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 لألبحاث التَّخصصيَّةمجلَّة المخطوطات والمكتبات 

 

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

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

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

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

مة خدام القنية احلديثة؛ مع االلتزام باإلخالص والتفاين يف أداء العمل، وحتقيق االمتياز والتميز يف خدواملتخصصة، وباست
الباحثني والدارسني؛ لتحقيق بيئة عمل احرتافية تثمن األفكار واملواهب املبدعة الرائعة امللتزمة بقيم العمل بروح الفريق، 

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

ب اعربية متخصصة تسعى إىل جعل الرتاث علم وفن وتأصيل ومتعة وتثقي  بإطار جذ جملة املعلومات، لتكون أول
من املعرفة، ولتحتل املكانة الرائدة يف جمال الدراسات الرتاثية والوثائق واملخطوطات حمليا وعامليا، وستقوم بنشر األحباث 

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

ة الرتاثية النفيسة، وجواهرها النادرة لتعيد للمخطوط هباءه، ولإلنسان العريب املسلم ثقته واعتباره، فاملخطوطات متثل اهلوي
ات ومعارف ا خلفه اآلباء واألجداد من علوم وثقافالوطنية والتارخيية والعقدية والعلمية، فهي مصدر اعتزاز وافتخار مب

 وفنون.
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ABSTRACT 

 

The Arabs and the Muslims are proud of the quality of producing the Holy Quran 

in a manner consistent with its place among the Muslims. They also wrote the 

books and paid great attention to them, both in reading and learning them, in 

preserving them and establishing libraries for them, or in copying them and 

producing them. 

In the beginning, the Manuscript was composed of two panels of wood with a 

heel, and a primitive coat of cloth, or gold and silver sheets with precious stones, 

and sometimes embroidered cloth, were added to this primitive binding, and one 

or more locks or fasteners were added to that, The book's volume has flourished, 

and the flourishing or book-binding industry flourished until it was transformed 

into a beautiful art that included a variety of plant, geometric and scriptural 

decoration, until it reached the Arabesque decorations, as well as the use of 

coloring and gilding to highlight these decorations. 

The Islamic Manuscript industry is one of the most important industries that have 

left us with material models that are rich in the Treasures of Manuscripts and 

Museums in the world. These books and manuscripts are glued with their colors 

and beautiful lines. 
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 الملخص
 

نبغ العرب واملسلمون يف جودة إخراج املصحف الشريف بصورة تتوافق ومكانته لدى املسلمني، كما قاموا بتأليف 
يمة، سواء يف اإلقبال على قراءهتا وهنل العلم منها، أو يف حفظها وتأسيس املكتبات من الكتب وأولوها عناية عظ

 أجلها، أو يف نسخها وإخراجها وإتقان صناعتها.

ففي بداية األمر كانت أوراق املخطوط جتمع بني لوحني من اخلشب بينهما كعب، وأضيف إىل هذا التجليد البدائي 
ئح من معدن الذهب والفضة املرصعة باألحجار الكرمية، وأحيانًا بالقماش املطرز، كسوة من الرق أو القماش أو صفا

مث أضيف إىل ذلك كله قفل أو إبزمي واحًدا أو أكثر، ليمكن من غلق الكتاب اجمللد غلًقا حمكًما، وقد ازدهرت 
لزخارف النباتية واهلندسية صناعة تسفري أو جتليد الكتب ازدهارًا كبريًا حىت حتولت إىل فن مجيل مشل جمموعة من ا

 والكتابية، إىل أن وصل إىل زخارف األرابيسك باإلضافة إىل استخدام التلوين والتذهيب إلبراز تلك الزخارف.

وتعترب صناعة املخطوط اإلسالمي من أهم الصناعات اليت تركت لنا مناذًجا مادية تزخر هبا خزائن املخطوطات 
 الكتب واملخطوطات برونقها وألواهنا وجلودها وخطوطها اجلميلة.واملتاحف يف العامل، وتزهو هذه 
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، اجمللس الوطين للثقافة والفنون 169الكتاب، ترمجة: حممد م. األرناؤوط، سلسلة عامل املعرفة، الكسندر ستيبتشفيتش: تاريخ لالستزادة انظر: ( 1)
موسوعة العمارة واآلثار والفنون حسن الباشا: "دراسات يف اجللود والتجليد"، ، 235-234م، القسم األول، ص ص 1993واآلداب، الكويت، 

 قدمةم

 * أهداف الدراسة:
وهو ما يعرف  وجتليده وتذهيبه التعرف على جودة املخطوط العريب اإلسالالالالالالالالالالالالالالالمي بداية من كتابته وزخرفته وجتميعه* 

تطور وتنوع عرب العصالالالالور ، وما حدث هلا من الكتابة املسالالالالتخدمةأدوات واد و عرض ملمع  ،"فنون الكتابمبصالالالالطلح "
، الكتابو  الكتابة، وذلك من خالل ما ورد من معلومات يف املصالالالالالادر ال اثية املتخصالالالالالصالالالالالة بفن تلفةاملخ اإلسالالالالالالمية

 وأيًضا من خالل ما بقي من مصادر مادية تزخر هبا متاحف اآلثار يف شىت بقاع العامل.
 مبستوى جودة اخلط واملخطوط.الكتابة والتجليد والتذهيب  مواد وأدواتعالقة استخدام * 

 وتطورها. العربيةر اخلطوط العربية املستخدمة يف كتابة املخطوطات *عرض ألشه
كل ما حيتاج إليه ملتمس هذه الصناعة من سرعة الفهم وجودة النظر وحالوة و صناعة التجليد * التعرف على جودة 
 .ستمالة وحسن اخللقت والتأين وحسن اجللوس ومالحة االاليد وترك السرعة والتثبي

 القطع(.-املركب اللون-الرش-التحليل-التشعري-ال صيع-ومن أمهها: )التذهيب العربيةوطات طرق زخرفة املخط *
، ومنها: اجلدول، والكمند، والسرلوح أو رأس الصفحة، وزخرفة اليت ظهرت يف املخطوطات العربية * أنواع الزخارف

 غاية من تأليفه.الشمسة، وزخرفة السرة وأجزائها، وحتوي السرة عنوان الكتاب أو املخطوط وال
 وأالضالالالالالالالالالغط بواسالالالالالالالالالطة اخلتم أو القوالب، والزخرفة بالقطع ومنها: الزخرفة بالكي، و  طرق زخرفة جلود املخطوطات* 

 .التفريغ، والزخرفة بالالكيه
 مقدمة: •

بصورة تتوافق ومكانته لدى املسلمني، كما قاموا بتأليف الكتب  املصحف الشريف نبغ العرب واملسلمون يف إخراج
ولوها عناية عظيمة، سالالالالالواء يف اإلقبال على قراءهتا وهنل العلم منها، أو يف حفظها وتأسالالالالاليس املكتبات من أجلها، وأ

أو يف نسالالخها وإخراجها ونشالالرها وإتقان صالالناعتها، ومن أجل ذلك برعوا يف صالالناعتها وزخرفتها بشالالىت أنواع الفنون، 
سالالالالواء  العريبباتية وكتابية، واليت حفل هبا املخطوط واليت اشالالالالتملت على  تلف الزخارف اإلسالالالالالمية من هندسالالالالية ون

 (.1من الداخل أو من اخلارج)
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يوهنس بيدرسن: الكتاب العريب منذ نشأته حىت عصر الطباعة،  ، 301، ص 2، جمالم1999، 1ة، ط اإلسالمية، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهر 
ة، دار القاهرة، ، شادية الدسوقي عبدالعزيز: فن التذهيب العثماين يف املصاحف األثري5م، ص 2000، 1ترمجة: حيدر غيبة، مطبعة األهايل، دمشق، طال

تاب احلديث، ون اإلسالمية دراسة يف جتليد املخطوطات يف العصور اإلسالمية. العصر التيموري، دار الك، سامح فكري البنا: الفن9م، ص 2002، 1طال
 .9م، ص 2011القاهرة، 

ن حبث ضمن كتاب مهارات حرفية وفنية يف ال اث الوطين والفنو ( لالستزادة انظر: حممد توهيل عبد أسعيد: "أخالقيات املهن احلرفية والفنية يف ال اث"، 2)
م، إعداد: حسن حممد النابودة، حممد فاتح صاحل زغل، 2000يوليو  12-يونيو 19اإلسالمية، األحباث واحملاضرات اليت ألقيت يف الدورة التدريبية الرابعة 

 .228م، ص 2001مركز زايد لل اث والتاريخ، اإلمارات العربية املتحدة، 
، ببعض املداد: هو احلرب الذي يكتب به، ويطلق غالًبا على دخان شجر الصنوبر )السخام( اجملتمع بعضهو ه، احلرب: يقال للحرب: اللون، ومسي حربًا لتأثري  (3)

هال(: رسالة اخلط والقلم، حتقيق: حامت صاحل الضامن، 276)ابن قتيبة ت الدينوري ومسي باملداد ألنه ميد القلم أي يعينه، واملداد مجع مدادة. لالستزادة انظر: 
)أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن السيد ت ، البطليوسي21-19ص ص ، م1988اجملمع العلمي العراقي، اجلزء الرابع، اجمللد التاسع والثالثون،  فرزة من جملة

 ، صم، القسم األول1996ة، القاهرة، هال(: االقتضاب يف شرح أدب الكتاب، حتقيق: مصطفى السقا، حامد عبد اجمليد، مطبعة دار الكتب املصري521
هال(: املخ ع يف فنون من الصنع، دراسة وحتقيق: حممد عيسى صاحلية، مؤسسة الشراع 694)امللك املظفر يوسف بن عمر بن علي ت  ، ابن رسول164

الفنان و والسالالالالالالالؤال الذي يطرح نفسالالالالالالاله، ما املقصالالالالالالالود طودة كتابة وإخراج املخطوط العريب  وما هي وسالالالالالالالائل الصالالالالالالالانع 
يث خيرج العمل الفين أو حب يف حتقيق مصالالالالطلح اجلودة يف صالالالالنعتهوامللون  واملذهب اجمللدواملزوق و  والكاتب واملزخرف

  املخطوط العريب بصورة تتناسب ومكانته العلمية والفنية
 ولإلجابة على هذه التسالالالالالالالالالاؤالت البد وأن تتوافر جمموعة من القيم أو املعايري اليت ينبغي مراعاهتا يف أخالقيات املهنة

 ومنها:، من أجل اخلروج باملنتج الفين أو املخطوط العريب بصورة تتناسب ومكانته
اإللتزام بالقيم الروحية اإلسالالالمية اليت تدعو إىل صالالفاء القلب والعقل، وإىل حسالالن النية، إضالالافة إىل االلتزام بالقيم  -

والتنشالالالاة االجتماعية، من أجل اخلروج باملنتج الفين بصالالالورة تتناسالالالب مع مكانته العلمية  النابعة من العادات والتقاليد
 .والفنية

 لعمل وقيمته.بقيم امدى اإلميان  -
الصالالالالالالالناع والفنيني  مجيع ، لينتهيمدى القدرة على التفاعل مع أهل الصالالالالالالالنعة أو احلرفة واالسالالالالالالالتمتاع بالتعاون معهم -

 العمل الفين بصورة متكاملة جمودة. املشاركني يف 
 . (2)التناسب بني الوقت املتاح والتكلفة من ناحية، والوسيلة املتبعة وصوالً إىل الغاية املرجوة -

 :املخطوطات العربية كتابةاملواد املستخدمة يف   •
األمحر، احلرب احلرب  ( ومن أنواعهما:3، ومنها: احلرب واملداد)العريبتنوعت املواد املستخدمة يف كتابة املخطوط  
رب ، احلرب البصالالالالالالاص، احلرب اجليد، احلرب الدخاين، احلرب الذه ، احلرب السالالالالالاللطاين العظيم، احلرب الشالالالالالالمسالالالالالالي، احلالرباق
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هال(: حتف اخلواص يف طرف اخلواص ) يف صنعة 707)أبو بكر حممد بن حممد األندلسي ت  ، القللوسي1هامش رقم  67، ص م1989العريب، الكويت، 
هال(: منهاج 806)حممد بن أمحد ت  ، الزفتاوي82، ص م2007مدة واألصباغ واألدهان(، حتقيق: حسام أمحد  تار العبادي، مكتبة اإلسكندرية، األ

افية العامة، ، وزارة الثقافة واإلعالم، دار الشؤون الثق4، العدد 15اإلصابة يف معرفة اخلطوط وآالت الكتابة، حتقيق: هالل ناجي، جملة املورد، اجمللد 
هال(: بضاعة اجملود يف اخلط وأصوله، حتقيق: هالل ناجي، 846)حممد بن احلسن تويف بعد ، السنجاري212-209، ص ص م1986اجلمهورية العراقية، 
، حممد طاهر الكردي املكي: 252، ص م1986، وزارة الثقافة واإلعالم، دار الشؤون الثقافية العامة، اجلمهورية العراقية، 4، العدد 15جملة املورد، اجمللد 

، نضال 38-37، ص ص م1938، 1وأوالده، القاهرة، طال حسن الدعابة فيما ورد يف اخلط وأدوات الكتابة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلل 
الثقافة واإلعالم، دار الشؤون الثقافية العامة،  ، وزارة4، العدد 15"أدوات الكتابة وموادها يف العصور اإلسالمية"، جملة املورد، اجمللد عبد العايل أمني: 
، م1989، 1حرفنا العريب وأعالمه العظام عرب التاريخ، دار البيادر، القاهرة، طال، أمحد عبد اهلل سرحان: 135-134، ص ص م1986اجلمهورية العراقية، 

عبد العزيز ، 290 ، صم1994، 1اإلسالمي، بريوت، لبنان، طال اخلط والكتابة يف احلضارة العربية، دار الغرب، حيىي وهيب اجلبوري: 68-63ص ص 
، أمين فؤاد سيد: الكتاب العريب املخطوط وعلم املخطوطات، الدار 120، ص م1996، 3اخلطاطة الكتابة العربية، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط: الدايل

حنو معجم تارخيي ملصطلح ونصوص فنون صناعة املخطوط العريب"، "ح: ، إبراهيم شبو 36-32، ص ص 1م، جال1997، 1املصرية اللبنانية، القاهرة، طال
نوفمرب  19-18، صيانة وحفظ املخطوطات اإلسالمية، أعمال املؤمتر الثالث ملؤسسة الفرقان لل اث اإلسالمي، لندن 3سلسلة مؤمترات الفرقان رقم 

"املداد ، حممد رضوان الداية: 382، ص م1998، لندن، 30رات الفرقان رقم م، حترير: إبراهيم شبوح، مؤسسة الفرقان لل اث اإلسالمي، منشو 1995
، عادل 79، ص م2003، نادي تراث اإلمارات، أبو ظ ، اإلمارات العربية املتحدة، 51واحملربة"، مقال ضمن جملة تراث، السنة اخلامسة، العدد 

عالء الدين عبد العال عبد احلميد: املداد واألحبار ، 70، ص م2009ب، القاهرة، اخلط العريب نشأته وتطوره، مكتبة الدار العربية للكتااأللوسي: 
 ،جامعة املنيا ،كلية اآلداب،   حتديات احلاضر وآفاق املستقبل""ال اث احلضاري بني)األنواع، املالمح العامة، الفروق("، حبث منشور يف أعمال املؤمتر الدويل 

 .833-832، ص ص لد الثالث، اجمل2013نوفمرب  26-24يف الف ة من 
هال(: كتاب عمدة الكتاب وعدة ذوي األلباب )يتعلق مبعرفة أمساء األقالم وطرائقها 415( لالستزادة انظر: الزجاجي)أبو القاسم يوسف بن عبد اهلل ت 4)

ما ال غىن للكاتب عنه(، دراسة وحتقيق: عالء ومعرفة بري القلم وكيفية القط وإصالح آلته وكذلك معرفة تركيب األحبار بسائر أجناسها وما يصلحها و 
 .114-63، ص ص م2013 ،الطبعة األوىل، اإلسكندرية ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر الدين عبد العال عبد احلميد،

حلكومة النبوية املسمى ال اتيب م: نظام ا1962هال/1382( املسرج: وهو املوقد. لالستزادة انظر: حممد عبد احلي الكتاين اإلدريسي احلسين الفاسي ت 5)
 .131-130، ص ص 1، د.ت.، جال2اإلدارية، حتقيق: عبد اهلل اخلالدي، شركة دار األرقم بن أيب األرقم للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، طال

املداد التنوراين، املداد الصيين، ، القمحي، احلرب املركب األسود، احلرب املصاحفي، احلرب املصري، احلرب اليابس كاملداد
وقد أفاضت املصادر  (4)مداد فارس، املداد الكويف، املداد املصري، املداد اهلندي، مداد يشبه احلرب جودة وبصيًصا

 .وذكرت خصائصه، وطريقة إعداده وتركيبه، ومميزاته واستعماالته املختلفةاخلطية يف ذكر ووصف كل نوع منها، 
ما نصالالالاله: يف جودة صالالالالناعة احلرب واملداد " يف معرفة اخلطوط وآالت الكتابةيف "منهاج اإلصالالالالابة  "الزفتاوي"قد ذكر و 
عم منه، وال أشالالد سالالواًدا وقد ذكر "أمحد بن يوسالالف الكاتب" قال: كان يأتينا يف أيام "راروية" رجل مبداد مل أر أن"

منه، فسألته من أي شيء استخرجته  فكتم ذلك عين، مث تلطفت به بعد، فقال يل من دهن بذر الفجل والكتان، 
وأوقدها، مث اجعل عليها طاًسا حىت إذا نفذ الدهن، رفعت الطاس، ومجعت ما فيها  (5)أضع دهن ذلك يف مسارج
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عظيًما، وله زهرة بيضاء طيبة الرائحة، ومثرة تسود ( االسم العلمي: اآلس وهو كثري بأرض العرب بالسهل واجلبل، وخضرته دائمة وينمو حىت يكون شجرًا 6)
جلزائر. إذا أينعت وحتلو، وفيها مع ذلك علقمة، ومنه: اآلس الربي الشائك، أو آس بري شائك وعناب بري، ينمو يف سوريا ولبنان وفلسطني وتونس وا

منشورات مؤسسة األعلمي قيل: معجم األعشاب املصور، ، حمسن ع8هامش رقم  70لالستزادة انظر: ابن رسول: املخ ع يف فنون من الصنع، ص 
 .1هامش رقم  81، ص 27-26ص ص ، م2003، 1ط للمطبوعات، بريوت. لبنان،

مية ( الصمغ العريب: االسم العريب: سنط عريب، واالسم الشائع: أكاسيا برية، وهو صمغ شجرة القرظ، وشجرة السنط العريب هي شجرة شوكية مستد7)
أمحد بن عوض بن حممد، ) ا األصلي السودان والبالد العربية، جذعها قصري مغطى بقلف أمسر داكن يعطي صمًغا. لالستزادة انظر: املغريباخلضرة، موطنه

م(: "صناعة األحبار والليق واألصباغ، فصول من  طوطة "قطف األزهار""، حتقيق: بروين بدري توفيق، جملة املورد، 17-16هال/11-10من وفيات القرن 
، حمسن 10هامش رقم  254، ص م1983، دار احلرية للطباعة، بغداد، 3، العدد 12وزارة الثقافة واإلعالم، دائرة الشاون الثقافية والنشر، بغداد، اجمللد 

 .333-332، ص ص 2، هامش رقم 229عقيل: معجم األعشاب املصور، ص 
يظل خلًقا كثريًا، وخشبه أبيض هش خفيف جًدا، ويوجد يف أجوافه الكافور، وهو ( الكافور: نبات طيب يكون من شجر طبال حبر اهلند والصني، 8)

هامش رقم  269، املغريب: صناعة األحبار والليق واألصباغ، ص 1هامش رقم  203أنواع. لالستزادة انظر: ابن رسول: املخ ع يف فنون من الصنع، ص 
-، مالك شبل: معجم الرموز اإلسالمية )شعائر136م، ص 1988، 2رب للبستاين، القاهرة، طال، آدي شري: كتاب األلفاظ الفارسية املعربة، دار الع139
 .263م، ص 2000، 1حضارة(، نقله إىل العربية: أنطوان إ.اهلاشم، دار اجليل، بريوت، لبنان، طال-تصوف

 .212-211، ص ص يف معرفة اخلطوط وآالت الكتابة ( الزفتاوي: منهاج اإلصابة9)
 .209، ص يف معرفة اخلطوط وآالت الكتابة : منهاج اإلصابة( الزفتاوي10)

منا مجعه مباء اآلس ليكون سالالالالالالالواده مائاًل إىل اخلضالالالالالالالرة، والصالالالالالالالمغ  معه (، قلت وإ7(، والصالالالالالالالمغ العريب)6مباء اآلس)
ومينعه من التطاير، وقال "ابن العفيف" شياان ال يتم املداد إال هبما: العسل والصرب، أما العسل فيحفظه على مرور 

حرب من امللح األيالالالام، وال يكالالالاد يتغري عن حالالالالتالالاله، وأمالالالا الصالالالالالالالالالالالالالالرب فالالالالنالالاله مينع الالالالذبالالالاب من النزول عليالالاله، وال بالالالد لل
(، ألن امللح مينعالالاله من التعفني، والكالالالافور حيسالالالالالالالالالالالالالالن رائحتالالاله ومينعالالاله من نفوذه إىل الكالالالاغالالالد على طول 8والكالالالافور)

 (.9)"الزمن
، ومهارة اخلطاط أو الكاتب، وجودة القلم ادجودة احلرب واملدأن أربعة أشالالالالالالالالالالالالالياء إذا جتمعت وهي ذكر الزفتاوي  كما

 :فذكر، يف جودة اخلط والكتابةأثر ذلك كله ل كان يكتب عليها،  الذي يكتب به، واملادة اخلام اليت

 والرُبع ُحسن صناعة الكتاب   رُبع الكتابة يف سواد ِمدادها 

 (10وعلى الكواغد رابع األسباب)          والربع من قلم سوي بريه 
 األدوات اليت يكتب هبا: •
ىت أنواعها، والدواة واليت تتألف من عدة أجزاء تعددت األدوات املسالالالالالالالالالالتخدمة يف الكتابة ومنها: األقالم بشالالالالالالالالالال 

واملرملة واملنشالالالالاة  أو احملراك تصالالالالل إىل ما ينيف على سالالالالبعة عشالالالالر جزًءا، ومنها: املقلمة واحملربة واجلونة والليقة وامللواق
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، "، حبث منشور مبجلة مشكاة اجمللة املصرية لآلثار اإلسالميةأدوات كتابة وجتليد وتذهيب املخطوط اإلسالمي( عالء الدين عبدالعال عبد احلميد: "11)
 .77-73، ص ص م2012اجمللد السادس 

وخاصة يف املستنقعات والربك، كما شاع عملها أيضاً من الغاب  متفرقةوص، حيث كان ينمو بكثرة يف جهات كانت األقالم تصنع عادة من الب(  12)
 .وأكثفها حلماً وأصلبها قشراً وأعدهلا استواءً  عقداً بأن يقطع مث يربى أو يقلم، وكان الوراقون يتخريون من أنابيب القصب أقلها  الغالبوالقصب، وكان 

يف مصر  والصناعات احلرف :السيد طه السيد أبوسديرة، 71-70 ص ص ،عبد اهلل سرحان: حرفنا العريب وأعالمه العظام عرب التاريخ لالستزادة انظر: أمحد
العامة  املصرية(، اهلياة 95سلسلة األلف كتاب الثاين) ،م(1171-641) /هال( 567-20) الفاطمي العصر حىت هناية العريباإلسالمية منذ الفتح 

 .13م، ص 1997، السيد السيد النشار: يف املخطوطات العربية، دار الثقافة العلمية، اإلسكندرية، 83 ص ،م1991للكتاب، 
القطع، والقط والقد متقاربان، إال أن القط  إذا قطعت سنه، وأصل القط: :وقطيطيقال قططت القلم أقطه قطاً فأنا قاط وهو مقطوط  قط القلم:( 13)

)أبو القاسم عبد  ، البغدادي14، ص رسالة اخلط والقلملالستزادة انظر: الدينوري: سيف يف عرضه، والقد ما يقع يف طوله. فيما يقع ال يستعملأكثر ما 
هال(: كتاب الكتاب وصفة الدواة والقلم وتصريفها، حتقيق: هالل ناجي، جملة املورد، اجمللد الثاين، العدد الثاين، دار 3بن عبد العزيز من وفيات القرن اهلل 

هال(: رسالة يف علم الكتابة، رسالة 400التوحيدي )أبو حيان علي بن حممد بن العباس ت ، 50، ص م1973احلرية للطباعة، مطبعة احلكومة، بغداد، 
، 31م، ص 1951ضمن ثالث رسائل أليب حيان التوحيدي، حتقيق ونشر: إبراهيم الكيالين، املعهد الفرنسي بدمشق للدراسات العربية، دمشق، 

-216، ص ص منهاج اإلصابة يف معرفة اخلطوط وآالت الكتابة، الزفتاوي: 168، ص طليوسي: االقتضاب يف شرح أدب الكتاب، القسم األولالب
 واإلرشادصبح األعشى يف صناعة اإلنشا، نسخة مصورة عن الطبعة األمريية، وزارة الثقافة : (هال 821القلقشندي) أبو العباس أمحد بن علي ت ، 218
، 252، ص بضاعة اجملود يف اخلط وأصوله، السنجاري: 462، ص 2 جالم، 1963ي، املؤسسة املصرية العامة للتأليف وال مجة والطباعة والنشر، القوم

وزارة الثقافة ، 4، العدد 15)عبد القادر تويف قبل القرن الثاين عشر تقريًبا(: وضاحة األصول يف اخلط، حتقيق: هالل ناجي، جملة املورد، اجمللد الصيداوي 
، حممد طاهر بن عبد القادر الكردي املكي اخلطاط: تاريخ اخلط العريب 162، ص م1986واإلعالم، دار الشؤون الثقافية العامة، اجلمهورية العراقية، 

حرفنا العريب وأعالمه العظام عرب ، أمحد عبد اهلل سرحان: 97م، ص 1939، 1وآدابه، مكتبة اهلالل، املطبعة التجارية احلديثة بالسكاكيين، القاهرة، طال
 .300، ص م2003تاريخ اخلط العريب بني املاضي واحلاضر، الدار اجلماهريية، ليبيا، ، حسان صبحي مراد: 73-72، ص ص التاريخ

ستويني، قيل: قلم مستوي ( للقلم سنان: سن أمين وسن أيسر، فالذا كان األمين أعلى من األيسر، قيل: قلم حمرف، وقد حرفته حتريًفا، فالذا كانا م14)
السنني، فالذا تركت شحمه عليه ومل تأخذه، قلت: أشحمت القلم، وهو قلم مشحم، فالذا أخذت شحمه، قلت: شحمت القلم أشحمه شحًما، وهو قلم 

 .50، ص والقلم وتصريفها كتاب الكتاب وصفة الدواةمشحوم، فالذا استأصلت شحمه، قلت: قلم مبطن، وقد بطنته تبطيًنا. لالستزادة انظر: البغدادي:  

افة إىل السكاكني واملنفذ والسقاة واملقط وامللزمة واملفرشة واملمسحة واملسطرة واملصقلة واملهرق واملسن واملزبر، باإلض
   .(11)مبختلف أحجامها واستخداماهتا املتنوعة، وأيًضا املصاقل واملقراض واملقطواملقصات 
 (4-3-2-1)اللوحات أرقام      
 األقالم:  •
( 12أفضل األقالم)"عمدة الكتاب" عن جودة القلم وشكله وطريقة بريه بقوله: " كتابحتدث الزجاجي يف   

( 13والغلظ والتبطني والطول والقصر، وما أخذ من جانبيه بقدر، وما جعل موضع القطة) املعتدل احلاالت يف الرقة
(، وشالالقه متوسالالطًا إىل 14أعرض قليالً من وسالالطه، ورأسالاله يف مقدار إصالالبع اإلهبام، وسالالننه متشالالاكلني يف الدقة والرقة)
م فهو أخف وأضالالالالعف، وإذا ثلثي رأس القلم، إال أنه جاوز ذلك سالالالالود يد الكاتب وأبطل عمله، وإذا طال رأس القل
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    .57-42، ص ص كتاب عمدة الكتاب وعدة ذوي األلباب  :لالستزادة انظر: الزجاجي( 15)

قصالالالالالالالالالالالالالالر فهو أقوى وأثقل، واحملمود يف الطويل منها ما كان له شالالالالالالالالالالالالالالحم، ومل يكن منحرًفا لاال  تمع عليه القط من 
 .(15)"جهات التبطني والتحريف
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، رسالة اخلط والقلمالدينوري: . لالستزادة انظر: يقال له: قرطاس وقرطاس بالكسر والضم، وقرطس، ومجع قرطاس: قراطيس، ومجع قرطس: قراطس( 16)
، 7هامش رقم  68، ص  املخ ع يف فنون من الصنع، ابن رسول: 50ص ب الكتاب وصفة الدواة والقلم وتصريفها، : كتا، البغدادي26-25ص ص 

 .78، ص اخلط العريب نشأته وتطورهعادل األلوسي: 
من قطع الورق  الكاملنه طوامري، كما يعرف أيضاً بأ ومجع طومار: فافة،مبعىن الل وهي Tomarianالطومار والطامور مشتقة من اللفظة اليونانية ( 17)

لفظ صيين أطلقه العرب يف أول األمر على الورق، وقد دخل اللغة العربية عن طريق اللغة الفارسية، فبعد أن كثر الورق أمر  والكاغد ،وهي طبقة الكاغد
اليت مل  الكبريةوكانت الورقة ، مية أنواًعا ممتازة منههارون الرشيد أال يكتب الناس إال يف الكاغد، وقد طور املسلمون صناعة الكاغد، وأنتجت املصانع اإلسال

الطومار البغدادي واحلموي والشامي  والدولة الفاطمية رسة أنواع، وهي: العباسيةيقطع منها شئ تسمى الطومار، وكان املعروف من الطومار يف الدولة 
)أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل بن لالستزادة انظر: النحاس .املغريبها الطومار واملغريب، وكان أكربها الطومار البغدادي ويليه احلموي، وأصغر  والبصري

هال(: نصوص باقية من صناعة الكتاب، مجعها وعلق عليها وشرح مصطلحاهتا: أمحد نصيف اجلنايب، جملة املورد، اجمللد الثاين، العدد 338يونس املرادي ت 
) أبو حممد ، املقدسي170، ص االقتضاب يف شرح أدب الكتاب البطليوسي:، 204، ص م1973ة، بغداد، الرابع، دار احلرية للطباعة، مطبعة احلكوم

، ص م2002هال(: غاية املرام يف ختاطب األقالم، جملة الذخائر،العدد التاسع، السنة الثالثة، بريوت، لبنان، 8عبد اهلل بن أمحد بن سالمة من وفيات القرن 
: نظام احلكومة النبوية املسمى ال اتيب حممد عبد احلي الكتاين، 465-464، ص ص 2، جال يف صناعة اإلنشا صبح األعشى: القلقشندي، 101

والنقوش يف احلجاز منذ فجر اإلسالم حىت منتصف القرن السابع اهلجري، دار  الكتاباتتطور  :فهد الفعر حممد، 168-167، ص ص 2جالاإلدارية، 
، السنة الثامنة، سبتمرب 90جملة الفيصل، العدد  ،الكتابة عند العرب" ورق" :أمحد سعيد رزق، 51-50، ص ص م1984، 1للنشر، السعودية، ط  هتامة

جذوره  العريباخلط  :إبراهيم ضمرة، 136-135، ص ص أدوات الكتابة وموادها يف العصور اإلسالمية، نضال عبد العايل أمني: 119م، ص 1984
، عبد العزيز عبيد الرمحن مؤذن: فن الكتاب املخطوط يف العصر العثماين، رسالة دكتوراه، جامعة 108ص ، م1988، 3وتطوره، مكتبة املنار، األردن، ط 

كتابات العمائر   :بيوميعلي حامد حممد ، 47-42، ص ص 1م، جمال1989أم القرى، مكة املكرمة، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، السعودية، 
أطلس اخلط حبيب اهلل فضائلي: ، 137-136، ص ص م1991ل. دراسة أثرية فنية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية اآلثار،باستانبو العثمانية  الدينية

اخلط والكتابة يف حيىي وهيب اجلبوري: ، 238-237، ص ص م1993واخلطوط، ترمجة:حممد التوجني، دار طالس للدراسات وال مجة والنشر، دمشق، 
عبد الستار احللوجي: ، 31-20، ص ص 1، أمين فؤاد سيد: الكتاب العريب املخطوط وعلم املخطوطات، جال275-274ص ، ص احلضارة العربية

حممود شكر اجلبوري: املدرسة البغدادية يف اخلط العريب، بيت احلكمة، ، 24، 22، ص م1998، 3 طاملخطوط العريب، دار الثقافة العلمية، اإلسكندرية، 
"تاريخ التدوين ومواد أمحد سعيد عبد اهلل: ، 107ص تاريخ اخلط العريب بني املاضي واحلاضر، ، حسان صبحي مراد: 294 ، ص1م، جال2001بغداد، 

، ص ص م2003ملتحدة، الكتابة"، حبث مبجلة آفاق الثقافة وال اث، السنة العاشرة، العدد األربعون، مركز مجعة املاجد للثقافة وال اث، اإلمارات العربية ا
، العدد الثاين، 22"الورق نشأته_وظيفته_تطور صناعته عرب التاريخ"، جملة جامعة دمشق للعلوم اهلندسية، اجمللد اللطيف حممد سلمان: ، عبد146-147

 .174، ص م2006
، وكان هذا النبات املفيد ينمو يف تشري املصادر إىل أن العرب قد عرفوا أوراق الربدي كمادة رئيسة يف الكتابة ومسوها القرطاس الفرعوين، أو الطوامري( 18)

مث  مصر، وكانت جترى عليه عدة عمليات ضرورية، فكان يؤخذ اللحاء الداخلي للساق، وتصف طولًيا، وتوضع الطبقة فوق األخرى، مث يغمس باملاء،
ب احلاجة، وكانت هناك عدة عوامل ساعدت يضغط عليه، فتتداخل أجزاؤه وتلتصق ببعضها، وتستعمل بعض الصموغ النباتية لتزيد من مرونته، ويقطع حس

سالهتا نظرًا على جودة هذه الصناعة يف مصر، هي: جفاف املناخ الالزم للحفاظ عليه، ولقد فضلت مؤسسات الدولة اإلسالمية هذه املادة يف أعماهلا ومرا
حتقيق: بروين بدري توفيق، جملة املورد، وزارة عة املخطوط العريب، مؤلف جمهول: رسالتان يف صنالالستزادة انظر:  .ملزاياها، وصعوبة حمو ما فيها من كتابة

الكاغد (، و 16القرطاس)ومنها:  العريبتعددت املواد اخلام املستخدمة يف كتابة املخطوط  * املواد اليت يكتب عليها:
، وأيًضا الرقوق واألدمي وغريها من أنواع اجللود األخرى، واليت تستخدم أحيانًا كبديل عن (18والربدي)، (17)الطومارو 

 .، وأيًضا الورقمن التلف أو الضياع أو املخطوط الورق يف الكتابة عليها، أو تستخدم كجلدة حلفظ أوراق الكتاب
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، عبد العزيز عبيد الرمحن 275 ص، 4، العدد 14م، اجمللد 1985الثقافة واإلعالم، دائرة الشؤون الثقافية والنشر، بغداد، دار احلرية للطباعة، بغداد، 
، ص ص 1، جالالكتاب العريب املخطوط وعلم املخطوطات أمين فؤاد سيد:، 28-16، ص ص 1مؤذن: فن الكتاب املخطوط يف العصر العثماين، جمال

، سعيد مغاوري: الربديات العربية يف مصر اإلسالمية، اهلياة العامة لقصور الثقافة، 26-25، ص ص املخطوط العريب، عبد الستار احللوجي: 15-18
م، 2008حسن حممد إبراهيم: الربديات اإلسالمية، دار احلكيم للطباعة، القاهرة،  ، مسية126-125م، ص ص 2004عة، القاهرة، الشركة الدولية للطبا

  .94-92ص ص 
 ارج.( كانت مدينة زبيد باليمن من أشهر املدن اليت انتعشت فيها صناعة الدباغة مما جعل احلكومة تأخذ عليها رسوًما، وكانت تصدرها إىل اخل19)

 .241ص م، 1992، 1الدار املصرية اللبنانية، طال ،ون الزخرفية اليمنية يف العصر اإلسالميلالستزادة انظر: ربيع حامد خليفة: الفن
ر املعارف للطباعة لالستزادة انظر: حبيب الزيات: "اجللود والرقوق والطروس يف اإلسالم"، جملة الكتاب، السنة الثانية، اجمللد الرابع، اجلزء التاسع، دا( 20)

، السيد السيد 20-18، ص ص 1الكتاب العريب املخطوط وعلم املخطوطات، جال ، أمين فؤاد سيد:1365-1362ص م، ص 1947والنشر، القاهرة، 
، أسامة ناصر النقشبندي: "الورق وصناعته يف التاريخ العريب"، جملة الذخائر،العدد التاسع، السنة الثالثة، بريوت، 8ص يف املخطوطات العربية، النشار: 
الورق ، عبد اللطيف حممد سلمان: 146-145، ص ص تاريخ التدوين ومواد الكتابةمحد سعيد عبد اهلل: ، أ33م، ص 2002لبنان، 

 .17-15، ص ص اخلط العريب نشأته وتطوره، عادل األلوسي: 170، ص نشأته_وظيفته_تطور صناعته عرب التاريخ

 :العريبتجليد املخطوط ا أو لعليه كتابةالأشهر املواد اخلام اليت استخدمت يف  •
  الرقوق: •
من أشالالالالالالالالهر أنواع اجللود اليت اسالالالالالالالالتخدمها العرب للكتابة، وهي نوع متطور من اجللود يف الصالالالالالالالالنعة وأسالالالالالالالاللوب  
والصالالالالالالقل، فكانت رقيقة لينة خفيفة، وأصالالالالالالبحت مادة أسالالالالالالاسالالالالالالية يف الكتابة، واشالالالالالالتهرت مدن عربية يف  (19)الدباغة

وجنران وصنعاء، مث انتقلت صناعتها إىل الكوفة، ولقد كتبت على الرقوق سور صناعة الرقوق منها: الطائف وصعدة 
القرآن الكرمي والعقود واملواثيق وبعض من رسائل الن  "صلى اهلل عليه وسلم" إىل ملوك عصره، وقد استخدم العرب 

األمحر اللون، والقضالالالالالالالالالالالالالاليم وهو ثالثة أنواع من الرقوق وهي: الرق وهو ما يرقق من اجللود، واألدمي وهو اجللد املدبوغ 
 .(20اجللد األبيض)

 الورق:  •
م بني الصالالني والعرب الذين كانوا قد وصالاللوا يف فتوحاهتم حىت مسرقند، واليت 751هالالالالالالالالالالالالالالالالال/ 134نشالالبت معركة يف عام 

م(، ويسجل التاريخ أن "زياد بن 712هالالالالالالالالالالالالال/93فتحت من قبل القائد اإلسالمي "قتيبة بن مسلم الباهلي" يف عام )
ارثي" القائد العريب، اسالالالالالتطاع أن يأثر قرابة عشالالالالالرين ألًفا من احملاربني الصالالالالالينيني يف معركة تاالس املشالالالالالهورة، صالالالالالاحل احل

وعندما أراد املسالالالالاللمون بيعهم عبيًدا حم يف صالالالالالنعة، اتضالالالالالح هلم أن من بني هؤالء األسالالالالالرى من كان بارًعا يف صالالالالالناعة 
الورق يف مسرقند، ومل تلبث أن انتقلت إىل العامل العريب،  الورق وخبريًا فيها؛ فقامت على عاتق هؤالء األسرى صناعة

ومن األسالالالالالالالالالالباب اليت جعلت من مسرقند املركز الذي تركزت فيه صالالالالالالالالالالناعة الورق توفر املاء الغزير فيها، وهو ما حتتاجه 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 3, No: 1, 2019 

 
 12 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

                                                           

ير يف رؤوس الزرع أول ما يثمر، والقنوب: براعم النبات وأكمة زهره، والقنب: ( القناب: القنابة: الورق اجملتمع يكون فيه السنبل، وقيل: الورق املستد21)
و الغليظ، يسمى األبق، وهو نبات يعمل منه حبال قوية، شجرته منتنة الرائحة، له قضبان طوال فارغة، وبزر مستطيل يؤكل، وقيل هو ضرب من الكتان وه

، مؤلف جمهول: رسالتان يف صناعة املخطوط 1هامش رقم  129، ص  ع يف فنون من الصنعاملخحبه يسمى الشهدانج. لالستزادة انظر: ابن رسول: 
 .1هامش رقم  340ص معجم األعشاب املصور،  ، حمسن عقيل:3هامش رقم  276العريب، ص 

ت اإلسالمية: اخلط العريب من ، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسا275( لالستزادة انظر: مؤلف جمهول: رسالتان يف صناعة املخطوط العريب، ص 22)
م، ص 1985هال، 1406خالل املخطوطات، معرض عن اخلط العريب بقاعة الفن اإلسالمي مبركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، الرياض، 

يتش: تاريخ الكتاب، القسم الكسندر ستيبتشف، 42-29، ص ص 1، جمالفن الكتاب املخطوط يف العصر العثماينعبد العزيز عبيد الرمحن مؤذن: ، 37
خري اهلل ، 31-26ص  ص ،املخطوط العريبعبد الستار احللوجي: ، 9، ص يف املخطوطات العربيةالسيد السيد النشار: ، 236-235ص ص األول، 

الورق صر النقشبندي: أسامة نام، 2000، 1سعيد: وراقو بغداد يف العصر العباسي، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، الرياض، طال
عفاف املري وعثمان فيدان: املتحف اإلسالمي بالشارقة. دليل املقتنيات األول، دائرة الثقافة واإلعالم، دولة ، 34-33، ص ص وصناعته يف التاريخ العريب
-162، ص ص ه عرب التاريخالورق نشأته_وظيفته_تطور صناعتعبد اللطيف حممد سلمان: ، 11-10م، ص ص 2003اإلمارات العربية املتحدة، 

"الورق وتطور صناعته يف العصر العباسي كوسيلة اتصال ، عصام سليمان املوسى: 23-21، ص ص اخلط العريب نشأته وتطوره، عادل األلوسي: 163
 .224-220، ص ص م2011، العددان الثالث والرابع، 27فاعلة"، جملة جامعة دمشق، اجمللد 

 .91-89، ص ص الكتاب العريب منذ نشأته حىت عصر الطباعةيدرسن: ( لالستزادة انظر: يوهنس ب23)
كتاب األلفاظ الفارسية ( اهلاون واهلاوون: الذي يدق فيه الدواء وغريه، فارسيته هاون، ومنه هاون بال كية، وجاون بالكردية. لالستزادة انظر: آدي شري:  24)

 . 159، ص املعربة

ة تلك الصالالالناعة، كما أن سالالالهول مسرقند اخلصالالالبة وفرت ما احتاجته هذه الصالالالناعة من حماصالالاليل القنب الالزمة لصالالالناع
 (. 22( ونتيجة لذلك أصبح الورق األبيض الناعم املصنع يف مسرقند مادة جتارية مهمة)21الورق)

(، ليس حبالتها اخلام بل من اخليوط واحلبال اليت صالالالالالالالالالنعت من هذه 23ويصالالالالالالالالالنع الورق من ألياف الكتان أو القنب)
طها، وبعدئذ تنقع يف ماء الكلس األلياف، وبعد فرز اخلرق واحلبال كانت أول شالالالالالالاليء حتل، مث  رى تنعيمها ومتشالالالالالالالي

أو اجلري حىت تصبح عجينة، مث ت ك يف الشمس، وكانت هذه العملية تتكرر عدة مرات، وكانت املقصات تستعمل 
للتخلص من ألياف العجينة، مث تغسالالل هذه يف مياه نظيفة  رى تغيريها يومًيا ملدة أسالالبوع، وبعد إزالة الكلس منها، 

(، أو تسالالحق بني حجري الرحى حىت يتم سالالحقها وتسالالويتها، عندئذ 24ملهدرجة( يف اهلاون)تدق العجينة املرطبة )ا
تكون عملية الصالالالالالالنع قد متت، وميكن أن تبدأ بعدها عملية الصالالالالالالياغة أو القولبة، ويتألف القالب من إطار وحاجب 

تصالالالالالالالبح متماثلة  سالالالالالالاللكي مشالالالالالالالدود عليه كاملنخل، وكانت توضالالالالالالالع كمية من العجينة الورقية على املنخل، ومتلس حىت
التخانة، مث توضع على لوح خش ، مغطى على األرجح باللباد، وحتول إىل حائط أملس تلصق عليه حىت تصبح يف 
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كتاب نقعت حىت تلني، ومرست حىت ختالط املاء، وصفيت من مناخل وجففت. لالستزادة انظر: آدي شري:  ( النشا: ما يستخرج من احلنطة إذا 25)
  .153، ص األلفاظ الفارسية املعربة

ية، ة ريش( الكثرياء: االسم الشائع: اس اغال، واسطراغالوس، وخرم، وقتاد، وهي صمغ وشوك القتاد، وهي عبارة عن شجرية شائكة حتمل أوراقًا مركب26)
، فهي على وموطنها سوريا وآسيا الصغرى وإيران، وتزرع يف مناطق شبه صحراوية، ويفرز قلف الشجرة مادة صمغية، وتباع تلك املادة على أشكال  تلفة

ادة انظر: ابن رسول: شكل دموع أو شرائط ضيقة أو خيوط ملتوية تعرف بالصمغ الديداين، وعلى شكل رقائق، ويرد معظم االنتاج من تركيا وإيران. لالستز 
، مؤلف جمهول: رسالتان يف 183هامش رقم  275، ص ": "صناعة األحبار والليق واألصباغ، املغريب2هامش رقم  91، صاملخ ع يف فنون من الصنع

  .457-456، ص ص 2، هامش رقم 32، ص معجم األعشاب املصور ، حمسن عقيل:5هامش رقم  276صناعة املخطوط العريب، ص 
ص ص م، 1987مطبوعات مؤسسة دار الشعب، القاهرة، الستزادة انظر: حسني حممد سليمان: ال اث العريب اإلسالمي دراسة تارخيية ومقارنة، ( ل27)

191-193. 
 .26( شادية الدسوقي عبد العزيز: فن التذهيب العثماين يف املصاحف األثرية، ص 28)

( املبلل بعد سالالالحقه وتليينه يف املاء 25النهاية جافة؛ فتسالالالقط عن اجلدار، مث تفرك طليط من اجلريش الناعم والنشالالالا)
 ا يعرف بعملية الصقل. البارد، مث يتم حتريكه يف ماء يغلي وهو م

وتأيت املرحلة األخرية وهي مرحلة العالج ويتم فيها تقوية الورق ملنع احلرب من السالالالالالالالالالاليالن، وهي الطريقة املعروفة حالًيا 
( وفركه به، فتمأل 26باسالالالم التغرية، وتتم من خالل غمر الورق مبعجون نشالالالا القمح أو ماء األرز أو صالالالمغ الكثرياء)

  جتعل األلياف تلتصق ببعضها.الغراء مسام الورق و 
وقد كان النتشالالالالالالالالالالار صالالالالالالالالالالناعة الورق أكرب األثر يف تقدم علم التحقيق وإحياء الكتب ونشالالالالالالالالالالرها، وقد هذبت شالالالالالالالالالالكل 
الكتاب وطورته حىت أخرجته يف شالالكل هندسالالي ميكن محله واالنتقال به، وتصالالفحه بصالالورة أيسالالر، بل وبظهور الورق 

وبالانشالالالالالالالالالالالالالالغالال العلمالاء ن بالالتجالارة يف الورق ويعملون بالالنسالالالالالالالالالالالالالالالاخالة وغريهالا، ظهرت مجالاعالة الوراقني الالذين كالانوا يقومو 
بدراسالالاهتم وتالميذهم تركوا أمر التحقيق والنسالالخ إىل النسالالاخ والوراقني، فاحتفظ العلماء مبا لديهم من نصالالوص على 

 (.27أنواع الورق املختلفة والرقوق وغريها)
نها الورق البغدادي، وكان هذا النوع هو الغالب يف كتابة وتوجد مسميات كثرية ألنواع  تلفة من الورق، من أحس

واحلبشي، والورق اهلندي املصاحف اجلليلة، ومنها أيًضا الورق املصري، والورق الشامي، والورق ال كي والكشمريي 
لقطائعي وهذا عه من احلرير الثمني، والورق التربيزي املتميز بتلوينه، ويطلق عليه الورق املموج، والورق اويتميز بصن

 (.28النوع كان يصنع يف ال كستان، ويتميز بقيمته العالية وكان مطلوبًا من اخلطاطني واملذهبني)
 (9-8-7-6-5)اللوحات أرقام  
 الكتاب:الكتابة و وأثر ذلك على حجم  واستخداماته مقاييس الورق •
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وهو عبارة عن عشرين وصالً متالصقة ال غري، قال ابن حاجب النعمان يف  أوصال،طيل املركب من عدة املراد به يف العرف العام الورق املست الدرج:( 29)
وأدرجته إدراجاً فهو مدرج إذا أعدته على مطاوية،  طيه،يف األصل اسم للفعل أخذاً من درجت الكتاب أدرجه درجاً، إذا أسرعت  وهو" :الكتابذخرية 

 .138، ص 1، جال: صبح األعشىوأصله اإلسراع يف حاله".القلقشندي
ة مث ( الذراع: بالكسر من طرف املرفق إىل طرف اإلصبع الوسطى والساعد، واجلمع أذرع وذرعان بالضم، واألذرع سبع، أقصرها القصبة مث اليوسفي30)

رون إصبًعا، واإلصبع ست شعريات بطن كل حبة لظهر السوداء مث اهلامشية الكربى وهي الزيادية، مث العمرية مث امليزانية، واملقدار الشرعي للذراع أربعة وعش
القدس لإلعالن األخرى، والشعرية ست شعرات من شعر البغل، والذراع يساوي قدًما ونصف. لالستزادة انظر: علي مجعة حممد: املكاييل واملوازين الشرعية، 

أبو مصعب: اإليضاحات العصرية للمقاييس واملكاييل ، حممد صبحي بن حسن حالق 50-49م، ص ص 2001، 2والنشر والتوثيق، القاهرة، طال
 . 55م، ص ص 2007، 1واألوزان والنقود الشرعية، مكتبة اجليل اجلديد، اليمن، صنعاء، طال

دولة، وحاجات سالالالالالوق الوراقني منه، خضالالالالالعت مقاييس الورق وحجوم قطعه إىل حاجاته يف االسالالالالالتخدام بني دوائر ال
 ومنها:

واحالالد بالالذراع القمالالاش  (30)عرض البغالالدادي بكمالالالالاله، وهو ذراع (29): وعرض درجالالهقطع البغالالدادي الكالالامالالل -
املصالالري، وطول كل وصالالل من الدرج املذكور ذراع ونصالالف بالذراع املذكور، وكانت تكتب به عهود اخللفاء 

 مللوك، واملكاتبات إىل الطبقة العليا من امللوك.، وعهود أكابر ابقلم  تصر الطومار وبيعاهتم

: وعرض درجه دون عرض البغدادي الكامل بأربع أصابع مطبوقة، وفيه يكتب للطبقة قطع البغدادي الناقص -
 الثانية من امللوك، وأحيانًا يكتب فيه للطبقة العليا، إذا حصل عوز يف البغدادي الكامل.

راد به ثلثا الطومار من كامل املنصالالالالالالالالالالالالوري، وعرض درجه ثلثا ذراع بذراع : واملقطع الثلثني من الورق املصالالالالالالالالالالالالري -
مناشالالالالالالري األمراء املقدمني، وتقاليد النواب الكبار والوزراء،  بقلم الثلث الثقيل القماش املصالالالالالالري، وفيه تكتب
 وأكابر القضاة ومن يف معناهم.

بقلم نصالالالالف ذراع، وفيه تكتب : واملراد به قطع النصالالالالف من الطومار املنصالالالالوري، وعرض درجه قطع النصالالالالف -
مناشالالالري األمراء الطبلخاناه، ومراسالالاليم الطبقة الثانية من النواب، واملكاتبات إىل الطبقة الثانية الثلث اخلفيف 

 من امللوك.

مناشالالالالالالري  بقلم التوقيعات : واملراد به ثلث القطع املنصالالالالالالوري، وعرض درجه ثلث ذراع، وفيه تكتبقطع الثلث -
 صغار النواب، واملكاتبات إىل الطبقة الرابعة من امللوك. أمراء العشرات، ومراسيم

: وعرضالالالالالالالاله ربع ذراع، وفيه تكتب مناشالالالالالالالالري املمالك السالالالالالالالاللطانية، ومقدمي احللقة، روف باملنصالالالالالالالالوريالقطع املع -
 وبعض التواقيع.
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 .168-160( خري اهلل سعيد: وراقو بغداد يف العصر العباسي، ص ص 31)
 .193-192، ص ص ( حسني حممد سليمان: ال اث العريب اإلسالمي دراسة تارخيية ومقارنة32)
 م،2000، 1استخدامها، دار هنضة الشرق.دار الوفاء، القاهرة، ط  وجماالتتطور الكتابة اخلطية العربية.دراسة ألنواع اخلطوط  :حممود عباس محوده( 33)

 .226ص 
لوحة م، 2010لقاهرة، يون آرت للطباعة، كوريا، اهلياة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، انقالً عن: أمين فؤاد سيد: كنوز دار الكتب املصرية، ( 34)

 .2ص  8رقم 
 .300-299، ص ص تطور الكتابة اخلطية العربية :حممود عباس محوده( 35)

: وعرض درجه تقدير سالالالالالدس ذراع، وطول كل وصالالالالالل منه شالالالالالربان وأربع أصالالالالالابع مطبوقة، وفيه القطع الصالالالالالغري -
مة املكاتبات ألهل اململكة وحكامها، وبعض التواقيع واملراسالالالالالاليم الصالالالالالالغار، واملكاتبات إىل حكام تكتب عا

  .اإلسالمية البالد باملمالك

 : وعرض درجه عرض الطومار الشامي يف طوله.قطع الشامي الكامل -

لورق : وهو يف عرض ثالث أصالالالالالابع مطبوقة من الورق املعروف بورق الطري، وهو صالالالالالنف من االقطع الصالالالالالغري -
 (.31الشامي رقيق للغاية، وفيه تكتب ملطفات الكتب وبطائق احلمام)

  األمساء اليت أطلقت على الورق وفًقا حلجمه أو عدد أسطر الكتابة فيه: •
 مقدار الورقة وحجمها وعدد أسطر الكتابة فيها خيتلف من كتاب إىل آخر أو من صفحة إىل أخرى، ومنها: 

 (. 32)ن سطرًا يف الصفحةو وتعين عشر  الورقة السليمانية،
اخلطاطون يقومون بتصالالالغري مسالالالاحة الكتابة يف الصالالالفحة فنجد مسالالالاحة الكتابة يف املصالالالاحف قدميًا كما كان  
سالالم تقريًبا )مصالالحف محائلي(، وكانوا يقومون بكتابة رسالالة أسالالطر أو سالالبعة أو يزيد قليالً يف الصالالفحة  8×6حوايل 
    (.33)الواحدة
م، 19هالالالالالالالالال/13سم يرجع إىل استانبول يف القرن  3.7×3.9ائلي( أبعاده مصحف شريف )محومن مناذجه:  

رصالاليد  358، وحمفوظ بدار الكتب املصالالرية برقم سالالجل 22-1والصالالفحتان تشالالتمالن على آيات من سالالورة البقرة 
 (28)لوحة رقم        . (34)مصاحف
وال مياثله يف احلجم سالالوى وبدار الكتب املصالالرية مصالالحف شالالريف جملد بالفضالالة إذ يبلغ طوله حوايل م  وربع  

 (.35مصحف آخر يف اهلند، واملصحفان ألحد املهراجات أهدى أحدمها إىل الدار وهو معروض هبا)
 تسطري أوراق املخطوط العريب: •
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 .291، ص تطور الكتابة اخلطية العربية :حممود عباس محوده( 36)
 .32-31( شادية الدسوقي عبد العزيز: فن التذهيب العثماين يف املصاحف األثرية، ص ص 37)
 .291، ص تطور الكتابة اخلطية العربية :حممود عباس محوده( 38)
م، 1996، 1األوقاف والشاون اإلسالمية، مطبعة فضالة، اململكة املغربية، جال  وزارةالوقف يف الفكر اإلسالمي،  :حممد بن عبد العزيز بن عبد اهلل( 39)

 .383ص 

مل يكن الوراقون أو النسالالالالالالالالالالالالاخون يسالالالالالالالالالالالالطرون الصالالالالالالالالالالالالفحات قبل أن يكتبوا فيها، ألنه لوحظ تباين عدد السالالالالالالالالالالالالطور يف 
ىل صفحة، ويرجح أهنم يسطرون املصاحف لتعذر استقامة السطور إال إذا سطرت، املخطوطة الواحدة من صفحة إ

 (.36ولضمان تناسق عدد السطور يف كل صفحة منها)
ومن املتبع عند نسالالالالخ املخطوطات اليت تنسالالالالخ على صالالالالفحات بيضالالالالاء غري مسالالالالطرة أن يتم تسالالالالطريها مبسالالالالطر معني، 

، مث عدًدا نيسالالميك أو الكرتون، يتم تسالالطريها ططني عموديوهذه األداة عبارة عن صالالفحة من مادة مقواة كالورق ال
آخر من اخلطوط املتوازية أفقًيا، حبيث تسالالالالالتخدم كميزان للخطاط، حىت يراعي الفواصالالالالالل يف اخلطوط، وكان اخلطاط 
يسالالالالالالالالطر سالالالالالالالالطورًا على هذه اللوحة أو الصالالالالالالالالفحة املقواة، مث يتم تثبيت خيوط حريرية فوق هذه اخلطوط أو السالالالالالالالالطور 

الشالالالديد أو باحلياكة، وتسالالالتخدم اللوحة يف التسالالالطري بأن توضالالالع فوق سالالالطح الورقة املراد تسالالالطريها ويضالالالغط باجلذب 
 (.37، وهذا كافًيا بأن تطبع خيوط احلرير وتتضح على سطح الورقة املراد تسطريها)عليها بشدة

 ترقيم أوراق املخطوط العريب: •
ة ختضالالالالالع ألي نوع من ترقيم الصالالالالالفحات، مث بدأوا منذ القرن مل تكن أوراق املخطوط يف القرون األربعة األوىل للهجر 

احلادي عشالالالالر امليالدي يكتبون الكلمة األوىل من كل ورقة يف ذيل الورقة اليت تسالالالالبقها أسالالالالفل آخر -اخلامس اهلجري
، مث يف مرحلالالالالة تالالالالاليالالالالة بالالالالدأ ترقيم األوراق مث ترقيم كلمالالالالة من السالالالالالالالالالالالالالالطر األخري فيهالالالالا، وهو مالالالالا يعرف بالالالالالتعقيبالالالالات

 (.38)الصفحات
 أشهر اخلطوط اليت كتب هبا املخطوط العريب: •
اإلسالالالالالالالالالالالالالالالمي، ولقد كان اهلدف من العناية  للفناخلط العريب على اختالف أنواعه إحدى السالالالالالالالالالالالالالالمات املميزة  يعترب

اكتسالالالالالالب  هناومن  (39املختلفة أنه يكتب به كالم اهلل سالالالالالالبحانه وتعاىل ) اإلسالالالالالالالميةعرب العصالالالالالالور وجتميله بتطويره 
 .ظمة والقدسيةنوعاً من الع
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 .17م، ص 1934، 1حجازي، القاهرة، ط مطبعة  ،الثانية" الرسالة"الكويفاخلط  :يوسف أمحد (40)
 .87، ص وآدابهتاريخ اخلط العريب  :عبد القادر الكردي املكي اخلطاط حممد طاهر بن( 41)
يف زمن معاوية بطلب من زياد  املقصود منها وفقاً للغة العرب الصحيحة( املعىن)يراد بالشكل ضبط الكلمة باحلركات لتؤدي  وضع أبو األسود الشكل( 42)

أنه ملا انتشر اإلسالم واختلط العرب  اهلل وجهه، والسبب يف ذلك: كرم  "طالببن أيب  علي" وكان ذلك بعد أن وضع النحو بالرشاد أمري املؤمنني العراق، أمري
 ،ق اخلطأ إىل القرآنذلك إىل ضياع لغتهم، وخافوا أن يتطر  ويؤولوتناسلوا؛ بدأ اللحن يظهر يف ألفاظهم، فخشى العرب أن تفسد ألسنة زراريهم  بالعجم

دأ أبو األسود بشكل املصحف، وقد به، إصالحفأخذوا يفكرون يف تدارك هذا األمر لوقاية هذا اللسان قبل أن يصعب  اإلسالم،وهو عماد الدين وأساس 
واحدة أسفله،  فانقطوإذا كسرهتما  املداد، فالذا رأيتين فتحت شفيت باحلرف فانقط نقطة واحدة فوقه، لونخذ املصحف، وخذ صبغاً خيالف  لكاتبه: وقال

احلركات غنة فانقط نقطتني، وأخذ يقرأ بالتأين والكاتب يضع النقط، وكلما أمت  هذهوإذا ضممتهما فاجعل النقطة بني يدي احلرف، فالن تبعت شيااً من 
الشكل يف اخلط الكويف، وقد وضع الفتحة والكسرة وضع  منومن هذا يتبني أن أبا األسود هو أول ، أبو األسود، حىت أعرب املصحف كلهراجعها  صفحة

، عبد العزيز 21-17اخلط الكويف، ص ص  :يوسف أمحدلالستزادة انظر: نقط بلون خيالف لون املداد األصلي للكتابة. هبياةوالضمة والتنوين، وضعها 
 .56-55الدايل، اخلطاطة الكتابة العربية، ص ص 

فلما مسع كثرة التصحيف يف القرآن بسبب تشابه احلروف؛ فزع إىل كتابه  مروان، على العراق لعبد امللك بن كان احلجاج بن يوسف الثقفي والياً (  43)
أحد شيااً على ما يف مصحف عثمان أراد احلجاج أن  يزيديكرهون أن  ملسلمونأن يضعوا على احلروف املتشاهبة عالمات متيزها، وملا كان ا منهموطلب 

العدواين، وكانا على جانب  يعمربالتقوى حىت ال يعارضه أحد فيما أراد، فدعا نصر بن عاصم الليثي وحيىي بن  اشتهروابرجال يستعني على هذا اإلصالح 
ما يؤول  وأفهمهمامن تالميذ أيب األسود الدؤيل واضع الشكل يف القرآن، وأطلعهما على مراده  كاناعظيم من التقوى والصالح والتفقه بالدين، كما أهنما  

 املتشاهبة)املراد باإلعجام متييز احلروف  وبعد البحث وال وي رضيا باإلعجام اإلصالح،يه أمر القرآن من التصحيف والتحريف، إذا مل يقرا إدخال هذا إل
ن اإلعجام باملداد أو مزدوجة، ويهمل بعضها من النقط، وأن يكو  املتشاهبةبوضع عالمة عليها مبنع اللبس(، وهو أن توضع نقط مفردة على بعض احلروف 

، ص 3ح األعشى، جالصب :الكتابة.القلقشندي مدادلون لاملصاحف، متييزاً له عن الشكل الذي هو نقط باملداد األمحر أو مبداد  الف  بهالذي تكتب 
 .62-60، ص ص اخلطاطة الكتابة العربية: ، عبد العزيز الدايل26-23، ص ص : اخلط الكويف، يوسف أمحد16
نفس لون مداد الكتابة تسهيالً لألمر، وألنه ال يتيسر لكل كاتب ويف كل  منون الكتابة تقدماً عظيماً فأحب الناس أن  علوا الشكل تقدمت فن( 44)

خلليل إىل إ اد إصالح يف أحدمها، فانربى لذلك ا فاضطروااملداد، فوقف يف سبيلهم تشابه الشكل باإلعجام، ألن كالً منهما حيدث بالنقط،  منجهة لونان 
ولفته إىل ذلك ما أحدثه  لسهولته،أوسع الناس علماً بالعربية، ورأى أن يصلح طريقة الشكل، وأن يبقي اإلعجام بالنقط  منبن أمحد الفراهيدي، وكان 

 صغريةمة)واو فوضع مثاين عالمات للشكل هي:الفتحة)ألف صغرية مضطجعة فوق احلرف(والض النقط،بعض أتباع نصر بن عاصم من جعل اإلعجام بغري 

من عالمات اإلعراب والضالالوابط، وقد سالالبب  وخالياً (، 40كان اخلط يف أول مراحله غري منقوط وال مشالالكول )وقد  
 وال(، 41لبعض الكلمات، بسالالالبب دخول أجناس غري عربية يف اإلسالالالالم ) وتصالالالحيفاً هذا النقص عسالالالراً يف القراءة، 

للحروف كانت  نقاطاً ن برع يف هذا امليدان، حيث وضع م( من أول م688/هال69ود الدؤيل )ت الك أن أبا األسالش
اهلل  رضالالالالي" أبو األسالالالالود هذا تلميذاً لإلمام علي وكانمبثابة احلركات، بلون مغاير و الف للون حرب الكتابة نفسالالالالها، 

احلروف مل يتم إال يف أواخر عصالالالالالالالالالالالالالالر بين أميالالة،  تنقيط(، إال أن 42منالاله وبتوجيهالاله) هبالالدىهبالالذا العمالالل  وقالالام عنالاله"
 فوضالالالالالالعا(، 43على يد نصالالالالالالر بن عاصالالالالالالم الليثي وحيىي بن يعمر العدواين ) مروان،لتحديد يف عهد عبد امللك بن وبا

فهي من ابتكار  )عالمات الشكل(األخرىنقاطاً للحروف لتمييزها بنفس لون مداد الكتابة، أما احلركات والضوابط 
 .(44م( )786 /هال170اخلليل بن أمحد الفراهيدي )ت 
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اخلفيف وهو ما ال إدغام  ،وللسكون"سالرأس شني بغري نقط " اإلدغاموالسكون)وضع للسكون الشديد وهو ما يصاحب  فوقه(والكسرة)ياء صغرية حتته(
)رأس عني اهلمزةو فوق ألف الوصل(  توضع"صالوالصلة)أللف الوصل رأس صاد" "(مد"الدال"( واملدة)ميم صغرية مع جزء من حالبال نقط" خاءمعه، رأس 

، عبد العزيز 26، ص : اخلط الكويفيوسف أمحدلالستزادة انظر:  وأمهلوا الشكل بالنقط. الناساهلمزة من العني يف املخرج(والشدة؛ فاتبعها  لقرب"عال"
 .62، ص اخلطاطة الكتابة العربية: الدايل

 األلباب يف صناعة اخلط والكتاب، حتقيق وتقدمي وتعليق: هالل ناجي، دار هال(: حتفة أويل845( لالستزادة انظر: ابن الصائغ )عبد الرمحن يوسف ت 45)
 .41-39م، ص ص 1967، 2بو سالمة للطباعة والنشر والتوزيع، تونس، طال

بين أمية وأوائل العصالالالالر العباسالالالالي إىل أيام املأمون إىل مرحلتني  عصالالالالروتنقسالالالالم هذه املرحلة من أواخر ية:املرحلة الثان-
 متميزتني، مها:

 .األقالم واخ اعمرحلة ما قبل املأمون، وتعترب مرحلة التحول -1
 .ديد أنواعهاومجعها، كما كانت مرحلة هتذيب األقالم وحت األقالممرحلة عهد املأمون، وكانت مرحلة إ اد -2
إسحاق -الضحاك بن عجالن-عدة أنواع من اخلطوط واألقالم على أيدي كل من قطبة املرحلةظهرت يف هذه  وقد
هذه  أشالالالالالالالالالالهروعدد آخر من أهل العراق عرفوا بالوراقني، ومن ....يوسالالالالالالالالالالف الشالالالالالالالالالالجري-إبراهيم الشالالالالالالالالالالجري-محاد بن

-العهود-احلرم-املؤامرات-الزنبور-والثقيللصالالالالالالالالالالالالالالغري الثلثان ا-الطومار الكبري-الديباج-السالالالالالالالالالالالالالالجالت-األقالم:اجلليل
 .الثلث الكبري-النصف الثقيل-األجوبة-القصص

-املفتح-اخلفيفاخلرفاج -اخلرفاج الثقيل-األشالرية-السالميعي اثنا عشالر قلماً أخرى هي: األقالمظهر بعد هذه  كما
الرقاع، -فيف الثلث الكبريخ-النرجسالالالالالي-الصالالالالالغرياملدور -املدور الكبري)الرياسالالالالالي(-خفيف النصالالالالالف-مفتح النصالالالالالف

-198هذه األقالم تسالالالالالمى املوزونة أو األصالالالالاللية، ومنذ ذلك الوقت ) وكانتوظهر قلم آخر هو احملقق أو الوراقي، 
ووضحت ، )ثقيل( أو غليظ، من اخلطوط ذات طابع دقيق)خفيف( أشكالوضحت  م(833-813هالالالالالالالالالال(/)218

األحول  سيمام أخرى عن طريق الكتاب يف ديوان املأمون، وال املتنوعة، كما ظهرت أقال واستعماالهتاكيفية كتابتها 
-املرصالالالالالالع-املدمج-األمانات هي: واألقالموهذه اخلطوط  ،بن سالالالالالالهل" الفضالالالالالالل" احملرر الذي سالالالالالالانده ذو الرياسالالالالالالتني

احلوائجي، ولقد أدى هذا التطور إىل إ اد سالالتة -املسالاللسالالل-البياض-احللبةغبار -املكاتبات-الوشالالي-املنثور-النسالالاخ
 .(45)مقلة ابنواستقر وضع اخلطوط واخلطاطني على هذا األساس، إىل أن انتهت جودة اخلط إىل  قلماً،ثني وثال
مقلة الوزير، وأخيه، وكان عمل ابين مقلة الرئيسالالالالالي هو إهناء  ابنوقد مت تطور هذه املرحلة مبسالالالالالاعي  املرحلة الثالثة:-

 والقواعدنوعاً والعمل على هتذيبها، ووضالالالالع األسالالالالس واخلطوط، وانتخاب أربعة عشالالالالر  األقالماالضالالالالطراب يف وضالالالالع 
إىل  )النسالالالخ( وإيصالالالال خط البديع بينها،املنظمة هلا على أسالالالاس البسالالالط والتدوير، وهندسالالالة أبعاد احلروف، واملقارنة 
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 .50-44( لالستزادة انظر: ابن الصائغ: حتفة أويل األلباب يف صناعة اخلط والكتاب، ص ص 46)
هال(: شرح قصيدة ابن البواب يف علم صناعة الكتاب، حتقيق: يوسف 8موسى بن علي الشافعي ت ق ابن البصيص )حممد بن ( لالستزادة انظر: 47)

ابن الصائغ: حتفة أويل األلباب يف صناعة اخلط والكتاب، ص ، 16-15م، ص ص 2012، 1، دار النوادر، سورية، طال3ذنون، سلسلة الفن اإلسالمي 
 .52-50ص 
 .13-10، ص ص أطلس اخلط واخلطوط :لالستزادة انظر:حبيب اهلل فضائلي( 48)

-ال كيب :هيوالرقاع، وحتديد اثنىت عشالالالالالالرة قاعدة للخط  والتوقيعاتمرتبة الكمال واحلسالالالالالالن، وهتذيب اخلط احملقق 
-الصالالالالفاء-األصالالالالول-اجملازي اهلبوطالنزول أو -الصالالالالعود اجملازي-الدور-السالالالالطح-القوة-الضالالالالعف-النسالالالالبة-يالكرسالالالال
 .(46)الشأن

املشالالالالالالالالالالالهور بابن البواب، ويعترب أبرز ما قام به هو تطوير  هاللومتت على يد أيب احلسالالالالالالالالالالالن علي بن  املرحلة الرابعة:-
 ابناعدته اهلندسالالالالالالية، واسالالالالالالتخدم القواعد اليت حددها ابن مقلة، ونظمها على أسالالالالالالاس ق انتخبهاجمموعة األقالم اليت 

وعمل على نشالالالالالالالالالالالالالالر  النقاط،مقلة، ونظمها على طريقة جديدة هو مبتكرها، وقاس احلروف والكلمات كلها مبيزان 
قلم الرحياين، وقد اسالالتمر منهجه اخلطي  اكتشالالفمنهجه اخلطي، ومن مث تكونت مدرسالالة خطية اتبعت طريقته، كما 

 .(47)مصر يفأواخر عصر املماليك وشاعت أقالمه حىت 
ياقوت  جهودكانت هذه املرحلة هي مرحلة تعديل اخلطوط، وتثبيت األقالم الستة وذلك بفضل   :اخلامسةاملرحلة -

البواب على أسالالالالالالالالاس القياس  وابنإعادة تنظيم اخلطوط اليت ابتكرها ابن مقلة  املسالالالالالالالالتعصالالالالالالالالمي، وخالصالالالالالالالالة ما قام به:
التوقيع، -الرقاع-احملقق-الرحيان-النسالالالالالالخ-هي الثلث أقالمأكثر، كما انتخب سالالالالالالتة  اهلندسالالالالالالي والقياس بالنقطة بدقة
-15هالالالالالالالالالالالالالالالال(/)10-9ظل منهجه متبعاً، غري أن رونقه مل يكتمل إال يف القرنني ) وقدوسعى إىل حتسينها وجتميلها، 

 .(48)م( 16
 ومن أشهر اخلطوط اليت استخدمت يف كتابة املخطوطات العربية:

اليت يف املخطوطات العربية حمدودة األمناط واألسالالالالالالالالالالاليب، ألن الكثرة الغالبة منها كتبها نسالالالالالالالالالالاخ تكاد تكون اخلطوط 
حم فون اسالالالالالتعملوا خطوط النسالالالالالخ والتعليق والنسالالالالالتعليق والشالالالالالكسالالالالالتة والرقعة، والقليل منهم اسالالالالالتعمل الثلث والديواين 
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إلسالمية، ( لالستزادة انظر: قاسم السامرائي: "اخلط العريب وتطوره عرب العصور"، حبث ضمن كتاب مهارات حرفية وفنية يف ال اث الوطين والفنون ا49)
: حسن حممد النابودة، حممد فاتح صاحل زغل، مركز زايد م، إعداد2000يوليو  12-يونيو 19األحباث واحملاضرات اليت ألقيت يف الدورة التدريبية الرابعة 

 .149م، ص 2001لل اث والتاريخ، اإلمارات العربية املتحدة، 
مع دراسة مقارنة هلذه الكتابات يف بقاع  للهجرةيف مصر يف القرون اخلمسة األوىل  على األحجار دراسة يف تطور الكتابات الكوفية :مجعة إبراهيم( 50)

-173ص ص  ،3جمال املوسوعة،  ،العريب" اخلط مجاليات" :الباشا ، حسن52، ص م1967رة، العريب، القاه الفكرامل اإلسالمي، دار أخرى من الع
 .232، ص 3جمال املوسوعة،  ،القرآين وانتشاره على طول طرق احلرير وآسيا الوسطى" اخلط، "184، ص 3جمال املوسوعة،  ،الكويف" اخلط، "174

 .185-184ص ص  ،3جمال خلط الكويف، املوسوعة، ا :الباشا حسن( 51)

سالالالالالالالالالالالالالالخ إىل آخر وال يدرك الفروق إال والكويف بأمناطه العديدة، وختتلف كل هذه اخلطوط من بلد إىل آخر ومن نا
 (.49خبري)
 اخلط الكويف: •
 :اإلسالم إىل نوعني أساسيني، مها اخلط الكويف منذ صدر ينقسم

يف الكتابة  يسالالتخدم:أميل إىل الليونة والتقوير، وكان أكثر اسالالتخداماً يف أمور احلياة اليومية، وكان األول النوع -
 .اليابس اخلط، ألنه أكثر مطاوعة من على الربدي والورق، ولذلك عرف باخلط اللني

وكتابة املصالالالاحف،  التذكارية:أميل إىل التزوية والبسالالالط، وكان أكثر اسالالالتخداماً يف الكتابات األثرية الثاين النوع -
فيما بعد باسالالالالالالالالم اخلط الكويف اليابس  انفردأو املبسالالالالالالالالوط، والذي  ىمن اليسالالالالالالالالري جتويد هذا النوع املزو وكان 

 .(50التذكاري )
وكان لذلك الفضل األول يف إعزاز شأنه، ويف  الكرمي،اد من قيمة هذا اخلط استخدامه يف كتابة القرآن ز  ومما 

إلحسالالالالالالالاس إىل من اإلحسالالالالالالالاس الديين، وتذوقهم له مبتعة روحية، وقد أدى هذا ا كثريتأمل املسالالالالالالاللمني له باهتمام فيه  
 .(51خرفياً)العناية به وجتميله وحتسينه، والتطور به تطوراً فنياً ز  منمزيد 

فقد مت العثور على كنوز مثينة من املصالالالالالالالالالالاحف الشالالالالالالالالالالريفة يف اجلامع الكبري بصالالالالالالالالالالنعاء باليمن مكتوبة على الرق  
باخلط احلجازي والكويف مبختلف األحجام، وبأشكال وأنواع من اخلطوط الكوفية املتعددة حبسب تطور هذا اخلط، 

ا، فيكون املصحف يف قسمني أو جزءين، ومنها ما خطه ومن تلك املصاحف ما هو كبري احلجم إذا كان اخلط كبريً 
حىت يكون حجم املصالالالحف  أصالالالغر حرفًا فيكون كله يف جملد واحد، ومنها ما هو أصالالالغر فأصالالالغر حبسالالالب نوع اخلط
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 .236-235( لالستزادة انظر: ربيع حامد خليفة: الفنون الزخرفية اليمنية يف العصر اإلسالمي، ص ص 52)
 مصاحف طلعت. 50( حمفوظ برقم سجل 53)
 رصيد مصاحف. 113( حمفوظ برقم سجل 54)
أمين فؤاد سيد: كنوز دار ، 8م، ص 1998ادر  طوطات دار الكتب املصرية، دار الكتب، القاهرة، اهلياة العامة لدار الكتب والوثائق القومية: من نو ( 55)

 .21الكتب املصرية، ص 
 .24145برقم سجل ( حمفوظ 56)
 .17ص  13نقالً عن: أمين فؤاد سيد: كنوز دار الكتب املصرية، لوحة رقم . رصيد مصاحف 220برقم سجل حمفوظ  (57)
 .20ص  19نقالً عن: أمين فؤاد سيد: كنوز دار الكتب املصرية، لوحة رقم . رصيد مصاحف 113برقم سجل حمفوظة  (58)
 .25نقالً عن: عفاف املري: املتحف اإلسالمي بالشارقة، دليل املقتنيات األول، ص ( 59)

صالالالالالالالالغريًا )محائلي( حبيث حيمل يف اجليب، كما أن من املصالالالالالالالالاحف ما هو أرباع وأسالالالالالالالالباع، وهناك املقدمات تكون يف 
 (.52لدة فيها ثالثة أجزاء)جملدات، كل جم ةعشر 

كما حتتفظ دار الكتب املصالالالالالالالالالالالالرية بالقاهرة مبجموعة من املصالالالالالالالالالالالالاحف املكتوبة باخلط الكويف من أقدمها مصالالالالالالالالالالالالحف 
م، وهو مكتوب باخلط الكويف على 696هالالالالالالالالالالالالالالالالال/ 77(، يرجع تارخيه إىل عام 53منسالالوب إىل اإلمام احلسالالن البصالالري)

ا املصالالحف الذي جيء به من جام ا باخلط الكويف على 54ع عمرو بن العاص)الرق، ومنها أيضالالً ( وهو مكتوب أيضالالً
رق غزال من غري شكل وال نقط إعجام، وال كتابة أمساء السور وال عدد اآليات، وقد كتبه "أمحد اإلسكايف الوراق" 

   (.55)الثامن امليالدي، ووقفه "أبو النجم طارق" على جامع عمرو-يف أوائل القرن الثاين اهلجري
 اذج املصاحف املكتوبة باخلط الكويف:ومن أشهر من •

مصالالحف كرمي مكتوب على صالالفحات من رق الغزال باملداد األسالالود باخلط الكويف البسالاليط، من مصالالر يرجع  -
 .(10لوحة رقم )(. 56)م حمفوظ مبتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة8هال/2إىل القرن 

-9هالالالالالالالالال/4-3ىل القرنني سم مكتوب باخلط الكويف على الرق يرجع إ 14.5×9.5مصحف شريف أبعاده  -
 (11لوحة رقم )    . (57)م وحمفوظ بدار الكتب املصرية10

م 971هالالالالالالالالالالالالالالالال/360سم مكتوبة باخلط الكويف وقف سنة  40.7×44.7ورقة من مصحف شريف أبعادها  -
 (13لوحة رقم ). (58)لعاص وحمفوظة بدار الكتب املصريةعلى جامع عمرو بن ا

 (14لوحة رقم )   .(59)اخلط الكويفيف مكتوبة على الرق بورقة من املصحف الشر  -
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 .25ص  23نقالً عن: أمين فؤاد سيد: كنوز دار الكتب املصرية، لوحة رقم  .رصيد مصاحف 1برقم سجل  ةحمفوظ (60)
 .27-26ص ص  24نقالً عن: أمين فؤاد سيد: كنوز دار الكتب املصرية، لوحة رقم . رصيد مصاحف 238برقم سجل حمفوظ  (61)
باستانبول، الفنون اإلسالمية املبادئ واألشكال  اإلسالميةمركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافة  ،ومراجع الفن اإلسالمي" الثلث خطيوسف ذنون، "( 62)

 .110م، ص 1989م، دار الفكر دمشق، 1983العلمية املنعقدة يف استانبول  الندوةواملضامني املش كة، أعمال 
يف  نظرة" :سحر سليم اهلنيدي ،"1"هالامش 57، ص : دراسة يف تطور الكتابات الكوفية، إبراهيم مجعة11، ص 3جال ،: صبح األعشىالقلقشندي( 63)

فنون الشرق  :نعمت إمساعيل عالم، 24م، ص 1987العريب، السنة الثانية، العدد الرابع، مطبعة حكومة الكويت،  املتحف جملة ،تكوين اخلط العريب"
 .74م، ص 1992، 5املعارف، القاهرة، ط داراألوسط يف العصور اإلسالمية، 

سالالالم مكتوبة باخلط الكويف وترجع إىل القرن  23×34ورقة من مصالالالحف شالالالريف من العراق أو إيران أبعادها  -
 (15لوحة رقم )     .(60)م وحمفوظة بدار الكتب املصرية11 هال/5

رجع إىل سالالالالالالم مكتوب باخلط الكويف املشالالالالالالرقي وي 15.1×19مصالالالالالالحف شالالالالالالريف من العراق أو إيران أبعاده  -
 (16لوحة رقم )  . (61)م وحمفوظة بدار الكتب املصرية11 هال/5القرن 

 اخلطوط اللينة: •
، ومعىن ذلك أنه كان يوجد خط األصالالالالالاللمصالالالالالالطلح اخلط اليابس واخلط اللني خاصالالالالالالاً باخلط الكويف يف  كان 

ت على األرجح يف اإلسالالالالالالالالالالالمي، جاء األول من العناية واسالالالالالالالالالالتعمال األدوا العصالالالالالالالالالالركويف يابس وآخر لني منذ بداية 
تتغري هياة  ملاللني وهو من نفس شالالالالالكل األول من األداء اليدوي السالالالالالريع ولذلك مسي باملشالالالالالق، وفيه  وجاءالكتابة، 

:الكتالالابالالات املوجودة على أوراق الربدي العربيالالة، أمثلتالالهاحلروف، وإمنالالا جالالاء األداء فيالاله أقالالل إحكالالامالالًا يف التنفيالالذ، ومن 
 .(62)اضاألغر وكتابات الرسائل املتنوعة 

الذي اصالالالطلح على تسالالالميته فيما بعد باسالالالم خط  اللنيالصالالالعوبة الفصالالالل زمنياً بني اخلط الكويف اليابس واخلط  ومن
لألول، بل إن اآلثار املكتشالالالالالالالالفة تشالالالالالالالالري إىل تطور كال االجتاهني يف آن واحد،  تطوراً النسالالالالالالالالخ، فال ميكن اعتبار الثاين 

الذي كان يكتب به  العريبط الكويف، وإمنا هو جزء من اخلط ال ميكن القول بأن خط النسالالالالالخ اشالالالالالتق من اخل لذلك
حبروف يابسالالالة وأخرى مدورة لينة، وخط املدينة  يكتبونمن أول اشالالالتقاقه من اخلط النبطي، وذلك ألن األنباط كانوا 

يعين أن العرب وهذا  ،") مع بني املدور واملثلث( واملثلث والتام املدور" منها: أنواعاً يف بداية العصر اإلسالمي كان 
ميكن القول:أن اخلط  وبذلك، عماله منذ بداية العصر اإلسالميقبل اإلسالم، واستمروا يف است املستديرعرفوا اخلط 

 (، ومها:63منحه تلك الصفتني العامتني) ميكنالعريب منذ بدايته يف احلجاز كان 
 .احنطاط فيه كاحملقق وهو املعرب عنه باليابس، وهو ما ال اخنساف وال :ومستقيمخط مبسوط  -
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جليم والسني والصاد والعني والفاء وأخواهتا والنون الذي يكمل رؤوس ا التقويساجلزء املدور من احلرف اهلابط عن مستوى التسطيح، وهي  العراقة:( 64)
الفرزدق التجارية،  طابعم الف عشم، -1إبراهيم الفقيه، مواقع أثرية يف هتامة. بن حسن وذلك يف حال انفراد هذه احلروف، أو اتصاهلا متأخرة. والياء،

 ".3هامش " 117ص ، م1992، 1الرياض، السعودية، ط
الصغرية، وصور حروفه كصور حروف قلمي الثلث والتوقيع يف حاليت اإلفراد  الورقةمبعىن  )مجع رقعة( ك ألنه يكتب به يف الرقاعمسي بذل قلم الرقاع:( 65)

فة قلم التوقيع، الذي هو أميل إىل التدوير من قلم الثلث، كما أن جل قلمأن قلم الرقاع أميل إىل التدوير من  إال أنه خيالفهما يف عدة أمور منها: وال كيب،
، 460، ص 2، جال: صبح األعشىالقلقشندي :انظرلالستزادة  )اجللفة هي من القلم ما بني مرباه إىل سنه. جلفة قلمي الثلث والتوقيع منالرقاع أقصر 

م، ص 1991ثار املصرية، القاهرة، هياة اآل الثقافة،دراسات آثارية إسالمية، اجمللد الرابع، وزارة  ،يف صناعة األقالم" املسلمني دور" :حممد عبد الستار عثمان
والفاء والقاف وامليم والواو  واملنتهيةأدق وألطف من حروف التوقيع، ويغلب يف قلم الرقاع الطمس يف العني املتوسطة  الرقاع"(، وحروف 38هامش " 177

 .املمالة إىل جهة اليمني األلفال مفتوحة، كما يتميز بوجود حرف املفردة واملبتدأة فالهنا ال تكون فيه إ والعنيوعقدة الالم ألف احملققة، أما الصاد والضاد 
 .141-140ص  ص، باستانبولكتابات العمائر الدينية   :حممد علي حامد بيومي

 .210م، ص 1999 دار الثقافة العلمية، اإلسكندرية، القاهرة، واالرتقاء،الكتابة العربية يف رحلة النشوء  :العزيز خليفةشعبان عبد ( 66)
حماسن كتابة الكتاب ونزهة أويل البصائر واأللباب، نشره وقدم له د.صالح  جامع :هال( 10من علماء القرن  .)حممد بن حسني لالستزادة انظر:الطي ( 67)

 .19-18م، ص ص 1962دار الكتاب اجلديد، بريوت.لبنان،  املنجد،الدين 
والفنون والثقافة اإلسالمية  للتاريخد عيسى، مطبعة رنكلر باستانبول، مركز األحباث وعمائرهم، ترمجة أمحد حمم ال كفنون  :الناباأوقطاي آص( 68)

   .308-307م، ص ص 1987، 1باستانبول، ط 

 منخسالالالالالالالالالالالالالالفةوما يف معناها  (64)وهو املعرب عنه باللني أو املسالالالالالالالالالالالالالالتدير، وهو الذي تكون عراقاته :ومدورخط مقور -
 .وحنومها( 65)منحطة إىل أسفل، كالثلث والرقاع

، كما عن مسالالالالالتوى السالالالالالطر كثرياً فوقه أو حتته وخترجيف اخلط اللني االسالالالالالتدارات وتكثر االسالالالالالتمدادات فيه،  وتتضالالالالالح
 .(66)بطبيعته واعتداداً نالحظ فيه تناسباً يف األجزاء 

شالالالاع اسالالالتخدام خط النسالالالخ يف كتابات املصالالالاحف واملخطوطات  وقد(، 67أمناط اخلط اللني:النسالالالخ والثلث ) ومن
 طفذو مدات أو سالالالالالالالالالالالالاليقان طويلة مسالالالالالالالالالالالالالتقيمة، تتباين مع باقي حروف هذا النم الثلثوالكتابات الدارجة، أما خط 

والثلث منط  النسالالالالالخاللني، واسالالالالالتخدم يف كتابات العمائر والتحف التطبيقية املتنوعة، مث جاء بعد منطي  وأاملسالالالالالتدير 
يكن خط اجللي جمرد عملية تضالالخيم خلط  وملذو حروف لينة كبرية احلجم، ومسي باسالالم اجللي أو الشالالديد الوضالالوح، 

أسالالالالالالالالالالاسالالالالالالالالالالاً يف تزيني قد اسالالالالالالالالالالتخدم هذا النمط عن الثلث متاماً، و  ختتلفالثلث، ولكن له يف احلقيقة بناء وتفاصالالالالالالالالالاليل 
وعنه تفرعت كل أنواعها،  اخلطوط،خط الثلث األب أو اجلد لكل ما جاء بعده من أمناط  ويعترب، واجهات العمائر

واملؤلفات، ولذلك اقتصالالالالالالالر اسالالالالالالالتخدامه على كتابة عناوين  النصالالالالالالالوصغري أن حجمه الكبري مل  عله مناسالالالالالالالباً لكتابة 
من  وغريهاوالبسالالالالالالالملة اليت يبدأ هبا كل عمل، واآليات القرآنية والنصالالالالالالالوص التأسالالالالالالاليسالالالالالالالية  ائية،الدعالكتب والعبارات 

 .(68الكتابات األخرى على العمائر والتحف اإلسالمية)
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 .226-225ص ص  تطور الكتابة اخلطية العربية، :حممود عباس محوده( 69)
موسوعة  :، معروف زريق97-96، ص ص جذوره وتطوره العريباخلط : ضمرة، إبراهيم 57، ص : دراسة يف تطور الكتابات الكوفيةإبراهيم مجعة( 70)

مكتبة لبنان  واخلطاطني،معجم مصطلحات اخلط العريب  :، عفيف البهنسي163م، ص1993، 1ط  دمشق، املعرفة،اخلطوط العربية وزخارفها، دار 
، عبد العزيز بن 165-163ص ص ، 3جمال، العريب األصيل، املوسوعة الفناخلط هو  :، حسن الباشا150-149م، ص ص 1995 ،1ناشرون، ط 
 .50م، ص 1999وشئ من قضاياه، دار املريخ للنشر، السعودية،  العريباملخطوط  :حممد املسفر

بأنه ال يقوى عليه أحد، ويرى أن مجيع األقالم اليت استحدثت هي مجيعها  الندميمسي بذلك لكربه وجالله ووضوح خطه، وقد وصفه ابن  قلم اجلليل:( 71)
از، ص ص تطور الكتابات والنقوش يف احلج :حممد فهد الفعر وكان يكتب به يف احملاريب وأبواب املساجد وجدران القصور.، قلم اجلليل هذا منشتقة م

 .121-120تطور الكتابة اخلطية العربية، ص ص  :، حممود عباس محوده50-51
، وبه يكتب النواب والوزراء ومن ضاهاهم االعتماد 76 ص" 8"هامش، مصر اإلسالمية يف والصناعات احلرف :السيد طه أبوسديرةلالستزادة انظر:  (72)

مع ضات، ويصنع من لب اجلريد األخضر أو من القصب  الربذونوحنوها، وقدروا مساحة عرضه من حيث الرباية بأربع وعشرين شعرة من شعر  املراسيمعلى 
استداراته كلها بوجه القلم، واملدات بسنه،  وتكونحيتاج إليه القلم من احلرب ليكتب به على القرطاس،  شقوق أو أكثر، قدر ما ثالثةالفارسي، والبد له من 

وهو أصل ملا دونه من األقالم، فقلم الثلثني  مدورة،وأن امليم تكون مفتوحة مدورة، والفاء والقاف أواسطها حمددة وجنباهتا  اليمني،والتعاريق بوجهه مائالً إىل 

وملا كانت الكتابة تسالالالالالتخدم يف الدواوين أو يف خدمة األغراض اليومية كالتجارة واملراسالالالالاللة والتأليف وكتابة املكاتبات 
لكتب وعمل نسالالالالالالالالخ منها، وكلها يف حاجة إىل خط يغلب عليه املرونة والسالالالالالالالالرعة يف األداء ومطاوعة املختلفة ونقل ا

حركة اليد، واالنتقال هبا يف كل االجتاهات الدائرية يف يسالالالالالالالالر، فقد لزم أن تتطور الكتابة هلذه األغراض إىل كتابة لينة 
، أو النسالالالالالالخ الوراقي نسالالالالالالبة إىل أو خط نسالالالالالالخ الكتب ففة لتسالالالالالالمى الكتابة اللينة أو الكتابة املقورة أو خط التحرير 

 (.69)الوراقني الذين  لسون فينسخون الكتب
 :ظهور وتطور خط النسخ •
باخلط احلجازي قبل عصالالالالالالالالالر النبوة، وبقي متداواًل يف  عرفحيث ، خط النسالالالالالالالالالخ من اخلطوط العربية األصالالالالالالالالاليلة يعترب

اسالالالالالالهتا، كما نسالالالالالخت به الكتب والرسالالالالالائل املتنوعة الدولة اإلسالالالالالالمية ومر  دواوينصالالالالالدر اإلسالالالالالالم لتدوين مكاتبات 
ومن هنا  واملخطوطات،ما يتعلق بأمور احلياة اليومية، وخري شالالالالالالالالالالالالالالالاهد على ذلك أوراق الربدى العربية  وكلاألغراض 

من يذهب  وهناك، السالالالابع امليالدي-اهلجريعرف هذا النوع من اخلط باسالالالم خط النسالالالخ، وذلك منذ القرن األول 
تسالالالالالمية ال بأس هبا هلذا النوع من اخلط الذي كانت تتأدى به  وتلكالتحرير املسالالالالالتدير طط النقل، إىل تسالالالالالمية خط 
مل يكن  الذيوأغراض العلم، وقد قصالالالالالالالالالد هبذه التسالالالالالالالالالمية متييز هذا النوع عن النوع اليابس  املختلفةاألغراض اليومية 

بني الناس، وقد أمساه ابن مقلة يف  انتشالالارهيصالاللح من الوجهة العملية للنسالالخ والنقل، كما عرف باخلط الدارج لكثرة 
 .(70البديع ) باسمالعاشر امليالدي -القرن الرابع اهلجري

 (.72) والطومار( 71ابن مقلة من أول من وضع قواعده، وأخذه عن خط اجلليل ) ويعترب
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ما بني الكامل منه  الطوماروقلم النصف مقدر باثنىت عشرة شعرة، وقلم الثلث مقدر بثمان شعرات، و تصر  شعرة،سبة مقدر بست عشرة من هذه الن
-50، ص ص والنقوش يف احلجاز الكتاباتتطور : فهد الفعر حممد، 465-464، ص ص 2، جال : صبح األعشىالقلقشنديلالستزادة انظر:  والثلثني.

 . 137-136، ص ص باستانبولالعثمانية  الدينيةكتابات العمائر :  ، حممد بيومي108، ص جذوره وتطوره العريباخلط : ضمرة، إبراهيم 51
 .175-174ص ص ، 3جمال املوسوعة،  العريب،، مجاليات اخلط 163ص ، 3جمال املوسوعة، اخلط هو الفن العريب األصيل،  :حسن الباشا( 73)
  . 19-18نقالً عن: اهلياة العامة لدار الكتب والوثائق القومية: من نوادر  طوطات دار الكتب، ص ص  .مصاحف 64برقم سجل حمفوظة  (74)
 .25-24نقالً عن: اهلياة العامة لدار الكتب والوثائق القومية: من نوادر  طوطات دار الكتب، ص ص . مصاحف 240برقم سجل حمفوظ ( 75)
ص ص م، 2017مطابع وزارة اآلثار املصرية، د الشوكي: دليل متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة، نقالً عن: أمح. 18057برقم سجل حمفوظ  (76)

176-177. 

تدون به  اجلمال واجلودة يؤهله ألن مناسالالالالالالالالتغرقت إجادة خط النسالالالالالالالالخ قروناً عدة حىت أصالالالالالالالالبح على مسالالالالالالالالتوى  ولقد
أرخ املؤلفون ملراحل تطور خط النسالالخ وما ناله من حتسالالني وجتويد على  وقداملصالالاحف وغريها من الكتب املختلفة، 

من اخلطاطني  سالالالالاللسالالالالاللةاخلطاطني طوال العصالالالالالور اإلسالالالالالالمية املختلفة، حبيث يرجع الفضالالالالالل يف تطويره إىل  عباقرةيد 
كان كل منهم يضم جهده إىل تراث سلفه   حبيثعلى التوايل  الذين أخذوا على عاتقهم العمل على حتسينه وجتميله

(73).  
 النسخ: طأشهر مناذج املصاحف املكتوبة طومن  •

سم ومنسوب للخطاط أبو علي حممد بن مقلة فرغ  13×10ورقة من مصحف مكتوب طط النسخ أبعاده  -
. (74)الكتب املصرية لذهب. وحمفوظ بدارم وله غالف من اجللد املطرز با920هالالالالال/ 308من كتابته سنة 

 (12لوحة رقم )       

هالالالالالالالالالالالالال/ 764سم مكتوب بقلم النسخ يرجع إىل سنة 13×م  7مصحف على شريط من ورق الكتان أبعاده  -
وحمفوظ بدار الكتب  ،داد أسود والباقي باملداد األمحرم مكتوب على أحد عشر هنرًا، سبعة أهنر مب1362
 (19لوحة رقم )     . (75)املصرية

ف باسالالم السالاللطان اململوكي جقمق أوراقه مزخرفة ومذهبة، وقد مشلت احلواشالالي بعض الشالالروح مصالالحف شالالري -
ظ مبتحف الفن اإلسالالالمي م، حمفو 15هالالالالالالالالالالالالالالالالال/9آليات قرآنية، يرجع إىل مصالالر يف العصالالر اململوكي من القرن 

 (23لوحة رقم )      . (76)بالقاهرة
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 .13نقالً عن: شادية الدسوقي: فن التذهيب العثماين، لوحة رقم ( 77)
 .41-40كتب، ص ص نقالً عن: اهلياة العامة لدار الكتب والوثائق القومية: من نوادر  طوطات دار ال. أ902برقم سجلحمفوظ  (78)
اخلط ومجاله وتسمى حركات، وقد تزيد وتنقص وتتكرر يف مواضع  حسنهناك تشكيل  صوص عند اخلطاطني حبيث يضعون الشكل بطريقة تظهر ( 79)

 تشبهعالمة ، و ترويسبداية احلرف كحلية(وتسمى ال رأس هلا، وزلف)نقطة بعرض القلم يف  مقلوبةواو  ومن احلليات اخلطية: والتفنن، تلفة حسب الذوق 
 ،ع" ط،إىل" بالنسبةحرف السني، وكذلك  حتت"سحرف احلاء، و" حتت" حيضعون " التحسنيولزيادة ، عالمة تشبه اهلالل، وتسمى ظفر، و الوردة وامليزان

وكالة املطبوعات، الكويت،  واالجتماعي،يف نشأة وتطور الكتابة اخلطية العربية، ودورها الثقا :فوزي سامل عفيفي .هاءالتاء املتطرفة اليت تنطق  فوق" هالو"
 .95م، ص 1980، 1ط
)حسني بن ياسني بن  .الكاتب"يستنبط بقية األقالم، ومها احملقق والثلث ومنهماأقالم الكتابة قلمان  وأصل" يذكر حسني بن ياسني الكاتب:( 80)

م، 1992، 1مد الدوسري، سلسلة ال اث العلمي العريب، الكويت، ط هيا حم اخلط الصلف، حتقيق. صناعةحملة املختطف يف  :هال( 8وفيات ق  .منحممد
 .45ص 

ف يرجع للنصالالالالالالالالالالالالف الثاين من القرن الصالالالالالالالالالالالالفحة اليمىن من الصالالالالالالالالالالالالفحتني التاليتني لصالالالالالالالالالالالالفحيت البداية مبصالالالالالالالالالالالالح -
 (25لوحة رقم ). (77)بقاعة السلطان أمحد مبكتبة السليمانية 22م. حمفوظ برقم سجل 16هال/10

م، وتتخلل األسطر ترمجة بالفارسية، أبعاده 17هالالالالالالالالالالالالالال/11مصحف مكتوب طط النسخ اجللي كتب يف القرن  -
م نواب 1950ملصالالالالالالالالرية سالالالالالالالالنة سالالالالالالالالم ويعد من أكرب املصالالالالالالالالاحف حجًما، أهداه لدار الكتب ا107×175

أسالالالالالالطر، وله غالف صالالالالالالنع يف اهلند من الفضالالالالالالة اخلالصالالالالالالة سالالالالالالنة  9ورقة ومسالالالالالالطرته  75هبوبال، عدد أوراقه 
 (29لوحة رقم ) . (78)م وحمفوظ بدار الكتب املصرية1912هال/ 1331

 خط الثلث: •
اختلف الكتاب حول طبيعة اإلسالمي، وإن  العاملخط الثلث من أشهر اخلطوط العربية اليت شاعت يف أحناء  يعترب

الثلث يعد من  وخط، على أن مسالالالالالالالالالاحته ثلث مسالالالالالالالالالاحة خط الطومار أووهياة حروفه بالنسالالالالالالالالالبة للتقوير والبسالالالالالالالالالط، 
أكثرهالا مجالااًل، وميتالالاز بالاملرونالة ومتالالانالة ال كيالالب وبراعالة التالالأليف بني  أنالهأصالالالالالالالالالالالالالالعالالب أنواع اخلطوط عنالالد الكتالالابالة باله، إال 

ذلك يف طريقة التشالكيل والتجميل وال كيب الذي يبدو خفيفاً  ويبدو( 79)احلليات اخلطية  توزيعكلماته، وحسالن 
 .أخرى  أحياناً أحياناً، ومعقداً 

وأهباها وأمجلها وأصالالالالالالعبها، ومن يتمكن من كتابة  ورأسالالالالالالها( 80وصالالالالالالف هذا اخلط بأنه أصالالالالالالل اخلطوط العربية )وقد 
عربية فالن خط الثلث يبقى يف قمة هذه ومع تعدد أشالالالالالالالالالالالكال وأنواع اخلطوط ال سالالالالالالالالالالالواه،خط الثلث يتمكن من كتابة 

حتوير هلذه القواعد  أوومنه تفرعت خطوط عديدة، وعليه أقيمت قوانني اخلط وقواعده، وأصالالالالالالالبح كل جتاوز  األنواع،
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، 1اخلط العريب.أصوله.هنضته.انتشاره، دار الفكر، دمشق، ط  :، عفيف البهنسي117، ص موسوعة اخلطوط العربية وزخارفها: زريق معروف( 81)
شاهدية مبكتبة  إسالميةنقوش  :بن علي البقمياموضي بنت حممد  م(،العريب واخلطاطني، املقدمه صفحة) اخلط، معجم مصطلحات 53م، ص 1984

، شبل 136-135م، ص ص 1999مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض،  مضامينها،امللك فهد الوطنية.دراسة يف خصائصها الفنية وحتليل 
 .32-31م، ص ص 2002، 1للكتاب، ط  القاهرةر الكتابات األثرية على املعادن يف العصرين التيموري والصفوي، دا :عبيد إبراهيم

 .37نقالً عن: عفاف املري: املتحف اإلسالمي بالشارقة، دليل املقتنيات األول، ص ( 82)
 .21-20نقالً عن: اهلياة العامة لدار الكتب والوثائق القومية: من نوادر  طوطات دار الكتب، ص ص . مصاحف 4برقم سجل حمفوظ ( 83)
 .31ص  30، 29نقالً عن: أمين فؤاد سيد: كنوز دار الكتب املصرية، لوحة رقم . رصيد مصاحف 7سجل برقم حمفوظ ( 84)
 .، املقدمة صفحة)م(: معجم مصطلحات اخلط العريبالبهنسي عفيف( 85)

يعتمد على التناسالالالالالالالب واالنسالالالالالالالجام والتوافق  واحدينتج عنه منط جديد، إال أن اخلطوط مجيعها تدخل ضالالالالالالالمن نظام 
 الصيداوي يف منظومته: عنهبيعة، ويقول وهي عناصر اجلمال يف الط

 (81يف سائر األقالم ) أعانه     الثلث على الدوام              أدمن من 
 الثلث: طأشهر مناذج املصاحف املكتوبة طومن  •

نسالالالخة من املصالالالحف الشالالالريف مكتوبة طط الثلث بقلم اخلطاط عيسالالالى الردي القاري من إيران مؤرخة سالالالنة  -
 (17لوحة رقم )     . (82)م1239هال/ 637

سالالالالم مكتوب مباء الذهب باملداد األسالالالالود، مكتوب يف أوله ما يفيد وقفه 38×54ورقة من مصالالالالحف أبعاده  -
م، وهو جملد 1329هالالالالالالالالالالالال/ 730من قبل السلطان امللك الناصر حممد بن قالوون على جامعه بالقلعة سنة 

 . (83)تب املصريةوحمفوظ بدار الك ،ورقة، ومسطرته مثانية أسطر 730 طلد نفيس كتب يف
 (18لوحة رقم )     

م 1368هال/770سم ويرجع إىل سنة  58.7×85.8مصحف شريف من مصر يف العصر اململوكي أبعاده  -
 (20لوحة رقم )  . (84)وحمفوظة بدار الكتب املصرية

 قلم احملقق: •
طول احملقق الالالالالالذي خيتلف عنالالالالاله بزيالالالالالادة القلم  الثلالالالالالث عالالالالالديالالالالالد من أنواع اخلطوط، مثالالالالالل: خطمن تولالالالالالدت  

يسالالالالتنبط بقية األقالم،  ومنهماأقالم الكتابة قلمان  وأصالالالالل" ذكر حسالالالالني بن ياسالالالالني الكاتب:وقد  (85)واالسالالالالتقامة
الثلث، وهو أصل بذاته،  ومن الرحيان النسخ، والثاين: الرحيان،ومها احملقق والثلث، واحملقق أصل بذاته، واستنبط منه 
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 .45، ص اخلط الصلف صناعةحملة املختطف يف : الكاتب( 86)
 .29-28دار الكتب والوثائق القومية: من نوادر  طوطات دار الكتب، ص ص نقالً عن: اهلياة العامة ل. مصاحف 10برقم سجل حمفوظ  (87)
 .48، لوحة رقم 2، جمالفن الكتاب املخطوط يف العصر العثمايننقالً عن: عبد العزيز عبيد الرمحن مؤذن: ( 88)
 .110-109، ص ص تطور الكتابة اخلطية العربية :عباس محوده حممود( 89)
أنه  يبدو، وهو مكتوب باخلط الرحياين، الذي بدبلن بايرلندا وهذا املصحف حمفوظ يف مكتبة شس بييت الكويف،وباً طط غري البن البواب مصحفاً مكت( 90)

مكتوبة طط الثلث، بينما كانت عالمات السجدات  السورمن   عات ابن البواب، وال شك أن هذا اخلط كان  صصاً لكتابة املصاحف، وعناوين 
يف كتابة املصاحف وحتويل  انقالباً وإذا كان ابن البواب على أثر كتابته للمصحف السابق قد أحدث ما ميكن اعتباره ، الكويفباخلط واألحزاب مكتوبة 

 ينيةالدكتابات العمائر :  اليت فضلت بعد ذلك، وصار هلا البقاء واالستمرار فيما بعد.حممد بيومي املنسوبة،خطوطها من الصورة الكوفية إىل صورة اخلطوط 
 .134، ص باستانبولالعثمانية 

رقاع، واسالالالالالالالالالالالالالالتنبط قلم األشالالالالالالالالالالالالالالعار من احملقق والثلث، ألنه مركب من التواقيع ال واسالالالالالالالالالالالالالالتنبطواسالالالالالالالالالالالالالالتنبط منه التواقيع، 
  .(86")منهما
 أشهر مناذج املصاحف املكتوبة بقلم احملقق:ومن  •

سالالالالم، كتبه علي بن حممد 52×73مصالالالالحف مكتوب بقلم احملقق وأمساء السالالالالور كتبت باخلط الكويف، أبعاده -
م 1376هالالالالالالال/ 778وقفه سنة  م، واملصحف من تذهيب إبراهيم اآلمدي،1372هالالالالالالال/ 774األشريف سنة 

 (21لوحة رقم ). (87)رسته، وحمفوظ بدار الكتب املصريةالسلطان األشرف شعبان على مد

الصالالالالالالفحتان األوىل والثانية املذهبتان من مصالالالالالالحف شالالالالالالريف، وعليهما كتابات منفذة باخلطني احملقق والرحياين  -
فوظ مبتحف طوب قابو سراي م، وهو حم16هالالالالالالالال /10كتبها "أمحد قره حصاري"، ويؤرخ املصحف بالقرن 

 (24لوحة رقم )   . (88)5باستانبول، بغرفة السعادة، برقم 
 قلم الرحيان: •

ويتنوع حىت صالالالالالالالالالالارت أنواعه أكثر من عشالالالالالالالالالالرين  الدولةظل اخلط العريب أيام العباسالالالالالالالالالاليني ببغداد يرتقي بارتقاء   
ستة، هي:الثلث والنسخ والتوقيع والرحيان  األنواع ويستخلص منها أنواعاً  هذهنوعاً، مما جعل الوزير ابن مقلة حيصر 

عرف هبذا االسالالم ألن ، و املشالالهور بابن البواب هاللاحلسالالن علي بن  وأب وقد طور قلم الرحيان( 89) والرقاعواحملقق 
 .(90)قوائم حروفه تشبه أعواد الرحيان

 أشهر مناذج املصاحف املكتوبة بقلم الرحيان:ومن  •
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 .27-26نقالً عن: اهلياة العامة لدار الكتب والوثائق القومية: من نوادر  طوطات دار الكتب، ص ص . مصاحف 9برقم سجل حمفوظ ( 91)
 .48، لوحة رقم 2، جمالفن الكتاب املخطوط يف العصر العثمايننقالً عن: عبد العزيز عبيد الرمحن مؤذن: ( 92)
هال: رسالة اليقني يف معرفة بعض أنواع اخلطوط وذكر بعض اخلطاطني صنفها سنة 14لالستزادة انظر: مصطفى السباعي احلسيين من علماء القرن  (93)

هامش  546-543م، ص ص 2002، 1هال، موسوعة تراث اخلط العريب، حتقيق: هالل ناجي، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، القاهرة، طال1332
، عفيف البهنسي: معجم مصطلحات اخلط 364-363، حممد طاهر بن عبد القادر الكردي املكي اخلطاط: تاريخ اخلط العريب وآدابه، ص ص 1رقم 

ترمجة: سهيل صابان، جملة الدارة، العدد األول، السنة ، علي آلب أرسالن: "اخلط العريب عند األتراك"، 143، 115، 22-21ص ق، ، العريب واخلطاطني
 .231-230ص ص م، 2007هال/ 1428لثة والثالثون، احملرم الثا
هال(: رسالة ابن قتيبة يف اخلط والقلم، موسوعة تراث اخلط العريب، حتقيق: 276( لالستزادة انظر: ابن قتيبة الدينوري البغدادي )عبداهلل بن مسلم ت 94)

كتاب الكتاب وصفة الدواة والقلم وتصريفها،   :، البغدادي38-37، ص ص م2002، 1ال هالل ناجي، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، القاهرة، ط
 .75-73موسوعة تراث اخلط العريب، ص ص 

-855م( حىت جاء عهد السلطان حممد الفاتح العثماين )1258-1074هال(/ )656-467( شاع استعمال اخلط الديواين يف عصر السالجقة )95)
ا من خطي الثلث والنسخ وحىت الرحياين، واستمر استعماله على ذلك األسلوب حىت القرن العاشر م( وكانت حروفه خليطً 1481 -1451هال(/ )886

سالالم جاء بظهر الورقة األوىل ما 53×47سالالور باخلط الكويف، أبعاده مصالالحف مكتوب طط الرحيان وأمساء ال -
 (22لوحة رقم ). (91)عبان، وحمفوظ بدار الكتب املصريةيفيد وقفه من قبل السلطان األشرف ش

الصالالالالالالفحتان األوىل والثانية املذهبتان من مصالالالالالالحف شالالالالالالريف، وعليهما كتابات منفذة باخلطني احملقق والرحياين  -
م، وهو حمفوظ مبتحف طوب قابو سراي 16هالالالالالالالال /10ري"، ويؤرخ املصحف بالقرن كتبها "أمحد قره حصا

 (24لوحة رقم ). (92)5باستانبول، بغرفة السعادة، برقم 
 اخلط الفارسي:  •
نسالالالالبة إىل الفرس، ويقال إن واضالالالالعه هو "حسالالالالن فارسالالالالي"كاتب عضالالالالو الدولة الديلمي يف أواخر القرن الرابع  
مسني آخرين مها: خط التعليق، خط النسالالالالالتعليق، وقد شالالالالالاع اخلط الفارسالالالالالي يف العاشالالالالالر امليالدي، ويعرف با-اهلجري

الثالث عشالالالالالالر امليالدي، ومل يكن يتوفر يف هذا اخلط العنصالالالالالالر -إيران بشالالالالالالكل واسالالالالالالع بداية من القرن السالالالالالالابع اهلجري
م 1513هالالالالالالالالالالالالالالالال/ 919اجلمايل واإلبداعي يف مراحله األوىل، حىت قام اخلطاط الفارسي مري علي سلطان تربيزي سنة 

 .(93)وطور خط التعليق وحسنه وهذبه وأدخل عليه شيًاا من النسخ وأمساه نستعليق اختصارًا لكلميت نسخ تعليق
 :Divani Yaziاخلط الديواين  •
( وهو خط تركي خاص 94ارتبط خط الديواين باألتراك العثمانيني حيث يعود إليهم فضالالالل ابتكاره وحتسالالالينه) 

(، الذي انتقل إىل الدولة العثمانية عن طريق قبائل 95ط التعليق الفارسالالالي القدمي)اسالالالتنبطه األتراك العثمانيون من خ
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لديوانية(، السادس عشر امليالدي. لالستزادة انظر: فوزي سامل عفيفي: اخلط الديواين )تطوره ومجاالته ووسائل جتويده وتشريح األطدية بالكتابات ا -اهلجري
 . 5م، ص 1999، دار أسامة للنشر والتوزيع، طنطا، القاهرة، 10سلسلة تعليم اخلط العريب 

 .55م، ص 2015( لالستزادة انظر: وليد سيد حسنني: فن اخلط العريب املدرسة العثمانية، اهلياة املصرية العامة للكتاب، 96)
 للحكومة العثمانية. لالستزادة انظر: عفيف : جاءت تسميته باهلمايوين نسبة إىل صدوره من الديوان اهلمايوين السلطاينHumayun( مهايون 97)

، كامل اجلبوري: موسوعة اخلط العريب. اخلط الديواين، دار ومكتبة اهلالل، بريوت. لبنان، 157البهنسي: معجم مصطلحات اخلط العريب واخلطاطني، ص 
، سهيل صابان: 138م، ص 2000، 1توزيع، الرياض، طال، منصور بن ناصر العواجي: مجاليات اخلط العريب، دار طويق للنشر وال9م، ص 1999، 1طال 

، الرياض، 43مراجعة: عبدالرازق حممد حسن، مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية، السلسلة الثالثة  املعجم املوسوعي للمصطلحات العثمانية التارخيية،
، 3نة ومجال اهلياة"، حبث ضمن جملة حروف عربية، العدد ، يوسف ذنون: "منظور نشأة وتطور اخلط العريب بني جالل املكا226، 101ص  م،2000

 .7م، ص 2001ه/ ابريل 1422السنة األوىل، ندوة الثقافة والعلوم، ديب، اإلمارات العربية املتحدة، حمرم 
سرار القصور السلطانية، ال يعرفها إال ( كان اخلط الديواين وجلي الديواين والطغراء تسمى جمموعة اخلطوط اهلمايونية أي املقدسة، ألهنا كانت سرًا من أ98)

هامش  541-539، موسوعة تراث اخلط العريب، ص ص ليقني يف معرفة بعض أنواع اخلطوطكاتبوها. لالستزادة انظر: مصطفى السباعي احلسيين: رسالة ا
جلمالية وتطورها يف فن اخلط العريب"، جملة مركز ، عبدالرحيم خلف عبدالرحيم: "املقومات الفنية وا13، فوزي سامل عفيفي: اخلط الديواين، ص 1رقم 

-، عطية وزة عبود الدليمي: اخلط العريب والزخرفة اإلسالمية تارخيه559م، ص 2007، القاهرة، 24الدراسات الربدية والنقوش، جامعة عني مشس، العدد 
 .127م، ص 2016، 1تطبيقاته، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طال-مدارسه-أدواته

 :ليقني يف معرفة بعض أنواع اخلطوط، مصطفى السباعي احلسيين: رسالة ا102لالستزادة انظر: املقدسي: غاية املرام يف ختاطب األقالم، ص  (99)
نسي: معجم ، عفيف البه121، حممد طاهر بن عبد القادر الكردي: تاريخ اخلط العريب وآدابه، ص 2هامش رقم  542موسوعة تراث اخلط العريب، ص 

، ذكرى عبد العزيز أمحد املعايطة: الفنون والعمارة يف القرآن الكرمي وزخرفة املصحف الشريف، رسالة 64مصطلحات اخلط العريب واخلطاطني، ص 
 .37م، ص 2006ماجستري، قسم اآلثار والسياحة، عمادة الدراسات العليا، جامعة مؤتة، 

لى بالد إيران دويالت صغرية حىت ظهرت إىل الوجود دولة الصفويني، ومنشاها الشاه إمساعيل من أتباع ( بعد تدهور دولة خلفاء تيمور تعاقبت ع100)
، 20م، خريطة رقم 1987، 1الشيخ صفي الدين األردبيلي. لالستزادة انظر: حسني مؤنس: أطلس تاريخ اإلسالم، الزهراء لإلعالم العريب، القاهرة، طال 

 .244، 230ص 
، وزارة الثقافة 36، اجمللد 2، 1ر: عباس العزاوي: "مشاهري اخلط العريب يف تركيا"، حتقيق: فاضل عباس العزاوي، جملة سومر، اجلزء ( لالستزادة انظ101)

 .337م، ص 1980واإلعالم، املؤسسة العامة لآلثار وال اث، بغداد، 

( السالالالالالالتعماله يف دواوين 97(، ومسي بالديواين أو اهلمايوين)96"آالق قويونلي أو آق قوينلو" أي" الشالالالالالالاة البيضالالالالالالاء)
 (.99اين)وكانت حروف اخلط الديواين خليطًا ما بني خط النسخ والثلث والرحي، (98الدولة الرمسية)

( وغروب الدولة 100م( )1735-1492هالالالالالالالالالالالالالالالالالال/1148-898فما حدث يف إيران من ظهور الدولة الصالالالفوية ) 
البالالاينالالدريالالة "آق قوينلو" أدى إىل هجرة عالالديالالد من أربالالاب العلم والفن إىل تركيالالا بسالالالالالالالالالالالالالالبالالب حروب الشالالالالالالالالالالالالالالالالاه إمسالالاعيالالل 

-1457هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال/ 926-861(، حيث التجأ األمري الكردي إدريس بن حسالالالالالام الدين البدليسالالالالالي)101الصالالالالالفوي)
-1481هالالالالالالالالالالالالالالالال/ 918-886م( وهو من أكابر العلماء للدولة العثمانية، فرحب به السلطان بايزيد الثاين )1520
م( أجل ترحيب وأعزه وبوأه مكانة رفيعة، وكان األمري البدليسالالالالالالالالالالالالالالي خطاًطا كبريًا جموًدا ماهرًا يف مجيع أنواع 1512
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لديواين، واستخدموه يف كتابة رسائلهم، ويعترب هذا اخلط من أقدم ( ابتدع اإليرانيون خط الشكستة وهو يعين بالفارسية "املكسور"ويشبه اخلط ا102)
مل يكتب هلا اخلطوط نشأة وتداوالً يف بالد فارس، كما كتبوا أيًضا طط يدعى: "شكسته أميز"، ويعترب هذان اخلطان من اخلطوط الصوفية املبهمة اليت 

 .81هنسي: معجم مصطلحات اخلط العريب واخلطاطني، ص لالستزادة انظر: عفيف الب.االنتشار أكثر من احلدود اإليرانية
م، ودفن يف املسجد الذي بنته زوجته "زينب خاتون" قرب مشهد أيب 1520هال/ 926م وتوىف سنة 1457هال/ 861صفر سنة  21( ولد األمري يف 103)

، ومزاره معروف، ومن خطه ما كتب يف أعلى باب أيوب األنصاري "رضي اهلل عنه"، يف استانبول يف املكان املسمى اليوم إدريس كوشكي وجشمه سي
، أمحد املفيت: املرشد إىل اخلط 338-337جامع قوجه مصطفى باشا باستانبول. لالستزادة انظر: عباس العزاوي: "مشاهري اخلط العريب يف تركيا"، ص ص 

 . 9-5م، ص ص 1997، 1الديواين، دار ابن كثري، دار القادري، دمشق، بريوت، طال 
ملصرية للدراسات الستزادة انظر: حسني عبد الرحيم عليوه: "الكتابات األثرية العربية دراسة يف الشكل واملضمون"، اجمللة التارخيية املصرية، اجلمعية ا( ل104)

مار للنشر والتوزيع، ، غامن قدوري احلمد: علم الكتابة العربية، دار ع232م، ص 1984-1983، مطبعة اجلبالوي، القاهرة، 31-30التارخيية، اجمللدان 
، لؤي جنم 37، ذكرى عبد العزيز أمحد املعايطة: الفنون والعمارة يف القرآن الكرمي وزخرفة املصحف الشريف، ص 202م، ص 2004، 1عمان، األردن، طال

ال بية للعلوم اإلنسانية، األصمعي،  ، جامعة ديايل، كلية47جرجيس: "االجتاهات األسلوبية يف اخلط الديواين"، جملة ديايل للبحوث اإلنسانية، العدد 
، حممد جمذوب مصطفى إمساعيل: البناء اجلمايل للخط الديواين املنمط قياًسا على اخلط الديواين الكالسيكي، رسالة ماجستري 516م، ص 2010العراق، 

 .28، 4، 2م، ص 2015والتكنولوجيا،  يف الفنون اجلميلة والتطبيقية )اخلط العريب(، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم
 .86األنيق، امل يب، املثقف. لالستزادة انظر: سهيل صابان: املعجم املوسوعي للمصطلحات العثمانية التارخيية، ص  :Celebi( جل  105)

(، وكان هذا اخلط قد بلغ أقصى درجات 102خط الشكستة) اخلطوط، وقد امتاز ومتيز يف خط التعليق، وأبدع يف
اجلمال يف عهد اجلغتاوي، ومنهم انتشر يف العهد الصفوي، وقد عمد البدليسي إىل تطوير التعليق والشكستة وولد 

 (.103منهما اخلط الديواين، ولذلك فهو واضع قواعد اخلط الديواين)
بينها أي فراغ يسالالالالالالالمح بالضالالالالالالالافة حرف أو كلمة، وهلذا اسالالالالالالالتخدم وهو خط تزدحم فيه الكلمات وتتزاحم مبا ال ي ك 

بكثرة يف املكاتبات الرمسية واألوامر الصالالالالالالالالالالالالالالادرة من الدواوين احلكومية أو من السالالالالالالالالالالالالالاللطان، كما اسالالالالالالالالالالالالالالتخدم يف كتابة 
فيعة الر اإلجازات العلمية والتعيينات والفرمانات السلطانية )املراسيم امللكية( واملستندات والصكوك والرباءات والرتب 

، (104وقد كان قصالالالالر السالالالاللطان يضالالالالم خطاطني متخصالالالالصالالالالني يف كتابة اخلط الديواين)، وتقليد األومسة واإلنعامات
ه/ 860ذكرت عديد من الدراسالالات أن الذي طوره ووضالالع قواعده اخلطاط "إبراهيم منيف ال كي" حوايل عام وقد 

م(، 1481 -1451هال/ 886-855اتح" )م بعد فتح القسطنطينية يف عهد السلطان العثماين "حممد الف1455
وكان سالالالالرًا من أسالالالالرار القصالالالالور السالالالاللطانية يف اخلالفة العثمانية، مث انتشالالالالر بعد ذلك، وقد بدأ هذا اخلط يف التطور يف 

(" الذي جوده 105م، على يد اخلطاط "تاج زاده حممد جل )1519هالالال/ 926عصر السلطان "سليم األول" ت 
ن السالالالالالالاللطان سالالالالالالالليم، مث طوره من بعده عدد من اخلطاطني على رأسالالالالالالالهم: إمساعيل ووضالالالالالالالع قواعده، وكان كاتًبا بديوا

م، هدهد علي جل ، 1563هالالالال/ 971م، وقيل 1533هالالالال/ 940جل ، حسني علي جل ، مطراقجي نصوح ت 
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ل للبحوث والدراسات اإلسالمية: ، مركز امللك فيص103( لالستزادة انظر: حممد طاهر بن عبد القادر الكردي: تاريخ اخلط العريب وآدابه، ص 106)
، عفيف 5م، ص 1990، 1، حسن قاسم حبش: مجالية اخلط الديواين، دار القلم، بريوت، لبنان، طال 45، ص املخطوطاتاخلط العريب من خالل 

بوري: موسوعة اخلط ، كامل اجل74، 71، 39، فوزي سامل عفيفي: اخلط الديواين، ص 53البهنسي: معجم مصطلحات اخلط العريب واخلطاطني، ص 
، مصطفى بركات:" اخلط العريب أصوله، أنواعه، خطاطوه، 138، منصور بن ناصر العواجي: مجاليات اخلط العريب، ص 9العريب. اخلط الديواين، ص 

ص م، 2000سبتمرب -األول، أبريلجملة عامل املخطوطات والنوادر، عامل الكتب، مكتبة امللك عبدالعزيز العامة، الرياض، اجمللد اخلامس، العدد قضاياه"، 
تب، ، عبداهلل بن عبده فتيين: "دراسة مقارنة لألساليب املتبعة يف كتابة اخلط العريب"، حبث ضمن جملة عامل املخطوطات والنوادر، عامل الك32-31ص 

، حسان صبحي 55م، ص 2001سبتمرب -ال/ ابريله1422مجادى اآلخرة -مكتبة امللك عبدالعزيز العامة، الرياض، اجمللد السادس، العدد األول، احملرم
، جيهان صدقة سليمان حكيم: دراسة حتليلية مقارنة لتشكيالت اخلط الفارسي واخلط 430-429مراد: تاريخ اخلط العريب بني املاضي واحلاضر، ص ص 

ة ال بية، مكة املكرمة، جامعة أم القرى، وزارة التعليم العايل، الديواين واالستفادة منها يف ابتكار تصميمات معاصرة، رسالة ماجستري يف ال بية الفنية، كلي
، ناجي زين الدين: مصور اخلط العريب، الكتاب 234، علي آلب أرسالن: "اخلط العريب عند األتراك"، ص 3م، ص 2004اململكة العربية السعودية، 

، إدهام حممد حنش: املدرسة العثمانية لفن اخلط العريب، مكتبة اإلمام البخاري 380م، ص 2009، 3األول، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، طال
، الدسوقي حسن عيسى حممد: "إمكانية تكوين وحدات زخرفية مستحدثة من اخلط الديواين"، جملة العلوم 228م، ص 2012للنشر والتوزيع، القاهرة، 

، حممد جمذوب مصطفى إمساعيل: البناء اجلمايل للخط الديواين، ص 103م، ص 2014لسعودية، ، جامعة امللك عبدالعزيز، ا4، العدد 15اإلنسانية، جمال 
 .56-55، وليد سيد حسنني: فن اخلط العريب املدرسة العثمانية، ص ص 42
السنة األوىل، ندوة  ،3( لالستزادة انظر: خالد اجلالف: "خطاط من اإلمارات: حسني علي السري اهلامشي"، حبث ضمن جملة حروف عربية، العدد 107)

، حممد جمذوب مصطفى إمساعيل: البناء اجلمايل للخط الديواين، 20م، ص 2001ه/ ابريل 1422الثقافة والعلوم، ديب، اإلمارات العربية املتحدة، حمرم 
 .44ص 
 .97"، ص ( لالستزادة انظر: الدسوقي حسن عيسى حممد: "إمكانية تكوين وحدات زخرفية مستحدثة من اخلط الديواين108)

م، أما قمة نضجه فقد بلغها يف 17هالالالالالالالالالالالالالالالال/ 11تاج زاده جعفر جل ، مث اكتملت خصائص اخلط الديواين يف القرن 
 (.  106م حيث ظهرت أبدع مناذجه)19-18ال/ ه12القرن 

 (.107ومن أشهر مدارس اخلط الديواين: املدرسة ال كية، واملدرسة املصرية، واملدرسة العراقية)
ومتتاز حروف هذا اخلط باالنسالالالاليابية والرشالالالالاقة وميل احلروف وامتدادها باسالالالالتدارة إىل أسالالالالفل خط الكتابة، كما متتاز 

عن القاعدة، والتنوع يف شالالالالالالالكل احلرف، وال كيب والتقاطع، وترتب كلمات السالالالالالالالطر كله  بالطواعية واملرونة، واخلروج
مبيل جهة اليسالالالار مما يعطي مظهر االنطالق، وهو يعتمد يف تكوين حروفه على اإليقاع املتحرك، والشالالالكل الدائري، 

(، كما أن 108الفين)لذا حنس بالديناميكا املسالالالالالالالالالالالالالالتمرة واليت ميكن أن تتمدد يف كل مسالالالالالالالالالالالالالالالاحات اللوحة أو العمل 
، ال كي القريب من شالالالالالكل خط الرقعة حروفه وكلماته متيزت بأهنا خالية من الشالالالالالكل والزخرفة، ومن أنواعه: الديواين
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، عفيف البهنسي: معجم مصطلحات اخلط 121، 103( لالستزادة انظر: حممد طاهر بن عبد القادر الكردي: تاريخ اخلط العريب وآدابه، ص 109)
 .517، لؤي جنم جرجيس: "االجتاهات األسلوبية يف اخلط الديواين"، ص 36، فوزي سامل عفيفي: اخلط الديواين، ص 111العريب واخلطاطني، ص 

لسلطان ( مصطفى غزالن بك: من بلدة الباجور. منوفية، أخذ اخلط عن املرحوم "مصطفى الغر"، مث التحق بديوان املساحة، مث بالقصر امللكي أمام ا110)
سة حتسني اخلطوط، حسني، ويف القصر تعلم اخلط الديواين على يد األستاذ "حممود باشا شكري"، فنبغ فيه وعني رئيًسا لقلم التوقيع، وكان مدرًسا يف مدر 

م. 1938هال/ 1356وإلجادته يف اخلط الديواين وطريقته الفريدة يف جتويده أطلق على طريقته اسم اخلط الغزالين، وكان خطاطًا للملك فؤاد، توىف سنة 
لعريب واخلطاطني، ص ، عفيف البهنسي: معجم مصطلحات اخلط ا392-391حممد طاهر بن عبد القادر الكردي: تاريخ اخلط العريب وآدابه، ص ص 

، خالد 325، ص 1، حممود شكر اجلبوري: املدرسة البغدادية يف اخلط العريب، جال 10، كامل اجلبوري: موسوعة اخلط العريب. اخلط الديواين، ص 111
، 1راسات اخلط العريب املعاصر دراسة وثائقية للكتابات وأهم اخلطاطني يف عصر أسرة حممد علي، سلسلة د عزب، حممد حسن: ديوان اخلط العريب يف مصر

، حممد جمذوب مصطفى إمساعيل: البناء اجلمايل للخط الديواين، 334-327، ص ص م2010مركز دراسات الكتابات واخلطوط، مكتبة اإلسكندرية، 
 .48-47ص ص 

د املعايطة: الفنون والعمارة يف القرآن الكرمي ، ذكرى عبد العزيز أمح9( لالستزادة انظر: كامل اجلبوري: موسوعة اخلط العريب. اخلط الديواين، ص 111)
، إياد خالد الطباع: املخطوط العريب دراسة يف أبعاد 559، عبدالرحيم خلف عبدالرحيم: املقومات الفنية واجلمالية، ص 37وزخرفة املصحف الشريف، ص 

، حممد جمذوب مصطفى إمساعيل: البناء اجلمايل للخط الديواين، ص 37 م، ص2011الزمان واملكان، وزارة الثقافة، اهلياة العامة السورية للكتاب، دمشق، 
، عطية وزة عبود الدليمي: اخلط العريب والزخرفة اإلسالمية، ص 57-56، وليد سيد حسنني: فن اخلط العريب املدرسة العثمانية، ص ص 45-44ص 
127. 

هال، جملة 1332رفة بعض أنواع اخلطوط وذكر بعض اخلطاطني صنفها سنة لالستزادة انظر: مصطفى السباعي احلسيين: رسالة اليقني يف مع( 112)
فحة ص واخلطاطني،معجم مصطلحات اخلط العريب  :عفيف البهنسي، 110-109م، ص ص 2002، السنة الثالثة، لبنان، بريوت، 9الذخائر، العدد 

 .236-235ص ص ، ، علي آلب أرسالن: "اخلط العريب عند األتراك"64ص، 

(، ومن مميزاته أنه ممتد األلفات والالمات 110( نسالالالبة إىل "مصالالالطفى غزالن بك املصالالالري")109والديواين الغزالين)
 (.111ور هندسة الكتابة ودوراهنا أكثر من الديواين ال كي)وتأخذ احلروف طواًل أطول من ال كي، وظه

 خط الرقعة: •
م ويقال أنه مزيج بني خطي النسخ واهلمايوين، وقد ابتدعه األتراك، وكان 1481هالالالالالالال/886بداية ظهوره سنة  

هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال/ 886-855)واسالالالالالع االنتشالالالالالار يف الدولة العثمانية، وتطور هذا اخلط ابتداًء من عهد السالالالالاللطان حممد الفاتح
سالالالالالالبتمرب  29هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال/ 974ربيع األول  8-926شالالالالالالوال  15)مث السالالالالالاللطان سالالالالالالليمان القانوين م(،1451-1481
، وقد م(1789-1725هالالالالالالالالالالال/  1203-1137) والسلطان عبد احلميد األول م(،1566سبتمرب  1520-24

خان وضالالالالع قواعده بشالالالالكلها النهائي أبو بكر ممتاز بن مصالالالالطفى أفندي املسالالالالتشالالالالار معلم اخلط للسالالالاللطان عبد اجمليد 
 .(112) م1863 /هال1280العثماين يف سنة 

 :اخلط املغريب •
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عمر أفا، حممد املغراوي: اخلط املغريب تاريخ وواقع وآفاق، منشورات وزارة األوقاف والشاون اإلسالمية، مطبعة النجاح اجلديدة، زادة انظر: لالست( 113)
طوطات ، حممد عبد احلفيظ خبطة احلسين: اخلط املغريب بني التجريد والتجسيد. دراسة تارخيية فنية من خالل  36-24 ، ص صم2007الدار البيضاء، 

  .18-17ص ص م، 2013، 1مرينية وسعدية، مطبوعات أمينة األنصاري، فاس، طال
 .45-44نقالً عن: اهلياة العامة لدار الكتب والوثائق القومية: من نوادر  طوطات دار الكتب، ص ص  .مصاحف 25برقم سجل حمفوظ ( 114)

انتقل اخلط العريب إىل مشال إفريقيا بسالالالالالالالالالبب الفتوحات اإلسالالالالالالالالالالمية، ويرجع انتشالالالالالالالالالار اخلط العريب يف اجلزء الغريب من 
د املغرب العريب ويستعمل اخلط املغريب يف مشال إفريقيا وبال، ن نشروا اإلسالم بعد اعتناقهم لهإفريقيا إىل املغاربة الذي

وبالد األندلس، وخط بالد املغرب مشالالالتق من اخلط الكويف القدمي والذي قدم من اجلزيرة العربية وبالد الشالالالام وانتقل 
مع الفتوحات اإلسالالالالالالالمية، وكان سالالالالالالكان مشال إفريقيا الذين حيدهم من الشالالالالالالمال البحر األبيض املتوسالالالالالالط يسالالالالالالمون 

حات اإلسالالالالمية، بل كانت حياهتم الثقافية واالجتماعية شالالالبه بدائية، وهلذا الرببر، ومل يكن هلم خط يعرف أيام الفتو 
وقد مسي خطهم آنذاك خط القريوان نسبة إىل مدينة القريوان التس أنشات ، الكتابة العربية عن رضى وطواعية قبلوا
رية عندما انفصل م واليت كانت العاصمة السياسية للمغرب، ولقد اكتسبت هذه املدينة أمهية كب670هالالالالالالالالالالال/ 50سنة 

سن هبا اخلط العريب إىل حد املغرب عن اخلالفة العباسية وصارت عاصمة الدولة األغلبية ومركز املغرب العلمي، فتح
وبعد أن انتقلت عاصالالالالالالالالالمة املغرب من القريوان إىل األندلس ظهر فيها خط جديد مسي باخلط األندلسالالالالالالالالالي أو ، كبري

، قريوان الذي كانت حروفه مسالالالالالالالالتطيلةقوس األشالالالالالالالالكال بعكس خط الالقرط  نسالالالالالالالالبة إىل قرطبة، وهو خط مدور وم
واخلط املغريب خط مجيل على الرغم من أنه ال أوزان له وال مقاييس حتدد نسالالالالالالالالالالالالالالالب وأحجام حروفه، بل يعتمد على 
ذوق اخلطاط وإحسالالالاسالالاله الفين يف مد هنايات احلروف اليت تكتب حتت السالالالطر والعمل على اتسالالالاقها مع غريها عند 

، حرف الفاء تكتب أسالالالالالالالالالالالالالالفله نقطة واحدةالقاف املغربية تكتب بنقطة واحدة من فوق و أن  مميزاته:، ومن ةالكتاب
 .(113)األندلسي-القريواين-السوداين-اسيالف-اجلزائري-اخلط التونسي وينقسم اخلط املغريب إىل األنواع اآلتية:

 أشهر مناذج املصاحف املكتوبة باخلط املغريب:ومن  •

م بأمر املوىل الشريف علي جنل أمري املؤمنني 1712هالالالالالالالالالال/ 1124سنة مؤرخ املغريب مصحف مكتوب باخلط  -
سالالالالم، وهو  19×30وخليفته السالالالاللطان سالالالاليدي حممد بن السالالالاللطان عبد اهلل بن السالالالاللطان إمساعيل، أبعاده 

طرًا، وحمفوظ بدار سالالالالالالالالال 23ورقة ومسالالالالالالالالالطرته  263حملى مباء الذهب والياقوت على الطريقة األندلسالالالالالالالالالية يف 
 (26لوحة رقم )    . (114)صريةالكتب امل
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 .79-78ص ص  76وز دار الكتب املصرية، لوحة رقم نقالً عن: أمين فؤاد سيد: كن. رصيد مصاحف 25برقم سجل حمفوظ ( 115)
 .189-188( لالستزادة انظر: حسني حممد سليمان: ال اث العريب اإلسالمي دراسة تارخيية ومقارنة، ص ص 116)
 .247( شادية الدسوقي عبد العزيز: فن التذهيب العثماين يف املصاحف األثرية، ص 117)

هالالالالالالالالالالالالالالالال/ 1142سم مكتوب باخلط املغريب يرجع إىل املغرب العريب سنة  21× 31.5مصحف شريف أبعاده  -
 (27لوحة رقم )  . (115)م، وحمفوظ بدار الكتب املصرية1729-7301

فقد  رب العصالالالالالوروبعد هذا العرض ألنواع اخلطوط العربية املختلفة واملسالالالالالتخدمة يف كتابة املخطوطات العربية ع 
وجد أن هناك فروق بني خطوط الوراقني وخطوط املصالالالالالالالالالالالالالالنفني للكتب نفسالالالالالالالالالالالالالالها، وكان للمحدثني قلم  تزل دقيق 
احلروف م اص تسالالالالالالالالالالالالهل معه مقاربة السالالالالالالالالالالالالطور وتوفري الورق والرق لغالئهما يف كل وقت، وكان يسالالالالالالالالالالالالمى باملقرمط، 

ق والرقيق أي: الرفيع الصالالالالالغري، وكذلك تضالالالالالييق الفراغ بني واملكروه يف التحقيق والنسالالالالالخ واإلحياء الكتابة باخلط الدقي
السالالطور، ألن ذلك يرهق كبار السالالن، والضالالعاف النظر، ولذلك كان وضالالوح احلرف بكل إشالالاراته مهًما يف النسالالخ، 

أو  ،ولكن كانت هناك ظروف تفرض نفسالالالالالها للكتابة باخلط الصالالالالالغري، ومنها احلالة االقتصالالالالالادية للمؤلف أو الناسالالالالالخ
النسالالالالالالالخة ونسالالالالالالالخها، فالن كان يسالالالالالالالري العيش يكتب طط كبري، وإن كان فقري احلال فالنه يكتب باخلط  طالب حتقيق

لصالالالالالالالالالالالالالالغرمها وتداخل احلروف والكلمات مما  الرفيع، ويرفض العلماء حتقيق الكتب طط التعليق، وكذا خط املشالالالالالالالالالالالالالالق
 (.116)يصعب القراءة

 :ودورهم يف جودة كتابته وإخراجه صناع املخطوط العريب •
 الناسخ: •
عامة،  حددت املصالالالالالالادر التارخيية دور الناسالالالالالالخ وواجباته يف احلفاظ على جودة كتابة وإخراج املخطوط العريب 

 ، ومنها:واملصحف الشريف على وجه اخلصوص

ناسالالالخ املصالالالحف الشالالالريف البد وأن يكون على طهارة يف البدن والثوب واملكان، وأن يكتب كالم اهلل بأدب  -
س يف احلروف شالالالالالالالاليًاا، وأن تكون أدواته مرتبة وكاملة، وأن حيرص على وتعظيم وأن حيسالالالالالالالالن خطه، وال يطم

جودة بري القلم وإطالة جلفته وحتريف قطته، وحيافظ على اجللسالالالالالالالالالالالالة الصالالالالالالالالالالالالحيحة عند الكتابة، وحيذر من 
 .الكتابة على ضوء ضعيف، وأال  هد نفسه حىت ال يسأم، وال يسرع يف الكتابة، وحيسن التأين

 (.117)بالشاراته وتوجيهاته ويبالغ يف إكرامه ويكسب رضاه أن يتبع أستاذه ويعمل -



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 3, No: 1, 2019 

 
 36 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

                                                           

، اهلياة 209هال(: كتاب قوانني الدواوين، مجع وحتقيق: عزيز سولاير عطية، سلسلة الذخائر 606ابن ممايت ت  لالستزادة انظر: ابن ممايت )األسعد( 118)
هال(: معيد النعم ومبيد النقم، حتقيق وضبط وتعليق: حممد 771السبكي )تاج الدين عبد الوهاب ت ، 302م، ص 2012العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 
، حسن الباشا: الفنون اإلسالمية والوظائف 132-131م، ص ص 1996، 3هرة، طالحممد أبو العيون، مكتبة اخلاجني، القاعلي النجار، أبوزيد شل ، 

 .1177-1176، ص ص 3م، جال1966على اآلثار العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .8، ص اد سيد: كنوز دار الكتب املصرية( أمين فؤ 119)

، ه، ككتب أهل البدع واألهواءلمن حقه أال يكتب شالالالالالالالالالالالاليًاا من الكتب املضالالالالالالالالالالالالناسالالالالالالالالالالالالخ املخطوطات والكتب  -
وكذلك ال يكتب الكتب اليت ال ينفع اهلل تعاىل هبا، وكذلك كتب أهل اجملون، وغالًبا مسالالالالالالالالالالالالالالتكتب هذه 

ع دينه مما يسالالالالالالالتعطيه مسالالالالالالالتكتب كتب العلم، فيجب على الناسالالالالالالالخ أال يبياألشالالالالالالالياء يعطى من األجرة أكثر 
 بدنياه.

يف إجناز  شالالالالاليًاا رغبة ةأثناء الكتاب يفمن النسالالالالالاخ من ال يتقي اهلل سالالالالالبحانه وتعاىل ويكتب عن عجلة وحيذف  -
، إذا كان قد اسالالالالالالالالالالتؤجر على نسالالالالالالالالالالخه مجلة، وهذا خائن هلل تعاىل يف تضالالالالالالالالالالييع العلم، وجعل الكالم الكتاب

، وللذي استأجره يف سرقته منه هذا القدر، فعليه ضمان ضه غري مرتبط ببعض، وملصنف الكتاب يف ب هبع
 .نقصان الورق، وال أجرة له

لو اسالالالالالالتأجر ناسالالالالالالخ لنسالالالالالالخ كتاب فغري ترتيب األبواب، فالن أمكن بناء بعض املكتوب على بعض، بأن كان  -
ىن عليه، اسالالالالتحق بقسالالالالطه من األجرة، وإال فال عشالالالالرة أبواب، فكتب الباب األول آخرًا منفصالالالالاًل، حبيث يب

 شيء له.

، ويف من الزمنإذا استؤجر ناسخ على أن ينسخ ختمة أو كتاب بأجرة معينة، فتأخر الناسخ يف كتابتها مدة  -
جاد خطه، فهل له أن يطلب زيادة على تلك األجرة ألجل جودة خطه، أو خيتار الفسالالالالالالالالالالالالالالخ،  تلك املدة

 احد من األمرين، بل عليه كتابتها بتلك األجرة.فأفىت الشيوخ بأن ليس له و 

الذا مل يعني على فاختلف يف احلرب إذا من يسالالالالتأجر ناسالالالالًخا يبني له عدد األوراق واألسالالالالطر يف كل صالالالالفحة، و  -
  (. 118من يكون، فاألصح الرجوع إىل العادة، فالن اضطربت وجب البيان، وإال فيبطل العقد)

 :الوراق •
والسالالالالالالالالريانية  العصالالالالالالالالر العباسالالالالالالالالي وشالالالالالالالاليوع حركة ال مجة من اليونانية والفارسالالالالالالالالية كان الزدهار حركة التأليف يف 

إىل اللغة العربية أن نشالالأت مهنة اشالالتق امسها من الورق الذي عرف يف مسرقند وصالالنع،  (119)والسالالنسالالكريتية والالتينية



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 3, No: 1, 2019 

 
 37 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

                                                           

حممد أمحد دمهان: ، 1321، ص 3حسن الباشا: الفنون اإلسالمية والوظائف، جال، 132معيد النعم ومبيد النقم، ص السبكي: ( لالستزادة انظر: 120)
حيىي وهيب ، 155م، ص 1990، 1معجم األلفاظ التارخيية يف العصر اململوكي، دار الفكر املعاصر، بريوت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سورية، طال

، خري اهلل سعيد: وراقو بغداد يف العصر 66-65م، ص ص 1998، 1ي، بريوت، طالإلسالمية، دار الغرب اإلسالماجلبوري: الكتاب يف احلضارة ا
 .185-181العباسي، ص ص 

 .275-247( خري اهلل سعيد: وراقو بغداد يف العصر العباسي، ص ص 121)

تغلوها باسالالالالالالالالم مث انتقلت صالالالالالالالالناعته إىل بغداد وبعض احلواضالالالالالالالالر اإلسالالالالالالالالالمية، فعرفت هذه املهنة بالوراقة، وعرف مشالالالالالالالال
الوراقني، والوراقة: هي معاناة الكتب باالنتسالالالالاخ والتصالالالالحيح والتجليد وسالالالالائر األمور الكتبية والدواوين، والوراق: هو 

ا، الناسالالخ أو  من يكتب املصالالاحف وكتب احلديث وغريها، وقد يقال ملن يبيع الورق وهو الكاغد ببغداد الوراق أيضالالً
 (.120متصلة ببيع الورق واألقالم وأنواع احلرب واملداد، وكل ما له صلة بالكتابة)ولعل البدايات األوىل للوراقة كانت 

عدم خلط أصالالالناف -احملافظة على سالالالر املهنة-منع الغش-الطهارة-ومن أخالق الوراقني: حسالالالن األخالق يف العمل
عدم النسخ -اذبةعدم نسخ األمور الك-احلذر يف النسخ-مراقبة العمل-معرفة املضمون قبل النسخ-األوراق ببعضها

حترمي النسالالالالخ يف -النصالالالالح يف النسالالالالخ-اسالالالالتخدام احلرب مبا يوافق كل نوع من الورق-وضالالالالوح اخلط يف النسالالالالخ-للظاملني
جتنب -االلتزام باآلداب العامة-التمسالالالالالالالالالالالك برأي اجلماعة يف نسالالالالالالالالالالالخ اخلتمة-ترك العمل عند مساع اآلذان-املسالالالالالالالالالالالجد

احملافظة على -ذي يصالالاللح للكتابة كحشالالالو يف عملية التجليدعدم اسالالالتخدام الورق الشالالالريف أو ال-املفاسالالالد يف العمل
 (.121عدم التجليد ألهل األديان الباطلة)-ترتيب الكراريس وعدم القبول باخلطأ

  :املصور •
هو صالالالالالالالالانع الصالالالالالالالالورة ومعناها الشالالالالالالالالكل، وقد تطلق على صالالالالالالالالانع الشالالالالالالالالكل باأللوان أو باخلرط أو أو الرسالالالالالالالالام املصالالالالالالالالور 

انت مكانة املصور كإطالق املصور على صانع الشكل باألوان أو باخلطوط، و بالتجسيم، غري أن العرف جرى على 
أن يفرغ الناسالالالالالالالالخ أو اخلطاط إىل أقل من مكانة اخلطاط واملذهب واجمللد، وكان املصالالالالالالالالور تابًعا للخطاط، فهو ينتظر 
فحات ه له من مسالالالالالالالالاحة يف صالالالالالالالالمن كتابة املخطوط، مث يبدأ هو بتوضالالالالالالالاليح النصالالالالالالالالوص بالتصالالالالالالالالاوير يف حدود ما ي ك

، والتصالالالاوير اليت جاءت يف املخطوطات اإلسالالالالمية إما أن تكون تصالالالاوير توضالالالح نصالالالوص الكتب العلمية املخطوط
وهي تصالالالالاوير توضالالالاليحية ال جمال لإلبداع الفين فيها، وهي رسالالالالوم كتب النبات والطب واجلغرافية واهلندسالالالالة، وإما أن 

فين أكثر متيزًا ووضالالالالوًحا، ذلك ألن املصالالالالور مل يكن يعين تكون تصالالالالاوير لتزويق الكتب األدبية، ويظهر فيها الطابع ال
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حيىي وهيب اجلبوري: الكتاب يف احلضارة اإلسالمية، ، 1106-1104، ص ص 3حسن الباشا: الفنون اإلسالمية والوظائف، جال( لالستزادة انظر: 122)
، دائرة الثقافة واإلعالم، الشارقة، )حماولة لتأصيل مجايل واجتماعي للخط العريب( ، شاكر لعي : اخلط العريب نظرية مجالية وحرفة يدوية292-279ص ص 

 .141-139م، ص ص 2007اإلمارات العربية املتحدة، 
 .111-110نقالً عن: اهلياة العامة لدار الكتب والوثائق القومية: من نوادر  طوطات دار الكتب، ص ص . جغرافيا 199برقم سجل حمفوظة ( 123)
نقاًل عن: وفاء الصديق ومأمون فنصة: السلطان الناصر صالح الدين األيويب بني القاهرة ودمشق، سلسلة . 18236برقم سجل حمفوظة ( 124)

 .92، ص 2009، مطابع اجمللس األعلى لآلثار، القاهرة، 65ن العدد منشورات متحف الطبيعة واإلنسا
 .233-232نقالً عن: أمحد الشوكي: دليل متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة، ص ص . 3907برقم سجلحمفوظة ( 125)
، جملة االحتاد "مناذج من املخطوطات العربية( لالستزادة انظر: حنان عبد الفتاح حممد مطاوع: "األلوان وداللتها يف احلضارة اإلسالمية مع تطبيق على 126)

 .435-429م، ص ص 2017 القاهرة، ،18العام لآلثاريني العرب، العدد 

مت كما ،  بتوضيح النص بل تنصرف عنايته إىل رسم صور مجيلة تتجلى فيها مهارته، فيضفي على الكتاب طابًعا فنًيا
       (.122)أيًضا تزويق الكتب التارخيية

 :واألدبية ومن أشهر تصاوير الكتب العلمية •

م، وقد كتبت 957هالالالالالالالالالالالالالالالال/ 346ملمالك لالصطخري املعروف بالكرخي توىف سنة ورقة من كتاب املسالك وا -
 (31لوحة رقم ).(123)م، وحمفوظة بدار الكتب املصرية7314هال/ 878بقلم معتاد يف سنة 

سالالم مكتوبة طط النسالالخ ومزوقة بالتصالالاوير من مصالالر ترجع إىل  16×24ورقة من  طوطة الفروسالالية أبعادها  -
 (32لوحة رقم ).(124)ظة مبتحف الفن اإلسالمي بالقاهرةم، وحمفو 15هال/9أواخر القرن 

م، 16هالالالالالالالالالالالالالالالالالالال/10صالالالالفحتان من  طوط األدوية املفردة للغافقي، يرجع إىل تركيا يف العصالالالالر العثماين من القرن  -
 (33لوحة رقم ). (125)ظ مبتحف الفن اإلسالمي بالقاهرةحمفو 

ملدرسالالالالة العربية أوىل مدارس التصالالالالوير لقد ازدهرت وتنوعت مدارس التصالالالالوير اإلسالالالالالمية، ومن أشالالالالهرها احًقا  
العراق يف مجيع أحناء العامل اإلسالالالالالالالمي ك اإلسالالالالالالالمي يف تزويق الكتب واملخطوطات امللونة، وانتشالالالالالالرت مراكزها الفنية

وسالالورية ومصالالر وإيران ومشال أفريقيا واألندلس، وقد تأثر اسالالتخدام املصالالور لأللوان بالفكر اإلسالالالمي الذي يبعد عن 
باسالالتخدام األلوان الزاهية الرباقة يف تنفيذ رسالالومه، كاللون األزرق واألخضالالر والوردي واألمحر واألسالالود  يعالتمثيل الواق

اإلسالمية يف  املختلفة واملتعاقبة عرب العصور ةوالذه ، مث انتشر استخدام األلوان يف مجيع مدارس التصوير اإلسالمي
الفين والفكري طط اللونية، وكان لكل لون داللته ورمزه اخلاسالالالالالالالتخدام إىل ما عرف ب شالالالالالالالرق وغرب العامل اإلسالالالالالالالالمي

 (.126والديين والعقائدي والسياسي واالجتماعي)
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 .126( سامح فكري البنا: الفنون اإلسالمية دراسة يف جتليد املخطوطات يف العصور اإلسالمية. العصر التيموري، ص 127)
 .1023، ص 3حسن الباشا: الفنون اإلسالمية والوظائف، جال( 128)
م، ويف عام 1015هال/406م يف املنصورية، وملك باحملمدية يف سنة 1007هال/398( املعز بن باديس من دولة بين زيري يف مشال إفريقية، ولد سنة 129)

م، 1061هال/453م خلع طاعة الفاطميني، تلك الطاعة اليت كان يدين هبا هو وأسالفه، وخطب للخليفة القائم بأمر اهلل، وتويف سنة 1048هال/440
"عمدة الكتاب يف صفة  ينسب إليه خطأ كتاب "النفحات القدسية"للحسن بن أيب القاسم بن باديس، و"عمدة الكتاب وعدة ذوي األلباب"، وبعنوان:
ب بكر، دار املعارف، القاهرة، احلرب واألقالم واخلط". لالستزادة انظر: كارل بروكلمان: تاريخ األدب العريب، ترمجة: رمضان عبدالتواب، مراجعة: السيد يعقو 

 .107، ص 5، د.ت.، جال2طال
 .263( لالستزادة انظر: حيىي وهيب اجلبوري: الكتاب يف احلضارة اإلسالمية، ص 130)
 .100م، ص 1991، 3هال(: أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم، مكتبة مدبويل، القاهرة، طال380( املقدسي )حممد بن أمحد املعروف بالبشاري ت 131)

 :اجمللد •
اعترب عمل اجمللد يف فنون الكتاب متمًما لعملي اخلطاط والرسالالام أو املزوق، فوقع على كاهل اجمللد مسالالؤولية احلفاظ 

 (.127ارجي، حبيث يتالئم مع قيمة الكتاب وحمتوياته)على أوراق الكتاب من التلف، والعناية مبظهره اخل
فاشالالتهر يف عصالالر اخلليفة املأمون العباسالالي جملد كان يدعى "ابن أيب اهلربش" وكان  ،وقد وصالاللتنا أمساء بعض اجمللدين

  (.128يعمل يف خزانة املأمون املسماة "خزانة احلكمة")
، وكان مييل ططه إىل أوضاع (129)"املعز بن باديس"بالط  "علي بن حممد الوراق" كان يف أيًضا: ومن أشهر اجمللدين

، وكانت تعاصالالالالالالالره يف البالط "درة الكاتبة" الكتابة البغدادية الراقية يف عصالالالالالالالره، مع اتقانه الرسالالالالالالالم والتجليد والتذهيب
"كتب هذا  وكان مما أنتجاه مًعا مصالالالالالالالالالحًفا عرف باسالالالالالالالالالم )مصالالالالالالالالالحف احلاضالالالالالالالالالنة( مكتوب على ورقته األخرية عبارة:

  (.130ف ورمسه وذهبه وجلده علي بن أمحد الوراق للحاضنة اجلليلة حفظها اهلل على يد درة الكاتبة")املصح
ومن الذين قاموا بتجليد الكتب يف بالد اليمن املقدسي فذكر يف كتابه "أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم ما نصه: 

)مادة ري عدن مصالالالالحًفا أجلده فسالالالالألت عن األشالالالالراس"وباليمن يلزقون الدروج ويبطنون الدفاتر بالنشالالالالا، وبعث إيل أم
بالعطارين، فلم يعرفوه، ودلوين على احملتسب، وقالوا: عساه يعرفه، فلما سألته، قال: من أين أنت   الصقة كالنشا(

قلت: من فلسالالالالالالالالالالطني، قال: أنت من بلدة الرخاء، لو كان هلم أشالالالالالالالالالالراس ألكلوه، عليك بالنشالالالالالالالالالالا، ويعجبهم التجليد 
عندما زار يفهم من النص أنه و ( 131فيه األجرة الوافرة، رمبا كنت أعطى على املصالالالالالالالحف دينارين") احلسالالالالالالالن ويبذلون

هبذا التجليد احلسالالالالن، وكانوا  عجب أهل اليمن، وأيد الكتباشالالالالتغل بتجلسالالالالي بالد اليمن وطاصالالالالة مدينة عدن املقد
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 .242( لالستزادة انظر: ربيع حامد خليفة: الفنون الزخرفية اليمنية يف العصر اإلسالمي، ص 132)
 .1073-1072، ص ص 3( حسن الباشا: الفنون اإلسالمية والوظائف، جال133)
 .133( السبكي: معيد النعم ومبيد النقم، ص 134)
 .16ثرية، ص ( شادية الدسوقي عبد العزيز: فن التذهيب العثماين يف املصاحف األ135)
 .218-217( شادية الدسوقي عبد العزيز: فن التذهيب العثماين يف املصاحف األثرية، ص ص 136)

دينارين عن جتليد املصالالالالالالالالحف من ارب ما يقبل يعطون املقدسالالالالالالالالي الكتب ليجلدها مقا يبذلون فيه أجرًا كبريًا، فكانوا
 (.132الواحد)
 املذهب: •

هو أحد فناين الكتاب اإلسالمي، وعمله هو تذهيب املخطوطات أي تزويقها بصفائح الذهب، وقد ظهر املذهب 
 (.133يف جمال الفنون بعد اخلطاط، وكانت طائفة املذهبني يف املرتبة اليت تلي اخلطاطني من حيث األمهية)

ومن  (134)أال يذهب غري املصالالالالحف ذهيب باملصالالالالحف الشالالالالريف ملكانته وقدسالالالاليته، ومن حق املذهبارتبط فن التو 
م حمفوظ يف مكتبة 900هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال/283أقدم األمثلة لتذهيب املصالالالالالالالالاحف هو مصالالالالالالالالحف من الرق يرجع حلوايل سالالالالالالالالنة 

  .(135شيس بييت يف مدينة دبلن باليرلنده)
ة أو نقابة لينظروا فيما يتعلق حبرفتهم كنوعية إنتاجهم وكان املشالالالالالالالالالالالالالالتغلون حبرفة التذهيب  تمعون يف تنظيم أو طائف

وكيفية احلصالالالالالالالالالالالول على املواد اخلام الالزمة هلا، حيث إن الفرد الواحد ال ميكن أن ميارس نشالالالالالالالالالالالاطه إال إذا كان منتمًيا 
 (.136لطائفة حيتمي بظلها وخيضع لتقاليدها ونظمها)

 : العربيةطرق زخرفة املخطوطات  •
طرق عديدة وصالالالالالالالالالالالالالالالل الفنان إىل القمة يف إتقاهنا، ومن أهم الطرق اليت  العربيةخطوطات اسالالالالالالالالالالالالالالتخدمت يف زخرفة امل

املركب -الرش-التحليل-التشالالالالالالالالعري-ال صالالالالالالالاليع-اسالالالالالالالالتخدمت إحداها منفردة أو جمتمعة مع بعضالالالالالالالالها البعض )التذهيب
حد أو عدة القطع(، وقد نتج عن هذ الطرق جمموعة من الزخارف، ومنها: اجلدول، وهو عبارة عن خط وا-اللون

خطوط حتصالالر بداخلها الصالالفحات املكتوبة، والكمند: وهو عبارة عن مسالالاحة بيضالالاء حمصالالورة بني جدولني خارجي 
ا السالالالرلوح أو رأس الصالالالفحة وهي عبارة  وداخلي، مث تذهب هذه املسالالالاحة مباء الذهب أو تلون باأللوان، ومنها أيضالالالً

نوعة توضالالالالالالالالالالع حول العنوان الرئيسالالالالالالالالالالي للمخطوط، كما عن زخرفة من أشالالالالالالالالالالكال هندسالالالالالالالالالالية أو فروع نباتية أو أزهار مت
ا وجدت زخرفة الشالالالالالمسالالالالالة وهي عنصالالالالالر زخريف على  وجدت زخارف حول رأس الفصالالالالالل أو عناوين الفصالالالالالول، وأيضالالالالالً
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 .50-39ص  ص، م2002، 1سامي حممد نوار: فن صناعة املخطوط الفارسي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، طال( 137)
صالح الدين شريزاد: "زخارف ومنمنمات يف ، 272-271 احلضارة اإلسالمية، ص ص حيىي وهيب اجلبوري: الكتاب يف( لالستزادة انظر: 138)

دورة التدريبية املخطوطات اإلسالمية"، حبث ضمن كتاب مهارات حرفية وفنية يف ال اث الوطين والفنون اإلسالمية، األحباث واحملاضرات اليت ألقيت يف ال

شالالكل دائرة، أو على شالالكل بيضالالي تكون عادة مذهبة ومرصالالعة بزخارف إشالالعاعية خترج من جوانبها مما جعلها تشالالبه 
ط الشمسة عنوانًا يتضمن اسم صاحب املخطوط، أو اسم من خط من أجله، قرص الشمس، وغالبا ما جند يف وس
ربع السرة(، وعادة ما توجد يف ظهر الصفحة األوىل -نصف السرة-)رأسا السرة كما ظهرت زخرفة السرة وأجزائها

 للمخطوط، ويكون موقع السالالالرة يف وسالالالط الصالالالفحة، وأجزاء السالالالرة فتوضالالالع يف أركان الصالالالفحة، وحتوي السالالالرة عنوان
 (.137الكتاب أو املخطوط والغاية من تأليفه)

 زخرفة املصحف الشريف: •
ملكانة املصالالالالاحف وقدسالالالاليتها فقد أوالها املسالالالاللمون عناية خاصالالالالة ابتداًء بكتابة آيات وسالالالالور القرآن الكرمي، فقد  نظرًا

ف بتزيني ومن بعده يقوم املزخر كان اخلطاط يعرض مجال خطه وسالالالالالالالالالحر قلمه يف كتابة كالم اهلل_سالالالالالالالالالبحانه وتعاىل_
 املساحات والفراغات امل وكة بزخارف مذهبة وملونة، ومن أماكن وجودها:

الورقة األوىل اليت تلي الغالف، وأحيان تكون ورقتان فيهما آية أو آيات من كتاب اهلل، ويف هناية املصالالالالالالالحف  -
ا ورقة أو ورقتان عليهما إشالالالالالالالالالالالارة إىل من طلب إجناز هذا املصالالالالالالالالالالالحف، وهو عادة ما يكون م ن ذوي أيضالالالالالالالالالالالً

 .)املصاحف اخلزائنية( السلطة أو اجلاه

الصالالفحتان اليت عليهما سالالورة الفاحتة وآيات من سالالورة البقرة فهما من أثرى صالالفحات املصالالحف زخرفة، ولو  -
 ططوط بسيطة مع التذهيب.

، ويشالالالالتمل على أوائل السالالالالور، وتكون الزخرفة على هياة شالالالالريط بعرض الصالالالالفحة وبنفس طول أسالالالالطر الكتابة -
 ة وعدد آياهتا.اسم السور 

 فواصل السور وفواصل اآليات. -

 .، وأيًضا عالمة السجدةالفصالت أو الوقفات وهي إشارة على هناية اآلية -

 اخلطوط اليت حتدد مساحة الكتابة داخل الصفحة، وغالًبا ما تكون مذهبة وتسمى باجلداول. -

 (.138حواشي الصفحات الداخلية تكون ملونة ومذهبة) -
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م، 2001حممد النابودة، حممد فاتح صاحل زغل، مركز زايد لل اث والتاريخ، اإلمارات العربية املتحدة، م، إعداد: حسن 2000يوليو  12-يونيو 19الرابعة 
 .75-74ص ص 

 .302، ص 2( حسن الباشا: دراسات يف اجللود والتجليد، املوسوعة، جمال139)
 .273-272، ص ص 1، جمال( لالستزادة انظر: عبد العزيز عبيد الرمحن مؤذن: فن الكتاب املخطوط يف العصر العثماين140)
 .80-77"، ص ص أدوات كتابة وجتليد وتذهيب املخطوط اإلسالمي( لالستزادة انظر: عالء الدين عبدالعال عبد احلميد: "141)
 ( اجلمع دفوف، والدف جمموعة من أوراق مستعملة ملصقة بعضها ببعض، وتلصق بني الكسوة اخلارجية والكسوة الداخلية أو البطانة لعمل مسك142)

سامح فكري البنا: الفنون اإلسالمية دراسة يف جتليد  للغالف، ولتثبيته باملالزم الداخلية للكتاب، وهذه الدفوف هي اليت يلصق عليها اجللد. لالستزادة انظر:
 .   31ص  2املخطوطات يف العصور اإلسالمية. العصر التيموري، هامش رقم 

ة اليت كثر اسالالالتخدامها لتزيني أغلفة الكتب عامة واملصالالالاحف على وجه اخلصالالالوص يف العصالالالر ومن الزخارف اهلندسالالالي
اململوكي األشالالالالكال النجمية املتعددة األضالالالالالع، وكانت املناطق اهلندسالالالالية متأل بزخارف نباتية مورقة، وال سالالالاليما تلك 

 (.139الزخرفة اليت عرفت باسم "األرابيسك")
 :العربيةجتليد املخطوطات 

التجليد يف تطوره وتقدمه بتطور شالالالالالالكل الكتاب يف العصالالالالالالر اإلسالالالالالالالمي، والذي ارتبط بدوره بتقدم وتطور  ارتبط فن
 (.140على مر العصور) والتلوين والتجليد والتذهيبمواد وأدوات الكتابة 

، ، وحجر املسالالالالالالالن، واملقراض)الرخامة( قد تعددت األدوات واآلالت املسالالالالالالالتخدمة يف عملية التجليد ومنها: البالطةف
والشالالالالالالالفاء، واملقص، والكازن، واإلبر، واملنفذ، وامللف، والرزم، واملشالالالالالالالط )أداة التمحيط(، واملقدة، والشالالالالالالالفرة، واملربد، 

والقازان أو جممع والنصالالاب، واملالزم، وامللصالالقة، واملصالالقلة، واملكبس، وحجر الربكان، واملطرقة، والسالاليف، واملعصالالرة، 
والبياكري، ومفردها بيكار، )القبطال(، مهياة لشالالالالالالالالالالد امللزم وحله، واملسالالالالالالالالالالاطر وحديدة قويةالغراء أو وعاء طبخ الغراء، 

 .(141)وأيًضا احلديد الذي للنقش، مث نقط النقش
، بينهما كعب الورق املقوى من (142أو دفتني) من اخلشب ففي بداية األمر كانت أوراق املخطوط جتمع بني لوحني

من ليف النخيل احية القاعدة ومير بكل ثقب منهما خيط رفيع حبيث يتم ثقب اللوحني يف مكانني متباعدين من ن
حىت ينفذ إىل اللوح اآلخر من الناحية  املخطوط Codexأو صالالالالالالالالحائف  يبدأ بأحد اللوحني، مث خترز به صالالالالالالالالحف

وأضالالالالالالالاليف إىل ، أو املصالالالالالالالالريني وقد أخذ العرب هذه الطريقة البدائية يف التجليد عن األحباش واألقباط، املقابلة فيعقد
الذهب والفضالالالالة املرصالالالالعة باألحجار الكرمية،  التجليد البدائي كسالالالالوة من الرق أو القماش أو صالالالالفائح من معدن هذا
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ن التجليد عند املسلمني، اجلمهورية العراقية، وزارة الثقافة واإلعالم، املؤسسة العامة لآلثار وال اث، اعتماد يوسف القصريي: ف( لالستزادة انظر: 143)
، سامح فكري البنا: الفنون اإلسالمية دراسة يف جتليد 38، ص 1جالأمين فؤاد سيد: الكتاب العريب املخطوط وعلم املخطوطات، ، 5م، ص 1979بغداد، 

 .108 ،104 ، صمية.العصر التيموريلعصور اإلسالاملخطوطات يف ا
، حسن الباشا: دراسات يف اجللود والتجليد، املوسوعة، 250-249احلضارة اإلسالمية، ص ص  ( لالستزادة انظر: حيىي وهيب اجلبوري: الكتاب يف144)
 .300، ص 2جمال
 .227، ص تطور الكتابة اخلطية العربية :حممود عباس محوده( 145)
 .301، ص 2يف اجللود والتجليد، املوسوعة، جمال ( حسن الباشا: دراسات146)
 .302-301، ص ص 2( حسن الباشا: دراسات يف اجللود والتجليد، املوسوعة، جمال147)

، مث أضالالالالالاليف إىل ذلك كله قفل أو إبزمي واحًدا أو أكثر، ليمكن من غلق الكتاب اجمللد غلًقا وأحيانًا بالقماش املطرز
  (.143حمكًما)

يف األديرة والكنائس الهتمامهم طاصالالالالة كتب كان عند أقباط مصالالالالر، و فن تغليف أو جتليد اللويعتقد أن أول ظهور 
، وإن أقدم ما عرف من ماًما كبريًا عند رهبان األديرةبنسالالالالالالالالالالالالالالخ وجتليد الكتاب املقدس، وكان هذا الفن قد نال اهت

يف  أغلفة الكتب كانت من صالالالالالالالالالالالالالالنع األقباط، ويعترب فن التجليد القبطي األصالالالالالالالالالالالالالالل الذي أخذ عنه التجليد واجمللدون
 (.144العامل اإلسالمي)

وكان التجليد يف زمن اخلليفة املأمون العباسالالالالي مسالالالالتقاًل عن غريه من فنون الكتاب حي فه أناس ذو خربة ودراية، وما 
زال يعين بأمر الكتب واملكتبات حىت كانت بعض خزائنه تشتمل على أكثر من مائة ألف كتاب جملد جيدة النسخ 

 (.145والتجليد)
العاشالالالالر امليالدي انتشالالالالرت صالالالالناعة التجليد يف مصالالالالر، وجاء صالالالالناع من بالد احلجاز -لقرن الرابع اهلجريومنذ بداية ا

د الطائف اليت و قدموا إىل مصالالالالالالالالالالر وأقاموا يف حارة احلسالالالالالالالالالالينية، حيث أنشالالالالالالالالالالاوا مدابغ صالالالالالالالالالالنعوا هبا جلوًدا على منط جل
 (.146اشتهرت بالدباغة)

واليت ترجع إىل أواخر العصالالالالر األيويب وتشالالالالتمل على زخارف من وبدار الكتب املصالالالالرية مناذج ألغلفة الكتب املؤرخة 
اخلارج، أما من الداخل فمبطنة بصفحة من اجللد املبشور خالية من الزخرفة، ويفصل بني الغالف اخلارجي والبطانة 

 (.147الداخلية دفوف من الورق املستعمل)
وتشالالالالالهد بذلك اجللود اليت وصالالالالاللتنا من هذا ك، ومن العصالالالالالور اليت شالالالالالهدت تقدًما كبريًا يف فن التجليد عصالالالالالر املمالي

العصر، وفيه اختذت زخرفة الغالف منطًا ثابًتا من حيث تقسيمه إىل منت وإطار وركن، واشتماله على لسان راسي 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 3, No: 1, 2019 

 
 44 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

                                                           

 .302، ص 2( حسن الباشا: دراسات يف اجللود والتجليد، املوسوعة، جمال148)
لالستزادة انظر:  وضممت بعضه إىل بعض، فقد كتبته.( يسمى الكتاب كتابًا لتأليف حروفه، وانضمام بعضها إىل بعض، وكل شيء مجعته 149)

 .23-22، ص ص : رسالة اخلط والقلمالدينوري
متفقد الفنون األهلية -هال(: صناعة تسفري الكتب وحل الذهب، تعليق: املسيو ريكار1029أبو العباس أمحد بن حممد ت ) ( لالستزادة انظر: السفياين150)

  .Librairie Orientaliste Paul Geuthner, Paris, deuxieme Edition, 1825, P.1ومدير متحف اآلثار بفاس، 
هال(: عمدة الكتاب وعدة ذوي األلباب )فيه صفة اخلط واألقالم واملداد والليق واحلرب 454التميمي الصنهاجي )املعز بن باديس ت  ( ابن باديس151)

م مكية، نشر جممع البحوث اإلسالمية، إيران، مشهد، مؤسسة الطبع والنشر يف اآلستانة واألصباغ وآلة التجليد(، حققه وقدم له: جنيب مايل اهلروي، وعصا
 .11-10، ص ص صناعة تسفري الكتب وحل الذهبفياين: ، الس98، 95هال، ص 1409، ذو القعدة 1الرضوية املقدسة، طال

 .60، لوحة رقم 2، جمالفن الكتاب املخطوط يف العصر العثمايننقالً عن: عبد العزيز عبيد الرمحن مؤذن: ( 152)
 .14، لوحة رقم 189نقالً عن: يوهنس بيدرسن: الكتاب العريب منذ نشأته حىت عصر الطباعة، ص ( 153)
 .12، لوحة رقم 187نقالً عن: يوهنس بيدرسن: الكتاب العريب منذ نشأته حىت عصر الطباعة، ص ( 154)

األضالالالالالع وبطانة، ومتيزت أغلفة املصالالالالاحف والربعات الشالالالالريفة بتحليتها بالزخارف اهلندسالالالالية املتشالالالالابكة واليت تغطي 
باإلضالالالالافة إىل عمل نقاط ذهبية مضالالالالغوطة، ويف بعض األحيان كانت تتوسالالالالط الغالف شالالالالكل جامة  جلدة الغالف،

، أمالا حواف الغالف فكالانالت أو منطقالة مزخرفالة بقطع رقيقالة من اجللالد على هياالة زخرفالة نبالاتيالة فوق أرضالالالالالالالالالالالالالاليالة ملونالة
 (.148)ختصص غالًبا للوحدات اهلندسية والكتابات
( باجللد، أو 149تب ازدهارًا كبريًا حىت حتولت من جمرد كسالالالالالالالالالوة للكتاب)وقد ازدهرت صالالالالالالالالالناعة تسالالالالالالالالالفري أو جتليد الك

جعل سالالالالالالالفر حلفظه إىل فن مجيل مشل جمموعة من الزخارف النباتية واهلندسالالالالالالالية والكتابية، إىل أن وصالالالالالالالل إىل زخارف 
ر قبل األرابيسالالالالالك باإلضالالالالالافة إىل اسالالالالالتخدام التلوين والتذهيب إلبراز تلك الزخارف، حبيث أصالالالالالبح الكتاب متعة للنظ

 (.150الفكر)
ذكرت املصالالالالالادر اليت تناولت صالالالالالناعة التجليد كل ما حيتاج إليه ملتمس هذه الصالالالالالناعة من سالالالالالرعة الفهم وجودة  وقد

 .(151النظر وحالوة اليد وترك السرعة والتثبيت والتأين وحسن اجللوس ومالحة اإلستمالة وحسن اخللق )
      
 صناعة التجليد اإلسالمي:حل أدوات ومراومن أشهر ما وصلنا من تصاوير توضح  •

 (34لوحة رقم )    . (152)تصويرة توضح مناذج من أدوات التجليد -

 (35لوحة رقم )  . (153)تصويرة توضح عامل فين يقوم بصنع مسند خش  للكتاب -

 (36لوحة رقم )  . (154)تصويرة توضح عامل فين يقوم بربد وتسوية أطراف الكتاب -
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 .13، لوحة رقم 188عصر الطباعة، ص نقالً عن: يوهنس بيدرسن: الكتاب العريب منذ نشأته حىت ( 155)
شادية الدسوقي عبد العزيز: فن التذهيب العثماين يف املصاحف األثرية،  ،302، ص 2حسن الباشا: دراسات يف اجللود والتجليد، املوسوعة، جمال (156)

 .109العصر التيموري، ص سامح فكري البنا: الفنون اإلسالمية دراسة يف جتليد املخطوطات يف العصور اإلسالمية. ، 18-17ص ص 
 .257-251( لالستزادة انظر: حيىي وهيب اجلبوري: الكتاب يف احلضارة اإلسالمية، ص ص 157)

 (37لوحة رقم ). (155)الكتاب، وختم الزخرفة عل الغالفتصويرة توضح عامل فين يقوم بتجليد  -
 العريب: الكتابشكل وحجم أغلفة أو جلدة 

 انقسمت أغلفة الكتب من حيث الشكل إىل ثالثة أنواع: 

 م1182 هالالالالالالالالالالالالالالال/578، ومن أمثلته مصحف نسخ يف مدينة بلنسية باألندلس سنة املربع أو القريب من املربع -
  .املصحف حمفوظ يف مكتبة جامعة اسطنبول سم، وهذا18.5× 17.5ويبلغ حجمه 

 .، ويعرف هذا الكتاب بالفورمة اإليطاليةويتميز بأن عرضه أكرب من طوله )السفيين( األفقي -

 .، ويعرف بالفورمة الفرنسيةالعمودي وطوله أكرب من عرضه -
لعمودي منذ القرن وقد عرفت هذه األشكال الثالثة يف العصور اإلسالمية األوىل، مث شاع استخدام الشكل ا 

احلادي عشالالالر امليالدي، ومتيزت جلود الكتب بالكعوب املسالالالتوية غري البارزة، ومبسالالالاواهتا يف احلجم -اخلامس اهلجري
 (.156لورق الكتاب، وباشتماهلا على امتداد يف اجلانب األيسر عرف باللسان)

 غالف أو جلدة الكتاب: •
 مر التجليد يف العصر اإلسالمي بثالث مراحل، هي:

لطريقالالة البالالدائيالالة اليت تقوم على ربط منت الكتالالاب بالالالغالفني اخلشالالالالالالالالالالالالالالبيني اخلالالاليني من الكتالالابالالة والزخرفالالة، دون ا -
 استعمال اجللد.

 الطريقة الثانية: مت لصق أوراق الكتاب )املالزم( بشريط من اجللد)الكعب( مثبت على اللوحني. -

 (.157من داخله باحلرير أو القماش)الطريقة الثالثة: غطي اللوحان بغالف من اجللد مزخرف، وبطن  -
 البطانة: •
، وكالالانالالت كالالان اجمللالالدون يبطنون أغلفالالة الكتالالب من الالالداخالالل بالالالربدي أو الرق أو الورق أو بالالاحلرير والقمالالاش 

البطانة حتلى بزخارف تنفذ بواسالالالالالالالطة اخلتم أو الضالالالالالالالغط، وكانت الزخارف عبارة عن أشالالالالالالالكال هندسالالالالالالالية ونباتية، وقد 
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، ص 2، حسن الباشا: دراسات يف اجللود والتجليد، املوسوعة، جمال257تاب يف احلضارة اإلسالمية، ص ( لالستزادة انظر: حيىي وهيب اجلبوري: الك158)
302. 

 .117-116يد: كنوز دار الكتب املصرية،  ص ص ( أمين فؤاد س159)
 .258-257( لالستزادة انظر: حيىي وهيب اجلبوري: الكتاب يف احلضارة اإلسالمية، ص ص 160)
 انتاجه( أمحد بن باره املوصلي: من مشاهري الصناع الذين عاشوا يف عهد الناصر حممد بن قالون، وعاصر الصانع حممد بن سنقر البغدادي، إال أن 161)

لالستزادة انظر: حممد حسن صاحل عبداجلواد: تاريخ الصناع والفنانني يف العصر اململوكي، دائرة الثقافة واإلعالم، الشارقة، اإلمارات  يسبقه بسنوات قليلة.
 .19-18م، ص ص 2013، 1العربية املتحدة، طال

 .19-18ص ص ( شادية الدسوقي عبد العزيز: فن التذهيب العثماين يف املصاحف األثرية، 162)

مث ينفذ الزخارف على أوراق منفصلة مث يقوم بقصها، ولصق كل جزء منها يف  ساحة أواًل،يعمد اجمللد إىل ختطيط امل
 (.158مكانه من البطانة أو الغالف الداخلي)

 اللسان: •
ونقله عنهم املسالالالالالالالالالالالالالاللمون، وقد ذهب البعض أنه ابتكار  ،عرف منذ وقت مبكر، حيث عرف عند األقباط 

الكتاب انب األيسالالالالر، وكان على شالالالالكل قطعة مسالالالالتطيلة، أما يف اسالالالالالمي، ويقع اللسالالالالان يف الغالف القبطي يف اجل
ا حبيث يصالاللح أن يكون اإلسالالالمي فيكون يف اجلان ب األمين، ووظيفته هي محاية الكتاب، وكان يصالالنع أحيانًا عريضالالً

ا لكي يسالالالالتدل به القارئ على موضالالالالع الصالالالالفحة اليت انتهى  ظرفًا للكتاب الذي يطبق فوقه، ويسالالالالتخدم اللسالالالالان أيضالالالالً
 (.160، فيجعله حًدا فاصاًل بني ما قرأ من الكتاب وما مل يقرأه بعد)(159)إليها
 صندوق حفظ املصحف الشريف: •

خاصة ويصونه يف مكان خاص به، ال ميس إال عند القراءة والتمتع الشريف حرص الفنان على أن حيفظ املصحف 
أو هبما، أو مطعم بالعاج واألبنوس  بالنظر فيه، فصالالالنعوا له صالالالناديق من اخلشالالالب املصالالالفح بالفضالالالة وأحيانًا بالنحاس

مبكتبة جامعة األزهر حمفوظ : صالالالالالالالندوق مصالالالالالالالحف مطعم بالذهب والفضالالالالالالالة والزرنشالالالالالالالان، ومن أبدع هذه الصالالالالالالالناديق
وصانعه هو أمحد م 1323هالالالالالالالالالالالالالالال/ 723ومؤرخ سنة  ناسم السلطان الناصر حممد بن قالو الشريف بالقاهرة، وحيمل 

 .(161)بن باره املوصلي
اديق أيًضا صندوق سداسي الشكل، قسم من داخله إىل ثالثة أقسام، بكل قسم عشرة جمار ومن أمجل هذه الصن

حمفورة به، وذلك حلفظ أجزاء املصالالالالالالالحف الثالثني، وهو حمفوظ مبتحف الفن اإلسالالالالالالالالمي بالقاهرة وأصالالالالالالالله من جامع 
   (.162م)1369هال/770خوند بركة "أم السلطان شعبان"، ويرجع لسنة 
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 .101-100نقالً عن: أمحد الشوكي: دليل متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة، ص ص . 452برقم سجل حمفوظ ( 163)
 .95-94( لالستزادة انظر: حيىي وهيب اجلبوري: الكتاب يف احلضارة اإلسالمية، ص ص 164)
كتاب بلمان خلدمتها وحفظها، وكان حيتفظ فيها "يقيم عليها الغنت له خزانة خاصة، فقد عرف أن "معاوية بن أيب سفيان" "رضي اهلل عنه" كا (165)

ة، حيث امللوك وأخبار املاضني" وكذا كتب أخرى، وهي تشتمل على أخبار العرب وأيامها، وأخبار العجم وملوكها، و ب أن يستمع لشيء منها كل ليل
حسني حممد سليمان: ال اث العريب اإلسالمي دراسة تارخيية لالستزادة انظر:  هلم.يأتيه الغلمان بالكتب، ويقرأون له مما فيها عن سري امللوك، وأخبار دو 

 .172-169حيىي وهيب اجلبوري: الكتاب يف احلضارة اإلسالمية، ص ص ، 170ومقارنة، ص 
 .8( أمين فؤاد سيد: كنوز دار الكتب املصرية، ص 166)

ا ومن مناذجه وق مصالالحف من اخلشالالب املطعم بالعاج واألبنوس، يرجع إىل مصالالر يف العصالالر اململوكي من صالالند: أيضالالً
 (30لوحة رقم ). (163)ظ مبتحف الفن اإلسالمي بالقاهرةم، حمفو 14هال/8القرن 
 أسعار الكتب: •
كان بعض الوراقني يقومون بتجارة الكتب، من بيع وشالالالالالالالالالراء ومسسالالالالالالالالالرة، فكان بعضالالالالالالالالالهم داللني لبيع الكتب،  

والداللون ينادون لبيع الكتب، ومن أخبار هؤالء الداللني  ،يف أسالالالالالالالالالواق الكتب عمليات البيع والشالالالالالالالالالراء وكانت تقام
 (.164ميكن معرفة أسعار الكتب، فمنها ما بيع بسعر طس، ومنها ما بيع بسعر باهظ)

 خزائن الكتب واملكتبات: •
ل واحلكم، شالالالالالالالالعروا باحلاجة إىل التدوين التفسالالالالالالالالري واحلديث والشالالالالالالالالعر واخلطب واألمثاعلوم عندما بدأ العرب يعتنون ب

من  ونسالالالالالالخ الكتب، وحفظها يف أماكن عرفت ببيت احلكمة أو خزانة احلكمة، فكانت الكتب اليت  لبها الفاحتون
ليها األمم اجملاورة، والكتب اليت يؤلفها العلماء املسلمون حتفظ يف هذه البيوت أو اخلزائن لكي يتمكنوا من الرجوع إ

ويلمع يف العصالالالالالالالالر األموي جنم "خالد بن يزيد بن معاوية" وهو أول شالالالالالالالالخصالالالالالالالالية اهتمت ا والنقل عنها، واإلفادة منه
 (.165، فقد ورث "خالد بن يزيد" مكتبة جده معاوية)بالكتب والعلم والعلماء، وأنشأ أول مكتبة عامة يف اإلسالم

ت التعليمية اليت لعبت دورًا مهًما يف وقد تعددت دور احلكمة أو خزائن الكتب واليت اعتربت واحدة من أهم املنشآ
مثل: بغداد واملوصل والبصرة ودمشق وحلب والقاهرة والقريوان  نشر التعليم والثقافة يف بعض مدن العامل اإلسالمي

-367) ، فذكر املقدسالالي أنه توجد خزانة كتب يف مدينة شالالرياز شالاليدها "عضالالد الدولة البويهي"(166وفاس وقرطبة)
دارًا مل أر يف شرق وال غرب مثلها، ما دخلها عامي إال افتنت هبا،  نصه: "بىن بشرياز مبام( 983-977هالالالالالالالالالالالال/372

وال عارف إال اسالالالالالالالالتدل هبا على نعمة اجلنة وطيبها...وخزانة الكتب حجرة على حدة عليها وكيل وخازن ومشالالالالالالالالرف 
هي أزج طويل يف صالالالالالالالالفة من عدول البلد، ومل يبق كتاب صالالالالالالالالنف إىل وقته من أنواع العلوم كلها إال وحصالالالالالالالالله فيها، و 
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 .449( املقدسي: أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم، ص 167)
م، ص ص 1997، 2( لالستزادة انظر: أمحد عبدالرازق أمحد: احلضارة اإلسالمية يف العصور الوسطى. العلوم العقلية، دار الفكر العريب، القاهرة، طال168)

28-30. 
 .31، ص 1نقالً عن: أمحد عبدالرازق أمحد: احلضارة اإلسالمية يف العصور الوسطى، لوحة رقم . ب5ورقة  5847حتت رقم حمفوظة ( 169)
 .184( لالستزادة انظر: حيىي وهيب اجلبوري: الكتاب يف احلضارة اإلسالمية، ص 170)
 .84-83( أمين فؤاد سيد: كنوز دار الكتب املصرية، ص ص 171)

كبرية، فيها خزائن من كل وجه، وقد ألصالالالالالالالالالالالالالق إىل مجيع حيطان األزج واخلزائن بيوتًا طوهلا قامة يف عرض ثالثة أذرع 
من اخلشالالالب املزوق، عليها أبواب تنحدر من فوق، والدفاتر منضالالالدة على الرفوف، لكل نوع بيوت وفهرسالالالتان، فيها 

 .(167أسامي الكتب، ال يدخلها إال وجيه" )
تغلق عليها  ،كتبها مرتبة داخل خزائن خاصالالالالة هباعبارة عن حجرة مسالالالالتقلة، و كانت ويفهم مما سالالالالبق أن هذه اخلزانة  

، والدفاتر منضدة على رفوف حمددة هلا، باإلضافة إىل فهارس تضم أمساء ما فيها من أعلى إىل أسفل تنحدرأبواب 
    (.168د)من عدول البلخازن ومشرف من كتب، وكانت ختضع إلشراف وكيل يعاونه 

من مقامات احلريري تصالالالالالالالويرة متثل إحدى دور الكتب اإلسالالالالالالالالمية مبدينة حلوان بالعراق ومن أشالالالالالالالهر التصالالالالالالالاوير اليت 
   . (169)فوظة يف املكتبة الوطنية بباريسم، حم1222هال/ 619تنسب إىل بالد الشام حوايل سنة 

 (38لوحة رقم )      
 دار العلم الفاطمية يف مصر: •

م، وقد مرت هبا أحداث وعصالالالفت هبا 1004هالالالالالالالالالالالالالالالالالال/395أنشالالالات دار العلم يف القاهرة بأمر احلاكم بأمر اهلل سالالالنة 
م لتكون مركزًا 1020هالالالالالالالالالالالالالالال/ 410األهواء، فقد كانت يف أول إنشائها على مذهب أهل السنة، مث حتولت بعد عام 

اجتاه مناهض ملذهب الدولة الديين، م لظهور 1119هالالالالالالالال/ 513للدعوة اإلمساعيلية ضد أهل السنة، مث أغلقت عام 
م لتسالالالالالالالالود فيها الدعوة اإلمساعيلية وحدها، مث عند دخول "صالالالالالالالالالح الدين 1123هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال/ 517مث أعيد فتحها عام 

 (.170م)1171هال/567األيويب" إىل القاهرة كانت هناية دار العلم الفاطمية سنة 
 (. 171ات اخلزائن الفاطمية)وتشتمل دار الكتب املصرية بالقاهرة على جمموعة كبرية من  طوط

 خازن الكتب ودوره يف احلفاظ على الكتب: •
ذكر السبكي يف كتابه "معيد النعم ومبيد النقم" بعض الشروط اخلاصة بدور خازن الكتب يف احلفاظ على الكتاب 

ذلك، من التلف أو الضالالالالالياع، وما يفعله حني إعارة الكتاب لشالالالالالخص آخر، وما هي الشالالالالالروط والواجبات املتبعة يف 
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 .111، ص لالستزادة انظر: السبكي: معيد النعم ومبيد النقم (172)
 .177-173ة تارخيية ومقارنة، ص ص حسني حممد سليمان: ال اث العريب اإلسالمي دراس( لالستزادة انظر: 173)
الفنون اإلسالمية دراسة يف جتليد املخطوطات ، سامح فكري البنا: 74-70ص ص  ،فن صناعة املخطوط الفارسي( لالستزادة انظر: سامي نوار: 174)

 .111-110، ص ص يف العصور اإلسالمية. العصر التيموري

فذكر: "وحق عليه االحتفاظ هبا، وترميم شالالالالالالالالالالالعثها، وحبكها عند احتياجها للحبك، والضالالالالالالالالالالالنة )البخل( هبا على من 
ليس من أهلها، وبذهلا للمحتاج إليها، وأن يقدم يف العارية )االستعارة( الفقراء الذين يصعب عليهم حتصيل الكتب 

كتاب إال برهن حيرز قيمته، وهو شالالالالالالالالالرط صالالالالالالالالالحيح معترب، فليس على األغنياء، وكثريًا ما يشالالالالالالالالال ط الواقف أال خيرج ال
 (. 172للخازن أن يعري إال برهن")

 استعارة الكتب ودوره يف احلفاظ عليها: •
ف ة من الزمن من مالكها، لمما سالالالالالالالالالاعد على إحياء وحتقيق الكتب ما تعارف عليه املسالالالالالالالالاللمون من اسالالالالالالالالالتعارة الكتب 

سالالالالالتعارة شالالالالالجع عليه علماء املسالالالالاللمني مبكرًا، فقال القاضالالالالالي "وكيع": ميكن أن ينقل عنها  طوط لنفسالالالالاله، ونظام اال
الثامن امليالدي، -وعملية إعارة الكتب أو اسالالالالالتعارهتا كانت منذ القرن الثاين اهلجري"أول بركة العلم إعارة الكتب"، 
: هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال( "ليوسالالالالالف بن زيد": "إياك وغلول الكتب، قال: وما غلول الكتب، قال124فقد قال "ابن شالالالالالهاب" )ت 

ويعطيه وكان أصالالحاب الكتب املعارة يسالالمحون بنقل نسالالخ أخرى للمسالالتعري من الكتاب الذي اسالالتعاره، حبسالالها"، 
لذلك مدة معلومة، ومن كان يضالالالالالالن بالعارة كتبه خوفًا عليها، كان يسالالالالالالتنسالالالالالالخ نسالالالالالالخة من الكتاب املطالب إعارته، 

ياء الكتب وال اث بطريقة غري مباشالالالالالالالرة، كانت اإلعارة مهمة إلح  ويعطيها للمسالالالالالالالتعري وحيتفظ باألصالالالالالالالل عنده، ورمبا
فكثريًا ما كانت تصاب الكتب بنكبات كبرية كاحلرق والتلف للخزانة اليت أعريت منها، وال يبق من كتب هذ اخلزانة 
إال الكتب املعارة، فتحتفظ هبا، وتصالالالالالالالالالبح خسالالالالالالالالالارة الكتب غري كبرية إذا كان قد قام بنسالالالالالالالالالخها املسالالالالالالالالالتعريون هلا من 

 (.173قبل)
   فة جلود الكتب:طرق زخر  •
عن طرق زخرفة جلود الكتب، ومنها: الزخرفة بالكي، والزخرفة بالضغط وطاصة يف اجللود  املصادر واملراجعحتدثت 

، والدهان، والتلبيس بالقماش، وأحيانًا الرقيقة بواسالالطة اخلتم أو القوالب، والزخرفة بالقطع والتفريغ، والزخرفة بالالكيه
 .(174)لذي يريدونه، مث يلصقونه على القماش امللون، ويذهبون اخلطوط والرسوم بعد ذلكيقطعون اجللد بالشكل ا
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 .117جتليد املخطوطات يف العصور اإلسالمية. العصر التيموري، ص ( سامح فكري البنا: الفنون اإلسالمية دراسة يف 175)
سامح فكري البنا: الفنون اإلسالمية دراسة يف جتليد املخطوطات يف  ،303، ص 2حسن الباشا: دراسات يف اجللود والتجليد، املوسوعة، جمال (176)

 .118-117العصور اإلسالمية. العصر التيموري، ص ص 
سامح فكري البنا: الفنون اإلسالمية دراسة يف جتليد املخطوطات يف  ،303، ص 2ت يف اجللود والتجليد، املوسوعة، جمالحسن الباشا: دراسا (177)

 .118العصور اإلسالمية. العصر التيموري، ص 
 .126-122سامح فكري البنا: الفنون اإلسالمية دراسة يف جتليد املخطوطات يف العصور اإلسالمية. العصر التيموري، ص ص  (178)

 أسلوب احلز: •
اسالالالالالتخدم أسالالالالاللوب احلز على اجللد بواسالالالالالطة قطعة خشالالالالالبية أو قطعة من العاج يضالالالالالغط هبا على اجللد إلنتاج خطوط 

 (.175حمززة، أو زخارف بسيطة هندسية أو نباتية)
 :الضغط بواسطة اخلتم أو القالب •

استخدمت القوالب يف الضغط على اجللود، ويكون القالب من املعدن حبيث حيتوي على زخارف متنوعة، فيسخن 
ويضالالالالالالالالغط به على اجللد فتنتج زخارف بارزة أو غائرة، وعند احلاجة لزخارف متماثلة يسالالالالالالالالتخدم نصالالالالالالالالف قالب خيتم 

نوعة من جلود اجلمال، وهي تستخدم مرتني أو أربعة حبسب الشكل الزخريف املطلوب، كما استخدمت قوالب مص
عند احلاجة لزخارف ذات بروز طفيف، وذلك عندما تكون جلدة الكتاب خفيفة أو رقيقة، كما اسالالالالالالالالالالالالالالتخدمت 

 ( مث تلون أو تذهب هذه الزخارف.176القوالب احلجرية لعمل زخارف شديدة الربوز)
 :القطع والتفريغ •

، رى، بعد أن يتم تفريغ الزخارف املطلوبة يف الطبقة العلياتتم بوضالالالالالالالالالالالع طبقتني من اجللد تلصالالالالالالالالالالالق إحدامها على األخ
وأحيانًا كان اجمللدون يقطعون اجللد بالشالالالالالالالالالالالالكل الذي يريدونه، مث يلصالالالالالالالالالالالالقونه على القماش امللون، ويذهبون اخلطوط 

 (.177)والرسم بعد ذلك
 أسلوب الالكيه: •

ي يغطى بطبقة من املعجون أو اجلص كانت تسالالالالالالالتخدم هذه الطريقة الصالالالالالالالناعية والزخرفية على الورق املضالالالالالالالغوط الذ
عليها طبقة أخرى من الالكيه، واسالالالالالالالالالالالتخدم يف زخرفتها األلوان املائية، وحلماية الرسالالالالالالالالالالالم من التلف كان يغطى بطبقة 
رقيقة أخرى من الالكيه، واشالالالالالالالالالالالالتملت تلك الرسالالالالالالالالالالالالوم على مناظر تصالالالالالالالالالالالالويرية متنوعة منها أشالالالالالالالالالالالالكال احلدائق وباقات 

 (.178الزهور)
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 .271-270( لالستزادة انظر: حيىي وهيب اجلبوري: الكتاب يف احلضارة اإلسالمية، ص ص 179)
 .267، ص سالتان يف صناعة املخطوط العريب( لالستزادة انظر: مؤلف جمهول: ر 180)
 .435-429( لالستزادة انظر: حنان عبد الفتاح حممد مطاوع: "األلوان وداللتها يف احلضارة اإلسالمية"، ص ص 181)
 .396، ص 9نقالً عن: حيىي وهيب اجلبوري: الكتاب يف احلضارة اإلسالمية، لوحة رقم ( 182)

 
 :gGildinتذهيب الكتب  •

فن التذهيب فن قدمي يرجع عهده إىل الفراعنة املصريني القدماء، فصنعوا من الذهب صفائح رقيقة جًدا استخدموها 
يف زخرفة التحف املصالالنوعة من اخلشالالب، وعرف التذهيب عند أقباط مصالالر قبل اإلسالالالم، فقد زخرفوا أغلفة الكتب 

عن األقباط، وعملوا صالالالالالالالالالالالالالفائح رقيقة من الذهب  وزينوها بصالالالالالالالالالالالالالفائح من الذهب، وقد اقتبس املسالالالالالالالالالالالالاللمون هذا الفن
لصالالالالالقوها وهي سالالالالالاخنة على أغلفة الكتب املتخذة من اجللد، مث صالالالالالقلوها بعد ذلك، أو اسالالالالالتخدموا ماء الذهب أو 

باملاء والصالالالالالالالالالالالالالالمغ وعصالالالالالالالالالالالالالالري مداد الذهب يف تذهيب كتبهم، وهو عبارة عن حملول مكون من برادة الذهب املمزوجة 
ميلؤون األجزاء الغائرة ، و داخل وخارج الكتب الزخارف مباء الذهب وينقشالالالالالالالون الكتاباتالليمون، يرمسون بالفرشالالالالالالالاة 

 (.179من أغلفة الكتب الناجتة عن الزخارف املضغوطة عليها)
من أهم الصناعات اليت تركت لنا مناذًجا مادية تزخر هبا خزائن املخطوطات واملتاحف  العريبوتعترب صناعة الكتاب 
 (.180ه الكتب واملخطوطات برونقها وألواهنا وجلودها وخطوطها اجلميلة)يف العامل، وتزهو هذ

 تلوين الكتب: •
تأثر اسالالالتخدام املصالالالور لأللوان بالفكر اإلسالالالالمي الذي يبعد عن التمثيل الواقعي باسالالالتخدام األلوان الزاهية الرباقة يف 

 انتشالالالالالالالر اسالالالالالالالتخدام األلوان يف مجيع تنفيذ رسالالالالالالالومه، كاللون األزرق واألخضالالالالالالالر والوردي واألمحر واألسالالالالالالالود والذه ، مث
مدارس التصالالوير اإلسالالالمية املختلفة واملتعاقبة عرب العصالالور اإلسالالالمية يف شالالرق وغرب العامل اإلسالالالمي إىل ما عرف 
بالالالاسالالالالالالالالالالالالالالتخالالالدام اخلطط اللونيالالالة، وكالالالان لكالالالل لون داللتالالاله ورمزه الفين والفكري والالالالديين والعقالالالائالالالدي والسالالالالالالالالالالالالالاليالالالاسالالالالالالالالالالالالالالي 

 (.181واالجتماعي)
 الكتب اإلسالمية:وأغلفة ذج اليت وصلتنا من جلود ومن أشهر النما •

 (39لوحة رقم )     . (182)لسان غالف  طوط من مصر -
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 .397، ص 10نقالً عن: حيىي وهيب اجلبوري: الكتاب يف احلضارة اإلسالمية، لوحة رقم ( 183)
 .399، ص 13نقالً عن: حيىي وهيب اجلبوري: الكتاب يف احلضارة اإلسالمية، لوحة رقم ( 184)
 .40ص  36نقالً عن: أمين فؤاد سيد: كنوز دار الكتب املصرية، لوحة رقم . رصيد مصاحف 104برقم سجل وظة حمف( 185)
 .93، لوحة رقم 2، جمالفن الكتاب املخطوط يف العصر العثمايننقالً عن: عبد العزيز عبيد الرمحن مؤذن: . 282برقم سجل حمفوظ ( 186)
 .23بالشارقة، دليل املقتنيات األول، ص  نقالً عن: عفاف املري: املتحف اإلسالمي( 187)
 .398، ص 12نقالً عن: حيىي وهيب اجلبوري: الكتاب يف احلضارة اإلسالمية، لوحة رقم ( 188)
 .110، لوحة رقم 2، جمالفن الكتاب املخطوط يف العصر العثمايننقالً عن: عبدالعزيز عبيد الرمحن مؤذن: ( 189)

 (40لوحة رقم )      . (183)باطن غالف  طوط من يزد -

)غالف يريالة، كتالب على رابطتاله مالا ترمجتاله:غالف كتالاب حمفوظ مبكتبالة جالامعالة اسالالالالالالالالالالالالالالتالانبول مطرز طيوط حر  -
 (41لوحة رقم ). (184)ا لديوان يوم منظور وروج حمبوسة(منقوش بألوان نفيسة ال مثيل هل

، م1462هالالالالالالالالالالالالالالالال/ 866سم ترجع إىل مصر يف العصر اململوكي 19.3× 28جلدة مصحف شريف أبعادها  -
 (42لوحة رقم )    . (185)وحمفوظة بدار الكتب املصرية

 .(186)حمفوظ مبتحف قصر املنيل بالقاهرةم، و 1565هالالالالالالالال/973غالف خارجي ملصحف شريف مؤرخ بعام  -
 (43لوحة رقم )        

 (44لوحة رقم )     . (187)منوذج لغالف  طوط عثماين -

 (45لوحة رقم )  . (188)إمساعيل الصفوي شاهاجلانب األيسر لغالف مصحف لل -

 (46لوحة رقم )  . (189)م1665هال/1076غالف خارجي ملصحف شريف مؤرخ بعام  -
 نتائج الدراسة: •
جمموعة من القيم أو املعايري اليت ينبغي مراعاهتا يف أخالقيات املهنة أوضالالالالالالالالحت الدراسالالالالالالالالة أنه والبد وأن تتوافر  •

من أجل اخلروج باملنتج الفين أو املخطوط العريب بصالالالورة تتناسالالالب ومكانته الدينية )املصالالالحف الشالالالريف( أو 
 العلمية واألدبية )الكتب واملخطوطات األخرى(.

 مة يف كتابة املخطوطات العربية كاحلرب واملداداملواد املسالالالتخدجودة حرص الصالالالانع على أكدت الدراسالالالة على  •
 .وإتقان صنعهما
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أربعة أشياء إذا جتمعت وهي جودة احلرب واملداد، ومهارة اخلطاط أو الكاتب، وجودة القلم بينت الدراسة أن  •
 .ثر يف جودة اخلط والكتابةاأل أكربالذي يكتب به، واملادة اخلام اليت يكتب عليها، كان لذلك 

 .مقاييس الورق واستخداماته وأثر ذلك على حجم الكتابة والكتاباسة حددت الدر  •
 توصل العرب إىل معرفة طرق تسطري وترقيم أوراق املخطوط العريب.أوضحت الدراسة  •
أكدت الدراسالالالالالة أن اخلطوط اليت اسالالالالالتخدمت يف كتابة املخطوطات العربية حمدودة األمناط واألسالالالالالاليب، ألن  •

نسالالالاخ حم فون اسالالالتعملوا خطوط النسالالالخ والتعليق والنسالالالتعليق والشالالالكسالالالتة والرقعة، الكثرة الغالبة منها كتبها 
والقليل منهم استعمل الثلث والديواين والكويف بأمناطه العديدة، وختتلف كل هذه اخلطوط من بلد إىل آخر 

 ومن ناسخ إىل آخر وال يدرك الفروق إال خبري.
اسالالالالالتخدمت يف كتابة املخطوطات العربية الكويف والنسالالالالالخ من أشالالالالالهر اخلطوط العربية اليت أثبتت الدراسالالالالالة أن  •

 والثلث واحملقق والرحيان والفارسي والديواين والرقعة واملغريب.
تنوع صالالالالالالالالناع املخطوط العريب ودورهم يف جودة كتابته وإخراجه، ومن بينهم: الناسالالالالالالالالخ على أكدت الدراسالالالالالالالالة  •

 .والوراق واملصور واجمللد واملذهب وامللون
ور الناسخ وواجباته يف احلفاظ على جودة كتابة وإخراج املخطوط العريب عامة، واملصحف حددت الدراسة د •

 الشريف على وجه اخلصوص.
أكدت الدراسالالالالالالة على أنه اسالالالالالالتخدمت يف زخرفة املخطوطات العربية طرق عديدة وصالالالالالالل الفنان إىل القمة يف  •

-بعضالالالالالالالالالالالالالالها البعض )التذهيبإتقاهنا، ومن أهم الطرق اليت اسالالالالالالالالالالالالالالتخدمت إحداها منفردة أو جمتمعة مع 
 القطع(.-املركب اللون-الرش-التحليل-التشعري-ال صيع

زخرفة املصالالالحف الشالالالريف ما بني هندسالالالية ونباتية وخطية ويالحظ اهتمام الفنان املسالالاللم أثبتت الدراسالالالة تنوع  •
 .طودة إخراجها حبيث تتناسب ومكانة املصحف الشريف عند املسلمني

 .آلالت املستخدمة يف عملية التجليداألدوات وا تعددأوضحت الدراسة  •
وصالالاللنا من تصالالالاوير توضالالالح أدوات ومراحل أكدت الدراسالالالة اهتمام املسالالاللمني بصالالالناعة التجليد من خالل ما  •

 عرب العصور اإلسالمية املختلفة. صناعة التجليد اإلسالمي
 .أثبتت الدراسة تنوع شكل وحجم أغلفة أو جلدة الكتاب العريب •
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حرص على أن حيفظ املصالالالحف خاصالالالة ويصالالالونه يف مكان خاص به، ال ميس إال  أكدت الدراسالالالة أن الفنان •
عند القراءة والتمتع بالنظر فيه، فصنعوا له صناديق من اخلشب املصفح بالفضة والذهب وأحيانًا بالنحاس، 

 أو مطعم بالعاج واألبنوس والزرنشان.
واحدة من أهم املنشالالالالالالالالالآت التعليمية أكدت الدراسالالالالالالالالالة على تعدد دور احلكمة أو خزائن الكتب واليت اعتربت  •

اليت لعبت دورًا مهًما يف نشالالر التعليم والثقافة يف بعض مدن العامل اإلسالالالمي مثل: بغداد واملوصالالل والبصالالرة 
 ودمشق وحلب والقاهرة والقريوان وفاس وقرطبة.

إعارة  وضالالالالالالحت الدراسالالالالالالة دور خازن الكتب يف احلفاظ على الكتاب من التلف أو الضالالالالالالياع، وما يفعله حني •
 الكتاب لشخص آخر، وما هي الشروط والواجبات املتبعة يف ذلك.

انقسالالالالمت أغلفة الكتب من حيث الشالالالالكل إىل ثالثة أنواع: املربع أو القريب من املربع، واألفقي )السالالالالفيين(،  •
 والعمودي.

يف اجللود طرق زخرفة جلود الكتب، ومنها: الزخرفة بالكي، والزخرفة بالضالالالالغط وطاصالالالالة أثبتت الدراسالالالالة تنوع  •
الرقيقالالالة بواسالالالالالالالالالالالالالالطالالالة اخلتم أو القوالالالالب، والزخرفالالالة بالالالالقطع والتفريغ، والزخرفالالالة بالالالالالكيالالاله، والالالالدهالالالان، والتلبيس 
بالقماش، وأحيانًا يقطعون اجللد بالشالالالالالالالالالالالالالالكل الذي يريدونه، مث يلصالالالالالالالالالالالالالالقونه على القماش امللون، ويذهبون 

 .اخلطوط والرسوم بعد ذلك
 المصادر والمراجع العربية 

 املصادر العربية احملققة:  أواًل:
 هال(: 454ابن باديس التميمي الصنهاجي )املعز بن باديس ت  -1
عمدة الكتاب وعدة ذوي األلباب )فيه صالالالالالالالالفة اخلط واألقالم واملداد والليق واحلرب واألصالالالالالالالالباغ وآلة التجليد(،  -

مشهد، مؤسسة  حققه وقدم له: جنيب مايل اهلروي، وعصام مكية، نشر جممع البحوث اإلسالمية، إيران،
 .هال1409، ذو القعدة 1الطبع والنشر يف اآلستانة الرضوية املقدسة، طال

 هال(: 8ابن البصيص )حممد بن موسى بن علي الشافعي ت ق  -2
، دار 3شالالالالرح قصالالالاليدة ابن البواب يف علم صالالالالناعة الكتاب، حتقيق: يوسالالالالف ذنون، سالالالاللسالالالاللة الفن اإلسالالالالالمي  -

 م.2012، 1النوادر، سورية، طال



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 3, No: 1, 2019 

 
 55 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 هال(: 521بو حممد عبد اهلل بن حممد بن السيد ت البطليوسي )أ -3
االقتضالالالالاب يف شالالالالرح أدب الكتاب، حتقيق: مصالالالالطفى السالالالالقا، حامد عبد اجمليد، مطبعة دار الكتب املصالالالالرية،  -

 م، القسم األول.1996القاهرة، 
 هال(: 3البغدادي )أبو القاسم عبد اهلل بن عبد العزيز من وفيات القرن  -4
لقلم وتصالالالالالالريفها، حتقيق: هالل ناجي، جملة املورد، اجمللد الثاين، العدد الثاين، كتاب الكتاب وصالالالالالالفة الدواة وا -

 .78-43م، ص ص 1973دار احلرية للطباعة، مطبعة احلكومة، بغداد، 
 هال(:400التوحيدي )أبو حيان علي بن حممد بن العباس ت  -5
نشالالالالالر: إبراهيم الكيالين، رسالالالالالالة يف علم الكتابة، رسالالالالالالة ضالالالالالمن ثالث رسالالالالالائل أليب حيان التوحيدي، حتقيق و  -

 م.1951املعهد الفرنسي بدمشق للدراسات العربية، دمشق، 
 هال(: 276الدينوري )ابن قتيبة ت  -6
رسالالالالالالالالالة اخلط والقلم، حتقيق: حامت صالالالالالالالالاحل الضالالالالالالالالامن، فرزة من جملة اجملمع العلمي العراقي، اجلزء الرابع، اجمللد  -

 م.1988التاسع والثالثون، 
 هال(:694سف بن عمر بن علي ت ابن رسول)امللك املظفر يو  -7
املخ ع يف فنون من الصالالالالالالالنع، دراسالالالالالالالة وحتقيق: حممد عيسالالالالالالالى صالالالالالالالاحلية، مؤسالالالالالالالسالالالالالالالة الشالالالالالالالراع العريب، الكويت،  -

 م.1989
 هال(: 415)أبو القاسم يوسف بن عبد اهلل ت  الزجاجي -8
وكيفيالالة  كتالالاب عمالالدة الكتالالاب وعالالدة ذوي األلبالالاب )يتعلق مبعرفالالة أمسالالاء األقالم وطرائقهالالا ومعرفالالة بري القلم -

القط وإصالالالح آلته وكذلك معرفة تركيب األحبار بسالالائر أجناسالالها وما يصالاللحها وما ال غىن للكاتب عنه(، 
الطبعة ، اإلسالالالالكندرية ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشالالالالر دراسالالالالة وحتقيق: عالء الدين عبد العال عبد احلميد،

 .م2013 ،األوىل
 هال(: 806الزفتاوي )حممد بن أمحد ت  -9
، 4، العدد 15صالالالالالالالالالالالالالالالابة يف معرفة اخلطوط وآالت الكتابة، حتقيق: هالل ناجي، جملة املورد، اجمللد منهاج اإل -

 .248-185م، ص ص 1986وزارة الثقافة واإلعالم، دار الشؤون الثقافية العامة، اجلمهورية العراقية، 
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 هال(: 771السبكي )تاج الدين عبد الوهاب ت  -10
تعليق: حممد علي النجار، أبوزيد شالالالالالالالالالل ، حممد أبو العيون، مكتبة معيد النعم ومبيد النقم، حتقيق وضالالالالالالالالالبط و  -

 م.1996، 3اخلاجني، القاهرة، طال
 هال(: 1029السفياين) أبو العباس أمحد بن حممد ت  -11
 متفقد الفنون األهلية ومدير متحف اآلثار بفاس،-صناعة تسفري الكتب وحل الذهب، تعليق: املسيو ريكار -
-  Librairie Orientaliste Paul Geuthner, Paris, deuxieme Edition, 1825. 

 هال(: 846السنجاري )حممد بن احلسن تويف بعد  -12
، وزارة الثقالالافالالة 4، العالالدد 15بضالالالالالالالالالالالالالالالالاعالالة اجملود يف اخلط وأصالالالالالالالالالالالالالالولالاله، حتقيق: هالل نالالاجي، جملالالة املورد، اجمللالالد  -

 .258-249م، ص ص 1986واإلعالم، دار الشؤون الثقافية العامة، اجلمهورية العراقية، 
 هال(: 845ابن الصائغ )عبد الرمحن يوسف ت  -13
حتفة أويل األلباب يف صالالالالالالالالالالناعة اخلط والكتاب، حتقيق وتقدمي وتعليق: هالل ناجي، دار بو سالالالالالالالالالالالمة للطباعة  -

 م.1967، 2والنشر والتوزيع، تونس، طال
 الصيداوي )عبد القادر تويف قبل القرن الثاين عشر تقريًبا(:  -14
، وزارة الثقافة واإلعالم، 4، العدد 15هالل ناجي، جملة املورد، اجمللد  وضالالالالالالالالالاحة األصالالالالالالالالالول يف اخلط، حتقيق: -

 .172-159م، ص ص 1986دار الشؤون الثقافية العامة، اجلمهورية العراقية، 
  :هال( 10من علماء القرن . )حممد بن حسني الطي  -15
دار الكتاب  املنجد،الدين حماسن كتابة الكتاب ونزهة أويل البصائر واأللباب، نشره وقدم له د.صالح  جامع -

 .م1962اجلديد، بريوت.لبنان، 
 :(هال 821القلقشندي ) أبو العباس أمحد بن علي ت  -16
 واإلرشالالالالالادنسالالالالالخة مصالالالالالورة عن الطبعة األمريية، وزارة الثقافة جزء،  14صالالالالالبح األعشالالالالالى يف صالالالالالناعة اإلنشالالالالالا،  -

 .م1963القومي، املؤسسة املصرية العامة للتأليف وال مجة والطباعة والنشر، 
 هال(: 707القللوسي )أبو بكر حممد بن حممد األندلسي ت  -17
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حتف اخلواص يف طرف اخلواص ) يف صنعة األمدة واألصباغ واألدهان(، حتقيق: حسام أمحد  تار العبادي،  -
 م.2007مكتبة اإلسكندرية، اإلسكندرية، 

  :هال( 8وفيات ق  .من)حسني بن ياسني بن حممد الكاتب -18
هيا حممد الدوسري، سلسلة ال اث العلمي العريب، الكويت،  اخلط الصلف، حتقيق. ةصناعحملة املختطف يف  -

 .م1992، 1ط 
 م(:17-16هال/11-10املغريب )أمحد بن عوض بن حممد، من وفيات القرن  -19
"صالالالالالناعة األحبار والليق واألصالالالالالباغ، فصالالالالالول من  طوطة "قطف األزهار""، حتقيق: بروين بدري توفيق، جملة  -

، دار احلرية 3، العدد 12الثقافة واإلعالم، دائرة الشالالالالالالالالالالالالالالاون الثقافية والنشالالالالالالالالالالالالالالر، بغداد، اجمللد املورد، وزارة 
 .278-251م، ص ص 1983للطباعة، بغداد، 

 هال(: 380املقدسي )حممد بن أمحد املعروف بالبشاري ت  -20
 م.1991، 3أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم، مكتبة مدبويل، القاهرة، طال -

 هال(: 8مد عبد اهلل بن أمحد بن سالمة من وفيات القرن املقدسي ) أبو حم -21
م، ص ص 2002غاية املرام يف ختاطب األقالم، جملة الذخائر،العدد التاسع، السنة الثالثة، بريوت، لبنان، - -

97-104. 
 هال(: 606ابن ممايت )األسعد ابن ممايت ت  -22
، اهلياة العامة لقصور الثقافة، 209ذخائر كتاب قوانني الدواوين، مجع وحتقيق: عزيز سولاير عطية، سلسلة ال -

 م.2012القاهرة، 
 مؤلف جمهول:  -23
رسالالالالالالالالالالالالتان يف صالالالالالالالالالالالناعة املخطوط العريب، حتقيق: بروين بدري توفيق، جملة املورد، وزارة الثقافة واإلعالم، دائرة  -

ص  ، ص4، العدد 14م، اجمللد 1985الشالالالالالالالالالالالالالالؤون الثقافية والنشالالالالالالالالالالالالالالر، بغداد، دار احلرية للطباعة، بغداد، 
267-286. 

 هال(: 338النحاس )أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل بن يونس املرادي ت  -24
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نصوص باقية من صناعة الكتاب، مجعها وعلق عليها وشرح مصطلحاهتا: أمحد نصيف اجلنايب، جملة املورد،  -
 .208-185م، ص ص 1973اجمللد الثاين، العدد الرابع، دار احلرية للطباعة، مطبعة احلكومة، بغداد، 

 ثانًيا: املراجع العربية واألجنبية املعربة:
 آدي شري: -25

 م.1988، 2كتاب األلفاظ الفارسية املعربة، دار العرب للبستاين، القاهرة، طال-
 إبراهيم مجعة: -26

دراسالة يف تطور الكتابات الكوفية على األحجار يف مصالر يف القرون اخلمسالة األوىل للهجرة مع دراسالة مقارنة هلذه -
 م.1967ات يف بقاع أخرى من العامل اإلسالمي، دار الفكر العريب، القاهرة، الكتاب

 إبراهيم شبوح:  -27
، صالالاليانة 3"حنو معجم تارخيي ملصالالالطلح ونصالالالوص فنون صالالالناعة املخطوط العريب"، سالالاللسالالاللة مؤمترات الفرقان رقم  -

نوفمرب  19-18ي، لندن وحفظ املخطوطات اإلسالالالالالالالمية، أعمال املؤمتر الثالث ملؤسالالالالالالسالالالالالالة الفرقان لل اث اإلسالالالالالالالم
م، 1998، لندن، 30م، حترير: إبراهيم شالالبوح، مؤسالالسالالة الفرقان لل اث اإلسالالالمي، منشالالورات الفرقان رقم 1995
 .393-341ص ص 
 :إبراهيم ضمرة -28

 .م1988، 3جذوره وتطوره، مكتبة املنار، األردن، ط  العريباخلط -
 :أمحد سعيد رزق -29

 .120-117، ص ص م1984، السنة الثامنة، سبتمرب 90العدد  ل،الفيصجملة  ،الكتابة عند العرب" ورق"-
 أمحد سعيد عبد اهلل:  -30

"تاريخ التدوين ومواد الكتابة"، حبث مبجلة آفاق الثقافة وال اث، السالالالالالالالالالالالالالالنة العاشالالالالالالالالالالالالالالرة، العدد األربعون، مركز مجعة -
 .151-141م، ص ص 2003املاجد للثقافة وال اث، اإلمارات العربية املتحدة، 

 الشوكي: أمحد  -31
 م.2017مطابع وزارة اآلثار املصرية، دليل متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة،  -

 أمحد عبدالرازق أمحد:  -32
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 .م1997، 2احلضارة اإلسالمية يف العصور الوسطى. العلوم العقلية، دار الفكر العريب، القاهرة، طال -
 أمحد عبد اهلل سرحان:  -33
 م.1989، 1ر البيادر، القاهرة، طالحرفنا العريب وأعالمه العظام عرب التاريخ، دا -

 أمحد املفيت:  -34
 .م1997، 1املرشد إىل اخلط الديواين، دار ابن كثري، دار القادري، دمشق، بريوت، طال  -

 إدهام حممد حنش: -35
 .م2012املدرسة العثمانية لفن اخلط العريب، مكتبة اإلمام البخاري للنشر والتوزيع، القاهرة،  -

 أسامة ناصر النقشبندي:  -36
م، ص ص 2002الورق وصالالالناعته يف التاريخ العريب"، جملة الذخائر،العدد التاسالالالع، السالالالنة الثالثة، بريوت، لبنان، "-

33-36. 
 اعتماد يوسف القصريي:  -37
فن التجليد عند املسالاللمني، اجلمهورية العراقية، وزارة الثقافة واإلعالم، املؤسالالسالالة العامة لآلثار وال اث، بغداد،  -

 .م1979
  :اباأوقطاي آصالن -38
والفنون  للتاريخوعمائرهم، ترمجة أمحد حممد عيسالالالالالالالالالالالالالى، مطبعة رنكلر باسالالالالالالالالالالالالالتانبول، مركز األحباث  ال كفنون  -

 .م1987، 1والثقافة اإلسالمية باستانبول، ط 
 إياد خالد الطباع:  -39
ق، املخطوط العريب دراسالالالالالالالالالالالالالالة يف أبعاد الزمان واملكان، وزارة الثقافة، اهلياة العامة السالالالالالالالالالالالالالالورية للكتاب، دمشالالالالالالالالالالالالالال -

 .م2011
 أمين فؤاد سيد:  -40

 .1م، جال1997، 1الكتاب العريب املخطوط وعلم املخطوطات، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، طال-
اهلياالالة العالالامالالة لالالدار الكتالالب والوثالالائق القوميالالة، القالالاهرة، يون آرت للطبالالاعالالة، كوريالالا، كنوز دار الكتالالب املصالالالالالالالالالالالالالالريالالة،   -

 م.2010
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 جيهان صدقة سليمان حكيم:  -41
حتليلية مقارنة لتشالالالالالالالالكيالت اخلط الفارسالالالالالالالالي واخلط الديواين واالسالالالالالالالالتفادة منها يف ابتكار تصالالالالالالالالميمات دراسالالالالالالالالة  -

معاصرة، رسالة ماجستري يف ال بية الفنية، كلية ال بية، مكة املكرمة، جامعة أم القرى، وزارة التعليم العايل، 
 .م2004اململكة العربية السعودية، 

 حبيب الزيات:  -42
والطروس يف اإلسالالالالالالالالالالالالم"، جملة الكتاب، السالالالالالالالالالالالنة الثانية، اجمللد الرابع، اجلزء التاسالالالالالالالالالالالع، دار املعارف "اجللود والرقوق -

 .1366-1358م، ص ص 1947للطباعة والنشر، القاهرة، 
 حبيب اهلل فضائلي:  -43

 م.1993أطلس اخلط واخلطوط، ترمجة:حممد التوجني، دار طالس للدراسات وال مجة والنشر، دمشق، -
 اد: حسان صبحي مر  -44
 م.2003تاريخ اخلط العريب بني املاضي واحلاضر، الدار اجلماهريية، ليبيا،  -

 :إبراهيم الفقيه بن حسن -45
 .م1992، 1الفرزدق التجارية، الرياض، السعودية، ط طابعم الف عشم، -1مواقع أثرية يف هتامة. -

  :حسن الباشا -46
 .3م، جال1966لعربية، القاهرة، الفنون اإلسالمية والوظائف على اآلثار العربية، دار النهضة ا -
، 1ط  القاهرة،، مكتبة الدار العربية للكتاب، 3 ،2 واآلثار والفنون اإلسالالالالالالالالالالالالالالالمية، اجمللد العمارةموسالالالالالالالالالالالالالالوعة  -

 .م1999
 حسن قاسم حبش:  -47
 .م1990، 1مجالية اخلط الديواين، دار القلم، بريوت، لبنان، طال  -

 حسني عبد الرحيم عليوه:  -48
ة دراسالالالالة يف الشالالالالكل واملضالالالالمون"، اجمللة التارخيية املصالالالالرية، اجلمعية املصالالالالرية للدراسالالالالات "الكتابات األثرية العربي -

 .م1984-1983، مطبعة اجلبالوي، القاهرة، 31-30التارخيية، اجمللدان 
 حسني حممد سليمان:  -49
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 م.1987ال اث العريب اإلسالمي دراسة تارخيية ومقارنة، مطبوعات مؤسسة دار الشعب، القاهرة،  -
 نس: حسني مؤ  -50
 .م1987، 1أطلس تاريخ اإلسالم، الزهراء لإلعالم العريب، القاهرة، طال  -

 حنان عبد الفتاح حممد مطاوع:  -51
"األلوان وداللتها يف احلضالالالالالالالالالارة اإلسالالالالالالالالالالمية مع تطبيق على مناذج من املخطوطات العربية"، جملة االحتاد العام  -

 م.2017، القاهرة، 18لآلثاريني العرب، العدد 
 خالد اجلالف:  -52
، السالالالالالالالالنة 3"خطاط من اإلمارات: حسالالالالالالالالني علي السالالالالالالالالري اهلامشي"، حبث ضالالالالالالالالمن جملة حروف عربية، العدد  -

 .م2001ه/ ابريل 1422األوىل، ندوة الثقافة والعلوم، ديب، اإلمارات العربية املتحدة، حمرم 
 خالد عزب، حممد حسن:  -53
عصالالالالالر أسالالالالالرة حممد علي، سالالالالاللسالالالالاللة  دراسالالالالالة وثائقية للكتابات وأهم اخلطاطني يف ديوان اخلط العريب يف مصالالالالالر -

 م.2010، مركز دراسات الكتابات واخلطوط، مكتبة اإلسكندرية، 1دراسات اخلط العريب املعاصر 
 خري اهلل سعيد:  -54
، 1وراقو بغداد يف العصالالالالالالر العباسالالالالالالي، مركز امللك فيصالالالالالالل للبحوث والدراسالالالالالالات اإلسالالالالالالالمية، الرياض، طالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال -

 م.2000
 الدسوقي حسن عيسى حممد:  -55
، 4، العدد 15وين وحدات زخرفية مسالتحدثة من اخلط الديواين"، جملة العلوم اإلنسالانية، جمالالالالالالالالالالالالالالالال "إمكانية تك -

 .م2014جامعة امللك عبدالعزيز، السعودية، 
 ذكرى عبد العزيز أمحد املعايطة:  -56
الفنون والعمارة يف القرآن الكرمي وزخرفة املصالحف الشالريف، رسالالة ماجسالتري، قسالم اآلثار والسالياحة، عمادة  -

 .م2006راسات العليا، جامعة مؤتة، الد
 ربيع حامد خليفة:  -57
 م.1992، 1الفنون الزخرفية اليمنية يف العصر اإلسالمي، الدار املصرية اللبنانية، طال -
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 سامح فكري البنا:  -58
الفنون اإلسالالالالالالالالالالمية دراسالالالالالالالالالة يف جتليد املخطوطات يف العصالالالالالالالالالور اإلسالالالالالالالالالالمية. العصالالالالالالالالالر التيموري، دار الكتاب  -

 م.2011احلديث، القاهرة، 
 سامي حممد نوار:  -59
 .م2002، 1فن صناعة املخطوط الفارسي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، طال -

  :سحر سليم اهلنيدي -60
املتحف العريب، السالالالالالالالالالالالالالالنة الثانية، العدد الرابع، مطبعة حكومة الكويت،  جملة ،يف تكوين اخلط العريب" نظرة" -

 .م1987
 سعيد مغاوري:  -61
 م.2004عربية يف مصر اإلسالمية، اهلياة العامة لقصور الثقافة، الشركة الدولية للطباعة، القاهرة، الربديات ال -

 مسية حسن حممد إبراهيم:  -62
 م.2008الربديات اإلسالمية، دار احلكيم للطباعة، القاهرة،  -

 سهيل صابان:  -63
حسن، مطبوعات مكتبة امللك مراجعة: عبدالرازق حممد  املعجم املوسوعي للمصطلحات العثمانية التارخيية، -

 م.2000، الرياض، 43فهد الوطنية، السلسلة الثالثة 
 السيد السيد النشار:  -64
 م.1997يف املخطوطات العربية، دار الثقافة العلمية، اإلسكندرية،  -

  :السيد طه السيد أبوسديرة -65
)  /هالالالالالالالالالالالالالالالالال( 567-20) الفاطمي العصالالر حىت هناية العريبيف مصالالر اإلسالالالمية منذ الفتح  والصالالناعات احلرف -

 .م1991العامة للكتاب،  املصرية(، اهلياة 95سلسلة األلف كتاب الثاين)  ،م(641-1171
 شادية الدسوقي عبدالعزيز:  -66
 م.2002، 1فن التذهيب العثماين يف املصاحف األثرية، دار القاهرة، طال -

 شاكر لعي :  -67
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واجتمالالاعي للخط العريب(، دائرة الثقالالافالالة اخلط العريب نظريالالة مجالالاليالالة وحرفالالة يالالدويالالة )حمالالاولالالة لتالالأصالالالالالالالالالالالالالاليالالل مجالالايل  -
 م.2007واإلعالم، الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة، 

  :عبيد إبراهيمشبل  -68
 .م2002، 1للكتاب، ط  القاهرةالكتابات األثرية على املعادن يف العصرين التيموري والصفوي، دار  -

  :شعبان عبد العزيز خليفة -69
 .م1999 دار الثقافة العلمية، اإلسكندرية، القاهرة، واالرتقاء،الكتابة العربية يف رحلة النشوء  -

 صالح الدين شريزاد:  -70
الوطين  "زخارف ومنمنمات يف املخطوطات اإلسالالالالالالمية"، حبث ضالالالالالمن كتاب مهارات حرفية وفنية يف ال اث -

يوليو  12-يونيو 19والفنون اإلسالالالالالالالالالالالالالالالمية، األحباث واحملاضالالالالالالالالالالالالالالرات اليت ألقيت يف الدورة التدريبية الرابعة 
م، إعداد: حسالالالالالالالالالالالالالالن حممد النابودة، حممد فاتح صالالالالالالالالالالالالالالاحل زغل، مركز زايد لل اث والتاريخ، اإلمارات 2000

 .م2001العربية املتحدة، 
 عادل األلوسي:  -71
 م.2009اخلط العريب نشأته وتطوره، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة،  -

 عباس العزاوي:  -72
، وزارة 36، اجمللد 2، 1يق: فاضالالالالالل عباس العزاوي، جملة سالالالالالومر، اجلزء "مشالالالالالاهري اخلط العريب يف تركيا"، حتق -

 .م1980الثقافة واإلعالم، املؤسسة العامة لآلثار وال اث، بغداد، 
 عبدالرحيم خلف عبدالرحيم:  -73
"املقومات الفنية واجلمالية وتطورها يف فن اخلط العريب"، جملة مركز الدراسالالالالالالات الربدية والنقوش، جامعة عني   -

 .م2007، القاهرة، 24س، العدد مش
 عبد الستار احللوجي:  -74
 .م1998، 3 طاملخطوط العريب، دار الثقافة العلمية، اإلسكندرية،  -

 : عبد العزيز الدايل -75
 .م1996، 3اخلطاطة الكتابة العربية، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط -
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 عبد العزيز عبيد الرمحن مؤذن:  -76
، رسالالالالالالالالالالالالة دكتوراه، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، كلية الشالالالالالالالالالالالريعة فن الكتاب املخطوط يف العصالالالالالالالالالالالر العثماين -

 م.1989والدراسات اإلسالمية، السعودية، 
  :عبد العزيز بن حممد املسفر -77
 .م1999وشئ من قضاياه، دار املريخ للنشر، السعودية،  العريباملخطوط  -

 عبد اللطيف حممد سلمان:  -78
، العدد 22خ"، جملة جامعة دمشالالالق للعلوم اهلندسالالالية، اجمللد "الورق نشالالالأته_وظيفته_تطور صالالالناعته عرب التاري -

 .191-155م، ص ص 2006الثاين، 
 عبداهلل بن عبده فتيين:  -79
"دراسالالالالالالة مقارنة لألسالالالالالالاليب املتبعة يف كتابة اخلط العريب"، حبث ضالالالالالالمن جملة عامل املخطوطات والنوادر، عامل  -

مجالالادى اآلخرة -لسالالالالالالالالالالالالالالالالادس، العالالدد األول، احملرمالكتالالب، مكتبالالة امللالالك عبالالدالعزيز العالالامالالة، الريالالاض، اجمللالالد ا
 .م2001سبتمرب -هال/ ابريل1422

 عصام سليمان املوسى:  -80
، العددان 27"الورق وتطور صالالناعته يف العصالالر العباسالالي كوسالاليلة اتصالالال فاعلة"، جملة جامعة دمشالالق، اجمللد  -

 .252-211م، ص ص 2011الثالث والرابع، 
 عطية وزة عبود الدليمي:  -81
تطبيقاته، دار الرضالالالالالالالالالوان للنشالالالالالالالالالر والتوزيع، عمان، -مدارسالالالالالالالالاله-أدواته-الزخرفة اإلسالالالالالالالالالالمية تارخيهاخلط العريب و  -

 .م2016، 1األردن، طال
 عفاف املري، وعثمان فيدان:  -82
دليل املقتنيات األول، دائرة الثقافة واإلعالم، حكومة الشالالالالارقة، دولة اإلمارات -املتحف اإلسالالالالالمي بالشالالالالارقة -

 م.2003العربية املتحدة، 
  :يف البهنسيعف -83
 .م1984، 1اخلط العريب.أصوله.هنضته.انتشاره، دار الفكر، دمشق، ط  -
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 .م1995، 1مكتبة لبنان ناشرون، ط  واخلطاطني،معجم مصطلحات اخلط العريب  -
 عالء الدين عبد العال عبد احلميد:  -84
رية لآلثار "أدوات كتابة وجتليد وتذهيب املخطوط اإلسالالالالالالالالالالالمي"، حبث منشالالالالالالالالالالور مبجلة مشالالالالالالالالالالكاة اجمللة املصالالالالالالالالالال -

 م.2012اإلسالمية، اجمللد السادس 
"ال اث احلضالالالالالالالاري املداد واألحبار )األنواع، املالمح العامة، الفروق("، حبث منشالالالالالالالور يف أعمال املؤمتر الدويل  -

، 2013نوفمرب  26-24يف الف ة من ، كلية اآلداب، جامعة املنيا، بني حتديات احلاضر وآفاق املستقبل"
 اجمللد الثالث.

 ي آلب أرسالن: عل -85
ترمجة: سالالالالالالهيل صالالالالالالابان، جملة الدارة، العدد األول، السالالالالالالنة الثالثة والثالثون، احملرم "اخلط العريب عند األتراك"،  -

 م.2007هال/ 1428
 علي مجعة حممد:  -86
 م.2001، 2املكاييل واملوازين الشرعية، القدس لإلعالن والنشر والتوثيق، القاهرة، طال -

 عمر أفا، حممد املغراوي: -87
ط املغريب، تاريخ وواقع وآفاق، منشالالالالالالالالورات وزارة األوقاف والشالالالالالالالالؤون اإلسالالالالالالالالالمية، مطبعة النجاح اجلديدة، اخل -

 م.2007، 1الدار البيضاء، طال
 غامن قدوري احلمد:  -88
 .م2004، 1علم الكتابة العربية، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طال -

  :فوزي سامل عفيفي -89
، 1وكالالالالالالالة املطبوعالالالات، الكويالالالت، ط واالجتمالالالاعي،العربيالالالة، ودورهالالالا الثقالالالايف نشالالالالالالالالالالالالالالالالأة وتطور الكتالالالابالالالة اخلطيالالالة  -

 .م1980
اخلط الديواين )تطوره ومجاالته ووسالالالالالائل جتويده وتشالالالالالريح األطدية بالكتابات الديوانية(، سالالالالاللسالالالالاللة تعليم اخلط  -

 .م1999، دار أسامة للنشر والتوزيع، طنطا، القاهرة، 10العريب 
 قاسم السامرائي:  -90
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ريب وتطوره عرب العصالالالالالالالالالالالالالالور"، حبالث ضالالالالالالالالالالالالالالمن كتالاب مهالارات حرفيالة وفنيالة يف ال اث الوطين والفنون "اخلط الع -
م، 2000يوليو  12-يونيو 19اإلسالالالالالالالالالالالالمية، األحباث واحملاضالالالالالالالالالالالرات اليت ألقيت يف الدورة التدريبية الرابعة 

العربية املتحدة،  إعداد: حسالالالن حممد النابودة، حممد فاتح صالالالاحل زغل، مركز زايد لل اث والتاريخ، اإلمارات
 م.2001

 كارل بروكلمان:  -91
، 2تاريخ األدب العريب، ترمجة: رمضان عبدالتواب، مراجعة: السيد يعقوب بكر، دار املعارف، القاهرة، طالالالالالالالالالالالال -

 .5د.ت.، جال
 كامل اجلبوري:  -92
 .م1999، 1موسوعة اخلط العريب. اخلط الديواين، دار ومكتبة اهلالل، بريوت. لبنان، طال  -

 تشفيتش:الكسندر ستيب -93
، اجمللس الوطين للثقافة 169تاريخ الكتاب، القسم األول، ترمجة: حممد م. األرناؤوط، سلسلة عامل املعرفة،   -

 م. 1993والفنون واآلداب، الكويت، 
 لؤي جنم جرجيس:  -94
، جامعة ديايل، كلية 47"االجتاهات األسالالالالالالالالالالاللوبية يف اخلط الديواين"، جملة ديايل للبحوث اإلنسالالالالالالالالالالالانية، العدد  -

 .م2010ل بية للعلوم اإلنسانية، األصمعي، العراق، ا
 مالك شبل:  -95
حضالالالارة(، نقله إىل العربية: أنطوان إ.اهلاشالالالم، دار اجليل، بريوت، -تصالالالوف-معجم الرموز اإلسالالالالمية )شالالالعائر -

 .م2000، 1لبنان، طال
 حمسن عقيل:  -96
 م.2003، 1معجم األعشاب املصور، منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت. لبنان، ط -

 حممد أمحد دمهان:  -97
معجم األلفاظ التارخيية يف العصالالر اململوكي، دار الفكر املعاصالالر، بريوت، لبنان، دار الفكر، دمشالالق، سالالورية،  -

 م.1990، 1طال
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 حممد توهيل عبد أسعيد:  -98
"أخالقيالالات املهن احلرفيالالة والفنيالالة يف ال اث"، حبالالث ضالالالالالالالالالالالالالالمن كتالالاب مهالالارات حرفيالالة وفنيالالة يف ال اث الوطين  -

يوليو  12-يونيو 19لفنون اإلسالالالالالالالالالالالالالالالمية، األحباث واحملاضالالالالالالالالالالالالالالرات اليت ألقيت يف الدورة التدريبية الرابعة وا
م، إعداد: حسالالالالالالالالالالالالالالن حممد النابودة، حممد فاتح صالالالالالالالالالالالالالالاحل زغل، مركز زايد لل اث والتاريخ، اإلمارات 2000

 م.2001العربية املتحدة، 
 حممد حسن صاحل عبداجلواد:  -99
، 1 العصر اململوكي، دائرة الثقافة واإلعالم، الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة، طالالالالالالالالالالتاريخ الصناع والفنانني يف -

 .م2013
 حممد رضوان الداية:  -100

، نادي تراث اإلمارات، أبو ظ ، 51"املداد واحملربة"، مقال ضالالالالالالالالالالالالمن جملة تراث، السالالالالالالالالالالالالنة اخلامسالالالالالالالالالالالالة، العدد  -
 .81-79م، ص ص 2003اإلمارات العربية املتحدة، 

 بن حسن حالق أبو مصعب: حممد صبحي  -101
اإليضالالالالالاحات العصالالالالالرية للمقاييس واملكاييل واألوزان والنقود الشالالالالالرعية، مكتبة اجليل اجلديد، اليمن، صالالالالالنعاء،  -

 م.2007، 1طال
 حممد طاهر بن عبد القادر الكردي املكي اخلطاط:  -102

ل  وأوالده، حسالالالالالالالالالالالالن الدعابة فيما ورد يف اخلط وأدوات الكتابة، شالالالالالالالالالالالالركة مكتبة ومطبعة مصالالالالالالالالالالالالطفى البايب احل -
 م.1938، 1القاهرة، طال

 م.1939، 1تاريخ اخلط العريب وآدابه، مكتبة اهلالل، املطبعة التجارية احلديثة بالسكاكيين، القاهرة، طال -
 حممد عبد احلفيظ خبطة احلسين:  -103

اخلط املغريب بني التجريد والتجسالالالالالالالاليد. دراسالالالالالالالالة تارخيية فنية من خالل  طوطات مرينية وسالالالالالالالالعدية، مطبوعات  -
 م.2013، 1أمينة األنصاري، فاس، طال

 م: 1962هال/1382حممد عبد احلي الكتاين اإلدريسي احلسين الفاسي ت  -104
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نظام احلكومة النبوية املسالالالالالالالالمى ال اتيب اإلدارية، حتقيق: عبد اهلل اخلالدي، جزءان، شالالالالالالالالركة دار األرقم بن أيب  -
 ، د.ت.2األرقم للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، طال

  :د عبد الستار عثمانحمم -105
هياة اآلثار املصالالرية،  الثقافة،دراسالالات آثارية إسالالالمية، اجمللد الرابع، وزارة  ،يف صالالناعة األقالم" املسالاللمني دور" -

 .م1991القاهرة، 
  :حممد بن عبد العزيز بن عبد اهلل -106

، 1املغربية، جالالالالالالالالالالالالالالالالالالال األوقاف والشالالالالاون اإلسالالالالالمية، مطبعة فضالالالالالة، اململكة  وزارةالوقف يف الفكر اإلسالالالالالمي،  -
 .م1996

 :حممد علي حامد بيومي -107
باسالالالالالالالالالالالالالالتانبول. دراسالالالالالالالالالالالالالالالة أثرية فنية، رسالالالالالالالالالالالالالالالالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية العثمانية  الدينيةكتابات العمائر  -

 .م1991اآلثار،
  :حممد فهد الفعر -108

للنشر،  امةهتوالنقوش يف احلجاز منذ فجر اإلسالم حىت منتصف القرن السابع اهلجري، دار  الكتاباتتطور  -
 .م1984، 1السعودية، ط 

 حممد جمذوب مصطفى إمساعيل:  -109
ا على اخلط الديواين الكالسالالالالالالالاليكي، رسالالالالالالالالالة ماجسالالالالالالالالتري يف الفنون  - البناء اجلمايل للخط الديواين املنمط قياسالالالالالالالالً

 .م2015اجلميلة والتطبيقية )اخلط العريب(، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 
 مود شكر اجلبوري: حم -110

 .1م، جال2001املدرسة البغدادية يف اخلط العريب، بيت احلكمة، بغداد،  -
  :حممود عباس محوده -111

اسالالالالالالالالالتخدامها، دار هنضالالالالالالالالالة الشالالالالالالالالالرق.دار الوفاء،  وجماالتتطور الكتابة اخلطية العربية.دراسالالالالالالالالالة ألنواع اخلطوط  -
 .م2000، 1القاهرة، ط 

 مية: مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسال -112
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اخلط العريب من خالل املخطوطات، معرض عن اخلط العريب بقاعة الفن اإلسالالالالالالالالمي مبركز امللك فيصالالالالالالالل للبحوث -
 م.1985هال، 1406والدراسات اإلسالمية، الرياض، 

 مصطفى بركات:  -113
لك جملة عامل املخطوطات والنوادر، عامل الكتب، مكتبة املاخلط العريب أصالالالالالالالالالالالالالالوله، أنواعه، خطاطوه، قضالالالالالالالالالالالالالالالاياه"، "

 م.2000سبتمرب -عبدالعزيز العامة، الرياض، اجمللد اخلامس، العدد األول، أبريل
 هال: 14مصطفى السباعي احلسيين من علماء القرن  -114

هالالالالالالالالالالالالالالالالال، موسالالوعة تراث 1332رسالالالة اليقني يف معرفة بعض أنواع اخلطوط وذكر بعض اخلطاطني صالالنفها سالالنة  -
 .م2002، 1ستثمارات الثقافية، القاهرة، طالاخلط العريب، حتقيق: هالل ناجي، الدار الدولية لال

  :معروف زريق -115
 .م1993، 1دمشق، ط  املعرفة،موسوعة اخلطوط العربية وزخارفها، دار  -

 منصور بن ناصر العواجي:  -116
 .م2000، 1مجاليات اخلط العريب، دار طويق للنشر والتوزيع، الرياض، طال -

  :بن علي البقمياموضي بنت حممد  -117
مطبوعات  مضالالامينها،ة مبكتبة امللك فهد الوطنية.دراسالالة يف خصالالائصالالها الفنية وحتليل شالالاهدي إسالالالميةنقوش  -

 .م1999مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض، 
 ناجي زين الدين:  -118

 .م2009، 3مصور اخلط العريب، الكتاب األول، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، طال -
 نضال عبد العايل أمني:  -119

، وزارة الثقافة واإلعالم، 4، العدد 15وموادها يف العصالالالالالالالالالور اإلسالالالالالالالالالالمية"، جملة املورد، اجمللد  "أدوات الكتابة -
 .140-131م، ص ص 1986دار الشؤون الثقافية العامة، اجلمهورية العراقية، 

  :نعمت إمساعيل عالم -120
 .م1992، 5املعارف، القاهرة، ط دارفنون الشرق األوسط يف العصور اإلسالمية،  -

 لعامة لدار الكتب والوثائق القومية: اهلياة ا -121
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 م.1998من نوادر  طوطات دار الكتب املصرية، دار الكتب، القاهرة،  -
 وفاء الصديق ومأمون فنصة:  -122

السالالالاللطان الناصالالالالر صالالالالالح الدين األيويب بني القاهرة ودمشالالالالق، سالالالاللسالالالاللة منشالالالالورات متحف الطبيعة واإلنسالالالالان  -
 .2009هرة، ، مطابع اجمللس األعلى لآلثار، القا65العدد 

 وليد سيد حسنني:  -123
 .م2015فن اخلط العريب املدرسة العثمانية، اهلياة املصرية العامة للكتاب،  -

 حيىي وهيب اجلبوري:  -124
 م.1994، 1اخلط والكتابة يف احلضارة العربية، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، طال -
 م.1998، 1الالكتاب يف احلضارة اإلسالمية، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط -

  :يوسف أمحد -125
 .م1934، 1مطبعة حجازي، القاهرة، ط  ،الثانية" الرسالة"الكويفاخلط  -

  :يوسف ذنون -126
باسالالالالتانبول، الفنون  اإلسالالالالالميةمركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافة  ،ومراجع الفن اإلسالالالالالمي" الثلث خط" -

م، 1983العلمية املنعقدة يف اسالالالالتانبول  ةالندو اإلسالالالالالمية املبادئ واألشالالالالكال واملضالالالالامني املشالالالال كة، أعمال 
 .م1989دار الفكر دمشق، 

، 3"منظور نشأة وتطور اخلط العريب بني جالل املكانة ومجال اهلياة"، حبث ضمن جملة حروف عربية، العدد  -
 .م2001ه/ ابريل 1422السنة األوىل، ندوة الثقافة والعلوم، ديب، اإلمارات العربية املتحدة، حمرم 

 يدرسن: يوهنس ب -127
 م.2000، 1الكتاب العريب منذ نشأته حىت عصر الطباعة، ترمجة: حيدر غيبة، مطبعة األهايل، دمشق، طال -
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( دواة من النحاس المكفت بالفضة والذهب، 1لوحة رقم )

محفوظة بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة، ومؤرخة بالقرن 
جمالية  شاكر لعيبي: الخط العربي نظرية. نقاًل عن: م14هـ/8

 .98وحرفة يدوية، ص 

 
( دواة من النحاس المطلي بالذهب والمرصعة 2لوحة رقم )

م، 16هـ/10باألحجار الكريمة، وترجع إلى أواخر القرن 
سراي باستانبول. نقالً عن: عبد ي ومحفوظة بمتحف طوب قاب
فن الكتاب المخطوط في العصر العزيز عبيد الرحمن مؤذن: 

 .31رقم ، لوحة 2، مجـالعثماني

 

 
( دواة من الخشب المطلي بالالكيه مؤرخة بعام 3لوحة رقم )

م، ومحفوظة بمتحف قصر المنيل بالقاهرة برقم 1768هـ/1182

 
 

 
طلي بالالكيه مؤرخة ( دواة من الخشب الم4لوحة رقم )

م، ومحفوظة بمتحف طوب قابي 18هـ/12بحوالي القرن 
. نقالً عن: عبد العزيز عبيد 463سراي باستانبول برقم سجل 
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فن الكتاب . نقالً عن: عبد العزيز عبيد الرحمن مؤذن: 2سجل 
 .39، لوحة رقم 2، مجـالمخطوط في العصر العثماني

، فن الكتاب المخطوط في العصر العثمانيالرحمن مؤذن: 
 .40، لوحة رقم 2مجـ

 

 
( أجزاء من تصويرة توضح مراحل صناعة الورق. نقاًل 5لوحة رقم )

فن الكتاب المخطوط في عبد العزيز عبيد الرحمن مؤذن:  عن:
 .1، لوحة رقم2، مجـالعصر العثماني

 
 
 

 
( تصويرة من المدرسة الهندية توضح صانع يقوم 6لوحة رقم )

بتركيب بعض المواد المستعملة في صناعة الورق. نقالً عن: 
 .10، صورة رقم عمدة الكتابابن باديس: 

 
من المدرسة الهندية توضح فنان يقوم بصقل  ( تصويرة7لوحة رقم )

صفحة من الورق على لوحة خشبية، أو يختم على الورق. نقاًل 
، عبد العزيز عبيد 7، صورة رقم عمدة الكتابعن: ابن باديس: 

، 2، مجـفن الكتاب المخطوط في العصر العثمانيالرحمن مؤذن: 
 .2لوحة رقم

 
نقاًل  ة المخطوط.اط أو كاتب يقوم بكتاب( خط8لوحة رقم )

الكتاب العربي منذ نشأته حتى عصر عن: يوهنس بيدرسن: 
 .11، لوحة رقم 186، ص الطباعة



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 3, No: 1, 2019 

 
 73 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
( تصويرة توضح الخطاط حسايو زارين قلم والرسام 9لوحة رقم )

م في بالط الحاكم 1581ماندهار في مخطوطة تعود إلى سنة 
سيوية المسلم أكبر في الهند، محفوظة بالجمعية الملكية اآل

بلندن. نقالً عن: الكسندر ستيبتشفيتش: تاريخ الكتاب، القسم 
 .240األول، ص 

 
( مصحف كريم مكتوب على صفحات من رق 10لوحة رقم )

الغزال بالمداد األسود بالخط الكوفي البسيط، من مصر يرجع 
م محفوظ بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة، 8هـ/2إلى القرن 

 ر الباحث.. من تصوي24145برقم سجل 

 
م 10-9هـ/4-3سم مكتوب بالخط الكوفي على الرق يرجع إلى القرنين  14.5×9.5( مصحف شريف أبعاده 11لوحة رقم )

رصيد مصاحف. نقاًل عن: أيمن فؤاد سيد: كنوز دار الكتب المصرية، لوحة رقم  220ومحفوظ بدار الكتب المصرية برقم سجل 
 .17ص  13
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مصحف مكتوب بخط النسخ أبعاده ( ورقة من 12لوحة رقم )

سم ومنسوب للخطاط أبو علي محمد بن مقلة فرغ من  13×10
م وله غالف من الجلد المطرز بالذهب. 920هـ/ 308كتابته سنة 

مصاحف. نقاًل  64ومحفوظ بدار الكتب المصرية برقم سجل 
عن: الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية: من نوادر 

 .19-18كتب، ص ص مخطوطات دار ال

 
( ورقة من مصحف شريف أبعادها 13لوحة رقم )

سم مكتوبة بالخط الكوفي وقف سنة  40.7×44.7
م على جامع عمرو بن العاص ومحفوظة بدار 971هـ/360

رصيد مصاحف. نقالً عن:  113الكتب المصرية برقم سجل 
ص  19أيمن فؤاد سيد: كنوز دار الكتب المصرية، لوحة رقم 

20. 

 
( ورقة من المصحف الشريف مكتوبة على الرق 14وحة رقم )ل

بالخط الكوفي. نقاًل عن: عفاف المري: المتحف اإلسالمي 
  .25بالشارقة، دليل المقتنيات األول، ص 

( ورقة من مصحف شريف من العراق أو إيران 15لوحة رقم )
سم مكتوبة بالخط الكوفي وترجع إلى القرن  23×34أبعادها 

 1ومحفوظة بدار الكتب المصرية برقم سجل م 11هـ/ 5
رصيد مصاحف. نقالً عن: أيمن فؤاد سيد: كنوز دار الكتب 

 .25ص  23المصرية، لوحة رقم 
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( مصحف شريف من العراق أو إيران أبعاده 16لوحة رقم )

سم مكتوب بالخط الكوفي المشرقي ويرجع إلى  15.1×19
 238رية برقم سجل م ومحفوظة بدار الكتب المص11هـ/ 5القرن 

رصيد مصاحف. نقالً عن: أيمن فؤاد سيد: كنوز دار الكتب 
 .27-26ص ص  24المصرية، لوحة رقم 

 
( نسخة من المصحف الشريف مكتوبة بخط 17لوحة رقم )

الثلث بقلم الخطاط عيسى الردي القاري من إيران مؤرخة سنة 
نقاًل عن: عفاف المري: المتحف  .م1239هـ/ 637

 .37بالشارقة، دليل المقتنيات األول، ص  اإلسالمي

 
سم مكتوب 38×54( ورقة من مصحف أبعاده 18لوحة رقم )

بماء الذهب بالمداد األسود، مكتوب في أوله ما يفيد وقفه من 
قبل السلطان الملك الناصر محمد بن قالوون على جامعه بالقلعة 

 730م، وهو مجلد بجلد نفيس كتب في 1329هـ/ 730سنة 
ة، ومسطرته ثمانية أسطر. ومحفوظ بدار الكتب المصرية برقم ورق

مصاحف. نقاًل عن: الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق  4سجل 
 .21-20القومية: من نوادر مخطوطات دار الكتب، ص ص 

 
 7( مصحف على شريط من ورق الكتان أبعاده 19لوحة رقم )

ـ/ ه764سم مكتوب بقلم النسخ يرجع إلى سنة 13×متر
م مكتوب على أحد عشر نهًرا، سبعة أنهر بمداد أسود 1362

والباقي بالمداد األحمر. ومحفوظ بدار الكتب المصرية برقم 
مصاحف. نقاًل عن: الهيئة العامة لدار الكتب  240سجل 

والوثائق القومية: من نوادر مخطوطات دار الكتب، ص ص 
24-25. 
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عصر المملوكي ( مصحف شريف من مصر في ال20لوحة رقم )

م 1368هـ/770سم ويرجع إلى سنة  58.7×85.8أبعاده 
رصيد مصاحف.  7ومحفوظة بدار الكتب المصرية برقم سجل 

نقالً عن: أيمن فؤاد سيد: كنوز دار الكتب المصرية، لوحة رقم 
 .31ص  30، 29

 
( مصحف مكتوب بقلم المحقق وأسماء السور 21لوحة رقم )

سم، كتبه علي بن 52×73هكتبت بالخط الكوفي، أبعاد
م، والمصحف من 1372هـ/ 774محمد األشرفي سنة 

م 1376هـ/ 778تذهيب إبراهيم اآلمدي، وقفه سنة 
السلطان األشرف شعبان على مدرسته، ومحفوظ بدار الكتب 

مصاحف. نقالً عن: الهيئة العامة  10المصرية برقم سجل 
دار لدار الكتب والوثائق القومية: من نوادر مخطوطات 

 .29-28الكتب، ص ص 

 
( مصحف مكتوب بخط الريحان وأسماء السور 22لوحة رقم )

سم جاء بظهر الورقة األولى ما 53×47بالخط الكوفي، أبعاده 
يفيد وقفه من قبل السلطان األشرف شعبان، ومحفوظ بدار الكتب 

مصاحف. نقالً عن: الهيئة العامة لدار  9المصرية برقم سجل 
القومية: من نوادر مخطوطات دار الكتب، ص ص  الكتب والوثائق

26-27. 

 
( مصحف شريف باسم السلطان المملوكي 23لوحة رقم )

جقمق أوراقه مزخرفة ومذهبة، وقد شملت الحواشي بعض 
الشروح آليات قرآنية، يرجع إلى مصر في العصر المملوكي 

م، محفوظ بمتحف الفن اإلسالمي 15هـ/9من القرن 
. نقالً عن: أحمد الشوكي: 18057سجل بالقاهرة، برقم 

 .177-176دليل متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة، ص ص 
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( الصفحتان األولى والثانية المذهبتان من مصحف 24لوحة رقم )

شريف، وعليهما كتابات منفذة بالخطين المحقق والريحاني كتبها 
م، وهو 16هـ /10"أحمد قره حصاري"، ويؤرخ المصحف بالقرن 

ظ بمتحف طوب قابو سراي باستانبول، بغرفة السعادة، برقم محفو 
فن الكتاب . نقاًل عن: عبد العزيز عبيد الرحمن مؤذن: 5

 .48، لوحة رقم 2، مجـالمخطوط في العصر العثماني

 
( الصفحة اليمنى من الصفحتين التاليتين 25لوحة رقم )

لصفحتي البداية بمصحف يرجع للنصف الثاني من القرن 
بقاعة السلطان أحمد  22م. محفوظ برقم سجل 16هـ/10

بمكتبة السليمانية. نقالً عن: شادية الدسوقي: فن التذهيب 
 .13العثماني، لوحة رقم 

 
م بأمر المولى الشريف علي نجل أمير المؤمنين وخليفته 1712هـ/ 1124( مصحف مكتوب بالخط المغربي سنة 26لوحة رقم )

سم، وهو محلى بماء الذهب والياقوت على  19×30ن عبد اهلل بن السلطان إسماعيل، أبعاده السلطان سيدي محمد بن السلطا
مصاحف. نقاًل عن: الهيئة  25سطًرا، ومحفوظ بدار الكتب المصرية برقم سجل  23ورقة ومسطرته  263الطريقة األندلسية في 

 .45-44ص  العامة لدار الكتب والوثائق القومية: من نوادر مخطوطات دار الكتب، ص
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سم مكتوب  21× 31.5( مصحف شريف أبعاده 27لوحة رقم )

-1729هـ/ 1142بالخط المغربي يرجع إلى المغرب العربي سنة 
رصيد  25م، ومحفوظ بدار الكتب المصرية برقم سجل 1730

مصاحف. نقالً عن: أيمن فؤاد سيد: كنوز دار الكتب المصرية، 
 .79-78ص ص  76لوحة رقم 

 
 3.7×3.9( مصحف شريف )حمائلي( أبعاده 28)لوحة رقم 

م، والصفحتان 19هـ/13سم يرجع إلى استانبول في القرن 
، ومحفوظ بدار 22-1تشتمالن على آيات من سورة البقرة 

رصيد مصاحف. نقالً عن:  358الكتب المصرية برقم سجل 
ص  8أيمن فؤاد سيد: كنوز دار الكتب المصرية، لوحة رقم 

2. 

 
( مصحف مكتوب بخط النسخ الجلي كتب في 29لوحة رقم )

م، وتتخلل األسطر ترجمة بالفارسية، أبعاده 17هـ/11القرن 
سم ويعد من أكبر المصاحف حجًما، أهداه لدار 107×175

ورقة  75م نواب بهوبال، عدد أوراقه 1950الكتب المصرية سنة 
أسطر، وله غالف صنع في الهند من الفضة الخالصة  9ومسطرته 

م ومحفوظ بدار الكتب المصرية برقم 1912هـ/ 1331سنة 
أ. نقالً عن: الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية: 902سجل

 .41-40من نوادر مخطوطات دار الكتب، ص ص 

 
( صندوق مصحف من الخشب المطعم بالعاج 30لوحة رقم )

واألبنوس، يرجع إلى مصر في العصر المملوكي من القرن 
حفوظ بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة، برقم م، م14هـ/8

. نقاًل عن: أحمد الشوكي: دليل متحف الفن 452سجل 
 .101-100اإلسالمي بالقاهرة، ص ص 
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( ورقة من كتاب المسالك والممالك لالصطخري 31لوحة رقم )

م، وقد كتبت بقلم 957هـ/ 346المعروف بالكرخي توفى سنة 
حفوظة بدار الكتب المصرية م، وم1473هـ/ 878معتاد في سنة 
جغرافيا. نقاًل عن: الهيئة العامة لدار الكتب  199برقم سجل 

والوثائق القومية: من نوادر مخطوطات دار الكتب، ص ص 
110-111. 

 
 16×24( ورقة من مخطوطة الفروسية أبعادها 32لوحة رقم )

سم مكتوبة بخط النسخ ومزوقة بالتصاوير من مصر ترجع إلى 
م، ومحفوظة بمتحف الفن اإلسالمي 15هـ/9قرن أواخر ال

.نقاًل عن: وفاء الصديق ومأمون 18236بالقاهرة برقم سجل 
فنصة: السلطان الناصر صالح الدين األيوبي بين القاهرة 

 .92ص  ،ودمشق

 
( صفحتان من مخطوط األدوية المفردة للغافقي، 33لوحة رقم )

م، محفوظ 16هـ/10رن يرجع إلى تركيا في العصر العثماني من الق
. نقاًل عن: 3907بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة، برقم سجل

أحمد الشوكي: دليل متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة، ص ص 
232-233. 

 
( تصويرة توضح نماذج من أدوات التجليد. 34لوحة رقم )

فن الكتاب نقالً عن: عبد العزيز عبيد الرحمن مؤذن: 
 .60، لوحة رقم 2، مجـانيالمخطوط في العصر العثم
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( تصويرة توضح عامل فني يقوم بصنع مسند خشبي 35لوحة رقم )

الكتاب العربي منذ نشأته للكتاب. نقاًل عن: يوهنس بيدرسن: 
 .14، لوحة رقم 189، ص حتى عصر الطباعة

 
( تصويرة توضح عامل فني يقوم ببرد وتسوية 36لوحة رقم )

الكتاب العربي نس بيدرسن: أطراف الكتاب. نقاًل عن: يوه
 .12، لوحة رقم 187، ص منذ نشأته حتى عصر الطباعة

 

 
( تصويرة توضح عامل فني يقوم بتجليد الكتاب، 37لوحة رقم )

الكتاب وختم الزخرفة عل الغالف. نقالً عن: يوهنس بيدرسن: 
 .13، لوحة رقم 188، ص العربي منذ نشأته حتى عصر الطباعة
 

 
تصويرة تمثل إحدى دور الكتب اإلسالمية  (38لوحة رقم )

بمدينة حلوان بالعراق من مقامات الحريري تنسب إلى بالد 
م، محفوظة في المكتبة 1222هـ/ 619الشام حوالي سنة 

ب. نقالً عن: أحمد 5ورقة  5847الوطنية بباريس تحت رقم 
عبدالرازق أحمد: الحضارة اإلسالمية في العصور الوسطى، 

 .31 ، ص1لوحة رقم 
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( لسان غالف مخطوط من مصر. نقالً عن: يحيى 39لوحة رقم )

، 9وهيب الجبوري: الكتاب في الحضارة اإلسالمية، لوحة رقم 
 .396ص 

 
( باطن غالف مخطوط من يزد. نقاًل عن: 40لوحة رقم )

يحيى وهيب الجبوري: الكتاب في الحضارة اإلسالمية، لوحة 
 .397، ص 10رقم 

 
( غالف كتاب محفوظ بمكتبة جامعة استانبول 41لوحة رقم )

مطرز بخيوط حريرية، كتب على رابطته ما ترجمته: )غالف منقوش 
بألوان نفيسة ال مثيل لها لديوان يوم منظور وروج محبوسة(. نقاًل 

عن: يحيى وهيب الجبوري: الكتاب في الحضارة اإلسالمية، لوحة 
 .399، ص 13رقم 

 
× 28شريف أبعادها  ( جلدة مصحف42لوحة رقم )

هـ/ 866سم ترجع إلى مصر في العصر المملوكي 19.3
 104م، ومحفوظة بدار الكتب المصرية برقم سجل 1462

رصيد مصاحف. نقالً عن: أيمن فؤاد سيد: كنوز دار الكتب 
 .40ص  36المصرية، لوحة رقم 
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(غالف خارجي لمصحف شريف مؤرخ بعام 43لوحة رقم )

ظ بمتحف قصر المنيل بالقاهرة برقم م، ومحفو 1565هـ/973
فن الكتاب .نقالً عن: عبد العزيز عبيد الرحمن مؤذن: 282سجل 

 .93، لوحة رقم 2، مجـالمخطوط في العصر العثماني

 
( نموذج لغالف مخطوط عثماني. نقالً عن: 44لوحة رقم )

عفاف المري: المتحف اإلسالمي بالشارقة، دليل المقتنيات 
 .23األول، ص 

 
إسماعيل  شاهالجانب األيسر لغالف مصحف لل( 45لوحة رقم )

الصفوي. نقاًل عن: يحيى وهيب الجبوري: الكتاب في الحضارة 
 .398، ص 12اإلسالمية، لوحة رقم 

 
( غالف خارجي لمصحف شريف مؤرخ بعام 46لوحة رقم )

م. نقاًل عن: عبدالعزيز عبيد الرحمن مؤذن: 1665هـ/1076
، لوحة رقم 2، مجـط في العصر العثمانيفن الكتاب المخطو 

110. 
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ABSTRACT 

 

This research deals with a precise subject, It focuses on how to rewrite Islamic 

history in the light of the use of criticism of historical documents and 

manuscripts in this aspect, and the impact on re-glorification of the nation. 

The importance of the subject of the research stems from the fact that it is based 

on a descriptive and analytical explanation of the mechanism and tools to achieve 

the manuscripts and documents of Islamic history and criticism, and how to 

benefit from all this by activating the role of manuscripts and documents in 

research and scientific studies. 

The question that the research seeks to address is to what extent has been used 

criticism and the achievement of documents and manuscripts in the process of 

rewriting Islamic history. 

The research structure is as follows: 

The first topic: criticism of the historical document, concept and application. 

The second topic: How to understand and document historical information. 

The third topic: Documentation of the contents of manuscripts and historical 

documents, tools and steps. 

The research will be based on a number of sources, references and recent studies. 
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 الملخص
 

يتناول هذا البحث موضوعًا دقيقًا أرى أنه حري بالبحث، ذلك أنه يركز على كيفية إعادة كتابة التاريخ اإلسالمي 
 اجلانب، وأثر ذلك يف إعادة أجماد األمة.يف ضوء توظيف نقد الوثائق واملخطوطات التارخيية يف هذا 

إن أمهية موضوع البحث تنبع من كونه يرتكز على تبيان وصفي وحتليلي آللية وأدوات حتقيق خمطوطات ووثائق التاريخ 
 اإلسالمي ونقدها، وكيفية االستفادة من كل هذا بتفعيل دور املخطوطات والوثائق يف البحوث والدراسات العلمية.

والسؤال الذي يسعى البحث ملعاجلته هو إىل أي مدى مت توظيف نقد وحتقيق الوثائق واملخطوطات يف عملية إعادة 
 كتابة التاريخ اإلسالمي.

 وهيكلية البحث على النحو اآليت:

 المبحث األول: نقد الوثيقة التاريخية، المفهوم والتطبيق.

 خية.المبحث الثاني: كيف نفهم ونوثق المعلومة التاري

 المبحث الثالث: توثيق محتوى المخطوطات والوثائق التاريخية، أدواته وخطواته.

 وسيتم االعتماد يف البحث على مجلة من املصادر واملراجع والدراسات احلديثة.
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ائع املؤمتر العلمي: عدنان أبوشبيكة، منهج نقد الوثيقة الرمسية املدونة وإمكانية التطبيق على الرواية يف التاريخ الشفوي، اجمللة اإلسالمية، فلسطني، وق ( (1

 .4م، ص2006مايو  16-15"التاريخ الشفوي الواقع والطموح"، 
 .91م( ص1987رة، دار املعارف، ( شوقي اجلمل، علم التأريخ نشأته وتطوره، بال.ط )القاه 2)
 .27م( ص1993( مجال اخلويل، الوثائق اإلدارية بني النظرية والتطبيق، بال.ط )القاهرة، الدار املصرية اللبنانية،  3)

 مقدمة

التاريخ اإلسالمي يتناول هذا البحث موضوعًا دقيقًا أرى أنه حري بالبحث، ذلك أنه يركز على كيفية إعادة كتابة 
 يف ضوء توظيف نقد الوثائق واملخطوطات التارخيية يف هذا اجلانب، وأثر ذلك يف إعادة أجماد األمة.

إن أمهية موضوع البحث تنبع من كونه يرتكز على تبيان وصفي وحتليلي آللية وأدوات حتقيق خمطوطات ووثائق التاريخ 
 ا بتفعيل دور املخطوطات والوثائق يف البحوث والدراسات العلمية.اإلسالمي ونقدها، وكيفية االستفادة من كل هذ

والسؤال الذي يسعى البحث ملعاجلته هو إىل أي مدى مت توظيف نقد وحتقيق الوثائق واملخطوطات يف عملية إعادة 
 كتابة التاريخ اإلسالمي.

 المبحث األول: نقد الوثيقة التاريخية، المفهوم والتطبيق:

 :(1)فهوم الوثيقة التاريخيةالمطلب األول: م

ال شك أن الوثيقة التارخيية تأخذ الصدارة يف عملية التدوين التارخيي، وتعد عماد مفهوم تنقية التاريخ وإعادة كتابته، 
السيما وإن علم التاريخ علم ماضوي من حيث الفكرة واملسار، لكن يتعذر خوض غماره وسرب أغواره دومنا مستند، 

التارخيي هو الوثيقة اليت هي الشاهد واملورد، واملصدر الناطق عن احلقبة اليت أجنبت هذه الوثيقة، لذا يصرح واملستند 
املؤرخون وفالسفة التاريخ بأمهية الوثيقة فيشري أحدهم إىل أهنا:" املصدر األصلي الذي يعتمد عليه البحث التارخيي، 

 .(2)أو املادة اخلام اليت يصوغ منها نسيجه"

هي:" كل املصادر املادية من آثار وعمارة ونقوش وأختام وشواهد قبور ومسكوكات وأدوات االستعمال اليومي، أو 
 .(3)وآالت احلرب واللبس، هي أمناط من الوثائق"
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 .5م( ص1963( الجنلو وسينوبوس، املدخل إىل الدراسات التارخيية، ترمجة. عبد الرمحن بدوي، بال.ط )القاهرة، دار النهضة العربية،  4)
 ؛1أبوشبيكة، املنهج، ص(  5)

 islaec bookmaking (London, Victorya & Albert museum, 1985)p12. D. Haladane,  
 .133م( ص1981( السيد عبد العزيز سامل، التاريخ واملؤرخون العرب، بال.ط )بريوت، دار النهضة العربية،  6)
 .3( أبوشبيكة، املنهج، ص 7)

ويشري آخرون ألمهية الوثيقة التارخيية بشكل قاطع وقوي ينبئ عن ضرورة االهتمام البالغ بالوثائق وما ينتج عنها من 
 .(4)حتويه من إشارات فيقول:" ال بديل عن الوثائق، وحيث ال وثائق فال تاريخ"علم و 

لكن املهم هنا هو معىن الوثيقة التارخيية، فهي الغاية واملقصد من دراستنا هذه، فالوثيقة التارخيية املدونة هي: " ورقة 
ا متثل مجيع األنشطة اليت تقوم هبا أو جمموعة أوراق أو سجالت،... فالوثيقة سواء كانت مطبوعة أو خمطوطة فإهن

 .(5)هيأة أو مؤسسة رمسية أو غري رمسية"

كما أننا جند أنواعاً شىت من هذه الوثائق منتشرة يف أكثر من شكل وتظهر بأكثر من صورة، فالوثيقة التارخيية الرمسية 
ن ديوان اإلنشاء يف احلاضرة إىل املدونة مثل: " املستندات املعاصرة للتاريخ الذي تكتب فيه كالرسائل الصادرة م

الواليات أو األقاليم التابعة للحكومة املركزية واملنشورات والسجالت واألحكام والفتاوى ونصوص املعاهدات 
 .(6)واملخالفات وعقود البيع والشراء وغري ذلك"

عن مؤسسات ال تتبع لسلطة احلكومة أما الوثيقة التارخيية غري الرمسية املدونة: " فهي الوثيقة التارخيية اليت تصدر 
 .(7)املركزية، أي تصدر عن مؤسسات أهلية وخاصة"

إذًا حنن نقف أمام أكثر من نوع من الوثائق التارخيية اليت تتطلب منا دربة ودراية للتعامل معها باحرتافية وتثبيت 
ي األسس العلمية واملنطقية يف الكتابة املعلومات وإعادة التوثيق والكتابة التارخيية وفق رؤية منهجية مستقرة تراع

التارخيية، وال هتمل أيًا من الوثائق اليت ميكن أن تسهم يف إعادة إنتاج تصورات جديدة صحيحة للتاريخ ميكن أن 
 تتبدد وتضيع أو ختتزل وهتمل جملرد عدم وجود رؤية علمية مستقرة يف طريقة التعامل مع الوثيقة التارخيية.
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 وما بعدها. 24م( ص 1998)القاهرة، دار املعرفة اجلامعية،  1عادل غنيم ومجال حجر، منهج البحث التارخيي، ط( ينظر: (8
 وما بعدها. 11)بريوت، املكتبة العصرية، د.ت( ص 3( ينظر: أسد رستم، مصطلح التاريخ، ط 9)

 :(8)تطبيق النقد والتحليل التاريخي للوثائق والمخطوطات بين األسس والمخرجاتالمطلب الثاني: 

إن العمل على نقد وحتليل الوثائق التارخيية يعد إجراءاً ذهنياً استثنائياً، يستلزم قدرات وطاقات ومهارات عالية للوصول 
 .(9)واملنطقي على الوثائق التارخييةإىل أفضل النتائج وأقيم التحليالت بعد تطبيق النقد العلمي 

 إن الدخول يف عملية نقد الوثائق التارخيية تتطلب من املؤرخ الولوج يف خطوات متتابعة ميكن أن جنملها مبا يلي:

 تقسيم وتقييم الوثائق حسب فئات وأصناف تقوم على ما يلي: -1

 
والتصورات املطلوبة عن كل وثيقة مبا جيعلها واضحة املعامل أمام وهذه املرحلة ضرورية جداً من أجل رسم كافة األطر 

 املؤرخ كي يبدأ دراسته وفق أسس واضحة.

تصنيف الوثائق التارخيية وفق مراحلها الزمنية وحقبها التارخيية وهذا يتطلب منا إجياد آلية ومنهجية للتقسيم  -2
 السالالت وهكذا.والتصنيف، فإما حبسب املرحلة أو تاريخ الدول أو سنني حكم 

الوثائق التاريخية

مصدرها مؤلفها نوع الوثيقة
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 وما بعدها. 40م( ص 1992)القاهرة، مطبعة اجلبالوي،  1( ينظر: عبد املنعم اجلميعي، منهج البحث التارخيي، دراسات وحبوث، ط 10)
j. Pedersen, the Arabic book , tr. G . French, Princeton  univ , press,1984, p 14. 

 .10م( ص1998)القاهرة، مكتبة اخلاجني،  7( ينظر: عبد السالم حممد هارون، حتقيق النصوص ونشرها، ط 11)

البحث عن املعلومات احملورية واجلوهرية يف الوثائق التارخيية؛ وذلك حرصًا على عدم إغراق الفكر بتزاحم  -3
 .(10)املعلومات اليت قد تشوش القارئ وحتيد به عن غاية الدراسة

ية وقيمة املعلومات الورادة إظهار الفرضية أو اإلشكالية املراد عالجها، وهنا يأيت دور النقد والتحليل يف إبراز أمه -4
يف هذه الوثيقة أو تلك من خالل الربط بني ما مت استالله من هذه الوثائق، وما ميكن أن تغريه يف الدراسات 
التارخيية وتنبئ عنه فيعد كشفاً يف اجملال التارخيي، وكما حصل يف الكشوفات اآلثارية اليت غريت الكثري من املفاهيم 

 .(11)لسائدة، وأعادت التفكري بطرق متنوعة يف مسائل حمسومة تارخيياً والتصورات القدمية ا

كما أن حتقيق املخطوطات أثرى دراسات التاريخ اإلسالمي بوثائق ومصادر جديدة أعادت كتابة وصالت كربى 
 من هذا التاريخ وفقاً لإلضافات اهلائلة اليت أنتجتها هذه الوثائق.

 التارخيية دقيقاً وعميقاً لتجنب التكرار واالجرتار والدوران يف حلقات فارغة.فالبد أن يكون نقد الوثائق 

ومع ما تقدم حنتاج عند تطبيقنا لعملية نقد الوثائق التارخيية إىل حزمة من التدابري املنهجية والفنية اليت البد منها جلعل 
 عملية النقد والتحليل يف نصاهبا ومن أمهها:

املراد حتقيقها وعدم ترك شاردة وال واردة يف هذه الوثائق إال وتتم دراستها والتأكد  الدخول يف أغوار الوثائق -1
 من ماهيتها وجعلها وفق املنهج البحثي احملدد هلذه الوثائق سلفاً.

االستناد يف الدراسات إىل الوثائق املوجودة؛ إلعطاء الدراسة حقها وإيفاءها بالقراءة والشرح والتفصيل كما  -2
 الوثائق هي العمدة يف دراستنا.ينبغي، كون 
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م( 1998لم التاريخ نشاة وتدويناً ونقداً ومناهج كبار مؤرخي اإلسالم، بال.ط )بريوت، مركز الغدير للدراسات اإلسالمية، ( ينظر: صائب عبد احلميد، ع 12)
 وما بعدها. 21ص

 وما بعدها. 80م( ص1993)القاهرة، دار املعارف،  11( ينظر: حسن عثمان، منهج البحث التارخيي، ط 13)
 وما بعدها. 50م( ص1984)الرياض، دار املريخ للنشر،  1ىل علم التاريخ، ط( ينظر: عبد الرمحن الشيخ، املدخل إ 14)
 

إظهار قيمة الوثائق اليت تستند إليها الدراسة وإبراز مدى أمهيتها وسبب االعتماد عليها دون غريها؛ لتأكيد  -3
 .(12)متانة العمل البحثي وإبراز مكانة هذه الوثائق يف احلقل الدراسي احملدد للبحث

يف الدراسات التارخيية دون غريها وبشكل كبري؛ كون املنهج التارخيي إن أمهية نقد وحتليل الوثائق تربز بشكل استثنائي 
ينحى يف االستقصاء إىل حتليل الوثائق اخلاصة بأي حادثة تارخيية والنظر يف عناصرها، مث االجتاه إىل الرتكيب ومجع 

 .(13)احلقائق بإجياد الروابط احلقيقية بينها

 المعلومة التاريخية:المبحث الثاني: كيف نفهم ونوثق 

 المطلب األول: منهجية التعامل مع معلومات الوثائق التاريخية،، مراحل ما قبل التدوين:

إن من أهم املراحل األساسية لفهم كيفية استخراج املعلومة من املخطوطات والوثائق التارخيية تتطلب منا املرور مبراحل 
عن الوثائق التارخيية مث تصنيفها حسب اختصاصها وذلك يكون  هامة ويأيت يف مقدمتها البحث والتقصي والتحري

 باالستناد إىل العلوم املساعدة ومنها:

  

 

 اإلرخولوجيا   الباليوغرافيا الفيلولوجيا

 )علم النقوش( )علم اللغة(                      )علم قراءة النصوص القدمية(

عارفاً ومطلعاً على العلوم املساعدة لعلم التاريخ كي يتمكن من استخدامها ومن هذا نرى أنه البد للمؤرخ أن يكون 
 .(14)يف دراسة الوثائق واملخطوطات التارخيية وتوظيفها بالشكل األمثل يف الدراسات التارخيية
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 وما بعدها. 120م( ص1995( ينظر: حممد عبد الكرمي وايف، منهج البحث يف التاريخ والتدوين التارخيي عند العرب، بال.ط )ليبيا، جامعة قار يونس،  15)
 وما بعدها. 90م( ص1990)اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية،  1( أمحد حممود صبحي، يف فلسفة التاريخ، ط 16)
 وما بعدها. 65( حسن عثمان، مرجع سابق، ص  17)

ليت تعىن وبعد هذا ميكن أن يعرج املؤرخ إىل جوانب أخرى مهمة يف دراسة الوثائق التارخيية وكنا أشرنا إليها، وهي ا
، مث بعد هذا حنتاج إىل ترتيب املعلومات بشكل منهجي  (15)بالتحقق من صدقية الوثيقة التارخيية من جوانبها كافة

 .(16)تبعاً لنوعية املعلومات اليت تناولتها الوثيقة

داخلي للوثيقة، لكن ال ميكن للمؤرخ أن يتجاوز مرحلة مهمة جداً يف التوثيق التارخيي واليت تستند إىل منهج النقد ال
ومعلوم مدى أمهية هذا املنهج والذي يرتكز إىل فكرة استنباط احلقائق التارخيية بعد قراءة حتليلية ملا تضمنته هذه 

 الوثيقة.

إن أمهية الوثائق ال ميكن جتاهلها بأي حال فالعمل الوثائقي التارخيي يستند إىل الوثيقة املكتوبة غري أن املؤرخ اللبيب 
قدراته للوصول إىل فهم عميق ودقيق للمعلومة التارخيية واستنباطها من مظاهنا، ونقلها إىل حيز التداول يستخدم كل 

، لذا جند هنري مارو يشري إىل أن الوثيقة غري موجودة يف  (17)املعريف بعد إجراء كافة أعمال النقد والتحليل الالزم هلا
 حد ذاهتا بشكل سابق لتدخل املؤرخ.

إن هذا النوع من التعامل مع الوثائق التارخيية هو الذي يبقي ميدان الكتابة التارخيية مفتوحاً وخصباً مما يفسح اجملال 
وصواًل حلالة التوثيق األمثل للمعلومات واإلسهام يف إعادة  أمام الباحث التارخيي لتتبع واستقصاء املعلومات التارخيية

 كتابة التاريخ.

 المطلب الثاني: الوثائق التاريخية من الخزائن إلى التداول:

إن من أهم األمور اليت البد من اإلشارة إليها هي وجود كمية ضخمة من الوثائق واملخطوطات املخزونة حول العامل 
ية استثنائية لكن اإلشكالية هي يف كيفية حتويلها من الصفة اخلزائنية إىل الطبيعة التداولية، واليت حتوي معلومات تارخي

ومن هنا البد أن يقوم الباحث النبيه بانتقاء الوثائق التارخيية اليت يريد التعامل معها وحبسب أمهيتها للدراسة، فعليه 
د حتقيقها شيئاً كبرياً جملال التخصص، وصوالً إىل أفضل النتائج أن ينتقي الوثيقة االستثنائية واملتميزة واليت ستضيف بع
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 وما بعدها. 140( ينظر: حممد عبد الكرمي وايف، مرجع سابق، ص 18)
 وما بعدها. 20( ينظر: عبد الرمحن الشيخ، مرجع سابق، ص  19)

T.C. Peterson, early book bindings and their Coptic relation, (arts orientales 1,1954) p47. 

اليت أراد أن يعاجلها من خالل تعامله مع هذه الوثائق، فنحن نريد أن نوصل القارئ هلذه الوثائق إىل مجلة حقائق 
 .(18)ن املاضيجيب أن يتعامل معها الباحث بدقة وكما يشري هنري مارو بأن التاريخ هو تلك املعرفة العلمية بشؤو 

إن املؤرخ حباجة إىل تفسري جمموعة من الظواهر اليت تشغل بال كل دارس للتاريخ حول مجلة من املعلومات اليت البد 
من إيضاحها وتفسريها بشكل علمي ومنطقي فتفسري التاريخ بعد استخراجه من الوثائق جيب أن يكون وفق منهج 

الوثائق، والتفسري األنسب لفهم ما يوجد يف هذه الوثائق يكون من علمي يهدف إلبراز التاريخ املكنون يف هذه 
 (19)خالل توظيف املفاهيم واملصطلحات املعلومة ألبناء اجليل املعاصر؛ كي تتضح الفكرة وتربز املعلومة بشكل جلي

ي الذي يعاجل ، يتجاوز حدود االلتباس ويتفادى حرفية االقتباس؛ فتفسري التاريخ وفق املنهج املصطلحي واملفاهيم
 اإلشكاليات يعد املنهج األنسب واألمثل لتسهيل املعلومة التارخيية وجعل تداوهلا وتناوهلا مستساغاً.
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 المبحث الثالث: توثيق محتوى المخطوطات والوثائق التاريخية، أدواته وخطواته:

 التاريخي:المطلب األول: أدوات التوثيق ودورها في حفظ الموروث 

ال شك أن توثيق املخطوطات والوثائق التارخيية مير جبملة من املراحل واألدوات وحتكمه مجلة مفاتيح وخطوات، وجند 
أن خمطوطاتنا ووثائقنا التارخيية مليئة باإلشارات والتدوينات اليت تبني اآللية اليت مكنت املؤلفني األوائل من توثيق 

 اليت أدت إىل احلفاظ على الرتاث بشكل حمكم.املعلومات وتدوينها بالكيفية 

 ومن الطرق اليت أدت للحفاظ على هذه الوثائق واملخطوطات هي آلية التوثيق الرصينة ونبينها يف الشكل التايل:

 

 الوجادة

 العرض

 السماع

 الوصية

 اإلعالم

 المناولة المكاتبة

 اإلجازة

 المخطوطتوثيق 

 بطرق التحمل
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) الرباط، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 1( ينظر: حممد املنوين، تاريخ الوراقة املغربية، صناعة املخطوط املغريب من العصر الوسيط إىل الفرتة املعاصرة، ط 20)
 ا بعدها.وم 11م( ص1991

 وما بعدها. 59م( ص2001)الرياض، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،  1( ينظر: قاسم السامرائي، علم االكتناه العريب اإلسالمي، ط 21)

ومن خالل االطالع على معاين كل واحدة من هذه املفاهيم واملصطلحات نعلم كم هي ضرورية يف عملية توثيق 
 .(20)املعلومات اليت جندها يف الوثائق التارخيية واملخطوطات

وتدوينها عرب منظومة متكاملة وميكن إجيازها مبا كما أننا جند آلية آخرى للحفاظ على املعلومات بعد توثيقها 
 :(21)يلي

 

 
وإذا ما أردنا أن نبني منظومة توثيق املعلومة واحلفاظ عليها فيمكن أن نلتمس ذلك من خالل مجلة أمور وهي 

 واضحة يف التدوينات على هذه الوثائق واملخطوطات مثل:

 الُمَسمِّع

 كاتب السماع

 قارئ األصل

 المطالعة

 القراءة

السماعات 
والقراءات 
 والمطالعات
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 ا له داللة تعريفية به.إيراد اسم الشخص الذي قرأ عليه األصل بألقابه العلمية وكنيته ونسبه وكل م -1

 إيراد سلسلة سند الشيخ مؤلف الكتاب أو صاحب املنت. -2

 تبني أمساء كل الذين حضروا جملس السماع. -3

 ذكر تاريخ السماع. -4

 إيراد مكان جلسة السماع. -5

 المطلب الثاني: الوثائق والمخطوطات التاريخية ومستلزمات القراءة الواعية:

الوثائق واملخطوطات التارخيية يستلزم الوقوف والتأين بعد إدراك معىن كل جزئية إن فهم واستيعاب كل ما يرد يف 
 من هذه اجلزئيات، ومن هذه األمور الواجب معرفتها:

 احلروف وضبطها وتقييدها: -1

وحتت هذا البند تندرج أمور عدة متكنا من القراءة السليمة للمخطوطات، لذا جند املؤلفني يشرحون 
ذا تعين كل واحدة منها، فمثاًل طريقة الوصف واليت مييزون هبا احلروف مثل الباء احلروف واحلركات وما

 والتاء والثاء عن طريق ذكر وضع النقاط كقوهلم بالثاء املثلثة.

وأما طريقة العالمات: فهي طريقة متقنة ملنع الوقوع باخلطأ بسبب تشابه احلروف فمثالً يضعون حتت 
 شبه الشني.السني )ســــــــــــ( كي ال ت

قد يلجأون مثاًل إىل التضبيب وهي صاد ممدودة )صـــــــــــــــــ( ويتم وضعها فوق العبارة لإلشارة إىل أن العبارة  -2
 منقولة بشكل صحيح غري أهنا خطأ يف ذاهتا.

 لإلشارة إىل الفروق بني النسخ يضعون حرف )ن( مشفوعاً بالكلمة املغايرة. -3

 إىل آخر يضعون حرف )ح( وهذا ما جنده يف كتب احلديث الشريف. لإلشارة إىل التحويل من سند -4
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اآلداب والعلوم اإلنسانية، ( لالستزادة، ينظر: أمحد شوقي بنبني، دراسات يف علم املخطوطات والبحث الببليوجرايف، بال.ط )الرباط، منشورات كلية  22)
 م(.1993

 .(22)وضع احلرف )ك( إشارة إىل أنه كذا يف األصل -5

ومن خالل ما تقدم نلحظ أن هناك مجلة من الطرق واألساليب اليت اتبعت يف الوثائق واملخطوطات سامهت يف 
 احلفاظ عليها واإلشارة إىل قوهتا ومدى أمهيتها.

 الخاتمة

فيما سلف من صفحات أمهية نقد الوثائق واملخطوطات كوسيلة وركيزة إلعادة كتابة التاريخ اإلسالمية ا تناولن
 وميكن أن نوجز ما توصلنا إليه بالتايل:

إن املخطوطات والوثائق اخلاصة بالتاريخ اإلسالمي كثرية وحباجة إلعادة دراسة نقدية   وتوثيقية للكثري 
 منها.

وتوجد جمموعة من الطرق واألدوات اليت البد من دراستها للتمكن من التعامل مع الوثائق كما 
 واملخطوطات التارخيية.

هذا وحتوي خمطوطات ووثائق التاريخ اإلسالمي جمموعة من األدوات واملفاتيح اخلاصة بالتوثيق ينبغي 
 إدراكها بشكل متقن للتعامل مع هذه املصادر املهمة.

 التوصيات

رة عمل فهارس موحدة للمخطوطات والوثائق التارخيية حول العامل، لتحقيق أكرب قدر من إفادة ضرو  -1
 الباحثني.

تبين اجلامعات وحبسب التخصصات مناهج ومساقات تدرس أدوات النقد وحتقيق الوثائق  -2
 واملخطوطات.
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 قائمة المصادر والمراجع

 المراجع العربية:
دراسات يف علم املخطوطات والبحث الببليوجرايف، بال.ط )الرباط، منشورات كلية اآلداب  ،بنبني، أمحد شوقي
 م(.1993والعلوم اإلنسانية، 

 م( .1987علم التأريخ نشأته وتطوره، بال.ط )القاهرة، دار املعارف، ، اجلمل، شوقي
 م(.1992بعة اجلبالوي، )القاهرة، مط 1منهج البحث التارخيي، دراسات وحبوث، ط، اجلميعي، عبد املنعم

 م( .1993الوثائق اإلدارية بني النظرية والتطبيق، بال.ط )القاهرة، الدار املصرية اللبنانية،  ،اخلويل، مجال
 )بريوت، املكتبة العصرية، د.ت( . 3مصطلح التاريخ، ط ،رستم، أسد

 م(.1981النهضة العربية، التاريخ واملؤرخون العرب، بال.ط )بريوت، دار ، سامل، السيد عبد العزيز
)الرياض، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،  1علم االكتناه العريب اإلسالمي، ط ،السامرائي، قاسم

 م( .2001
منهج نقد الوثيقة الرمسية املدونة وإمكانية التطبيق على الرواية يف التاريخ الشفوي، اجمللة اإلسالمية،  ،أبوشبيكة، عدنان

 م.2006مايو  16-15ني، وقائع املؤمتر العلمي: "التاريخ الشفوي الواقع والطموح"، فلسط
 م( .1984)الرياض، دار املريخ للنشر،  1املدخل إىل علم التاريخ، ط ،الشيخ، عبد الرمحن

 م( .1990)اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية،  1يف فلسفة التاريخ، ط ،صبحي، أمحد حممود
علم التاريخ نشاة وتدوينًا ونقداً ومناهج كبار مؤرخي اإلسالم، بال.ط )بريوت، مركز الغدير  ،ئبعبد احلميد، صا

 م( .1998للدراسات اإلسالمية، 
 م( .1993)القاهرة، دار املعارف،  11منهج البحث التارخيي، ط ،عثمان، حسن

 م(.1998اجلامعية،  )القاهرة، دار املعرفة 1منهج البحث التارخيي، ط ،غنيم وحجر، عادل ومجال
 م(.1998)القاهرة، مكتبة اخلاجني،  7حتقيق النصوص ونشرها، ط ،هارون، عبد السالم حممد

املدخل إىل الدراسات التارخيية، ترمجة. عبد الرمحن بدوي، بال.ط )القاهرة، دار النهضة العربية،  ،الجنلو وسينوبوس
 م(.1963
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) الرباط، 1صناعة املخطوط املغريب من العصر الوسيط إىل الفرتة املعاصرة، طتاريخ الوراقة املغربية،  ،املنوين، حممد
 م( .1991كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 

منهج البحث يف التاريخ والتدوين التارخيي عند العرب، بال.ط )ليبيا، جامعة قار يونس، ، وايف، حممد عبد الكرمي 
 م(.1995

 المراجع األجنبية:
Haladane, D, islaec bookmaking (Victorya & Albert museum, ,1985). 

Pedersen, j, the Arabic book , tr. G . French (London, Princeton  univ , press,1984). 

Peterson, T.C, early book bindings and their Coptic relation, (arts orientales 

1,1954). 
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ABSTRACT 

 

 

It is the historical value of the country, because these manuscripts are the historical 

gateway to the country's heritage and authenticity, as well as the scientific value 

left by our forefathers of the nation's great scientists. This is why our study came 

in order to develop a number of mechanisms, controls and practical proposals for 

ways to advance the status of the manuscripts preserved in the Central Library of 

the Sunni Endowment in Iraq, because they include the rare manuscripts, which 

will contribute in a remarkable way to underlining the finest features of originality 

and sophistication. The importance of our research stems from the subject that he 

is talking about, as he talks about the practical steps of the mechanisms of caring 

for the nation's heritage. In particular, we are aware of the extent of the suffering 

that has afflicted Mesopotamia for decades, because of the repercussions of wars, 

occupation, scientific siege and cognitive decline. The purpose of the topic is clear 

in the general context of the title of the research, and we aim to reach full 

conviction through which the statement of practical efforts to promote the Iraqi 

manuscripts; and appropriate mechanisms to promote the Library of Waqf 

manuscripts, which played an important role in the service of cultural and 

intellectual life, A great cultural monument, to a country in which the first four 

civilizations of the world were born, through which culture and knowledge were 

spread throughout the globe. 
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 الملخص
 

 القيمة تعكس ألهنا ولوجها؛ من بد ال اليت املوضوعات، أهم من( العراقية باملخطوطات النهوض آليات) حبث يعد  
 العلمية القيمة كوهنا  عن فضلا  وأصالته، البلد لعراقة التارخيية البوابة تعد   املخطوطات تلك أن   بسبب للبلد، التارخيية

 والضوابط اآلليات من مجلة وضع أجل من دراستنا جاءت لذلك. األفذاذ األمة علماء من أجدادنا لنا خلفها اليت
 ؛(العراق يف السين الوقف لديوان املركزية املكتبة) يف احملفوظة املخطوطات بواقع النهوض لطرق   العملية واملقرتحات

 أمهية وتنبع. والرقي األصالة ملمح أروع تسطري يف رائع بشكل ستسهم اليت النادرة، املخطوطات أّمات تضم ألهنا
 سيما وال األمة؛ برتاث العناية آلليات العملية اخلطوات بيان إىل يتطرق كونه  عنه، يتحدث الذي املوضوع من حبثنا
 واحلصار واالحتلل احلروب تداعيات بسبب الزمن، من عقود منذ الرافدين بلد لفت اليت املعاناة حجم ندرك أننا

 إىل هندف أننا وذلك البحث، لعنوان العام اإلطار يف واضح املوضوع من اهلدف ولعل  . املعريف والرتاجع العلمي
 املناسبة واآلليات العراقية؛ باملخطوطات للنهوض العملية اجلهود بيان خلهلا من يتضح تامة قناعة إىل التوصل

 تعد   كانت  إذ والفكرية، الثقافية احلياة خدمة يف مهماا  دوراا  تؤدي كانت  اليت للمخطوطات، الوقف مبكتبة للنهوض
 أرجاء كل  إىل واملعرفة الثقافة ُصّدرت خلله ومن العامل، يف حضارات أربع أول فيه قامت لبلد   كبرياا،  ثقافياا  صرحاا 

 .املعمورة
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 مقدمة

 وصحبه أمجعني، أما بعد:احلمد هلل رب العاملني، والصلة والسلم على رسول اهلل األمني، وعلى آله 
فهذا هو حبثنا املتواضع املوسوم بــ)آليات النهوض باملخطوطات العراقية: خمطوطات "الوقف السين" يف العراق 
أمنوذجاا(، الذي نشارُك من خلله يف املؤمتر الدويل األول للمخطوطات يف ماليزيا، وقد تناولنا فيه عدداا من املوضوعات 

  التطرق إليها، لعلها تسهم يف إثراء جانب من أبرز اجلوانب الرتاثية لبلدنا العزيز )العراق(. اليت رأينا أمهية يف
 فكرُة الموضوع :  •

يعد  حبث )آليات النهوض باملخطوطات العراقية( من أهم املوضوعات، اليت ال بد من ولوجها؛ ألهنا تعكس القيمة 
املخطوطات تعد  البوابة التارخيية لعراقة البلد وأصالته، فضلا عن كوهنا القيمة العلمية التارخيية للبلد، بسبب أن  تلك 

 اليت خلفها لنا أجدادنا من علماء األمة األفذاذ.
ولذلك جاءت دراستنا من أجل وضع مجلة من اآلليات والضوابط واملقرتحات العملية لطرق  النهوض بواقع  

ة املركزية لديوان الوقف السين يف العراق(؛ ألهنا تضم أّمات املخطوطات النادرة، اليت املخطوطات احملفوظة يف )املكتب
 ستسهم بشكل رائع يف تسطري أروع ملمح األصالة والرقي.

 أهميُة الموضوع :  •
تنبع أمهية حبثنا من املوضوع الذي يتحدث عنه، وال شك أن  موضوع ))آليات النهوض باملخطوطات العراقية(( يعّد 
موضوعاا مهماا للغاية؛ ألنه يتطرق إىل بيان اخلطوات العملية آلليات العناية برتاث األمة؛ وال سيما أننا ندرك حجم 
املعاناة اليت لفت بلد الرافدين منذ عقود من الزمن، بسبب تداعيات احلروب واالحتلل واحلصار العلمي والرتاجع 

 املعريف.
 أهداُف الموضوع :  •

املوضوع واضح يف اإلطار العام لعنوان البحث، وذلك أننا هندف إىل التوصل إىل قناعة تامة يتضح  لعل  اهلدف من
من خلهلا بيان اجلهود العملية للنهوض باملخطوطات العراقية؛ واآلليات املناسبة للنهوض مبكتبة الوقف 

، إذ كانت تعد  صرحاا ثقافياا كبرياا، لبلد  للمخطوطات، اليت كانت تؤدي دوراا مهماا يف خدمة احلياة الثقافية والفكرية
 قامت فيه أول أربع حضارات يف العامل، ومن خلله ُصّدرت الثقافة واملعرفة إىل كل أرجاء املعمورة.
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 باب )اخلاء والطاء(. 4/137ينظر: العني، للفراهيدي  (1)
 مادة )خطط(. 3/1123ينظر: الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية  (2)
(3) 1/244 . 

 
 تساؤالت الموضوع :  •

 هناك عدة تساؤالت للبحث، أمهها ما يأيت: 
 ما أمهية املخطوطات وصفحات الرتاث يف حياة األمة؟  (1)
 هل أسهمت مكتبات العراق )بلد الرافدين( بشكل إجيايب يف احلفاظ على تراث األمة؟  (2)
 ما أبرز اآلليات واخلطوات العملية للنهوض باملخطوطات العراقية؟  (3)
 حدود الموضوع :  •

ودراستها، وأمهيتها يف حياة األمة يعد  من املوضوعات املتشعبة، اليت حتتاج إىل من املعلوم أن  ما يتعلق باملخطوطات 
مزيد من اجلهد، ولذلك فإن  احلدود واألطر العامة احملددة لبحثنا ستكون مقتصرة على حبث اآلليات الكفيلة بالنهوض 

 ين يف العراق.بواقع املخطوطات العراقية، احملفوظة يف املكتبة املركزية لديوان الوقف الس
  المبحث األول :مخطوطات الوقف السني 

 التعريُف .. واألهميـــةُ 
 المطلب األول: التعريف باألساسيات

من املهم جداا قبل الولوج يف تفصيلت املوضوع وتشعباته التعريف باملصطلحات األساسية ملوضوع حبثنا، حىت تكون 
 املنشودة، والفكرة املقصودة من البحث، وذلك من خلل التعريفات اآلتية:مدخلا مناسباا للوصول إىل الغاية 

 الفرع األول: التعريف بالمخطوط
املخطوُط: اسم مفعول مأخوذ من )خطط(، واخلط : الكتابة وحنوها مما خُيط ، والتخطيُط كالتسطري ، تقول: خططُت 

: أي َكَتبَ (1)عليه ذنوبه: سطّرهتا  .(2). وخط  بالقلم 
: ))املخطوط: هو الكتاب املكتوب باخلط ال باملطبعة، ومجعه: خمطوطات، واملخطوطة: (3)وجاء يف "املعجم الوسيط"
 النسخة املكتوبة باليد((.
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 ، مادة )خطط(.665و  1/663ينظر: معجم اللغة العربية املعاصرة  (4)
 . 140ينظر: أصول كتابة البحث العلمي وقواعد التحقيق، د. مهدي فضل اهلل، ص (5)

 
واملخطوُط، مفرٌد، ومجعه )خمطوطات(، ومؤنث املخطوط )خمطوطة(، ومجعها )خمطوطات( أيضاا، وميكن تعريف 

 .(4)نص مكتوب باليد لـّما يطبعاملخطوط بأنه: كتاب أو وثيقة أو 
واملخطوطات: تطلُق كناية عن كتب  أو رسائَل مل تطبع بعد، وال تزال خبط مؤلفيها األصليني أو النّساخ. ويسمى 

 . (5)العلم الذي يهتم بدراسة هذه املخطوطات وحتقيقها بــ)علم دراسة املخطوطات(
 ومكتبتهالفرع الثاني: التعريف بالوقف السني 

 أواًل: التعريف بالوقف السني
الوقف السين، هو إحدى التشكيلت الرمسية، التابعة للحكومة العراقية، وهو امتداد لوزارة األوقاف والشؤون الدينية 

م، لتكون هذه املؤسسة 2003العراقية )سابقاا(، إذ ُفصلت األوقاف بعضها عن البعض اآلخر، بعيد غزو العراق عام 
 هتا واالهتمام بشؤوهنا وتفصيلهتا كافة. الواجهة الرمسية للعناية باألوقاف السنية وإدار 

 ثانياً: التعريف بالمكتبة 
 . تمهيد عام عن المكتبات:1

احلديث عن املكتبات له امتداد تارخيي يف اإلسلم، إذ نشأت املكتبات يف اإلسلم مع نشأة املساجد، ومل يكن 
ة واالجتماعية، ومركزاا إلدارة الدولة وتسيري أمورها، املسجد مكاناا خاصاا بالعبادة فحسب، بل كان مركزاا للحياة الثقافي

كما كان املسجد حمطاا ألنظار املسلمني، ومعداا حللقات العلم واجتماع العلماء، وتعليم ابناء املسلمني القرآن الكرمي 
 والعلوم اإلسلمية األخرى كافة.

وملا كان املسجد أوُل املعاهد يف صدر اإلسلم، كاَن ال خيلو من صحف القرآن الكرمي وتفسريه، وصحف احلديث 
إذ  كان جيمع فيه ما يّدونه كّتاب الوحي  وشرحه، ويسعنا القول هنا أن  أُوىل املكتبات كانت ببيت رسول اهلل 

مث ُحفظت عند عمر بن اخلطاب  إىل بيت أيب بكر  من التنزيل احلكيم، مث نقلت الصحف من بيت رسول اهلل 
  أيام خلفته، مث قام عثمان بن عفان   بنسخ املصاحف وإرساهلا إىل األقطار اإلسلمية. وإىل جانب ذلك 
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 . 217 -215ينظر: أصول كتابة البحث العلمي وحتقيق املخطوطات، د. يوسف املرعشلي، ص (6)
 .  217ق املخطوطات، د. يوسف املرعشلي، صينظر: أصول كتابة البحث العلمي وحتقي (7)
جعفر عبد اهلل القائم بأمر اهلل(. ينظر: البغداديون أخبارهم وجمالسهم،  من مدارس بغداد القدمية أنشأها الوزير نظام امللك يف زمن اخلليفة العباسي )أيبهي  (8)

 .   276م، ص1958تأليف: إبراهيم عبد الغين الدرويب، مطبعة الرابطة، بغداد، 
هجرية، على يد اخلليفة املستنصر باهلل، وكانت مركزاا علمياا وثقافياا مهماا. 1233املستنصرية: هي مدرسة عريقة، ُأسست يف زمن العباسيني يف بغداد عام  (9)

 .  233والدكتور أمحد سوسة، ص ،ينظر: دليل خارطة بغداد املفصل، تأليف: الدكتور مصطفى جواد
 . 369املخطوطات العلمية يف مكتبة األوقاف العامة، د. عبد اهلل اجلبوري، صينظر: فهرس  (10)

 
كان لبعض الصحابة ما يشبه املكتبات يف بيوهتم، من أمثال: اإلمام علي بن أيب طالب، وسعد بن عبادة، وعبد اهلل 

 ( أمجعني. عود، وأيب هريرة، وعبد اهلل بن عمرو بن العاص، وعبد اهلل بن عباس )بن مس
وهكذا دواليك زاد اهتمام املسلمني جبمع الكتب، وكثرت املكتبات منذ أواخر القرن اهلجري الثاين، وأمّدها اخللفاء 

 . (6)ب، وغري ذلكواألمراء مبا حتتاج إليه من املوظفني واملواد الكتابية وما يلزم لتجليد الكت
وإذا أردنا ختصيص احلديث عن بلدنا )العراق(، فمما ال شك فيه أنه كان مهد العلم، وموطن اخللفة، ومركز العلم، 

 وقد ضم  على مر العصور والدهور أشهر املكتبات اإلسلمية، ولعل  من أمهها ما يــأيت:
الدار العلمية الشهرية اجلامعة ملختلف املؤلفات هو اخلليفة دار احلكمة، أو بيت احلكمة، وأول من أسس هذه  •

 )هارون الرشيد( يف بغداد.
 مكتبة ابن سوار بالبصرة، وقد أسس هذه املكتبة الضاربة يف أعماق التاريخ )أبو علي بن سوار الكاتب(. •
 575ملتوىف سنة خزانة كتب الوقف مبسجد الزيدي ببغداد، وقد أنشأها أبو احلسن علي بن أمحد الزيدي، ا •

 . (7)هــ
 ... وغريمها.(9)، واملدرسة املستنصرية(8)املكتبات التابعة للمدارس ، مثل: املدرسة النظامية •

 . التعريف بمكتـبة الوقف السني:2
، وحتتوي على عدد  كبري  من (10)هي مكتبٌة رمسيٌة مهمٌة؛ ملا تضّمه من نفائس املخطوطات ونوادر املطبوعات

صلية، وغري األصلية، وهي يف ضمن التشكيلت الرمسية لوزارة األوقاف العراقية سابقاا، وديوان الوقف املخطوطات األ
 السين حالياا.
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 أفادنا هبذه املعلومات األستاذ الدكتور عبد الرزاق احلريب. (11)
 .  369ينظر: فهرس املخطوطات العلمية يف مكتبة األوقاف العامة، د. عبد اهلل اجلبوري، ص (12)
عهد  يف م، وكذلك1918سنة ان احلكم العثماين إىل بّ إاملصادر واملراجع واملخطوطات والصحف لكل الوزارات حتتوي دار الكتب والوثائق على أهم  (13)

م، فضلا عن وجود الكتب واملصادر اليت تعني الباحثني والدارسني 2003 -1958م، واجلمهورية العراقية 1932-1920 من سنة االنتداب الربيطاين
دمار شامل للمبىن وحرق الكتب وسلب بعض منها. فضلا عن إضرام لتعرضت الدار م 2003عام  االحتللوبعد  ،هتماب واملطالعني يف اختصاصاوالكتّ 

ر بثمن، أي أن  النار يف الدار واحلرق املتعمد للكثري من الكتب والوثائق والتجهيزات. وقد جنمت عن ذلك خسائر معرفية وثقافية فادحة ال تعوض وال تقد
وبعبارة أدق يواجه العراق اآلن كارثة ثقافية حقيقية سببها فقدان هذا البلد  ،% من املطبوعات25% من مواردها األرشيفية و60قارب الدار خسرت ما ي

 سكندر، املدير العام للدار. إسب ما أفاد بذلك الدكتور سعد بشري حبجلزء غري قليل من تراثه األرشيفي وذاكرته التارخيية املعاصرة، 

 
م، من لدن امللك فيصل 27/7/1928وقد أُسست املكتبة بعد جهود  بُذلت من جلنة من العلماء وافتتحت يف 

، وألقيت يف حفل االفتتاح كلمات وقصائد، من أشهرها األول، بعد أن فتح القفل الذهيب الذي كان بباب املكتبة
 . (11)قصيدة للشاعر الكبري معروف الرصايف

وتتصف خمطوطاهتا بالندرة والنفاسة؛ ألهنا متثل صفحة ناصعة من صفحات الرتاث اخلالد، إذ وصلت إلينا إما خبطوط 
 .(12)العريبمؤلفيها، وإما مقروءة عليهم، أو على مجهرة من أعلم الرتاث 

وتعد  مكتبة الوقف للمخطوطات من أهم املعامل الثقافية والفكرية واحلضارية املهمة اليت هلا تأريخ عريق، ودور رائد 
وفعال يف نشر الثقافة والرتاث العلمي واألديب والفين، من خلل تقدميها اخلدمات للمستفيدين من طلبة وباحثني 

قافية اليت تقيمها مع املؤسسات اإلقليمية والعاملية، أو عرب نشرها البيلوغرافيا وأكادمييني ومن خلل العلقات الث
 العراقية اليت طُورت، لتستوعب مجيع نواحي النتاج الفكري العراقي.  

قامت وتؤدي مكتبة الوقف للمخطوطات دوراا مهماا يف خدمة احلياة الثقافية والفكرية إذ تُعد  صرحاا ثقافياا كبرياا لبلد 
 فيه أول أربع حضارات يف العامل، ومنه ُصدرت الثقافة والعلم واملعرفة اىل كل أرجاء املعمورة.

 وتنبع أمهية الدار ألهنا حتتفظ بعدد كبري من املخطوطات، من بينها جمموعة كبرية من املخطوطات النفيسة والنادرة. 
ري اخلطاطني من العرب واملسلمني, وقد ازدادت أمهية كما ضمت العديد من اللوحات والرقع اخلطية والزخارف ملشاه

؛ بسبب ما (13)مكتبة الوقف للمخطوطات بعد الرتاجع الكبري للدور الذي كان منوطاا بدار الكتب والوثائق العراقية
 م. 2003تعرض له العراق بفعل الغزو واالحتلل عام 
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 م.  26/12/2011مهية املخطوطات العراقية، للباحثة خولة حممد علي، دراسة منشورة على موقع مؤسسة النور للثقافة واإلعلم، بتاريخ ينظر: أ (14)

 
يف حني كان عدد املخطوطات فيها قبل االحتلل  خمطوطاا( 3520وتضم مكتبة الوقف يف الوقت احلاضر قرابة )

خمطوطاا( ولكن بسبب الفوضى اليت عمت العراق بعيد االحتلل كانت سبباا يف هنب وحرق وإتلف  4730قرابة )
 خمطوط(، فل حول وال قوة إال باهلل. 1210ما يقرب من )

 ئها ف السني في إثراالمطلب الثاني : أهمية المخطوط في حياة المسلمين ودور مكتبة الوق
تعد  املخطوطات أوعية أمينة وتراث غين، ومتنوع، حفظ لنا النتاج الفكري والعلمي والفين، الذي أبدعه رواده من 

العرب واملسلمني ، ذلك الرتاث الذي كاد أن يكون هنباا للضياع والنسيان ولكنها احتوته، فأصبحت جزءاا أساسياا  
أنواع خمتلفة من العلوم واآلداب والفنون، وأحتفتنا بذخرية عظيمة ال من ذاكرة األمة العربية واإلسلمية، إذ أغنتها ب

تقدر بثمن، وقد أّدت املخطوطات دوراا مهماا يف حفظ هذا الرتاث ونقله جيلا بعد جيل، حىت وصل إلينا، على 
افة اإلنسانية مبا الرغم من الظروف العصيبة اليت مرت هبا أمتنا اإلسلمية عرب تارخيها الطويل، كما أهنا أغنت الثق

 تضمنته من كنوز، وحفظت لنا تراثاا إنسانياا غزيراا. 
ولقد وصلت إلينا هذه الثروة الثمينة واملنحة الغالية وال مغاالة يف ذلك، وهي اليوم أمانة بني أيدينا، الواجب حيتم 

ا، بل أكثر من ذلك، وهذا يتطلب علينا احملافظة عليها، ونقلها إىل األجيال اللحقة ساملة مصانة، مثلما وصلت إلين
رعاية ودعماا من لدن اجلهات املسؤولة، املؤمنة واحلريصة على تراثها املتميز، ليمتلك الدميومة ويكون شاهداا حياا على 
عظمة أمتنا، ومسامهتها الفعالة يف رفد احلضارات املتعاقبة بأنواع املعارف واآلداب والفنون والعلوم؛ إذ أدى إسهامها 

 باشر اىل إغناء وتطوير الثقافة العاملية. امل
وللمخطوطات أمهية استثنائية ومكانة مميزة يف التاريخ العريب واإلسلمي, فهي الوعاء الذي حفظ ونقل لنا النتاج 

ت العلمي والفكري والفين الذي أبدعه أولئك األجداد األفذاذ من العلماء واملفكرين والفنانني العرب واملسلمني واألقليا
األخرى. وقد كان هلا تأثرٌي اجيايٌب على احلضارات اإلنسانية اليت أعقبتها, وقد اعرتف هبذا التأثري الكثري من العلماء 

 . (14)واملستشرقني املنصفني
بسبب ما رافقها من مكملت  -مع األمهية الكامنة يف ذاهتا-واحلقيقة أن  املخطوطات العراقية قد اكتسبت أمهية بالغة 

 ت زادهتا رونقاا وإتقاناا، فمن املعلوم أن  اخلطوط تكتسب ق يماا مجاليةا جديدة على أْيدى الن س اخني والور اقني، وجممل
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  .24القاسم البغدادي  حكاية أيب (1)
 . 167و 51أمين فؤاد سيد، ص الدكتور الكتاب العريب املخطوط وعلم املخطوطات، (16)

 
حىت أصبحت بـَْغداد يف القرن الرابع اهلجري تُباهى مبن فيها من الوراقني والنس اخني، ولذلك يقول أبو القاسم 

ى عندكم من أرباب الصِّناعات وامل َهن مثل من أرى ببغداد من الَور اقني البغدادي مفاخراا أهل أصفهان: ))هل أر 
 .(15)واخلط اطني؟((

بيع أكسبتها فخامة مناسبة لتدوين  وكان للخط الكويف الذى نشأ يف العراق سللتان إحدامها هبا مسحة من الرت 
ت يف كتابة املصاحف الكربى طوال القرون الثلثة القرآن جتمع بني اجلفاف والليونة، أقرب إىل الرتبيع والزوايا استخدم

األوىل من اهلجرة واألخرى أخف وأكثر تدويراا استعملت يف األغراض الكتابية العامة دون القرآن، وهو ما عرف 
هو  بــ"احمَلق ق الَور اقي" أو "خّط الت حرير" الذي استخدمه الوراقون والنساخ يف نسخ الكتب؛ وهذا النوع من اخلطوط

 . (16)الذي نال جتويداا ظاهراا فيما بعد على يد كل  من ابن ُمْقَله، وعلي بن هلل البو اب
 دور مكتبة الوقف على وجه اخلصوص: •

من املعلوم أن  مكتبة الوقف تعد املكتبة األبرز يف مجع املخطوط اإلسلمي يف العراق، وكما ذكرنا سابقاا فإهنا تضم 
م، 2003خمطوطاا( قبل االحتلل عام  4730خمطوطاا(  بعد أن كانت قرابة ) 3520يف الوقت احلاضر قرابة )

 1210سبباا يف هنب وحرق وإتلف ما يقرب من ) ولكن بسبب الفوضى اليت عمت العراق بعيد االحتلل كانت
 خمطوط(. 

ولعل  مما يوضح دور مكتبة الوقف يف إثراء جانب املخطوطات، أن  مكتبة الوقف قد تألفت جبمع عدد من املكتبات 
 العامة واخلاصة، لتصبح مكتبة شاملة جامعة، وقد ضمت ما يأيت:  

 خمطوطاا(. 296م، بواقع )1962إىل مكتبة الوقف عام  . خزانة السيد حممد عاصم اجلليب، املهداة1
 خمطوطاا(. 77. خزانة السيد حممد سعيد الطبقجلي، وعدد املخطوطات فيها )2
 هــ.1217. خمطوطات املدرسة السليمانية، اليت بناها سليمان باشا عام 3
د نقلت إىل مكتبة األوقاف يف عام . خمطوطات املدرسة النعمانية، اليت كانت حمفوظة يف جامع مرجان ببغداد، وق4

 م.1928
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خبط حافظ ذكر األستاذ الدكتور عبد الرزاق احلريب أن  من أهم املخطوطات اليت كانت حمفوظة يف جامع اجلنيد البغدادي: نسخٌة من القرآن الكرمي  (17)

ها خبطها األصلي رشدي، وهي نسخةٌ نفيسٌة، وخّطها على قاعدة الثلث، وقام بإصلح بعض حروفها املتضررة اخلطاط الكبري هاشم حممد البغدادي، وقد طبعت
 (. 1205م، ورقم هذا املخطوط يف السجل العام للمكتبة هو )1953 سنةمديرية األوقاف العامة 

 
 . خمطوطات جامع الكهيا، الواقع حالياا يف منطقة امليدان ببغداد، وعددها قليل.5
 .(17). خمطوطات جامع اجلنيد البغدادي6
 . خمطوطات مسجد الرواس.7
 م.1962. خمطوطات جامع املصرِّف، وقد أهديت خمطوطات هذه اخلزانة عام 8
 م.1956د عبد احلليم اخلاقاين، وأهديت خمطوطاته عام . خزانة السي9

 م.1966خمطوطاا( أُهديت عام  154. خزانة السيد حسن األنكريل، وعدد خمطوطاهتا )10
 . خمطوطات جامع احليدر خانه.11
 . خمطوطات جامع اإلحسائي )التكية اخلالدية(. 12
 طوطات.. خمطوطات مسجد نائلة خاتون، وفيها عدد من نفائس املخ13
 خمطوطاا(. 44. خمطوطات جامع القبلنية، وعدد )14
 خمطوطاا(. 1413. خمطوطات مكتبة جامع اإلمام األعظم، وعدد )15
 . خمطوطات مكتبة مسجد عمر السهروردي.16
 . خمطوطات مكتبة الشيخ كمال الدين الطائي، وذلك بناءا على وصيته )رمحه اهلل(.17

 االهتمام بالمخطوط العراقي )الوقف السني أُنموذجاً(المطلب الثالث: دواعي 
لعل  مثة تساؤالا يَرُد يف إطار هذا اجلهد الذي يُركز من خلله على االعتناء باملخطوطات وضرورة االهتمام هبا، فحوى 

قية؟ واجلواب هذا التساؤل: ما األسباب أو الدواعي اليت تقف وراء االهتمام باملخطوطات، وال سيما املخطوطات العرا
 عن ذلك يُعرُف من خلل األمور اآلتية: 

 المخطوطاُت تراُث األمة : •
من أهم دواعي االهتمام باملخطوط: أنه ميثل تراث األمة، بل هو اجلزء األهم من ذلك الرتاث، ويعد املخطوط الوثيقة 

 إىل صيانة خمطوطاهتا  -ممكل األ-املهمة من وثائق وجودها احلضاري والقومي، ومن هذا املنطلق سعت األمم 
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 . 1حامت الضامن، صالدكتور ينظر: إسهام العراقيني املعاصرين يف حتقيق الرتاث،  (18)
 .66 -57م، ص2006قومية يف القاهرة، العدد الثامن، يوليو ينظر: جملة تراثيات، مقالة لألستاذ أسامة النقشبندي، دار الكتب والوثائق ال (19)

 
والتفنن يف سبل هذه الصيانة؛ ذلك أن  اإلميان بالرتاث والعمل على إحيائه وحتليله ودراسته بروح علمية متزنة هو 
مظهر من مظاهر اإلميان باألمة ذاهتا، فهو يف حقيقته ميثُل إرادة األمة وعزمها ويقينها بقوة وجودها، وهو عامل ثقة 

 .(18)ورة وبناء أيضاا، شريطة حسن استعماله ودراسته يف هدي النظرة الصائبة والنهج املوضوعي امللتزمووحدة، وعامل ث
وللمخطوطات أمهية كبرية يف التاريخ اإلسلمي، فهي الوعاء الذي حفظ لنا العلوم واملعارف والفنون، واآلداب. 

ر فاعل يف التواصل احلضاري لألمة، ورفدها بأسباب وأخبار التاريخ وأحداثه، وكل نتاجات العقل العريب، وكان هلا دو 
النهوض يف كل العصور، كما كان هلا تأثري مهم يف تقّدم احلضارة اإلنسانية، زيادة على قوامها املادي املتمثل 

بية بصناعتها، من الورق والكتابة والتجليد والزخرفة والتزويق، فهي من اآلثار املنقولة اليت تفردت هبا احلضارة العر 
 .  (19)اإلسلمية

 المخطوطاُت تاريٌخ حافل : •
من أهم األسباب والدواعي الكامنة وراء ضرورة االهتمام باملخطوط ووجوب احملافظة عليه أنه يعد التاريخ احلافل 

طبقاا لدراسة ميدانية تناولت أوضاع -لألمة، فإننا إذا أردنا احلديث عن خمطوطات بغداد ]على سبيل احلصر[ فإنه 
قد تبني أن  من أهم خمطوطات العاصمة العراقية، خمطوطات )األب ماري أَن ْستاس الَكْرم ي(  -خطوطات يف العراقامل

( خمطوطة، وكذلك خمطوطات رشيد عايل الكيلين، وخمطوطات الشريف حازم األمني من األسرة 1300وعددها )
( خمطوطة، وخمطوطات صادق كمونة وعددها 3739املالكة العراقية، وخمطوطات املؤرخ عباس العزاوي وعددها )

( خمطوطة، وخمطوطات قاسم حممد الرجب صاحب 658( خمطوطة، وخمطوطات يعقوب سركيس وعددها )512)
( خمطوطة، وهناك أقدم بكثري من هذه املخطوطات، ويصل تاريخ بعضها إىل العهود 410مكتبة املثىن وعددها )

األوىل، وقد كانت حمفوظة يف املتحف العراقي، الذي تعرض للنهب والسلب بعد العراقية القدمية والعهود اإلسلمية 
 م. 2003اجتياح العراق عام 
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 م. 26/12/2011ينظر: أمهية املخطوطات العراقية، للباحثة خولة حممد علي، دراسة منشورة على موقع مؤسسة النور للثقافة واإلعلم، بتاريخ  (20)
 . 66 -57م، ص2006 متوز -ائق القومية يف القاهرة، العدد الثامن، يوليوينظر: جملة تراثيات، مقالة لألستاذ أسامة النقشبندي، دار الكتب والوث (21)

 
 المخطوطات تاريٌخ مؤلم : •

مع األمهية البالغة اليت وضحنا بعض معاملها، فإن  مثة حقيقة ال ميكن التغافل عنها، وهي: أن  تاريخ املخطوطات اليوم 
)مؤمل(، ولذلك فإن  القيمة التارخيية واملعرفية للمخطوط تتعرض ملزيد من املكايد؛ ومن مَث  فإن  ذلك يُوجب يصّنف بأنه 

 على املهتمني إيلء العناية والرعاية للمخطوط من أجل احملافظة عليه والنهوض به.
ة، كما عانت الركود والرتاجع ارتبط تدفق املخطوطات وتطورها طردياا مع ازدهار احلضارة العربية اإلسلميوقد 

واإلمهال يف مراحل ضعف وتقهقر هذه احلضارة، فنجدها قد تعرضت للتدمري والعبث إبّان غزو املغول لبغداد سنة 
هـ، كما أصيبت ببلء النهب والسلب والتخريب يف حقب االحتلل األجنيب واالستعماري وآخرها احتلل 656

من نتائجه أن تعرضت مؤسساتنا الثقافية والعلمية والفنية إىل النهب واحلرق  م( الذي كان2003العراق يف نيسان )
 .  (20)والتدمري

لقد عرف الغزاة األجانب أمهية املخطوطات يف حياة األمة يف كل اجملاالت، ولذلك استهدفوها بشىت 
الوسائل، وتعرضت خزائنها للدمار والسرقة خلل الغزو األجنيب، على مر العصور والدهور، منذ أن دّمر طغرل بيك 

 كانت تضم مئات اآلالف من املخطوطات، السلجوقي العديد من خزائن املخطوطات وأحرق دار العلم يف بغداد اليت
( ألف 400م بتدمري وحرق خزائن املخطوطات، وسرقة أكثر من )656كما قام املغول عند احتلهلم بغداد سنة 

م، مما أدى إىل 1274ه/672خمطوط وهتريبها إىل مراغة بوساطة عميلهم اخلواجة نصري الدين الطوسي املتوىف سنة 
 والتآليف اليت مل تصل إلينا إال عناوينها. ضياع الكثري من األصول 

ومع ذلك ظل اهتمام األمة برتاثها قائماا ومل تكسل صناعة املخطوطات، وكانت خزائن الكتب تعمر بعد كل غزو 
وكارثة، ويتسابق الُغرّي من أبناء األمة إىل رفدها باملخطوطات من جديد لتستأنف دورها يف سند احلركة الفكرية 

 .(21)والثقافية
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 ترق، وفضلا عن ذلك حُ اا لكن مع هذه العناية إال أن  االعتداء على الرتاث مل يتوقف بشكل تام، بل كان هتريب وسرقة بعض املخطوطات النادرة قائم (22)

 بعض املكتبات يف بداية تسعينيات القرن املاضي بسبب العدوان على العراق، وما أعقبه من تداعيات.
 م.4/9/2000هتددها، بتاريخ  اليت واألخطار العراق يف املخطوطات نفائس ( بعنوان:اجلزيرةعلى )لقاء ، يف أسامة النقشبنديأفاد هبذه املعلومات األستاذ  (23)

ومبناسبة احلديث عن النهضة، فإن  العراق قد شهد يف سبعينيات القرن املاضي )العشرين( وما بعده عناية فائقة 
، ورصدت لذلك املبالغ اللزمة، مجعت كمية كبرية املخطوطات، ومن املؤكد أن  عدد املخطوطات (22)باملخطوطات

أربعة آالف خمطوط، لتصبح أكثر من سبعة وأربعني ألف  اليت كان حيتفظ هبا العراق قبل السبعينيات ال تتجاوز
 .  (23)م2003خمطوط جملد حىت احتلل العراق عام 

 )مخطوطات الوقف السني أُنموذجاً( المبحث الثاني : آليات النهوض بالمخطوطات العراقية
ضرورية يف النهوض بواقع املخطوطات قبل البدء بوضع مجلة من املقرتحات والتصورات اليت نراها -من املناسب هنا 

أن نقول مرة أخرى ونؤكد على ضرورة إعادة فتح )مكتبة الوقف السين  -احملفوظة يف ديوان الوقف السين
للمخطوطات( بشكل رمسي؛ ألن  املعلومات املتوافرة لدينا تؤكد أهنا ال تزال غري مفتوحة أمام الباحثني والدارسني؛ 

 الفنية.بسبب الظروف األمنية، و 
وإن  املقرتح الوجيه هنا: هو العمل بشكل جاد بتأسيس )مركز املخطوطات وإحياء الرتاث يف الوقف السين( تكون 
املكتبة اخلاصة باملخطوطات إحدى تشكيلته، وتكون املهمة األساسية هلذا املركز: العمل بشكل دؤوب على توفري 

وحفظاا، وحتقيقاا، وإدامةا، فضلا عن العمل على حتقيق املخطوطات األجواء العلمية للعناية باملخطوطات، فهرسةا، 
اليت مل حتقق، وإخراجها إىل النور، من خلل اختيار خنبة من خرية طلب العلم، من املهتمني بشأن التحقيق واملتقنني 

 ألدواته. 
ن الوقف السين يف العراق؛ ألنه وال بأس أن يكون هذا التشكيل تابعاا ملركز البحوث والدراسات اإلسلمية يف ديوا

 املؤسسة الرمسية املعنية بشؤون البحث والتأليف.
وللزيادة  يف التفصيل، فإننا نستطيع أن نضع بعض املهمات التفصيلية املقرتحة لذلك املركز، من خلل السعي يف 

 حتقيق ما يأيت: 
 رستها، وتبويبها. ( مجُع املخطوطات، واحملافظة عليها، واالعتناء بدميومتها، وفه1)
 ( تقدمي اخلدمات العلمية كافة للباحثني والدارسني من خلل تصوير املخطوطات اللزمة؛ بغية االستفادة منها.2)
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فهرسة كاملة ألهم مقتنيات الدار تضمنت خمطوطات ملواضيع يف الفقه وأصوله والنحو  -دار املخطوطات العراقية–عامة لآلثار والرتاث أجنزت اهليئة ال (24)

 إىل خمترب املتحف. اا خمطوط 43بطاقة من بطاقات احليازة مع املصادر واملراجع، فضلا عن إعادة  120لى تدقيق زيادة عخمطوط,  3910بواقع  ،والتاريخ

 
( العمل الدؤوب على توفري األجهزة واملعدات احلديثة، اخلاصة بتصوير املخطوطات وصيانتها، وتقدمي مجيع 3)

 وسائل اإلدامة والرتميم.
 ركة الفاعلة يف الندوات وامللتقيات واملؤمترات العلمية داخل العراق وخارجه.( املشا4)
 ( متابعة وتدقيق املخطوطات اليت حبيازة املكتبات اخلاصة والعامة املوزعة يف احملافظات؛ لغرض توحيد اجلهود. 5)
ة بتحقيق الرتاث الذي مل حيقق، ( تأسيس فريق عمل من الباحثني واحملققني؛ لغرض البدء باملشاريع العلمية، اخلاص6)

 وإخراج الكنوز العلمية إىل النور.
 ( السعي إىل إقامة املعارض الدائمة، من خلل عرض نفائس املخطوطات ونوادرها اليت متلكها املكتبة.7)

 اآلليات المتعلقة بالمكتبة ونظامها: المطلب األول
، والقيام بدورها املنشود هو: العمل على وضع نظام حيدد رمبا من أهم اآلليات اليت تساعد على النهوض باملكتبة

آلية العمل يف تلك املكتبة، وطريقة التعامل مع الباحثني والدارسني والزائرين أيضاا، واحلقيقة أن  مثة تقدماا حاصلا يف 
أجل مواكبة التقدم  بعض املكتبات يف البلدان العربية واإلسلمية، إذ قطعت شوطاا ال بأس به جتاه هذا األمر، ومن

 العلمي احلاصل، وبغية االنتفاع منه يف هذا الصدد، فإننا نقرتُح هنا القيام باألمور اآلتية:
 أواًل: األرشفة اإللكترونية للمخطوطات

من املعلوم أن  طلب العلم اليوم يعتمدون بشكل أساسي على الشابكة )اإلنرتنت(، ففيها اختصار للجهد والزمن، 
مث  فإن  حماولة ربط املخطوطات ومعلوماهتا بتلك الشابكة أمر يف غاية األمهية. وديوان الوقف السين مدعو هنا ومن 

، إال أهنا تعد  اخلطوة األهم يف اخلطوات (24)إىل املباشرة بتلك الفكرة؛ وهي وإن كانت ال تعد األوىل من نوعها
 اث األمة وتارخيها.العملية إلفادة احملققني والباحثني واملهتمني برت 

فاملكتبة املركزية ملخطوطات الوقف حتتاج إىل فهرسة كاملة ألهم مقتنياهتا، على أن تُرتب حبسب العلوم، كالتفسري 
 واحلديث واللغة والفقه واألصول والتاريخ والثقافة والعلوم األخرى كافة.
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حضارهتا، من الواجب رعايتها وحماولة االستعانة إن  املخطوطات تعد وعاء إرث األمة، وسجلا حافلا لتارخيها و 

بالتقنية واألساليب العلمية احلديثة ألرشفتها عرب الشابكة )اإلنرتنت(، ليتمكن الباحث أو املواطن من التعرف إىل 
 إرث بلده. 

 ثانياً: مشروع التقّصي اإللكتروني 
ة ومتنوعة من املخطوطات، وهذه املخطوطات هلا مما ال شك فيه أن  مكتبة خمطوطات الوقف حتتوي على أعداد كبري 

أشباهها ونظائرها يف مكتبات متنوعة يف العامل، ومن هنا فإن  العمل على إقامة مشروع استقصائي لتوحيد أماكن 
وجود تلك املخطوطات املشرتكة مع خمطوطات الوقف يعد أمراا يف غاية األمهية؛ ألنه سيوفر لنا معرفة أماكن وجود 

ك املخطوطات عند اإلقدام على حتقيقها والعناية هبا، دومنا جهد أو عناء يف البحث أو التقصي عن مكان مثل تل
 وجود شبيهاهتا. 

ويف ضمن رؤية ورسالة مؤسسة دار الرتاث يف استثمار الفرص اليت تتيحها لنا ثورة تقنية املعلومات يف عصر العوملة 
وفري السرعة اللزمة للوصول إىل املبتغيات املطلوبة للمستفيدين النهائيني وتذليل الصعوبات وتقليل اجلهود والزمن وت

وال سيما احملققني املتخصصني خبدمة وإحياء الرتاث، وخباصة يف جمال املخطوطات، ومن هنا جاءت فكرة تأسيس 
 أول مشروع إلكرتوين عراقي الستقصاء املخطوطات يف العامل.

ونياا، لضمان استخدامه واالعتماد عليه من لدن مجلة كبرية من الباحثني، إذ وهذا املشروع ينبغي أن يكون إلكرت 
 سيكون متاحاا جلميع الباحثني واملهتمني استخدامه واالستفادة من اخلدمة العلمية اليت يقدمها.  

كون متاحاا ويلتحُق هبذا املقرتح أمر آخر، وهو: العمل اجلاد إلنشاء موقع إلكرتوين على الشابكة )اإلنرتنت(، ي
للجميع، ترفُع عليه األرشفة اإللكرتونية، حبيث ميكن للباحث االستفادة منه يف التعرف إىل اسم املخطوط، وملخص 

 عنه، واملواصفات الفنية له، والنسخ املتوافرة عنه، مع اإلشارة إىل حتقيقه من قبل أو عدم حتقيقه.
 ثالثاً: االستفادة من الخبرات األخرى

ية نود تأكيد أمرين، األول: أن  مكتبة الوقف حباجة إىل كتابة نظام جديد حيكُم عملها، وذلك بالنص يف هذه اجلزئ
على التشريعات وطبيعة النشاطات، ولكن ينبغي أن تكون تلك األنظمة والتشريعات مواكبة للميادين الثقافية 

 ية اليت مل يعد سائغاا االستغناء عنها على اإلطلق.واملعرفية، فضلا عن ضرورة االعتماد على اآلالت والربامج اإللكرتون
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إسكندر، وهو منشور على املوقع الرمسي لدار الكتب  بشري والوثائق د. سعد استفدنا هذه املعلومات من لقاء إعلمي ُأجرَي مع مدير عام دار الكتب (25)

 والوثائق.
حيدث التعفن، وإذا  65فإن  الرطوبة إذا ارتفعت أكثر من  ؛لذلك يقال: إن الورق يتنفس، وحيتاج إىل هواء، كما حيتاج إىل الرطوبة أيضاا؛ لكي ال يتلف (26)

 درجة مئوية من أجل احملافظة املطلوبة. 25 لىتعرض إىل اجلفاف أقل من أربعني يظهر تكسر، وكذلك درجة احلرارة جيب أال تزيد ع

 
واألمر الثاين: أن  هناك ضرورة الستفادة مكتبة الوقف من خربات وإمكانات املكتبات العراقية األخرى، اليت تعتين 

ر احلياة باملخطوط والرتاث، ال سيما )دار الكتب والوثائق(، فإن  هلا باعاا طويلا يف العمل، وهي تسعى إىل تطوي
سواء أكان يف -الثقافية والعلمية يف العراق. وتسعى دار الكتب إىل إنشاء مكتبة رقمية ميكن للباحث من خلهلا 

الوصول اىل ما يوجد يف الدار من مطبوعات ومنشورات للستفادة منها، وتعمل أيضاا  -داخل العراق أم خارجه
وهو عبارة عن جمموعة مكتبات  -د يكون يف الشرق األوسطبل ق-على إنشاء مشروع ريادي ألول مرة يف العراق 

وأرشيف لشخصيات عراقية أّدت دوراا مشهوداا يف بناء العراق احلديث ويف أي جمال كان، فضلا عن قيامها بإنشاء 
خمازن حديثة لألرشيف، وإنشاء خمتربات، اهلدُف منها فصل األرشيف عن املكتبة وتوفري فضاءات جديدة للمطبوعات 

 .(25)األرشيفية واألقسام اليت ستستحدث مستقبلا 
 اآلليات المتعلقة بالعناية بالمخطوط: المطلب الثاني

سبق احلديث عن بعض املقرتحات الفنية اليت حتكم عمل مكتبة املخطوطات بوصفها مؤسسة تُعىن بتقدمي اخلدمات 
للرواد من طلب العلم املهتمني، ونريُد اآلن تقدمي بعض اآلليات واملقرتحات اليت ُتسهُم يف العناية باملخطوط نفسه، 

 وذلك على وفق اآليت: 
 :والتصويرأواًل: تأسيس وحدة الترميم 

مما ال خيفى أن  املخطوطات تعد  من النفائس واجلواهر الثمينة اليت ينبغي احملافظة عليها، كما أن  مثل تلك النفائس 
بفعل تقادم الزمن، فقد تتعرض للتمزيق والتلف، أو ما شابه ذلك، لذا من الواجب توفري اجلو  -بل شك–تتأثر 

 .(26)املناسب للمخطوط
فإن  من املناسب تأسيس وحدة نقرتح تسميتها بـ)وحدة الصيانة والرتميم(. ومهمة الوحدة: العمل على ترميم ومن مث  

 وصيانة ومعاجلة املخطوطات العراقية، وال سيما خمطوطات الوقف.
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 . 233ينظر: أصول كتابة البحث العلمي وحتقيق املخطوطات، ص (27)

 
حة وحبسب املعلومات املعلن عنها فأنه قد افتتح )املشفى اإليطايل للمخطوطات( يف ضمن تشكيلت وزارة السيا

م، وهو سيسهم يف 1920واآلثار العراقية، وهو يعد األول من نوعه منذ تأسيس اهليئة العامة لآلثار والرتاث عام 
 إدامة ومعاجلة وصيانة املخطوطات وبعض القطع األثرية أيضاا. 

يت متتلك ونقرتح هنا التنسيق مع اجلهات ذات العلقة والتخصص، من املراكز اليت هتتم بصيانة املخطوطات، وال
-اخلربات اللزمة لذلك، وحبسب معلوماتنا فإن  مركز )مجعة املاجد( يف دولة اإلمارات العربية املتحدة قد أهدى 

 بعض األجهزة واملعدات اليت ستسهم بشكل كبري يف إثراء جانب العناية باملخطوطات وإدامتها. -مشكوراا 
االستغناء عنه يف هذا الزمن، وميكن للمكتبة تصوير املخطوطات لغرض وأما التصوير فهو أمر ضروري، ال ميكن 

االستخدام من لدن املهتمني والباحثني، وميكن التصوير عن تلك املصورات ملن حيتاج إليها؛ ألن  امتهان املخطوط 
إىل احملافظة على األصلي سيتلفه وسيعرضه للضياع، وجنُد أن  كربيات املكتبات قد اتبعت هذه الطريقة، فهي تسعى 

املخطوط الورقي األصلي، ويف سبيل احملافظة عليها قامت بتصويرها على أفلم )ميكروفيلم( أو )ميكروفيش( مصغرة 
جداا، وتقوم بالتصوير منها ملن يطلب نسخة، وُحفظت النسخ األصلية بأساليب احلفظ املعاصرة وصيانتها من 

 .(27)االبتذال واأليدي الكثرية
 الجة سوء الخزن :ثانياً: مع

حتتفظ مكتبة الوقف للمخطوطات جبملة كبرية من املخطوطات الثمينة والكنوز الرائعة، ومعلوٌم أن  مثل تلك الكنوز 
العلمية حتتاج إىل أماكن مناسبة خلزهنا، وعلى القائمني على تلك املخطوطات تبديد كل املخاوف اليت تراود املهتمني 

 نتيجة سوء اخلزن.
غي على إدارة مكتبة الوقف أن توفر خمازن، أو قاعات، أو متحفاا يليق بأمهية هذه املخطوطات اليت متثل لذلك ينب

 إرثاا مهماا، ونقرتح هنا: القيام بوضع اخلطط اللزمة لبناء مركز املخطوطات، الذي يكون مكاناا حلفظ تلك الكنوز.
 ثالثاً: أثر الفهرسة في خدمة المخطوط : 

أهم اآلليات واخلطوات اليت ميكن من خلهلا االعتناء باملخطوط والنهوض به؛ ألن  الفهرسة هي  تعد الفهرسة من
 السبيل األمثل، والطريق املستقيم للوصول إىل املخطوط.
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  . 12ص الدكتور حممد فتحي عبد اهلادي، ة،املدخل إىل علم الفهرس (28)
 . 14ينظر: أسس الفهرسة والتصنيف، د. رحبي مصطفى عليان، ص (29)
 .  369ينظر: فهرس املخطوطات العلمية يف مكتبة األوقاف العامة، د. عبد اهلل اجلبوري، ص (30)

 
ويعّرف الفهرس بأنه: ))قائمة بالكتب واملخطوطات وغريها من املواد املكتبية، مرتبة وفق نظام معني، أو قائمة تسجل 

 .  (28)وتكشف مقتنيات جمموعة معينة أو مكتبة معينة أو جمموعة من املكتبات(( وتصّنف
فهي عملية إعداد فين ألوعية  ومصادر املعلومات من خمطوطات وكتب ودوريات ومواد مسعية وبصرية ومصغرات 

املستفيدين من املكتبة  فلمية... إخل، واهلدف من ذلك أن تكون هذه األوعية أو املواد املكتبية أو املصادر يف متناول
، ويف أقل وقت  وجهد  ممكنني.  بأيسر الطرق 

وللفهرسة مكانة مهمة ومتميزة يف علوم املكتبات والتوثيق واملعلومات؛ وذلك ألن  هدفها األساسي السيطرة على 
 .(29)اجملاالتاملعرفة اإلنسانية وتقدميها موصوفة ومنظمة للدارسني والباحثني للستفادة منها يف خمتلف 

وملا كان ال ميكُن ألي مكتبة أو مركز للمعلومات االستغناء عن الفهرسة، وخباصة يف هذا العصر الذي يوصف بأنه: 
وحنن نريد النهوض مبكتبة -عصر انفجار املعلومات، أو ثورة املعلومات... نقوُل: ملا كان األمر كذلك، فإنه ال ينبغي 

نهض بنفسها، وأن يسعى القائمون عليها إىل القيام برتتيب مقتنياهتا، وإعداد فهرس إال أن ت -الوقف السين العراقية
جديد، حيتوي على مجيع التفصيلت املتعلقة بكل خمطوط، ووضعه بني يدي طلب العلم من املهتمني بتحقيق 

 الرتاث ونشره. 
طلس )رمحه اهلل(، مث ما قام به الدكتور وقد بدأت أوىل بوادر عملية الفهرسة مبا قام به العامل السوري حممد أسعد 

عبد اهلل اجلبوري )رمحه اهلل(، الذي أصدر فهرساا رائعاا يف أربعة جملدات، عند توليه إدارة املكتبة، وتنيف صفحاته 
 . (30)م(1973 -1971صفحة(، وطبع يف بغداد ما بني سنيت ) 3500على )

اهلل( قد أسهم إسهاماا كبرياا يف صناعة الفهارس اخلاصة مبخطوطات  وإذا كان األستاذ الدكتور عبد اهلل اجلبوري )رمحه
من فوضى االحتلل وما خلفه من تداعيات، زيادة على نقل املكتبة -الوقف؛ فإنه ال ميكن واحلالة اليت مر هبا العراق 

من  1210من )من مكاهنا السابق إىل مكان آخر أكثر أمناا، بعد أن أصاهبا اخلطر احملدق، وفقدان ما يقرب 
 إال العمل على إعادة ترتيب تلك الكنوز؛ ألن  ذلك أمراا ضرورياا، وال بد أن يرافق ذلك الرتتيب  -املخطوطات(
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 الكتاب من إعداد: هدى محيد عبد الكرمي، وحميي الدين حسني.  (31)
 . 161، صاهلمشري ورحبي عليان ينظر: أساسيات علم املكتبات والتوثيق واملعلومات، عمر (32)
 .29ا، األستاذ عبد السلم هارون، صحتقيق النصوص ونشرهينظر:  (33)
 . 5ص ،مصطفى جواد ، الدكتورأصول حتقيق النصوصينظر:  (34)

 
فهرسة شاملة ودقيقة، مع مراعاة املستجدات اليت ال ميكن لطالب العلم االستغناء عنها، مبا يف ذلك: اإلشارة إىل ما 

 خمطوطاا منها.حقق من تلك املخطوطات، وما زال 
وقد اطلعنا على جهد قام به مركز املخطوطات والوثائق يف ديوان الوقف السين، صدر يف كتابني متوسطي احلجم، 

فيه فهرس للمخطوطات اليت متلكها  (31)بعنوان )فهرس املخطوطات املصورة احملفوظة يف مركز املخطوطات والوثائق(
يد من العناية والتفصيل؛ ألنه اقتصر على ذكر عنوان املخطوط، ومؤلفه، مكتبة الوقف حالياا، غري أنه حيتاج إىل مز 

وما يتعلق بوصفه، ومل يركز على املوضوع األهم يف اإلشارة إىل كونه ما يزال خمطوطاا أم مطبوعاا، ولو مت فيه اتباع 
 الطريقة اليت مشى عليها الدكتور عبد اهلل اجلبوري لكان أفضل.

العناية بالفهرسة؛ ألهنا اإلطار العملي لتحديد املسؤولية عن وجود املادة املكتبية، وبيان  ولعل  سبب تأكيدنا على
امللمح املادية والفكرية له، وإعداد السجلت اليدوية وااللكرتونية، وترتيبها على وفق نظام معني؛ حىت يسهل على 

 .(32)الباحث الوصول إىل املعلومة اليت يريد بيسر  وسهولة  
 اآلليات المتعلقة بالمحقق والباحث: الثالثالمطلب 

يعد احملقق من أهم الركائز اليت يستنُد إليها التحقيق؛ ذلك ألن  احملقق هو األداة الفاعلة يف إخراج الكنوز إىل النور، 
عملية العناية ولذلك فإن  العناية باحملقق سيمثل دفعة قوية يف النهوض بواقع املخطوطات، وسيسهم بشكل فاعل يف 

هبا؛ كيف ال واحملقق هو الذي يصحح النص وحيكمه، وهو الذي يصحح عنوان املخطوط، واسم مؤلفه، ونسبة 
 .(33)الكتاب إليه، حىت يكون متنه أقرب إىل الصورة اليت تركها عليه مؤلفه

يف النشر كما وضعها صاحبها  واحملقُق كما وصفه بعض اخلرباء بأنه اجملتهد يف جعل النصوص احملققة مطابقة حلقيقتها
 .(34)ومؤلفها من حيث اخلط  واللفُظ واملعىن

 ومن هنا فإن  مثة ضرورة يف ذكر بعض اآلليات واملقرتحات يف هذا الصدد، وذلك من خلل اآليت:
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 . 231صالدكتور يوسف املرعشلي، ينظر: أصول كتابة البحث العلمي وحتقيق املخطوطات،  (35)
 . 140صالدكتور مهدي فضل اهلل، ينظر: أصول كتابة البحث وقواعد التحقيق،  (36)

 
 أواًل: تأليُف فريق بحثي 

الرصني، فإهنا بل شك حتتاج إىل فريق عمل كل مكتبة  أو مركز  أو مؤسسة  تريد االنطلق يف فضاء البحث العملي 
متكامل، وال سيما إذا كانت مهمة هذا املركز أو تلك املكتبة العناية بالرتاث وحتقيقه، ومن هنا صار من املناسب 
جداا العمل اجلاد على تكوين فريق عمل من الباحثني واحملققني الذي ُتسند إليهم مهمة حتقيق الرتاث، والعناية 

 ، وإخراج الضروري منه إىل النور ليستفيد منه طلب العلم.باملخطوط
ولكن مما جيب التنبيه عليه، أن  الفريق البحثي أو فريق العمل املقرتح ال بد أن يكون متمتعاا بالدراية واخلربة، ومبا أن  

ق، وأمهها: املعرفة باللغة عمله األساس سيكون حتقيق النصوص فل بد من إتقاهنم الشروط اليت ينبغي توافرها يف احملق
العربية، والتمتع بالثقافة اإلسلمية، والعلم بأنواع اخلطوط وأطوارها التارخيية، فضلا عن الدراية بعلم املكتبات 

 .(35))خمطوطها ومطبوعها(، واملعرفة التامة بقواعد التحقيق وأصول النشر
 ثانياً: التعاون مع المؤسسات العلمية

لعراق مؤسسات علمية، وجامعات وكليات أكادميية، وميكن التعاون معها يف رفد املكتبة باحملققني ال شك يف أن  يف ا
اجمليدين للصنعة، ممن ميتلكون اخلربة يف هذا اجملال، وذلك من خلل االتفاق مع إدارة تلك املؤسسات واجلامعات 

-نور، كأن خيصص بعض الطلب الناهبني والكليات للمشاركة يف حتقيق بعض املخطوطات املهمة وإخراجها إىل ال
 للقيام هبذه املهمة. -ممن يرغبون بإعداد أطارحيهم ورسائلهم يف التحقيق

وهنا ال بد من وضع دراسة واقعية لتشجيع الطلب الراغبني يف أن تكون موضوعات رسائلهم حتقيق بعض 
لمي يعّد قمة العمل األكادميي الصرف، مما املخطوطات؛ لنشر هذا الكنز املخبوء من الرتاث، ولكون التحقيق الع

 .(36)ُيسهم يف تقدم ركب احلضارة يف العلوم واملعارف املختلفة
وباملناسبة، فإن  بعض تلك املؤسسات العلمية تتبع )ديوان الوقف السين( إدارياا، مثل: كلية اإلمام األعظم اجلامعة، 

 اليت متتلك فروعاا عديدة يف العراق. 
  هذا الصدد عدم إغفال أمرين مهمني للغاية، نؤكدمها من باب تقومينا لتجربة سابقة، ومها:ولكن ينبغي يف



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 3, No: 1, 2019 

 
 120 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
. أن يكون اختيار الطلب قائماا على أسس صحيحة، وذلك من خلل الرتكيز على اختيار النبهاء والفامهني، 1

 وانتقائهم بعناية فائقة، ويُفّضل أن يكونوا متمرسني بالتحقيق.
مهمة اإلشراف على عملهم إىل األساتذة األكفاء من أصحاب اخلربة والدراية؛ ألن  التحقيق له أصوله، . أن ُتسند 2

وال يُتقنه إال من غاص يف دقائقه ونكته، مع ضرورة أن يكون منهج اإلشراف موحداا بني مجيع املشرفني، حبيث يتم 
 عليها الطلب مجيعاا، حىت خيرج العمل متكاملا، االتفاق على طريقة واحدة يف التحقيق أو العزو أو التخريج يسري

 ال تكدره التناقضات واالختلفات.
 المقترحات و  الخاتمة

بعد هذه اجلولة املباركة، وبعد ما تقدم من توضيح لبعض اآلليات اليت رأيناها مناسبة للتكامل املعريف، جنُد أن  من 
واضح يف االرتقاء والنهوض بواقع املخطوطات، وسيمهدان الطريق املناسب هنا تأكيد مقرتحني، سيسهمان بشكل 

 يف السري خبطى ثابتة لتحقيق اهلدف الذي نصبو إليه مجيعاا، فنقرتُح ما يأيت:
 املقرتُح األول: امللتقى العلمي األول

ي األول للعناية نقرتُح هنا آلية مناسبة جلمع الكفاءات، وذلك من خلل العمل الدؤوب على إقامة )امللتقى العلم
 باملخطوطات العراقية(، وتكون األهداف العامة هلذا امللتقى ما يأيت:

 ( مد جسور التواصل بني الباحثني العراقيني.1)
 ( تبادل اخلربات بني املهتمني واحملققني.2)
 ( اكتشاف القابليات وجتميع الكفاءات مبا يعود بالنفع على مراكز البحوث.3)
 لكبرية لرواد مدارس التحقيق العراقيني.( إظهار اجلهود ا4)
 ( دراسة العوائق وتوضيح احللول املناسبة هلا. 5)
( مواكبة عجلة التطّور وااللتحاق بركب املكتبات العاملية وأنظمتها حبسب النظم والسياقات املّتبعة يف املكتبات 6)

 العاملية. 
 املقرتُح الثاين: املدرسة العراقية يف التحقيق
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بيان طريقته يف للدكتور حامت صاحل الضامن )رمحه اهلل( منهجه اخلاص، ويعد حبثه الرائع )املنهج األمثل يف حتقيق املخطوطات( اخلطوة العلمية املثلى ل (37)

  .التحقيق، وهو كراس صغري وض ح فيه أبرز وأهم اخلطوات يف حتقيق املخطوطات
واها يف ر بشار عواد معروف ال ختفى جهوده ومشاريعه على املطلعني واملشتغلني هبذا الفن، وله طريقته وآراؤه يف التحقيق، ميكن االطلع على فحالدكتو  (38)

 وما بعدها. 5كتابه: ضبط النص والتعليق عليه، ص
 .، وله كتاب يف أصول حتقيق النصوصةالدكتور حميي هلل السرحان يعّد من الرواد الكبار، مّتعه اهلل بالصحة والعافي (39)
 الذين ذاع صيتهم عاملياا، وال ميكن االستغناء عن خربته ودرايته. البارعني يعّد الدكتور جنم عبد الرمحن خلف من العلماء (40)
 الدكتور أكرم العمري ممن خدم الرتاث، وله باع طويل يف خدمة العلوم الشرعية.  (41)
 الدكتور احلريب، من اخلرباء يف التحقيق، ويدير مركز املخطوطات والوثائق يف العراق. (42)
 الدكتور اللهييب من أبرز اجملازين من قبل العلمة الدكتور حامت الضامن. (43)

 
حىت نربز قيمة اإلسهامات العراقية يف تأصيل املنهج العلمي املتبع يف حتقيق الرتاث، فإننا ندعو إىل العمل اجلاد على 

 االتفاق على منهج موحد لرواد التحقيق العراقيني، ممن أسهموا يف خدمة هذا الفن، وغاصوا يف حباره.
 صاحل الضامن( توضح السمات واخلصائص اليت متيز الطريقة ولعل  مثة ملحظات ذكرها األستاذ الكبري )الدكتور حامت

العراقية يف التحقيق من غريها من الطرائق، يف حبثه املوسوم بـ)إسهامات العراقيني املعاصرين يف حتقيق الرتاث( وهو 
 .(37)م، ونشره بعد ذلك1989حبث أعده وألقاه يف ملتقى ابن باديس الثالث، بالقسنطينة، يف اجلزائر عام 

ولكي ميكن لنا االتفاق على رؤية موحدة، فإن  ما يعضد هذا املقرتح ميكن أن يتم من خلل اجتماع كبار احملققني 
العراقيني يف )ملتقى علمي( لغرض االتفاق على املنهج العراقي املوحد لتحقيق النصوص والعناية بالرتاث، ومن أهم 

 األمساء املقرتحة اليت تقف يف املقدمة:
 .(39). الدكتـــــــــــــــــور حميي هـــلل السرحان2.                          (38)الدكتور بّشار عواد معروف. 1
 .(41). الدكتور أكــــــــــــــــــرم ضياء العمري4.                (40). الدكتور جنم عبد الرمحن خلف3
 .(43). الدكتور صاحل حممد زكي اللهييب6          .                  (42). الدكتور عبد الرزاق احلريب5
وغريهم من العلماء العراقيني الكبار، الذين أسهموا بشكل فاعل يف إثراء هذا اجلانب املهم، والدعوة قائمة هنا إىل  

احية توحيد مناهجهم، والكتابة عن سريهم وإسهاماهتم وفكرهم؛ ألن  الكتابة عن هؤالء األعلم ليست مفيدة من الن
العلمية فحسب، بل هي دافع لطلبة العلم إىل أن حيذوا حذوهم ويتحملوا الصعاب اجلسام من أجل حتصيل العلوم، 

 ويتحملوا ما حتملته هذه  الُنخبة املباركة من العلماء.
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اث يف مؤلف وأخرياا.. فمن املمكن توجيه أحد الباحثني أو عدد منهم إىل مجع جهود اجلامعات العراقية يف حتقيق الرت 

 مفرد، وكذلك مجع جهود اجلهات البحثية األخرى يف حتقيق الرتاث؛ كي تظهر لنا جهود العراقيني يف خدمة الرتاث.
 المصادر والمراجع

أساسيات علم املكتبات والتوثيق واملعلومات، عمر اهلمشري ورحبي عليان، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان،  (1)
 م.1997

يف، د. رحبي مصطفى عليان، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، أسس الفهرسة والتصن (2)
 م.1999

 إسهام العراقيني املعاصرين يف حتقيق الرتاث، د. حامت الضامن، مطبعة اجملمع العلمي العراقي، بغداد. (3)
وحتقيقاٌت(، أصول حتقيق النصوص د. مصطفى جواد، نشره حممد علي احلسيين ضمن كتابه )دراساٌت  (4)

 م.1974
 م.2003دار املعرفة، بريوت، أصول كتابة البحث العلمي وحتقيق املخطوطات، د. يوسف املرعشلي،  (5)
 أصول كتابة البحث العلمي وقواعد التحقيق، د. مهدي فضل اهلل، دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت. (6)
أمهية املخطوطات العراقية، للباحثة خولة حممد علي، دراسة منشورة على موقع مؤسسة النور للثقافة واإلعلم،  (7)

 م.  26/12/2011بتاريخ 
 م. 1958البغداديون أخبارهم وجمالسهم، تأليف: إبراهيم عبد الغين الدرويب، مطبعة الرابطة، بغداد،  (8)
 م.1998هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة السابعة، حتقيق النصوص ونشرها، األستاذ عبد السلم  (9)
دليل خارطة بغداد املفصل، تأليف: الدكتور مصطفى جواد والدكتور أمحد سوسة، مطبعة اجملمع العلمي  (10)

 م. 1958العراقي، 
دار أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري، حتقيق أمحد عبد الغفور عطار، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية،  (11)

 م.1978العلم للمليني، بريوت، 
 م.1982لبنان،  -ضبط النص والتعليق عليه، د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بريوت (12)
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العني، للفراهيدي أيب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري، احملقق: د.مهدي  (13)

 لل. املخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهل
 فهرس املخطوطات العلمية يف مكتبة األوقاف العامة، د. عبد اهلل اجلبوري، بغداد. (14)
 م.1997الكتاب العريب املخطوط وعلم املخطوطات، للدكتور أمين فؤاد سيد، القاهرة،  (15)
 -الثامن، يوليوجملة تراثيات، مقالة لألستاذ أسامة النقشبندي، دار الكتب والوثائق القومية يف القاهرة، العدد  (16)

 م.2006متوز 
 املدخل إىل علم الفهرسة، الدكتور حممد فتحي عبد اهلادي، دار غريب للطباعة، القاهرة. (17)
 م.2008معجم اللغة العربية املعاصرة، الدكتور أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، الطبعة األوىل،  (18)
 
 

 



 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 ونصفمبيوتر( بمسافات )ُيكتب البحث بواسطة الحاسوب )الك -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

 واإلستبانات.والرسومات , ويستنى من هذا العدد المالحق 

 ، وأسفل منه تكتب أسماء الباحثين كاملةالعربية واإلنجليزية واجهة البحث: ُيكتب عنوان البحث باللغتين -3
، كما تذكر عناوين وظائفهم الحالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر بالهجري العربية واإلنجليزية باللغتين

 والميالدي.

دم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أهميتها، وبتسلسل منطقي، العناوين الرئيسية والفرعية: تستخ -4
وتشمل العناوين الرئيسية: ملخص البحث وتحته الكلمات 

المقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، المصادر  (،KEYWORDS وتحته ABSTRAC) المفتاحية،
 والمراجع.

، على أال تزيد كلمات الملخص يزيةباللغة اإلنجل 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

 يقسم البحث إلى مباحث ومطالب ُتكتب وسط الصفحة بخط سميك. -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

ريعة واللغة من المراجع األجنبية ويستثنى من ذلك أبحاث الش % 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.

ي تقويم في حال طلبه سحب البحث ورغبته فيلتزم الباحث بدفع النفقات المالية المترتبة على إجراءات ال  -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

 ب ر البحث بحستهمش المراجع في المتن باستخدام األرقام المتسلسلة، وتبين بإيجاز في قائمة بآخ
 .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
ثم بعد أن ينتهي الباحث من بحثه كامال يقوم بنقل هذه الحواشي مرة واحدة إلى نهاية البحث عن طريق 

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=87s 

https://youtu.be/al_g_hAweCU 

 لإلشارة إلى المرجع في الموضع األول، هكذا:

(. المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز. تحقيـق: 2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب
 .145، ص: 2. ج: 2ار الكتب العلمية. ط: عبــد السالم محمد. بيروت: د

 وفي المواضع األخرى له يشار إليه، هكذا:

 .150، ص: 3ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. مرجع سابق، ج: 

 لف، للمؤ في قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخير المصادر والمراجع توثق
 الطريقة التالية:وذلك باتباع 

 الكتاب لمؤلف واحد:

. تحقيـق: المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب
 .2عبــد السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 للمؤلف أكثر من كتاب

 .. بيروت: دار الشروقلحجة في القراءات السبعا (.1979ابن خالويه، الحسين بن أحمد الهمذاني. )

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://youtu.be/al_g_hAweCU


. تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. القاهرة: مكتبة إعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )
 الخانجي.

 الكتاب لمؤلَفين اثنين:

 ر العلوم اإلنسانية.. دمشق: داالواضح في علوم القرآن (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، محي الدين. )

 الكتاب لثالث مؤلفين أو أكثر:

 . كوااللمبور: الجامعة اإلسالمية العالمية الماليزية.التجديد (.2005محمد كامل حسن وآخرون. )

 المقالة في مجلة علمية:

ت المجلة المصرية للدراسا (. "أثر سوء المعاملة وإهمال الوالدين على الذكاء".2002راضي، فوقية محمد. )
 .36-27. ص 36. العدد: 12. المجلد: النفسية

 المقالة في مؤتمر:

المؤتمر  (. "أثر المرأة في الدعوة والتربية في ضوء القرآن الكريم".2018عبد 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. )
 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.  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

لهيئة التحرير الحق بإجراء أي تعديالت من حيث نوع الحروف ونمط الكتابة، وبناء الجملة لغوياً بما   -14
 .يتناسب مع نموذج المجلة المعتمد لدينا

 .ر نهائي مع االحتفاظ بحقها في عدم إبداء األسبابقرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرا  -15

 يمكن للباحث الحصول على بحثه المنشور والعدد الذي نشر فيه بحثه من موقع المجلة إلكترونياً  -16



عزيزي الباحث إن هذه المواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى بحثك من  مالحظة:
أهمية عن المضمون، وإن أية مخالفة لها ستكلفك تأخيراً إضافياً يمكن تجنبه في حال حيث الشكل الذي ال يقل 

 .االلتزام بها

 

 آليات النشر واإلحالة:

يوماً  30 بعد تسلم إدارة المجلة نسخة البحث من الباحث، تقوم بإحالتها إلى المحكمين، وتلتزم بمدة ال تزيد عن
 3يوماً )  90 مالحظات، بعدها يمهل البحث مدة ال تزيد عنلتزويد الباحث بتقرير عن بحثه يتضمن ال

 لألخذ بالمالحظات . أشهر(

ينشر البحث بعد أول أو ثاني عدد يعقب تاريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور 
 .وزخم األبحاث الُمحالة للنشر

  هنا للتعرف على مجالت معتمد يرجى الضغط

 هنا لتحميل دليل النشر إضغط

 للتواصل مع مدراء تحرير مجالت إدارة معتمد يرجى الضغط هنا
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