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أنــه تتضــح أهمیــة دراســة هــذا الموضــوع مــن خــالل نــدرة المعلومــات المتــوفرة فــي المصــادر  جــدیر بالــذكر :الملخــص

ومـــن ثـــم تعـــد دراســـة هـــؤالء  لـــذكر تلـــك الفئــة، ًراكبیـــ خطـــاطین، فقــد الحظـــت إغفـــاًال التاریخیــة واألثریـــة عـــن هـــؤالء ال

منـه المعلومـات الخطاطون من خـالل توقیعـاتهم فـي المصـاحف موضـوع الدراسـة هـو المصـدر الرئیسـي الـذي نسـتقي 

وقــد تسـهم تلـك المعلومــات فـي سـد ذلـك الفــراغ الموجـود فـي الدراســات التاریخیـة واألثریـة والفنیــة  المهمـة حـول هـؤالء،

 مـــن ســــنة إلقــــاء الضـــوء علـــى خطـــاطي ومــــذهبي المصـــاحف الشـــریفة ویهــــدف هـــذا البحـــث إلـــى. علـــى حـــد ســـواء

 ،المحفوظـــة فـــي مكتبـــة المخطوطـــات اإلســـالمیة بالســـیدة زینـــب) م١٨٨٣/هــــ١٣٠١( إلـــى ســـنة) م١٧٦٥/ه١١٧٩(

 :ومحاولة التركیز على النقاط التالیة بالدراسة والتحلیل

  .ة تحلیل مضامینها المختلفةعن محاول ا فضًال الدراسة ومواضعه التعرف على صیغ توقیعات خطاطي -

 .التعرف على الطرق المختلفة التي استخدمت في تأریخ مصاحف الدراسة -

التوصل إلى األسلوب الفني والكتابي للنساخ من خالل التعرف على أنواع الخطوط المستخدمة في تنفیذ  -

ر والمداد المستعملة في توقیعاتهم، وكذلك تتبع تطور أشكال الحروف بها، باإلضافة إلى دراسة أنواع الحب

 .تلك التوقیعات

 ذتهم وألقابهم ووظائف بعضهم فضًال التعرف على أسماء الخطاطین موضوع الدراسة وأسماء شهرتهم وأسات -

 .عن التوصل إلى مواطنهم، وأماكن نسخهم لبعض المصاحف موضوع الدراسة

كتابة والخط العربي سواء من حیث إبراز استمراریة الدور التاریخي والحضاري والفني لمصر في مجال ال -

لمصریة على خصوصیتها دراسة الخطاطین المصریین أو الخطاطین المسلمین وكیف حافظت المدرسة ا

، من جهة )م٢٠/هـ١٤(النصف األول من القرن إلى ) م١٨/هـ١٢( القرن النصف الثاني من منوسماتها 

 .١واحتضنت الخطاطین المسلمین من جهة ثانیة

  .مخطوطات ،خط النسخ ،توقیعات ،ئفوظا ،ألقاب ،ونعثمانی ونخطاط  ،كریمالقرآن ال :الةالكلمات الد

  

                                                             
المدرسـة المصـریة فـي فـن "محمد حمـزة إسـماعیل الحـداد، : رانظ. لمزید من التفاصیل عن المدرسة المصریة في فن الخط العربي وآدابه ١

حـــوض البحـــر المتوســـط عبـــر مصـــر ودول : ، المـــؤتمر الـــدولي األول"الدراســـة التاریخیـــة والحضـــاریة: وآدابـــه، الجـــزء األول  الخـــط العربـــي

 .٢٣٣ -١٩٧ :)م٢٠١٤أكتوبر،  ١٨-١٥( ٢ججامعة القاهرة،  -كلیة اآلثار العصور،
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Abstruct: It is worth mentioning that the importance of studying this subject is 
revealed by the scarcity of information available in the historical and archaeological 
sources about these calligraphers. I have noticed  a great disregard for mentioning this 
category. Therefore, the study of these calligraphers through their signatures in the 
Qur'an is the main source of information. This information may contribute to bridging 
the gap in historical, archaeological and artistic studies. The purpose of this research is 
to focuslight on the calligraphers and scholars of the noble Qur'an from the year (1179 
AH / 1765 AD) to the year (1301 AH /1883 AD), preserved in the library of Islamic 
manuscripts in al-Sayyida Zeinab, and try to focus on the following points of study and 
analysis:  

-To identify the forms of signatures and positions of the study, as well as try to analyze the 
various contents.  

- To identify the different methods used in the history of the study's Qur'an. 

- Access to the technical and written method of the scribe through the identification of the 
types of lines used in the implementation of signatures, as well as tracking the evolution of the 
forms of letters, in addition to study the types of ink and the supply used in those signatures.  

- To identify the names of the calligraphers,  their  professors, titles and functions of some of 
them, as well as to reach their places of origin and their copies of some of the Qur'an.  

- To emphasize the continuity of the historical, cultural and artistic role of Egypt in the field of 
writing and calligraphy, both in terms of studying Egyptian calligraphers or Muslim 
calligraphers, and how the Egyptian school maintained its specificity and characteristics 
during the centuries (12-14 AH/ 18-20 AD). On the wise,  and embraced Muslim 
calligraphers otherwise. 

Key words: Qur'an, Ottoman calligraphers, titles, functions, signatures, Naskh calligraphy, 
manuscripts. 
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  :المقدمة

فیمـا بیـنهم فـي كتابـة المصـاحف الشــریفة،  واتنافسـتجـدر اإلشـارة فـي هـذا المقـام إلـى أن الخطـاطین العثمـانیین قـد 

الثلـث، ( المصحف الشریف بأنواع خطوط مختلفة، والسـیما بـاألقالم السـتة، وهـي قاموا بكتابةو . ١وتفننوا في خطوطها

، ولـم یسـتخدموا الخـط الكـوفي فة إلى أنهم استخدموا خـط التعلیـق، باإلضا)النسخ، المحقق، الریحاني، التواقیع، الرقاع

ین علـى تهـادي المصـاحف النفیسـة والمذهبـة، هذا وقـد جـرت عـادة السـالطین العثمـانی. ٢في كتابة المصاحف الشریفة

وكــانوا یوقفونهــا علــى الحــرمین والجوامــع الكبیــرة باإلضــافة إلــى التكایــا والمــدارس العثمانیــة، فضــًال عــن ذلــك فقــد كــان 

هـؤالء السـالطین یقبلـون المصـاحف الشــریفة المذهبـة، ویعتبرونهـا أغلـى وأثمـن الهــدایا المقدمـة إلـیهم، وربمـا أدى هــذا 

 فضـًال  ،٣فـي المجتمـع العثمـاني اكبیـرً  ایفة إلى انتشار هـذا الفـن انتشـارً لید اإلجتماعي في التهادي بالمصاحف الشر التق

وممــا یــدل علــى ارتفــاع  .٤عــن ذلــك فقــد نــال الخطــاطون العثمــانیون الرعایــة واالهتمــام مــن قبــل الســالطین العثمــانیین

ویمكننــا القــول بــأن  .٥ن ُیصــلى علــیهم فــي مصــلى المــؤمنيشــأن الخطــاطین وعلــو مكــانتهم فــي فتــرة الدراســة أنــه كــا

قــد أشــارت إلــى أســماء بعــض الخطــاطین الــذین قــاموا بكتابــة ) م١٩-١٨/هـــ١٣-١٢(الدراســات التــي تناولــت القــرنین 

، ومحمـد أمـین ٧، والسـید محمـد الشـهیر بشـكر زاده٦محمـد جلبـي: ومـنهم ،المخطوطات والمصـاحف خـالل تلـك الفتـرة

، وحـافظ عثمـان الشـهیر ١٠، والحاج إبراهیم المعـروف بجوقـة جـي زاده٩، وموسى حسن أفندي٨ظ القرآنالمعروف بحاف

                                                             
  .٧١،)م١٩٩٦/هـ١٤١٦مكتبة الخانجى، : لقاهرة( ٣عبد العزیز الدالي، الخطاطة الكتابة العربیة، ط ١
، مجلة البحوث والدراسات القرآنیة، وزارة "فنیة -اریخیةدراسة ت" كتابة المصحف الشریف عند الخطاطین العثمانیین" ،حنش إدهام محمد ٢

الشؤون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المملكة العربیة السعودیة، العدد السابع، 

 .١٢٥،)م٢٠٠٩ینایر/ هـ١٤٣٠محرم(السنة الرابعة 
 .١٢٧-١٢٥، )م٢٠١٢مكتبة اإلمام البخاري، : القاهرة( ن الخط العربيالمدرسة العثمانیة لف، حنش إدهام محمد ٣
 .١٢٨، العثمانیة ، المدرسةإدهام حنش ٤
 الل العصـرین المملـوكي والعثمـاني،أنشأه األمیر سیف الدین بكتمر المؤمني، وهو المصلى الرسمي للصـالة علـى الجنـائز فـي مصـر خـ ٥

ة في القاهرة، یقع في شارع السیدة عائشة بحي الخلیف. شیوخ والصناجق والخطاطین وغیرهمفكان یصلى فیه على الباشوات واألمراء وال

مصلیات الجنائز في العمارة "، الحداد محمد حمزة إسماعیل: راجع). ١٤٨(بمسجد السلطان الغوري، وهو أثر رقم اوهو المعروف حالیً 

، ١٥٢، )م٢٠٠٠(، مجلة كلیة اآلثار، جامعة القاهرة، العدد الثامن "اریخیةوثائقیة ت) تحلیلیة مقارنة( المصریة اإلسالمیة دراسة آثاریة

١٥٤. 
: راجع). م١٦٩٩/هـ١١١١( ، ومؤرخ بسنة)٢٦٠٣( قام بنسخ مصحف شریف محفوظ في مكتبة الملك عبد اهللا بن عبد العزیز تحت رقم ٦

مكتبـة المركزیـة بجامعـة أم القـرى بمكـة المكرمـة دراسـة مجموعة المصاحف التركیة والمغربیة المحفوظة بال"، الغولمحمد فراج محمد 

 .٣٥، )م٢٠١٤جامعة القاهرة،  ،رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم اآلثار اإلسالمیة، كلیة اآلثار(، "أثریة فنیة مقارنة
عبــد  وقيشــادیة الدســ: راجــع). م١٧٢٥/هـــ١١٣٨( ، ومــؤرخ بســنة)١٨٠٨٠( نســخ مصــحف محفــوظ بمتحــف الفــن اإلســالمي تحــت رقــم ٧

 .٢٥١،)م٢٠٠٢دار القاهرة، : القاهرة(فن التذهیب العثماني في المصاحف األثریة، العزیز، 
ـــــك عبـــــد اهللا بـــــن عبـــــد العزیـــــز بقســـــم المخطوطـــــات تحـــــت رقـــــم ٨ ـــــة المل  ، ومـــــؤرخ بســـــنة)٢٣٠٧( نســـــخ مصـــــحف شـــــریف محفـــــوظ بمكتب

 .٥٢، المصاحف ، مجموعةمحمد فراج .)م١٧٤٨/هـ١١٦١(
، فـن التـذهیب، شـادیة الدسـوقي: انظـر). م١٧٤٩/هــ١١٦٣( ، ومـؤرخ بسـنة)٣٥٩( فوظ بمتحف قصر المنیـل بـرقمقام بنسخ مصحف مح ٩

٢٥١. 
، فـــن شـــادیة الدســـوقي). ٢٣٥(م ، ومحفـــوظ بمتحـــف قصـــر المنیـــل تحـــت رق)م١٧٥٤/هــــ١١٦٨( نســـخ مصـــحف شـــریف مـــؤرخ بســـنة ١٠

 .٢٥١التذهیب، 
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، وعمـر الزهـدي، ٥، وٕابـراهیم النـامق٤، ومحمـد الزهـدي٣، وأحمـد العطـائي٢، ومحمد بن عبد القـادر١الشهیر بقایش زاده

كمـــا أشـــارت تلـــك . ٨، وعبیـــد الفقیـــه مـــدني بـــن عبـــد الماجـــد٧، والســـید علـــي الوصـــفي٦الزهـــدي، وخلیـــل إبـــراهیم نســـب

عبـد : الدراسات إلى أسماء المذهبین الذین قاموا بتذهیب المخطوطات والمصاحف التي ترجع إلـى ذات الفتـرة، ومـنهم

ـــن مصـــطفى ، ١٣، والســـید إبـــراهیم بـــن علـــي١٢، والســـید أحمـــد١١، ومحمـــد الردوســـي١٠، ومحمـــد خضـــر شـــاربي٩اهللا ب

 خالل فترة الدراسة، ومنهم مـا أشـار إلـیهمطاطین والمذهبین وتطالعنا المصادر التاریخیة بأسماء بعض الخ .١٤وزهدي

، فقـد أورد لنـا أسـماء العدیـد مـن الخطـاطین الـذین )عجائب اآلثار فـي التـراجم واألخبـار( الجبرتي في كتابه الموسوم بـ

ین، عـن ذكـر بعـض المـذهبین والمجلـد فضـًال برعوا في مجال الخط العربي، وقام بعضهم بنسـخ المصـاحف الشـریفة، 

                                                             
، فـــــن شـــــادیة الدســــوقي). م١٧٥٨/هـــــ١١٧٢( ، ومــــؤرخ بســـــنة)م١٢( رقـــــمقــــام بنســــخ مصـــــحف محفــــوظ بـــــدار الكتــــب المصـــــریة تحــــت  ١

 .٢٥١التذهیب،
، محمـد فـراج). م١٧٧٦/هــ١١٩٠( ، ومـؤرخ بسـنة)٤٨٥٧( نسخ مصحف شریف محفوظ بمكتبة الملك عبد اهللا بن عبد العزیز تحت رقـم ٢

 .٦٠، المصاحف مجموعة
ـــــام بنســـــخ مصـــــحف شـــــریف محفـــــوظ بالمكتبـــــة المركزیـــــة فـــــي جامعـــــة قـــــ ٣  ، ومـــــؤرخ بســـــنة)١٣٦(اریونس بمدینـــــة بنغـــــازي تحـــــت رقـــــمق

، ٤٥، )م٢٠١٦دار الوفـاء، : اإلسـكندریة(دراسات أثریة حـول المصـحف الشـریف،  ،عبد النور حسن محمد نور ).م١٧٨٠/هـ١١٩٤(

٥٢. 
ن التـذهیب، ، فـشـادیة الدسـوقي). م١٨٢٧/هــ١٢٤٣( ، ومـؤرخ بسـنة)٢٣٣( نسخ مصحف شریف محفوظ بمتحف قصر المنیل تحت رقم ٤

٢٥٣. 
، فـــن شــادیة الدســـوقي). ٣٥٨( ، محفـــوظ بمتحــف قصـــر المنیــل تحـــت رقـــم)م١٨٢٩/هــــ١٢٤٥( قــام بنســـخ مصــحف شـــریف مـــؤرخ بســنة ٥

 .٢٥٣التذهیب، 
 ، مجموعـةمحمـد فـراج). ١(، محفوظ بمكتبة الملك عبد اهللا بن عبد العزیز تحت رقم)م١٨٤٣/هـ١٢٥٩( مؤرخ بسنة اشریفً  انسخا مصحفً  ٦

 .٨٧، احفالمص
محمــد  ).م١٨٥٤/هـــ١٢٧٠( ، ومــؤرخ بســنة)٥٣١( قـام بنســخ مصــحف شــریف محفــوظ بمكتبــة الملــك عبــد اهللا بـن عبــد العزیــز تحــت رقــم ٧

 .٩٤، المصاحف ، مجموعةفراج
حسـن  ).م١٨٧٠/هــ١٢٨٧( ، مـؤرخ بسـنة)٨( محفوظ بالمكتبة المركزیة بجامعة قاریونس في مدینة بنغازي تحت رقم اشریفً  انسخ مصحفً  ٨

 .١٤، ٧أثریة،  ، دراساتمحمد
، فـــن شـــادیة الدســوقي ).م٨( ، محفــوظ بــدار الكتـــب المصــریة تحـــت رقــم)م١٧٠٦/هــــ١١١٨( قــام بتــذهیب مصـــحف شــریف مـــؤرخ بســنة ٩

 .٤٠٩التذهیب، 
، الدسوقي شادیة ).م١٧٢٥/هـ١١٣٨( ، ومؤرخ بسنة)١٨٠٨٠( َذَهب مصحف شریف محفوظ بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة تحت رقم ١٠

 .٤١٣فن التذهیب، 
، فـن شادیة الدسـوقي ).م١٧٦١/هـ١١٧٥( ، ومؤرخ بسنة)٢٤٦( قام بتذهیب مصحف شریف محفوظ في متحف قصر المنیل تحت رقم ١١

 .٤٢١التذهیب، 
شـــادیة ). م١٨١٤/هــــ١٢٣٠( ، ومـــؤرخ بســـنة)١٨١٤٢( قـــام بتـــذهیب مصـــحف محفـــوظ فـــي متحـــف الفـــن اإلســـالمي بالقـــاهرة تحـــت رقـــم ١٢

 .٤٤٣، فن التذهیب، دسوقيال
، فن التـذهیب، شادیة الدسوقي). م١٨٤٢/هـ١٢٥٨( ، ومؤرخ بسنة)٢٨٤( َذَهب مصحف شریف محفوظ بمتحف قصر المنیل تحت رقم ١٣

٤٦٠. 
شـادیة ). م١٨٧٤/هــ١٢٩١( ، ومـؤرخ بسـنة)١٨٠٤٩( قام بتذهیب مصحف شریف محفوظ في متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة تحت رقم ١٤

 .٤٦٧، فن التذهیب، الدسوقي
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١٧ 
 

 جمــال الــدین یوســف الكالرجــي ،١)م١٧٢٦/هـــ١١٣٩ت ( رمضــان جلبــي: ومــنهم علــى ســبیل المثــال ولــیس الحصــر

، ســلیمان بــن ٤)م١٧٥٧/هـــ١١٧١ت( إبــراهیم الســكاكیني ،٣، عبــد اهللا أفنــدي الملقــب بــاألنیس٢)م١٧٤٠/هـــ١١٥٣ت(

محمـد ، ٦)م١٧٦٧/هــ١١٨٠ت( حسن أفندي بن حسن الضیائي ،٥)م١٧٦٥/هـ١١٧٩ت( بن عبد اهللا الرومي األصل

، أحمـد ٨)م١٧٧٥/هـ١١٨٩ت( ، أحمد بن رجب بن محمد البقري٧)م١٧٦٦/هـ١١٨٠ت( محمد بن رضوان السیوطي

، حســـین بــن شــریف الـــدین بــن زیـــن ٩)م١٧٨٠/هـــ١١٩٤ت( الملقـــب بالشــكريو أحمــد بــن عبـــد اهللا الرومــي األصــل، 

، الشـیخ مصـطفى بـن ١١)م١٧٨٥/هــ١١٩٩ت( ، علـي بـن عبـد اهللا الرومـي األصـل١٠)م١٧٨١/هــ١١٩٥ت( العابدین

ــــــاد ــــــف  ،١٢)م١٧٨٨/هـــــــــ١٢٠٢ت( جــ ــــــــن یوســ ــــــد ب ــــــن أحمــ ــــــل أفنــــــــدي، ١٣)م١٧٨٨/هـــــــــ١٢٠٢ت(إبــــــــراهیم بــ  خلیــ

ــــب بالرشــــیدي الرومــــي األصــــل ،١٤)م١٧٨٨/هـــــ١٢٠٢ت( ــــن عبــــد اهللا الملق / هـــــ١٢٠٥ت ( األمیــــر حســــن أفنــــدي ب

 یوســف الشــنواني المصــري أحمــد بــن ،١٦)م١٧٩١/هـــ١٢٠٥ت( عبـد الــرحمن أفنــدي المعــروف بــالهلواتي ،١٥)م١٧٩١

الشــیخ و  ،١٨)م١٧٩٦/هـــ١٢١١ت( إســماعیل أفنــدي بــن خلیــل المصــري الشــهیر بــالظهوري ،١٧)م١٧٩٣/هـــ١٢٠٧ت(

                                                             
عبـد الـرحمن : راجـع. اشتغل بتجوید الخط، وكتب طریقة الثلث والنسخ على عبد اهللا أفندي األنیس، وحسن أفندي الضیائي، وأجازه الكتبه ١

عبــد : عبــد الــرحیم عبـد الــرحمن، تقــدیم/ د: عجائـب اآلثــار فــي التــراجم واألخبـار، تحقیــق، )م١٨٢٤/هـــ١٢٤٠( ، تالجبرتــي بـن حســن

 .٦١٥-٦١٣، )م١٩٩٧دار الكتب والوثائق القومیة، : القاهرة(لعظیم رمضان، ا
 .٢٨٠، ١الجبرتي، عجائب اآلثار، ج ٢
 .٢٨٣، ١الجبرتي، عجائب اآلثار، ج ٣
الجبرتـي، . مقامات الحریـري، وكتـب أدبیـة، وغیـر ذلـك: كان یصنع السیوف والسكاكین، وكتب بخط حسن ودقیق العدید من الكتب، منها ٤

 .٤٠٤-٤٠٣، ١ائب اآلثار، جعج
-٤٢٩ ،١الجبرتــي، عجائــب اآلثــار، ج. جـود الخــط علــى حســن أفنــدي الضــیائي، وأجیــز وكتــب بخــط حســن العدیــد مــن الرســائل واألوراد ٥

٤٣٠. 
، ١جالجبرتـي، عجائـب اآلثـار، . وأجـاز ألنـاس كثیـرین. اشتغل بالخط وجـوده علـى مشـایخ هـذا الفـن فـي طریقتـي الحمدیـة، وابـن الصـائغ ٦

٤٥٥-٤٥٤. 
 .٤٥٣، ٤٣٠، ١، عجائب اآلثار، جالجبرتي .تمیز بالخط الحسن والمتقن. یهاولد بأسیوط وترعرع ف  ٧
 .٦٥٠، ١الجبرتي، عجائب اآلثار، ج ٨
 .٨٦، ٢الجبرتي، عجائب اآلثار، ج. وقد برع في الخط ومهر فیه. نسخ بیده بعض المصاحف الشریفة ٩

 .١٠١-١٠٠، ٢الجبرتي، عجائب اآلثار، ج. عدیدة اب بخطه كتبً على مستعد زاده، وكت جود الخط ١٠
، ٢الجبرتـي، عجائـب اآلثـار، ج. اشتغل بالخط، وأجازه حسـن أفنـدي الرشـدي مـولى علـي أغـا الوكیـل دار السـعادة، وكتـب بخطـه الكثیـر ١١

١٣٩-١٣٨. 
دوســي حتــى مهــر فیهــا، وفــاق ســطى أحمــد الدقولــد بمصــر، واشــتغل فــي صــناعة تجلیــد الكتــب وتــذهیبها، ومــارس تلــك الصــنعة عنــد األ ١٢

 .٢٦٠، ٢الجبرتي، عجائب اآلثار، ج .أستاذه
 .٢٦٢، ٢الجبرتي، عجائب اآلثار، ج. ، وقد تدرج في معرفة األقالم والكتابة)قلفة الشهر( ــاشتهر ب ١٣
 .٢٦١-٢٦٠، ٢الجبرتي، عجائب اآلثار، ج ١٤
نسـخ . ، ودربه وشغله بالخط، فاجتهد فیه وجوده على طریقة عبد اهللا األنیسـياصغیرً  دار السعادة، اشتراه سیدههو مولى علي أغا بشیر  ١٥

 .٣٢٤-٣٢٣، ٢الجبرتي، عجائب اآلثار، ج: راجع. عدة مصاحف وأحزاب
 .٣٢٨-٣٢٧، ٢الجبرتي، عجائب اآلثار، ج. كان من أعیان أرباب األقالم بدیوان مصر ١٦
الجبرتي، : راجع. یل األفقم، ومهر فیه وأجیزالخط المنسوب على الشیخ أحمد بن إسماع نسخ بیده العدید من المصاحف الشریفة، وجود ١٧

 .٣٦٧-٣٦٦، ٢عجائب اآلثار، ج
 .٤١٠، ٤٠٣، ٢الجبرتي، عجائب اآلثار، ج. كان یتكسب بالكتابة وحسن الخط، وكتب الكثیر من الكتب والمصاحف الشریفة ١٨
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١٨ 
 

كمــا أشــار المــرادي إلــى بعضـــهم، . ١)م١٨٠٦/هـــ١٢٢٠ت( محمــد عبــد المعطــي بــن الشــیخ أحمــد الحریـــري الحنفــي

ــــــي ٢)م١٦٩٣/هـــــــ١١٠٥ت ( إبــــــراهیم بــــــن مصــــــطفى المعــــــروف بفنــــــدق زاده القســــــطنطیني: ومــــــنهم ، حســــــن الحلب

ــــــــــ١١٠٥ت( ـــــــــــ ،٣)م١٦٩٣/هــ ـــــــــث ىیحی ـــــــــــن بعــ ــــــــــ١١٠٧ت( ب ـــــــــطفى الصـــــــــــمادي الدمشـــــــــــقي ،٤)م١٦٩٥/هــ  مصــ

ــــــــــ١١٣٧ت( ــــــــــ١١٣٨ت( البـــــــــــري ىیحیـــــــــــ ،٥)م١٧٢٤/هــ ـــــــــه لـــــــــــي الرومـــــــــــي ،٦)م١٧٢٥/هــ ــ ـــــــــد اهللا یـــــــــــدى قل ــ  عب

 عمــر بـــن ،٩)م١٧٤٤/هـــ١١٥٧ت( حســین جلبـــي، ٨)م١٧٣٨/هـــ١١٥١ت( نــوح شـــیخ زاده، ٧)م١٧٣١/هـــ١١٤٤ت(

 .١٢)م١٧٨١/هــ١١٩٦ت( یعقـوب الهنـدي ،١١)م١٧٥٩/هــ١١٧٣ت( أحمـد الكیـواني ،١٠)م١٧٥٨/هـ١١٧٢ت( دالور

وفــي هــذا البحــث إضــافة جدیــدة لــبعض الخطــاطین الــذین لــم یــرد ذكــر لهــم فــي المصــادر التاریخیــة المعاصــرة أو فــي 

ن، ومــن هنــا تكمــن قیمــة هــذا كتــب تــراجم وطبقــات الخطــاطین التــي ترجــع إلــى تلــك الفتــرة فضــًال عــن بعــض المــذهبی

  .خیة واألثریة والفنیة على السواءالبحث في إضافة توقیعات هؤالء الخطاطین والمذهبین إلى الدراسات التاری

مصــاحف الدراســة مــن  إلــى دراســة توقیعــات خطــاطي  – تعــالى بمشــیئة اهللا – فــي هــذا البحــث وســوف أتعــرض

  :حیث الشكل والمضمون، وذلك على النحو التالي

  

  

  

                                                             
 .٥٦٤، ٣الجبرتي، عجائب اآلثار، ج. كثیرة، وكان ینسخ باألجرة اتبً غایة الجودة واإلتقان، وكتب ككان خطه في   ١
 ،لُمـــــراديا أبـــــي الفضــــل محمــــد خلیــــل بــــن علــــي. اشــــتهر بحســــن خطــــه، وقــــد أخــــذ الخــــط عـــــن عبــــد البــــاقي عــــارف قاضــــي العســــاكر ٢

ة، دار بـــن حـــزم، دار البشـــائر اإلســـالمی: بیـــروت(، ٣، ط١، مـــج، ِســـلك الـــدرر فـــي أعیـــان القـــرن الثـــاني عشـــر)م١٧٩١/هــــ١٢٠٦(ت

 .٤٢، )م١٩٨٨/هـ١٤٠٨
 .٣٦، ١المرادي، سلك الدرر، مج. ولد في حلب، وارتحل إلى استانبول، وصار من خلفاء قلم المالیة ٣
 .٢٣١، ٤، سلك الدرر، مجالمرادي .كان عمله صنعة التجلید للكتب والحبر الجید من أرباب الظرف واللباقة ٤
 .١٨٣، ١٧٩، ٤المرادي، سلك الدرر، مج. كتاب الخزینة السلطانیة المیریةمن  اوكان كاتبً . تمیز بحسن الخط ٥
 .٢٢٨-٢٢٧، ٤المرادي، سلك الدرر، مج .كثیرة منها حاشیة األشباه للحموي اونسخ كتبً . ولد بالمدینة المنورة ٦
للخـط فـي  السـلطان أحمـد الثالـث معلًمـأخذ الخط وأنواعه عن األستاذ حـافظ عثمـان، وأجـازه بالكتبـة، واتخـذه ا. كتب عدة مصاحف شریفة ٧

 .٨٤، ٢المرادي، سلك الدرر، مج. دار السعادة السلطانیة
المـرادي، سـلك  .وأخـذ الخـط عـن والـده، وبـرع فیـه حتـى صـار رئـیس الكتـاب بالوكالـة. ولد باسـتانبول، ونشـأ فـي كنـف والـده رئـیس الكتـاب ٨

 .٢٢٧، ٤الدرر، مج
لغلمـان الحـرم  ار السـعادة العتیقـة، ثـم صـار معلًمـفـي دا اري، بـرع فـي الخـط حتـى أصـبح معلًمـبـاأخذ الخطـوط عـن درویـش علـي بـن األن ٩

 .٥٢، ١، سلك الدرر، مجالمرادي .في جامع الوالدة الكائنة بدار السلطنة اار السعادة الجدیدة، وأصبح إمامً السلطاني في د
بول، وأخذ الخط عن األستاذ عبد اهللا یدى قلى لي، وولي بعـض المناصـب ولد باستان. كان رئیس الكتاب في الدیوان السلطاني العثماني ١٠

 .١٧٦، ٣، سلك الدرر، مجالمرادي .كالروزنامة الصغیر
، ســلك المــرادي .وقــد أخــذ الخــط عــن الكاتــب الشــیخ محمــد العمــري الدمشــقي. ولــد بدمشــق، وارتحــل إلــى مصــر واســتقر بهــا عــدة ســنوات ١١

 .١٠٦، ٩٨-٩٧، ١الدرر، مج
اني الكاتب الرومي، وأتقن الكتابة حتى بات الناس یتنافسون فیما بینهم بخطوطـه، ودخـل الحـرم السـلط ىالخطوط المنسوبة عن یحیأخذ  ١٢

 .٢٣٧-٢٣٦، ٤، سلك الدرر، مجالمرادي .للخط المنسوب في الدائرة السلطانیة اوخدم مدة، وصار معلمً 
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 الدراسة الوصفیة لتوقیعات الخطاطین في مصاحف الدراسة :  

  ):١(المصحف رقم )١(

 ،)م١٧٦٥/هــــ١١٧٩( بالمكتبــة المركزیـــة بالســیدة زینــب، مـــؤرخ بســنة) ٢٢٣٨(مخطــوط مصــحف محفـــوظ بــرقم 

ُكتـــب . ســطًرا) ١١(ســم، وتبلـــغ مســطرته ١٧,٥×٢٨صــفحة، مقــاس كـــل صــفحة ) ٤٣٩(حالتــه جیــدة، ویتــألف مـــن 

داد أســود بخــط النســخ، واســتخدم المــداد الــذهبي بكثــرة ســواء فــي الحشــوات الفاصــلة بــین الســور أو فــي المصــحف بمــ

توقیــع وورد . ، فضــًال عـن اسـتعماله فـي زخــارف فاتحـة المخطـوطاإلطـارات، وأیًضـا فـي الفواصــل بـین اآلیـات القرآنیـة

  :طر كالتاليوذلك في خمسة أس) ١لوحة رقم(في خاتمة المخطوط بعد سورة الناس  الخطاط

  الحمد هللا الذي خلق اللوح والقلم وعلم اإلنسان ما لم یعلم  .١

  والصالة على محمد الموصوف بأفضل األخالق والشیم وعلى آله .٢

  وأصحابه ما أنهلت الدیم وما جرت على المذنبین أذیال الكرم ، كتبه المذنب .٣

  إبراهیم شامدي من تالمیذ حمدي أفندي غفر اهللا ذنوبهما عاجزا .٤

  مه وراعیا بقدر وسعه وراجیا من اهللا أن یجعله سببا لرحمته برس  .٥

 ته آمین سنة تسع وسبعون ومائه وألف ..... .٦

 

 ): ٢( المصحف رقم )٢(

، )م١٨٠٩/هــ١٢٢٤( ، مـؤرخ بسـنة)٢٢٦٦( محفـوظ بالمكتبـة المركزیـة بالسـیدة زینـب تحـت رقـم مصحف شریف

كتبــه الخطــاط بمــداد أســود . ســطًرا) ١٤( طرة، وبمســســم١٤×٢٠,٥صــفحة، بمقــاس ) ٣٠٨(حالتــه جیــدة، ویتضــمن 

بخــط النســخ واســتخدم المــداد األبــیض فــي كتابــة عنــاوین الســور، واســتعمل المــداد الــذهبي فــي الفواصــل بــین اآلیــات، 

بعـد دعـاء خـتم القـرآن فــي  جـاء التوقیـع .واإلطـارات باإلضـافة إلـى اسـتخدامه فـي تنفیـذ الحشـوات الفاصـلة بــین السـور

  :جاء التوقیع في سبعة أسطر بالصیغة التالیة). ٢لوحة رقم(خاتمة المخطوط 

  هجریة ١٢٢٤سنة  .١

  هللا االتمام هذه الكالم القدیم حامدً  كتبت .٢

  على نبیه وأنا العبد الضعیف اومصلیً  ىتعال .٣

  الحاج إبراهیم الوصفي من البوردوري من .٤

  تالمیذ الحاج حافظ عبد الرحمن .٥

  الشكري غفر اهللا له .٦

 ١٢( ..)سنة  .٧

 

 ): ٣( رقم المصحف )٣(

، )١٩٤٣( تحـت رقـم شـریف محفـوظ بالمكتبـة المركزیـة للمخطوطـات االسـالمیة بالسـیدة زینـب مخطـوط مصـحف

صــفحة، بمقــاس ) ٣٠٠( یتــألف مــن. ، حالتــه ســیئة، وهــو بحاجــة ماســة إلــى التــرمیم)م١٨٣٠/هـــ١٢٤٦( مــؤرخ بســنة
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، واسـتعمل المـداد األبـیض فـي النسـخ بخـط ُكتب المصحف بالمـداد األسـود. سطًرا) ١٤( ، وبمسطرةسم١٠,٥×١٦,٥

وجــاءت صــیغة التوقیــع ). ٣لوحــة رقــم(بعــد ســورة النــاس فــي ســتة أســطر  ورد التوقیــع .كتابــة عنــاوین الســور القرآنیــة

  :كالتالي 

  كتبه الفقیر الحقیر العبد المذنب حسین  .١

  الحسني بحافظ القران من تالمیذ عمر الزهدي  .٢

  ظر وقرا فیه من غفر اهللا لهما وستر عیوبهما ولمن ن .٣

  المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات االحیاء  .٤

  منهم واالموات برحمتك یا ارحم .٥

  ١٢٤٦الراحمین سنة  .٦

 

 ):٤( المصحف رقم )٤(

لوحــة ( )٢٢٥٨(  مخطـوط مصــحف محفـوظ بالمكتبــة المركزیـة للمخطوطــات اإلســالمیة بالسـیدة زینــب تحـت رقــم

 ×٣٣,٥ صــــفحة، بمقــــاس) ٣٣٤( تــــه جیــــدة، تبلــــغ عــــدد صــــفحاته، حال)م١٨٣٨/هـــــ١٢٥٤( ، ومــــؤرخ بســــنة)٤رقــــم

أسـود بخــط النســخ، واسـتخدم المــداد الــذهبي فـي الحشــوات الفاصــلة  مكتــوب بمــداد. سـطًرا) ١٣( ، وبمســطرةسـم٢٣,٥

عــن اســتخدامه فــي زخــارف فاتحــة  آنــي، فضــًال بــین الســور، والفواصــل بــین األیــات، واإلطــارات المحیطــة بــالنص القر 

  :وذلك في ستة أسطر كالتالي التوقیع بعد سورة الناس وقبل دعاء ختم القرآن، جاء. المخطوط

  بسم اهللا الرحمن الرحیم الحمد هللا العلیم الحلیم والصالة والسالم علي رسوله الكریم  .١

  آله وأصحابه الذین فازوا بحظ جسیم سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا أنك  وعلى .٢

   قوة لنا إال بحولك وقدرتك العظیمأنت العلیم الحكیم وال حول وال .٣

  وبعد فقد یسر اهللا اتمام كتابة هذا المصحف الشریف عن ید عبده الضعیف .٤

  احمد العریف بزاهد االستانه ومن تالمیذ محمد الوصفي المشتهر بكبه جي زاده  .٥

 في سنة اربع وخمسین ومأتین والف من هجرة من له الشرف .٦

  

  ):٥( المصحف رقم )٥(

ــــ مصــــحف مخطــــوط ــــة المركز ، )٢٢٠٤( رقمب  مــــؤرخ بســــنة، و )٥لوحــــة رقــــم(یــــة بالســــیدة زینــــب محفــــوظ بالمكتب

كتبـه الخطـاط . سـطًرا) ١١(ه سـم، وتبلـغ مسـطرت٢٤×٣٥صـفحة، بمقـاس ) ٤٥٩( یحتوي علـى. )م١٨٤٧/هـ١٢٦٤(

الفواصـل بالمداد األسـود بخـط النسـخ، واسـتعمل المـداد األحمـر فـي تنفیـذ اإلطـارات، بینمـا اسـتخدم المـداد الـذهبي فـي 

بــین اآلیــات، وكــذلك فــي الحشــوات العلویــة والســفلیة، وأیضــًا فــي الزخــارف بقاتحــة المخطــوط، فضــًال عــن ذلــك فقــد 

بعـد دعـاء خـتم القـرآن  في خاتمة المخطـوط ووردت صیغة التوقیع. استعمل المداد الذهبي في وقفیة مصحف الدراسة

  :في أربعة أسطر كالتالي  الكریم، وذلك

  تاب یوسف سعدي اوركوبيكتبه اضعف الك .١

  من تالمیذ علي الشكري اللهم اغفر لكاتبه وقارئه  .٢
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  ولجمیع المسلمین بحرمة كالمك القدیم وبحرمة نبیك  .٣

 ١٢٦٤ل سنة  ٢٥الكریم وسالم علي المرسلین والحمد هللا رب العلمین في  .٤

 

 ): ٦( المصحف رقم )٦(

ــــ مصــــحف مخطــــوط ــــة المركز  ،)٢٢٠٥( رقمب  مــــؤرخ بســــنة، و )٦لوحــــة رقــــم(زینــــب یــــة بالســــیدة محفــــوظ بالمكتب

مكتـوب بمـداد . أسـطر) ٩(سـم، وتبلـغ مسـطرته ٢٢,٥×٣٦صـفحة، بمقـاس ) ٥٨١(، یتألف مـن )م١٨٥٢/هـ١٢٦٩(

أســود بــالخط النســخ، وُكتبــت عنــاوین الســور بمــداد أبــیض، واســتعمل المــداد الــذهبي فــي الحشــوات المتضــمنة عنــاوین 

ي فاتحـة المخطـوط، وكـذلك اتیـة فـاإلضافة إلى استخدامه في الزخارف النبالسور، واإلطارات، الفواصل بین اآلیات، ب

، وذلــك بعــد ســورة النــاس فــي حــرد المــتن فــي مخطــوط وجــاء التوقیــع فــي عشــرة أســطر. فــي وقفیــة مصــحف الدراســة

  :كما یلي ،الدراسة

  الحمد لمن من علینا الختام والصالة علي من ارسله رحمة لالنام و  .١

  تبعوه سبل السالم وبعد فقد وقع الفراغ آله واصحابه الذین ا .٢

  عن تنمیق هذا المصحف الشریف بعنایة ربنا اللطیف  .٣

  من ید العبد الذلیل المحتاج الي عفو  .٤

  ربه الجلیل السید حافظ محمد من تالمیذ  .٥

  عمر الوصفي غفر اهللا لهما و  .٦

  و لجمیع من اتبع  .٧

  بالقرآن .٨

 سنة .٩

٦٩ .١٠ 

 

 ): ٧( المصحف رقم )٧(

 ســـــنةمـــــؤرخ ب، )٧لوحــــة رقـــــم(زیـــــة بالســـــیدة زینـــــب محفـــــوظ بالمكتبــــة المرك ،)٢٢٢٥(رقم بـــــ مصـــــحف مخطــــوط

سـطًرا، مكتــوب بخـط النســخ ) ١١( ، وبمســطرةسـم٢٠×٣٢صـفحة، بمقــاس ) ٤٣٣(یتـألف مــن . )م١٨٥٣/هـــ١٢٧٠(

 –تیـة الزخـارف النبا –الحشـوات العلویـة والسـفلیة (بالمداد األسود، واستخدم المداد الذهبي بكثـرة فـي فاتحـة المخطـوط 

لمســتطیلة التــي تتضــمن ، واســتعمل المــداد األحمــر فــي اإلطــارات المحیطــة بالحشــوات ا)الفواصـل بــین اآلیــات القرآنیــة

  :كما یلي ،خمسة أسطر توقیع الخطاط في خاتمة المخطوط، وذلك فيوجاء . عناوین السور

  ما قال لىالعظیم وبلغ رسوله الكریم ونحن عصدق اهللا  .١

  شاهدین الحمد هللا موفق االختتام خالقنا ورازقنا من ال .٢

  خیر االنام وعلي اله واصحابه البررة ىوالصالة والسالم عل .٣

  الكرام كتبه الفقیر المعترف بالعجز والتقصیر مصطفي السروري .٤

 المعروف باذاني زاده سنة سبعین ومأئتین بعد االلف .٥
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 ): ٩، ٨( أرقام المصاحف )٨(

ــالتوقیع علــى  ىیحیــ الخطــاط قــام  رقــم محفــوظ بالمكتبــة المركزیــة بالســیدة زینــب تحــت: األول مصــحفین،حلمــي ب

، ســم٢٠,٥×٣١,٥صــفحة، وبمقــاس ) ٦٦١(، یتــألف مــن )٨لوحــة رقــم( )م١٨٥٤/هـــ١٢٧١( مــؤرخ بســنةو ، )٢٢٠٢(

اصـل بـین اآلیـات، بخـط النسـخ بالمـداد األسـود، واسـتعمل المـداد الـذهبي فـي الفو  ه الخطـاطكتب. أسطر) ٩( وبمسطرة

بعــد ســورة الفاتحــة فــي  وجــاء التوقیــع .عــن اســتعماله فــي تنفیــذ الزخــارف النباتیــة بفاتحــة المخطــوط واإلطــارات، فضــًال 

  :في خمسة أسطر كما یلي  خاتمة المخطوط، وذلك

  حلمي  ىكتبه اضعف الكتاب یحی .١

  نبیه محمد وعلى ىا علا اهللا تعالي ومصلیً حامدً  .٢

  اله واصحابه الطیبین الطاهرین اجمعین .٣

  الراحمین والحمد  برحمتك یا أرحم .٤

 ١٢٧١هللا رب العالمین في سنة  .٥

، )٩لوحــة رقــم(محفــوظ بالمكتبــة المركزیــة بالســیدة زینــب ، )٢٤٨٦( رقمبــ مخطــوط مصــحف: الثــاني والمصــحف

ـــــاج إلـــــى التـــــرمیم، یتـــــألف مـــــن )م١٨٦٣/هــــــ١٢٨٠(مـــــؤرخ بســـــنةو  صـــــفحة، وبمقـــــاس ) ٤٥٩(، حالتـــــه ســـــیئة، ویحت

الناسخ بمداد أسود بخط النسخ، واستعمل المداد األبیض في كتابة عنـاوین كتبه . سطًرا) ١١( ، وبمسطرةسم٢٠×٣١

فیــه وورد  .الســور، بینمــا اســتخدم المــداد الــذهبي فــي اإلطــارات، والفواصــل بــین اآلیــات، وكــذلك فــي تنفیــذ الزخــارف

  :في ثالثة أسطر كما یلي التوقیع بعد سورة الناس في خاتمة مخطوط الدراسة، وذلك

 هللا تعالى احامدً  يحلم ىحیكتبه الفقیر ی .١

 على نبیه محمد وآله الطیبین الطاهرین اومصلیً  .٢

 ١٢٨٠آجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین سنة  .٣

 

 ):١٠( المصحف رقم )٩(

محفــوظ بالمكتبــة المركزیــة بالســیدة زینــب ، و )م١٨٦٣/هـــ١٢٨٠( ، مــؤرخ بســنة)٢٣٥٤( رقمبــ مصــحف مخطــوط

ُكتـب بمـداد . سـطًرا) ١٣( ، وبمسطرةسم٤٣×٤٧,٥صفحة، بمقاس ) ٣٧٨(حالته جیدة، ویتألف من ، )١٠لوحة رقم(

أســود بخــط النســخ، واســتعمل المــداد األحمــر فــي كتابــة عنــاوین الســور، بینمــا اســتعمل المــداد الــذهبي فــي اإلطــارات، 

جاء توقیـع الخطـاط بعـد سـورة النـاس فـي حـرد المـتن مـن . والفواصل بین اآلیات، وكذلك في زخارف فاتحة المخطوط

  :، كما یلياوذلك في إحدى عشر سطرً مخطوط الدراسة، 

 الحمد هللا على التمام والصالة والسالم على رسوله .١

 محمد سید االنام وعلى اله واصحابه الذین هم .٢

 كالنجوم في االسالم كتبه العبد الضعیف .٣

 المحتاج الى رحمة ربه اللطیف قیم زاده .٤

 محمد صالح من تالمیذ مصطفى المعروف .٥
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٢٣ 
 

 غفر اهللا ذنوبهما وستربحكاك زاده  .٦

 عیوبهما ولمن نظر وقرأ فیه امین .٧

 لسنة ثمانین ومأتین والف .٨

 من هجرة النبویة من له .٩

 العز والسعادة والشرف .١٠

 ١٢٨٠سنة  .١١

لإلطــار األیســر مــن توقیــع  تبــت موازیــةكُ  جــد وقفیــة فــي ســطر واحــدوفــي الطــرة الیســرى مــن خاتمــة المخطــوط یو 

حــرم مرحــوم  ١صــحف الشــریف هللا تعــالى ســعادة الســت إنجــي خــانم أفنــديوقفــت هــذا الم: (وجــاءت بصــیغة. الخطــاط

عمـــت بركاتـــه علینـــا  ٢محمــد ســـعید باشـــا علـــى مــن یقـــرؤ فیـــه مـــن المســلمین فـــي مســـجد ســـیدي محمــد آل بوصـــیري

  ).والفاتحة

 

 ):١١( المصحف رقم )١٠(

فحة، صـ) ٥٢٣( ، یتـألف مـن)م١٨٦٤/هــ١٢٨١( مـؤرخ بسـنة، )١١لوحـة رقـم( )٢١٧١( رقمبـ مصـحف مخطوط

ُكتـب بمــداد أســود بخــط الثلــث، واسـتعمل المــداد الــذهبي فــي اإلطــارات، . ســطًرا) ١١( ســم، وبمســطرة٢٢×٣٤بمقـاس 

فـي  التوقیع بعد سورة الناس، وقبل دعاء خـتم القـرآن فـي خاتمـة مخطـوط الدراسـة، وذلـك وجاء. والفواصل بین اآلیات

  :عشرة أسطر كما یلي

 وكان الفراغ من كتابت هذا المصحف .١

 الشریف في یوم الجمعة من شهر .٢

 الحجة الذي هو من شهور الف ومأتین .٣

 احدى وثمانین بعد تمام األلف من .٤

 هجرة من له المجد والشرف وصلى اهللا علیه وسلم .٥

 على ید كاتبه الفقیر الى مواله الجلیل عبده ابراهیم .٦

 خلیل وهبي الشهیر بالشبكشي غفر اهللا له .٧

 رمه امینولوالدیه ولجمیع المسلمین بمنه وك .٨

 وصلى اهللا على سیدنا محمد النبي األمي وعلى .٩

 اله وصحبه وسلم .١٠

                                                             
، )م١٨٩٠/ه١٣٠٧( توفیـت باإلسـكندریة سـنة. الحدیثـة مـن أسـرة محمـد علـيهي زوجـة محمـد سـعید باشـا ثالـث والة مصـر : إنجي خانم ١

حـریم ملـوك مصـر مـن محمـد علـي إلـى ، المحـالوي حنفـي: راجـع. یـال باإلسـكندریةودفنت في مدافن األسرة المالكة السابقة بالنبي دان

 .٦٦، ٦٤، )م١٩٩٤دار األمین، : القاهرة(فاروق 
أنشأه محمد سعید باشـا بـن محمـد علـي فـي . فوشي بمواجهة جامع أبي العباس وسیدي یاقوت العرشیقع جامع البوصیري في منطقة األن ٢

: خالـد عــزب، ومحمــد الجمـل، روائــع الخــط العربـي بجــامع البوصــیري، تقــدیم: انظــر). م١٨٥٧-١٨٥٤/ه١٢٧٤-١٢٧١( السـنوات التالیــة

 .١٢-١٠، )م٢٠٠٥ مكتبة اإلسكندریة،: اإلسكندریة(إسماعیل سراج الدین 
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 ):١٢( المصحف رقم )١١(

بالســیدة زینــب محفــوظ بالمكتبــة المركزیــة ، و )م١٨٦٤/هـــ١٢٨١( مــؤرخ بســنة، )٢٢٦٤( رقمبــ مخطــوط مصــحف

اد أسـود ُكتب المصـحف بمـد. سطًرا) ١٣( سم، وبمسطرة٢٣×٣٥ صفحة، بمقاس) ٣٧٠( یتألف من ،)١٢لوحة رقم(

بخط النسخ، واستخدم المداد الذهبي في الزخارف والحشوات العلویة والسفلیة بفاتحة المخطـوط، وكـذلك فـي الحشـوات 

بعـد  التوقیـع فـي ثمانیـة أسـطر وورد .المستطیلة الخاصة بعناوین السور، وأیًضا في اإلطارات، والفواصـل بـین اآلیـات

  :كما یلي دراسة،دعاء ختم القرآن في حرد المتن من مخطوط ال

 اللهم صل وسلم على سیدنا محمد واله وصحبه اجمعین .١

 وباهللا التوفیق كتبه الفقیر الحقیر إلى رحمة ربه القدیر اضعف .٢

 الورى المعروف بمحمد صالح الكوملحنوني ابن عمر وهو من تالمیذ امین البهجت .٣

 ت األحیاء غفر اهللا لهما ولوالدیهما وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلما .٤

 منهم واألموات برحمتك یا ارحم الراحمین قد وقع الفراغ من تحریره وهو .٥

 ضحوة الكبرى من یوم الجمعة الثامن من ربیع االخر... الرابع عشر مضــ .٦

 سنة واحد وثمانین ومأتین .٧

 والف .٨

 

 ):١٣( المصحف رقم )١٢(

 المركزیــة بالســیدة زینــببالمكتبــة  محفــوظو ، )م١٨٦٦/هـــ١٢٨٣( مــؤرخ بســنة، )٢٢٥٣( رقمبــ مصــحف مخطــوط

كتبــه الخطــاط بالمــداد . ســطًرا) ١١( ، وبمســطرةســم١٩×٢٦,٥صــفحة، بمقــاس ) ٣٨٧(، یتــألف مــن)١٣لوحــة رقــم(

، واســتخدم المـداد األبـیض فـي كتابــة عنـاوین السـور، واسـتعمل المــداد الـذهبي فـي تنفیـذ الزخــارف األسـود بخـط النسـخ

ة المخطــوط، فضــًال عــن اســتعماله فــي اإلطــارات والفواصــل بــین اآلیــات، النباتیــة، والحشــوات العلویــة والســفلیة بفاتحــ

جــاء توقیــع الخطــاط فــي حــرد المــتن بعــد ســورة النــاس فــي مصــحف  .والحشــوات المتضــمنة ألســماء الســور القرآنیــة

  :وذلك في ستة أسطر كما یلي الدراسة،

 الحمد هللا رب العالمین .١

 والصالة والسالم على سیدنا محمد .٢

 حابه اجمعین كتبهوعلى اله واص .٣

 سلیمان یساري من تالمیذ علي الوصفي .٤

 بنازاللى غفر اهللا لنا وللناس اجمعین .٥

 ١٢٨٣سنة  .٦

 

 ):١٤( المصحف رقم )١٣(

ــ ركزیــة بالســیدة زینــب محفــوظ بالمكتبــة الم، و )م١٨٦٧/هـــ١٢٨٤( مــؤرخ بســنة، )٢٢١٣( رقممخطــوط مصــحف ب

ُكتب بالمداد األسود بخـط . سطًرا) ١٥( مسطرةوب سم،١٧,٥×٢٦ صفحة، بمقاس) ٣١٢( یتألف من ،)١٤لوحة رقم(
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٢٥ 
 

 وجــاء توقیــع الخطــاط بعــد دعــاء خــتم القــرآن الكــریم فــي .النســخ، واســتعمل المــداد األبــیض فــي كتابــة عنــاوین الســور

 ع المــذهب،ویوجــد حشــوتان بــأعلى وأســفل التوقیــع یحتویــات علــى توقیــ ، وذلــك فــي عشــرة أســطر،خاتمــة المخطــوط

  :كما یلي اطوجاءت صیغة توقیع الخط

 التمام ةكتبُ  .١

 هذه الكالم القدیم .٢

 اا هللا تعالى ومصلیً حامدً  .٣

 على نبیه وأنا عبُد الضعیف .٤

 الحاج علي رضا من البوردوري من تالمیذ .٥

 ١الحاج حافظ عثمان المشتهر بقایش ذاده .٦

 غفر اهللا ذنوبهما وستر عیوبهما .٧

 لسنة اربع ثمانین مأتین الف .٨

 في یوم االحدى ربیع .٩

 األول .١٠

  :المذهب فقد جاءت كالتالي توقیع صیغة أما عن

  تذهیب المجلد فوجه امام: الحشوة العلویة

  بطریق النقشبندي -٢ذاد محمد النوري بوردوري    -١: الحشوة السفلیة

  

 ):١٥( المصحف رقم )١٤(

محفــوظ بالمكتبــة المركزیــة بالســیدة و  ،)م١٨٦٨/هـــ١٢٨٥( مــؤرخ بســنة، )٢١٦١( رقــم مصــحف یحمــل مخطــوط

والمصـحف مكتـوب . سـطًرا) ١٥( سـم، وبمسـطرة١٣×٢٠,٥ صفحة، بمقـاس) ٣٠٢(، یتألف من)١٥رقملوحة (زینب 

وذلـك فــي مصـحف الدراســة،  جــاء توقیـع الخطــاط فـي حــرد المـتن بعـد ســورة النـاس فــيو . بالمـداد األسـود بخــط النسـخ

  :كما یلي اإحدى عشر سطرً 

 المصحف) ١(وكان الفراغ من كتابة هذ .١

 شهر الشریف ستة أیام خلت من .٢

 المحرم الحرام التي هو افتتاح عام سنة .٣

                                                             
وهـي صـفة فارسـیة تجمـع علـى زادكـان، وقیـل أنهـا كلمـة تركیـة، وهـي تعنـي االبـن، المولـود،  .زاده: في النص األصـلي، وصـحیحهاهكذا  ١

دار الكتب والوثـائق : القاهرة( ٤ج، حسین نصار: لعامیة، إعداد وتحقیق، معجم تیمور الكبیر في األلفاظ اتیمور أحمد: راجع. والولید

جوانـب مـن التفاعـل الحضـاري " الثقافة التركیة في مصر، صالح صالح سعداوي، و أوغلي أكمل الدین إحسان؛ ٥ ،)م٢٠٠١القومیة، 

مركز األبحاث للتاریخ والفنـون والثقافـة اإلسـالمیة : استانبول(بین المصریین واألتراك مع معجم لأللفاظ التركیة في العامیة المصریة، 

، المــرادي ).م١٧٣٨/هـــ١١٥١( ملحقــة باســم الخطــاط العثمــاني نــوح شــیخ زاده المتــوفي ســنة وقــد وردت. ٣٨١، )م٢٠٠٣باســتانبول، 

 .٢٢٧ ،٤سلك الدرر، مج
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٢٦ 
 

 الف ومأتین خمسة وثمانون من الهجرة النبویة .٤

 على صاحبه افضل الصالة والسالم عن .٥

 ید كاتبه الفقیر الى اهللا تعالى بكیر أفندي .٦

 زاهد احد ضابطان العساكر .٧

 المصریة غفر اهللا له ولوالدیه .٨

 وللمسلمین اجمعین بجاه حرمة .٩

 سید المرسلین .١٠

 امین .١١

 

 ):١٦( المصحف رقم )١٥(

 بالمكتبــة المركزیـــة بالســیدة زینـــب محفــوظ، )م١٨٧٠/هــــ١٢٨٧( ، مــؤرخ بســنة)٥٠٤٥( رقمبـــ مصــحف مخطــوط

ُكتـب المصـحف بمـداد . سـطًرا) ١٣( ، وبمسـطرةسـم٢٦,٥×٣٧,٥ صفحة، بمقاس) ٣٠٥( یتألف من ،)١٦لوحة رقم(

فواصـل بــین اآلیــات، واسـتخدم المــداد األبــیض فــي أسـود بخــط النســخ، بینمـا اســتعمل المــداد األحمـر فــي اإلطــارات وال

زخـارف والفواصـل بـین اآلیـات، كتابة عناوین السور، أما عن المداد الذهبي فقد استخدم فـي فاتحـة المخطـوط لتنفیـذ ال

فـي  التوقیع فـي حـرد المـتن مـن مخطـوط الدراسـة، وذلـك وورد .عن استعماله في الحشوات العلویة والسفلیة بها فضًال 

  :كما یليا عشر سطرً إحدى 

 التمام ةكتب .١

 ااهللا تعالى ومصلیً  احامدً  .٢

 على نبیه وانا العبد الضعیف .٣

 المقر بالذنب يالحقیر الفقیر محمد حلم .٤

 والتقصیر من تالمیذ محمد افندى .٥

 مؤنس ولكل مسمى من اسمه نصیب .٦

 غفر اهللا ذنوبهما وستر عیوبهما .٧

 وذلك لسنة سبع وثمانون .٨

 ١٢٨٧ومایتین بعد االلف سنة  .٩

 في یوم السبت الموافق .١٠

 سبع َذ القعده .١١

 

 ):١٧( المصحف رقم )١٦(

بالســیدة زینــب محفــوظ بالمكتبــة المركزیــة و  ،)م١٨٧٤/هـــ١٢٩١( مــؤرخ بســنة، )٢٢٣١( رقمبــ مصــحف مخطــوط

مكتــوب بالمــداد األســود . ســطور) ٩( ســم، وبمســطرة١٦,٥×٢٣ صــفحة، بمقــاس) ٦٥١( یتــألف مــن ،)١٧لوحــة رقــم(
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داد األحمر في كتابة عناوین السور، بینما اسـتخدم المـداد الـذهبي فـي الفواصـل بـین اآلیـات بخط النسخ، واستعمل الم

  :كما یلي ،في تسعة أسطر توقیع الخطاط في خاتمة المخطوط وجاء .وأیًضا في تنفیذ الزخارف

 وقد فرغت من تحریر هذا الكالم المجید بعون .١

 الحمید وانا الفقیر الذلیل المذنب الملك اهللا .٢

 فو ربه الغفار على سالم العطار خطاط بالمدارسالى ع .٣

 الف ومایتین احدى وتسعون ١٢٩١شهر شعبان سنة  ٢المصریة في .٤

 من الهجرة النبویة على صاحبها افضل  .٥

 الصالة وازكى التحیة .٦

 صلى اهللا علیه .٧

 وسلم .٨

 م .٩

 

 ):١٨( المصحف رقم )١٧(

مخطوطــات اإلســـالمیة بالســـیدة محفــوظ بالمكتبـــة المركزیـــة لل) ١٨لوحـــة رقـــم(  )٢٢٥٥( رقمبــ مصـــحف مخطــوط

. ســطًرا )١٣(ســم، وبمســطرة ٢٥×٣٦ صــفحة، بمقــاس) ٣٣٨( یتــألف مــن ،)م١٨٧٧/هـــ١٢٩٤( مــؤرخ بســنةب، و زینــ

مكتوب بالمداد األسـود بخـط النسـخ، واسـتعمل المـداد األبـیض فـي كتابـة عنـاوین السـور، واسـتخدم المـداد الـذهبي فـي 

لحشوات المتضمنة أسماء السور، فضـًال عـن اسـتخدامه فـي زخـارف فاتحـة اإلطارات، والفواصل بین اآلیات، وأیًضا ا

، وذلـــك فـــي اإلطـــار المحـــیط الصـــفحة المتضـــمنة دعـــاء خـــتم القـــرآن، بینمـــا اســـتعمل المـــداد األحمـــر فـــي المخطـــوط

فــي جــاء التوقیــع بعــد دعــاء خــتم القــرآن . بالصــفحة الســالفة الــذكر) اللهــم( ، وكــذلك فــي كتابــة كلمــةاألخیــرة بالصــفحة

  :كالتاليذلك في ثمانیة أسطر، خاتمة المخطوط، و 

 االتمام وموفق االختتام والصالة هللا ولي الحمد .١

 والسالم على محمد خیر االنام واصحابه الكرام .٢

 كتبه العبد الفقیر الى رحمة ربه القدیر .٣

 لطف ابحافظ على وصفى كوتاهیة لى راجیً سمي  .٤

 اجیً ومناربه المنان انه منبع االحسان والغفران  .٥

 شفاعة مهبط الفرقان فى یوم الحشر والمیزان .٦

 قد وقع الفراغ فى نصف رجب بعنایة ربه الدیان .٧

 العزة والشرف ١٢٩٤من هجرة من له سنة  .٨

 

 ):١٩( المصحف رقم )١٨(

 مـــؤرخ بســـنة، )١٩لوحــة رقـــم( )٢٢٧٣( ب تحـــت رقـــممحفـــوظ بالمكتبــة المركزیـــة بالســـیدة زینــ مصـــحف مخطــوط

والمصــحف مكتــوب . ســطًرا )١٥( ســم، وبمســطرة٢٠×٢٨ صــفحة، بمقــاس) ٤٤٣( یتــألف مــن، )م١٨٧٩/هـــ١٢٩٦(
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 ، واســـتخدم المـــداد الـــذهبي فـــي الزخـــارف ومل المـــداد األبـــیض فـــي عنـــاوین الســـوربمـــداد أســـود بخـــط النســـخ، واســـتع

ظهــر توقیــع الخطــاط فــي حــرد المــتن بعــد موقوفــات القــراءة بالمصــحف الشــریف و  .اإلطــارات، والفواصــل بــین اآلیــات

  :في خمسة أسطر كما یلي خاتمة المخطوط، وذلك في كتوبة باللغة التركیة القدیمةلما

 اتمام كتابه الكریم والذكر الحكیم والصالة على من اوتى سبع هللا لمن یسر لي الحمد .١

 من المثانى والقران العظیم واله واصحابه الناصرین الدین القویم فقد كتبه العبد .٢

 وهو من تالمیذ ١ذاده يالسید محمد جالل الدین بمفتالقدیر  الحقیر الفقیر الراجى عفو ربه .٣

 ولجمیع المؤمنین اجمعین آمین الشوقى افندى غفر اهللا الهادي ابراهیم .٤

 لسنة سته وتسعین ومأتین والف من له العز والشرف .٥

 

 ):٢٠( المصحف رقم )١٩(

 ،)٢٠لوحــة رقــم( )٢٢٣٧( للمخطوطــات بالســیدة زینــب تحــت رقــم مخطــوط مصــحف محفــوظ بالمكتبــة المركزیــة

مكتـوب . سـطًرا) ١٥( سـم، وبمسـطرة٢٢×٣٤ صـفحة، بمقـاس) ٣٠٤( ، یتـألف مـن)م١٨٨٣/هــ١٣٠١( ومؤرخ بسـنة

المــداد الــذهبي فــي  بالمــداد األســود بخــط النســخ، واســتخدم المــداد األبــیض فــي كتابــة عنــاوین الســور، بینمــا اســتعمل

 كمـافي سـبعة أسـطر بخاتمـة المخطـوط   ورد توقیع الخطاطو . الزخارف، اإلطارات، الحشوات، والفواصل بین اآلیات

  :یلي 

  الحمد هللا الذي خص اإلنسان بمعرفة الكتابة والقلم والصالة والسالم .١

  على سیدنا محمد صاحب الحجه والعلم وعلي آله وأصحابه خیر األمم وأهل الكرم .٢

  نوبعد فإن الخط مما ینتظم أمور الدنیا والدین وینكشف بها علوم األولی .٣

  واألخرین وأنا أفقر الورى وأضعف العباد السید محمد الخلوصي الوصفي .٤

  بجالل الدین من تالمیذ ابراهیم الشوقي أفندي وهو من تالمیذ  .٥

  أحمد الذهن العریف بعبد الوهاب أفندي ، جزانا اهللا تعالي أفضل ما جوزي .٦

  وثالثة مایة ى، لسنة إحدمنون یوم یقوم الحسابالمؤ  .٧

 الـعال والمجد والشرفبعد األلف من له  .٨

 

 الدراسة التحلیلیة لتوقیعات الخطاطین في مصاحف الدراسة : 

 :أهمها، دة محاورمن خالل ع -موضوع الدراسة –ویمكننا دراسة توقیعات الخطاطین على المصاحف 

  :من حیث الشكل) أوالً (

 فضـًال  -موضـوع الدراسـة –ات التوقیعـسنتناول في هذه الجزئیـة مـن البحـث أنـواع الخطـوط المسـتخدمة فـي تنفیـذ 

 عن دراسة تطور أشكال الحروف لتلك الخطوط، هـذا إلـى جانـب دراسـة أنـواع المـداد المسـتخدمة فـي تلـك التوقیعـات،

  :وذلك على النحو التالي

                                                             
 .)١( ، هامش رقم)١٤( المصحف رقم :راجع.  زاده: هكذا في النص األصلي، وصحیحها ١
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 :أنواع الخطوط المستخدمة  )١(

ت السـمة الغالبـة بالمصـاحف موضـوع الدراسـة، وكانـاإلجازة والنسخ في تنفیذ توقیعاتهم  استخدم الخطاطون خطي

إبـراهیم شــامدي  الخطــاطاسـتعمل فـي تســجیل توقیـع  فقــدفــي كتابـة معظـم تلــك التوقیعـات، هـي اسـتعمال خــط اإلجـازة 

حســین وتوقیــع ، )٢لوحــة رقــم( )٢( إبــراهیم الوصــفي فــي المصــحف رقــم ، وتوقیــع)١لوحــة رقــم( )١( رقــمبالمصــحف 

، )٤لوحـة رقـم( )٤( قـمالعریـف بزاهـد األسـتانة بالمصـحف ر أحمـد وتوقیـع  ،)٣لوحة رقم( )٣( الحسني بالمصحف رقم

لوحــة ( )٧( مصــطفى الســروري بالمصــحف رقــموتوقیــع  ،)٦لوحــة رقــم( )٦( حــافظ محمــد فــي المصــحف رقــموتوقیــع 

محمـــد صـــالح الكوملحنـــوني  ، وتوقیـــع)١١رقـــم لوحـــة( )١١( إبـــراهیم خلیـــل وهبـــي بالمصـــحف رقـــم وتوقیـــع ،)٧رقـــم

علــي  ، وتوقیـع)١٣رقــم لوحـة( )١٣(ان یسـاري فــي المصـحف رقــمســلیم ، وتوقیـع)١٢رقــم لوحـة( )١٢(بالمصـحف رقــم

علـي سـالم العطـار  وتوقیـع ،)١٦لوحـة رقـم( )١٦( محمـد حلمـي بالمصـحف رقـم، وتوقیـع )١٤( بالمصـحف رقـم رضـا

حمـد موتوقیـع  ،)١٩لوحـة رقـم( )١٩( محمد جالل الدین بالمصحف رقم، وتوقیع )١٧رقم لوحة( )١٧(بالمصحف رقم

  ). ٢٠رقم لوحة( )٢٠(وصي الوصفي بالمصحف رقمالخل

اإلجــازة هــي الشــهادة التــي تمــنح للمتفــوقین فــي الخــط عنــد بلــوغهم الــذروة فــي الكتابــة شــأنها شــأن  :خــط اإلجــازة

الدبلوم في وقتنا الحالي، وقد حرص الخطاطون على الحصول علـى اإلجـازة مـن شـیوخهم حتـى ولـو كـانوا مـن أمـاكن 

وخط اإلجازة من الخطوط القدیمة المشتقة من خطـي الثلـث والنسـخ، ویغلـب الظـن أن . ١بواسطة المراسلة بعیدة وذلك

وعن أهـم ممیـزات أشـكال حروفـه فـي توقیعـات الخطـاطین فـي مصـاحف الدراسـة . ٢خط اإلجازة هو نفسه خط التوقیع

 : ما یلي

 عبـارة عـن نقطـة للیمـین أو للیسـار  :ولجـاءت علـى شـكلین، األ ،٣حرفـي األلـف والـالم ترویسـات ألحقت بهامات

، )١( بالمصــحف رقــم) الحمــد، هللا، اللــوح، القلــم، علــم، اإلنســان، الصــلوة، الموصــوف، األخــالق( كمــا فــي كلمــة

 ، وكلمــة)٦( بالمصــحف رقــم) اللطیــف( ، وكلمــة)٣( بالمصــحف رقــم) الفقیــر، الحقیــر، العبــد، المــذنب( وكلمــة

 ، وكلمــة)١١( بالمصـحف رقــم) المصــحف، الحجــة، الـذي، ألــف( ، وكلمـة)٧( بالمصـحف رقــم) بـالعجز، األنــام(

 بالمصـــحف رقـــم) العـــالمین، الصـــلوة، الســـالم، آلـــه( ، وكلمـــة)١٢( بالمصـــحف رقـــم) أرحـــم، الـــراحمین، الفـــراغ،(

، وحـرف الـالم )١٤( بالمصـحف رقـم) التمام، الكالم، القـدیم، الضـعیف، الحـاج، البـوردوري، ألـف( ، وكلمة)١٣(

الملـك، الفقیـر، الـذلیل، ( ، وكلمـة)١٦( بالمصـحف رقـم) التقصـیر الحقیـر، الضـعیف، العبـد، التمام،( من في كل

جــاء علــى هیئــة قــوس صــغیر، ومنهــا علــى ســبیل المثــال  :والشــكل الثــاني). ١٧( بالمصــحف رقــم) إلــى، الغفــار

بســـم، الـــرحمن، ( مـــة، كل)٢( بالمصـــحف رقـــم) التمـــام، الوصـــفي، الضـــعیف، البـــوردوري( كلمـــة: ولـــیس الحصـــر

                                                             
 .٣٧٩، )م١٩٦٨مكتبة النهضة،  :بغداد(مصور الخط العربي ، زین الدین ناجي ١
هو كتاب تاریخي اجتماعي أدبي مزین بالصور الخطیة والرسوم ، تاریخ الخط العربي وأدابه ، الكردي د طاهر بن عبد القادرمحم: انظر ٢

 .٣٧٩، الخط زین الدین، مصور؛ ١٠٧، )م١٩٣٩/ هـ١٣٥٨مكتبة الهالل، ( الفتوغرافیة
. لــدال والــراء والطــاء والكــاف والــالم والهــاء والــالم ألــفهــو بــدء الحــرف بنقطــة بعــرض القلــم فــي حــرف األلــف والبــاء والجــیم وا :التــرویس ٣

، ومنها مـا یمتنـع فیهـا التـرویس، وربمـا روسـت بعـض افمنها ما كان الترویس فیها حتمً  واختلفت الخطوط في ترویس حروفها وعدمه،

صـبح ، )م١٤١٨/هــ٨٢١ت(القلقشـندي  أبي العباس أحمد بن علي: انظر. الحروف في بعض الخطوط ولم تروس في بعضها اآلخر

مصـطلحات الخـط  ، معجـمالبهنسـي عفیـف: راجـع أیًضـا). ٦٢، ٥٠، )م١٩٢٢/هــ١٣٤٠دار الكتـب المصـریة،: القاهرة( ٣األعشى،ج

  .٢٠،)م١٩٩٥مكتبة لبنان ناشرون، : بیروت( العربي والخطاطین
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رازقنـا، بــاذاني، ( ، وكلمـة)٤( بالمصـحف رقــم) الـرحیم، الحمـد، هللا، العلــیم، الحلـیم، الصـلوة، المصــحف، الشـریف

إتمـــام، الـــذكر، الحكـــیم، ( ، وكلمـــة)١٧( بالمصـــحف رقـــم) العطـــار، النبویـــة( ، وكلمـــة)٧( بالمصـــحف رقـــم) زادة

الحمــد، الــذي، اإلنســان، الكتابــة، ( ، وكلمــة)١٩( حف رقــمبالمصــ) أوتــي، آلــه، أفنــدي، الهــادي، أجمعــین، آمــین

بینمـــا وردت  ).٢٠( بالمصــحف رقــم) القلــم، الصــلوة، الســالم، أفقـــر، الــورى، أضــعف، الســید، إبـــراهیم، الشــوقي

الحروف المبسوطة في نصوص المجموعة بدون ترویسـات باسـتثناء حـرف السـین المبتـدأة حیـث ظهـرت بشـظیة 

 ).٧( بالمصحف رقم) سبعین(في كلمة كما) ٨( نازلة على شكل

 اسـتغل الخطــاط اشـتراك كلمتــان متجاورتـان فــي حـرف أو أكثــر، وقــام بتركیبهمـا فــي كلمـة واحــدة كمـا فــي كلمتــي 

، أو وصـلهما ببعضـهما بواسـطة الحـرف المشـترك بینهمـا )٢٠( بالسطر الرابع في المصحف رقم) السید، محمد(

) ومـــایتین( ، أمـــا فــي كلمـــة) ١٢(فــي المصـــحف رقــم) ٣( لســـطر رقـــمبا) صـــالح الكوملحنــوني( كمــا فـــي كلمتــي

فضــًال عــن ذلــك فقــد قــام . فقــد جعــل رأس الــواو هــي نفســها رأس المــیم) ١٧( بالســطر الرابــع فــي المصــحف رقــم

، وجعـل كاسـة الـالم هـي )علـى(الخطاط في أحیان أخرى باالستغناء عن حرف الیاء المركبة المختتمة  كما فـي 

فـــي غالبیـــة النصـــوص ) علــى( وذلـــك  فــي كتابـــة حـــرف الجـــر یـــاء المختتمـــة فــي الكلمـــة نفســـها،نفســها كاســـة ال

 .التسجیلیة بمصاحف المجموعة

  ١یالحظ كثرة اتصال حرفي األلف والالم ببعضهما في توقیعات المجموعة، وهذه سمة من سمات خط اإلجـازة، 

المــؤمنین، المؤمنــات، المســلمین، ( مــة، وكل)١( بالمصــحف رقــم) الــذي، المــذنب، ألــف( كلمــة وظهــر ذلــك فــي

الحمـــد، الختـــام، الصـــلوة، الســـالم، الشـــریف، العبـــد، الـــذلیل، الجلیـــل، ( ، وكلمـــة)٣( بالمصـــحف رقـــم) المســـلمات

اهللا، العظـــیم، الشـــاهدین، االختتـــام، الصـــلوة، الســـالم، األنـــام، ( ، وكلمـــة)٦( بالمصـــحف رقـــم) الســـید، الوصـــفي

الفـــراغ، الشـــریف، األلـــف، الشـــرف، ( ، وكلمـــة)٧( بالمصـــحف رقــم) رف، التقصـــیرالبــررة، الكـــرام، الفقیـــر، المعتـــ

التوفیـــق، الفقیـــر، الحقیـــر، القـــدیر، الكوملحنـــوني، البهجـــت، ( ، وكلمـــة)١١( بالمصـــحف رقـــم) الفقیـــر، الشبكشـــي

 ، وكلمـــة)١٢( بالمصـــحف رقـــم) المؤمنـــات، المســـلمین، المســـلمات، الرابـــع، الكبـــرى، الجمعـــة، الثـــامن، اآلخـــر

) الحمیــد( ، وكلمــة)١٦( بالمصــحف رقــم) الموافــق، القعــدة( ، وكلمــة)١٣( بالمصــحف رقــم) العــالمین، الوصــفي(

الكـــریم، الصـــلوة، المثـــاني، القـــرآن، العظـــیم، الناصـــرین، الـــدین، القـــویم، العبـــد، ( ، وكلمـــة)١٧( بالمصـــحف رقـــم

عبــد ( ، وكلمــة)١٩( بالمصــحف رقــم) شــرفالحقیــر، الفقیــر، الراجــي، القــدیر، الســید، الــدین، المــؤمنین، العــز، ال

 ).٢٠( بالمصحف رقم) الوهاب

 ،فــي توقیعـــات  حیــث ظهـــر األلــف المطلـــق، ومــن أمثلـــة وروده تنوعــت األلـــف المفــردة فـــي توقیعــات المجموعـــة

الحمـــد، الفقیــر، الحقیـــر، المـــذنب، القــرآن، الزهـــدري، قـــرأ، ( ، وكلمــة)١( بالمصـــحف رقـــم) القلــم( كلمـــة: الدراســة

 بالمصـحف رقـم) الحمـد، آلـه( ، وكلمـة)٤( بالمصحف رقـم) العظیم( ، وكلمة)٣( بالمصحف رقم) ، أرحماألحیاء

) األمـوات، أرحـم، الـراحمین، الفـراغ، ألـف( ، وكلمـة)١١( بالمصـحف رقـم) الجمعة، إحدي، الجلیـل( ، وكلمة)٧(

الحمــد، اللــوح، (كلمــة  واأللــف المشــعر كمــا فــي, )١٧( بالمصــحف رقــم) الفقیــر( ، وكلمــة)١٢( بالمصــحف رقــم

الحمــد، العلــیم، إال، ( ، وكلمــة)١( بالمصــحف رقــم) اإلنســان، الصــلوة، األخــالق، الشــیم، آلــه، أصــحابه، أنهلــت

  ٢بتقویس علـى هیئـة تشـبه السـیف) الطالع -المفرد(كماظهر حرف األلف ). ٤( بالمصحف رقم) أنت، الضعیف

                                                             
 .٢٧٠، )م٢٠٠٢، دار طالس :دمشق( ٢، طمحمد التونجي: خط والخطوط، ترجمة، أطلس الفضائلي حبیب اهللا ١
 .٣٧٩، الخط ، مصورناجي ٢
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) المــؤمنین، المؤمنــات، المســلمین، المســلمات( ، وكلمــة)١( بالمصــحف رقــم) الــذي، أذیــال، ألــف( كلمــة فــي كمــا

اهللا، العظــــیم، ( ، وكلمــــة)٦( بالمصـــحف رقــــم) الصـــلوة، العبــــد، الــــذلیل، الســــالم( ، وكلمــــة)٣( بالمصـــحف رقــــم

الفـراغ، الشـریف، (، وكلمـة )٧( بالمصحف رقم) الشاهدین، السالم، الكرام، الفقیر، المعترف، التقصیر، السروري

التوفیــق، الحقیــر، القــدیر، المســلمین، المســلمات، المــؤمنین، (، وكلمــة )١١( بالمصــحف رقــم) لمینالفقیــر، المســ

 بالمصــحف رقــم) الحمیــد( ، وكلمــة)١٣( بالمصــحف رقــم) الوصــفي( ، وكلمــة)١٢( بالمصــحف رقــم) المؤمنــات

 ).١٩( بالمصحف رقم) الكریم، الصلوة، المثاني، القرآن، السید، الدین( لمة، وك)١٧(

 فــي ) االحمــد، محمــد، أصــحابه، عــاجزً ( كلمــة: ظ كثــرة اســتخدام الجــیم وأختیهــا المحققــة، ومــن أمثلتهــایالحــ

الحمــــد، الحقیــــر، الحســــنى، بحــــافظ، ( وكلمــــة) ٢( بالمصــــحف رقــــم) الحــــاج( ، وكلمــــة)١( المصــــحف رقــــم

حانك، الحمـد، أصـحابه، حـظ، جسـیم، سـب(، وكلمـة )٣( بالمصحف رقـم) األحیاء، برحمتك، أرحم، الراحمین

، )٦( بالمصـحف رقـم) الختام، أصحابه، المصحف، المحتاج، لجمیـع(، وكلمة )٤( بالمصحف رقم) بحولك

المصـحف، الحجـة، هجـرة، (، وكلمـة )٧( بالمصحف رقم) نحن، الحمد، اإلختتام، أصحابه، بالعجز( وكلمة

) أرحــم، تحریــر محمـد، صــحبه، أجمعــین، الحقیـر،(، وكلمــة )١١( بالمصـحف رقــم) المجـد، لجمیــع، صــحبه

 بالمصـــحف رقـــم) الحـــاج( ، وكلمـــة)١٣( بالمصـــحف رقـــم) الحمـــد، محمـــد( ، وكلمـــة)١٢( بالمصـــحف رقـــم

الحمــد، الحقیــر، ( ، وكلمــة)١٧( بالمصــحف رقــم) تحریــر، الحمیــد، خطــاط، إحــدى، الهجــرة( ، وكلمــة)١٤(

الحــظ، محمــد، الحمــد، خــص، الحجــة، خیــر، ( ، وكلمــة)١٩( بالمصــحف رقــم) الحكــیم، أصــحابه، أجمعــین

عـن ذلــك فقـد قـل ظهورهــا بصـورتها الملــوزة والرتقـاء فــي  فضــًال ). ٢٠( بالمصــحف رقـم) الخلوصـي، بجـالل

خلـق، ( فـي كلمـة فـي توقیعـات المجموعـة، كمـا ١توقیعات المجموعة، ومن أمثلة ورود الجیم وأختیهـا الملـوزة

 بالمصـحف رقـم) حـافظ(ة ، وكلم)٢( بالمصحف رقم) ، حافظاحامدً ( ، وكلمة)١( بالمصحف رقم) األخالق

 ، وكلمــة)١٤( بالمصــحف رقــم) ، حــافظ، األحــداحامــدً ( ، وكلمــة)٧( بالمصــحف رقــم) اخالقنــ( ، وكلمــة)٦(

 كمــا فــي كلمـــة ٢كمـــا ظهــرت الجــیم وأختیهـــا المبتــدأة فــي صــورتها الرتقـــاء). ١٩( بالمصــحف رقــم) جــالل(

الــرحمن، ( ، وكلمــة)٢( بالمصــحف رقــم) الــرحمن( ، وكلمــة)١( بالمصــحف رقــم) جــرت، حمــدي، لرحمتــه(

ـــم) جـــي، خمســـین ) الراجـــي( ، وكلمـــة)١٢( بالمصـــحف رقـــم) اآلخـــر، رحمـــة( ، وكلمـــة)٤( بالمصـــحف رق

وجـاءت الحـاء الرتقـاء المرسـلة ). ٢٠( بالمصـحف رقـم) أحمد، جزانا، إحـدى( ، وكلمة)١٧( بالمصحف رقم

 ). ١( بالمصحف رقم) اللوح( في كلمة

 رقــم بالمصــحف) المســلمات المســلمین، المؤمنــات، المــؤمنین،( كلمــة فــي كمــا ٣رف الــالمتظهــر اإلمالــة فــي حــ 

اهللا، العظــیم، الشــاهدین، ( ، وكلمــة)٦( بالمصــحف رقــم) الصــلوة ، الشــریف، العبــد، الــذلیل، الســید( ، وكلمــة)٣(

بالمصـحف ) النبـي الفـراغ، الشـریف، بالشبكشـي،( ، وكلمـة)٧( بالمصحف رقم) الصلوة، السالم، الكرام، المعروف

) الموافــق، القعــدة( وكلمــة ،)١٢( بالمصــحف رقــم) الــورى، المؤمنــات، المســلمین، المســلمات( ، وكلمــة)١١( رقــم

 ).١٦( بالمصحف رقم

                                                             
 .٦٩، ٣القلقشندي، صبح األعشى، ج ١
 ٢ هالل ناجي، ط: اب، تحقیق وتعلیق، تحفة أولي األلباب في صناعة الخط والكت)م١٤٤١/ه٨٤٥ت(بن الصائغ  عبد الرحمن یوسف ٢

 .٧٩، )م١٩٨١، دار بوسالمة للطباعة والنشر تونس،(
 .٣٧٩ ،الخط ، مصورناجي ٣
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 جـاءت الـذال المركبـة المختتمـة بشـكل جدیـد تظهـر فیهــا للمـرة األولـى فیصـورة الـراء المدغمـة كمـا فـي كلمــة 

، )١٤( بالسـطر الخـامس بالمصـحف رقـم) تالمیـذ( ، وكلمـة)٢( رقـم بالسـطر الرابـع فـي المصـحف) تالمیذ(

 ).١٦( بالسطر الخامس في المصحف رقم) تالمیذ( وكلمة

 وكتبــت مائلــة للیســار كمــا فــي  معلقــة فــي بعــض توقیعــات الدراســة، وردت الســین المفــردة، والمركبــة المبتــدأة

 بالمصــحف رقــم) ســبل( ، وكلمــة)٣( بالمصــحف رقــم) ســتر( ، وكلمــة)١( بالمصــحف رقــم) شــامدي( كلمــة

 ). ١٧( بالمصحف رقم) بالمدارس( وكلمة) ٧( بالمصحف رقم) سبعین( ، وكلمة)٦(

 جبهـا مـن الیمـین إلـى األعلـى قلـیًال ، وتمیزت برفع طرف حافي بدایة الكلمات ١كثرة استخدام العین الثعبانیة 

 ، وكلمـة)٣( بالمصـحف رقـم) غفـر عمـر،( ، وكلمـة)١( بالمصـحف رقـم) اعلى، غفـر، راعًیـ( كما في كلمة

 بالمصـحف رقـم) علینـا، علـى، عـن، عمـر، غفـر( ، وكلمـة)٤( بالمصحف رقـم) على، العلم، علمتنا، عن(

) عمـــر( ، وكلمـــة)١١( بالمصـــحف رقـــم) علـــى، عبـــده( ، وكلمـــة)٧( بالمصـــحف رقـــم) علـــى( ، وكلمـــة)٦(

، )١٧(بالمصـحف رقــم) ت، عفـوفرغـ( ، وكلمـة)١٣( بالمصـحف رقـم) علـى( ، وكلمـة)١٢( بالمصـحف رقـم

، وفـي نمـاذج )٢٠( بالمصـحف رقـم) علـى، علـوم( ، وكلمة)١٩( بالمصحف رقم) على، عفو، غفر( وكلمة

). ١٢( بالمصــحف رقــم) الفــراغ، الجمعــة( نــادرة وردت العــین الثعبانیــة مفــردة أو متوســطة كمــا فــي كلمتــي

وهي العین المربعة المطموسـة، ومـن أمثلـة  األولى،: المختتمة في ثالثة صور وظهرت العین المتوسطة أو

) العبــد، الضــعیف( ، وكلمــة)١( بالمصــحف رقــم) یعلــم، تســع، ســبعون( كلمــة: ورودهــا علــى ســبیل المثــال

 بالمصــحف رقــم) العلــیم، بعــد، العریــف( ، وكلمــة)٣( بالمصــحف رقــم) العبــد( ، وكلمــة)٢( بالمصــحف رقــم

 بالمصــحف رقــم) العظــیم، العجــز، المعــروف، ســبعین( ، وكلمــة)٦( بالمصــحف رقــم) بعنایــة( ، وكلمــة)٤(

بالمصــحف ) أضــعف، المعــروف، وقــع، الرابــع، ربیــع( ، وكلمــة)١١( بالمصــحف رقــم) لجمیــع( ، وكلمــة)٧(

ـــم ) تعـــالى، أربـــع، ربیـــع( ، وكلمـــة)١٣( فـــي الســـطر الثالـــث بالمصـــحف رقـــم) أجمعـــین( ، وكلمـــة)١٢( رق

الغفـار، ( ، وكلمـة)١٦( بالمصـحف رقـم) لضعیف، سبع، بعدتعالى، العبد، ا( ، وكلمة)١٤( بالمصحف رقم

) ســبع، العظــیم، العبــد، أجمعــین، تســعین، العــز( ، وكلمــة)١٧( بالمصــحف رقــم) العطــار، شــعبان، تســعون

: والثانیــة). ٢٠( بالمصــحف رقــم) بمعرفــة، العلــم، وبعــد، أضــعف، العریــف( ، وكلمــة)١٩( بالمصــحف رقــم

) بعـد( ، وكلمـة)٦( بالمصحف رقـم) العبد( كلمة: دت في نماذج قلیلة، منهاالعین المربعة المفتوحة، وقد ور 

 العین المتوسطة المجموعة فـي كلمـة: والثالثة). ١١( بالمصحف رقم) الجمعة( ، وكلمة)٧( بالمصحف رقم

) ســبع( ، والعــین المختتمــة المجموعــة كمــا فــي كلمــة)١٤( فــي الســطر الرابــع بالمصــحف رقــم) فیالضــع(

 ).١٦( دي عشر في المصحف رقمبالسطر الحا

 وكلمـة)١( بالمصـحف رقـم) شـامدي، غفـر( جاءت رؤوس الفاء والقاف والمیم والواو تارة مفتوحة كمـا فـي ، 

الفقیــر، الحقیــر، بحــافظ، القــرآن، وســتر، والمؤمنــات، ( ، وكلمــة)٢( بالمصــحف رقــم) الوصــفي، البــوردوري(

                                                             
تأتي العین الثعبانیة في خط الثلث غالبًا بعد حرف صاعد، وفي هذه الحالة یلتحم الطرف األیمن من حاجب العین بنهایة الحرف  ١

". فك األسد" ، في حین ُعرفت عند ابن الصائغ باسم"مردوفة ومشكولة" الصاعد الذي یسبقها، وتعرف هذه العین عند القلقشندي باسم

 مختار عالم مفیض الرحمن محمد :انظر أیًضا. ٨٤أولي األلباب، ؛ ابن الصائغ، تحفة٨٠ ،٣ج األعشى،القلقشندي، صبح : انظر

رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم التربیة (، "دراسة مقارنة للسمات الفنیة في خط الثلث عند ابن البواب والخطاطین األتراك"، إسماعیل

 .٧٥، )م٢٠٠١/ه١٤٢٢، كة العربیة السعودیة، المملالفنیة، كلیة التربیة، جامعة أم القرى
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الحمــد، ( ، وكلمــة)٤( بالمصــحف رقــم) رتك، الوصــفيفــازوا، فقــد، وقــد( ، وكلمــة)٣( بالمصــحف رقــم) مــنهم

العظـیم، ( ، وكلمـة)٦( بالمصحف رقم) من، الختام، الصلوة، من، لألنام، المصحف، الشریف، حافظ، غفر

الفـراغ، المصـحف، الشـریف، فـي، یـوم، ( ، وكلمـة)٧( بالمصـحف رقـم) قال، خالقنا، رازقنـا، الصـلوة، األلـف

الفقیـر، الحقیـر، غفـر، وقـع، ( ، وكلمـة)١١( بالمصـحف رقـم) لشرف ، مـوالهالجمعة، ألف، مأتین، المجد، ا

) الصـلوة، الســالم، أجمعـین، مـن، تالمیـذ، الوصـفي، غفـر، أجمعــین( ، وكلمـة)١٢( بالمصـحف رقـم) الفـراغ

التمــام، الكــالم، القــدیم، الضــعیف، تالمیــذ، حــافظ، بقــایش، غفــر، مــأتین، ( ، وكلمــة)١٣( بالمصــحف رقــم

التمــام، حامــدًا، مصــلیًا، الضــعیف، الحقیــر، الفقیــر، المقــر، التقصــیر، أفنــدي، ( ،  وكلمــة)ألولألــف، یــوم، ا

بالمصـحف ) قـد، فرغـت، الفقیـر، عفـو، الغفـار، ألـف( ، وكلمـة)١٦( بالمصحف رقم) مؤنس، الموافق، غفر

الحمـــد، ( ، وكلمـــة)١٩( بالمصـــحف رقـــم) الحمـــد، والصـــلوة، القـــرآن، أجمعـــین، مـــأتین( ، وكلمـــة)١٧( رقـــم

الحمـد، ( وذلـك فـي كلمـة وتـارة أخـرى مطموسـة،). ٢٠( بالمصـحف رقـم) والصلوة، أفقر، أضعف، الوصفي

تالمیـذ، ( ، وكلمـة)١( بالمصحف رقم) القلم، علم، ما لم یعلم، محمد، الموصوف، بأفضل، األخالق، الشیم

ســالم، أجمعــین، التوفیـــق، بســـم، الــرحمن، الــرحیم، والصـــلوة، وال( ، وكلمــة)٢(بالمصـــحف رقــم) مــن، القــدیم

، )١٤(رقـم بالمصـحف) ، من، ثمـانین، ذنوبهمـامصلیاً ( ، وكلمة)١٢( بالمصحف رقم) الجمعة، الثامن، من

 بالمصـــحف رقـــم) بعـــون، الملـــك، الحمیـــد( ، وكلمـــة)١٦( بالمصـــحف رقـــم) التمـــام، محمـــد، حلمـــي( وكلمـــة

 ).٢٠( بالمصحف رقم) بمعرفة، السالم، أفضل( ، وكلمة)١٧(

حلمـي  ىیحیـو  ،)٥لوحـة رقـم( )٥( یوسف سعدي بالمصـحف رقـم في تسجیل توقیع الخطاط ١خدم خط النسخواست

، )١٠لوحــة رقــم(  )١٠( ف رقــمقــیم زاده محمــد صــالح بالمصــحو  ،)٩، ٨: لوحــات أرقــام( )٩، ٨( بالمصــحفین أرقــام

). ١٨لوحــة رقــم( )١٨( حــافظ علــي وصــفي بالمصــحف رقــمو  ،)١٥لوحــة رقــم(  )١٥( بكیــر أفنــدي بالمصــحف رقــمو 

  :وعن أهم ممیزات أشكال حروفه في توقیعات المجموعة ما یلي

 ـــة أضـــعف، أوركـــوبي، الشـــكري، اغفـــر، الحمـــد، : (وردت األلـــف المفـــردة بـــدون تـــرویس كمـــا فـــي الكلمـــات التالی

 )، آلــه، الطیبــین، الطــاهرین، أرحــم، الـــراحمینا، مصــلیً اأضــعف، حامـــدً ( ، وكلمــة)٥( مصــحف رقــمبال) العلمــین

، )١٠( بالمصــحف رقــم) الحمــد، التمــام، الصــلوة، الســالم، آلــه، العبــد، الضــعیف( ، وكلمــة)١٩( بالمصــحف رقــم

الحمــد، ( ، وكلمــة)١٥( بالمصــحف رقــم) الفــراغ، المصــحف، أیــام، ألــف، زاهــد، المصــریة، اهللا، أجمعــین( وكلمــة

، )١٨( بالمصـحف رقـم) المیـزان، العـز، الشـرفا، الفـراغ، االختتام، األنام، أصحابه، الكرام، الفقیر، القدیر، راجًیـ

، )٩( بالمصــحف رقــم) تعــالى( كلمــة: بتــرویس جهــة الیســار كمــا فــي) الطــالع(وجــاءت األلــف المركبــة المنتهیــة 

 ).١٥( بالمصحف رقم) ثمانون( ، وكلمة)١٠( بالمصحف رقم) التمام، األنام، صالح( وكلمة

 الكتـاب، الطـاهرین، ( نقطـة للیمـین أو للیسـار كمـا فـي كلمـةالـالم فـي بعـض األحیـان بتـرویس عبـارة عـن  جاءت

رســــوله، ( ، وكلمــــة)٩( بالمصــــحف رقــــم) الفقیــــر، تعــــالى، الطــــاهرین( ، وكلمــــة)٨( بالمصــــحف رقــــم) العــــالمین

الفـراغ، ( ، وكلمـة)١٠( بالمصـحف رقـم) اإلسالم، العبد، الضعیف، المحتاج، اللطیف، المعروف، العـز، الشـرف

                                                             
ث ُسمي بالنسخ ألن الكتاب كانوا ینسخون به المصاحف ویكتبون به المؤلفات، وكانوا یدعونه القرآني، وهو أحد األقالم الستة، وشبیه بالثل ١

حبیـب  ؛٣٦٦الخـط،  ، مصـورينـاج؛ ١٠١، تـاریخ الخـط ، محمـد طـاهر: راجـع. التفاصـیل عـن خـط النسـخولمزید من . والمحقق والریحان

اكتمالــه ونضــجه خــالل  الخطـاطون العثمــانیون، وبلــغ ذروة مــن اهتمــام ورعایــة اعظیًمــ اوقــد نــال خــط النسـخ حًظــ. ٣٦٨الخــط،  ، أطلـساهللا

 .٩٠، ، المدرسة العثمانیةإدهام محمد: انظر). م١٩/ه١٣(القرن
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). ١٨( بالمصــحف رقــم) كوتاهیــة لــي، المنــان، الغفــران، المیــزان( ، وكلمــة)١٥( صــحف رقــمبالم) إلــى، الصــلوة

) الحمـد( ، وكلمـة)٥(بالمصـحف رقـم) الحمـد( وأضاف الخطاط إلى رأس الالم المركبة شظیة نازلة كما في كلمـة

 رقــم بالمصــحف) الحمــد، الحشــر( ، وكلمــة)١٠( بالمصــحف رقــم) الحمــد، صــالح( ، وكلمــة)٨( بالمصــحف رقــم

)١٨.( 

 سـعدي، ( كلمـة: في غالبیـة توقیعـات الخطـاطین، ومـن أمثلـة ورودهـا استخدمت العین والغین المربعة المطموسة

) أجمعـین، تعـالى( ، وكلمة)٨( بالمصحف رقم) أضعف، تعالى، العالمین( ، وكلمة)٥( بالمصحف رقم) العلمین

العبـد، ( ، وكلمـة)١٠( بالمصـحف رقـم) السـعادةالعبد، الضعیف، المعروف، العز، ( ، وكلمة)٩( بالمصحف رقم

: قــل اسـتعمال العـین وأختهـا المربعـة المفتوحـة، ومـن أمثلتهــا كمـا). ١٨( بالمصـحف رقـم) الغفـران، بعنایـة، العـز

" ملـوزة"وفي مثال نادر جاءت العـین المتوسـطة كـالعین المبتـدأة ). ١٥( بالمصحف رقم) تعالى، أجمعین( كلمتي

 ).٨( في السطر الثالث بالمصحف رقم) ینأجمع( كما في كلمة

 فـي توقیعـات المجموعـة بحـرف الكـاف المبسـوطة كمـا فـي كلمـة) كتبه( على كتابة كلمة الخطاطون حرص 

 ، وكلمـة)٩( بالمصحف رقـم) كتبه( ، وكلمة)٨( بالمصحف رقم) كتبه( وكلمة ،)٥( بالمصحف رقم) كتبه(

 سـتعملت الكـاف المشـكولة فـي كلمـةوا ،)١٨( صـحف رقـمبالم) كتبـه( وكلمـة ،)١٠( بالمصحف رقم) كتبه(

، )٨( بالمصــحف رقــم) الكتــاب( وكلمــة ،)٥( بالمصـحف رقــم) أوركـوبي، الشــكري، لكاتبــه، كالمــك، الكــریم(

، )١٥( بالمصـحف رقـم) كان، كتابة، كاتبه، بكیـر( ، وكلمة)١٠( بالمصحف رقم) كالنجوم، بحكاك( وكلمة

 ).١٨( حف رقمبالمص) الكرام، كوتاهیة( وكلمة

 وكلمـــة)٥( بالمصـــحف رقـــم) اغفـــر، بحرمـــة( ظهـــرت الـــراء المدغمـــة  فـــي توقیعـــات الدراســـة فـــي كلمـــة ، 

المعـــروف، ( ، وكلمـــة)٩( بالمصـــحف رقـــم) الطـــاهرین، برحمتـــك( ، وكلمـــة)٨(بالمصـــحف رقـــم) الطـــاهرین(

، الفقیر، بكیـر، غفـر، الفراغ، الشریف، المحرم، الحرام( ، وكلمة)١٠( بالمصحف رقم) هجرة، العز، الشرف

 ).١٥( بالمصحف رقم) المرسلین

 یوســـف، ســـعدي، المســـلمین، ســـالم، المرســـلین( وردت الســـین وأختهـــا فـــي صـــورتهما المحققـــة فـــي كلمـــة (

، )١٠( بالمصـــحف رقـــم) الســـالم، ســـید، اإلســـالم، لســـنة، الســـعادة، الشـــرف( ، وكلمـــة)٥( بالمصـــحف رقـــم

السـالم، ( ، وكلمة)١٥( بالمصحف رقم) ر، للمسلمین، المرسلینستة، سنة، خمسة، السالم، العساك( وكلمة

وظهــرت بصــورتهما المعلقــة فــي ). ١٨( بالمصــحف رقــم) ُسـمي، اإلحســان، شــفاعة، الحشــر، ســنة، الشــرف

بالمصــحف ) سـنة( ، وكلمــة)٨( بالمصــحف رقـم) سـنة( ، وكلمـة)٥( بالمصـحف رقــم) الشـكري، ســنة( كلمـة

 ).١٠( قمبالمصحف ر ) سنة( ، وكلمة)٩( رقم

  موضـوع  –لم یطمس الخطاطون رأس حرف الواو سواء في حالـة اإلفـراد أو التركیـب، وذلـك فـي التوقیعـات

 .١وهذه إحدى السمات الممیزة لحروف خط النسخ -الدراسة

 وكلمــة)٥( بالمصــحف رقــم) كالمــك( كمــا فــي كلمــة حققــةالم: م ألــف فــي صــورتین، األولــىظهــرت الــال ، 

 بالمصــحف رقــم) الســالم( ، وكلمــة)١٥( بالمصــحف رقــم) الســالم( ، وكلمــة)١٠( بالمصــحف رقــم) تالمیــذ(

 ).١٨( بالمصحف رقم) اإلتمام، اإلحتتام، اإلحسان( الوراقیة كما في كلمة :والثانیة). ١٨(

  

                                                             
 .٣٦٦، الخط ، مصورناجي ١
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 :نوع المداد  )٢(

بالمصـــاحف موضـــوع  فـــي كتابـــة الــنص والحركـــات اإلعرابیـــة فــي توقیعـــاتهم ١المـــداد األســود الخطـــاطون اســتخدم

فقد ُنفـذت فیـه الحركـات اإلعرابیـة بالمـداد األحمـر كمـا سیتضـح أثنـاء الحـدیث  ،)١٤( الدراسة باستثناء المصحف رقم

 ا، والفواصـل بـین الجمـل وأیًضـالمحیطـة بالتوقیعـات فـي تنفیـذ اإلطـارات  ٢واسـتخدم المـداد الـذهبي. عن المداد األحمر

، ١٨، ١٧، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٣، ٢ ،١( فـــي الفواصـــل بـــین الســـطور كمـــا فـــي المصـــاحف أرقـــام

المداد الـذهبي فـي تلـوین الحشـوات المسـتطیلة العلویـة الموجـودة بـأعلى  بعض الخطاطون ، وكذلك استعمل)٢٠، ١٩

في إحاطة السطور بحسـب انحنـاء حروفهـا بمـا  ایضً أ خدم، واست)١٠، ٧، ٢، ١( النص الكتابي في المصاحف أرقام

في تذهیب بعض الزخارف النباتیـة كمـا فـي المصـاحف  فضًال عن استخدامه). ٧( المصحف رقمفي  ٣یشبه السحاب

، باإلضــافة إلــى ذلــك فقــد ) ٦( ، وتلــوین المثلثــان المحیطــان بــالتوقیع  فــي المصـحف رقــم)٢٠، ١٨، ١٧، ١٣( أرقـام

 لتسـجیلي بالمصـحف رقـماسـتخدم الناسـخ المـداد الـذهبي داخـل  كوشـات العقـد المفصـص فـي الحشـوة العلویـة للـنص ا

                                                             
ى عـدم احتیاجـه إلـى ، وذلك لسهولة صناعته مـن خامـات محلیـة، باإلضـافة إلـر ألوان األحبار استعماالً من أكث یعد المداد والحبر األسود ١

 عابـد سـلیمان: انظـر. صـمغ وأوراق السـلموقد صنع المداد األسود فـي بعـض المنـاطق اإلسـالمیة بخلـیط مـن الَقـَرظ وال .ألوان وأصباغ

جمـادى األولـى سـنة (، ١، ج٥٥، مجلة معهـد المخطوطـات العربیـة، مـج)تاریخیةدراسة ( الحبر والمداد في التراث العربي"، المشوخي

، محمــد حجــاجي إبــراهیم: انظــر. ل األحبــار الســوداء ولمزیــد مــن التفاصــیل عــن أشــهر الطــرق لعمــ. ١٤٨، )م٢٠١١مــایو/ ه١٤٣٢

وعـن . ١٢٦-١٢٠ ،)م٢٠١٥مـة للكتـاب، الهیئة المصـریة العا :القاهرة( یة عبر العصور وحتى الفتح العربياألحبار واأللوان المصر 

رســالة ماجســتیر عیــر (، "التــأثیرات العقائدیــة فــي الفــن العثمــاني"، عبــد الــدایم نــادر محمــود: راجــع. عنــد العثمــانیین دالالت هــذا اللــون

 .١١٩، )م١٩٨٩كلیة اآلثار، جامعة القاهرة،  -منشورة، قسم اآلثار اإلسالمیة
طلـق علـى زخرفـة وتــزیین المخطوطـات بالرسـوم واألشـكال الزخرفیــة المطلیـة بالـذهب أو الفضـة كمــا اسـم مشـتق مـن الــذهب، وی: التـذهیب ٢

وقد أطلق األتراك العثمانیون . استخدم المسلمون طریقة أخرى للتذهیب وهي استعمال ماء الذهب أو مداد الذهب في الكتابة والزخرفة

 ، أما إذا ُأضیفت إلیه ألوان أخرى ففي هذه الحالة كان یعرف بــ)الكاريح( على طالء الذهب دون إضافة ألوان أو أصباغ أخرى اسم

وكان المداد الذهبي ُیصنع من خالل خلط صحائف رقیقـة مـن الـذهب مـع الصـمغ العربـي بنسـب معینـة مـن أجـل ). حالكاري الملون(

أكــد الصــانع مــن خلــو الــذهب مــن الصــمغ بــه كمیــة مــن المــاء لكــي یطفــو الصـمغ ویتالــذهب ثــم ُیخلــط بعــد ذلــك فـي إنــاء إذابـة رقــائق 

ویالحـظ أنــه قــد تحــرج أجـدادنا المســلمون مــن كتابــة . العربـي، ویضــاف للــذهب المصـفى غــراء الســمك الجــاف المـذاب بالمــاء الســاخن

القرآن الكریم بمداد الذهب، ولكن هذا لم یمنع بعض الخطاطین من نسخ بعض المصاحف بماء الذهب، وكان من الطبیعي أن تكون 

وعني العثمانیون عنایـة عظیمـة بفـن التـذهیب وأبـدعوا فیـه، واسـتخدموا . المصاحف المكتوبة بمداد الذهب أقل من المصاحف األخرى

صــفحتا البدایــة والخاتمــة، كمــا : التــذهیب فــي زخرفــة المصــاحف الشــریفة، وكانــت مــن أهــم المنــاطق التــي ُأســتعمل فیهــا التــذهیب هــي

فـي هــوامش الصــفحات، وفــي  ان اآلیـات القرآنیــة، وأســتخدم أیًضــبــین الســور، وعالمـات الفصــل بــیأسـتخدم فــي الحشــوات التـي تفصــل 

: راجع. ینثر علیها الذهب تذهب الصفحة كاملة قبل الكتابة أو ا، وقد ُیذهب فراغ الصفحة وأحیانً اإلطارات التي تحیط بالنص الكتابي

، )م١٩٧٤الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب، : القــاهرة( العصــر العثمــانيیــة اإلســالمیة فــي ، الفنــون الزخرفمــرزوق محمــد عبــد العزیــز

رســـالة دكتــوراة غیـــر منشـــورة، قســـم (، "فـــن الكتــاب المخطـــوط فـــي العصــر العثمـــاني"مـــؤذن،  ؛ عبــد العزیـــز عبـــد الــرحمن٢٢٤-٢٢٣

-٢٣٦، )م١٩٨٩، ١مكة المكرمة، مـج -الدراسات العلیا في التاریخ والحضارة، كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة، جامعة أم القرى

 ،المخطــوط ، فــن الكتــابعبــد العزیــز: انظـر. ولمزیــد مـن التفاصــیل عــن طــرق التــذهیب . ١٥١، والمــداد ، الحبــرعابـد ســلیمان؛ ٢٤٦

 .٣٤-١٣١،واأللوان ، األحبارحجاجي إبراهیم؛ ٢٦٧-٢٦٤، ٢٥٣-٢٤٦ ،١مج
 .٤٦، المخطوط ، فن الكتابد العزیزعب: راجع. تعد هذه الطریقة من التأثیرات السلجوقیة  ٣



  

 أضواء جدیدة على خطاطي مصاحف غیر منشورة محفوظة بالمكتبة المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة بالسیدة زینب بالقاهرة

٣٦ 
 

، )١٦، ٥( في تلوین اإلطار المحیط بـالنص التسـجیلي فـي المصـاحف أرقـام ١رواستعمل النساخ المداد األحم). ١٠(

ستخدم في كتابة عنوان التوقیع فـي المصـحف ا، كما )٢٠( وكذلك اإلطار المحیط بالحشوة العلویة في المصحف رقم

فــي تلــوین الزخــارف النباتیــة فــي المصــاحف  ا، وأیًضــ)١٤( ي المصــحف رقــم، وتنفیــذ الحركــات اإلعرابیــة فــ)١٠( رقــم

). ١٣( ، كمـــا ُحـــدد محـــیط الـــدائرة الخـــارجي بإطـــار منفـــذ بالمـــداد األحمـــر فـــي المصـــحف رقـــم)٢٠، ١٧، ١٠( أرقــام

ـــة الفصـــوص والتـــي شـــغلت بـــاطن ٢واســـتخدم المـــداد األبـــیض ـــة والرباعی ثـــان المثل فـــي تنفیـــذ الوریـــدات النباتیـــة الثالثی

بــداخل اإلطــار ) المشرشــرة( ، وكــذلك فــي تلــوین الورقــة المســننة)١٠( فــي المصــحف رقــم المحیطــان بتوقیــع الخطــاط

استعمل المذهب المداد األبیض في تنفیذ توقیعـه بالمصـحف  اوأیضً ) ١٠( المحیط بالحشوة العلویة في المصحف رقم

الخـــارجي المــؤطر للمثلثـــین الموجـــودین علـــى جـــانبي فــي تنفیـــذ الخـــط  ٣المـــداد األزرق الخطـــاط واســـتعمل). ١٤( رقــم

كمــا اســتعمل فــي تلــوین المثلثــان المحیطــان بــالتوقیع فــي الجــزء الســفلي منــه،  ،)٦( التوقیـع فــي أســفله بالمصــحف رقــم

 فـي اإلطـار المحـیط ٤المـداد األخضـر واسـتخدم). ١٠( وكذلك في اإلطار المحیط بالحشوة العلویة في المصـحف رقـم

واقتصـر اسـتخدام ). ١٧( في تلوین الزخرفة النباتیة بالمصـحف رقـم ا، وأیضً )١٥( المصحف رقماط  في بتوقیع الخط

فقـد اسـتعمل فـي الفواصـل بـین السـطور، وكـذلك بالمسـاحة المحیطـة بالشـكل ) ١٤( على المصحف رقـم ٥المداد البني

  .لعلویة والسفلیة بالمصحف األخیرفي تلوین الحشوتین ا ا، كما استخدم أیضً المتضمن توقیع الخطاط  البیضاوي

 :من حیث المضمون) اثانیً (

تزخر توقیعات الخطاطین في مصاحف الدراسة بالعدید مـن المضـامین قوامهـا أدعیـة دینیـة، وعبـارات الثنـاء علـى 

اهللا تعــالى، والصــالة علــى رســوله الكــریم فضــًال عــن أســماء بعــض الخطــاطین مــع ذكــر أســاتذتهم وألقــابهم ووظــائف 

  :هذا وسوف نتعرض بمشیئة اهللا تعالى إلى دراسة وتحلیل تلك المضامین، وذلك على النحو التالي م،بعضه

  

                                                             
وكان ُیصنع إما من مستخلص الخشب البرازیلي، أو من قشور الرمان الحامض أو ُیستخرج . باسم المداد أو الحبر الیاقوتي اُیعرف أیضً   ١

". أم الــدم" ن نبتــةكمــا كـان ُیحضــر مــن المغــرة الممزوجــة بالصــمغ والمـاء، أو ربمــا اســتخرج مــ. مـن دودة القــز أو مــن كبریتــوز الزئبــق

، حجـاجي إبـراهیم: انظـر. ولمزید من التفاصـیل عـن أشـهر الطـرق لعمـل األحبـار الحمـراء. ١٤٩، والمداد ، الحبرعابد سلیمان: انظر

حنـان عبـد الفتـاح ؛ ١٠١-٩٩، العقائدیـة ، التـأثیراتنـادر محمـود: راجـع. وعن دالالته عند العثمـانیین. ١٢٨-١٢٦، واأللوان األحبار

األلوان وداللتها في الحضارة اإلسالمیة مع تطبیق على نماذج من المخطوطات العربیة، مجلة اإلتحاد العام لآلثاریین  ،مطاوع محمد

 .٤٣٥، )م٢٠١٦(١٨العرب، العدد 
 الحبـر، عابـد سـلیمان: انظـر. فـص األبـیض، والصـمغكان ُیصنع من الرصاص األبیض أو من الطباشیر الرقیق، واالسفیداج، ومـاء العَ   ٢

 .١١٧-١١٥، العقائدیة ، التأثیراتنادر محمود: راجع. اصیل عن دالالتهولمزید من التف. ١٥٤، والمداد
: راجـع. ولمزیـد مـن التفاصـیل عـن طـرق عمـل المـداد األزرق. ١٥٢، والمـداد ، الحبـرعابـد سـلیمان. ُیحضر من مسحوق حجر الالزورد  ٣

وقد تعددت الدالالت . وهو من أهم األلوان التي عرفها الفن العثماني واستعملها بكثرة. ١٣٠-١٢٩، واأللوان، األحبار حجاجي إبراهیم

 . ١١٤-١١١، العقائدیة ، التأثیراتنادر محمود: انظر. الرمزیة لهذا اللون عند العثمانیین، وعن دالالته
یتــرك حتــى یــذوب، ثــم یضــاف لــه قلیــل مــن یســحق الزنجــار، ویضــاف إلیــه الخــل أو مــاء اللیمــون، و : كــان ُیصــنع بعــدة طــرق مــن أهمهــا  ٤

. ١٢٩، واأللــوان ، األحبــارحجــاجي إبــراهیم؛ ١٥٩، المخطــوط ، فــن الكتــابعبــد العزیــز: ، انظــرالزعفــران ومثلــه مــن الصــمغ العربــي

 .١١٠ -١٠٥، العقائدیة ، التأثیراتنادر محمود: انظر. وعن دالالته . واستخدم اللون األخضر بكثرة في الفنون العثمانیة
أن اللون البني مركب من أكسید الحدید المغرة  اعة في مصر القدیمة ، ووجد أحیانً ُعثر على هذا اللون في بعض العینات من األسرة الراب ٥

 .٣٠، واأللوان ، األحبارحجاجي إبراهیم: راجع. والجبس، وقیل أنه یوجد بالواحات نوع جید من المغرة البنیة
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 :التوقیعات صیغ  )١(

إلــي نســخهم لهــذه المصــاحف الشــریفة ، وكانــت الســمة  فــي اإلشــارة تعــددت الصــیغ التــي اســتخدمها الخطــاطون

، ١٢، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٥، ٣، ١: (المصـاحف أرقـامكما فـي " كتبه"الغالبة هو استخدام كلمة واحدة فقط، وهي لفظة 

، وهناك أمثلة أخرى اسـتعملها النسـاخون للداللـة علـى كتـابتهم للمصـاحف الشـریفة، وتتـألف مـن أكثـر )١٩، ١٨، ١٣

یسـر اهللا إتمـام ( ، وصـیغة)٦( بالمصحف رقـم) وقع الفراغ عن تنمیق هذا المصحف الشریف( عبارة: من كلمة، منها

بالمصــــاحف ) التمــــام هــــذه الكــــالم القــــدیم) كتبــــة( كتبــــت( ، وصــــیغة)٤( بالمصــــحف رقــــم) حفكتابــــة هــــذا المصــــ

هــــذا ) كتابــــة(  كــــان الفــــراغ مــــن كتابــــت(، وصــــیغة )١٦( بالمصــــحف رقــــم) كتبــــُة التمــــام(، وعبــــارة )١٤(،)٢(أرقــــام

، وفـي )١٧( بالمصـحف رقـم) فرغت من تحریر هذا الكالم المجیـد(، وعبارة )١٥، ١١( بالمصاحف أرقام) المصحف

فـإن الخـط ممـا ینـتظم ( أحوال نادرة لم یذكر صیغة صریحة تشیر إلى كتابته للمصحف وٕانما اكتفى بذكر تلـك العبـارة

وعنـد تأصـیل تلـك العبـارات ). ٢٠( كمـا فـي المصـحف رقـم) أمور الدنیا والـدین وینكشـف بهـا علـوم األولـین واألخـرین

ـــه( نجـــد أن لفظـــة ـــبعض) كتب  ،)م١٥٨٨/هــــ٩٩٧( المصـــاحف الشـــریفة المؤرخـــة بـــاألعوام وردت فـــي حـــرود المـــتن ب

ولـم . ٣)م١٨٧٥/هــ١٢٩١(، )م١٧٨٠/هــ١١٩٤(، ٢)م١٧٤٨/هـ١١٦١(، ١)م١٦٦٧/هـ١٠٧٨(، )م١٥٩١/هـ١٠٠٠(

یقتصر ظهور تلك اللفظة على المصاحف فقط إنما وجدت في النقوش الكتابیة اإلسالمیة األخرى، ومنها علـى سـبیل 

ویمكـن . ٤)م١٨١٧/هــ١٢٣٣( قش كتابي بجدار القبلة بمسـجد دومقسـیس برشـید، مـؤرخ بسـنةن: المثال ولیس الحصر

ــــابي علــــى محــــراب مســــجد العــــالي فــــي مــــنح بســــلطنة ُعمــــان، مــــؤرخ بســــنة" وقــــع الفــــراغ"تأصــــیل صــــیغة   بــــنقش كت

مصــحف : مخطوطــات مصــاحف شــریفة، منهــا علــى ســبیل المثــال ، كمــا اســتخدمت فــي خــواتیم٥)م١٥٠٣/هـــ٩٠٩(

 ، مــــؤرخ بســــنة)٣١٦٩( حفــــوظ بمكتبــــة الملــــك عبــــد اهللا بــــن عبــــد العزیـــز، قســــم المخطوطــــات، تحــــت رقــــمشـــریف م

 ، ومـؤرخ بسـنة)٢٦٣( ، ومخطوط مصحف محفوظ في مكتبة المصاحف بالحرم المكي تحت رقم٦)م١٥٤٦/هـ٩٥٣(

، )١٨٠٤٩( ومخطــوط مصــحف محفــوظ فــي متحــف الفــن اإلســالمي بالقــاهرة تحــت رقــم ،٧)م١٦٢٦/هـــ١٠٣٦( بسـنة

في نقـش كتـابي یعلـو محـراب مسـجد العـالي فـي مدینـة " كان الفراغ"ووردت صیغة . ٨)م١٨٧٤/هـ١٢٩١( مؤرخ بسنة

 ، ونقــش كتــابي یعلــو محــراب مســجد الجنــاة فــي ُعمــان، مــؤرخ بســنة٩)م١٤٧١/هـــ٨٧٦( مــنح بُعمــان، ومــؤرخ بســنة

وجــاءت . ١١)م١٥٢٤/هـــ٩٣٠( ، ونقــش كتــابي علــى منبــر جــامع المردانــي بــدمنهور مــؤرخ بســنة١٠)م١٥١٩/هـــ٩٢٥(

                                                             
 .٣٩٨، ٣٩٦، ٣٨٩، ٣٨٧، ٣٨٣، ٣٨١ ، فن التذهیب،شادیة الدسوقي ١
 .٥٩، ٥٢، المصاحف ، مجموعةمحمد فراج ٢
 .٦٠، ٥٧، ٥٢، ٤٥،  أثریة ، دراساتحسن محمد ٣
لــم العدار : دســوق( یــة علــى آثـار مدینــة رشــید والبحیــرةدراســة تطبیق، ش الكتابیــة علـى العمــائر الدینیــة، النقــو الطحــان عبـد اهللا عبــد الســالم ٤

 .٧٥، )م٢٠٠٧، توزیعواإلیمان للنشر وال
 .٨١،٨٢، )م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠: ُعمان( ٢المساجد الُعمانیة القدیمة، ط إیروس بلدیسیرا، الكتابات في. د ٥
 .٣٣، ١٨،  المصاحف ، مجموعةمحمد فراج ٦
 .٨١، ٧٨، أثریة ، دراساتحسن محمد ٧
 .٤٧٠، ٤٦٧، فن التذهیب، شادیة الدسوقي ٨
 .٨٢إیروس، الكتابات، . د ٩

 .٣٩روس، الكتابات، إی. د ١٠
 .١٣٢، الكتابیة ، النقوشعبد اهللا عبد السالم ١١



  

 أضواء جدیدة على خطاطي مصاحف غیر منشورة محفوظة بالمكتبة المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة بالسیدة زینب بالقاهرة

٣٨ 
 

 هــذه العبــارة علــى مخطــوط مصــحف شــریف محفــوظ فــي قســم المخطوطــات بمكتبــة الملــك عبــد العزیــز، تحــت رقـــم

  .١)م١٧٢٥/هـ١١٣٧( ، ومؤرخ بسنة)٤٩٥٣(

 :طرق تأریخ المصاحف موضوع الدراسة )٢(

. نسـخهم لتلـك المصـاحف موضوع الدراسة عند قیامهم بالتوقیع علـى أعمـالهم أن یـذكروا تـاریخ اطونالخطَّ  حرص

، حیـث ظهـرت فـي مصـحف واحـد فقـط، اجلة بـالیوم والشـهر والسـنة أرقاًمـوأول ما یلفـت النظـر هـو قلـة التـواریخ المسـ

، وتجــدر اإلشــارة إلــى أن خطــاط المصــحف الســالف الــذكر قــد قــام باســتخدام أســلوب غیــر )٥( وهــو المصــحف رقــم

ویالحــظ أنــه شــاع اســتخدام هــذه الطریقــة فــي ). ل( حــرفمــألوف وهــو اختصــار شــهر شــوال إلــى رمــز حرفــي وهــو 

 ومـن الجـدیر بالـذكر أنـه كانـت. ٢النقوش الكتابیة اإلسالمیة على العمائر والنقوش الشاهدیة في عصر األسرة العلویة

الســـمة الغالبــة فـــي تســجیل تـــواریخ تلــك المصـــاحف، تســـجیلها بــالحروف العربیـــة، ســواء بـــذكر الیــوم مـــن أیـــام  كانــت

، ١( أو بالسنة فقط كما في المصـاحف أرقـام) ١٥، ١٤، ١٢، ١١( شهر والسنة كما في المصاحف أرقاماألسبوع وال

ویالحظ أنه عند تأصیل ورود التاریخ بالحروف العربیة فقط نجـد أن هـذا األسـلوب قـد ظهـر . )٢٠، ١٩، ١٠، ٧، ٤

 ، واآلخـر مـؤرخ بسـنة)م١٤٧١/هــ٨٧٦( على نقوش كتابیة فـي محـراب مسـجد العـالي فـي ُعمـان، أحـدهم مـؤرخ بسـنة

ــــــى مخطوطــــــات مصــــــاحف شــــــریفة مؤرخــــــة بالســــــنوات. ٣)م١٥٠٣/هـــــــ٩٠٩( ــــا جــــــاء عل  ،)م١٥٨٨/هـــــــ٩٩٧( كمــ

ــ٤)م١٧٨٠/هـــ١١٩٥( ، )١٨، ١٣، ٩، ٨، ٦، ٣، ٢( تســجل الســنة فقــط باألرقــام كمــا فــي المصــاحف أرقــام ا، وأحیاًن

، مـؤرخ )٢٨٢( قصـر المنیـل تحـت رقـم ویالحظ أن هذه الطریقة قـد ظهـرت علـى مخطـوط مصـحف محفـوظ بمتحـف

، ١٦( كمــا فــي المصــاحف أرقــام اجل التــاریخ بــالحروف واألرقــام مًعــ، وفــي أحــوال نــادرة یســ٥)م١٥٦٤/هـــ٩٧٢( بســنة

 وقد استخدمت هذه الطریقة في نقش كتابي یعلو محراب مسجد األغبري بمدینة سمائل في ُعمـان، مـؤرخ بسـنة). ١٧

 ، مـؤرخ بسـنة)٢٧( لى مخطوط مصحف محفوظ بدار الكتب المصریة تحت رقمكما وردت ع. ٦)م١٨٢٩/هـ١٢٤٥(

 ، مــؤرخ بســنة)٤٨٥٧( ، ومخطــوط مصــحف محفــوظ بمكتبــة الملــك عبــد العزیــز تحــت رقــم٧)م١٥٨٠/هـــ٩٨٨( بســنة

  .٨)م١٧٧٦/هـ١١٩٠(

 :الخطاطون )٣(

ـــت مصـــاحف المجم ین ، وفیمـــا یلـــي عـــرض ألســـماء هـــؤالء الخطـــاطوعـــة بالعدیـــد مـــن توقیعـــات الخطـــاطینحفل

  ):١ملحق رقم(ووظائفهم وألقابهم ومواطنهم األصلیة فضًال عن أسماء أساتذتهم الذین تعلموا على أیدیهم الخط 

                                                             
 .٥٠، ٤٤، المصاحف ، مجموعةمحمد فراج ١
، "دراســة فنیــة أثریــة" النقــوش الكتابیــة علــى عمـائر مدینــة القــاهرة فــي القــرن التاسـع عشــر"، بركــات مصـطفى :راجــع. لمزیـد مــن التفاصــیل ٢

، دهشــان ســهیر جمیــل؛ ٢٥٦-٢٥٥، )م١٩٩١ثــار اإلســالمیة، كلیــة اآلثــار، جامعــة القــاهرة، رســالة دكتــوراة غیــر منشــورة، قســم اآل(

 .٣٥، )م٢٠١٥مؤسسة بن خلدون، : القلیوبیة( دراسة لعمائر غیر مسجلة آثار ،عمائر إسالمیة من عصر األسرة العلویة
 .٨٢إیروس، الكتابات، . د ٣
 .٤٣٦، ٤٣٣، ٣٨٣، ٣٨١، فن التذهیب، شادیة الدسوقي ٤
 .٣٧٤، ٣٧٢، فن التذهیب، شادیة الدسوقي ٥
 .٩٩-٩٨إیروس، الكتابات، . د ٦
 .٣٧٦، ٣٧٥، فن التذهیب، شادیة الدسوقي ٧
 .٦٨، ٦٠، المصاحف ، مجموعةمحمد فراج ٨
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المــؤرخ ) ١لوحـة رقـم( )١( كــان أحـد تالمیـذ حمــدي أفنـدي، ونـص علــى ذلـك بالمصـحف رقــم :إبـراهیم شـامدي .١

 ."إبراهیم شامدي من تالمیذ حمدي أفندي: "بصیغة) م١٧٦٥/هـ١١٧٩( بسنة

 ، والمـؤرخ بسـنة)١١لوحـة رقـم( )١١( وذكـر ذلـك بالمصـحف رقـم". الشبكشي"أطلق علیه  :إبراهیم خلیل وهبي .٢

 ".إبراهیم خلیل وهبي الشهیر بالشبكشي" :بصیغة) م١٨٦٤/ه١٢٨١(

وهو من تالمیذ الحاج حافظ عبد الرحمن الشكري، وسـجل ذلـك فـي المصـحف . ١من بوردور :إبراهیم الوصفي .٣

الحــاج إبــراهیم الوصــفي مــن البــوردوري مــن " :بصــیغة) م١٨٠٩/ه١٢٢٤( المــؤرخ بســنة) ٢ة رقــملوحــ( )٢( رقــم

 ".تالمیذ الحاج حافظ عبد الرحمن الشكري

وذكـر ذلـك فـي . وهو من تالمیذ محمد الوصـفي المشـتهر بكبـه جـي زاده. بزاهد األستانة اشتهر :أحمد العریف .٤

أحمـد العریـف بزاهـد األسـتانة ومـن " :بصیغة) م١٨٣٨/ه١٢٥٤( المؤرخ بسنة) ٤لوحة رقم( )٤( المصحف رقم

ومحمــد الوصــفي المعــروف بكبــة جــي زاده كــان أحــد خطــاطي ". تالمیــذ محمــد الوصــفي المشــتهر بكبــه جــي زاده

، وقــد )م١٧٦٧/هـــ١١٨١(تتلمــذ علــى یدیــه الســلطان محمــود الثــاني، ونــال إجــازة الخــط ســنة . الســراي العثمــاني

لشـریفة وصـل عـددها إلـى قطعة، باإلضافة إلـى أنـه نسـخ العدیـد مـن المصـاحف ا) ٢٠٠٩( غت كتاباته حواليبل

 .٢)م١٨٣١/هـ١٢٤٧(توفي سنة . عشرین مصحف

، )م١٨٦٨/هــ١٢٨٥(المصریة في سـنة  كأحد ضابطان العساكر اعسكریً  اغل منصبً یش كان :زاهد بكیر أفندي .٥

ضـــابطان العســــاكر  نـــدي زاهــــد أحـــدبكیـــر أف: "بصــــیغة) ١٥لوحـــة رقـــم(  )١٥( وورد ذلـــك فـــي المصـــحف رقــــم

 ".المصریة

 المـــؤرخ بســـنة) ١٨لوحـــة رقـــم (  )١٨( ، وذكــر ذلـــك فـــي المصـــحف رقــم٣مـــن كوتاهیـــة :وصـــفي علـــي حـــافظ .٦

 ".حافظ على وصفى كوتاهیة لى: "بصیغة) م١٨٧٧/ه١٢٩٤(

ط هــو أحــد تالمیــذ الخطــاط عمــر الوصــفي، وكــان الخطــاط األخیــر أحــد أســاتذة الخــط فــي الــبال :حــافظ محمــد .٧

. الهمایوني، وتعلـم علـى یدیـه العدیـد مـن الخطـاطین، مـن بیـنهم الخطـاط مصـطفى حلمـي المعـروف بحكـاك زاده

، )٦لوحـة رقـم( )٦( وورد ذلك في المصـحف رقـم. ٤، ودفن في قره أحمد بأسكدار)م١٨٢٤/ه١٢٤٠( توفي عام

 ".فيالسید حافظ محمد من تالمیذ عمر الوص: "بصیغة) م١٨٥٢/ه١٢٦٩( ، والمؤرخ بسنة)٦رقم

 وكـان مـن تالمیـذ عمـر الزهـدي، وقـد نـص علـى ذلـك فـي المصـحف رقـم. تلقب بحافظ القرآن :حسین الحسني .٨

حســین الحســني بحــافظ القــران مــن تالمیــذ عمــر : "بصــیغة) م١٨٣٠/ه١٢٤٦( المــؤرخ بســنة) ٣لوحــة رقــم( )٣(

                                                             
الشـمال  یحـدها مـن. تقع على شاطئ بحیرة بوردور في جنوب غرب تركیا. هي إحدى المدن التركیة ):Burdur: بالتركیة( مدینة بوردور ١

من التفاصیل  ولمزید .ومدینة أنطالیامدینة دنیزلي ومدینة أفیون ومدینة قره حصار، ومن الشرق مدینة إسبرطة، ومن الجنوب مدینة موغال 

دار ابـن حـزم، : بیـروت( اتعصـام محمـد الشـحاد: موسـتراس، المعجـم الجغرافـي لإلمبراطوریـة العثمانیـة، ترجمـة وتعلیـق. س: انظـر. عنهـا

 .١٧٣، )م٢٠٠٢
، )م٢٠١٥، امـة للكتـابالهیئـة المصـریة الع: القـاهرة( الخط العربـي المدرسـة العثمانیـة ، فنحسنین ولید سید ؛٣٥٣، الخط ، مصورناجي ٢

١٤٣. 
ُبنیت عند سفح هضبة بین نهري َأطره نـوس جـابي وُبورسـك . تقع في غرب تركیا، وهي عاصمة محافظة كوتاهیة ):Kutahia( كوتاهیة ٣

 .٤٢٩-٤٢٨موستراس، المعجم، : انظر. جابي
المركــز : القــاهرة( الصفصــافي أحمــد القطــوري: مراجعــة ســامیة محمــد جــالل،: ، الخــط والخطــاطون، ترجمــة وتقــدیمبیــدابیش حبیــب أفنــدي ٤

 .٢٤٠ ،)م٢٠١٠ القومي للترجمة،
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ـــك  للخطـــاط عمـــر الرفعتـــي اعمـــر الزهـــدي فنجـــد أنـــه كـــان تلمیـــذً  ونظـــرًة ألســـتاذه". الزهـــدي ، وقـــد نـــص علـــى ذل

، ومحفــوظ فــي مصــاحف تیمــور بــدار الكتــب المصــریة )م١٨٣٥/هـــ١٢٥١( بمصــحف شــریف قــام بنســخه ســنة

یوجـد لهـذا الخطـاط ، كمـا )كتبه الفقیر عمر الزهدي من تالمیذ عمـر الرفعتـي( :، بصیغة)١٢٩(تحت رقم حفظ 

الملــك عبــد اهللا بــن عبــد العزیــز تحــت ، محفــوظ بمكتبــة )م١٨٤٣/ هــــ١٢٥٩( بســنة اخــر مؤرًخــآ ااألخیـر مصــحفً 

 .١)١( رقم

ونـص علـى . ٢"نـازاللي" نسـخ مصـحف الدراسـة فـي مدینـةب قـام .الوصـفي هو أحد تالمیذ علي :سلیمان یساري .٩

 :بصیغة) م١٨٦٦/ه١٢٨٣( ، والمؤرخ بسنة)١٣لوحة رقم( )١٣(ذلك في المصحف رقم

فــي هــذا المقــام إلــى أن أســتاذه علــي  تجــدر اإلشــارةو ". الوصــفي بنــازاللى یســارى مــن تالمیــذ علــي ســلیمان كتبــه"

: ، األول)م١٩/ه١٣(خــالل القــرن " يالوصــف علــي"ثــة خطــاطین كــانوا یحملــون اســم الوصــفي قــد یكــون أحــد ثال

ــــعلـــي وصـــفي الـــذي تتلمـــ الـــبالط  الخـــط فـــي ، وكـــان أحـــد أســـاتذة٣"الظ" ذ علـــى یـــد عمـــر وصـــفي المعـــروف  بـ

 امدرًســ اكــان یعمــل أیًضــ والثــاني، ٤)م١٨٣٧/هـــ١٢٥٣( ، وقیــل ســنة)م١٨٣٦/هـــ١٢٥٢( تــوفي ســنة. الهمـایوني

علـى مصـحف  كمـا هـو مسـجل ، وكان أحد تالمیذ المرحـوم الحـاج محمـد الهاشـمباستانبول في السراي السلطاني

أیـــوب : "، وذلـــك بصـــیغة)م١٧٨٧/هــــ١٢٠٢( ، ومـــؤرخ بســـنة)٢٤٨( محفـــوظ بمتحـــف قصـــر المنیـــل تحـــت رقـــم

/ المرحـوم علـي الوصـفي خواجـة سـراي السـلطاني/ مد الحلمي القسـطموني ثـم مـن تالمیـذمن تالمیذ مح/ العارف

قبــــل ســــنة علــــى ذلــــك فإنــــه یمكــــن تــــرجیح وفاتــــه  ا، وبنــــاءً ٥..."ثــــم مــــن تالمیــــذ المرحــــوم الحــــاج محمــــد الهاشــــم

هـو الخطـاط علــي الوصـفي تلمیـذ أحمـد الحفظـي، وســجل ذلـك علـى مصـحف قــام  والثالـث). م١٧٨٧/هــ١٢٠٢(

ـــم)م١٨٥٤/هــــ١٢٧٠( ســـنة بنســـخه ـــة تحـــت رق ـــة الملـــك عبـــد اهللا بـــن عبـــد العزیـــز الجامعی  ، ومحفـــوظ فـــي مكتب

)٦)٥٣١. 

وسـجل ذلـك فـي . وكـان مـن تالمیـذ الخطـاط حـافظ عثمـان المشـتهر بقـایش زاده. من بـوردور بتركیـا :علي رضا .١٠

ا مـن البـوردوري الحاج علـي رضـ" :بصیغة) م١٨٦٧/ه١٢٨٤( ، مؤرخ بسنة)١٤لوحة رقم( )١٤(المصحف رقم

عثمـان نـوري  وعـن أسـتاذه حـافظ عثمـان البـوردوري، هـو". ادهذ ٧من تالمیذ الحاج حافظ عثمـان المشـتهر بقـایش

                                                             
 .٢٣١، ٨٧، المصاحف مجموعة، محمد فراج ١
 .٤٧٨موستراس، المعجم، : راجع. تقع شرق مدینة آیدین). األناضول(یة مدینة في تركیا اآلسیو  ):nazilli(نازللي  ٢
  :راجع. قوم قوقازي یعیش قسم منهم في الشمال الشرقي في تركیا ٣

Emrullah İşler & Yard . Doç. İbrahim Özay, Türkçe _ Arapça kapsamlı Sözlük,  Kalkan Matbaacılık, 1. 
(Baskı,  2008), 756.  

 Kemal, M., Son Hattatlar (Istanbul, 1955), 43 ؛٢٤٢، الخط، حبیب أفندي؛ ٣٤٧، تاریخ الخط، محمد طاهر ٤
  .٤٤١، ٢٦٩، فن التذهیب ، شادیة الدسوقي ٥
 .٢٣٤-٢٣٣، ٩٥-٩٤، المصاحف ، مجموعةمحمد فراج ٦
وتعني القدة . كلمة تركیةا یرى فریق آخر أنها اختلفت اآلراء حول أصل هذه الكلمة، فقد ذهب فریق إلى أنها  لفظة فارسیة ، بینم :قایش ٧

. ٤٤٨-٤٤٧ ،، الثقافة التركیةأكمل الدین: راجع. القدة أو قطعة الجلد التي تستخدم في سن أمواس الحالقة، وفي أغراض أخرى

افظ عثمان كان على الرجل الذي یقوم بصناعة أو بیع القایش، ونعتقد أن والد الخطاط حا تكون تلك اللفظة قد أطلقت أیضً  ویرجح أن

 لجلد، لذا أصبح لقب الشهرة دلیًال یمتهن هذه الحرفة آنذاك، وربما یكون السبب وراء تلقبه بهذا اللقب إلى أنه قد اشتهر بالكتابة على ا

 ".ابن قایش"أي " قایش زاده"على براعته بالكتابة على الجلد؛ واشتهر الخطاط المذكور بلقب 
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. وحصــل علــى اإلجــازة بالمداومــة علــى درس الشــیخ حــافظ شــاكر أفنــدي ،)م١٨٤٢/هـــ١٢٥٨( ولــد ســنة. أفنــدي

ــ(للكتــب  اي، وقــد عمــل حافًظــخطــي الثلــث والنســخ علــى یــد شــوقي أفنــدتعلــم  فــي المكتبــة الملحقــة بجــامع ) اأمیًن

ت واألنعـــام فــي حــي آق ســـراي باســتانبول، وقــام بكتابـــة القــرآن الكــریم ودالئـــل الخیــرا .١برتونیــال والــدة الســـلطان

ـــــيواألوراد وغیرهـــــا، و  ـــــه فـــــي فـــــن الخـــــط العرب ـــــذهیب بجانـــــب براعت ـــــد والت ـــــي فنـــــي التجلی ـــــرع ف ـــــوفي ســـــنة. ب  ت

علــى مصــحف شـریف محفــوظ فــي جامعــة میتشــغن  ا توقیـع لهــذا الخطــاطهــذا وقــد وصــلن .٢)م١٩١٥/هــ١٣٣٣(

بـوردوري الفقیـر الحقیـر نـوري : "بصـیغه) م١٨٩٢/هــ١٣٠٩(األمریكیة، نسـخه فـي أواخـر شـهر ذي الحجـة سـنة 

 . ٣"عثمان المشتهر الحافظ القرآن بقایش زاده

وســـجل ذلـــك فــــي ) م١٨٧٤/ه١٢٩١( بالمـــدارس المصـــریة ســـنة اكـــان یعمـــل خطاًطـــ :علـــي ســـالم العطـــار .١١

 ".على سالم العطار خطاط بالمدارس المصریة" ):١٧لوحة رقم) (١٧( المصحف رقم

أحـد تالمیـذ الخطـاط مصـطفى المعـروف بحكـاك زاده، وسـجل ذلـك فـي المصـحف  هـو :قیم زاده محمد صـالح .١٢

ـــم یـــذ قـــیم زاده محمـــد صـــالح مـــن تالم: "بصـــیغة )م١٨٦٣/ه١٢٨٠( ، والمـــؤرخ بعـــام)١٠لوحـــة رقـــم( )١٠( رق

هـو مـن تالمیــذ  .حلمـي حكـاك زاده اإلشـارة إلـى أن الخطــاط مصـطفى وتجـدر ".مصـطفى المعـروف بحكـاك زاده

، والكائنـة بجـوار ٥"بـزم عـالم"  ٤للخـط فـي مدرسـة الوالـدةا ، وقـد عمـل معلًمـ"الظ عمـر" ور بــعمر الوصفي المشه

 .٦)م١٨٥١/ه١٢٦٨(ة توفي سن. وقد نال رعایة السلطان محمود الثاني. قبر السلطان محمود

وهو مـن تالمیـذ إبـراهیم الشـوقى أفنـدى، وسـجل ذلـك فـي مصـحف . زاده يعرف بمفتكان یُ  :محمد جالل الدین .١٣

 ذاده يمحمــد جــالل الــدین بمفتــ: "بصــیغة) ١٩لوحــة رقــم( )١٩المصــحف رقــم( )م١٨٧٨/ه١٢٩٦( مــؤرخ بســنة

فـي دار الكتـب المصـریة مخطـوط  ایوجـد أیًضـوتجـدر اإلشـارة إلـى أنـه ". وهو مـن تالمیـذ إبـراهیم الشـوقى أفنـدى

، وهـو السـید مجیـب مصـطفى )م١٨٢٩/هــ١٢٤٥( مصحف قام بنسخه أحد تالمذة الخطاط إبراهیم الشوقي سنة

 .٧بن حسن

، )١٦لوحـة رقـم(  )١٦( مـؤنس وسـجل ذلـك علـى المصـحف رقـمفنـدي كان من تالمیذ محمـد أ :محمد  حلمي .١٤

قصـــیر مـــن تالمیـــذ محمـــد أفنـــدي محمـــد حلمـــي المقـــر بالـــذنب والت: "بصـــیغة) م١٨٧٠/ه١٢٨٧( المـــؤرخ بســـنة

. ومحمد أفندي مؤنس هو شیخ الخطاطین المصریین في زمنـه، ویعـد رأس المدرسـة الخطیـة فـي مصـر. "مؤنس

                                                             
وتم  .د العزیزبأمر من السلطانة برتونیال زوجة السلطان محمود الثاني ووالدة السلطان عب) م١٨٦٩/هـ١٢٨٥( ُبني هذا المسجد سنة ١

   http://www.wdl.org  ).م١٨٧١/هـ١٢٨٧( االنتهاء من بنائه في عام

  

 2 Kemal, Son,  253. 
 3 http://babel.hathitrust.org. 

 .١٤٥؛ حسنین، فن الخط، ٢٤٣بیدابیش، الخط،  ٤
 ؛)م١٨٥٣/هــ١٢٦٩( مـن رجـب سـنة ٢٢توفیـت فـي . ٣٠٠الكـردي، تـاریخ، : انظـر). األول( والـدة السـلطان عبـد المجیـد خـان: بزم عـالم ٥

  Goodwin, Godfrey, The private world of ottoman women (London,saqi Essentials,2006), 157: راجع
  .١٤٥، فن الخط، ولید سید؛ ٢٤٣، الخط، حبیب أفندي ٦
، )١٠٧( تحـت رقـم حفـظ) مصـاحف طلعـت( محفـوظ فـي دار الكتـب المصـریة. ورقـة) ٣٠٥(یتـألف مـن . مخطوط مصحف غیر منشور ٧

 ).٢٤٤٩٧( ورقم میكروفیلم
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، ومــن آثــاره الخطیــة كراســة فــي ١تعلــم الخــط علــى یــد والــده إبــراهیم أفنــدي مــؤنس. ولــد فــي القــاهرة، وترعــرع فیهــا

طبعــت بالفوتولیطوغرافیــا، صــناعة ســعادة ) مجمــوع مشــوق بــالخط الُســلس والنســخ( ســخ بعنــوانخطــي الثلــث والن

ــــى، بالمطبعــــة المیریــــة ببــــوالق مصــــر المحمیــــة ســــنة ــــل مطبعــــة بــــوالق، الطبعــــة األول ــــك وكی  محمــــد حســــني ب

المیـزان المــألوف فـي وضـع الكلمــات والحـروف لخطــي ( ، وكتـاب ألفـه فــي الخـط، وسـماه بـــ٢)م١٨٩٢/ه١٣٠١(

ـــــث والنســـــخا  تـــــوفي ســـــنة. ٣بـــــأمر مـــــن علـــــي مبـــــارك) م١٨٦٨/ه١٢٨٤( ، والمطبـــــوع فـــــي القـــــاهرة عـــــام)لثل

 .٤)م١٩٠٠/ه١٣١٨(

كــان مــن . هــو محمـد الخلوصــي الوصـفي المعــروف بجــالل الـدین :محمـد الخلوصــي الوصــفي بجــالل الــدین .١٥

أفنـدي، ونـص علـى ذلــك  تالمیـذ إبـراهیم الشـوقي أفنـدي الــذي هـو مـن تالمیـذ أحمــد الـذهن العریـف بعبـد الوهــاب

محمـــد الخلوصـــي : "، وذلـــك بصـــیغة)م١٨٨٣/ه١٣٠١( ، والمـــؤرخ بســـنة)٢٠لوحـــة رقـــم( )٢٠( المصـــحف رقـــم

الوصــفي بجــالل الــدین مــن تالمیــذ ابــراهیم الشــوقي أفنــدي وهــو مــن تالمیــذ أحمــد الــذهن العریــف بعبــد الوهــاب 

 ".أفندي

 ط أمـین البهجـت، وورد ذلـك فـي المصـحف رقـمكـان أحـد تالمیـذ الخطـا :محمد صالح الكوملحنوني بن عمـر .١٦

بمحمــد صــالح الكوملحنــوني ابــن عمــر وهــو " :بصــیغة) م١٨٦٤/ه١٢٨١( ، ومــؤرخ بســنة)١٢رقــم لوحــة( )١٢(

 ".من تالمیذ امین البهجت

 ، ومــؤرخ بســنة)٧لوحــة رقـم( )٧(، وســجل ذلـك بالمصــحف رقـم"بــاذاني زاده" اشــتهر بلقـب :الســروري ىمصـطف .١٧

 ".مصطفي السروري المعروف باذاني زاده: "ةبصیغ) م١٨٥٣/ه١٢٧٠(

ــــ .١٨ ــــي ىیحی ــــل أغــــا :حلم ــــد فــــي اســــتانبول ســــنة. هــــو ابــــن حــــاجي خلی  ، وتــــوفي ســــنة)م١٨٣٣/هـــــ١٢٤٩( ول

، وتعلم الثلث والنسـخ علـي )م١٨٦١/هـ١٢٧٧( نال إجازة الخط من أحمد حازم أفندي سنة). م١٩٠٧/هـ١٣٢٥(

؛ ٦قلم الجریدة النظامیة لنظـارة الحربیـة فـي العصـر العثمـاني، وخلیل زهدي، كما أنه عمل في ٥یدي هاشم أفندي

ـــــذا فقـــــد اقتـــــرن باســـــمه لقـــــب٦العثمـــــاني ـــــز مـــــن األقـــــالم الحربیـــــة( ؛ ل فـــــي مصـــــحف قـــــام بنســـــخه ســـــنة ) الممی

بـرع هـذا الخطـاط فـي وقـد . ٧)١٨١٠٩(، ومحفوظ بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة تحت رقـم)م١٨٧٧/هـ١٢٩٤(

مصـحفان مـن مصـاحف الدراسـة، : ، مـنهماوالي خمسة وعشرین مصحفً قام بنسخ حكتابة خطي الثلث والنسخ، و 

                                                             
 عربــي وأعالمــه العظــام عبــر التــاریخ، حرفنــا الســرحان ؛ أحمــد عبــد اهللا٣٥٠، مصــور الخــط، نــاجي؛ ٣٥٦، تــاریخ الخــط، محمــد طــاهر ١

 .١٨٣، )م١٩٨٩دار البیادر،  :الجیزة(
ـــي" ، دیـــوان الخـــط العربـــي فـــي مصـــرحســـن محمـــدو ، عـــزب خالـــد ٢  دراســـة وثائقیـــة للكتابـــات وأهـــم الخطـــاطین فـــي عصـــر أســـرة محمـــد عل

 .٢٢٠ ،)م٢٠١٠مكتبة اإلسكندریة،بمركز الخطوط  :اإلسكندریة(
 .١٨٣،، حرفنا العربيأحمد عبد اهللا؛ ٣٥٠، مصور الخط ، ناجي؛ ٣٥٦، تاریخ الخط ، محمد طاهر ٣
 .٢٢٠عزب، دیوان الخط ، خالد  ٤
في الكتابة حتى تم  ىخط الثلث والنسخ والطغراء، وترق للخطاط مصطفى راقم أفندي، برع في كتابة اهو محمد هاشم أفندي، كان تلمیذً  ٥

 ٢٢توفي في . رتبة األستاذیة حتى صار كبیر رسامي العملة في الضربخانة العامرة تعیینه ضمن رسامي السكة الهمایونیة، وحصل على

  ..Kemal, Son, 253: عراج). م١٨٤٥/هـ١٢٦١( ى األخر سنةجماد

  .١٥٥، ، فن الخطولید سید ٦
 .٤٧٣، ٤٧١ ،٢٥٤ ،، فن التذهیبشادیة الدسوقي ٧
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ــــــحف رقــــــــم( )م١٨٥٤/ه١٢٧١( أحـــــــدهما مــــــــؤرخ بســــــــنة ــــــة رقــــــــم( )٨المصــ ــــــنة)٨لوحــ ــــــر مــــــــؤرخ بســ  ، واآلخــ

 ، ومصـــــــحف ســـــــبق اإلشـــــــارة إلیـــــــه مـــــــؤرخ بســـــــنة)٩لوحـــــــة رقـــــــم( )٩المصـــــــحف رقـــــــم( )م١٨٦٣/ه١٢٨٠(

، باإلضـافة إلـى المصـحف المحفـوظ فـي متحـف ١، ومحفوظ بمتحف الفن اإلسـالمي بالقـاهرة)م١٨٧٧/هـ١٢٩٤(

 .٢)م١٨٨٨/هـ١٣٠٦( اآلثار اإلسالمیة بتركیا ومؤرخ بسنة

ونـص علـى . كـان مـن تالمیـذ علـي الشـكريو  .٣)Urgub( أوركـوب ینسـب إلـى بلـدة :یوسف سعدي أوركوبي .١٩

كـوبي مـن یوسف سعدي أور : "بصیغة) م١٨٤٧/ه١٢٦٤( المؤرخ بعام) ٥لوحة رقم( )٥(ذلك في المصحف رقم

 ".تالمیذ علي الشكري

 :المذهبون  )٤(

مصـحف مـن مصـاحف الدراسـة مـؤرخ  قـام بتـذهیب) م١٨/ه١٢( وصلنا اسم مذهب واحد فقط من مـذهبي القـرن

، ونســخه الحــاج حــافظ عثمــان المشــهور بقــایش زاده كمــا ســبق القــول، ووقــع المــذهب فــي )م١٨٦٧/ه١٢٨٤( بســنة

تــذهیب المجلـد فوجــه " :بصـیغة) ١٤( الخطــاط فـي خاتمــة المصـحف رقــمالحشـوتین الموجــودتین بـأعلى وأســفل توقیـع 

كـان یعمـل . توقیـع المـذهب أنـه بـوردوري األصـل ویتضـح مـن. النقشـبندي ٤بطریـق/ ذاد محمـد النـوري بـوردوري/ إمام

 .٥واتبع إحدى الطرق الصوفیة وهي الطریقة النقشبندیة ،في مهنتي التجلید والتذهیب معاً 

 :األدعیة الدینیة )٥(

مصاحف الدراسة بالعدید من األدعیة الدینیة، حیث كان معظمها عبارات دعائیـة لطلـب  توقیعات خطاطي حفلت

، وبعبـارة )٣( فـي المصـحف رقـم) غفر اهللا لهما وسـتر عیوبهمـا( المغفرة والرضوان من اهللا تعالى، وقد وردت بصیغة

غفــر اهللا لهمــا ولجمیــع مــن اتبــع ( ، وبصــیغة)١٦، ١٤، ١٠( بالمصــاحف أرقــام) غفــر اهللا ذنوبهمــا وســتر عیوبهمــا(

 بالمصـاحف أرقـام) للمسـلمین أجمعـین( غفر اهللا لـه ولوالدیـه ولجمیـع المسـلمین(، وبعبارة )٦( بالمصحف رقم) بالقرآن

) غفر اهللا لهما ولوالدیهما وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسـلمات األحیـاء مـنهم واألمـوات( ، وبصیغة)١٥، ١١(

غفـر اهللا الهـادي ( ، وبصـیغة)١٣( بالمصـحف رقـم) غفـر اهللا لنـا وللنـاس أجمعـین(، وبعبـارة )١٢( مصحف رقـمفي ال

ه منبـع اإلحسـان والغفـران لطـف ربـه المنـان إنـ اراجًیـ( ، وبصـیغة)١٩( ي المصـحف رقـمفـ) ولجمیع المؤمنین أجمعـین

ــ اللهــم اغفــر لكاتبــه وقارئــه (، وبعبــارة )١٨(بالمصــحف رقــم) شــفاعة مهــبط الفرقــان فــي یــوم الحشــر والمیــزان اومناجًی

                                                             
 .٤٧٣، ٤٧١، ٢٥٤، فن التذهیب، شادیة الدسوقي ١
 .١٥٥فن الخط ،  ،ولید سید ٢
، واألخـرى هـي )Tioplitza(فـي والیـة نـیش، وعلـى نهـر ) فـي صـربیا احالًیـ( اسم لبلدتین في تركیا، إحداهما تقع في تركیـا األوروبیـة هو ٣

  .١١٩موستراس، المعجم، : راجع. في والیة قره مان) األناضول( بلدة في تركیا اآلسیویة
الهیئـة المصــریة  :القـاهرة( ، التعریـف بمصـطلحات صـبح األعشـىالبقلـي محمـد قنــدیل: راجـع. هـو المسـلك الـذي یتبعـه الصـوفي: الطریـق ٤

 .٢٣١، )م١٩٨٣العامة للكتاب، 
وذاع صـیتها فـي مـواطن التـرك بأسـرها وعمـت  ء، وقد نشأت فـي المشـرق اإلسـالمي،هي طریقة مشهورة لدى الترك والعرب على حد سوا ٥

وخراسـان وكـذا المنـاطق الهندیـة، وبعـد أن دالـت دولـة السـالجقة وقامـت علـى أنقاضـها الدولـة  منـاطق حكمهـم مـن بـالد مـا وراء النهـر

تنسـب النقشـبندیة إلـى الشـیخ محمـد . العثمانیة فمـا كـان مـن التـرك سـوى أن یحـافظوا علـى الطریقـة النقشـبندیة التـي حظیـت باهتمـامهم

، النقشبندیة نشأتها وتطورها لدى عبد العال بدیعة محمد: انظر. ، والخالدیةبهاء الدین نقشبند، كما ُعرفت أیضًا بالمجددیة، والفاروقیة

 .٥-٤، )م٢٠٠٩الدار الثقافیة للنشر، ( الترك
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٤٤ 
 

) جزانـا اهللا تعـالى أفضـل مـا جـوزي المؤمنـون یـوم یقـوم الحسـاب( ، وبعبـارة)٥( في المصـحف رقـم) ولجمیع المسلمین

، ومنهــا یــد مــن النقــوش الكتابیــة اإلســالمیةومــن المالحــظ أنــه وجــدت تلــك العبــارات علــى العد). ٢٠( بالمصــحف رقــم

ونقـش شـاهدي فـي قریـة  ،١)م٨٧٤/هــ٢٦١( نقـش شـاهدي مـن أسـوان مـؤرخ بسـنة: ولـیس الحصـرعلى سـبیل المثـال 

، ونقـش كتـابي علــى المـدخل الشــرقي بجـامع دومقســیس ٢)م١٣٣٦/هـــ٧٣٧( منیـة المرشـد مركــز مطـوبس مــؤرخ بسـنة

 ،٤)م١٨٥٩/هــ١٢٧٦( ونقش تجدید مقصورة ضریح الجیشي بـدمنهور مـؤرخ بسـنة ،٣)م١٨٠٢/هـ١٢١٧( مؤرخ بسنة

ــــاتون( ونقــــــش شــــــاهدي لـــــــ ــــا خــ ــ ــــــي تــــــرب المجــــــاورین، مــــــؤرخ بســــــنة) بنب ــــا الســــــلحدار ف ــــــي مــــــدفن ســــــلیمان أغــ  ف

عن ذلك فقـد وردت تلـك األدعیـة الدینیـة علـى أمثلـة عدیـدة مـن مخطوطـات المصـاحف  فضًال . ٥)م١٨٦٠/هـ١٢٧٧(

 بــد العزیــز تحــت رقــمالشــریفة، ومنهــا علــى ســبیل المثــال مخطــوط مصــحف محفــوظ فــي مكتبــة الملــك عبــد اهللا بــن ع

، )٢٧( ، ومخطــوط مصــحف محفــوظ بــدار الكتــب المصــریة تحــت رقــم٦)م١٥٤٦/هـــ٩٥٣( ، ومــؤرخ بســنة)٣١٦٩(

، ومخطـوط مصـحف محفـوظ فـي المكتبـة المركزیـة بجامعـة قـاریونس بمدینـة بنغـازي ٧)م١٥٨٠/هــ٩٨٨( ومؤرخ بسنة

  .٨)م١٧٨٠/هـ١١٩٤( ، مؤرخ بسنة)١٣٦( تحت رقم

 :الصالة على النبي )٦(

 :صـــیغة نجــد حیــث مختلفــة بأســالیب المجموعــة بمصــاحف توقیعــات الخطــاطین فــيلنبــي ا علــى الصــالة وردت

 المـذنبین علـى ومـاجرت الـدیم أنهلـت وأصـحابهما آلـه وعلـى والشـیم األخـالق بأفضـل الموصـوف محمد على الصالة(

 وصــیغة ،)١٦، ١٤، ٢ (:ماأرقــ المصــاحف فــي) نبیــه علــى امصــلیً : (وصــیغة) ١(رقــم المصــحف فــي) الكــرام أذیــال

 رحمـة أرسـله من على الصالة( وعبارة ،)٤( رقم بالمصحف) وأصحابه آله وعلى الكریم رسوله على والسالم الصالة(

 األنـام خیـر علـى والسـالم  الصـالة( وصـیغة ،)٦( رقـم المصـحف فـي) السـالم سبل اتبعوه الذین وأصحابه وآله لألنام

 الطیبـین وأصـحابه آلـه وعلى محمد نبیه ىعل امصلیً ( وصیغة ،)٧( رقم بالمصحف) الكرام البرره وأصحابه آله وعلى

 رقــم المصــحف فــي) الطــاهرین الطیبــین وآلــه محمــد نبیــه علــى امصــلیً ( وصــیغة ،)٨( رقــم المصــحف فــي) الطــاهرین

) اإلســـالم فـــي كـــالنجوم الـــذین وأصـــحابه آلـــه وعلـــى األنـــام ســـید محمـــد رســـوله علـــى والســـالم الصـــالة( وعبـــارة ،)٩(

 علــى اهللا صــلى( وصــیغة ،)١٧، ١١( :أرقــام بالمصــاحف) وســلم علیــه اهللا صــلى( وصــیغة ،)١٠( رقــم بالمصــحف

اللهـم صـل وسـلم علـى سـیدنا ( ، وعبـارة)١١( رقـم المصـحف فـي) وسـلم وصـحبه آلـه وعلـى األمـي النبـي محمد سیدنا

لســالم علــى ســیدنا محمــد وعلــى آلـــه الصــالة وا( ، وصــیغة)١٢( فــي المصــحف رقــم) محمــد وآلــه وصــحبه أجمعــین

، ١٥( بالمصـاحف أرقـام) علـى صـاحبه أفضـل الصـالة والسـالم( ، وصـیغة)١٣( بالمصـحف رقـم) وأصـحابه أجمعـین

                                                             
الجهـــاز المركـــزي للكتـــب الجامعیــة والمدرســـیة والوســـائل التعلیمیـــة،  :الجیــزة( ، مدینـــة أســـوان وآثارهــا فـــي العصـــر اإلســـالميمـــاهر ســعاد ١

 .٣٦، )م١٩٧٧
الجص  –الرخام  –، النقوش الكتابیة بالعمائر الدینیة والمدنیة في العصرین المملوكي والعثماني على الحجر شحاتة بد الحمیدعزة علي ع ٢

 .١٧٠، )م٢٠٠٧العلم واإلیمان للنشر والتوزیع ،  :دسوق( الزجاج –الخشب  –المعادن  –
 .٦٢، الكتابیة ، النقوشعبد اهللا عبد السالم ٣
 .١٨٠ ،الكتابیة ، النقوشالمعبد اهللا عبد الس ٤
 .٣٥، إسالمیة ، عمائرسهیر جمیل ٥
 .٣٣، ١٨، المصاحف ، مجموعةمحمد فراج ٦
 .٣٧٦-٣٧٥، فن التذهیب، شادیة الدسوقي ٧
 .٥٢، ٤٥، أثریة ، دراساتحسن محمد ٨
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الصـالة ( ، وصـیغة)١٨( فـي المصـحف رقـم) الصالة والسالم على محمد خیر األنام وأصحابه الكرام( ، وصیغة)١٧

، )١٩( فــي المصــحف رقــم) عظــیم وآلــه وأصــحابه الناصــرین الــدین القــویمعلــى مــن أوتــي ســبع مــن المثــاني والقــرآن ال

فـي ) الصالة والسـالم علـى سـیدنا محمـد صـاحب الحجـة والعلـم وعلـى آلـه وأصـحابه خیـر األمـم وأهـل الكـرم( وصیغة

 وعند تأصیل هذه الصیغ نجد أنها اسـتخدمت فـي العدیـد مـن النقـوش الكتابیـة اإلسـالمیة، ومـن). ٢٠( المصحف رقم

نقـش شـاهدي داخـل قبـة عبـد اهللا البلتـاجي فـي مقـابر ناحیـة بلتـاج ، : ررودهـا علـى سـبیل المثـال ولـیس الحصـأمثلة و 

، ونقـش شـاهدي عثـر علیـه علـى أحـد جـدران المـزارع ١)م٧٧٠/هـ١٥٣( مركز قطور في محافظة الغربیة، مؤرخ بسنة

 حمدانــــة بــــوادي علیــــب، مــــؤرخ بســــنة، ونقــــش شــــاهدي مــــن ٢)م٨٦٢/هـــــ٢٤٨( القریبــــة مــــن الخلیــــف، مــــؤرخ بســــنة

 ونقــش تجدیــد للمســجد الُعمــري فــي قــوص، كــان یعلــو المــدخل الرئیســي للجــامع، ومــؤرخ بســنة ،٣)م١٠٢٥/هـــ٤١٦(

، ونقش إنشائي لمسجد أبـي الحسـن التنسـي فـي وسـط مدینـة تلمسـان بـالقرب مـن المسـجد الكبیـر، ٤)م١١٧٩/هـ٥٧٥(

محــــراب مســــجد الشــــواذنة فــــي نــــزوى بســــلطنة ُعمــــان مــــؤرخ  ، نقــــش كتــــابي فــــي٥)م١٢٩٦/هـــــ٦٩٦( مــــؤرخ بســــنة

، ونقــش إنشـائي لجـامع مصــطفى بـن تهـامي فــي مدینـة معسـكر فــي الغـرب الجزائـري، مــؤرخ ٦)م١٥٢٩/هــ٩٣٦(بسـنة

ـــــك الصـــــیغ فـــــي خـــــواتیم مخطوطـــــات مصـــــاحف مؤرخـــــه بالســـــنوات جـــــاءت كمـــــا. ٧)م١٧٤٧/هــــــ١١٦٠( بســـــنة  تل

  .١٠)م١٦٢٦/هـ١٠٣٦(، ٩)م١٦٦١/ـه١٠٧٢(، )م١٥٨٠/هـ٩٨٨(، ٨)م١٥٤٦/هـ٩٥٣(

 :الحمد والثناء على اهللا تعالى )٧(

وردت عبــارات الحمــد والثنــاء علــى اهللا تعــالى فــي توقیعــات خطــاطي مصــاحف الدراســة فــي صــیغ متعــددة، فقــد 

 احامـدً ( ، وصـیغة)١( فـي المصـحف رقـم )الحمد هللا الذي خلق اللـوح والقلـم وعلـم اإلنسـان مـا لـم یعلـم( وردت بصیغة

، )٤( فــي المصــحف رقــم) الحمــد هللا العلــیم الحلــیم( ، ونجــد عبــارة)١٦، ١٤، ٩، ٨، ٢( بالمصــاحف أرقــام) عــالىهللا ت

ــــام( ، وصــــیغة)١٣، ٨، ٥( فــــي المصــــاحف أرقــــام) الحمــــد هللا رب العــــالمین( وعبــــارة ) الحمــــد لمــــن مــــن علینــــا الخت

) الحمـــد هللا علـــى التمـــام( وصـــیغة، )٧( بالمصـــحف رقـــم) الحمـــد هللا موفـــق اإلختتـــام( ، وصـــیغة)٦( بالمصـــحف رقـــم

                                                             
 .١٦٥-١٦٤، الكتابیة ، النقوشعزة علي ١
، )م١٩٩٦ن، . د :الریــاض( ما اإلســالمیة، اآلثــار اإلســالمیة بمنطقــة الباحــة، الخلــف والخلیــف آثارهمــا ونقوشــهالزیلعــي أحمــد بــن عمــر ٢

١٧٥-١٧٤. 
 .٧١، )م١٩٩٥مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنیة ،  :الریاض( ، نقوش إسالمیة من حمدانة بوادي علیبالزیلعي أحمد بن عمر ٣
، "١، مـجربي حتى نهایـة العصـر العثمـاني دراسـة أثریـة معماریـةمساجد مصر العلیا الباقیة من الفتح الع"، عبد العزیز جمال عبد الرؤف ٤

 .٩٧-٩٦ ،)م١٩٨٥رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم اآلثار اإلسالمیة، كلیة اآلثار، جامعة القاهرة، (
رسالة ماجستیر، قسم علم ( ،"دراسة أثریة ،الكتابات الوقفیة على العمائر الدینیة الزیانیة بتلمسان من خالل ثالثة نماذج"، خالد عبد القادر ٥

ـــر،  -٢٠١٥/هــــ١٤٣٧-١٤٣٦(علـــم اآلثـــار، كلیـــة العلـــوم اإلنســـانیة والعلـــوم اإلجتماعیـــة، جامعـــة أبـــي بكـــر بلقایـــد، تلمســـان، الجزائ

 .٤١-٤٠، )م٢٠١٦
 .٥٤إیروس، الكتابات، .د ٦
ة غیـر منشـورة،  قسـم علـم اآلثـار، كلیـة العلــوم رسـالة دكتـورا(، "دراسـة تنمیطیـة  ،الكتابـات األثریـة فـي الغـرب الجزائـري"، العمـري یحیـاوي ٧

 .٥٧-٥٥، )م٢٠١٥-٢٠١٤/هـ١٤٣٦-١٤٣٥اإلنسانیة والعلوم اإلجتماعیة، جامعة تلمسان، 
 .٣٣، ١٨، المصاحف ، مجموعةمحمد فراج ٨
 .٣٩٤، ٣٩٢، ٣٧٦-٣٧٥، فن التذهیب، شادیة الدسوقي ٩

 .٨١، ٧٨، أثریة ، دراساتحسن محمد ١٠
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الحمــد هللا ولــي اإلتمــام وموفــق ( ، وصــیغة)١٧( بالمصــحف رقــم) اهللا الملــك الحمیــد( ، وعبــارة)١٠( بالمصــحف رقــم

 فـي المصـحف) الكریـه والـذكر الحكـیمالحمـد هللا لمـن یسـر لـي إتمـام كتابـه ( ، وصـیغة)١٨( بالمصحف رقـم) اإلختتام

وتجـدر اإلشـارة فـي ). ٢٠( بالمصـحف رقـم) ي خـص اإلنسـان بمعرفـة الكتابـة والقلـمالحمـد هللا الـذ( ، وصیغة)١٩(رقم

هــذا المقــام إلــى أنــه وجــدت عبــارات الحمــد هللا تعــالى علــى الكثیــر مــن النقــوش الكتابیــة اإلســالمیة، ومنهــا علــى ســبیل 

، ١)م١٣٧٠/هـــ٧٧١( نقــش كتــابي بمســجد الشــیخ عــامر بــدیبى فــي مدینــة رشــید مــؤرخ بســنة: المثــال ولــیس الحصــر

ـــــنوات ـــــة بالســ ـــــــالجزائر مؤرخــ ـــــة تلمســـــــان ب ـــــاهدیة مـــــــن مدینــ ـــــوش شــ ــــــ٨٨٦( ونقــ ــــــ٩٥٥(، )م١٤٨١/هــ ، )م١٥٤٨/هــ

، ونقــش ٣)م١٧٢٥/هـــ١١٣٨( ، ونقــش إنشــائي بحمـام البــاي بوشــالغم بمدینـة وهــران، مــؤرخ بسـنة٢)م١٥٥٦/هــ٩٦٤(

ونقـش كتـابي یعلـو محـراب  ،٤)م١٨١٣/هــ١٢٢٩( كتابي بجدار القبلة فـي جـامع دومقسـیس بمدینـة رشـید مـؤرخ بسـنة

 عـن ذلـك فقـد وردت عبـارة فضًال . ٥)م١٨٢٩/هـ١٢٤٥( سمائل في سلطنة ُعمان، مؤرخ بسنة مسجد األغبري بمدینة

، محفــوظ بمتحــف قصــر )م١٦٦١/هـــ١٠٧٢( فــي حــرد المــتن فــي مخطــوط مصــحف مــؤرخ بســنة) الحمــد هللا( عبــارة

 .٦)٢٩١(المنیل تحت رقم

 :األلقاب والوظائف )٨(

ه الجزئیة من البحث إلى الحدیث عن أنواع األلقاب والوظائف التـي وردت فـي توقیعـات الخطـاطین نتطرق في هذ

  :تالي، ویمكن تقسیمها على النحو البموضوع الدراسة

  :وتنقسم إلى: األلقاب) أوالً (

 :ألقاب عامة -١

لوحـة ( )٦( رقـم مصحفحافظ محمد في ال على الخطاط ، وقد أطلق٧السید في اللغة هو المالك والزعیم: السید -

محمـد الخلوصـي  ، كمـا أطلـق علـى)١٩لوحـة رقـم( )١٩( محمد جـالل الـدین فـي المصـحف رقـم، و )٦لوحة رقم(

وعنــد تأصــیل هــذا اللقــب نجــد أنــه ظهــر علــى العدیــد مــن ). ٢٠لوحــة رقــم( )٢٠( الوصــفي فــي المصــحف رقــم

نقـش شـاهدي : رل ولـیس الحصـعلـى سـبیل المثـاالنقوش الكتابیة اإلسالمیة وحسبنا أن نشیر إلى بعض النماذج 

، ونقــش إنشـائي بحمـام البـاي بوشــالغم ٨)م١٣٣٦/هــ٧٣٧( مـن قریـة منیـة المرشـد، مركــز مطـوبس، مـؤرخ بسـنة

                                                             
 .١٢٥، الكتابیة ، النقوشالمعبد اهللا عبد الس ١
رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة، قســـم علـــم اآلثـــار، كلیـــة العلـــوم اإلنســـانیة (، "دراســـة أثریـــة ،الكتابـــات الشـــاهدیة الزیانیـــة"، لخضـــر برجـــي ٢

 .٤١، ٣٦، ٣٢-٣١، )م٢٠١٧-٢٠١٦واإلجتماعیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
 .٧٠، ثریةاأل العمري، الكتاباتیحیاوي  ٣
 .٦٨-٦٧، الكتابیة ، النقوشعبد اهللا عبد السالم ٤
 .٩٩إیروس، الكتابات، .د ٥
 .٣٩٤، ٣٩٢، ، فن التذهیبشادیة الدسوقي ٦
الــدار الفنیــة للنشــر : القــاهرة( ، األلقــاب اإلســالمیة فــي التــاریخ والوثــائق واآلثــارالباشــا حســن: راجــع. لمزیــد مــن التفاصــیل عــن هــذا اللقــب ٧

 .٣٤٤ ،م١٩٨٩ع، والتوزی
 .١٦٧، ١٦٥، الكتابیة ، النقوشعزة علي ٨
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كمــا ظهــر هــذا اللقــب فــي خــواتیم مخطوطــات مصــاحف . ١)م١٧٢٥/هـــ١١٣٨( فــي مدینــة وهــران مــؤرخ بســنة

 .٣)م١٨٣٠/هـ١٢٤٦(، ٢)م١٨٢٧/هـ١٢٤٣(، )م١٧٠٦/هـ١١١٨( مؤرخة بالسنوات

تلقــب بــه أصــحاب الوظــائف الدینیــة والمدنیــة، كمــا . ٤ري یعنــي الصــاحب والمالــك والســیدهــو لقــب فخــ :أفنــدي -

عــن اســتخدامه كلقــب للضــباط مــن  ، فضــًال النســاء ، وأیًضــااســتخدم لقًبــا لألمــراء العثمــانیین، وكبــار علمــاء الــدین

وتلقـب  .٥لعسـكریة، وكـذلك علـى رئـیس الكتـابرتبة المالزم حتى رتبـة البكباشـي، وأطلـق علـى طـالب المـدارس ا

، )١٠( ، والست إنجي خانم زوجـة محمـد سـعید باشـا فـي المصـحف رقـم)١( به حمدي أفندي في المصحف رقم

، وتلقـب بـه محمـد مـؤنس فـي )١٥( في المصـحف رقـم كما أطلق على بكیر زاهد أحد ضباط العساكر المصریة

، باإلضــافة إلــى أحمــد الــذهن العریــف )٢٠، ١٩( مصــاحف أرقــام، وٕابــراهیم الشــوقي فــي ال)١٦( المصــحف رقــم

  ).٢٠( بعبد الوهاب في المصحف رقم

 : ألقاب دینیة -٢

 وقـد تلقـب بـه كـل مـن الخطـاط. ٦على من أدى فریضة الحج إلى بیـت اهللا الحـرام ایطلق هذا اللقب عرفً  :الحاج -

وجـدیر  ).١٤لوحـة رقـم( )١٤( ف رقـمعلي رضا في المصح، و )٢لوحة رقم( )٢(صحف رقمإبراهیم الوصفي بالم

نقـش : بالذكر أنـه اسـتخدم هـذا اللقـب علـى النقـوش الكتابیـة اإلسـالمیة، ومنهـا علـى سـبیل المثـال ولـیس الحصـر

) المبایعـة(ونقش إنشائي بجـامع عـین البیضـاء  ،٧)م١٣٣٩/هـ٧٤٠( مؤرخ بسنة ،إنشائي بجامع أبو المكارم بفوة

، ونقش تجدید یوجد علـى یمـین ٨)م١٧٨٠/هـ١١٩٥( ، مؤرخ بسنةفي مدینة معسكر بالغرب الجزائري) المبایعة(

باإلضـافة لمـا سـبق . ٩)م١٩٠٠/هــ١٣١٨( یمین باب الـدخول إلـى قبـة الشـیخ صـالح بمدینـة بلبـیس، مـؤرخ بسـنة

ــــــاألعوام ــ ــــــة ب ــــــات مصــــــــاحف مؤرخــ ــــــذا اللقــــــــب فــــــــي خــــــــواتیم مخطوطــ ، ١٠)م١٨٢٢/هـــــــــ١٢٣٨( فقــــــــد ورد هــ

 .١١)م١٨٣٠/هـ١٢٤٦(

ــدنیا ولــم یلتفــت إلــى  هــو لقــب مــن ألقــاب :الزاهــد - الصــوفیة وأهــل الصــالح، ویقصــد باللقــب مــن أعــرض عــن ال

 ).٤لوحــة رقــم(  )٤( فــي المصــحف رقــم" زاهــد األســتانة" أحمــد العریــف لقــب اقتــرن باســم الخطــاط وقــد. ١٢متعهــا

                                                             
 .٧٠، األثریة لعمري، الكتاباتیحیاوي ا ١
 .٤٥٥، ٤١١،٤٥٣، ٤٠٩، فن التذهیب، شادیة الدسوقي ٢
 .٧٩، ٧٠المصاحف، ، مجموعةمحمد فراج ٣
 فتح العثماني لمصر حتى إلغاء الخالفة العثمانيدراسة في تطور األلقاب والوظائف منذ ال" ، األلقاب والوظائف العثمانیةبركات مصطفى ٤

 .١٥٠،)م٢٠٠٠ ،دار غریب :القاهرة( م١٩٢٤/ه١٥١٧) من خالل اآلثار والوثائق والمخطوطات( العثماني
؛ ســـهیر صـــابان، المعجـــم الموســوعي للمصـــطلحات العثمانیـــة التاریخیـــة، )١٥٣-١٥٠ ،األلقـــاب والوظـــائف العثمانیــة ،بركـــات مصــطفى ٥

 .٣٤، )م٢٠٠٠مكتبة الملك فهد الوطنیة، : الریاض(محمد حسن بركات  عبد الرازق: مراجعة
 .٢٥١، ، األلقابحسن الباشا ٦
 .١٤٧، الكتابیة ، النقوشعزة علي ٧
 .٦٥األثریة،  العمري، الكتاباتیحیاوي  ٨
محمــد حمــزة  /د: ، تقــدیم"ةدراســة آثاریــة حضــاری"، القبــاب األثریــة الباقیــة بــدلتا مصــر فــي العصــر اإلســالمي عفیفــي محمــد ناصــر محمــد ٩

 .٣١ ،)م٢٠٠٥ ،مكتبة زهراء الشرق: القاهرة( إسماعیل الحداد
 .٤٥٢، ٤٥٠، فن التذهیب، شادیة الدسوقي ١٠
 .٧٩، ٧٠، المصاحف ، مجموعةمحمد فراج ١١
 .١٦٩، بمصطلحات ، التعریفمحمد قندیل ١٢
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 قـد أطلـق علـى الشـیخ عمـر بـن مسـعود بـن سـاعد المنـذري فـي خاتمـة مخطـوط  "الزاهـد"ومـن المالحـظ أن لقـب 

، ومحفـــوظ فـــي دار المخطوطـــات )م١٨٧٧/هــــ١٢٩٤( ، مـــؤرخ بســـنة"ة اإلمـــام محمـــد بـــن ناصـــر الغـــافريســـیر "

 ).١٨٧٠( بسلطنة عمان تحت رقم

 :ألقاب التذلل والتضرع إلى اهللا تعالى -٣

 ، مصـطفى السـروري بالمصـحف رقـم)٣لوحة رقـم( )٣( تلقب به كل من حسین الحسني بالمصحف رقم: الفقیر -

، ومحمـد صـالح الكوملحنـوني بـن عمـر فـي )٩لوحـة رقـم( )٩( حلمـي بالمصـحف رقـم ىی، ویح)٧لوحة رقم( )٧(

، )١٦لوحــة رقــم( )١٦( تلقــب بــه محمــد حلمــي فـي المصــحف رقــم ا، وأیًضـ)١٢لوحــة رقــم( )١٢( المصـحف رقــم

ـــم( )١٧(وأطلـــق علـــى الناســـخ علـــي العطـــار بالمصـــحف رقـــم ، وكـــذلك علـــى محمـــد جـــالل الـــدین )١٧لوحـــة رق

كما ورد هذا اللقب بصورته المركبة، ومن أمثلة ذلك إطالقه علـى إبـراهیم ). ١٩لوحة رقم( )١٩( بالمصحف رقم

الفقیــر (، كمــا أطلـق لقـب )الفقیــر إلـى مـواله الجلیـل: (بصـیغة) ١١لوحـة رقـم( )١١( خلیـل وهبـي بالمصـحف رقــم

حـافظ علـي وصـفي  اطالخطـ وتلقب ،)١٥لوحة رقم( )١٥( على بكیر أفندي زاهد بالمصحف رقم) إلى اهللا تعالى

وجـدیر بالـذكر أنـه شـاع اسـتخدام  ).الفقیـر إلـى رحمـة ربـه القـدیر(بلقـب ) ١٨لوحة رقم( )١٨( في المصحف رقم

هــذا اللقــب بتراكیبــه المختلفــة فــي النقــوش الكتابیــة اإلســالمیة، وحســبنا أن نشــیر إلــى بعــض النمــاذج علــى ســبیل 

ي قوص، یوجد بجوار القبة في الركن الشرقي مـن المسـجد، نقش تجدید المسجد الُعمري ف: المثال ولیس الحصر

 .١)م١٤٧٧/هـــ٨٨٢( ، ونقــش إنشــائي بمســجد عثمــان فــي قــوص، مــؤرخ بســنة)م١١٧٣/هـــ٥٦٨( ومــؤرخ بســنة

ونقش مرسوم یوجد بجدار القبلة فـي جـامع  ،٢)م١٢٣١/هـ٦٢٩( ونقش إنشائي لقبة رضوان نجا بأبیا مؤرخ بسنة

فضــًال عــن ذلــك فقــد ورد هــذا اللقــب علــى مخطوطــات . ٣)م١٤١٣/هـــ٨١٦( جــامع نصــر اهللا بفــوه، مــؤرخ بســنة

وكذلك فـي خاتمـة مخطـوط حقـائق  ،٤)م١٦٦٧/هـ١٠٧٨(، )م١٦٦١/هـ١٠٧٢( مصاحف شریفة مؤرخة بسنوات

، ومحفـــوظ فـــي دار المخطوطـــات فـــي ســـلطنة ُعمـــان تحـــت )م١٦٧٨/هــــ١٠٨٩( حقـــائق اإلیمـــان، مـــؤرخ بســـنة

 ).٢٦٨٤(رقم

فـي صـورته  ا، وورد أیًضـ)١٨لوحـة رقـم( )١٨( لى حافظ علي وصفي بالمصـحف رقـمأطلق هذا اللقب ع :العبد -

، وعلــى )٢لوحــة رقــم( )٢( علــى إبــراهیم الوصــفي بالمصــحف رقــم) العبــد الضــعیف( ، فقــد أطلــق بصــیغةالمركبــة

لوحــة ( )١٦( علــى محمــد حلمــي بالمصــحف رقــم ا، وأیًضــ)١٠لوحــة رقــم( )١٠( محمــد صــالح بالمصــحف رقــم

، وعلـى الناسـخ علـي )٤لوحـة رقـم( )٤( علـى أحمـد العریـف بالمصـحف رقـم) عبده الضـعیف( یغة، وبص)١٦رقم

 )٣( علـى حسـین الحسـني بالمصـحف رقـم) العبـد المـذنب(، وبصـیغة )١٤لوحة رقم( )١٤( رضا بالمصحف رقم

ظ أنـه ومـن المالحـ. )٦لوحـة رقـم( )٦( علـى حـافظ محمـد بالمصـحف رقـم) العبد الـذلیل( ، وبصیغة)٣لوحة رقم(

، ٥)م١٣٣٩/هــ٧٤٠( نجد أنه ورد في نقش إنشائي بجامع أبو المكارم بفوة، مـؤرخ بسـنة" العبد"عند تأصیل لقب 

 ، نقــــش كتــــابي فــــي محــــراب مســــجد العــــین فــــي مدینــــة مــــنح بســــلطنة ُعمــــان، مــــؤرخ بســــنة٥)م١٣٣٩/هـــــ٧٤٠(

                                                             
 .١٠٥-١٠٣، ٩٦، مصر ، مساجدجمال عبد الرؤف ١
 .٨٧، ألثریةا ، القبابمحمد ناصر ٢
 .١٢٩-١٢٨، الكتابیة ، النقوشعزة علي ٣
 .٣٩٨، ٣٩٦، ٣٩٤، ٣٩٢، فن التذهیب، شادیة الدسوقي ٤
 .١٤٦، الكتابیة ، النقوشعزة علي ٥
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ــــــ٩١١( ـــــؤرخ بســـــــنة ،١)م١٥٠٥/هــ ـــــید، مــ ـــــمالي لجـــــــامع دومقســـــــیس برشــ ـــــدخل الشــ ـــــوق المــ  ونقـــــــش إنشـــــــائي فــ

فــي خاتمــة مخطــوط مصــحف محفــوظ فــي مكتبــة الملــك عبــد  "العبــد المــذنب"وورد لقــب  .٢)م١٧٠٤/هـــ١١١٦(

ـــم ـــده الضـــعیف"وظهـــر لقـــب  ،٣)٣٧٧٢( العزیـــز، بقســـم المخطوطـــات تحـــت رق فـــي حـــرد المـــتن بمخطـــوط " عب

واســتخدم لقــب . ٤)م١٥٨٨/هـــ٩٩٧( ، مــؤرخ بســنة)٢٧٦( مصــحف محفــوظ فــي متحــف قصــر المنیــل تحــت رقــم

، ومحفـوظ )م١٦٣٥/هــ١٠٤٥( في خاتمة مخطوط خزانة األخیار في بیوعات الخیـار، مـؤرخ بسـنة" یلالعبد الذل"

 .)١٢١٠( تحت رقم في دار المخطوطات في سلطنة ُعمان

، ومحمـد صـالح الكوملحنـوني بـن عمـر فـي )٣لوحـة رقـم( )٣( تلقب به حسین الحسني بالمصـحف رقـم :الحقیر -

، كمــا أطلــق علــى )١٦لوحــة رقــم( )١٦( د حلمــي بالمصــحف رقــم، ومحمــ)١٢لوحــة رقــم( )١٢( المصــحف رقــم

اإلشــارة فــي هــذا المقــام إلــى أن هــذا اللقــب قــد  وتجــدر ).١٩لوحــة رقــم( )١٩(محمــد جــالل الــدین بالمصــحف رقــم

 مخطـوط: شاع استخدامه في توقیعات النساخ في خواتیم المخطوطات، ومنها علـى سـبیل المثـال ولـیس الحصـر

مخطــوط  ،٥)م١٦٦٧/هــ١٠٧٨( ، مـؤرخ بســنة)٢٦٥( حــف قصـر المنیــل تحـت رقــممصـحف شــریف محفـوظ بمت

 ، ومــــؤرخ بســـــنة)٢٣٠٧( مصــــحف محفــــوظ فــــي مكتبــــة الملــــك عبــــد العزیـــــز بقســــم المخطوطــــات تحــــت رقــــم

مخطـــوط مصـــحف شـــریف محفـــوظ فـــي المكتبـــة المركزیـــة فـــي جامعـــة قـــاریونس بمدینـــة  ،٦)م١٧٤٨/هــــ١١٦١(

 .٧)م١٨٧٥/هـ١٢٩١( ، ومؤرخ بسنة)٣٩٢( بنغازي تحت رقم

 ).٦لوحة رقم( )٦( حافظ محمد بالمصحف رقم على الخطاط أطلق :المحتاج إلى عفو ربه الجلیل -

 ).٧لوحـة رقـم( )٧( أطلق هذا اللقب علـى مصـطفى السـروري فـي المصـحف رقـم :رالمعترف بالعجز والتقصی -

، ومحفـوظ فـي )م١٥٦٤/هــ٩٧٢( في خاتمة مخطوط مصحف شریف مـؤرخ بسـنة ورد ویالحظ أن هذا اللقب قد

 .٨)٢٨٢( متحف قصر المنیل تحت رقم

وجــدیر  ).١٠لوحــة رقــم( )١٠( محمــد صــالح فــي المصــحف رقــم بــه الخطــاط تلقــب: المحتــاج إلــى رحمــة ربــه -

بالذكر أن هذا اللقب قد ظهـر فـي مخطـوط مصـحف شـریف محفـوظ فـي مكتبـة المصـاحف بـالحرم المكـي تحـت 

فـي المكتبـة المركزیـة بجامعـة  ، وخاتمة مصـحف شـریف محفـوظ٩)م١٦٢٦/هـ١٠٣٦( ، ومؤرخ بسنة)٢٦٣( رقم

وخاتمــة مخطــوط مصــحف محفــوظ بمتحــف  ،١٠)م١٧٨٠/هـــ١١٩٤( ، ومــؤرخ بســنة)١٣٦( قــاریونس تحــت رقــم

 .١١)م١٨٧٧/هـ١٢٩٤( ، مؤرخ بسنة)١٨١٠٩( الفن اإلسالمي بالقاهرة تحت رقم

                                                             
 .٧٠إیروس، الكتابات، .د ١
 .٥٤، الكتابیة ، النقوشعبد اهللا عبد السالم ٢
 .١٨١، ١٧٤، المصاحف ، مجموعةمحمد فراج ٣
 .٣٨٣، ٣٨١فن التذهیب، ، شادیة الدسوقي ٤
 .٣٩٨، ٣٩٦، فن التذهیب، شادیة الدسوقي ٥
 .٥٩، ٥٢، المصاحف ، مجموعةمحمد فراج ٦
 .٦٠، ٥٧، أثریة ، دراساتحسن محمد ٧
 .٣٧٤، ٣٧٢، فن التذهیب، شادیة الدسوقي ٨
 .٨١، ٧٨، أثریة ، دراساتحسن محمد ٩

 .٥٢، ٤٥، أثریة ، دراساتحسن محمد ١٠
 .٤٧٣، ٤٧١فن التذهیب، ، شادیة الدسوقي ١١
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 ).١٦لوحة رقم( )١٦( رقمأطلق على محمد حلمي بالمصحف : المقر بالذنب والتقصیر -

ومـن المالحـظ أن ). ١٩لوحـة رقـم( )١٩( تلقب به محمد جالل الدین بالمصحف رقم :الراجي عفو ربه القدیر -

، ومـؤرخ )٢٨٢( هذا اللقب قد ظهر في حـرد المـتن بمخطـوط مصـحف محفـوظ بمتحـف قصـر المنیـل تحـت رقـم

طوطــات  فـي مكتبــة الملـك عبــد العزیــز وخاتمـة محفــوظ مصـحف محفــوظ بقسـم المخ ،١)م١٥٦٤/هـــ٩٧٢( بسـنة

ـــدیرالراجـــي ر "بینمـــا جـــاء بصـــیغة  .٢)٣٧٧٢( تحـــت رقـــم ـــة " فـــي خاتمـــة مخطـــوط"  حمـــة ربـــه الق صـــراط الهدای

 ).٢٥٦٢( ومحفوظ في دار المخطوطات بسلطنة ُعمان تحت رقم ،)م١٧١٦/هـ١١٢٩( ، مؤرخ بسنة"للمهتدین

اإلشـارة إلـى أن  وتجـدر ).١٧لوحـة رقـم( )١٧( ف رقـمتلقب به الخطاط علي سالم العطار بالمصح :الذلیل -

هــذا اللقــب قــد اســتخدم فــي خاتمــة الجــزء الثالــث واألخیــر مــن مخطــوط خزانــة األخیــار فــي بیوعــات الخیــار، 

 ).١٢١٠( ، ومحفوظ في دار المخطوطات في ُعمان تحت رقم)م١٦٣٥/هـ١٠٤٥( مؤرخ بسنة

، وتلقـــب بــه علـــي ســـالم العطـــار )١لوحــة رقـــم( )١(أطلــق علـــى إبـــراهیم شــامدي بالمصـــحف رقـــم :المـــذنب -

ومــن المالحـــظ أن هــذ اللقــب قـــد ظهــر فــي حـــرد المــتن لمخطـــوط  ).١٧لوحـــة رقــم( )١٧( بالمصــحف رقــم

 .٣)٢٤٨( محفــوظ فــي متحــف قصــر المنیــل تحــت رقــم ،)م١٧٨٧/هـــ١٢٠٢( مصــحف شــریف مــؤرخ بســنة

 د العزیـز، قسـم المخطوطـات تحـت رقـمفي خاتمة مخطوط محفـوظ فـي مكتبـة الملـك عبـد اهللا بـن عبـ وأیضاً 

)٤)٢٥٩٠. 

 :ألقاب التواضع -٤

حلمـي  ى، ویحیـ)٥لوحة رقم( )٥( أطلق هذا اللقب على كل من یوسف سعدي بالمصحف رقم :أضعف الكتاب -

وجــدیر بالــذكر أن هــذا اللقــب قــد ظهــر فــي حــرد المــتن بمخطــوط مصــحف  ).٨لوحــة رقــم( )٨( بالمصــحف رقــم

وخاتمـــة مخطـــوط  ،٥)م١٦٦٧/هــــ١٠٧٨( ، ومـــؤرخ بســـنة)٢٦٥( تحـــت رقـــممحفـــوظ فـــي متحـــف قصـــر المنیـــل 

 ،٦)م١٦٨٢/هــ١٠٩٣( ، ومـؤرخ بسـنة)١٨٠٧١( مصحف محفوظ في متحف الفن اإلسـالمي بالقـاهرة تحـت رقـم

 وخاتمــة مخطــوط مصــحف محفــوظ فــي قســم المخطوطــات فــي مكتبــة الملــك عبــد اهللا بــن عبــد العزیــز تحــت رقــم

 .٧)م١٨٦٠/هـ١٢٧٦( ، مؤرخ بسنة)٢٥٩١(

 ).١٢لوحة رقم( )١٢( تلقب به محمد صالح الكوملحنوني بن عمر في المصحف رقم :أضعف الورى -

ـــورى - ـــم :أفقـــر ال ـــم( )٢٠( أطلـــق علـــى الناســـخ محمـــد الخلوصـــي الوصـــفي بالمصـــحف رق ومـــن  ).٢٠لوحـــة رق

مصــحف  المالحـظ أنـه یمكـن تأصـیل ورود هــذا اللقـب فـي المصـاحف الشـریفة بــنقش كتـابي فـي خاتمـة مخطـوط

 .٨)م١٧٢٥/هـ١١٣٧( ، ومؤرخ بسنة)٤٩٥٣( محفوظ في مكتبة الملك عبد العزیز تحت رقم

                                                             
 .٣٧٤، ٣٧٢، فن التذهیب، شادیة الدسوقي ١
 .١٨١، ١٧٤، المصاحف ، مجموعةمحمد فراج ٢
 .٤٤١، ٤٣٨، فن التذهیب، شادیة الدسوقي ٣
 .١٢١، ١١٤، المصاحف ، مجموعةمحمد فراج ٤
 .٣٩٨، ٣٩٦، فن التذهیب، شادیة الدسوقي ٥
 .٤٠٢، ٤٠٠، فن التذهیب، شادیة الدسوقي ٦
 .١١١، ١٠٥، المصاحف ، مجموعةمحمد فراج ٧
 .٥٠، ٤٤المصاحف،  ، مجموعةمحمد فراج ٨
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وفیمــا یلــي عــرض ألهــم الوظــائف التــي ســجلت فــي توقیعــات النســاخ فــي مصــاحف المجموعــة،  :الوظــائف) ثانیــاً ( 

  :وتنقسم إلى

 :الوظائف الدینیة -١

). ١٩لوحـة رقـم( )١٩( الل الـدین  بالمصـحف رقـموردت هذه الوظیفة ملحقـة باسـم الناسـخ محمـد جـ :مفتي زاده

وهــو الــذي یحــل المشــكالت المتعلقــة بالشــرع ویفتــي فــي األمــور الدینیــة، ویــرد علــى  ،هــو اســم وظیفــة دینیــة والمفتــي

 .١في علوم الدین اام والحالل شریطة أن یكون متمكنً السائلین بخصوص الحر 

 :الوظائف المدنیة -٢

 ، وسـجل ذلــك فــي المصــحف رقــمره الوظیفـة الخطــاط علــي ســالم العطــاشــغل هــذ :خطــاط بالمــدارس المصــریة

ویسـتدل مـن هـذا الـنقش أن الخطـاط علـي  ).م١٨٧٤/هــ١٢٩١( ، وذلـك فـي شـهر شـعبان لسـنة)١٧لوحة رقـم( )١٧(

وتجدر اإلشارة في هذا المقام إلى أنـه لـم یكـن فـي  .٢للخط العربي في المدارس المصریة امدرسً سالم العطار قد عمل 

فترة المذكورة مـدارس لتعلـیم الخـط العربـي، وكانـت أول مدرسـة لتعلـیم الخـط العربـي فـي مصـر قـد أنشـأها الملـك في ال

 .٣، وُعرفت باسم مدرسة تحسین الخطوط الملكیة)م١٩٢٢/هـ١٣٤٠(فؤاد األول سنة 

 :الوظائف العسكریة -٣

، وجاءت مقترنة )١٥ة رقملوح( )١٥( وردت هذه الوظیفة في المصحف رقم :أحد ضابطان العساكر المصریة

 "ضـابط" وتجدر اإلشـارة إلـى أنـه أضـیفت إلـى لفظـة ).م١٨٦٨/ه١٢٨٥( باسم الخطاط بكیر أفندي زاهد بتاریخ سنة

، وبالتـالي فـإن المعنـى المقصـود منـه هـو أن الناسـخ بكیـر أفنـدي زاهـد كـان ٤)آن( أداة الجمع في اللغة الفارسیة وهـي

 .ري آنذاكأحد ضباط العساكر في الجیش المص

 :الحرف والصناعات -٤

 :الشبكشي -

، وتعني العصـا الطویلـة أو )بالتركیة ُجُبوق أو جوبوق بالجیم المشربة( بضم الشین والباء، وجمعها ُشُبكات: ُشُبك

ــُبك) الجوبــوقجي( والشبكشــي ،٦الغلیــون أو القصــبة المســتخدمة فــي التــدخین ویطلــق علــى. ٥الماســورة  هــو صــانع الُش

وبائعها، كما أطلقت هذه الوظیفة على الرجـل القـائم علـى حفـظ أنابیـب التـدخین وٕاعـدادها ) ت التدخینأدوا" (الجوبوق"

                                                             
 .١١١٦، )م١٩٦٦، دار النهضة العربیة :القاهرة( ٣، ج، الفنون اإلسالمیة والوظائف على اآلثار العربیةالباشا حسن ١
معلمـین لتـدریس الخـط كـان معظمهـم مـن الخطـاطین  قـام محمـد علـي باشـا بتقریـر تعلـیم الخـط العربـي فـي المـدارس المصـریة، وعـین بهـا ٢

 .٨٣، دیوان الخط، خالد عزب: راجع. النوابغ، وكان الخط العربي إحدى مواد اإلمتحان في إتمام الدراسة اإلبتدائیة والثانویة
 .٤٢٣، دیوان الخط، خالد عزب ٣
  .٤٠٢-٤٠١مصطفى بركات، األلقاب والوظائف،: راجع. لمزید من التفاصیل ٤
، الثقافـة التركیـة، أكمـل الـدین؛ ٢٠٦ ،)ت. ن، د. د ( ، قاموس اللغة العثمانیة الدراري الالمعات في منتخبات اللغاتاألنسي محمد علي ٥

٣٥٠. 
  افـةدار الرشید، وزارة الثق : العراق( ٦، ججمال الخیاط: محمد سلیم النعیمي، مراجعة/ د: ، تكملة المعاجم العربیة، ترجمةدوزي رینهارت ٦

 .٣٥٠، الثقافة التركیة، أكمل الدین؛ ١٧٨، ٤، جتیمور تیمور، معجمأحمد ؛ ٢٤١، )م١٩٨٠، واإلعالم
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 )١١( إبـراهیم خلیـل وهبـي بالمصـحف رقـم ملحقـة باسـم الخطـاط وقـد وردت هـذه الحرفـة.  ١لالستخدام داخل القصـور

    ).م١٨٦٤/ه١٢٨١( ، والمؤرخ بسنة)١١لوحة رقم(

  

  :اسةالخاتمة وأهم نتائج الدر 

یتضــح مــن الدراســة أنــه حــرص معظــم نســاخ مصــاحف الدراســة علــى ذكــر أســماء أســاتذتهم، وأســماء شــهرتهم،   -

 .وألقابهم باإلضافة إلى وظائفهم التي كانوا یشغلونها آنذاك

یسـتدل مـن الدراسـة أنـه ُنفـذت توقیعـات الخطـاطین موضـوع الدراسـة بخطـي اإلجـازة والنسـخ، وكـان لخـط اإلجــازة  -

 .ث استعمل في كتابة معظم تلك التوقیعاتالصدارة حی

 .أثبتت الدراسة قلة التواریخ المسجلة بالیوم والشهر والسنة أرقامًا، وكثرة التواریخ المكتوبة بالحروف العربیة -

، فقــد ظهــر ذلــك األســلوب فــي رالحرفــي فــي اإلشــارة إلــى اســم الشــه یتضــح مــن الدراســة نــدرة اســتخدام الرمــز  -

 .حف المجموعةمصحف واحد فقط من مصا

، وهـو اتصـال كلمتـان متجاورتـان بواسـطة حـرف ظهـر أسـلوب غیـر مـألوف فـي التراكـب یستدل من الدراسة أنه  -

 .مشترك بینهما،  ووردتا كأنهما كلمة واحدة

، ویعتقـد أنـه كـان السـبب وراء ورودهـا فـي قد ُأطلقت على صـانع أو بـائع القـایش" قایش"أكدت الدراسة أن لفظة  -

ود قـد بـرع فـي الكتابـة علـى الجلـود، ومـن هنـا جـاءت ت الدراسة هو اإلشارة إلى أن الخطـاط المقصـإحدى توقیعا

 ." قایش"  شهرته بلقب

یستدل من الدراسة أنه على الرغم مـن كثـرة أعمـال التـذهیب فـي موضـوع الدراسـة إال أنـه لـم یـرد لنـا سـوى توقیـع  -

قـاموا بتـذهیب أعمـالهم،  اخ مصاحف الدراسة هـم مـنمذهب واحد فقط؛ وربما یرجع السبب وراء ذلك إلى أن نس

 .أو أن هؤالء المذهبون لم یهتموا بأمر التوقیع على أعمالهم

یتضــــح مــــن الدراســــة أن نســــاخ مصــــاحف المجموعــــة كــــانوا خطــــاطون بــــارزون ذاع صــــیتهم فــــي مجــــال نســــخ  -

 .السراي العثماني المصاحف الشریفة آنذاك، وتعلموا الخط على أیدي كبار الخطاطین الذین عملوا في

ـــم یحرصـــوا علـــى تســـجیل أمـــاكن نســـخهم لتلـــك المصـــاحف  - أكـــدت الدراســـة أن خطـــاطي مصـــاحف المجموعـــة ل

 .باستثناء مصحف واحد فقط ُسجل علیه مكان نسخه وهو مدینة نازاللي بتركیا

اط علـي یستنتج من الدراسة أنه تنوعت الوظائف أو الحرف التي شغلها بعض نساخ الدراسة، حیث عمل الخطـ  -

ســالم العطــار خطاطـــًا فــي مـــدارس الخــط المصـــریة، وعمــل الخطـــاط بكیــر أفنـــدي زاهــد كأحـــد ضــباط العســـاكر 

 ".الشبكشي"المصریة، بینما عمل الناسخ إبراهیم خلیل وهبي في حرفة 

أضافت الدراسة إلى المصادر التاریخیة واآلثریـة أسـماء بعـض نسـاخ المصـاحف وأسـماء شـهرتهم باإلضـافة إلـى  -

النصـف  إلـى )م١٨/ه١٢( النصف الثاني مـن القـرن، وذلك من اء أساتذتهم الذین تعلموا على أیدیهم الخط أسم

 ).م٢٠/ه١٤( األول من القرن

أمكن التعرف على ألقاب نساخ مصاحف الدراسة، والتي إن دلت على شئ فإنمـا تـدل علـى مـدى تواضـع هـؤالء  -

 .النساخ

                                                             
 .٣٥١-٣٥٠، الثقافة التركیة، أكمل الدین ١
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اتبعـوا قواعـد النسـبة الفاضـلة فـي تنفیـذ حـروف توقیعـاتهم موضـوع  قـد الدراسة الدراسة أن خطاطيیستخلص من  -

 .الدراسة

یستدل من الدراسة أنـه لـم یحـرص نسـاخ الدراسـة علـى ذكـر مـذهبهم أو طـریقتهم التـي اتبعوهـا باسـتثناء المـذهب  -

 . ، فقد ذكر طریقته الصوفیة التي سار على دربها)١٤( فوجه إمام ذاد محمد النوري في المصحف رقم

لـم یقتصـر علـى خطـاط واحـد إنمـا تلقـب بـه العدیـد مـن الخطـاطین، ودلیلنـا فـي " الحـافظ" الدراسة أن لقب  ثبتتأ -

حــافظ عثمــان ، )م١٦٩٨/هـــ١١١٠ت(الحــافظ عثمــان  ،)م١٧/هـــ١١ق( الحــافظ محمــد أفنــدي ذلــك أنــه تلقــب بــه

 د رشــــــدي، حـــــافظ محمـــــ)م١٨٣٤/هــــــ١٢٥٠ت( حـــــافظ محمـــــد شـــــاكر ،)م١٨/هــــــ١٢ق( الشـــــهیر بقـــــایش زاده

، وحـــافظ علـــي )م١٩/هــــ١٣ق( حـــافظ محمـــد ،)م١٩١٢/هــــ١٣٣٠ت( الحـــافظ تحســـین ،)م١٨٥٦/هــــ١٢٧٣ت(

وربمــا ُأطلــق هــذا اللقــب علــى مــن أجــاد حفــظ القــرآن الكــریم، أو علــى كــل مــن بــرع فــي  ،)م١٩/هـــ١٣ق( وصــفي

 .كتابة القرآن الكریم كامًال أكثر من مرة

 .ى الخطاطین، والضباط، وكذلك النساءقد أطلق عل" أفندي"أكدت الدراسة أن لقب  -
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  )مواطنهم -وظائفهم -أساتذتهم( جدول بأسماء الخطاطین موضوع الدراسة

  اسم أستاذه  اسم الخطاط  م
تاریخ نسخه 

  للمصحف

الوظائف 

والحرف 

  الواردة

نسبته إلى 

  مكان

رقم 

  المصحف

  )١(      )م١٧٦٥/هـ١١٧٩(  حمدي أفندي  إبراهیم شامدي   ١

إبـــــراهیم الوصـــــفي    ٢

  البوردوري 

حــافظ عبـــد الـــرحمن  

  الشكري

  )٢(  بوردور    )م١٨٠٩/هـ١٢٢٤(

حســــــــین الحســــــــني   ٣

  بحافظ القرآن

عمـــر الزهـــدي تلمیــــذ 

الخطــــــــــــــاط عمـــــــــــــــر 

  الرفعتي

  )٣(      )م١٨٣٠/هـ١٢٤٦(

ــــــــــف   ٤ أحمـــــــــــد العریــ

  بزاهد األستانة 

ــــــــــد الوصــــــــــــفي  محمــ

المشــــتهر بكبــــه جــــي 

ـــــــــوفي. زاده  ســـــــــــنة تــ

  )م١٨٣١/هـ١٢٤٧(

  )٤(      )م١٨٣٨/هـ١٢٥٤(

ــــــــعدي   ٥ ــــــــف ســ یوســ

  أوركوبي 

  )٥(  أوركوب    )م١٨٤٧/هـ١٢٦٤(  علي الشكري 

ــــــــــــر الوصــــــــــــــفي   حافظ محمد    ٦ عمــ

الظ ( المعــــــــروف بـــــــــ

  )عمر

  )٦(      )م١٨٥٢/هـ١٢٦٩(

السـروري  ىمصـطف  ٧

ــــاذاني  المعــــــروف بــ

  زاده

  )٧(      )م١٨٥٣/هـ١٢٧٠(  

حلمـــــي بـــــن  ىیحیـــــ  ٨

، حــاجي خلیــل أغـــا

 ت

  )١٩٠٧/ـه١٣٢٥(

هاشــم أفنــدي، وخلیــل 

زهــــدي، أحمــــد حــــازم 

  أفندي

  

ـــــــــــــه مصـــــــــــــــحفان   لــ

 أحـــــــــــــدهما بتـــــــــــــاریخ

) م١٨٥٤/هـــــ١٢٧١(

ــــــــــــاریخ ــ ــــــــــــاني بت ــ  والث

  )م١٨٦٣/هـ١٢٨٠(

    

  استانبول

  

  

)٩، ٨(  

ــــــــیم زاده محمــــــــــد   ٩ قــ

  صالح

حلمــــــــــي  ىمصــــــــــطف

حكــــــــــــاك زاده مــــــــــــن 

ــــــــــــــــر  تالمیـــــــــــــــــذ عمــ

  )م١٨٦٣/هـ١٢٨٠(

  

    )١٠(  
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الوصــــــفي المشــــــهور 

  "الظ عمر" بــ
  

م خلیل وهبـي إبراهی  ١٠

  الشهیر بالشبكشي

  )١١(    الشبكشي  )م١٨٦٤/هـ١٢٨١(  

ـــــــــــالح   ١١ محمــــــــــــد صــ

ــــــن  الكوملحنــــــوني ب

  عمر

  )١٢(      )م١٨٦٤/هـ١٢٨١(  أمین البهجت 

نســـــــــــــــــــــــــخ     )م١٨٦٦/هـ١٢٨٣(  علي الوصفي  سلیمان یساري   ١٢

المصــــحف 

فـــي مدینــــة 

  نازاللي

)١٣(  

علـــــــــــــــــي رضـــــــــــــــــا   ١٣

  البوردوري

هــــــو حــــــافظ عثمــــــان 

 قـــایش( نـــوري أفنـــدي

تلمیــذ الخطــاط . )زاده

مصـــــــــــطفى عـــــــــــزت 

ـــــــاط  ـــــــدي، والخطــ أفنــ

محســـن زاده عبـــد اهللا 

  بك

  )١٤(  بوردور    )م١٨٦٧/هـ١٢٨٤(

أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــد   )م١٨٦٨/هـ١٢٨٥(    بكیر أفندي زاهد   ١٤

ــــــــــــــابطان  ضــ

العســــــــــــــــــاكر 

  المصریة

  )١٥(  

مــؤنس  يمحمــد أفنــد  محمد حلمي  ١٥

ـــــــــنة . زاده ـــــــــوفي ســ تــ

  )م١٩٠٠/ه١٣١٨(

  )١٦(      )م١٨٧٠/هـ١٢٨٧(

ـــــــــــــــــــــــاط   )م١٨٧٤/هـ١٢٩١(    الم العطارعلي س  ١٦ خطــ

بالمــــــــــــــدارس 

  المصریة

  )١٧(  

حافظ علي وصـفي   ١٧

  كوتاهیة لي 

  )١٨(  كوتاهیة    )م١٨٧٧/هـ١٢٩٤(  
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محمـد جــالل الــدین   ١٨

  زادة يبمفت

إبــــــــــــراهیم الشــــــــــــوقى 

ـــــذ أحمـــــد  أفنـــــدي تلمی

الـــذهن العریـــف بعبـــد 

  الوهاب أفندي

  )١٩(    مفتي زادة  )م١٨٧٨/هـ١٢٩٦(

 محمـــــد الخلوصــــــي  ١٩

الوصـــــــفي بجـــــــالل 

  الدین

إبــــــــــــراهیم الشــــــــــــوقى 

ـــــذ أحمـــــد  أفنـــــدي تلمی

الـــذهن العریـــف بعبـــد 

  الوهاب أفندي

  )٢٠(      )م١٨٨٣/هـ١٣٠١(
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  )١( ملحق رقم

  األشكال واللوحات

  

  )١( لوحة رقم

  

  )٢( لوحة رقم
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 )٣( لوحة رقم

  

 )٤( لوحة رقم
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  )٥( لوحة رقم

 

  

  )٦( لوحة رقم
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  )٧( لوحة رقم

  

 )٨( لوحة رقم
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  )٩( لوحة رقم

\  

  )١٠( لوحة رقم
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 )١١( لوحة رقم

  

  )١٢( لوحة رقم
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  )١٣( لوحة رقم

  

 )١٤( لوحة رقم
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  )١٥( لوحة رقم

  

  )١٦( لوحة رقم
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 )١٧( لوحة رقم

  

  )١٨( لوحة رقم
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  )١٩( لوحة رقم

  

  )٢٠( لوحة رقم
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  وقیعات الدراسةرسم بیاني یوضح أنواع المداد المستخدم في ت

  

  

  رسم بیاني یوضح أنواع الخطوط المستخدمة في التوقیعات
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  رسم بیاني یوضح طرق تأریخ المصاحف موضوع الدراسة

  

  

  رسم بیاني یوضح صیغ التوقیعات موضوع الدراسة
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  قائمة المصادر والمراجع

  :القرآن الكریم -أوًال 

  

  :المخطوطات -اثانیً 

  ).٢٦٨٤( محفوظ في دار المخطوطات في سلطنة ُعمان تحت رقممخطوط حقائق اإلیمان،  -

 مخطـــوط خزانـــة األخیـــار فـــي بیوعـــات الخیـــار، محفـــوظ فـــي دار المخطوطـــات فـــي ســـلطنة ُعمـــان تحـــت رقــــم -

)١٢١٠.( 

ـــم"ســـیرة اإلمـــام محمـــد بـــن ناصـــر الغـــافري" مخطـــوط -  ، محفـــوظ فـــي دار المخطوطـــات بســـلطنة عمـــان تحـــت رق

)١٨٧٠.( 

 ).٢٥٦٢( محفوظ في دار المخطوطات بسلطنة ُعمان تحت رقم ،"یة للمهتدینصراط الهدا"مخطوط  -

) مصـاحف طلعـت( محفـوظ فـي دار الكتـب المصـریة. ورقـة) ٣٠٥( یتـألف مـن. رمخطوط مصحف غیر منشـو  -

 ).٢٤٤٩٧( ، ورقم میكروفیلم)١٠٧( تحت رقم حفظ

   

  :المصادر العربیة -اثالثً 

ــــــاس - ــــــب المصــــــریة،  القــــــاهرة،: ، صــــــبح األعشــــــى)م١٤١٨/ه٨٢١(، ت القلقشــــــندي أحمــــــد أبــــــي العب دار الكت

 .م١٩٢٢/هـ١٣٤٠

، ِسلك الـدرر فـي أعیـان القـرن الثـاني عشـر، )م١٧٩١/هـ١٢٠٦(  ، تالُمرادي محمد خلیل بن علي أبي الفضل -

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨، سالمیة، دار بن حزمدار البشائر اإلبیروت، : ٣ط

عبـد / د: ، عجائـب اآلثـار فـي التـراجم واألخبـار، تحقیـق)م١٨٢٤/هــ١٢٤٠( ، تالجبرتـي بن حسـن عبد الرحمن -

 .م١٩٩٧، الكتب والوثائق القومیة دارالقاهرة، : عبد العظیم رمضان: الرحیم عبد الرحمن، تقدیم

، تحفة أولـي األلبـاب فـي صـناعة الخـط والكتـاب، تحقیـق )م١٤٤١/ه٨٤٥(، ت بن الصائغ یوسف عبد الرحمن -

 .م١٩٨١، دار بوسالمة للطباعة والنشر ،تونس: ٢هالل ناجي، ط: وتعلیق

  

  : والمعربة المراجع العربیة -ارابعً 

الكتـــب دار  القـــاهرة،: حســـین نصـــار: ، معجـــم تیمـــور الكبیـــر فـــي األلفـــاظ العامیـــة، إعـــداد وتحقیـــقتیمـــور أحمـــد -

 .م٢٠٠١ والوثائق القومیة،

 .م١٩٨٩دار البیادر،  جیزة،ال: ، حرفنا العربي وأعالمه العظام عبر التاریخسرحان عبد اهللا أحمد -

مكتبـــة الملـــك فهـــد  مطبوعـــاتالریـــاض، : ، نقـــوش إســـالمیة مـــن حمدانـــة بـــوادي علیـــبالزیلعـــي بـــن عمـــر أحمـــد -

 .م١٩٩٥، ةالوطنی

، الریـاض: الخلف والخلیف آثارهما ونقوشهما اإلسالمیة، اآلثار اإلسالمیة بمنطقة الباحـة ،_____________ -

  .م١٩٩٦ن، . د
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 .م٢٠١٢، مكتبة اإلمام البخاري القاهرة،: المدرسة العثمانیة لفن الخط العربي، حنش محمد إدهام -

جوانـب مـن التفاعـل الحضـاري " ، الثقافـة التركیـة فـي مصـرأوغلـي الدین إحسان، وصالح، صـالح سـعداوي أكمل -

لتـــاریخ مركــز األبحــاث لاســـتانبول، : بــین المصــریین واألتــراك مـــع معجــم لأللفــاظ التركیـــة فــي العامیــة المصــریة

 .م٢٠٠٣، فة اإلسالمیة باستانبولوالفنون والثقا

 .م٢٠٠٩الدار الثقافیة للنشر، : شبندیة نشأتها وتطورها لدى الترك، النقعبد العال محمد بدیعة -

الصفصــافي أحمـــد : ســامیة محمـــد جــالل، مراجعــة: ، الخــط والخطـــاطون، ترجمــة وتقــدیمبیــدابیش أفنــدي حبیــب -

 .م٢٠١٠، لقومي للترجمةالمركز ا القاهرة، : القطوري

ـــونجي،: ، أطلـــس الخـــط والخطـــوط، ترجمـــةفضـــائلي اهللا حبیـــب -  دار طـــالس، دمشـــق، دمشـــق،:  ٢ط محمـــد الت

 .م٢٠٠٢

الهیئـة المصـریة  القـاهرة،: ، األحبـار واأللـوان المصـریة عبـر العصـور وحتـى الفـتح العربـيمحمـد إبراهیم حجاجي -

  .م٢٠١٥العامة للكتاب، القاهرة، 

 .م١٩٦٦ربیة، دار النهضة الع القاهرة،: الفنون اإلسالمیة والوظائف على اآلثار العربیة، الباشا حسن -

  .م١٩٨٩، ر الفنیة للنشر والتوزیعالدا القاهرة،: األلقاب اإلسالمیة في التاریخ والوثائق واآلثار، _______ -

 .م٢٠١٦ لوفاء،دار ااإلسكندریة، : ، دراسات أثریة حول المصحف الشریفعبد النور محمد نور حسن -

  .م١٩٩٤دار األمین، : القاهرة: ، حریم ملوك مصر من محمد علي إلى فاروقالمحالوي حنفي -

 اإلسـكندریة،: إسـماعیل سـراج الـدین: روائـع الخـط العربـي بجـامع البوصـیري، تقـدیم الجمـل،محمـد ، و عـزب خالد -

  .م٢٠٠٥ مكتبة اإلسكندریة،

دراسـة وثائقیــة للكتابـات وأهــم الخطـاطین فــي عصــر " صــر، دیـوان الخــط العربـي فــي محســنمحمـد ، و ______ -

 .م٢٠١٠مكتبة اإلسكندریة، ب مركز الخطوطاإلسكندریة، : أسرة محمد علي

 .م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠ن،. ، دُعمان: ٢بلدیسیرا، الكتابات في المساجد الُعمانیة القدیمة، ط إیروس. د -

دار العــراق، : جمـال الخیـاط: م النعیمـي، مراجعـةمحمــد سـلی/ د: ، تكملـة المعـاجم العربیـة، ترجمـةدوزي رینهـارت -

 .م١٩٨٠ ة واإلعالم،الرشید، وزارة الثقاف

ســیة الجهــاز المركــزي للكتـب الجامعیــة والمدر الجیـزة، : ، مدینـة أســوان وآثارهــا فـي العصــر اإلســالميمــاهر سـعاد -

 .م١٩٧٧والوسائل التعلیمیة، 

 القلیوبیــة،: )دراسـة لعمـائر غیــر مسـجلة آثـار(لویـة إسـالمیة مـن عصـر األســرة الع ، عمــائردهشـان جمیـل سـهیر -

 .م٢٠١٥مؤسسة بن خلدون، 

: عبـد الـرازق محمـد حسـن بركـات: ات العثمانیـة التاریخیـة، مراجعـةصابان، المعجم الموسـوعي للمصـطلح سهیر -

 .م٢٠٠٠الریاض، مكتبة الملك فهد الوطنیة، 



  

 أضواء جدیدة على خطاطي مصاحف غیر منشورة محفوظة بالمكتبة المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة بالسیدة زینب بالقاهرة

٧١ 
 

دار بیـروت، : عصام محمـد الشـحادات: ترجمة وتعلیقالمعجم الجغرافي لإلمبراطوریة العثمانیة،  س،موسترا. س -

 .م٢٠٠٢ابن حزم، 

 .م٢٠٠٢، دار القاهرة القاهرة،: ، فن التذهیب العثماني في المصاحف األثریةعبد العزیز الدسوقي شادیة -

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٦ مكتبة الخانجى،: مصر: ٣، طتابة العربیة، الخطاطة الكالدالي عبد العزیز -

دراســة تطبیقیــة علـــى آثــار مدینــة رشـــید ( ، النقــوش الكتابیــة علــى العمـــائر الدینیــةالطحـــان معبــد الســال عبــد اهللا -

 .م٢٠٠٧ واإلیمان للنشر والتوزیع، العلم دسوق،: )والبحیرة

ین المملـوكي والعثمـاني علـى ، النقوش الكتابیـة بالعمـائر الدینیـة والمدنیـة فـي العصـر شحاته علي عبد الحمیدة عز  -

  .م٢٠٠٧، لم واإلیمان للنشر والتوزیعالع دسوق،: الزجاج –الخشب  –المعادن  –جص ال –الرخام  –الحجر

 .م١٩٩٥، مكتبة لبنان ناشرونبیروت، : ، معجم مصطلحات الخط العربي والخطاطینالبهنسي عفیف -

هـــو كتـــاب تــاریخي اجتمـــاعي أدبـــي مـــزین " ، تــاریخ الخـــط العربـــي وأدابــهالكـــردي طـــاهر بـــن عبــد القـــادر محمــد -

 .م١٩٣٩/ هـ١٣٥٨مكتبة الهالل، : "الخطیة والرسوم الفتوغرافیة  بالصور

الهیئــة المصــریة العامــة : القــاهرة: ، الفنــون الزخرفیــة اإلســالمیة فــي العصــر العثمــانيمــرزوق عبــد العزیــزمحمــد  -

 .م١٩٧٤للكتاب، 

 .ت. ن، د. د :، قاموس اللغة العثمانیة الدراري الالمعات في منتخبات اللغاتاألنسي علي محمد -

 .م١٩٨٣الهیئة المصریة العامة للكتاب،  القاهرة،: ، التعریف بمصطلحات صبح األعشىالبقلي قندیل محمد -

، "دراسـة آثاریـة حضــاریة"، القبـاب األثریـة الباقیـة بــدلتا مصـر فـي العصـر اإلســالمي عفیفــي ناصـر محمـد محمـد -

 .م٢٠٠٥، مكتبة زهراء الشرق القاهرة،: محمد حمزة إسماعیل الحداد/د: تقدیم

دراسـة فـي تطـور األلقـاب والوظـائف منـذ الفـتح العثمـاني لمصـر ، ، األلقـاب والوظـائف العثمانیـةبركات مصطفى -

، دار غریــب ،القـاهرة :م١٩٢٤/ه١٥١٧ت الل اآلثـار والوثـائق والمخطوطـامـن خــة حتـى إلغـاء الخالفـة العثمانیـ

 .م٢٠٠٠

 .م١٩٦٨، نهضةمكتبة البغداد، : ، مصور الخط العربيزین الدین ناجي -

 .م٢٠١٥ المصریة العامة للكتاب، الهیئة ،القاهرة: فن الخط العربي المدرسة العثمانیة ،حسنین سید ولید -

 

  : الدوریات العربیة -خامًسا

، مجلـة البحـوث "فنیـة -دراسـة تاریخیـة" كتابة المصحف الشریف عنـد الخطـاطین العثمـانیین"، حنش محمددهام إ -

رة الشــؤون اإلســالمیة واألوقــاف والــدعوة واإلرشــاد، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف والدراســات القرآنیــة، وزا

 ).م٢٠٠٩ینایر/ هـ١٤٣٠المحرم( الشریف، المملكة العربیة السعودیة، العدد السابع، السنة الرابعة
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ــــى نمــــاذج مــــن مطــــاوع عبــــد الفتــــاح محمــــد حنــــان - ، األلــــوان وداللتهــــا فــــي الحضــــارة اإلســــالمیة مــــع تطبیــــق عل

 .)م٢٠١٦(١٨ مخطوطات العربیة، مجلة اإلتحاد العام لآلثاریین العرب، العددال

، مجلـة معهـد المخطوطـات العربیـة، )دراسـة تاریخیـة( الحبـر والمـداد فـي التـراث العربـي"، المشوخي سلیمان عابد -

 .)م٢٠١١مایو/ ه١٤٣٢ سنة جمادى األولى(، ١، ج٥٥مج

) تحلیلیـة مقارنـة( ز فـي العمـارة المصـریة اإلسـالمیة دراسـة آثاریـةمصـلیات الجنـائ"، الحـداد حمزة إسماعیل محمد -

 .)م٢٠٠٠ ( ار، جامعة القاهرة، العدد الثامن، مجلة كلیة اآلث"وثائقیة تاریخیة

الدراسـة التاریخیـة : المدرسة المصریة فـي فـن الخـط العربـي وآدابـه، الجـزء األول" ،__________________ -

أكتـوبر،  ١٨-١٥( ٢، جمصر ودول حوض البحر المتوسط عبـر العصـور: األول، المؤتمر الدولي "والحضاریة

 .جامعة القاهرة –، كلیة اآلثار )م٢٠١٤

 

  : المراجع األجنبیة -سادًسا

-Emrullah İşler & Yard. Doç. İbrahim Özay, Türkçe _ Arapça kapsamlı Sözlük, Kalkan 
Matbaacılık, 1. Baskı, 2008. 

-Goodwin, Godfrey, The private world of ottoman women, London, saqi Essentials, 
2006. 

-Kemal, M., Son Hattatlar, Istanbul, 1955. 

 

  :الرسائل العلمیة -سابًعا

، قسـم علـم اآلثـار، كلیـة غیـر منشـورة رسالة ماجسـتیر(، "الكتابات الشاهدیة الزیانیة  دراسة أثریة"، لخضر برجي -

  .)م٢٠١٧-٢٠١٦انیة واإلجتماعیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، العلوم اإلنس

مساجد مصر العلیا الباقیة من الفتح العربي حتى نهایـة العصـر العثمـاني دراسـة "، عبد العزیز عبد الرؤف جمال -

 .)م١٩٨٥قاهرة، ، قسم اآلثار اإلسالمیة، كلیة اآلثار، جامعة الغیر منشورة رسالة ماجستیر(، "أثریة معماریة

، قسـم غیـر منشـورة رسـالة دكتـوراة(، "فن الكتاب المخطوط في العصر العثماني"، مؤذن عبد الرحمن عبد العزیز -

مكــة المكرمــة،  -الدراســات العلیــا فــي التــاریخ والحضــارة، كلیــة الشــریعة والدراســات اإلســالمیة، جامعــة أم القــرى

 .)م١٩٨٩، ١مج

، )دراسـة أثریـة( فیة علـى العمـائر الدینیـة الزیانیـة بتلمسـان مـن خـالل ثالثـة نمـاذج، الكتابات الوقخالد عبد القادر -

رسـالة ماجسـتیر، قسـم علـم اآلثـار، كلیـة العلـوم اإلنسـانیة والعلـوم اإلجتماعیـة، جامعـة أبـي بكـر بلقایـد، تلمســان، 

 ).م٢٠١٦-٢٠١٥/هـ١٤٣٧-١٤٣٦(الجزائر، 
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كیـة والمغربیـة المحفوظـة بالمكتبـة المركزیـة بجامعـة أم القـرى مجموعة المصـاحف التر "، الغولفراج محمد  محمد -

 –، قسـم اآلثـار اإلسـالمیة، كلیـة اآلثـار غیـر منشـورة رسـالة ماجسـتیر(، "بمكـة المكرمـة دراسـة أثریـة فنیـة مقارنـة

 .)م٢٠١٤جامعة القاهرة، 

لــث عنــد ابــن البــواب دراســة مقارنــة للســمات الفنیــة فــي خــط الث"، إســماعیل عــالم مفــیض الــرحمن محمــد مختــار -

، قسم التربیـة الفنیـة، كلیـة التربیـة، جامعـة أم القـرى، المملكـة غیر منشورة رسالة ماجستیر(، "والخطاطین األتراك

 .)م٢٠٠١/ه١٤٢٢العربیة السعودیة، 

رسـالة ( ،"دراسـة فنیـة أثریـة" التاسـع عشـر النقوش الكتابیة على عمائر مدینة القاهرة في القرن" ،بركات مصطفى -

 .)م١٩٩١، قسم اآلثار اإلسالمیة، كلیة اآلثار، جامعة القاهرة، غیر منشورة دكتوراة

ــأثیرات العقائدیــة فــي الفــن العثمــاني"، عبــد الــدایم محمــود نــادر - ، قســم اآلثــار عیــر منشــورة رســالة ماجســتیر(، "الت

 .)م١٩٨٩كلیة اآلثار، جامعة القاهرة،  -اإلسالمیة

،  قسـم علـم غیر منشورة رسالة دكتوراة(، "دراسة تنمیطیة"یة في الغرب الجزائري الكتابات األثر "، العمري یحیاوي -

 .)م٢٠١٥-٢٠١٤/هـ١٤٣٦-١٤٣٥اآلثار، كلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم اإلجتماعیة، جامعة تلمسان، 

  

  :على شبكة المعلومات الدولیةمواقع  -ثامًنا

http://babel.hathitrust.org. -  

http://www.wdl.org. -  

 


