودان . بل تعترب الدراسة إلحياء الرتا  اإلسالمي(
فريقيا، إ فريقيا يف جمال العلم، مبؤسساهتا، وجامعاهتا املتخصصة يف خدمة التعليم يفقدمة إلتملا ة علميملا هلا من الثقة ال

شرتكة بني  لدينية املوكذلك مبؤسساهتا اتداخل قبائلها وتقاليدها وعاداهتا املتقاربة؛ وكذلك ، الوسط ها اجلغرايفملوقعمث 
طات قليمي، ليقوم بدور اخلازن األمني ملخطو اإل ركزهذا امل هفي قاميجدير أبن ن أن السودان إ، فكثري من تلك الدول

نف الذكر نواًة، بل آملركز العاملي إلحياء الرتا  اإلسالمي التابع جلامعة أم درمان اإلسالمية ما ب دئ يف اكن يلو  .أفريقيا
 اجلليل إن شاء هللا. لعمذا الايدًة هلر و 

رفع قدراهتم هم، و تدريبو أي توفري الكوادر املؤهلة لعملية احلفظ،  :أتهيل وتدريب العاملني يف جمال حفظ املخطوطات اً:نياث
 الدورات املتخصصة، والورش العلمية، وحضور املؤمترات املتخصصة  يف هذا اجملال. وذلك إبقامة؛ العلمية

ولكن  ؛وجي املستمر واملتجدد، وتوفر جهات التدريبولصعب أمرها اليوم؛ يف زمان التقدم التكني وهذه املسألة مما ال   
كتبة وميكن يف هذا اجملال أن يكون مل تاج إىل جهات ترعى هذه املسألة، وتوفر هلا الدعم املادي الالزم.حت هاتوفر ع م

مع  دول العربية دور يف إقامة الدورات بنظام الشراكاتاإلسكندرية، ومعهد املخطوطات العربية ابلقاهرة التابع جلامعة ال
املراكز القائمة يف بعض  من تلك البلدان، وكذلك ميكن بعث الكوادر العاملة، واملهتّمة هبذا اجملال إىل هذا املعهد، وكذلك 

لعاملي إلحياء املركز ا  - ميكن أن تقوم املراكز األخرى بدور  مساعد  يف ذلك، وعلى سبيل املثال مركز مجعة املاجد، وكذلك
 الرتا  اإلسالمي يف جامعة أم درمان اإلسالمية ابخلرطوم.  

ستمرار يف :  وذلك لتوفري أدوات احلفظ، لالــ لتأهيل مراكز احلفظ أدواتــ مال تسيري، و  املادية تتوفري اإلمكانيااً: اثلث
 ،التقاانت لتطوير أدوات احلفظاملواكبة التقنية املتجددة لالستفادة من تلك ، مث التأهيل
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وهنالك أيضاً عوامل أخرى ضرورية يف عملية احلفظ، وهي حتتاج إىل املال أيضا ، وهي العمليات التقليدية الروتينية، كالنظافة 
لقارس، ااملستمرة، والتعقيم الالزم، ووضعها يف األجواء املناسبة؛ وعدم تعرضها لألجواء املضرة هبا، كاحلر الشديد، والربد 

والرطوبة الزائدة، وكذلك االهتمام ابلتأمني الالزم من العوامل الطبيعية اليت تضر هبا؛ مثل أشعة الشمس، واألمطار، 
 املستمر ضد  بسبب احلشرات؛ ابلتعقيم لك احلفظ من التلفذضر هبا. وكيوالفيضاانت، والرايح، واحلرائق، وغريها؛ مما 

لضمان بقاء  [يكروفلماامل]نظام ًة على صور م حبفظها مث ات، وسائر أنواع التخريب،السرقكذلك التأمني من ، و احلشرات
وحنو ذلك من  ،ألصل. وكذلك ضرورة القيام ابلرتميمات الالزمة للمخطوطاتاملس أو تقليل  نعملمادة املخطوط العلمية، و 

 . اخلدمات الالزمة للمخطوط
الفقرية   تلك الدول يف  يكفي ما توضع له من ميزانيات، خاّصةً مال كثري، وال مكلف جدًا وحيتاج إىلوهذا اجلانب 

ة، ملا يف املنظمات ذات الصلالدول اليت هتتم مبثل هذه اجملاالت، وكذلك ، وحيتاج ذلك إىل الدعم من وحنوها كالسودان
 بقألوقاف كما سا ختصيصكذلك ، و الوطنية حيتاج إىل دعم اجلهات اخلرييةأيضاً ذلك من خدمة لإلنسانية مجعاء، وحملياً 

  القول يف ذلك.
قد فاملوجودة يف إفريقيا، كما هو احلال يف السودان،  ليست وحدهاات اإلفريقية املخطوط أنومما جيدر ذكره هنا أيضًا 

قد دخلت السودان بواسطة علماء سودانيني ممن هلم ابع يف  غري السودانية، من املخطوطات اإلسالمية اً أن عدد لوحظ
عن جمموعة ]حممد نور احلسن[  21هم، كما ظهر ذلك يف دراسة الباحثة ] القسيمة محد بالل محد[تالعلم، اقتنوها يف غرب

هذه  اهيلإ أهديت ي، اليتمعهد أم درمان العلممن مكتبة  تهاورثيت املودعة يف املكتبة املركزية جلامعة أم درمان اإلسالمية، ال
ة د.عبد ( وذلك حسب إفادخاصة الفوالنيني)فريقيا إأخرى دخلت عن طريق طالب العلم يف جامعة جمموعة اجملموعة، و 

قد ف العرب،من بعض  وكذلك القيوم رئيس قسم املكتبات واملعلومات جبامعة إفريقيا العاملية، ومدير املكتبة فيها سابقاً.
كتبة جامعة ملمن طالب ميين،  اتنخمطوطتان مهداولكنه قدمي ومهمل جداً؛ فيه  فاخر مذهبصندوق  عثرت الدراسة على
أي  يف طاتملخطو احفظ يف مهال اإلن إ لأقو ولذلك  .وذلك حسب إفادة أحد العاملني  ابملكتبة أم درمان اإلسالمية

 لبشرية كلهااخمطوطات وترا  جزء من  ضياع يعترب  ن ضياعها بل إحسب، ف هذا البلدملخطوط  إمهاالً ال يعترب  بلد؛
 .أيضاً 

 

                                                           
 القسيمة محد بالل محد، رسالة ماجستري، بعنوان:) املخطوطات العربية ومعاجلاهتا الفنية(.  (21)
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 املبحث الثالث

 حتقيق املخطوط يف السودان

الشك أنه ما دام هنالك مشكالت يف املرحلتني املتقدمتني)اجلمع، واحلفظ( يف طريق خدمة املخطوط فالبد أن    
لى خدمة ثر سلبًا عيؤ خطوط، وذلك مما تكون هذه املرحلة األخرية متأثرة مبشكالت املراحل املتقدمة يف خدمة امل

 التحقيق بصفة خاصة.   مرحلة  علييقع أثر ذلك املخطوط بصفة عامة، و 

كالت كذلك من مشو من مشكالت التحقيق يف السودان عدم اهتمام املؤسسات العلمية املعنية هبذا اجملال،   مث  
اء ذلك علم التحقيق علماً من العلوم املهمة. ومن جر التحقيق عدم دراسة علم التحقيق يف تلك املؤسسات، مع اعتبار 

يقوم به بعض طلبة  ما وأ، اصاخل همجداً، إال ما يقوم به بعض األشخاص جبهد اً واندر  يعترب التحقيق يف السودان قليالً 
 رأيي أن ذلك ويف .مستوى التحقيقيف الدراسات مل تكن  هغالب هذمع أّن ، يف املؤسسات العلمية الدراسات العليا

 إمنا يعترب تدريباً على التحقيق، وليس حتقيقاً دقيقاً. 

 وحىت يكون علم التحقيق ثقافة منشورة بني الناس، حيتاج إىل اآل ي:  

 : تهنشر ثقافات و حتقيق املخطوط إبراز أمهيةأ/  

لباً على وجود ن ثقافة الناس؛ مما أثر سلقد القت مسألة التحقيق يف السودان إمهاالً وتركاً؛ حىت غاب علم التحقيق م   
 عملية التحقيق، ولذلك جتد ندرة يف ممارسة التحقيق عند العاملني به، وأت ي هذه املشكلة من سببني مها:

/ عدم االهتمام بعملية التحقيق، وذلك لعدم االهتمام من املؤسسات الرمسية، والعلمية املعنية هبذا العلم، وعدم وضعه 1
بحو  العلمية املهمة، بل وعدم قدرة املعنيني واملهتمني على إيصال صوهتم للمسؤولني يف الدولة لتتوجه يف مصاف ال

رعاية واهتمام الدولة؛ بنشر ثقافة التحقيق، وتشجيع العاملني يف هذا العمل املهم، وكذلك لرفع قيمة امليزانيات املدفوعة 
وحفظ، وفهرسة للمخطوط، وكذلك توفري اخلدمات الالزمة لعمليات من الدولة خلدمة مراحل ما قبل التحقيق؛ من مجع، 

 التحقيق. 
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/ عدم االهتمام بدراسة علم التحقيق، هذا اخلطوة؛ ابلطبع متأثرة ابلسبب األول، أي سبب عدم االهتمام بعملية 2
رحلة اجلامعية، مما امل التحقيق يف حد ذاته، وعدم نشر ثقافة التحقيق. وكذلك عدم وضعها ضمن املقررات الدراسية يف

 أثر سلباً على أداء طلبة الدراسات العليا يف حبوثهم املتعّلقة بتحقيق املخطوطات؛ فال جييدون كيفية التعامل مع املخطوط
ال يف مرحلة املقابلة بني النسخ؛ وال يف مرحلة قراءة النص، فقد حتولت حتقيقاهتم إىل تشويه للمخطوط، وليس حتقيقاً 

حيح. وكذلك مما جيدر ذكره هنا أن عدم الدراية الكافية من املشرفني؛ الذين زاغ عنهم ضبط مسألة التحقيق، له على الص
 واختلط عند الكثريين منهم مقصود حتقيق املخطوط، ومقصود الدراسة حول املخطوط.   

ني الناس، وكذلك نشر علمه بوالدراسة ترى أّن هذه املشكالت ميكن معاجلتها ابلتثقيف املكثف أبمهية التحقيق، و    
 توضيح اآلاثر السلبية اليت أت ي من عدم التحقيق للمخطوط، ونشره من غري حتقيق.

 ابآل ي :وهنا أقول أنّه ميكن أن يتم التثقيف أبمهية التحقيق    

 إدخال علم التحقيق يف املقررات الدراسية./ 1 

 . ة املتخصصةعقد الدورات التدريبي/2

 .العلمية املتخصصة / عمل الندوات3

 . ومناقشتها، والوصول إىل حلوهلا ،ة التحقيقخالهلا طرح مشكلمن ميكن علمية،  ورش عمل/ قيام 1

 .لتحقيقللوصول إىل فهم صحيح لعلم ا ،لذوي االختصاص / إقامة املؤمترات، واللقاءات الدورية6

 ذلك اآل ي:: ويتطلب والعاملني يف حتقيق املخطوطات ب/ تسهيل مهمة الباحثني

 / إنشاء مراكز حبثية متخصصة يف تعليم ونشر ثقافة خدمة املخطوط.1

 ./ توفري املخطوط للباحثني، ولو ابملصورات كحد أدىن1

 ثقافته. املخطوطات؛ خدمة للباحثني، وتسهيال لعملية التحقيق، ونشر ت/ فهرس2
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ألهنا ذلك  :بضرورة دراسة علم التحقيق أوالً ربط احلصول على الدرجات العلمية املرتبطة بتحقيق املخطوطات ج/
التوجد أي شروط أو ضوابط ملنح الدرجات العلمية يف حتقيق املخطوطات، وقد أصبح كل من يريد أن حيصل بسهولة 

 دخال شروطإعلى الدرجة العلمية يتشبث هبذا الطريق، بال معرفة علمية، وال قدرة على التحقيق، فكان البد من ضرورة 
تلك الدرجات العلمية، وأهم تلك الشروط أن ال يسمح بتحقيق خمطوط إال بعد احلصول على قسط كبري من منح  يف

الدراسة العميقة والوافية لعلم التحقيق؛ ذلك ملا حلق هذا العمل من اإلمهال وعدم اإلتقان؛ مما أظهر ضعفاً مميتاً يف هذا 
 .اجملال

 لىعيني اندفقد ظهر يف احلقبة الزمنية السابقة عدد من احملققني السو  ولكن مع ذلك؛ كان للتحقيق وجود يف السودان،
قلة ماحققوه، وعلى رأس هؤالء رجل ارتبط امسه مع اسم دار الواثئق واملخطوطات السودانية؛ أال وهو:] الربوفسري: 

نها العام السابق، وله أمييف تطويره، وهو  دور كبريحممد أبوسليم[ رمحه هللا تعاىل. ويعترب من املؤسسني للدار، وله 
  .22مام املهديق منشورات اإليحققام بتواجتهادات يف جمال خدمة املخطوط، والتحقيق، وقد 

]طبقات ود : ، وهو كتابعند العامة ، وقد حقق أكثر الكتب السودانية شهرة 23]يوسف فضل[ الربوفسريوكذلك  
 ضيف هللا[. 

كاتب الشونة[ املشهور بني أهل العلم  ، وقد حقق خمطوط ]24احملققني أيضاً: الدكتور مكي شبيكة أشهروكذلك من 
 . ، ويعترب كل ما قدم من ابب اجلهود الشخصيةيف السودان

   

 

 

                                                           
مار عاإلمام حممد أمحد املهدي،زعيم ديين، وجماهد، ظهر يف السودان يف هناايت القرن الثامن عشر امليالدي، وقد قاد حترير السودان من اإلست  (22)

 اإلجنليزي.
 الربوفسري يوسف فضل. مدير سابق جبامعة اخلرطوم.  (23)
 دمة اتريخ السودان.مكي شبيكة استاذ جامعي  جبامعة اخلرطوم، مشهور يف السودان خب  (24)
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ي اجلامعات من خرجي هؤالء احملققني هأكثر أيضاً هناك عدد مقدر من احملققني املتأخرين موجودون اآلن يف الساحة، و و 
كالت اليت ولكن لذات املش ؛مام ابلسعوديةوكذلك يوجد من له دراية بعلم التحقيق من خرجيي جامعة اإل ،يطانيةالرب 

 ذكرانها  يف مرحليت )اجلمع واحلفظ( وما يزاد عليها من مشكالت مرحلة التحقيق، ومن شح اإلمكانيات، وعدم ثقافة 

قيق أمرًا غري ة أيضًا بعملية التحقيق؛ أصبح التحرمسيية؛ بل والالعامة بضرورة التحقيق، وعدم اهتمام املؤسسات العلم
ونفعكم مبا  ،انفعنا هللا مبا مجعنو اخلاصة، العامة منها و نسأل هللا أن يزيل عنا كل املشكالت  . هعنميسور، بل ومرغوب 

 .سواء السبيل وهو اهلادي إىل ،ن، وهللا ويل ذلكراجعو ت

 اخلامتة: 

  :وتوصيات، وذلك على النحو التايل تتم هذه الدراسة مبا وصلت إليه من نتائج،ختحبمد هللا وتوفيقه، 

 :مجلها يف النقاط التاليةأالنتائج: أواًل: 

 .من إمهال االقيهي مع ما ،خمطوطات غري حمصورةهلا يوجد هبا السودان منوذجاً و فريقيا إ /1

مضافاً  حقيق()اجلمع، واحلفظ، والتة الثالثيف  اً هلا،يف أفريقيا، والسودان منوذج / تتكرس مشكالت خدمة املخطوط2
 إليها انعدام الفهارس.

 من سلبيات. ذلك ىأبمهية حتقيق املخطوط، وما يرتتب عل اإلفريقي، )والسودان منوذجا هلا(/ ضعف ثقافة اجملتمع 3

 .دمة املخطوطلني يف جمال خ، وعدم التدريب الكايف للعامملخطوطاتابة عنياملالرمسية / ضعف ميزانيات املؤسسات 1

  خدمة املخطوط. يف ، وقلة ما يقدمهلدور املناط هبااب/ عدم قيام املنظمات الدولية املتخصصة يف جمال الثقافة والعلوم 6

قيق منح الدرجات العلمية املبنية على حتوال على  دراسة علم املخطوطات، يفبعة قواعد علمّية متإمجااًل التوجد / 6
 املخطوطات.  

 . صة، رغبة يف الكسب السريع، والشهرة الرخيتجارية للمخطوطات دون حتقيق علمي رصنيالطبعات ال/ انتشار 7
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 :توصي الدراسة ابآل ي ،بناءاً على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج  التوصيات:اثنيا : 

تصميم  مع يف إفريقيا، جلمع وخدمة املخطوط اإلسالمي جامعمركز إقليمي و  ،ية يف كل دولة/ ضرورة قيام مراكز وطن1
 ملخطوطات. فهرسة اقاعدة بياانت مشرتكة ل

دولية املتخصصة، املنظمات الكذلك بتبين ميزانيات كافية للمؤسسات املعنية، و  ة الرمسيةالدولمؤسسات / ضرورة قيام 2
نظام خدمة املخطوط باجملتمع  تبىنأيضاً  وكذلك للعاملني يف هذا اجملال، ةالتدريبيتبين املنح  أو ابملسامهة املادية املباشرة،

 علم التحقيق.املخطوط و املخصصة خلدمة و  ،األوقاف املشروطة

تسهيل ب/ تشجيع الباحثني واحملققني من ذوي الكفاية العلمية يف علم التحقيق، ابلتحفيز املادي املباشر، وكذلك 3
 مهامهم البحثية؛ للقيام بدورهم يف خدمة املخطوط. 

 .اجلامعية قررات الدراسيةامل/ إدخال مادة ]علم املخطوطات، وحتقيق النصوص[ ضمن 1

 سنةأو  ،سة ]دبلومدراات ــ بنظام حتقيق املخطوطــ  ةعلى الدرجة العلمي الباحث حصوليف /اشرتاط املؤسسات العلمية 6
 . ةات منح الدرجة العلميتطّلب؛ ابعتبارها جزءاً من متحقيقل[ يف علم اةمتهيدي

 ا.حّكم من جهة علمية معرتف هب/ سن قانون مينع طبع ونشر أي خمطوط للتداول العام، إال بعد التحقيق امل  6

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني

 املصادر واملراجع:

 .د أمحد خمتار عبد احلميد عمر ــ / معجم اللغة العربية املعاصرة1
 .جممع اللغة العربية ابلقاهرة، )إبراهيم مصطفى / أمحد الزايت / حامد عبد القادر / حممد النجار( ـــ / املعجم الوسيط 2
 . د. عبد الستار احللوجي ( غري منشورة.ـ القاهرة العربية معهد املخطوطاتات طبوع)محماضرة / 3
 فيصل احلفيان ،د. . املخطوطات العربية ـ القاهرة معهدات ـــ / حماضر  4
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د. فيصل  منشورة ــ ( غريبيةيمطبوعة للدارسني يف دورة تدر )قضاايه ومشكالته التحقيق العلمي / حماضرة بعنوان:  5
 .احلفيان

)واثئق  ان:بعنو  ــ كلية الدراسات العليا، رسالة دكتوراة يف علم املكتبات واملعلومات، جامعة أم درمان اإلسالمية / 6
 .معتصم احلاج عوض الكرميــ ــد.  الغبش بوالية هنر النيل ابلسودان(

 واملعلومات من معهد حبو  ودراسات العامل اإلسالمي، جامعة أم درمان اإلسالميةاملكتبات  علم / رسالة ماجستري يف 7
 مد حممد علي.   صاحلة حمأ.  ،  على واقع خدمات املخطوطات يف السودان( الكتاب العريب املخطوط ابلرتكيز) ــ بعنوان:

 .محد بالل محد القسيمة ( ــبعنوان:) املخطوطات العربية ومعاجلاهتا الفنية كلية الدراسات العليا،/ رسالة ماجستري، 2
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د من اثنتني: األوىل تناوله ملوضوع وقف النقود الذي يعتأيت أمهية املخطوط حمل الدراسة من ناحيتني 
املوضوعات املهمة واملعاصرة، حيث تعقد حوهلا املؤمترات والندوات وذلك بغية االستفادة من هذه الصيغة 

 الوقفية املالئمة للتطبيق يف عصرنا احلايل.
بن حسن  احلاضر، اإلمام أمحد ناتوالناحية الثانية نسبته إىل أحد العلماء البارزين يف عصره وإىل وق

، إال أنه وبعد الدراسة والتمحيص للتحقق من نسبة املخطوط له تبني أن هذا -محه اهللر -البياضي
ياضي املعروف إلمام الب، لخمتلفان مها: "الرد على أيب السعود يف صحة وقف النقود" اناملخطوط له عنوان

 عدم جواز صحة وقف املنقول والدراهم"، يف " السيف الصارم لثاينوا، هـ1001بــ "بياضي زاده" املتوىف 
ه، ومثل هذا األمر يقع غالباً بسبب خطأ يقع فيه الناسخ 011املتوىف  حممد ابن بري علي واإلمام الربكلي

 إما عن قصد أو عن غري قصد.
جوع إىل كتب الر ل وبعد مزيد من البحث والتدقيق لرتجيح إحدى الروايتني على األخرى، وذلك من خال

الرتاجم وفهارس املكتبات، تبني أن املخطوط هو لإلمام الربكلي وعنوانه: " السيف الصارم يف عدم جواز 
 وقف املنقول والدراهم".
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 مقدمة

يف التصانيف، من املختصرات واملبسوطات، ومن املنثورات واملنظومات،  كنوزاً   راءهمنا األجالء و ؤ لقد ترك لنا علما
ومن أولئك  ،دور العلم واملكتبات العامة واخلاصة، ينهل منها من عرفها يفوبقيت هذه املصنفات حمفوظة يف مظاهنا 

ملشهور بـ اإلمام علي احممد ابن بري العلماء، الذين تركوا لنا مصنفات علمية اليزال جلها حمفوظًا يف خزائن الكتب، 
 ".الرد على أيب السعود يف صحة وقف النقود، فقد ترك لنا كتاباً بعنوان "هـ011الربكلي املتوىف 

أهل العلم  ىلإ وبعد توفيق من اهلل عز وجل أهنيت دراسة وحتقيق هذا املخطوط املشار إليه سابقاً، وأقدم هذا البحث
 سلمني به.وطلبته سائالً املوىل تعاىل أن ينفع امل

 :أهمية المخطوط وسبب اختياره 
ملسألة "وقف النقود" واليت هي حمل خالف بني العلماء من زمن األئمة اجملتهدين إىل وقتنا احلاضر،  تهمعاجل -1

 أنه ال يوجد مذهب فقهي اتفق علماؤه على جوازه أو عدمه. إىل حدحىت يف ظل املذهب الواحد، 
 ين لوقف النقود برسالة أيب السعود، وكأن متأخري احلنفية جممعون علىاستشهاد كثري من املعاصرين اجمليز  -1

-رمحه اهلل– على أيب السعود يف صحة وقف النقود ذلك كمصنف الرد يزاجلواز يف حني أن منهم من ال جي
. 
الرغبة يف التمرن على فن دراسة وحتقيق املخطوطات واكتساب اخلربة يف التعامل مع املخطوطات من أمهات   -3

 ب الفقه.كت
 :منهج البحث 

إن طبيعة البحث يف دراسة وحتقيق املخطوطات تتطلب استخدام أكثر من نوع من املناهج يف البحث: فتارة اعتمدت 
 على املنهج الوثائقي يف التحقق من صحة هذه الوثيقة التارخيية، ونسبتها إىل مؤلفها، وتارة استعنت باملنهج االستقرائي

ع املعلومات اليت احتا  إليها، وتارة استخدمت املنهج الوصفي لوصف نسخ املخطوط، يف تتبع نسخ املخطوط ومج
 وأخرى باملنهج التحليلي لفهم العبارات والنصوص وحتليل األقوال واألدلة ومناقشتها.
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 المبحث األول: التعريف بأبي السعود ورسالته في جواز وقف النقود.

 وفيه مطلبان:

 أبي السعود.المطلب األول: ترجمة 

هو حممد بن حممد بن مصطفى العمادي، املوىل أبو السعود، مفسر، فقيه، أصويل، شاعر، عارف باللغات العربية 
 والفارسية والرتكية.

وقف  هـ، 011هـ، وقرأ على والده املفيت الشهري بـ"الشيخ ياوصي" املتوىف سنة 101سنة  (1)ولد بقرية قرب القسطنطينية
 كتباً كثرية من مجلتها: كتب  

 .(6)،كما الزم املوىل سعدي جليب(5)للشريف اجلرجاين ( 4)، و"شرح املواقف"( 3)و"شرح املفتاح" ( 2)"حاشية التجريد"

 

 

                                                           

روما  اإلمرباطور قسطنطني األكرب امسه عليها حني نقل عاصمة الدولة الرومانية من مدينة: ويقال: ُقسطنطينة بإسقاط ياء النسبة، قد أطلق الُقسطنطينية( 1)
/م، وتعرف باسم )إستانبول( نسبة إىل امسها البيزنطي )اسنت بوليس(، وبينها وبني عمورية ستون ميالً يف قرى وعمارات، بينها 313بإيطاليا إليها عام 

 (.311/ 1الروض املعطار يف خرب األقطار، ) -( 333/ 3ظر: معجم البلدان، )وبني بالد املسلمني البحر املاحل. )ين

 ( حاشية التجريد للسيد الشريف اجلرجاين، خمطوط يف اجلامعة اإلسالمية يف ماليزيا. 2)

  . 113املصباح شرح املفتاح للسيد الشريف اجلرجاين، خمطوط يف املكتبة املركزية للمخطوطات اإلسالمية مبصر، رقم: (3)

  .111خمطوط يف املكتبة املركزية للمخطوطات اإلسالمية مبصر، رقم: ( شرح املواقف للسيد الشريف اجلرجاين، 4)

هـ (: هو علي بن حممد بن علي املعروف بالسيد الشريف، أبو احلسن، اجلرجاين، احلسيين احلنفي. عامل، حكيم، مشارك  116 – 330)  الجرجاني( 5)
ولد يف تاكو )قرب إسرتاباد( ودرس يف شرياز وتويف هبا، من تصانيفه: "التعريفات"، و"شرح مواقف اإلجيي"، و"شرح السراجية"،  يف أنواع من العلوم.

 [.110/ 1، واألعالم 116/  3، ومعجم املؤلفني 311/  1و"رسالة يف فن أصول احلديث". ] الضوء الالمع 
أمري خان الرومي، الشهري بسعدي جليب. فقيه، مفسر، مفيت الديار الرومية. من تصانيفه:  هـ (: هو سعد اهلل بن عيسى بن031) سعدي جلبي( 6)

 [.116/  3، ومعجم املؤلفني 161"حاشية على العناية شرح اهلداية" يف فروع الفقه احلنفي، و"حاشية على تفسري البيضاوي". ]الشقائق النعمانية 
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، (8)ببلدة إينه كول (7)قـُلَِّد التدريس وتنقل بني املدارس يف بالد عدة أذكر منها: مدرسة كنقري، مدرسة إسحق باشا 
 .(10( )9)اشا مبدينة قسطنطينية، مدرسة السلطان حممد مبدينة بروسَّةمدرسة داود ب

، واستمر فيها مثاين سنني إىل (11)مث تقلد القضاء يف بروسَّة، مث قضاء قسطنطينة، مث قضاء العسكر يف والية روم إيلي
هـ، فقام 011لك سنة ذأن تويف املوىل سعد اهلل بن عيسى بن أمري خان الشهري بسعدي جليب، فتوىل مكانه الفتيا و 

 بأعبائها على أمت وجه إىل أن توفاه اهلل تعاىل.

هـ يف القسطنطينية يف أوائل مجادى األوىل، إال صاحب كتاب 011وقد اتفق كل من ترجم له على أنه توىف سنة 
 . (12)هـ، ودفن جبوار أيب أيوب األنصاري013"شذرات الذهب" حيث ذهب إىل أنه تويف سنة 

 على يديه الكثري ممن محلوا لواء العلم يف ذلك العصر أذكر منهم:وقد تتلمذ 

 (13)حسني بن رستم باشا، املعروف يف الديار الرومية واملصرية بباشا زاده. 

                                                           

  (www.bursa.comهـ. )1311يف عظم إسحق باشا مدرسة إسحق باشا: شيدت من قبل الصدر األ (7)

ألف نسمة، ومن أبرز معاملها اآلن هي كلية إسحاق  100قرية ومخس بلدات وتشتهر مبنتجعاهتا، وفيها أكثر من  03( إينه كول: ناحية تتكون من 8)
 . ((www.bursa.co  باشا 

تحها سنة ف( بروسة: مدينة تقع قرب حبر مرمرة، وكانت عاصمة الدولة العثمانية قبل مدينة )أدرنه(، مث انتقلت العاصمة منها إىل القسطنطينية بعد 9)
 ({. 361/  3/ هـ(. } ينظر: تعريف باألعالم الواردة يف البداية والنهاية البن كثري )  116/م ) 1313

 (. 333/ 1م، ) 1031هـ/ 1301بريوت، سنة النشر  -ة يف علماء الدولة العثمانية، لطاشكربي زاده، دار الكتاب العريب ( ينظر: الشقائق النعماني10)

بلغ ت : وهي إحدى واليات الدولة العثمانية، واليت تغطي اليوم أجزاء من أراضي دولة البلقان، وكانت مساحة والية روملي يف القرن التاسع عشرروم إيلي( 11)
 . (ألف كيلو مرت مربع. )موقع ويكيبيديا املوسوعة احلرة (113)

الشقائق النعمانية يف  -(  306، ص 1( ينظر: شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، لعبد احلي بن أمحد العكري الدمشقي، دار الكتب العلمية )   12)
هـ(، دار العلم 1306د بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )املتوىف: األعالم، خلري الدين بن حممود بن حمم –(  331/  1علماء الدولة العثمانية، ) 

بريوت دار إحياء الرتاث العريب بريوت،  -معجم املؤلفني، لعمر رضا كحالة، مكتبة املثىن  -(  10/  3م )  1001للماليني، الطبعة: اخلامسة عشر 
 (3  /301 .) 

نفي ) : لقب على الطريقة الرتكية الفارسية، تعين "ولد" أو "ابن" أو "مولود" و مثله "شيخ زاده" أي ابن الشيخ. ينظر: املدخل إىل املذهب احلزاده (13)
11  .) 

http://www.bursa.com/
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 .أمحد بن حسن بن عبد احملسن، الرومي، املدرس بإحدى املدارس السليمانية 
 (14)هـ031ة حسن بن سنان احلسيين، الشهري بأمري حسن السيواسي املتوىف سن. 
 (16()15)املوىل عبد الرمحن بن مجال الدين احلنفي الشهري بشيخ زاده. 

وبالرغم من انشغاله بالتدريس والفتوى، وعدم تفرغه للتصنيف، فقد كان له مصنفات ذاع ِصيُتها يف خمتلف األمصار 
 أذكر منها:

  أهداه للسلطان (17)بتفسري أيب السعود"إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي "املشهور بني الناس ،
 فأنعم عليه بنعم عظيمة. (18)سليمان خان

 .رسالة يف جواز وقف النقود" وهذه الرسالة هي حمل الدراسة والتحقيق يف هذا البحث" 
 ."رسالة يف املسح على اخلفني" 
 ."رسالة يف مسائل الوقف" 
 ."رسالة يف تسجيل األوقاف" 
 ."حتفة الطالب يف املناظرة" 

 

                                                           

باب االستعداد مث ار ولد رمحه اهلل يف قصبة نيكسار فخر  طالبا للعلم من هذه الديار فدار البالد حىت انتظم يف سلك هـ( : 031حسن بن سنان )ت  (14)
ل قضاء حلب مث نقل اىل مكة واستقر فيها مدة مخس سنني، مث نقل اىل قضاء بروسه مث نق ،وصل اىل خدمة املفيت ايب السعود وهو يف مدرسة كليويزه

  (.300/ 1.ينظر: الشقائق النعمانية ) إىل قضاء ادرنه مث عزل وعني له كل يوم تسعون درمها بطريق التقاعد

: ولد بقصبة من زيقون، وطلب العلم وخدم العلماء كاملوىل حافظ العجمي ، وحصل طرفاً من العلم، مث اتصل خبدمة عرب جليب فأخذ زاده خشي (15)
املفيت أبو  ا أجازهمعنه، وأقام على قدم االقدام واهتم يف حتصيل املعارف، فمهر يف العلوم العربية والفنون األدبية، ومتيز يف احلديث والتفسري والوعظ، ك

  (.1/360السعود. ينظر: شذرات الذهب ) 

 (. 313/  1( ينظر: "شذرات الذهب يف أخبار من ذهب"، ) 16)
 بريوت.  –( إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي ، أيب السعود حممد بن حممد العمادي ، دار النشر : دار إحياء الرتاث العريب 17)

(: عاشر سالطني الدولة العثمانية، صاحب أطول فرتة حكم، وخلفه يف احلكم 1166 -1110( السلطان سليمان خان األول بن سليم خان األول )18)
نظر: م . ي1166ابنه السلطان سليم الثاين، وقد عرف باسم سليمان القانوين، وهو من أبرز السالطني العثمانيني لكثرة إصالحاته، وفتوحاته، توىف سنة 

 (. 36/33تاريخ سالطني بين عثمان من أول نشأهتم حىت اآلن، حلضرة عزتلو يوسف بك )
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 "(19)"هتافت األجماد يف فروع الفقه احلنفي. 
 ."بضاعة القاضي يف الصكوك" 
 ."ثواقب األنظار يف أوائل منار األنوار يف األصول" 
 "(20)"القصيدة امليمية. 

 التعريف برسالة أبي السعود في جواز وقف النقود، ونسبتها إليه، ومنهجه فيها. المطلب الثاني:

  السعود في جواز وقف النقود.أواًل: التعريف برسالة أبي 
إن وقف النقود كان من األوقاف الشائعة يف الديار الرومية، وكان التعامُل هبا جارياً يف تلك األقطار، حيث تزامن ذلك 

يف  (21)مع الفرتة اليت تقلَّد هبا اإلمام أبو السعود اإلفتاء يف تلك الديار، وملا وقع اخلالف بينه وبني املوىل جوي زاده
جواز هذا النوع من الوقف، كتب اإلمام أبو السعود رسالة خاصة يف هذه املسألة أمساها "رسالة يف جواز وقف النقود"، 

 حقَّق فيها جوازه، وأكثر من الدالئل والنقول الدالة مطلقاً على جواز وقف املنقول.

 .ثانياً: نسبة الرسالة إلى أبي السعود 
 بة الرسالة إىل اإلمام أيب السعود، فإنه وإن مل يذكر كلُّ من ترجم أليب السعود هذه الرسالةأما بالنسبة إىل التحقق من نس

 بني مصنفاته كحال كثري من كتبه، فإنه قد نسبها إليه من يُوَثق هبم يف ذلك، كحاجي خليفة الذي قال: "ويف وقف 

 

 

                                                           

 : هي رسالة للموىل أبو السعود على كتاب اجلهاد من اهلداية، ألف حممد بن شاه القزويين حاشية عيها. األمجاد تهافت( 19)

 . (1/103أمساء الكتب ) –( 1/1030ينظر: كشف الظنون )

هـ، ومساه املنشور العودي على 031هـ، والشيخ غرس الدين املتوىف سنة 013( القصيدة امليمية: شرحها املوىل عبد الرمحن بن صاجلي أمري املتوىف سنة 20)
 (. 1/1333املنظوم السعودي. ينظر: كشف الظنون )

هـ (: هو حممد بن الياس احلنفي الرومي، حميي الدين، املعروف جبوي زاده: قاض تركي األصل واملنشأ، عريب اآلثار. ويل  013 -)؟  جوي زاده( 21)
 إقامة يفالقضاء مبصر، فقضاء العساكر األناضولية. مث عني مفتيا بالقسطنطينية، له )تعليقات( مل تشتهر، و)فتاوي جوي زاده ( و)ميزان املدعيني 

 (.  303/ 1بينتني( رسالة يف حترير دعوى امللك. )ينظر: شذرات الذهب ال
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 ىل جوي زاده مجع كتابًا يف عدم جوازه، وسعى يفالنقود وجوازه للموىل: أيب السعود بن حممد العمادي... وكان املو 
 .(22)إبطاله حاَل كونه قاضياً بعسكر الروم، مث رده أبو السعود وأفىت جبوازه"

، إال أن القول (23) كما أن صاحب كتاب "تاريخ الرتاث العريب"  ذكر هذا الكتاب من بني مصنفات أيب السعود
 يف  (24)اإلمام أيب السعود من املؤرخني الذين ترمجوا له كالقاضي طاشكربي زادهالفصل يف هذه املسألة يعود إىل عاصر 

كتابه "الشقائق النعمانية"، فهو أعلم من ترجم له، وأدق من نسب إليه مصنَّفاتِه، فقوله يف ذلك هو املرجح؛ إذ أنه 
 عاصره فهو أقرب الناس إليه وأعلمهم به.

كثرية اليت أثارها أبو األشبال شاغف الباكستاين حمقق الرسالة عند ما أبدى وبذلك يظهر لنا أن ال مربر للشكوك ال 
رأيه يف الرسالة، حيث جاء يف قسم الدراسة من كتاب "رسالة يف جواز وقف النقود" ما نصه: "ويل رأي خاص يف 

مل  مت، ولكنالرسالة، وهو أن ال شك أن حاجي خليفة نسب إىل أيب السعود رسالة يف جواز وقف النقود كما قد
يذكر أول الرسالة وآخرها كما يذكر يف أكثر األحيان حني يتيقن أن هذه الرسالة هي اليت ألفها أبو السعود... وأيضاً 

 .(25)هذا األسلوب خيالف أسلوب أيب السعود يف تفسريه. لذا جتدين يف شك مريب يف صحة نسبتها إىل أيب السعود."

 :ثالثاً: منهجه في الرسالة 
،  - يف عصرهلعله كان مقبوالً –االطالع على رسالة أيب السعود ميكن القول بأن أسلوبه يف الرسالة جديل مغلق بعد 

 كما أن الرسالة خالية عن االستدالل بنصوص من الكتاب أو السنة.

يف  -هللهم ارمح–يدور على قول اإلمام حممد وأيب يوسف وزفر  -رمحه اهلل–كما ميكن القول بأن جممل عمل املصنف   
 مسألة وقف النقود بتعبريات خمتلفة.

                                                           

 (.  101/ 1( كشف الظنون، حلاجي خليفة. ) 22)
 (. 361/ 0( ينظر: تاريخ الرتاث العريب. ) 23)
ن قضاء قسطنطينية. مهـ (: هو أمحد بن مصطفى بن خليل، الرومي، احلنفي، املعروف بطاشكربى زاده، قـُلِّد 061 - 001)  طاشكبرى زاده( 24)

لجرجاين" يف لتصانيفه: "مفتاح دار السعادة ومصباح السيادة" يف موضوعات العلوم، و"الشقائق النعمانية يف علماء العثمانية"، و"شرح العوامل املائة 
 .[3/ 1، ومعجم املؤلفني 311/ 1النحو، و"املعامل من علم الكالم"، و"شرح الفوائد الغياثية". ]شذرات الذهب 

وىل، أل( رسالة يف جواز وقف النقود، أليب السعود األفندي العمادي، حتقيق: أبو األشبال صغري أمحد شاغف الباكستاين، دار ابن حزم، الطبعة: ا25)
 (.11-11م. )1003 –هـ 1313
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 (.26)مل يقسم أبو السعود رسالته إىل أبواب وفصول، مما جعل احملقق يقسمها إىل فقرات مرّقمة ليسهل الرجوع إليها 

  المبحث الثاني: حياة البَـيَّاضي، ودراسة َردِِّه على أبي السعود.

 وفيه ثالثة مطالب:

 البَـيَّاضي.المطلب األول: حياة 
يأيت الحقاً، كما س  -وإن كنت أخالف هذا الرأي-ملا نسب بعض احملققني الرد على أيب السعود إىل اإلمام البياضي

 رأيت من املستحسن أن أذكر شيئاً من ترمجته.
 .أواًل: اسمه ونسبه ومولده 

بوسنوي "ببياضي زاده"، القاضي المي احلنفي املعروف و هو أمحد بن حسن بن الشيخ سنان الدين البَـيَّاضي الر 
 األصل.

 .(27)هـ 1033ولد يف مدينة إستانبول سنة 

 .ثانياً: نشأته وطلبه للعلم 
ولد القاضي بياضي زاده يف مدينة إستانبول يف بيت قضاء وفقه وعلم، فقد كان أبوه قاضيا فاضاًل، فبدأ بطلب 

ر علمية قوية، ومل يكتف بأخذ العلم عن والده إمنا كان حيضالعلم على يدي والده منذ نعومة أظفاره مما أكسبه نشأه 
جمالس العلم يف إستانبول ويأخذ عن علمائها، مث رافق والده إىل مكة املكرمة يف رحلته إىل احلج، وملا عني والده قاضيا 

لى ع يف مكة، استغل وجوده هناك فأمت طريقه يف طلب العلم حيث اجتهد يف حضور دروس مشايخ مكة حىت حصل
 . (28)اإلجازة من كبار علمائها يف ذلك الوقت، مما اكسبه مزيداً من العلم والفضل

 

 

                                                           

 .(11- 10( رسالة يف جواز وقف النقود، ) 26)
 11/  1هدية العارفني )  –(  111/  1األعالم )  –( 111/ 1ن القرن احلادي عشر )خالصة األثر يف أعيا –( 101م 1( ينظر: معجم املؤلفني )27)

.) 
 (. 111/  1األعالم )  –(  111/  1( ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ) 28)
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 (29)ثالثاً: شيوخه. 
ال خيفى على كل مطَّلع األثُر البالغ الذي يرتكه الشيخ يف تلميذه، وإمنا تعرف قيمة العامل مبعرفة مشاخيه واملصادر 

 أبرز العلماء الذين تتلمذ عليهم القاضي بياضي زاده:لذلك سأقوم بسرد أسماء اليت استقى منها علمه، 

 هـ (: 9077 - 9000الشمس البابلي )  -9
 هو حممد بن عالء الدين، مشس الدين، أبو عبد اهلل، البابلي، القاهري، األزهري الشافعي. فقيه، حمدث، حافظ. 

 . (31)ومسلسالته"، و"ِفْهرِْست جممع مروياته وشيوخه (30)من تصانيفه: "اجلهاد وفضائُله"

 هـ(:9066 - 000محمد اآلمدي ) -1
 هو حممد بن علي اآلمدي، الشهري مبال جليب الكردي. من القضاة، توىل القضاء بدمشق. 

 .(32)من مصنفاته: "أمنوذ  يف سبع مسائل من سبعة فنون" و"التحقيق والتوفيق بني أهل الشرع وأهل الطريق"

 هـ(: 9904 - 9017عبد الرحيم بن أبي اللطف ) -1
هو عبد الرحيم بن أيب اللطف بن إسحق بن حممد بن أيب اللطف احلنفي القدسي مفيت احلنفية بالقدس ورئيس 

 علمائها كان مفسراً فقيهاً حنوياً.

 .(34)"رسالة يف االشتقاق"-الفوائد الرحيمية" (33)من مصنفاته: "الفتاوى الرحيمية"

 

 

 

                                                           
 (. 331/  1) الدرر يف أعيان القرن الثاين  عشر  -(  111/  1( ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ) 29)
 .336131رقم:  –مصر  -( فضائل اجلهاد: خمطوط يف املكتبة األزهرية30)

 (. 111/  3األعالم )  -(  30/  3( ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ) 31)

 (. 136/  3إيضاح املكنون ذيل كشف الظنون )  -(  300/  10( ينظر: معجم املؤلفني ) 32)
 م.1600 –القدس  –الرحيمية يف واقعات السادة احلنفية: من منشورات املكتبة الربيدية ( الفتاوى 33)

 (.116/ 1تاريخ عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار ) –(  331/  1( ينظر: الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر ) 34)
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 (35)رابعاً: تالميذه. 
اشتهر القاضي بياضي زاده بالفقه، وذاع صيته بني طالب العلم فأصبحوا يقصدونه، وحيضرون جمالسه ألخذ العلم 

 فكثر تالميذه الذين كان من أشهرهم:عنه، 

 هـ (: 9088 -المنقاري )...   -9
كي، تصانيُفه ر هو حيىي بن عمر، العالئي الرومي، املعروف بـ )منقاري زاده(. مفسر مشارك يف بعض العلوم، قاض ت

 عربية، يُنَعت بشيخ اإلسالم. 

، و"رسالة االتِّباع يف مسألة االستماع"، و"الرسالة املنرية ألهل (36)من تصانيفه: "حاشية على أنوار التنزيل" للبيضاوي"
 .(37)البصرية"، و"الفتاوى"، و"رسالة يف ال إله إال اهلل"

 هـ (:9088 –الشيخ أبو بكر )...  -
ىب يف ِحْجر والده، قسم، ونشأ وتر  د اهلل بن علوي، ولد بقريةسعيد بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن عب هو أبو بكر بن

مث رحل إىل مدينة ترمي فحضر جمالس العلم والعرفان، وصحب مشايخ عصره، رحل إىل اهلند وأخذ هبا عن مجاعة، 
 دنيا، ، ومجيع مؤلفاهتم، كان متقياً زاهداً يف الوألبسه اخِلْرَقَة أكثُر مشاخيه وحكَّموه، وأجازوه جبميع مروياهتم

ودفن  (38)وكان حيج كل عام، أصيب آخر أمره يف أنفه بداء عجز عن دوائه حذاق األطباء ومل يزل حىت مات برتمي
 . (39)رمحه اهلل-مبقربة "زنبل"

 

 

                                                           

 (.  111/  1( ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ) 35)
 .3003رقم االستدعاء:  -جامعة الكويت –على أنوار التنزيل: خمطوط يف مكتبة املخطوطات  ( حاشية36)

 (.  116/  13معجم املؤلفني )  –(  101/  0األعالم )  –(  333/  3( ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ) 37)

ما هو اسم إحدى مدينيت حضرموت؛ ألن حضرموت اسم للناحية جبملتها، : بكسر وفتح الياء، اسم وادي بني الضايق ووادي ينبع،  كتريم (38)
 .(1/11ينظر: معجم البلدان ). ومدينتاها: شبام وترمي، ومها قبيلتان مسيت املدينتان بامسيهما

 (.  13/ 1( ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ) 39)
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 (40)خامساً: آثاره العلمية. 

ترك القاضي بياضي زاده جمموعة من املؤلفات القيمة، اليت كانت وال تزال مرجعاً خيضع لتحقيقاته فيها كلُّ من جاء 
 أذكر منها:بعده من العلماء، 

o "(41)كتاب "األصول المنيفة لإلمام أبي حنيفة: 
لة"، وكتاب "العامل و"الرساهو خمتصر يف اعتقاد أهل السنة مجع فيه نصوص اإلمام أيب حنيفة يف "الفقه األبسط"، 

 . (42)واملتعلم"، و"الوصية"، وقد رتبها ترتيبا دقيقاً، مع احملافظة على ألفاظ اإلمام

o "(43)كتاب "إشارات المرام من عبارات اإلمام: 
الكتاب من أعظم كتب هذا الفن، وأرفعها شأناً، وأغزرها فائدة، وهو شرح ملختصره  السابق الذكر، املسمى:  

 املنيفة لإلمام أيب حنيفة". "األصول 

وقد قرأ البياضي شرحه هذا على طالبه يف جملس احلكم يف مكة املكرمة حيث كان يعقد دروسه فيها، خالل فرتة 
توليه قضاء مكة، ويصفه صاحب كتاب "خالصة األثر" بقوله: "وهو شرح استوعب فيه أحباثاً كثرية وأحسن فيه كلَّ 

 .(44)واستفدت" اإلحسان... وقد رأيته بالروم

o "(45)كتاب "سوانح المطارحات ولوائح المذاكرات في العلوم: 
 . (46)وهو كتاب تناول فيه ستة من العلوم

                                                           

هدية  -(  111/  1خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر )  –(  101/  1معجم املؤلفني )  –(  331/  0( ينظر: تاريخ األدب العريب ) 40)
 (.  11/  1العارفني ) 

 م.1001 -مصر –يوسف عبد الرزاق  حتقيق: –( األصول املنيفة لألمام أيب حنيفة: ضبطه ووضع حواشيه حممد عبد الرمحن الشاغول 41)

 (. 3إشارات املرام من عبارات اإلمام للبياضي، حتقيق: يوسف عبد الرزاق، الطبعة: األوىل ) –(  331/  0( ينظر: تاريخ األدب العريب ) 42)
 م.1003 ة: األوىلاملرام من عبارات اإلمام: خر  أحاديثه، ووضع حواشيه: أمحد فريد املزيدي، دار الكتب العلمية، لبنان، بريوت، الطبع ( إشارات43)

 (. 11/  1هدية العارفني )  –(  111/  1( ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ) 44)
 .033رقم االستدعاء:  -جامعة الكويت -( سوانح العلوم: خمطوط يف مكتبة املخطوطات45)

 (. 111/  1اإلعالم )  –(  101/  1( ينظر: معجم املؤلفني ) 46)
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o  (47)رسالة في تفسير اللوائح على وجه البحث والسؤال. 

o (48)شرح كتاب "الوصايا"، و"الفقه األبسط" لإلمام أبي حنيفة. 

 .سادساً: صفاته وأخالقه، وثناء العلماء عليه 
القاضي بيَّاضي زاده أحد صدور الدولة العثمانية، من أجالء علماء الروم يف القرن احلادي عشر، وأمجِعهم لفنون العلم، 
حيث كان عاملاً وقوراً عليه رونق العلم، ومهابة الفضل، اشتهر بالفقه، وفصل األحكام، وشاعت فضائله وانتشرت بني 

 الناس  حماسنه.

العبارات يف سرد الدالئل، ذا ذهن ثاقب، مييل إىل الغوص الدقيق يف املسائل الكالمية بني كان واسع االطالع، واضح 
 ليكون املطالع على بينة من أمر مسائل الوفاق واخلالف. (50)واملاتريدية (49)أئمة األشعرية

لروم واستفدت ا وقد شهد له الثقات من معاصريه بالعلم والفضل، فقد جاء يف كتاب "خالصة األثر": "وقد رأيته يف
 منه".

و جاء فيها أيضاً: "واجتمعُت به فرأيته جباًل من جبال العلم، راسَخ القدم"، هي شهادة جليلة هلا قيمتها من مثل 
ُِحيبِّ 
 .(52)العامل، واملؤرخ الثقة (51)امل

                                                           

 .033رقم االستدعاء:  –جامعة الكويت  –فسري اللوائح: خمطوط يف مكتبة املخطوطات ( رسالة يف ت47)

 (. 101/  1معجم املؤلفني )  –(  11/  1( ينظر: هدية العارفني ) 48)
راع الص : هم أصحاب علي إمساعيل األشعري، مؤسس املذهب األشعري يف أخريات القرن الثالث وأوائل الرابع اهلجري، حيث كاناألشاعرة( 49)

سمني. الكالمي حمتدم بني أهل السنة واملعتزلة على وجه اخلصوص، وقد أختذ األشعري يف منهجه صبغة وسط للبعد عن الغلو يف التأويل، وتشبيه اجمل
 (.113/  1م  ) 1013ينظر: يف الفلسفة اإلسالمية . إبراهيم مدكور، دار املعارف، 

املاتريدي، وهو حممد بن حممد املاتريدي احلنفي، ولد يف قرية "ماتريد"، وهي حي من أحياء مسرقند، ببالد ما : هم أصحاب أيب منصور الماتريدية (50)
 وراء النهر.

العام وإن  هتعاصر املاتريدي واألشعري زماناً، وافرتقا مكاناً، فكانت ظروفها االجتماعية والفكرية متشاهبة، وترتب على ذلك تشابه املنهج يف إطار 
 (.163يف بعض التفصيالت. ينظر: تاريخ املذاهب اإلسالمية، دار الفكر العريب، تأليف الشيخ أبو زهرة ) اختلف 

هـ (: حممد أمني بن فضل اهلل بن حممد احمليب، احلموي األصل، الدمشقّي مؤرّخ، باحث، أديب. ولد يف دمشق وسافر  1111 - 1061: )الُمِحبِّي( 51)
 فيها عين كثرياً برتاجم أهل عصره، فصنف: )خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر( ، ة ومصر، وعاد إىل دمشق فتويفاىل األستانة وبروسَّة وأدرن

 ({. 31/  0معجم املؤلفني )  –(  31/  6و)نفحة الرحيانة ورشحة طلى احلانة(، و)قصد السبيل مبا يف اللغة من الدخيل (. }ينظر: األعالم ) 
 (. 111/  1األثر يف أعيان القرن احلادي عشر" ) ( ينظر: "خالصة 52)
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قصور اها: "الرسالة ميدح فيها القاضي بياضي زاده مس -أحد أجالء خطباء املسجد احلرام  - (53)كما كتب األيويب
 .(54)املشيدة املشرفة يف مدح املقام العايل املوىل أمحد قاضي مكة املشرفة"

 (55)سابعاً: ممارسته للقضاء. 
شغل بياضي زاده منصب القضاء لفرتة طويلة يف الدولة العثمانية، وتنقَّل يف خمتلف حواضرها، وعرف بعدله يف 

 حكمه الذي ال تأخذه يف احلق لومة الئم.

هـ حيث اعتىن به أهلها، وبالغوا يف توقريه وتعظيمه، مث ويل 1033أسند إليه منصب القضاء أوالً حباضرة حلب عام فقد 
 هـ.1013، فمنصب قضاء مكة عام (56)قضاء بورصه

وبعد أن صرف عن قضاء مكة بفرتة قصرية من الزمن ويل قضاء العسكر بالروم، وهي أرفع املناصب القضائية يف 
، ومما يذكر أيضاً يف هذا الصدد أن يوم والية البياضي لقضاء العسكر كان يوماً كثري الثلج، فأنشد (57)مانيةاململكة العث

ُِحيبِّ قائاًل: 
 امل

 واألرض ُسرت به هلذا
 

 قد لبست حُلة البياض  *
  

 

                                                           

هـ(: علي بن حممد بن عبد الرحيم بن حمب الدين بن أيوب املكي، الشافعي، الشهري باأليويب، من خطباء املسجد احلرام، ولد  1016 -).. األيوبي (53)
ها، ودرس باملسجد احلرام. }ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن مبكة، ونشأ هبا، وحفظ القرآن واإلرشاد واأللفية  البن مالك، وألفية احلديث وغري 

  ({. 100/  0معجم املؤلفني )  –( 103/  3احلادي عشر ) 

 (.103/  3ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر )  (54)

حنبه، يعين  فقضى عليه أي قتله، كأنه فرغ منه، وقضىلغًة: احلكم، ومجعه أقضية، وقد يكون مبعىن الفراغ، تقول: قضى حاجته، وضربه  القضاء (55)
 (.116/ 1مات. ينظر: خمتار الصحاح، مادة: ق ض ي ) 

ة ن: مدينة تقع قرب حبر مرمرة، وكانت عاصمة الدولة العثمانية قبل مدينة )أدرنه(، مث انتقلت العاصمة منها إىل القسطنطينية بعد فتحها سبورصه( 56)
 ( {. 361/  3ينظر: تعريف باألعالم الواردة يف البداية والنهاية البن كثري )  / هـ(. } 116/ م ) 1313

 (. 306( ينظر: تاريخ الدولة العثمانية لعلي حسون ) 57)
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تضي الرجم، فحكم الذي يقووقع يف أيام قضائه أنه ثبت على امرأة أهنا زىن هبا يهودي، وشهد أربعة بالزنا على الوجه 
برجم املرأة، فلما مسع املوايل وقضاة العسكر بذلك حاولوا أن يثنوه عن ذلك، بأن ذلك وإن كان أمراً شرعياً، لكنه ينكر 

 العصر، فامتنع وأىب إال أن يطبق شرع اهلل، فأرضى بذلك ربه. ايف مثل هذ

 .(58)تطل إقامته بالقضاء بعد هذه احلادثةوكان ذلك سبباً لغضب ذوي الشأن يف ذلك العهد عليه، ومل 

 .ثامناً: وفاته 
اختلف مرتمجو القاضي بياضي زاده يف تاريخ وفاته، جاء يف خالصة األثر: "وكانت وفاته يف إحدى اجلماديني 

 .(59)سنة مثان وتسعني وألف"

 .(60)هـ1003بيمنا ذهب آخرون إىل أن وفاته كانت يف سنة 

والذي يتضح أن قول صاحب "خالصة األثر" يف حتديد سنة وفاة البياض أقرب إىل الصواب وذلك بسبب 
 مثل هذا األمر بشكل أدق من غريه.معاصرته له، األمر الذي أعطاه األفضلية يف القدرة على معرفة 

 أبي السعود في صحة وقف النقود(. المطلب الثاني: دراسة الرَّد المحقق المسمى )الرَّد على

 :أواًل: توثيق اسم الرَّد ونسبة للبياضي 
جاء على ورقة الغالف ألحد نسخ املخطوط: "رسالة يف الرَّد على أيب السعود يف صحة وقف النقود لإلمام  

 املعروف بياضي زاده رمحه اهلل". 

 .ثانياً: نسبة الرَّد للبياضي 
د على أيب السعود يف صحة وقف النقود " إىل اإلمام البياضي، فيما اطلعت عليه، مل يُنسب الرَّد املسمى "الرَّ 
 . (61)حيث مل يُذكر بني مصنفاته

                                                           

 (. 111/ 1األعالم )  –(  111/  1( ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ) 58)
 (. 331/  0تاريخ األدب العريب )  –(  111/  1األعالم )  –(  111/  1)  ( ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر59)
 (. 13/  3إيضاح املكنون )  –(  101/  1معجم املؤلفني )  –(  11/  1( ينظر: هدية العارفني ) 60)
 –(  101/  1معجم املؤلفني )  –( 11/  1) هدية العارفني -( 111/ 1األعالم ) –( 111/ 1( ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر )61)
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وإمنا تفرد يف نسبة الرَّد إىل البياضي فهرس املكتبة الظاهرية بدمشق، وذلك اعتمادًا على ما ورد على غالف 
 النسخة املوجودة لديهم. 

السهل أن نؤمن بصحة نسبة أي كتاب كان إىل مؤلفه، ال سيما الكتب اليت ليس هلا ومن املعلوم أنه ليس من 
شهرة كافية، فال يكفي أن نعتمد يف ذلك فقط على ما كتبه الناسخ على غالف الكتاب، وذلك ألنه مثة أسباب 

 بسوء نية. أوعديدة من املمكن أن تدفع الناسخ إىل نسبة الكتاب إىل غري صاحبه، سواء كان ذلك حبسن نية، 

ث مل يُذكر يف فهارس الكتب، مثل "كشف الظنون" وغريها، حي-بالعنوان املذكور سابقاً -باإلضافة إىل أن الرَّد 
 مل يأِت ذكره منسوباً للبياضي، وال لغري البياضي.

ُت قد توصلو الشيء الذي دفعين إىل مزيد من البحث والتمحيص للتحقق من نسبة هذا النص الذي بني أيدينا، 
 إلى ما يأتي:

 :النص الذي بين أيدينا له عنوانان مختلفان هما 
 "الرَّد على أيب السعود يف صحة وقف النقود لإلمام". -1
 "السيف الصارم يف عدم جواز وقف املنقول والدراهم". -1

  :النص منسوب إلى مؤلفين مختلفين هما 
 (.  هـ1001القاضي أمحد بن حسن البياضي املعروف بـ "بياضي زاده" )   -1
 هـ (.011حممد بن َبري علي بن حممد املعروف بـ"الربكلي" )ت   -1

إذاً حنن أمام نص له عنوانان خمتلفان، وكل عنوان منسوب إىل مؤلف مغاير لآلخر، ومثل هذا األمر يكون غالباً 
 نتيجة خطأ يقع فيه الناسخ إما عن قصد، وإما عن غري قصد.

وبعد البحث والتدقيق للتحقق من نسبة هذا النص، وترجيح إحدى الروايتني على األخرى، وذلك من خالل 
 الرجوع إىل كتب الرتاجم، وفهارس املكتبات، تبني أن الراجح هو: أن النص املذكور من تأليف "حممد بن بري علي 

                                                           

 (.331/ 0تاريخ األدب العريب ) -(  13/  3إيضاح املكنون ) 
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رض قف املنقول والدراهم"، وفيما يلي سأعبن حممد املعروف بربكلي" وعنوانه: "السيف الصارم يف عدم جواز و 
 القرائن الدالة على ذلك:

جاء يف كتاب شفاء العليل وبل الغليل البن عابدين: "طالعت مع بعض اإلخوة كتاب "الطريقة احملمدية"  -1
لإلمام الفقيه حممد الربكوي... فرأيته ذكر يف آخر كتابه... ما نصه: الفصل الثالث يف أمور مبتدعة باطلة 

َكبَّ الناس عليها... فلنذكر أعظمها: منها وقف األوقاف سيما النقود لتالوة القرآن... وقد بينا ذلك يف أَ 
 .(62)رسائلنا: السيف الصارم، وإنقاذ اهلالكني"

قد  -وهو من املتأخرين يف املذهب احلنفي، ومن حمققيه-ووجه الشاهد يف هذا النص هو أن اإلمام ابن عابدين 
 نقل نصاً عن أحد كتب اإلمام الربكلي يثبت فيه األخري أن "السيف الصارم" هو من مؤلفاته. 

ن هم، للموىل حممد بكما جاء يف كتاب كشف الظنون: "السيف الصارم يف عدم جواز وقف املنقول والدرا -1
 ، قال 030، أمته يف التاسع من شهر ذي القعدة سنة 011بري علي بن حممد املعروف بربكلي املتوىف سنة 

فيه: هذا سيف صارم إلبطال وقف النقود؛ إذ قد صنف يف لزوِمِه رسالًة مفيت زماننا أبو السعود، عليه رمحة الودود، 
هبا احلكام،  ردود؛ لئال يعتمد عليها الواقفون يريدون ثوابا فيأمثون، ولئال يغرتوسها فيها كثرياً، فلزم بيان كل وجه م

 .(63)فإهنا ال تصلح لالعتماد، وال تكون عذراً ليوم التناد، فذكر أقواله مث ردَّها"
( إىل  ) النص احملقق على أيب السعود يف صحة وقف النقود من خالل هذا النص ينسب حاجي خليفة الرَّد 

ي بشكل ال يدع جمااًل للشك؛ وذلك من خالل ذكره جزءاً من مقدمة الرَّد، واليت هي نفسها مقدمة النَّص الربكل
 احملقَّق.

جاء يف مقدمة الرَّد: "فهذه رسالة معمولة إلبطال وقف النقود... وقد صنف يف لزومه رسالة مفيت زماننا أبو   -3
 السعود".

 

                                                           

 (. 133/  1( ينظر: جمموع رسائل ابن عابدين ) 62)
 (. 1013/  1( ينظر: كشف الظنون ) 63)
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ن املصنِّف هو من معاصري اإلمام أيب السعود، األمر الذي ينطبق على يدل على أ -املقتبس من الرَّد-هذا النص 
الربكلي فقط دون البياضي؛ وذلك ألن البياضي ولد بعد وفاة اإلمام أيب السعود مبا يزيد عن الستني عاماً، فليس 

 من املعقول أن يقول عنه "مفيت زماننا".

ألئمة إىل هذا التفصيل والعنوان واإلطالق بعد ذكر أقوال ا جاء يف الرَّد أيضاً: "فانظر أيها املصنِّف اللبيبو   -3
الستة، وما جوزوا وقفه حىت يذهب عنك الريبة والشبهة" وهذا النص يدل بشكل صريح على أن مؤلف الرَّد 

 ، األمر الذي ينطبق على الربكلي فقط دون البياضي كما بيَّنا سابقاً.معاصر لإلمام أيب السعود
لرَّد مل ينسب إىل اإلمام البياضي يف الكتب اليت ترمجت له، كما ذكر سابقاً، يف حني أن أضف إىل ذلك أن ا 

 "السيف الصارم" نسب لإلمام الربكلي يف الكتب اليت ترمجت له، منها:

ارم يف حُمَمَّد بن پرب علي... ومن تصانيفه... السَّْيف الص كتاب"هدية العارفني" حيث جاء فيه : "الربكوي -
َراِهم"عدم   .(64)َجَواز وقف اْلَمنـُْقول َوالدَّ

تاريخ األدب العريب لكارل بروكلمان حيث ذكر من تصانيفه: "السيف الصارم يف عدم جواز وقف النقود  -
 . (65)والدراهم بدون الوصية وإضافة إىل ما بعد املوت"

 طلب.مستقل يلي هذا امل ومبا أنه ترجح لدي نسبة الرَّد لإلمام الربكوي، فإين سأتناول حياته يف مطلب

 على أبي السعود في صحة وقف النقود ثالثاً: مصادر الرَّد. 
 إن املتأمل يف الرَّد ) الرَّد على أيب السعود يف صحة وقف النقود( يالحظ أن املؤلف اعتمد على نوعني من املصادر:

o :حصيلته العلمية، واليت تبدو جلية يف استنباطاته، واستدراكاته، وردوده على أيب السعود، وغري ذلك من  أولها
األمور اليت تدل على اخللفية العلمية للمؤلف، كقوله: "اعلم أن التعامَل الذي يرتك به القياس، وُخصَّ به األثر، 

، والسكويت؛ إذ األدلة الشرعية أربعة ال غري، كما ذكر وُعدَّ أحَد أسباب االستحسان راجٌع إىل اإلمجاع العملي
 يف األصول، واإلمجاع خمتص باجملتهدين فال بد أن يكون ذلك التعامل يف زمنهم، وهذا حمكم قطع ال حيتمل 

                                                           

 (. 111/  1( هدية العارفني ) 64)
 (. 310اسع، ) ( تاريخ األدب العريب لكارل بروكلمان، القسم الت65)
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ف. ر التأويل فيجب تأويل ما خيالفه، فكلمة "ما" يف عبارة حممد، رمحه اهلل تعاىل، عامة حبسب إطالق الصلة، أعين التعا

لكنه مل يقل: وسيتعارف حىت يتناول تعارف زماننا، فمراده ما تعارفه الناس من لدن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل 
 .(66)يومه يدل عليه التنظر باالستصناع"

o  :النوع الثاني المصادر المكتوبة: وقد اعتمد على باقة من المصنفات التي كان منها 
  هـ، 113حممد بن حممد بن شهاب املعروف بابن البزاز الكردي احلنفي املتوىف سنة البزازية يف الفتاوى: للشيخ

 . (67)وهو كتاب جامع خلَّص فيه زبدَة مسائل الفتاوي والواقعات من الكتب املختلفة
  هـ، هذا كتاب مجع 616تتمة الفتاوي: لإلمام برهان الدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز احلنفي املتوىف سنة

من احلوادث والواقعات، وضم إليها ما يف الكتب من املشكالت، واختار يف   فيهلصدر الشهيد ما وقع فيه ا
 . (68)كل مسألة فيها روايات خمتلفة

  :)لإلمام فخر الدين حسن بن منصور األوزجندى الفرغاين املتوىف سنة  ووهاخلانية )فتاوى قاضي خان
هـ، وهي مشهورة مقبولة معمول هبا متداولة بني أيدى العلماء والفقهاء، وهي مطبوعة يف هامش كتاب: 101

 .(69)الفتاوى اهلندية
 :هـ، وهو كتاب 131للشيخ اإلمام طاهر بن أمحد بن عبد الرشيد البخاري، املتوىف سنة  خالصة الفتاوى

  .(70)مشهور معتمد
 :وهو شرح من شروح اهلداية للشيخ أمري كاتب بن أمري عمر اإلتقاين احلنفي  غاية البيان ونادرة األقران

 .(71)هـ، وهو يف ثالث جملدات311املتوىف سنة 
 

                                                           

 .01م( ص1013-( ينظر: الرد على أيب السعود يف صحة وقف النقود، حممد الربكوي ، حتقيق: خالد ديرشوي، )رسالة نوقشت يف جامعة دمشق66)
 مطبوع هبامش كتاب الفتاوى اهلندية. –(  1/131( ينظر: كشف الظنون ) 67)
 ( . 333/  1( ينظر: كشف الظنون ) 68)
 .م1016 -هـ1306هبامش الفتاوى اهلندية, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت, لبنان, الطبعة الرابعة: مطبوع  –(  1/1113نون ) ( ينظر: كشف الظ69)
 .( 11063يف مكتبة األسد الوطنية , برقم: ) خمطوط  –(  1/311( ينظر: كشف الظنون ) 70)

 ( . 1611الوطنية برقم: ) يف مكتبة األسد خمطوط  -( 1/1033( ينظر: كشف الظنون ) 71)
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 :هـ،  611للشيخ اإلمام خمتار بن حممود الزاهدي احلنفي املتوىف: سنة  قنية المنية على مذهب أبي حنيفة

 .(72)ذكر يف أوهلا: أنه استصفاها من: )منية الفقهاء( ألستاذه: بديع بن منصور العراقي
 :املشهورة بالذخرية الربهانية لإلمام برهان الدين حممود بن أمحد بن مازه البخاري املتوىف سنة  ذخيرة الفتاوي

 .(73)اختصرها من كتابه املشهور باحمليط الربهاين هـ،616
 :هـ، وهذا الكتاب 103لإلمام املرغيناين احلنفي، املتوىف سنة  التجنيس والمزيد وهو ألهل الفتوى غير عتيد

 .(74)لبيان ما استنبطه املتأخرون ومل ينص عليه املتقدمون
 :لإلمام الفقيه عامل بن عالء احلنفي، وهو كتاب عظيم يف جملدات مجع فيه مسائل تاتار خانية في الفتاوى 

 .(75)هـ116احمليط الربهاين، والذخرية، واخلانية، والظهريية، تويف سنة 
 :هـ، ذكر فيها أنه 610لظهري الدين حممد بن أمحد القاضي البخاري احلنفي املتوىف سنة  الفتاوى الظهيرية

 .(76)قعات والنوازل مما يشتد االفتقار إليهمجع كتاباً من الوا
 :ي هو جامع جوامع الفقه املعروف بالفتاوى العتابية أليب نصر أمحد ابن حممد العتايب احلنف الفتاوى العتابية

  .(77)هـ116املتوىف سنة 
 :ي لربهان الدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخار  المحيط البرهاني في الفقه النعماني

 .(78)هـ 616املتوىف سنة 

 (79)هـ 331حملمد بن حممد بن حممد ، رضي الدين السرخسي، املتوىف سنة  لمحيط السرخسي :ا. 

                                                           

 .( 1313يف مكتبة األسد الوطنية برقم : ) خمطوط  –(  1/131( ينظر: كشف الظنون ) 72)
 .(11103يف مكتبة األسد الوطنية , برقم: ) خمطوط  –(  1/113( ينظر: كشف الظنون ) 73)

 .( 3133يف مكتبة األسد الوطنية, برقم ) خمطوط   –(  1/311( ينظر: كشف الظنون ) 74)
 .حتقيق: سجاد حسني, دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت, لبنان, الطبعة : األوىل –(  1/161( ينظر: كشف الظنون ) 75)

 .( 13130يف مكتبة األسد الوطنية، برقم: )  –(  1/1116ينظر: كشف الظنون )  (76)
 على خمطوط.الكتاب غري مطبوع كما مل أعثر له  –(  163/ 1( ينظر: كشف الظنون ) 77)
 .م1003هـ , 1313من منشورات اجمللس العلمي إلدارة القرآن والعلوم اإلسالمية, بريوت, لبنان,  –(  1610/ 1( ينظر: كشف الظنون ) 78)

 الكتاب غري مطبوع كما مل أعثر له على خمطوط. -(1610/ 1( ينظر: كشف الظنون ) 79)
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 :(80)هـ 316حملمد بن حممد حممود أمحد الرومي البابريت احلنفي املتوىف سنة  العناية شرح الهداية. 

 :هـ، وهو شرح لكتابه بداية املبتدي 103كتاب يف فروع الفقه احلنفي، لعلي املرغيناين، املتوىف سنة   الهداية
(81). 

 .رابعاً: وصف نسخ الرد المعتمدة للتحقيق 
فيما يلي نسختني للرد، جعلت إحدامها أصاًل، مث قابلتها مع النسخة الثانية، و حصلُت بفضل اهلل تعاىل وتوفيقه، على 

 وصف جممل للنسختني املذكورتني:

  النسخة األوىل: مسيت هذه النسخة )النسخة األصل(، مث قابلت النسخة األخرى عليها، وفيما يلي بعض
 املعلومات عنها:

 :حممود بن عباس بن حممود. اسم الناسخ 

 هـ.1101 خ:تاريخ النس 

 :( ورقة.13) عدد األوراق 

 :( سطراً.13) عدد األسطر 

 نسخي.الخط : 

 1ت16310: الرقم العام في مكتبة األسد الوطنية. 

.. إذ قد صنف .يةبدون الوص النقود بسم اهلل الرمحن الرحيم عليه توكلت... فهذه رسالة معمولة إلبطال وقف) البداية:
 كثرياً فلزم بيان كل وجه مردود...(.  فيها السعود، سهامفيت زماننا أبو  يف لزومه رسالةً 

)والثاين: عدم التفرغ لكثرة األشغال وعدم القدرة... والُعذُر عند كرام الناس مقبول، والصَّالة والسَّالم على  النهاية:
 حممد وآله أمجعني، واحلمد هلل ربِّ العاملني(.

 

                                                           

 دار الفكر.من منشورات  –(  110/ 1( ينظر: أمساء الكتب ) 80)
 من منشورات املكتبة اإلسالمية. –(  1031/ 1( ينظر: كشف الظنون ) 81)
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 (، وعليها شروح  وحواٍش. 10( إىل الورقة ) 13هذه النسخة هي ضمن جمموعة تبدأ من الورقة ) 

والسبب الذي دفعين إىل اختيار هذه النسخة أصالً هو أهنا مصحَّحٌة، عليها تعليقات، ُكِتَب عليها اسُم الناسخ وتاريُخ 
قة، وقلة األخطاء والسقط.   النسخ، كما أهنا متيزت بالدِّ

  يلي بعض املعلومات عنها:النسخة الثانية: رمزت هلا باحلرف ) ب (، وفيما 

 :ال يوجد. اسم الناسخ 

 :( ورقة. 10)  عدد األوراق 

 ( سطراً. 11: ) عدد األسطر 

 نسخي.الخط : 

 ال يوجد.تاريخ النسخ : 

 1ت0303: الرقم العام في مكتبة األسد الوطنية. 

.. إذ قد صنف .يةبدون الوص النقود بسم اهلل الرمحن الرحيم، عليه توكلت... فهذه رسالة معمولة إلبطال وقف البداية:
 فيها كثرياً فلزم بيان كل وجه مردود...(. مفيت زماننا أبو السعود، سها يف لزومه رسالةً 

)والثاين: عدم التفرغ لكثرة األشغال وعدم القدرة... والُعذُر عند كرام الناس مقبول... واحلمد هلل ربِّ العاملني،  النهاية:
 امللك الوهاب.(.متت الكتابة بعون اهلل 

من  (، مصححة، وعلى هوامشها الكثري 11( إىل الورقة ) 13هذه النسخة هي ضمن جمموعة تبدأ من الورقة ) 
 التعليقات.

 :بين يدي النسخ 

 في النسختين )األصل، ب(:
o ."تسقط اهلمزات، مثال ذلك: "أمجعني" تكتب: "امجعني 

o  :بدايع".اهلمزة تكتب ياًء، مثال ذلك: "بدائع" تكتب" 
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o .يوضع يف أسفل الصفحة يف اجلهة اليسرى )الزاوية اليسرى( الكلمة اليت تبدأ هبا الصفحة التالية هلا 

o ."تستخدم بعض االختصارات، مثل "رمحه اهلل" تكتب: "رح"، و"تعاىل" تكتب: "تعا 

 ومدة تصنيفه.على أبي السعود خامساً: سبب تصنيف الرَّد ، 
مسألة وقف املنقول والنقود، وهو ردٌّ على رسالة أيب السعود العمادي، رمحه اهلل، يف جواز موضوع الرَّد يدور حول 

 وقف النقود.

وقد أفصح املصنِّف عن سبب تأليفه رده، حيث جاء يف مقدمته: "فهذه رسالة معمولة إلبطال وقف النقود بدون 
رياً، فلزم مفيت زماننا أبو السعود، سها فيها كث الوصية أو اإلضافة إىل املوت احملدود؛ إذ قد صنف يف لزومه رسالة

 .(82)بيان كل وجه مردود"

 .(83)هـ 030وقد انتهى املصنِّف من تأليفه يف التاسع من شهر ذي القعدة سنة 

 (84)سادساً: المصطلحات التي وردت في المخطوط. 
 كان منها:مل خيُل الرَّد من بعض املصطلحات اليت استخدمها املصنِّف، رمحه اهلل، اليت  

o :املراد هبم أشهر أئمة املذهب احلنفي، أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد ابن احلسن. أئمتنا الثالثة 
o هم أبو حنيفة، والشافعي، ومالك، أمحد بن حنبل.األئمة األربعة : 
o :وهم العلماء من طبقة املشايخ الذين مل يلحقوا األئمة الثالثة من هذا البلد )بلخ(. مشايخ بلخ 
o :أي مشايخ احلنفية: وهم علماء املذهب احلنفي الذين مل يدركوا اإلمام، ويستعمل عادَة يف املتقدمني  مشايخنا

 خبالف املتأخرين فال يقال عنهم لفظ: املشايخ.
o :املقصود به كتاب املبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين كما يسمى "باألصل". الكتاب 

                                                           

 .11( الرد على أيب السعود يف صحة وقف النقود ص82)
 (. 1013/  1( ينظر: كشف الظنون ) 83)
(،  101م، ) 1011هـ 1301(، الوجيز يف علوم احلديث، حملمد عجا  اخلطيب،  11-13-11-11( ينظر: املدخل إىل املذهب احلنفي، ) 84)

 (. 110/  1حاشية ابن عابدين ) 
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o :ألربعة هي: والمتون اربعة؛ وذلك حسب التعليقات الواردة على نسخ املخطوط، املراد هبا املتون األ المتون 
 املختار البن مودود املوصلي -3  الوقاية.  -1
 جممع البحرين البن الساعيت. -3  الكنز.  -1

o :ائي سنن النس –سنن الرتمذي  –سنن أيب داود  –صحيح مسلم  –هي صحيح البخاري  الكتب الستة– 
 سنن ابن ماجه.

o هم أئمة املذهب من احللواين إىل حافظ الدين حممد بن حممد البخاري املتوىف سنة شايخنا المتأخرينم :
 هـ(. 630)

 
 .سابعاً: القواعد الفقهية واألصولية التي اعتمد عليها المصنِّف 

اعتمد املصنِّف، رمحه اهلل، على جمموعة من القواعد الفقهية واألصولية؛ ليقوَِّي هبا دليَله وحّجَته، ويدعم صحة 
 ومن هذه القواعد:رأيه، 

 (85)املعروف كاملنصوص. 
 (86)البقاء أسهل من االبتداء. 
 (87)الضرورات تبيح احملظورات. 
  ٌ(88)، وأن تقييده بدوهنا تغيري ونسخاإلطالُق يف مقاِم التقييِد بال قرينٍة معينٍة خطأ. 

                                                           

م، الطبعة: الثانية، 1010 -هـ 1300 -دمشق / سوريا  -( ينظر: شرح القواعد الفقهية، تأليف: أمحد بن الشيخ حممد الزرقا، دار النشر: دار القلم 85)
يف معرض الرد على قول أيب السعود " ولفظ الوقف وإن مل  -ه اهللرمح -أوردها املصنف -(  133/    1صححه وعلق عليه مصطفى أمحد الزرقا، ) 

سعود يف صحة وقف الرد على أيب ال –يصرح يف عبارته ،ولكن جعل األصل يف سبيل اهلل، وجعل رحبه صدقه صريح يف أن املراد به الوقف املعهود" 
 . 13النقود ص

على هذه القاعدة يف الرد قول أيب السعود يف صحة قسمة  -رمحه اهلل–أعتمد املصنف  -(  103/ 1( ينظر: شرح القواعد الفقهية للشيخ الزرقا، ) 86)
 الوقف إذا كان مشاعاً.

 يف الرد على أيب السعود يف نفس املسألة السابقة. -رمحه اهلل –وقد اعتمد عليها املصنف  -(  111/ 1( ينظر: شرح القواعد الفقهية للشيخ الزرقا، ) 87)
ليستدل هبا على عدم جواز القول بوقف النقود مطلقاً، بل البد من تقييد  -رمحه اهلل–أوردها املصنف  -(  161/ 1السرخسي، )  ( ينظر: أصول88)

 ذلك بالتعارف.
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 (89)كل قرٍض َجرَّ نفعاً فهو ربا. 
 .ثامناً: منهج المصنِّف في ردِّه 

 بعد القراءة املتأنية للرد ميكن أن جنمل عمل املصنِّف، رمحه اهلل، واملنهج الذي سلكه يف ردِّه مبا يلي:

o  نقضها دون أن العبارة أو املسألة اليت يريد أن يبالنسبة لطريقته يف الرَّد: فقد كان يكتفي فقط يذكر بداية
 يكملها، كقوله: "كوقف البناء مع العرصة" مث يبدأ بنقضها.

o  مل يكن نصيُب كل عبارات أيب السعود اليت نقلها املصنف الرَّدَّ والنقَض، إمنا كان يف بعض األحيان يصحح
، أو يزيل عنها احلشو الزائد، وذل )يف شيء  فحق العبارة أن يقول بعد قوله:ك كقوله: "العبارة مبا جيعلها أدقَّ

 .أصاًل... وإمنا لكون لو فرضنا أن احلاكم(، ويرتك احلشو."
o .)عند إرادة املصنِّف التَّنبيه ألمر رأى أمهيته فإنه ُيصدِّره بقوله: )تنبيه 
o لذكر الفساد الذي  رضألقت الظروف احمليطة باملصنف، وواقع املسلمني يف عصره بظالهلا على ردِّه، فقد تع

نا وهذا كله بعد اإلغماض عن تـََقلُّد قضاة زمانيبدو أنه كان مستشرياً يف مؤسسات الدولة، ومن ذلك قوله: "
  .(90)القضاء بالرشوة، وأخذهم أكثر من أجر املثل يف كتاب السجالت وحنوها"

o "(92)"التعارف الكلي"، و(91)استخدام املصنف بعض املصطلحات اخلاصة به مثل: "اإلمجاع العملي. 
o " :إن و يُِكثر من سرد أمساء العلماء، وذلك عندما يذكر أمساء القائلني باجلواز أو عدمه يف مسألة معينة، كقوله

حكيم،  ويَعلى بن، اإلجارة املذكورة َجوَّزها من السلف عطاء، والزهري، وإبراهيم، وابن سريين، وأبو أيوب
 .(93")وقتادة، وأمحد، واسحق

 
 

                                                           

 هبا إلثبات حرمة التعامل بالِعينة. -رمحه اهلل–استدل املصنف  -(  101/ 1( ينظر: قواعد الفقه، ) 89)
 .160 صحة وقف النقود ص( ينظر: الرد على أيب السعود يف90)
 . 01( ينظر: املرجع السابق ص91)
  .110( ينظر: الرد على أيب السعود يف صحة وقف النقود ص92)
 .103( ينظر: املرجع السابق ص93)
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o  بالنسبة ملنهج املصنف يف نقل النصوص من املصادر، فلم يكن دقيقاً مبا فيه الكفاية، فكثرياً ما كان ينقل أما

ة على ويف الظهريية: ولو قال: أرضي هذه صدقالنصوص باملعىن، واألمثلُة على ذلك كثرية أذكر منها قوله: "
 . (94)وجوه اخلري والرب، مل يكن ذلك وقف بل يكون نذراً"

o ه كان يسهو يف بعض األحيان يف نسبة بعض النصوص ملصادرها، وذلك كقوله: "قال صاحب احمليط كما أن
يف الذخرية بعد نقل كالمهم، وقوهلم إن هذا ختصيص لألثر الوارد يف قفيز الطحان، وإنه جائز بالتعامل  

وجد التعامل  ع فإنهكاالستصناع: لكن مشاخينا، رمحهم اهلل،  مل جيوزوا هذا التخصيص... خبالف االستصنا 
 .(95)ياً فهذا النص مل يرد يف ذخرية الفتاوى، إمنا ورد يف كتاب احمليط الربهاين حرف "،فيه يف البالد كلها. انتهى

o  ملا كان اعتماد أيب السعود يف إثبات رأيه على األدلة األصولية بشكل رئيس، فقد عمد املصنف، رمحه اهلل، إىل
رده، ومن ذلك قوله: "اعلم أن التعامل الذي يرتك به القياس، وُخصَّ به األثر،  االعتماد على األدلة نفسها يف
راجع إىل اإلمجاع العملي، والسكويت... لكنه مل يقل: وسيتعارف حىت يتناول  وُعّد أحَد أسباب االستحسان

ليه التنظر دل عتعارف زماننا، فمراده ما تعارفه الناس من لدن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل يومه ي
 .(96)باالستصناع"

 تاسعاً: نماذج من نسخ المخطوط.
وضعت صوراً من نسخ املخطوط اليت اعتمدت عليها يف حتقيق هذا الرَّد، وهي مناذ  تشتمل على أوراق غالف 

 النسختني إضافة إىل الورقتني األوىل واألخرية للمخطوط.

 

 
 

 

                                                           

 .16( ينظر: املرجع السابق ص94)
 .101( ينظر: املرجع السابق  ص95)
 .01( ينظر: املرجع السابق ص96)
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 ولى )األصل(األولى من النسخة األ الورقة
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 ولى )األصل(الورقة األخيرة من النسخة األ

 
 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 1, 2016 

 
 112 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 غالف النسخة الثانية
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 الورقة األولى من النسخة الثانية
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 الورقة األخيرة من النسخة الثانية
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 المطلب الثالث: ترجمة اإلمام البركلي.

 .أواًل: اسمه، ونسبه، ومولده 
 الدين.بن بري علي بن إسكندر، امللقب مبحيي اهو حممد 

 الرومي نسبة إىل بالد الروم. نسبه: -
وقد اشتهر بـ"الرب كلي" أو "الرب كوي" نسبة إىل قصبة بركل، فقد توىل التدريس يف إحدى مدارس قصبة بركل، 

 وإليها ُنِسب رمحه اهلل.

 .(97)هـ، بايل كسري010مجادى األوىل من عام  10ولد يف 

 .ثانياً: نشأته وطلبه للعلم 
كلي، رمحه اهلل، نشأة علمية، حيث تذكر كتب الرتاجم أن أباه كان عاملًا فاضاًل، فاجته بكل مهته نشأ اإلمام الرب 

وقواه إىل حتصيل العلم، ال يشغله عنه شاغل، وحرص والده على توجيه ابنه إىل طلب العلم يف سن مبكرة، حيث 
 آن الكرمي.درَّس ابنه اللغة العربية واملنطق، ويف هذه األثناء كان قد حفظ القر 

مث انتقل بعد ذلك إىل إستانبول، حيث تتلمذ على يد عدد من كبار علماء عصره يف العلوم الشرعية، وحصل فيها 
 .(98)على درجة التدريس بعد نيله اإلجازة

 (99)ثالثاً: شيوخه. 
برز العلماء وفيما يلي َسْرٌد ألسماء أ، رمحه اهلل، العلَم عن عدة من كبار العلماء يف إستانبول، كليأخذ اإلمام الرب 

 الذين تتلمذ عليهم اإلمام مع لمحة موجزة عن حياة كل واحد منهم: 

 

                                                           

 (. 111/ 6هدية العارفني )  –(  336/  0)  ( ينظر: تاريخ األدب العريب،97)
 (. 333/ 1( الشقائق النعمانية ) 98)
 (. 333/ 1( ينظر: الشقائق النعمانية ) 99)
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 المولى عبد الرحمن: -9
هو املوىل عبد الرمحن الشهري بـ"الدار زاده"، أحد قضاة العسكر، كان أبوه مدرسًا بسلطانية بروسة، فتوجه رمحه 

ول املشايخ، والزم املفيت عالء الدين اجلمايل، مث توىل بعض املدارس، وجعل يزا اهلل، إىل حتصيل العلوم، وأكثر من
العلوم وميارس حىت قلد مدرسة أور  باشا بقصبة دميوتوقة، مث قلد بعدها عدًدا من املدارس، مث قلد قضاء املدينة 

 النبوية، مث عزل، مث قلد قضاء حلب مث عزل.

 .(100)هلجرةوتويف سنة سبع وسبعني وتسعمائة من ا 

 المولى محيي الدين:  -1
هو الشيخ حميي الدين حممد بن إلياس املشتهر جبوي زاده، قرأ على علماء عصره، منهم: املوىل سعدي جليب ابن 
التاجي، واملوىل بايل األسود الذي صار معيًدا لدرسه، له يد طوىل يف الفقه واحلديث والتفسري واألصول، تقلد 

مدارس، مث توىل قضاء مصر، مث قضاء العسكر يف والية أناضويل، مث توىل إفتاء مدينة منصب التدريس يف عدة 
  القسطنطينية، مث توىل قضاء العسكر بروم إيلي، إىل أن مرض ووافته املنية سنة أربع ومخسني وتسعمائة.

 تنل حظًا من مل مل يكن الشيخ حميي الدين مكثرًا من التصنيف، إمنا له بعض التعليقات على الكتب،  لكنها
  )101(الشهرة بني الناس.

 المولى عطاء اهلل معلم السلطان سليم خان:  -1
 نشأ رمحه اهلل، بقصبة بركي يف والية إيدين، وصرف مهته إىل حتصيل العلوم واملعارف، فقرأ على املفيت أيب السعود،

دة مدارس إىل أن عني مث توىل التدريس بعشتهر بإسرافيل زاده، وصار معيده، مث املوىل سعد جليب، مث الزم املوىل امل
لتعليم السلطان سليم خان، فكان ذلك سبًبا يف علو شأنه، إال أن اخلالف دب بينه وبني معاصريه بسبب إيثارِه 
لتالميذه ومريديه باملناصب وإبعاده لكبار املشايخ، وكان بينه وبني املفيت أيب السعود ما يكون بني األقران من 

  يغفر للجميع.العلماء، واهلل

                                                           

 (. 301، 303/ 1( ينظر: الشقائق النعمانية ) 100)
 (. 166، 161/ 1( ينظر: الشقائق النعمانية ) 101)
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 تويف املوىل عطاء سنة تسع وسبعني وتسعمائة من اهلجرة.

 .(102) له مصنفات منها: رسالة تشتمل على فنون مخسة )احلديث، والفقه، واملعاين، والكالم، واحلكمة(

 .رابعاً: تالميذه 
مل تذكر املصادر اليت ترمجت لإلمام الربكلي أمساء تالميذ معينني، أخذوا العلم على يدي الربكلي، وال يعين هذا أنه 
مل يكن له تالميذ ومريدون، بل الذي يبدو للمتأمل يف سريته أن الربكلي كان له تالميذ كثريون، ينهلون من علمه، 

 نظوم ذلك من خالل ازدحام الطالب على حلقته بقوله: ويتأدبون بأدبه، وقد صور لنا صاحب العقد امل

"فكان رمحه اهلل، يدرِّس تارة، ويِعُظ أخرى مبا هو أليق وأحرى، فقصده الناس من كل فج عميق، وأوى إليه الطلبة 
 .(103)من كل مكان سحيق، واجتمع عليه الطالب، واشتغلوا عليه من كل فصل وباب"

 علماء عليه.خامساً: مكانته العلمية وثناء ال 
احتل الربكلي رمحه اهلل، املكانة السامية، وحصل له من الَقبول والتعظيم من الناس شيء كبري، وقد َصدَّر الشيخ 

 طاشكربي زاده ترمجته بقوله: "وممن تعاىن العلم والعمل، وحصل وكمل، فالتحق يف شبابه باملشايخ الُكمَّل".

جنب تعاىل آيًة يف الزهد والصيانة، وهناية يف الورع والديانة، ورأًسا يف التمث قال يف آخر ترمجته: "كان رمحه اهلل 
والقوى، متمسكًا مبا هو أمت وأقوى، قائمًا على احلق يف كل مكان، يرد على من خالف الشريعة كائنًا من كان، 

 .(104)ال يهاب أحداً لعلو رتبته ومسو    منزلته"

ماُم ابن عابدين الدمشقي يف حاشيته: "رد احملتار على الدر كما وصفه بصفة العالمة مراٍت عديدًة اإل
 .(105)املختار"

                                                           

 (. 301/  1( ينظر: الشقائق النعمانية ) 102)
 (. 333/ 1ق النعمانية ) ( الشقائ103)
 (. 333/ 1( ينظر الشقائق النعمانية ) 104)
 (. 361/ 1( ينظر: حاشية رد احملتار على الدر املختار ) 105)
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 .سادساً: آثاره العلمية 
ترك اإلمام الربكلي رمحه اهلل، مؤلفاٍت محلت أمهية كبرية؛ وذلك لتناوهلا مواضيَع كان اجملتمع حباجتها، حيث كانت 

 وفيما يلي أسماُء أهم مؤلفاته: لها، مؤلفاته انعكاساً للحياة االجتماعية يف تلك الفرتة ومشاك

تناول فيه جواَز أخِذ املال لتالوة القرآن، أو ختصيص املال لذلك، وله ترمجة إىل الرتكية أعدها  إنقاذ الهالكين: -1
 .(106)"أكمكجى زاده"

 .(107)رسالة تتكون من ورقتني، وتتعلق بالتجويد، قام برتمجتها "إسكي زاده" الدر اليتيم في التجويد:  -1
 .(108)الرَّد على الشيعة  -3
كما   قام برتمجتها إىل اللغة الرتكية "عوين إهلان"، تحفة المسترشدين في بيان مذاهب فرق المسلمين:  -3

 .(109)ترمجها "حمرم عمرد " إىل اللغة البوسنوية
هـ، هلا شرح يسمى "شفاء القلوب" 1163هـ / 031يناول فيه أسس العقيدة، ألفه سنة  جالء القلوب:  -1

 .(110)لعبد السالم القيصري
 .(111)وهو رسالة يف عقائد اإلميان كتاب اإليمان واالستحسان:  -6
 .(112)دامغة المبتدعين وكاشفة بطالن الملحدين  -3
ا قّيمة جداً، مت شرحها من قبل "داود وهي عبارة عن رسالة صغرية، غري أهن رسالة في أصول الحديث:  -1

 .(113)قارصي"، متت ترمجتها من قبل "صادق جيهان"
                                                           

 هـ .1313م 1001القدس، الطبعة األوىل،  -حتقيق : حسام الدين بن عفله، فلسطني –(  113/ 1( ينظر: كشف الظنون ) 106)
حتقيق: حممد عبد القادر اخللف، من منشورات جملة آفاق الثقافية  –(  333/ 0تاريخ األدب العريب )  –(  333/ 1( ينظر: كشف الظنون ) 107)

 والرتاث.
 (. 333/  0( ينظر: تاريخ األدب العريب ) 108)
المية، مصر، رقم العام: خمطوط يف الكتبة املركزية للمخطوطات اإلس –(  333/ 0تاريخ األدب العريب )  -(  111/  6( ينظر: هدية العارفني ) 109)

1331. 
 م.1001مطبوع بدار ابن حزم، سنة  -( 333/ 0تاريخ األدب العريب )  -(  111/  6هدية العارفني )  -(  101/  1( ينظر: كشف الظنون ) 110)
 (. 331/  0( ينظر: تاريخ األدب العريب ) 111)
 م.1010منشورات دار األفاق العربية،  –(  331/  0تاريخ األدب العريب )  -(  333/  3( ينظر: إيضاح املكنون ) 112)
اليابان  –جامعة طوكيو  -خمطوط يف معهد الثقافة والدراسات الشرقية –(  331/  0تاريخ األدب العريب )  -(  61/  6( ينظر: األعالم للزركلي ) 113)
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هو مؤلَّف حيتوي على أربعني حديثا يف العبادات، ويوجد شرح له بعنوان "شرح األحاديث  األربعون حديثاً:  -0

 .(114)األربعني"
مؤلف يتعلق بتعديل أركان الصالة، له شرح يسمى "موِضَح املعدِّل" ملوسى بن أمحد  معدِّل الصالة: -10

 .(115)الربكايت السكندري
 .(116)وتعرف كذلك برسالة الربكيوي، وهو مؤلف باللغة الرتكية عن علم احلال وصيت: -11
لشهرية، اوهو رسالة تتعلق بأحوال النساء  ُذْخر المتأهلين والنساء، في تعريف األطهار والدماء:  -11

 .(117)وقام املؤلف بشرح هذه الرسالة بعنوان "زاد املتزوجني"
وهو الكتاب الذي نقوم بتحقيقه، ألفه  السيف الصارم في عدم جواز وقف المنقول والدراهم: -13

 .(118)رمحه اهلل، رداً على أيب السعود الذي قال جبواز وقف األموال واملنقول
 قه.يف الفراحة الصالحين وصواعق المنافقين:  -94
رمي يتناول العادات املستحبة الناجحة لتعليم القرآن الك رسالة فيما شاع وذاع بعلم القرآن العظيم: -11

 .(119)وقراءته
وهو عبارة عن مؤلف يتناول مواضيع الدين واألخالق والتصوف، وهو مشهور  الطريقة المحمدية: -16

 .(120)"احلديقة الندية" شهرة كبرية، كتب باللغة العربية، شرحه عبد الغين النابلسي بعنوان:
 

                                                           
 .1361رقم :  –

 .3061خمطوط يف مكتبة املخطوطات، جامعة الكويت، رقم الطلب:  –(  331 / 0تاريخ األدب العريب )  -(  111/ 6( ينظر: هدية العارفني ) 114)
 –جامعة طوكيو  -خمطوط يف معهد الثقافة والدراسات الشرقية -(  330/  0تاريخ األدب العريب )  -(  1333/ 1( ينظر: كشف الظنون ) 115)

 .1103رقم : –اليابان 
خمطوط يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،  –(  330/  0دب العريب ) تاريخ األ -(  111/ 6( ينظر: هدية العارفني ) 116)

 .11111السعودية، الرياض، رقم: 
 .1013رقم : –اليابان  –جامعة طوكيو  -يف معهد الثقافة والدراسات الشرقية ( خمطوط117)
 (. 330/  0تاريخ األدب العريب )  -(  111/ 6( ينظر: هدية العارفني ) 118)
 .113خمطوط يف مكتبة املسجد األقصى املبارك، رقم:  (119)
من منشورات شرف الدين املكتيب  –( 310/   0تاريخ األدب العريب ) -(  61/  6األعالم للزركلي )  –(  111/  1( ينظر: كشف الظنون )120)

 وأوالده، بومباي، اهلند. 
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وهو عبارة عن مؤلف يدور حول عدم جواز وقف األموال، وقراءة  إيقاظ النائمين وإفهام القاصرين: -13

 .(121)القرآن الكرمي مبقابل مايل
 .(122)وهو شرح لباب األلباب للبيضاوي يف علم النحو امتحان األذكياء: -11
 روضات الجنات في أصول االعتقاد. -91
وهو مؤلف باللغة العربية يدور موضوعه حول النحو، له عدة شروح أمهها الشرح  إظهار األسرار: -10

 .(123)الذي كتبه الشيخ "مصطفى أطه يل" بعنوان "نتائج األفكار"
عبارة عن رسالة صغرية باللغة العربية تدور حول علم النحو، وتعرف كذلك بـ "العوامل  العوامل: -11

 .(124)اجلديدة"
 وهو حنو اللغة العربية مؤلف بالفارسية. الصحاح العجمية: -11
 وهو شرح لـ"املقصود" وهو مؤلف مشهور يف قواعد اللغة العربية. إمعان األنظار: -13
 رسالة في الفرائض والواجبات. -14
 شرح الهداية. -12
 محك المتصوفين والمنتسبين إلى سلوك طريق اهلل. -16
 آداب البركوي. -17
 القول الوسيط بين اإلفراج والتفريج. -18
 حل مسألة في الوقف رسالة في -11
 .(125)رسالة في تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر -10

 
                                                           

 .1603خمطوط يف جامعة امللك سعود، رقم العام:  –(  111/ 6هدية العارفني )  -(  113/  1( ينظر: كشف الظنون ) 121)
 .336خمطوط يف جامعة امللك سعود، رقم العام:  -(  111/  6هداية العارفني )  –(  16/ 1( ينظر: أمساء الكتب ) 122)
 م.1011هـ 1331من منشورات دار املنها ، الطبعة: الثانية، (123)
حتقيق: إلياس قبالن، دار الكتب  –(  310/  1اكتفاء القنوع )   –(  316/  0تاريخ األدب العريب )  –(  111/  6( ينظر: هداية العارفني ) 124)

 العلمية، بريوت.
 (. 301، 300، 310/  0( ينظر: تاريخ األدب العريب ) 125)
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 .سابعاً: وفاته 

أمجعت املصادر اليت ترمجت له على أنه تويف رمحة اهلل تعاىل عليه، يف شهر مجادى األوىل من سنة تسعمائة وواحد 
 .(126)ومثانني من اهلجرة الشريفة

 الخاتمة وأهم النتائج:

محداً كثرياً كما أمر محداً يوايف نعمه، ويكافئ مزيده، ويدفع نقمه، والصالة والسالم على سيد اخللق والبشر، احلمد هلل 
 حممد بن عبد اهلل، وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد:

 ويمكن إجمال أهم النتائج التي، -حمل الدراسة–فقد انتهيت حبمد اهلل تعاىل من دراسة هذا املخطوط     
 ي البحث بما يلي:خرجت بها ف

مل يُنسب الرَّد املسمى "الرَّد على أيب السعود يف صحة وقف النقود " إىل اإلمام البياضي، فيما اطلعت  -9
 عليه، حيث مل يُذكر بني مصنفاته.

أن هذا املخطوط له عنوانان خمتلفان مها: "الرد على أيب السعود يف صحة وقف النقود" والثاين " السيف  -1
 صحة وقف املنقول والدراهم". الصارم عدم جواز

هـ 1001أن املخطوط منسوب إىل مؤلفني خمتلفني مها: اإلمام البياضي املعروف بــ "بياضي زاده" املتوىف  -1
 هـ.011واإلمام الربكلي املتوىف 

بعد مزيد من الدراسة والتمحيص ترجح لنا أن النص املذكور من تأليف "حممد بن بري علي بن حممد  -4
ي" وعنوانه: "الصارم يف عدم جواز وقف املنقول والدراهم"؛ وذلك اعتمادًا على جمموعة املعروف بربكل

 من األدلة واحلجج ذكرت يف البحث.
أما بالنسبة إىل التحقق من نسبة الرسالة إىل اإلمام أيب السعود، فإنه وإن مل يذكر كلُّ من ترجم أليب  -2

  ذلك.ه، فإنه قد نسبها إليه من يُوَثق هبم يفالسعود هذه الرسالة بني مصنفاته كحال كثري من كتب

                                                           

 (.331 /   1الشقائق النعمانية )  –(  111/ 6هدية العارفني )  –(  336/  0( ينظر: تاريخ األدب العريب، ) 126)
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 أهم المصادر والمراجع:

   دمشق/ سورية  -أمساء الكتب، تأليف: عبد اللطيف بن حممد رياض زادة، دار النشر: دار الفكر- 
 م، الطبعة: الثالثة، حتقيق: د. حممد التوجني.1013هـ/ 1303

  ،حتقيق: يوسف عبد الرزاق، الطبعة: األوىل.إشارات املرام من عبارات اإلمام للبياضي 
  :هـ(،  دار العلم 1306األعالم، خلري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )املتوىف

 .م 1001للماليني، الطبعة: اخلامسة عشر 
 مر صابر عبد مع د. ع، كارل بروكمان، نقله إىل العربية املشرف على الرتمجة بالتعاون تاريخ األدب العريب

 م.1001اجلليل، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
  يوسف عبد حتقيق –األصول املنيفة لألمام أيب حنيفة: ضبطه ووضع حواشيه حممد عبد الرمحن الشاغول :

 م.1001 -مصر –الرزاق 
 القاهرة، الطبعة: -تاريخ سالطني بين عثمان من أول نشأهتم حىت اآلن، حلضرة عزتلو يوسف بك، كتبة مدبويل

 م.1001هـ/ 1311األوىل 
 تاريخ الشعوب اإلسالمية، كارل بروكمان، برمجة نبيه فارس ومنري البعلبكي 
 تاريخ الشعوب اإلسالمية، كارل بروكمان، برمجة نبيه فارس ومنري البعلبكي 
 اغف أمحد ش رسالة يف جواز وقف النقود، أليب السعود األفندي العمادي، حتقيق: أبو األشبال صغري

 م.1003 –هـ1313الباكستاين، دار ابن حزم، الطبعة: األوىل، 
 .شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، لعبد احلي بن أمحد العكري الدمشقي،  دار الكتب العلمية 
   سنة النشر  بريوت، -الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية، لطاشكربي زاده، دار الكتاب العريب

 م.1031هـ/ 1301
  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تأليف: مصطفى بن عبداهلل القسطنطيين الرومي احلنفي، دار

 .1001 – 1313 -بريوت  -النشر: دار الكتب العلمية 
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 .جمموعة رسائل ابن عابدين، رسالة، نشر العرف يف بناء بعض األحكام على العرف، دار إحياء الرتاث العريب 
  ت.بريو –البلدان، تأليف: ياقوت بن عبد اهلل احلموي أبو عبد اهلل، دار النشر: دار الفكر معجم 
  بريوت دار إحياء الرتاث العريب بريوت. -معجم املؤلفني، لعمر رضا كحالة، مكتبة املثىن 
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ABSTRACT 

 

The Maintenance and Security of Manuscripts in the Centre of Manuscripts and 

Maintenance/ Manuscript House of Al- Abbass Holy Shrine 

Restorer: Ali Abd Muhssin Abada Sebti 

Al- Abbass Holy Shrine  

Manuscripts are  the most important cultural heritage offering us different items 

of knowledge and different sciences in different fields. 

At the beginning, these manuscripts are made of animal's skins, and then by 

development, they have been made of plant's fibers announcing the birth of  what 

is called papers. 

It is China that has the best opportunity in producing the first papers for writing in 

the world. Chinese have made up papers using a grenade way from the mulberry. 

Arabs, then, have transferred from China the production of grenade papers in 795. 

The first factory for producing paper is built in Baghdad. Similarly, Arabs have 

entered the use of cloth in producing papers instead of plants. They use writing on 

skins parchment which are made from animals, and albarshment. 

Iraq, in all its institutions, religious places, and scientific schools in different fields, 

is the destination for all student sciences and researchers. What is more, the market 

science in Iraq is a best witness of these people who very much like to possess 

books, and manuscripts and keep them in the general and special libraries. On the 

other hand, manuscripts, in Iraq, are suffering from corrupting, stealing, and 

burning due to the miserable situations experienced by the country throughout  past 

ages and due to the wars, poor storage, and lack of knowledge of the historical  
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value of these books. This affects, in a way or another on the state of manuscripts 

in the country. 

After 2003  many institutions take care of manuscripts and documents in all their 

types and supply the necessaries that suit these scripts. One of these scripts is the 

renovating centre of manuscripts which belongs to Al- Abbass holy shrine/ 

Karbala/ Iraq. The main function of this centre is to renovate the scripts and save 

them by using modern scientific ways and to be subject to international conditions 

in order to keep the historical value of the scripts.           

The research is divided into three demands: 

-The first: An introductory to the manuscript renovating centre in all its 

departments and their jobs. 

-The second: The security of the documents and manuscripts and the main process 

that the centre does in order to keep the manuscripts. 

-The third: Mentioning the different stages of renovating manuscripts. 
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 امللخص

ث صنعت لينا بني طياهتا من املعارف والعلوم يف خمتلف اجملاالت حيإ هم املورواثت الثقافية اليت تقدمأاملخطوطات من 
 صناعة سماب فىل والدة ماعر إ مما أدىلياف النبااتت أن صنعت من أىل إمر مر من جلود احليواانت مث تطور األول األأ

 الورق.

اشجار التوت أق كتابة يف العامل وقد صنع الصينيون الورق بطريقة يدوية من حلاءوكان للصني الفضل يف صناعة أول ور  
دخل العرب أول مصنع للورق يف بغداد و أنشئ أميالدي حيث  797ونقل العرب عن الصني صناعة الورق اليدوي عام 

د والرق والبارمشنت ى اجللو يضا الكتابة علأقمشة يف صناعة الورق بديال عن النبااتت وكذلك استعمل العرب استعمال األ
 املصنع من جلود بعض احليواانت. 

العراق مبا يضمه من مؤسسات وحوزات ومدارس علمية يف خمتلف اجملاالت مقصد لطالب العلم والباحثني زايدة على و 
ت اخلاصة اقتناء الكتب واملخطوطات واالحتفاظ هبا يف املكتبإىل إظهر لنا حب الناس أن سوق العلم يف العراق إذلك ف

ىل إاملاضية  ةمنز هبا البلد عرب األ توضاع اليت مر نتيجة األ اصعب احيث عانت املخطوطات يف العراق واقع والعامة,
خر و آبأالتلف والسرقة واحلرق نتيجة احلروب وسوء اخلزن وعدم املعرفة ابلقيمة التارخيية هلا وهذا يلقي بظاللة بشكل 

 البلد.على وضع الواثئق واملخطوطات يف 

زمات نواعها وتوفري كل املستلأقامت العديد من املؤسسات ابالهتمام ابملخطوطات والواثئق بكل  2002فبعد عام 
الالزمة هلا ويف مقدمتها مركز ترميم املخطوطات وصيانتها التابع ملكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة يف كربالء 

حفاظ املخطوطات وحفظها بطرائق علمية حديثة وحبسب الشروط العاملية املتبعة للساسية هي ترميم العراق ووظيفته األ
 على القيمة التارخيية للمخطوط.

 -وقد قسم البحث على ثالث  مطالب تناولت:

 األول: التعريف مبركز ترميم املخطوطات وأقسامه ووظائفها.

 املركز حلماية املخطوطات. هم املعاجلات اليت يقوم هباأالثاين: أمن الواثئق واملخطوطات و 

 الثالث:  عرض  ملراحل ترميم املخطوطات.
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 املقدمة

املخطوطات هي متعة النظار ومكمن األسرار وإرث االنسانية مجعاء، هبا ومن خالهلا نتنسم عبق التاريخ وجمد 
 األجداد.

حيث صاااااااااااااانعت ، تلوم يف خمتلف اجملاالاملخطوطاات من أهم املورواثت الثقافية اليت تقدم إلينا بني طياهتا املعارف والع
ساااااااااااااام اب عرفناه أول األمر من جلود احليواانت ،مث تطور األمر إىل أن صاااااااااااااانعات من أليااف النبااتت معلن إىل والدة ما

 الورق.

كان للصااااااني الفضاااااال يف صااااااناعة أول ورق كتابة يف العامل فقد صاااااانع الصااااااينيون الورق بطريقة يدوية من حلاء أشااااااجار و 
ميالدي حيث أنشااااااااااااائ أول مصاااااااااااااانع للورق يف  797العرب عن الصاااااااااااااني صاااااااااااااناعة الورق اليدوي عام التوت، ونقل 

بغداد،وأدخل العرب اساااااتعمال األقمشاااااة يف صاااااناعة الورق بديال عن النبااتت، وكذلك اساااااتعمل العرب أيضاااااا الكتابة 
 على اجللود والرق والبارمشنت املصنع من جلود بعض احليواانت. 

ؤساااااساااااات وحوزات ومدارس علمية يف خمتلف اجملاالت مقصاااااد لطالب العلم والباحثني، زايدة والعراق مبا يضااااامه من م
على ذلااك فااإن سااااااااااااااوق العلم يف العراق أظهرت لنااا حااب الناااس إىل القتناااء الكتااب واملخطوطااات واالحتفاااظ هبااا يف 

البلد عرب السانني  اليت مر هبااملكتبات اخلاصاة والعامة ,حيث عانت املخطوطات يف العراق واقعا  صاعبا  نتيجة األوضااع 
وأحرق بفعل احلروب وساااااااوء اخلزن وعدم املعرفة ابلقيمة التارخيية هلا وهذا يلقي بظالله  ما تلف وسااااااارق املاضاااااااية فمنها

 بشكل أو أبخر على وضع الواثئق واملخطوطات يف البلد.

زمات بكل أنواعها، وتوفري كل املساااتلقامت العديد من املؤساااساااات ابالهتمام ابملخطوطات والواثئق  2002وبعد عام 
هلا، ويف مقدمتها مركز ترميم املخطوطات وصااااايانتها التابع ملكتبة ودار خمطوطات العتبة العباساااااية املقدساااااة يف العراق،و 

ووظيفته األساااااااسااااااية هي ترميم املخطوطات وحفظها بطرائق علمية حديثة ، يوجد فيها أكثر من مخسااااااة أالف خمطوطة
 لعاملية املتبعة للحفاظ على القيمة التارخيية للمخطوط.وحبسب الشروط ا
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 -وقد قسم البحث على ثالثة مطالب:
 وظائفه.و  تناول التعريف مبركز ترميم املخطوطات وأقسامه األول:
 وأهم املعاجلات اليت يقوم هبا املركز حلماية املخطوطات. أمن الواثئق واملخطوطات، الثاين:

 عرض  ملراحل ترميم املخطوطات. الثالث:

 التعريف مبركز ترميم املخطوطات وأقسامه ووظائفه. املطلب األول:

وهو من املؤساساات املهمة يف مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباساية املقدساة، وظيفته األساسية هي ترميم املخطوطات 
 ة للمخطوط.تبعة للحفاظ على القيمة التارخييوصيانتها وحفظها بطرائق علمية حديثة وحبسب الشروط العاملية امل

 -أقسام املركز:
 -يتكون املركز من املختربات األتية:

 -املخترب البيولوجي:
ذا كانت مصااااااااااابة ابألعفان أو البكااي وتشااااااااااخيصااااااااااها لتحديد نوع املواد اليت تسااااااااااتخدم يف إمهمته فحص املخطوطة 

راء مكوانت النساااايو الورقي، ويقوم أيضااااا  بتهيطة االوساااااط الزراعية ألجتعقيمها، اضااااافة إىل فحص ألياف الورق ملعرفة 
االختبااارات يف املخترب. فااالكااائنااات الاادقيقااة توجااد يف مكااان مااا حولنااا، وعنااد تواجااد الظروف املالئمااة هلااا فااإ ااا تقوم 

فساااااااااااايولوجي للبكااي لبتحليل املواد العضااااااااااااوية مثل البقااي العضااااااااااااوية يف الابة ،وهذا التحليل  دث نتيجة للنشاااااااااااااط ا
والفطرايت والكتب ومكوانهتا من أصااااال عضاااااوي نباا وحيواين قابلة للتحلل والفسااااااد ةت الظروف املالئمة بواساااااطة 
الكاائناات الادقيقاة، وقاد ثبات معمليا ا اناه للكاائناات الدقيقة القدرة على إفساااااااااااااااد وإتالف الورق وأ لفة الكتب، حيث 

دخل يف وتشااااااااااوهات يف الاكيب الشااااااااااكلي، كذلك تتلف املواد األخرى اليت ت، ائيةدث هلا تغيريات يف تركيبها الكيم
 (1)صناعة الكتاب أو املخطوط مثل اللواصق واألحبار و ريها.

 

                                                           

ة املصااااااارية العامة تساااااااجيالت , اهليط–واثئق –مطبوعات –د. حساااااااام الدين عبد احلميد كمود, تكنولوجيا صااااااايانة وترميم املقتنيات الثقافية , خمطوطات  (1)
 .11:ص 1979للكتاب , سنة 
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 -املخترب الكيمياوي:
ة وفحص درجة محوضاااااااااااااا مهمتاه هي فحص املخطوطات كيمياواي  من حيث نوع احلرب ومدى وااسااااااااااااااكه على الورق،

غ واملواد الالصاااااااقة اليت تدخل يف عملية الاميم، وكذلك ةضاااااااري املواد املساااااااتخدمة يف معاجلة الورق، وةضاااااااري األصااااااابا 
اجللود، وكااافااة املواد اليت  تاااجهااا املرمم من عجينااة الورق، واأللوان االيزو اخلاااصاااااااااااااااة ابلعجينااة، ومواد تثبياات األحبااار، 

 .BHواألختام ،ومواد معاجلة احلموضة

ك فيه أنم الورق  ا الشاااااااااااام واجللد كمادة عضااااااااااااوية يتنثر ابلعديد من عوامل التلف الطبيعية، مثل )الضااااااااااااوء، والرطوبة، وممم
واحلرارة (وعوامل التلف الكيميائية ساااااااااواء كانت خارجية مثل  ازات التلوث اجلوي أم داخلية مثل املواد اليت تدخل يف 

وامل مجيعها وب عملية التصاااااانيع، وهذه العتركيب األحبار واأللوان،إضااااااافة  إىل التالف البشااااااري والتلف الناتو عن عي
ُتضااااعف من خواص الورق واجللد، وتعد دراساااااة عملية التلف جزء ا مهما  من عملية الصااااايانة ،فهي اثل احلماية الفعلية 

 (2)اليت ميكن األخذ هبا.

  -املخترب الرطب:
مهمة هذا املخترب هي عملية ترميم الواثئق واملخطوطات بواسااطة عجينة الورق،ومبساااعدة  جهاز خاص ابلاميم ُيسااممى 
) الفاكيوم(وتعتمد فكرة اجلهاز املساتخدم على اسااتعمال معملق لب الورق املضااروب جيدا  يف املاء أو الكحول املناسااب 

ية امتصاااص هذا املعلق  عن طريق حقنه يف األماكن املتضااررة ،وهي عمل كسااواب وزان بعد إضااافة املادة الصاامغية إليه،مثم 
ترميم حديثة حنصااااااااااال عن طريقها على ترميم ساااااااااااريع وجيد ،وكذلك يعمل يف املخترب على  سااااااااااال الورق وتدعيمه بعد 

 ة اجللود،  فحص األحبار واألختام وصناعة الورق اليدويم بواسطة املشبمك  اليدومي  الذي ُيستخدم يف الاميم وداب

 (3)وةضري الرقوق اجللدية وهتيطتها للكتابة وةضري الورق املرمريم )االبرو(

                                                           

, 2002مطبعة األجنلو املصاااااااااااارية كلية األاثر جامعة القاهرة , ساااااااااااانة  -طرق الاميم والصاااااااااااايانة  -د. عبد اللطيف افندي , الربدي دراسااااااااااااة اثرية واترخيية (2)
 .111ص

 .110صيانة وحفظ املخطوطات السالمية ص 2رقم –لسلة مؤارات الفرقان س (3)
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 -املخترب اجلاف:
وهو املخترب الذي يتم فيه عملية ترميم املخطوطات والواثئق ابساتخدام الورق الياابين ومبساعدة لواصق خاصة ُةضمر يف 
املخترب, وكااذلااك مجع أوراق املخطوطااة وخياااطتهااا وهتيطااة  الف هلااا , فااإن كااان الغالف القااد  قااابال  للاميم فريممم أو 

بيعية للحيواانت واجللود مادة متينةم ومرنه ُتصاااااااانع من جلود احليواانت, ُيصاااااااانع  الف جديد للمخطوطة من اجللود الط
وتعد املاشااية املصاادر الرئيسااي للجلود, بينما تعدم جلود الغزال والغنم واملاعز مصاادرا أخر للجلود, وهي ذات اسااتخدام 

 (4)واسع ,وتسمى عملية ةويل جلد احليوان احليم إىل منتو مفيد بداب ة اجللد 

نتهااااء من تغليف املخطوطاااة يُعمااال هلاااا علباااة خااااصااااااااااااااااة من الكاااارتون القااااعااادي )وهو كاااارتون خاااال  من وبعاااد اال
 احلامضية(.

 -خمترب الزخرفة والتذهيب والالكي:
تخدم التذهيب يف عملية ملليد املخطوطات بشااااااكل كبري، ويكون عادة من صاااااافائو وأوراق   ضااااااغطها بواسااااااطة  اسااااااُ

الزخرفية, واسااااااتعمال الذهب كلون من األلوان يف زخرفة األشااااااكال الصااااااغرية االت يدوية صااااااغرية على تلك األشااااااكال 
والكبرية واملشااتملة على فنم االرابسااك والتصاااميم املتشااابكة سااواء كانت هندسااية أم نباتية ام حيوانية ,والعجب يف أن 

كذا جند أنم فنم هةلية املخطوطات وتذهيب صاااااااااااافحاهتا وزخرفتها أصاااااااااااابو  اذت تنتقل عنها الرسااااااااااااوم يف املتاحف, و 
التذهيب يف البالد العربية واالساااااالمية اليزال ابلغا  مبلغا  من الروعة واجلمال وذلك ملا يتسااااام به من دقة زخارفه ومجاهلا, 

 (5)تلك إذن هي عملية التذهيب أو استخدام األلوان احمليطة به.

 ويف هذا املخترب يتم عمل  الف مزخرف بطريقة التخر  على اجللد أو مرسوم علية بطريقة الالكي )الغالف املزجمو( 

حبساااب أ ية املخطوطة أو املصاااحف مع مراعاة احلقبة الزمنية هلا, وكذلك ترميم التذهيب املوجود يف املخطوطة ,ولي  
 إكمال النقص يف النص.

 

                                                           

 .172ص ,2001اجللود ,دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ,القاهرة , كيميائي كمد امساعيل عمر,  تكنولوجيا داب ة(4)
 . 12,ص2011صناعة املخطوطات ودوره يف بناء احلضارة االسالمية  ,كلية اآلداب واللغات  اجلزائر,حلوى فتحية,   (5)
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 -املطلب الثاين:

 -واثئق واملخطوطات وأهم املعاجلات اليت يقوم هبا املركز:أمن ال

 -البد من اختاذ االحتياطات الالزمة حلماية املخطوطات وةقيق أمنها واحملافظة عليها كما مبنيم أدانه:

 ابلغة يف أضااااااااارار أحداث إىلوالذي يؤدي ,  األنساااااااااانالذاا:هو العمل والتصااااااااارف النابع من ذات  : األمن"أوال
 6الواثئق واملخطوطات بكافة انواعها نتيجة عدم مراعات احملظورات األتية:

 التدخني: -8
يؤدي التادخني يف مصااااااااااااااانع الورق أو  رف حفظ الواثئق واملخطوطاات وكاذلك يف خمتربات ترميم املخطوطات إىل 

ت داخل املخازن واملخترباوحدوث اضاااااااطراابت يف احلسااااااااساااااااات املوجودة  حدوث حرائق تدممر الواثئق واملخطوطات,
 املخصصة للحرائق.

 تناول املشروابت: -7
إن تناول املشاااااروابت كالشااااااي والقهوة واملشاااااروابت األخرى يف مكان العمل واملختربات واألرشااااايف يعرض الواثئق 

 هواملخطوطات خلطورة ابلغة, فقد يؤدي ساااااااقوط كوب من الشااااااااي على الوثيقة إىل ضااااااارر  تات اىل مدة طويلة ملعاجلت
 ,وقد يصعب العالت.

 -تناول االطعمة: -4
يؤدي تناول العاملني لألطعمة يف أماكن العمل وخباصاااااة يف  رفة حفظ الواثئق ومراكز ترميم املخطوطات إىل تكاثر 
احلشارات والفطران نتيجة بقاء الفضالت يف أماكن العمل على الكتب واألرضيات ,لذلك بب ختصيص  رفة للعاملني 

 كذلك. وقت كدد لتناول األطعمة واألشربة والتدخني ياددون عليها يف

ويف مركزان مركز ترميم املخطوطااات وصاااااااااااااايااانتهااا يُراعى عاادم التاادخني داخاال مب  املكتبااة املتواجااد فيهااا مركز الاميم بكااافاااة 
طاااالعاااة املمالحقاااه ,وعااادم تنااااول املشااااااااااااااروابت واألكااال يف املختربات وخزاانت الواثئق واملخطوطاااات ,والكتاااب و قااااعاااات 

 واالرشيف, وتوفري مساحة خاصة للعاملني يف هذا اجملال لتناول األشربة واملنكوالت واسااحة العاملني.
                                                           

 . 191,ص2009د. جمبل الزم املالكي, علم الواثئق وملارب يف التوثيق واألرشفة ,عمان , االردن , (6)
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 األمن الصناعي  -اثنيا:
النساااااااااان من وساااااااااائل للمحافظة على ساااااااااالمة  املخطوطات والواثئق وأمنها يف االرشااااااااايف واملخازن  ما يوفره هو

 -لعاملني على حمد سواء مع مراعاة:واملكتبات مبا يضمن سالمة العمل وا

أن يكون املكان صاحيا  مع ملنب االماكن الرطبة اليت توجد فيها مصاادر املياه والصارف الصاحي نتيجة تسرب  -1
املياه اليه, وكذلك صااااااااندوق الكهرابء الرئيسااااااااي الذي يعرض املب  للحريق ,واليت ينجم عنها بعض املخاطر يف 

 الكهرابء.
 حلريق.أبانبيب إطفاء وأجهزة إنذار ضد ا  تزويد خمازن و رف الواثئق واملخطوطات واألقسام كافة ابملكتبات  -2
 تزويد  رف حفظ الواثئق واملخطوطات ابخلزائن احلديدية املعدة ملقاومة احلريق لوضعها فيها. -2
لحريق نتيجاااة اااااس   ال يتعرض لتزوياااد املب  بقااااطع لقطع التياااار الكهرابئي عن املب  بعاااد انتهااااء العمااال حى -1

 كهرابئي.
تزويد العاملني املختصااني بوساااائل األمان مثل كفوف مطاطية أو قطنية, ونظارات ملقاومة األتربة والساااتخدامها  -7

 يف أثناء عمليات التعقيم أو التنظيف.
عليها من التلف  فاظويف مركز ترميم املخطوطات وصااايانتها تتوافر وساااائل أمن وساااالمتها الواثئق واملخطوطات للح

من خالل عدم وجود مصاااادر املياه والصااارف الصااااحي قرب املختربات وقاعات الكتب واخلزن ،وكذلك لتجنب ارتفاع 
 الرطوبة وعدم تواجد احلشرات والقوارض واألعفان نتيجة تسرب املياه بسبب اي خلل فين فيها.

يساااتخدم يف كم بصاااورة مباشااارة بكهرابء املب  و وكذلك وجود صاااندوق كهرابئي رئيساااي يف مدخل مب  املكتبة يتح
 كهرابئي أو حريق فيمكن إطفاؤه. حالة حصول أي طارئ من ااس

 -األمن من اخطار احلريق واحلروب: -اثلثا:

 أثناء أداء التارخيية أو للرجوع إليهايف  أل يتهااالراشاااااااااايف للواثئق واملخطوطات إىل  رف حفظ خاصااااااااااة  ةتات خمازن
اذ ملنب ذلك بب اخت العمل ,حيث  تات ذلك إىل مزيد من العناية وخاصااااااااااة ضااااااااااد أخطار احلريق واحلروب ,وألجل

والتنكد من ساااالمة األساااالر الكهرابئية, ووضاااع قاطع لفصااال التيار ، االحتياطات الالزمة ضاااد احلريق ,كمنع التدخني
 دخل املب  املعد حلفظ الواثئق ألجل أجراء القطع عند حدوث املخاطر.الكهرابئي عند م
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ويف حالة احلرب بب محاية الواثئق واملخطوطات من الدمار والضااااااااااااياع ,وذلك باتيبها وتسااااااااااااجيلها يف قوائم من عدة 
مة ئنساااخ ,وكذلك تصاااويرها بشاااكل جيد وعلى جمموعات ,ووضاااعها يف صاااناديق معدنية وتوضاااع معها نساااخة من القا

املعدة هلا ونساااااخة أخرى من القائمة  تفظ هبا املوظف أو املختص وتنقل الصاااااناديق إىل مكان أمن بعيدا  عن األماكن 
 املعرضة للحرق واحلرب.

وجود خزانة كصاااااااانة الدران فوالذية  وابب حديديه مسيكة، ومزودة الهاز النذار ومنظومة الطفاء ,إضااااااااافة إىل ذلك 
والرطوباة داخلهااا ,ووجود قاااطع كهرابئي خااارت ابب اخلزاناة للتحكم ابملنظوماة  واالطفااء وكااذلااك تنظيم درجاات احلرارة 

 الكهرابء.

 وألجل محاية الواثئق واملخطوطات من الضاااااااياع والدمار, عملنا على تساااااااجيلها وتصاااااااويرها يف قوائم من عدة نسااااااااخ ,
 وةفظ هذه النسخ يف أماكن خمصصه للحفظ.

 دم الزمين وسوء احلفظ.األمن من التقا -رابعاً:

ها بسااااهولة وميكن الوصااااول إلي احلفظ هو عملية خزن الواثئق واملخطوطات أبنواعها املتعددة بنظام يضاااامن سااااالمتها ,
 عند احلاجة.

لذا بب توفري االمكاانت الالزمة للحفظ الساااااليم من اباد املكان املناساااااب البعيد عن الرطوبة الزائدة الضاااااارة ابلواثئق 
ات كاااافاااة ,وكاااذلاااك درجاااة احلرارة العاااالياااة اليت تؤدي اىل تيب  الواثئق واملخطوطاااات ومن مثم التخلص من واملخطوطااا

 الصابة ابألعفان والفطرايت اليت تصيبها نتيجة سوء احلفظ ,وتوفري االاثث املعدين املناسب ,ومكافحة احلشرات 

 الضارة.

أبعمال األرشااافة واحلفظ ,وخاصاااة من انحية عدم مالءمة أماكن إن حفظ الواثئق واملخطوطات يعد مشاااكال  للقائمني 
فإن تقليل تراكم األتربة والتعرض للضااااوء أو الرطوبة والغازات الضاااارة واحلرارة واحلشاااارات يقلل من سااااوء التقادم  احلفظ,

 الزمين لألوراق.

 -احتياجات أمن الواثئق:
يث األمن هي البناية املخصااصااة للواثئق واملخطوطات من حمن أهم املسااائل اليت بب العناية هبا يف وضااع احتياجات 
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 -ةقيق ذلك بب تتوافر عدة أهداف, وهي: وألجلموقعها واملسائل االخرى اليت بب أن تتوافر فيها 

 -أواًل:

 اختيار موقع املبىن حبيث تتوافر فيه املميزات األتية:
 .ألكادميية والدوائر العامةأن يكون موقع املب  قريبا  من مراكز البحوث واملؤسسات ا -1
 .بسهولة  أن يكون قريبا  من وسائل املواصالت ليصل إلية  -2
 أن يكون بعيدا  عن املصانع ومواد التلوث البيطية. -2
 ان يكون بعيدا  عن املواقع احلربية وكطات البنزين واألماكن اليت ةدث فيها خماطر. -1
 -اثنياً:

ختصااااني ببنائه, لفنية واملهنية اليت بب ان تتوفر يف املب  للمهندسااااني املتصااااميم املب  بب توضاااايو  كافة النواحي ا
 -ومن هذه النواحي:

 ارتفاع املب  عن سطو األرض لدرء أخطار الفيضاانت ومياه االمطار,وأضرار احلشرات والقوارض. -1
رات واملؤا المباد من ةديد نساااااااااااااابة املساااااااااااااااحة لكل نوع من ورع وخمتربات ,ومكاتب ادارية , وقاعات العرض -2

,والكافترياي, ودورات املياه ،وأن تفصااااااااااال هذه املنطقة عن مكاتب املوظفني واملختربات واملساااااااااااتودعات أي أن 
 يكون  لكل منها مدخل منفصل والبد من توفري ممرات بني االجزاء املختلفة ذات أبواب حديدية كما بب 

 
 ترر جمال للتوسعة يف املستقبل.

 مبعدات مكافحة احلريق ,ويكون صديقا  للبيطة.بب أن يزود املب   -2
 إنشاء  رفة خاصة لتعفري  الواثئق واملخطوطات وتعقيمها مبواد كيمائية. -1
بب أن يكون للمب  سيطرة على الضوء ودرجات احلرارة والرطوبة من خالل تزويدها مبكيفات اهلواء ,وكذلك  -7

 لعبث والسرقة.وجود كامريات يف كل جوانب املب  للسيطرة علية من ا
التصاااااوير ,البد من وجود خطة متكاملة وجداول للتصاااااوير ,وحبساااااب درجة التلف وأ ية الواثئق واملخطوطات  -1

 ,وكذلك التصوير بوحدات امليكرو فيلم. 
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-70(ْم,  ورطوبااة)  20-12يف مركزان للاميم والصاااااااااااااايااانااة ةفظ الواثئق واملخطوطااات يف خزانااة درجااات حرارة )
ضاارر الواثئق واملخطوطات, و تكون األعفان و عدم تعرض املخطوطات إىل الضاااءة الشاااديدة ( ,ألجل عدم ت77%

اليت تعمل على أكساادة األوراق ,وكذلك التنظيف املسااتمر للمخطوطات بصااورة دورية ,للتخلص من األتربة واألوسااا  
خذ عدنية املناساااااااااابة للحفظ,وأاليت تكون عامال  مساااااااااااعدا  على  و األعفان ووجود احلشاااااااااارات, واسااااااااااتخدام الرفوف امل

 من املخطوطات ألجل معرفة  أي إصابة وتعيينها بسرعة ألجل املعاجلة قبل إتالف املخطوطات. مسحات

 -وأهم املعاجلات اليت يقوم هبا املركز حلماية املخطوطات هي:

 شااروط فظ املخطوطات وفق الشااراء األجهزة واملواد املهمة االساااسااية لاام اعمال الاميم ,والصاايانة وإنشاااء خزانة حل
العاملية املتبعة يف ختزين الكتب والواثئق املهمة ,وذلك بتسااااااليو اجلدران وإضااااااافة ابب فوالذي,وملهيزه مبنظومة إنذار 

 حرائق مبكر.

  زايدة تطوير مالكاتنا من خالل إدخاهلم يف دورات وحبسااااااااااااااب احلاجة داخل العراق وخارجه ,وكذلك إرساااااااااااااااهلم إىل
 احف العاملية لالطالع وزايدة اخلربات.املراكز واملت

  التواصااااااال مع التقارير العاملية يف ترميم املخطوطات من خالل الشااااااابكة املعلوماتية, والعمل على إقامة ورع عمل مع
 املؤسسات املهتمة ابلاميم ,وتبادل املعلومات مع اجلهات كافة.

 ظ الااث ملسا ة يف عرض النشاطات والجنازات املتعلقة حبفالعمل على إقامة املؤارات وامللتقيات الدورية احمللية,وا 

 وصيانته.

 -املطلب الثالث:
 مراحل ترميم املخطوطات والواثئق

 أستالم الكتاب املخطوط من اخلزانة:

اخلزاناة هي قااعاة كصااااااااااااااناة اجلادران ,وتتوافر فيهاا كل االمكانيات الالزمة حلفظ املخطوطات ومحايتها من التلف حيث 
ا %70(درجة مطوية ,ورطوبة مبعدل )12الظروف املثالية وفق املعايري الدولية من درجة حرارة ) (,وتتوافر يف اخلزانة أيضاااا 

احدث طرائق اخلزن من الدواليب املعدنية املتحركة,ويوجد موظف خاص معين مبتابعة كل ما يتعلق ابخلزانة من درجات 
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ين إبخرات املخطوطات وإدخاهلا إليها بعد تثبيت معلومات الكتاب املخطوط احلرارة ,والرطوباة ,ونظافة املكان ,وهو مع
 يف سجل خاص بذلك, فهو مسؤول اخلزانة احلصينة.

 التصوير التوثيقي:

أول عملية ملري على املخطوط هي ترقيم املخطوط و التصااااااااوير التوثيقي يف حالته األنية ,وتوضاااااااايو األضاااااااارار الظاهرة 
قرير مات يف قاعدة البياانت بعد فتو انفذة خاصااااة ابملخطوط يف احلاساااابة, ويقوم املرمم بكتابة تعلية,وختزين كافة املعلو 

مفصااااال يوضاااااو  فيه حالة املخطوط وكافة األضااااارار املوجودة فيه,حيث يظهر التلف الذي ينتو عن احلشااااارات بسااااارعة 
خاصااااااااااااااة  ة تكون يف بدايتها بصاااااااااااااافةوللعني اجملردة ويكون التانكال شااااااااااااااديادا  بينماا الصاااااااااااااااباة ابلكاائناات احلية الدقيق

ظاهرة,وأتثريها بطيطا , ولو ا ا مبرور الزمن تتساااااااااااااابب بتلف  ري قليل, وجند ان املواد الربوتينية كاجللد والرق تكون أكثر 
عرضااة لاصااابة ابحلشاارات ,بينما املواد السااليلوزية كالورق والربدي تكون أكثر عرضااة لاصااابة ابلكائنات احلية الدقيقة 

شاااااااااارات اليت تصاااااااااايب املواد الربوتينية وتتغذى عليها, بينما تتساااااااااابب الكائنات احلية الدقيقة يف تكسااااااااااري األلياف ,واحل
اليت تفرزها لتصاااااااااابو صاااااااااااحلة كغذاء هلا,وتوجد بعض احلشاااااااااارات اليت ال تصاااااااااايب الكتب  النزمياتالسااااااااااليلوزية بفعل 

 (7)ك.هبا كاملواد الالصقة من النشا والغراء و ري ذلواملخطوطات والواثئق ذاهتا, ولكنها تصيب املواد الثانوية اليت 

 الفحص البايولوجي:

ينتقل الكتاب املخطوط من قبل املرمم إىل املختص البيولوجي لجراء الفحوص الالزمة, وةديد نوع الضاارر البيولوجي, 
ها فيما احلية الدقيقة نلخصاااااوتوجد عدة وساااااائل لصااااايانة املخطوطات والواثئق من أخطار اآلفات احلشااااارية والكائنات 

 -أيا:

 -تنظيم درجة احلرارة و الرطوبة: -8
قد أثبتت بدرجة الرطوبة واحلرارة, ول ميكن ملمنب الصااااااااااااااابة ابلكائنات احلية الدقيقة وخاصااااااااااااااة الفطرايت ابلتحكم

احلرارة فيما ,واالحتفاظ بدرجة (%77)التجارب أنه ميكن ملنب الصااااااااااااابة ابلفطرايت ابالحتفاظ ابلرطوبة عند درجة 
 درجة مطوية. (20 -11 )بني

                                                           

 .11د. كمود عباس محودة ,كلية اآلداب ,  جامعة القاهرة /مكتبة  ريب ,ص–الصيانة –الاميم –التصوير –امن الواثئق:احلفظ  (7)
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 -التبخري: -7

وذلك بوضاااع املخطوطات والواثئق يف خزاانت تبخري ككمة الغلق, وتعريضااااها لتنثري  ازات قاتلة للحشاااارات, مثل 
 وهذا الغاز ُيستخدم يف مركزان يف جهاز خاص. بيواتنول,( n-BUTANOL از )

 -إجراءات وقائية: -4

إىل إابدة احلشاارات والكائنات احلية الدقيقة, ولكنها ال تكفل مناعة للمخطوطات والواثئق تؤدي املبيدات والتبخري 
د أية اصااااااااابت قد تتعرض هلا يف املساااااااتقبل ,ولذلك فإنه يصااااااابو من الضاااااااروري اختاذ إجراءات أخرى لوقايتها من  ضااااااام

 -االصاابت اليت تكون عرضة هلا,وهي:

 التحكم يف الضاءة. -1
 ية.التحكم يف الظروف اجلو  -2
 أتمني املخطوطات والواثئق من الكوارث. -2
 (8)الفحص والتنظيف الدوري ألماكن خزن املخطوطات والواثئق. -1

 -الفحص الكيمياوي:

بعااد انتهاااء ماادة التعقيم الالزمااة يقوم املختص الكيمياااوي بعمليااة فحص األحبااار واألختااام  واأللوان املوجودة على 
رب لتحديد نوعيتها ألجل تثبيتها,وأهم األحبار املسااااااااااااتخدمة يف الكتابة  احلالكتاب املخطوط والواثئق وبشااااااااااااكل دقيق 

(للمخطوطات للعمل على BHالكربوين األسود, واحلرب احلديدي األزرق, واألحبار احلمراء ,وكذلك قياس احلامضية )
 ىل عدة إصاابت, منها.ا معاجلتها,و ةديد أتثري عوامل بيولوجية وطبيعية وكيميائية تتفاعل مع مادة املخطوط, وتؤدي

 جفاف األوراق وتقصف أحرفها. -1

 انتشار الثقوب والقطوعات على هوامش املخطوطات والواثئق ونصوصها. -2

 انتشار البقع اللونية الكيميائية والبيولوجية على الصفحات املكتوبة وجلود األ لفة. -2

                                                           

 .10ص ,1990يانة الكتب واملخطوطات والواثئق التارخيية , , اهليطة املصرية العامة للكتاب ,عبد املعز شاهني, االس  العلمية لعالت وترميم وص (8)
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 التصاق الصفحات وةجر املخطوطات. -1

 أتكل األوراق ةت أحرف الكتابة. -7

 هبتان األحبار ومواد الكتابة. -1

 .انكماشها و املكتوبةالرقوق التواء اجللود  -7

 تفتت وهشاشة الكعب واأل لفة اجلانبية. -2

 (9)تصلب األ لفة اخلارجية وازق مفاصلها. -9

 -فصل األوراق امللتصقة:

 يعاد الكتاب املخطوط إىل املرمم بعد االنتهاء من الفحوص البيولوجية  والكيمياوية , فإن كانت أوراق الكتاب 

 

املخطوط ملتصااااقة يوضاااااع يف جهاز الساااااحب )الفاكيوم(,وتغلق القبة ويضاااااخ البخار البارد لاطيب األوراق وقد تصااااال 
 أو اسااااااااااااتخدام وراق امللتصااااااااااااقة بواسااااااااااااطة أدوات العملدرجة مطوية, لكي يتساااااااااااان لنا فتو األ %90درجة الرطوبة إىل 

( جهاز صاانع البخار ابألموات فوق الصااوتية ,الذي يعمل البخار فيه ابملوجات u1trasonic moistenerجهاز)
 فوق الصوتية وميكن التحكم ابلبخار, ودرجة حرارة, وبرودة البخار من خالل جهاز تنظيم  مرتبط به.

 -التنظيف امليكانيكي:

هاااااااذه الااعااماالااياااااااة بااقااياااااااام املاارماام ابلااتاانااظاايااف اجلااااااااف لااألوراق بااواساااااااااااااااطاااااااة أدوات  الااعاامااااااال,مااثااااااال )الاافاارع وتااتاام 
 الطبيعية,املساحات,الشفرات  ري احلادة(وبتنن  وحذر.

 -التنظيف الرطب:

وتتم هذه العملية بغسااال األوراق إن اساااتدعت الضااارورة, كان تكون درجة احلامضاااية عالية, وكذلك احتيات األوراق إىل 

                                                           

 .12.ص2002مصطفى مصطفى السيد يوسف ,صناعة املخطوطات علما  وعمال , عامل الكتب للنشر ,اهليطة املصرية العامة /القاهرة ,سنة  (9)
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وبعض األحبااار  (,وال ملري هااذه العمليااة إال بعااد تثبياات األختااامMH300لتقويتهااا بواسااااااااااااااطااة مااادة التيلوز) التاادعيم
 املوجودة على األوراق كما ذكر سابق ا  يف املخترب الكيميائي. امللونة احلساسة 

 -الرتميم:

ابللون املقارب  م األوراق بعد تلوينهاإما أن يكون بواساااااااااطة الورق الياابين,وهذه العملية تعتمد على مهارة املرمم يف ترمي
 إىل ألوان أوراق املخطوط ) طبيعية أو صناعية ( ,واليت لي  هلا أتثري مستقبلي يف  املخطوط.

أو الاميم بواساطة عجينة الورق أبساتخدام جهاز الساحب )الفاكيوم( ,حيث ختلط العجينة عند ةضاريها ابملاء بشكل 
مها ب, مث تضاف املادة الالصقة إىل اخلليط املتجان  ,ويصب يف األماكن اليت يراد ترميجيد بعد تلوينها ابللون املناسا

 يف الورقة, وبشكل طبقات متعامدة.

 -املالزم وخياطتها : مجع

 بعد اكتمال الاميم يقوم املرمم بقص الزايدات املوجودة من عجينة الورق والورق الياابين اليت استخدمت يف الاميم مع 

اخلارجية للورقة األصاااااالية, وبعد ذلك مُلمع املالزم وحبسااااااب الاقيم الذي ثُابمت مساااااابق ا, لكي تكون كل ورقة يف  احلدود
 مكا ا,مث تتم  خياطة املالزم مع بعضها وحبسب التسلسل وبدقة عالية.

 -صناعة الغالف اخلارجي وترميمه :

طبيعي شاااااااكل جيد وأصاااااااوال واذا كان الغالف من اجللد اليقوم املرمم باميم الغالف اخلارجي بكل أنواعه بعد تنظيفه ب
كارتون   , وهنا يسااااااااااااااتخدم يف الغالفالمكانيعمد إىل ترميمه اللد طبيعي يكون لونه أقرب إىل اجللد األصاااااااااااااالي قدر 

 قاعدي للحفاظ على املخطوط من احلموضة املوجودة يف الكارتون العادي.

 -صناعة علبة احلفظ:

لكتاب املخطوط يعمد املرمم إىل صاااناعة علبة خاصاااة ابملخطوط وحبساااب قياسااااته ,وتكون من بعد االنتهاء من ملليد ا
 CDالورق القاعدي, ويوضااع فيها أيضااا  مع املخطوط البياانت اخلاصااة به  مع صااور له قبل الاميم وبعده ,مع قرص 

 بكمل بياانت للاميم.



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 2, 2017 

 

 
 
 
824 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

 -التقرير النهائي:

فرق ي ويفضاااااال أن يصاااااااور األماكن واألضاااااارار اليت صاااااااورها يف البداية,لكي يبني اليقوم املرمم ابلتصااااااوير التوثيقي النهائ
يه العمليات ف بشاااكل واضاااو ويتضاااو ما جرى على الكتاب املخطوط, وكيف كان ساااابقا  وكذلك كتابة تقرير موضاااحا  

ساا  لكل من أيا تاليت أُجريت على املخطوط ابلتفصايل, ويذكر كل املواد اليت اسااتخدمت يف الاميم والصايانة, لكي ي
 البياانت يف سجالت خاصة ويف الكومبيوتر. الحقا  معرفة ما جرى على املخطوط, وةفظ هذه

 -إرجاع املخطوط اىل اخلزانة:

يُعاد املخطوط إىل احلصااينة )اخلازانة( ويساالم للمسااؤول بشااكل نظامي ,ويوضااع يف مكانه للحفاظ عليه يف ضاامن درجة 
 .%77ورطوبة (درجه مطوية, 20-12حرارة )

 التوصيات

عدم اسااااااتخدام مواد كيميائية يف املعاجلات إمال يف احلاالت االضااااااطرارية نظرا  لتنثريها يف املخطوطات, وضاااااارورة  -1
 عدم إضرار املواد املستخدمة يف العالت والاميم ابملخطوطات والواثئق على املدى الطويل ضماان".

نات احلية الدقيقة واحلشاارات اليت تصاايب جمموعات الورق والرق يف أعداد املزيد من الدراسااات على أنواع الكائ -2
داخل البلد مع إجراء كشااف دوري على املخطوطات والواثئق والرق احملفوظة داخل اخلزانة أو املعروضااة للتنكد 

 عدم وجود أي دالئل إصابة حشرية أو فطرية. من
ة خاصااااااااااااااة ,إذ ان بعض املخطوطات وإن باب أن يُراعى عناد ترميم املخطوطاات دراسااااااااااااااة كال خمطوطاة كحاال -2

تشااااااااااااااهبت يف املظهر العام للتلف إال أ ا ختتلف كثريا  يف أسااااااااااااااباب التلف ,ومن مثم  خيتلف أساااااااااااااالوب العالت 
املساااااتخدم ,وضااااارورة احملافظة على معامل أثرية املخطوط  وقدمة مع ختليصاااااه من كل عوامل التلف والتشاااااوهات 

 اليت حلقت به.
 وطات استخدام إضاءة  ري مباشرة ,واستبعاد األشعة فوق البنفسجية.يُراعى عند عرض املخط -1
عمل تساااجيل شاااامل جملموعات املخطوطات بكل أنواعها داخل املكتبات واملتاحف بتنرخيها ووصاااف حالتها,  -7

ومكان تواجدها ,وتساااااااجيل عمليات الاميم اليت ات هلا, واملواد املساااااااتخدمة يف الاميم ,حى بد املرمم الذي 
 يقوم إبعادة الاميم سجال  شامال يساعده يف عملية الاميم اليت يقوم هبا.
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االهتمام بطرائق العرض وهتيطة األوضااااع املالئمة حلفظ هذا الااث يف أثناء عرضاااه واختزانه يف املكتبات ومراكز  -1
الرق داخاال و املعلومااات واملتاااحف ,للتقلياال من معاادالت التلف ,ويراعى أيضاااااااااااااااا  حفظ املخطوطااات والواثئق 

 ة.األدرات بصورة أفقي
 اخلامتة

تمعد املخطوطات ثروة علمية يف شااااااااى جماالت املعرفة تتسااااااااابق املكتبات على اقتنائها منذ زمن طويل, كما ةرص على 
من املخطوطات  وتاكز قيمة هذا الرصاايد وتصاانيف لتيسااري الفادة منها, وفهرسااة, إعداد العمليات الفنية هلا من ترميم,

راساااة  ولكن من التلف والدمار ,مما دعت احلاجة إىل د لكتب النادرة يف كيفية احلفاظ عليها, لي  فقط من الضاااياع,وا
 -من خالل: كيفية احلفاظ على هذه الثروة العلمية اليت تقتنيها مكتبتنا

اثئق  والكتب والو إلقاء الضااااااااوء على ما تقتنيه مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسااااااااية املقدسااااااااة  من املخطوطات  -1
 النادرة.

 التعرف على كيفية حفظ  جمموعة املخطوطات والكتب النادرة مبكتبة ودار املخطوطات وصيانتها. -2

موعاااات جم التعرف على الطرائق اليت تتبعهاااا مكتباااة ودار خمطوطاااات العتباااة العباااسااااااااااااااياااة عناااد القياااام بعملياااة عالت -2
 املخطوطات والكتب النادرة ابملكتبة وترميمها.

كل ماتقدم أردان ايصااال مهمة ةت عنوان واحد, وهو أن مسااؤولية محاية الرث النساااين هي مسااؤولية مشاااكة,   ومن
وليساااااااات ملقاة على طرف من دون  أخر وأن  النهوض أبي مؤسااااااااسااااااااة هو  وض للمجموع بشااااااااكله العام, و الذي 

تبة العباسية فنحن نفتخر مبا وصلت اليه الع يساهم يف محاية الرث الوطين, ومن هذا املنطلق يف محاية الرث احلضاري
املقدساااة من درجة الكفاءة يف جمال محاية الااث املخطوط ,كذلك فإننا األن أكثر اكنا  من مواجهة املخاطر مبختلف 
أشاكاهلا بوجود مالكتاان الوطنية يف ضامن مؤساسات الدولة العامة واملؤسسات اخلاصة ,فإن التعاون املشار يساهم يف 

 قل اخلربات وتبادل الرأي ,وتعميم ثقافة العمل املشار.ن
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 التنظيف الرطب



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 2, 2017 

 

 
 
 
822 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تدعيم الورق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 2, 2017 

 

 
 
 
822 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرتميم ابلورق الياابين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرتميم بواسطة العجينة

 

 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 2, 2017 

 

 
 
 
828 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 التنظيف الميكانيكي الجاف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خياطة املخطوط
 

 

 

 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 2, 2017 

 

 
 
 
823 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزخرفة

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملية التذهيب
 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 2, 2017 

 

 
 
 
824 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

 
 
 
 

 عملية التذهيب
 

 

 

 

 قبل الترميم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد الترميم

 

 

 

 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 2, 2017 

 

 
 
 
822 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قبل الرتميم
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 بعد الترميم

 

 

 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 2, 2017 

 

 
 
 
822 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الغالف قبل الرتميم

 

 

 

 

 

 

 

 

 الغالف بعد الرتميم

 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 2, 2017 

 

 
 
 
827 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زانةاخلخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طريقة عرض املخطوطات يف اخلخزانة
 

 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 2, 2017 

 

 
 
 
822 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرق حفظ املخطوطات يف االقفاص احلديدية
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 املصادر
 –مطبوعات –د. حسام الدين عبد احلميد كمود, تكنولوجيا صيانة وترميم املقتنيات الثقافية , خمطوطات  -1

 . 11:ص 1979تسجيالت , اهليطة املصرية العامة للكتاب , سنة  –واثئق 
كلية املصرية   مطبعة األجنلو -طرق الاميم والصيانة  -د. عبد اللطيف أفندي , الربدي دراسةأاثرية واترخيية -2

 .111, ص2002األاثر جامعة القاهرة , سنة 
 .110صيانة وحفظ املخطوطات السالمية ص 2رقم –سلسلة مؤارات الفرقان  -2
, 2001كيميائي كمد امساعيل عمر,  تكنولوجيا داب ة اجللود ,دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ,القاهرة , -1

 .172ص
بناء احلضارة االسالمية  ,كلية اآلداب واللغات  حلوى فتحية,  صناعة املخطوطات ودوره يف  -7

 .12,ص2011اجلزائر,
 .191,ص2009د. جمبل الزم املالكي, علم الواثئق وملارب يف التوثيق واألرشفة ,عمان , االردن , -1
د. كمود عباس محودة ,كلية اآلداب,  جامعة القاهرة  –الصيانة  –الاميم  –التصوير  –أمن الواثئق:احلفظ  -7

 .11ة  ريب ,ص/مكتب
عبد املعز شاهني, االس  العلمية لعالت وترميم وصيانة الكتب واملخطوطات والواثئق التارخيية , , اهليطة املصرية  -2

 .10, ص1990العامة للكتاب ,
مصطفى مصطفى السيد يوسف ,صناعة املخطوطات علما  وعمال , عامل الكتب للنشر ,اهليطة املصرية العامة  -9

 .12.ص2002/القاهرة ,سنة 

 
 



 دليل النشر 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

تعتمد مجموعة مجالت المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات )معتمد( أعلى المعايير الدولية التي من شأنها  
ترقية حقيقة لمستوى  رفع مستوى األبحاث إلى مستوى العالمية، وتضيف للبحث في حال إلتزام الباحث بها 

؛ إن جملة المواصفات الواردة في هذا الدليل التوجيهي؛ النشر العلمي بحثه، وكذلك تعزز من خبرته في مجال
ضوابط   تضفي على أبحاثنا شكالً علمياً يعزز من مضمونها ويخرجه إلى القارئ بصيغة تتناسب مع تطور

جدات النشر المعرفي.ومعارفه، مما يحقق مواكبة فاعلة لمست النشر العلمي  

 

 تعليمات للباحثين: 

تحت  (publisher@siats.co.ukعلى اإليميل: ) لقسم النشر ترسل نسختين من البحث -1
 (. PDF( ، وأخرى بصيغة )Wordواحدة بصيغة ) Microsoft Word برنامج

( بين األسطر شريطة أال يقل عدد  واحد ونصفالحاسوب )الكمبيوتر( بمسافات ) يُكتب البحث بواسطة  -2
 Traditional) العربية ,للغة 16كلمة، حجم الخط  5000عن و اليزيد 4000 الكلمات عن
Arabic) اإلنجليزية للغة 12 و (Time New Roman )،    بما في ذلك الجداول والصور

 العدد المالحق واإلستبانات. والرسومات , ويستنى من هذا 

، وأسفل منه تكتب أسماء الباحثين كاملة العربية واإلنجليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث باللغتين -3
، كما تذكر عناوين وظائفهم الحالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر بالهجري  العربية واإلنجليزية باللغتين

 والميالدي.

والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أهميتها، وبتسلسل منطقي،  العناوين الرئيسية  -4
وتشمل العناوين الرئيسية: ملخص البحث وتحته الكلمات  

المقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، المصادر  (،KEYWORDS وتحته ABSTRAC)  المفتاحية،
 والمراجع. 

، على أال تزيد كلمات الملخص باللغة اإلنجليزية وآخر باللغة العربية يرفق مع البحث ملخص -5
(  5) على أال تزيد على  KEYWORDS كلمة، وتكتب بعد الملخص الكلمات المفتاحية (150) على 

 ، مع مالحظة إشتمال الملخص على أركانه األربعة: المشكلة واألهداف والمنهج والنتائج.كلمات

 صفحة بخط سميك. يقسم البحث إلى مباحث ومطالب تُكتب وسط ال -6

تطبع الجداول واألشكال داخل المتن و ترقم حسب ورودها في البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص،   -7
 .في كل أجزاء البحث…) 3,2, 1 (ويشار إلى كل منها بالتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

ويستثنى من ذلك أبحاث الشريعة واللغة من المراجع األجنبية  % 20 كل بحث يجب أن يشمل على مانسبته  -8
 .العربية

http://www.siats.co.uk/
mailto:publisher@siats.co.uk


إلجراء التعديالت على بحثه إن وجدت، وللمجلة  أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها -9 
 الحق بعد ذلك في رفض البحث رفضا نهائيا حال تجاوز الباحث المدة المحددة للتعديل. 

المترتبة على إجراءات التقويم في حال طلبه سحب البحث ورغبته في  يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية  -10
 .عدم متابعة إجراءات النشر

 .ال تجيز المجلة سحب األبحاث بعد قبولها للنشر بأي حال من األحوال ومهما كانت األسباب -11

 

 :المراجع قائمة) )التوثيق -12

تبين بإيجاز في قائمة بآخر البحث بحسب  تهمش المراجع في المتن باستخدام األرقام المتسلسلة، و •
 .تسلسلها في المتن؛ على أن توضع قبل قائمة المصادر والمراجع

وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكترونية لكل صفحة كما هو معهود،   •
إلى نهاية البحث عن طريق  ثم بعد أن ينتهي الباحث من بحثه كامال يقوم بنقل هذه الحواشي مرة واحدة 

تعلم وورد: نقل الحواشي السفلية الى آخر صفحة  ) اتباع طريقة ذلك من خالل هذا الفيديو التوضيحي 
 ( دفعة واحدة

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU &t=87shttps://youtu.be/al_g_hAweCU 

 لإلشارة إلى المرجع في الموضع األول، هكذا: 

(. المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز. تحقيـق:  2007) .ن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــبابـ
 . 145، ص: 2. ج: 2عبــد السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 وفي المواضع األخرى له يشار إليه، هكذا: 

 .150، ص: 3سابق، ج:  ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. مرجع

للمؤلف،   في قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخير المصادر والمراجع توثق •
 وذلك باتباع الطريقة التالية:

 الكتاب لمؤلف واحد: 

. تحقيـق:  العزيــزالمحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب  (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب
 .2عبــد السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 للمؤلف أكثر من كتاب

 .. بيروت: دار الشروقالحجة في القراءات السبع (.1979ابن خالويه، الحسين بن أحمد الهمذاني. )

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://youtu.be/al_g_hAweCU


ان العثيمين. القاهرة: مكتبة . تحقيق: عبد الرحمن بن سليمإعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )
 الخانجي.

 الكتاب لمؤلفَين اثنين: 

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية. الواضح في علوم القرآن (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، محي الدين. )

 الكتاب لثالث مؤلفين أو أكثر: 

 المية الماليزية.. كوااللمبور: الجامعة اإلسالمية العالتجديد (.2005محمد كامل حسن وآخرون. )

 المقالة في مجلة علمية:

المجلة المصرية للدراسات  (. "أثر سوء المعاملة وإهمال الوالدين على الذكاء".2002راضي، فوقية محمد. )
 . 36-27. ص 36. العدد: 12. المجلد: النفسية

 المقالة في مؤتمر: 

المؤتمر   لتربية في ضوء القرآن الكريم".(. "أثر المرأة في الدعوة وا2018عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )
 . ماليزيا: جامعة السلطان زين العابدين.الدولي للقرآن الكريم في المجتمع المعاصر

 الرسالة العلمية:

.  "منهج ابن زنجلة في توجيه القراءات في كتابه حجة القراءات" (.2016عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )
 السلطان زين العابدين.دكتوراه، جامعة   رسالة

 المؤلفات المترجمة: 

 . )تر: إسماعيل محمد حسن(. ترنجانو: المؤسسة الدينية.تاريخ المصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(.

 

 عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث الى إدارة معتمد  -13

تعديالت من حيث نوع الحروف ونمط الكتابة، وبناء الجملة لغوياً بما  لهيئة التحرير الحق بإجراء أي   -14
 .يتناسب مع نموذج المجلة المعتمد لدينا

 .قرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع االحتفاظ بحقها في عدم إبداء األسباب  -15

ً يمكن للباحث الحصول على بحثه المنشور والعدد الذي نشر فيه بحث -16  ه من موقع المجلة إلكترونيا



عزيزي الباحث إن هذه المواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى بحثك من   مالحظة:
حيث الشكل الذي ال يقل أهمية عن المضمون، وإن أية مخالفة لها ستكلفك تأخيراً إضافياً يمكن تجنبه في حال  

 .االلتزام بها

 

 لة:آليات النشر واإلحا 

يوماً   30 بعد تسلم إدارة المجلة نسخة البحث من الباحث، تقوم بإحالتها إلى المحكمين، وتلتزم بمدة ال تزيد عن
  3يوماً )  90 لتزويد الباحث بتقرير عن بحثه يتضمن المالحظات، بعدها يمهل البحث مدة ال تزيد عن

 لألخذ بالمالحظات . أشهر(

عقب تاريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور ينشر البحث بعد أول أو ثاني عدد ي
 .وزخم األبحاث الُمحالة للنشر 
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