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قــــواعد الن�شــــــــــر

التقديم الأولي للمقالت
ومراجعتها،  تقييمها  ليتم  ن�شخ  ثالث  من  المقالت  تقدم 
فـي  عليها  المن�شو�س  الن�شر  قواعد  اتباع  ذلك  فـي  ويتم 
Chicago Manual of Style مع اإدخال بع�س التعديالت التي 

�شتذكر فيما يلي:

التقديم النهائي للمقالت 
تراها  التي  التعديالت  اإجراء  بعد  النهائي  الن�س  يقدم   •
قر�س  على  التحرير،  وهيئة  العلمية  المراجعة  لجنة 
 MS Word الكتابة  برنامج  ا�شتخدام  مع  ممغنط، 

وبنط 12 للغات الأجنبية، وبنط 14 للغة العربية.
 Standard اأو ورق ،A4 تقدم ن�شخة مطبوعة على ورق •
فقط،  الوجهين  اأحد  على  الكتابة  وتكون   ،American

وتترك م�شافة مزدوجة بين ال�شطور وهوام�س كبيرة، 
مع عدم م�شاواة الكالم جهة الهام�س الأي�شر.

مختلفة  واأبناط  متعددة  اأنماط  ا�شتخدام  عدم  يراعى   •
الحجم. 

• ل ُت�شتخدم األقاب مثل .Dr اأو .Prof، �شواء فـي داخل 
الن�س اأو الحوا�شي اأو عند كتابة ا�شم الموؤلف. 

• تكون جميع الأقوا�س هاللية مثل: )    (.
• ت�شتخدم عالمات التن�شي�س المفردة دائًما مثل: ‘    ’.

كتابة  عند  الحركية  العالمات  ا�شتخدام  تجنب  يجب   •
كلمات عربية باللغة الإنجليزية. 

القرن  مثل  بالحروف  والأ�شرات  القرون  اأرقام  تكتب   •
الخام�س، الأ�شرة الثامنة ع�شرة.

اأرقام  اأو  التواريخ  بين  ال�شغيرة  ال�شرطة  ت�شتخدم   •
ال�شفحات )130-120(.

 البنط
• يتم تزويد هيئة التحرير باأي نوع من الخط غير القيا�شي 

اأو غير التقليدي على قر�س ممغنط منف�شل.

الحوا�شي ال�شفلية
م�شتقلة  �شفحات  فـي  ختامية  كحوا�ٍس  الحوا�شي  تكتب   •

ملحقة بالن�س، وتترك م�شافة مزدوجة بين ال�شطور.
ول  ال�شطر  م�شتوى  عن  مرتفعة  الحوا�شي  اأرقام  تكون   •

تو�شع بين قو�شين.
• ل يت�شمن عنوان المقال اأية اإ�شارة اإلى حا�شية، واإذا كان 
وما  ال�شكر  تقديم  بغر�س  حا�شية  لإدراج  احتياج  هناك 
اإلى ذلك يو�شع فـي العنوان عالمة النجمة * وتكون قبل 

الحا�شية قبل رقم 1. 

الملخ�س
• يقدم ملخ�س )بحدٍّ اأق�شى 150 كلمة( وذلك فـي مقدمة المقال، 
بحيث  ويكتب  المعلومات  ا�شترجاع  فـي  الملخ�س  وي�شتخدم 

يمكن فهمه اإذا ما تمت قراءته منف�شاًل عن ن�س المقال.

الخت�شارات 
يتبع  الدوريات والحوليات  اأ�شماء  بالن�شبة لخت�شارات   •

فـي ذلك اخت�شارات 
Bernard Mathieu. Abréviations des périodiques et 

collections en usage à l’IFAO, 4e éd. (Le Caire, 2003). 

www.ifao.egnet.net :ويمكن الح�شول عليها من الموقع
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تذكر  اأن  بعد  الخا�شة  الخت�شارات  ا�شتخدام  يمكن   •
بالكامل فـي العناوين التي ي�شار اإليها كثيًرا فـي المقالت 
المقبولة  ال�شيغ  ا�شتخدام  اأي�ًشا  ويمكن  الفردية، 
الطوبوغرافـي القامو�س  مثل  عليها(،   )المتعارف 
 Moss and Porter يكتب PM )بخط غير مائل(. وتكتب 

المراجع الأخرى كالآتي:
مقال في دورية ُيكتب المرجع لأول مرة

J.D. Ray. ’The Voice of Authority: Papyrus Leiden I  

382‘, JEA 85 (1999), 190. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Ray, JEA 85, 190. 

مقال اأو ف�شل في كتاب لعدة موؤلفين
Mathieson, ’Magnetometer Surveys on Kiln Sites 

at Amarna‘, in B.J. Kemp (ed.), Amarna Reports VI,  

EES Occasional Publications 10 (London, 1995), 

218-220. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Mathieson, in Kemp (ed), Amarna Reports VI, 

218-220. 

مثال اآخر:
A.B. Lloyd, ’The Late Period, 664-323 BC‘, 

in B.G. Trigger, B.J. Kemp, D. O‘Conner and  

A.B. Lloyd, Ancient Egypt: A Social History, 279-

346 (Cambridge, 1983), 279-346.

واإذا تكرر ُيكتب:
Lloyd, in Trigger et al., Ancient Egypt: A Social 

History, 279-346.

الكتب العلمية
E. Strouhal. Life in Ancient Egypt (Cambridge, 

1992), 35-38.

واإذا تكرر ُيكتب:
Strouhal. Life in Ancient Egypt, 35-38.

مثال اآخر:
D.M. Bailey, Excavations at el-Ashmunein V, 

Pottery, Lamps and Glass of the Late Roman and 

Early Arab Periods (London, 1998), 140. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Bailey, Excavations at el-Ashmunein, V, 140. 

المراجع العربية
)القاهرة،  القديمة  الم�شرية  اللغة  الدين،  نور  الحليم  عبد 

 .92 ،)1998

واإذا تكرر ُيكتب:
 عبد الحليم نور الدين، اللغة الم�شرية القديمة، 94-96.

�شل�شلة المطبوعات
W.M.F. Petrie, Hyksos and Israelite Cities, BSAE 12 

(London, 1906), 37 pl. 38. A, no 26. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Petrie, Hyksos and Israelite Cities, 37 pl. 38. A, 

no 26. 

الر�شائل العلمية
Joseph W. Wegner, The Mortuary Complex of 

Senwosrt III: A Study of Middle Kingdom State 

Activity and the Cult of Osiris at Abydos (PhD. 

Diss., University of Pennsylvania, 1996), 45-55. 

قواعد الن�سر
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 واإذا تكرر ُيكتب:
Wegner, The Mortuary Complex of Senwosrt III, 

45-55.

الو�شائل الإلكترونية 
• عند الإ�شارة اإلى مادة علمية موجودة في موقع على الإنترنت 
يف�شل الإ�شارة اإلى الن�شخة المطبوعة، فاإذا لم تتوافر هذه 
المعلومات، فال بد من ذكر معلومات كافية عن الموقع حتى 

يتمكن القارئ من مطالعته ب�شهولة، مثل:
ht tp : / /www.mfa .o rg / a r t emi s / fu l l r e co rd .

asp?oid=36525&did=200

اأو يمكن الإ�شارة اإليها بطريقة اأف�شل، انظر acc.19.162 في  
www.mfa.org/artemis

اأ�شطوانات  اأو  الإنترنت  على  دوريات  اإلى  الإ�شارة  عند   •
)CD(، انظر الف�شل الخا�س بهذا فـي كتاب: 

Chicago Manual of Style.

وتفا�شيل  الكاتب  ا�شم  من  الأولى  الحروف  ذكر  من  بد  ل   •
وا�شم  بالكامل  المقال  عنوان  ذلك  فـي  بما  الأخرى،  الن�شر 
اأما  الأولى؛  للمرة  اإليه  الإ�شارة  عند  الجزء  ورقم  ال�شل�شة 
بعد ذلك فقط فيذكر ا�شم العائلة ويذكر العنوان باخت�شار. 
 Ibid, Op. cit, مثل:  م�شطلحات  ا�شتخدام  تجنب  ويجب 
بالتحديد  ال�شفحة  رقم  اإلى  الإ�شارة  تجب  كما   ،Loc. cit

ولي�س فقط اإلى المقال ككل.  

ال�شور
بدقة �شوئيًّا  م�شًحا  مم�شوحة  والأ�شكال  ال�شور  تقدم   • 
ملفات  فـي  محفوظة  ال�شور  وتكون  الأقل،  على  نقطة   300

.TIFF نوع
• ل يزيد حجم ال�شور على ثلث حجم البحث.  

بالبريد  تر�شل  ول  منف�شل،   )CD( على  ال�شور  تقدم   •
الإلكتروني. 

تعليقات ال�شور والأ�شكال
ورقة  فـي  تكتب  واأن  التعليقات  �شحة  من  التاأكد  من  بد  ل   •
منف�شلة وتكون الم�شافة بين ال�شطور مزدوجة، وتقدم على 

قر�س ممغنط مع الن�شخة النهائية للمقال.
ا�شم  للن�شر  المقدمة  والر�شومات  ال�شور  تحمل  اأن  بد  ل   •
على  بو�شوح  مكتوًبا  ال�شكل  اأو  ال�شورة،  ورقم  الكاتب، 

 .)CD( الخلفية اأو على

حقوق الطبع
• تقع الم�شئولية على كاتب المقال فـي الح�شول على ت�شريح 
الن�شخ  الطبع، وهذا ي�شمل  لها حق  با�شتخدام مادة علمية 

الم�شورة من مواد تم ن�شرها من قبل.
• اأ�شول الأبحاث والمقالت التي ت�شل اإلى الحولية ل ترد اأو 

ت�شترجع �شواء ن�شرت اأم لم تن�شر.
ترفق مع البحث �شيرة ذاتية مخت�شرة عن الكاتب.  •

للمزيد يرجى الطالع على:
http://www.bibalex.org/calligraphycenter/abgadiyat/
static/home.aspx

قواعد الن�سر
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المـقدمـــــــــة

ا عن مركز درا�شات الخطوط – ليعبر عن ا�شتمرارية مركز درا�شات  ياأتي العدد العا�شر من حولية اأبجديات – التي ت�شدر �شنويًّ
درا�شات  مجال  في  والمتخ�ش�شة  مة  المحكَّ العلمية  باإ�شداراته  المهتمين  الباحثين  بثقة  يحظى  اأن  على  الدائم  وحر�شه  الخطوط 
الكتابات والنقو�س. لقد حملت حولية ‘اأبجديات’ على عاتقها منذ اإ�شدارها الأول في عام 2006م م�شئولية �شد الثغرة القائمة في 
مجالت درا�شات الكتابات والخطوط؛ حيث تحمل حولية ‘اأبجديات’ اأهم اأهداف مركز درا�شات الخطوط؛ وهو اإمداد المتخ�ش�شين 
بالنادر من الكتابات والنقو�س التي يحتاجون اإليها في درا�شاتهم، ون�شر التوعية بالكتابات والنقو�س على م�شتوى غير المتخ�ش�شين.

والمتابع لأبحاث الحولية يجد تنوًعا كبيًرا في مو�شوعات الأبحاث التي تعر�شها. فبالرغم من اأنها كلها تحمل هدًفا واحًدا هو 
الهتمام بالنقو�س والكتابات، فاإننا نجد الأبحاث المعرو�شة تتناولها من منظورات مختلفة. فقد حملت حولية ‘اأبجديات’ روح التنوع، 
وقيم الختالف، وثقافة ا�شتيعاب الآخر. وياأتي العدد العا�شر من الحولية حاماًل بين دفتيه اأبحاًثا متميزة ومتنوعة تغطي مو�شوعات 
متعددة ومجالت مختلفة للباحثين في م�شارق الأر�س ومغاربها؛ حيث يحتوي على اأبحاث باللغتين العربية والإنجليزية ا�شتملت على 
درا�شة مو�شوعات �شتى؛ منها ما يتعلق بالكتابات الإ�شالمية، �شواء تلك التي ظهرت على العمالت باليمن في الفترة ما بين عام 696هـ 
وعام 721هـ ، اأو تلك الكتابات التي ظهرت في عهد ال�شحابة، اأو تلك الكتابات التي ظهرت على م�شجد بدم�شق في الع�شر الأيوبي؛ ومنها 
ما يتعلق بالنقو�س الم�شرية القديمة، �شواء تلك النقو�س التي ظهرت في محاجر وادي الهودي وما بها من عنا�شر فلكية وكونية، اأو تلك 
التي تقدم درا�شة للوحة جنائزية ترجع لع�شر الدولة الو�شطى؛ ومنها ما يتعلق بجوانب الح�شارة اليونانية والرومانية والحتفالت 
التي كانت تقام لالإلهة نيت في �شاي�س واإ�شنا في م�شر في الع�شرين اليوناني والروماني، اأو تلك النقو�س الكتابية التي ظهرت في مدينة 
ق�شنطينة الموجودة �شرق الجزائر منذ نهاية القرن الثالث قبل الميالد حتى القرن الرابع الميالدي. وهو ما يوؤكد اأنها حولية عالمية ت�شم 

كلَّ الأبجديات والكتابات التي ظهرت في تاريخ الب�شرية، كما ُي�شكل توازًنا  لكافة محاور البحث العلمي.

ودائًما ما يحر�س مركز درا�شات الخطوط على ا�شتمرارية �شدور تلك الحولية؛ لكي ت�شد ثغرة وا�شحة في البحث الأكاديمي، 
برغم ما يتطلبه اإخراج الحولية من جهد م�شاعف من فريق التحرير، الذي يتعامل مع لغاٍت متعددة، ونقو�س ٍمختلفة تتباين في طريقة 

تحرير ن�شو�شها.

ع�شام ال�شعيد
مدير مركز درا�شات الخطوط
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Endowments (waqf) played a significant role in the prevalence of religious and charitable buildings 
in Egypt and Syria during Ayyubid and Mamluk periods. Endowment inscriptions were commonly 
used in Syria—almost on façades and entrances—to protect the endowed buildings from the robbing, 
damaging, or falsifying of their title deeds.

This paper investigates one of the remaining Ayyubid endowment inscriptions in Damascus dating 
back to 586 AH/1190 CE. The text is written in seven lines on a rectangular stone slab, with the 
dimensions 80 cm x 120 cm, above the main entrance of the eastern façade of Shihab al-Din Mosque 
in Kafr Batna, Ghouta, Damascus.

The endowment is owned by the descendants of Muhammad Shihab el-Din: Abu al-Maali, 
Shihab and their sister. The inscriptions document two endowments: one is Shihab al-Din Mosque 
and mausoleum and the other an ongoing charity (sadqah jariah) on behalf of Bint Muhammad Bin 
Shihab al-Din’s soul.

This paper highlights the importance of these kinds of inscriptions in Syria, conditions that lead to 
their prevalence, and their role in endowments. The inscription text is represented in a comprehensive 
descriptive study accompanied with an analytical study of the inscription’s form and content, covering 
all letters, words, titles, epithets, and  architectural terms used. In addition, the study highlights the 
main artistic aspects of the inscription, such as dotting and repeating some words, or focusing on 
specific phrases in conformity with the endowment’s main objectives. The paper also compares this 
inscription to other Ayyubid and Mamluk inscriptions in Egypt and Syria. 

وقفية حجرية من الع�شر الأيوبي على م�شجد بكفر بطنا بغوطة دم�شق
)درا�شة اآثارية فنية(

 Investigating an Ayyubid Endowment Inscription on a Mosque in

Kafr Batna, Damascus
(An Archaeological Artistic Study)

حممد ها�شم �أبو طربو�ش*
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ت دم�صق المدينة الكبرى في بالد ال�صام وعا�صمتها  ُعدَّ
ال�صيا�صية في الع�صر الأيوبي. وقد اجتمع بها وارتحل اإليها 
كثير من العلماء من اأهل ال�صنة من اأنحاء الدول الإ�صالمية، 
فكان هذا عماًل قويًّا ورافًدا حيًّا لن�صر المذهب ال�صني ون�صر 
علومه، وقد ظهر ذلك وا�صًحا من خالل عدد المدار�س 
دم�صق  امتازت  كما  الع�صر.1  ذلك  في  بها  حفلت  التي 
من  بها  ما  ع�صاكر  ابن  اأح�صى  حيث  م�صاجدها؛  بكثرة 
الم�صاجد في عهده فبلغت مائتين واثنين واأربعين م�صجًدا، 
هذه ما كانت بداخلها؛ اأما التي في اأربا�صها فكانت مائة 
اأربعمائة وع�صرون  وثمانية و�صبعين م�صجًدا، ومجموعها 
م�صجًدا، كما ذكر ابن �صداد اأ�صماء �صتمائة و�صتين م�صجًدا، 
ويرجع ذلك اإلى اإن�صاء مناطق جديدة كال�صالحية وغيرها.2

ا في انت�صار عديد من هذه  وقد لعب الوقف3 دوًرا مهمًّ
المن�صاآت الدينية والخيرية، بالإ�صافة اإلى دوره في ا�صتمرار 
عملها المن�صود. وقد كثرت الأوقاف – ب�صكل كبير – في 
بالد ال�صام خالل الع�صر الأيوبي على نحو اأثار اهتمام الرحالة 
العربي ابن جبير، الذي اأبدى تعجبه من كثرة الأوقاف في 
دم�صق »حتى اإن البلد تكاد الأوقاف ت�صتغرق جميع ما فيه، 
وكل م�صجد ُي�صتحدث بناوؤه اأو مدر�صة اأو خانقاه يعين لها 

ال�صلطان اأوقاًفا تقوم بها وب�صاكنيها والملتزمين بها«.4

ي�صرف على هذه  الذي   – الأحبا�س  ديوان  اأ�صهم  وقد 
هذا  لكن  وازدهارها،5  ونموها  انت�صارها  في   – الأوقاف 
اإلى الأحبا�س في الع�صر  لم يمنع من تطرق مظاهر الف�صاد 
الأرا�صي  تحكير6  الف�صاد  هذا  اأ�صاليب  ومن  الأيوبي؛ 
اأ�صاليب  تعددت  كما  الأحبا�س.  لديوان  التابعة  والمن�صاآت 
وم�صادرة  اأموال  اختال�س  بين  ما  الأوقاف؛  على  ال�صيطرة 
ومما  توريثه.7  اأو  بيعه  اأو  للوقف  وحل  ومناقلة  وا�صتبدال 
فكرة  اأ�صبحت  اأن  الأوقاف  في  الطامعين  طمع  من  زاد 
من  ذلك  يكن  ولم  مباًحا،  اأمًرا  الزراعية  الأرا�صي  وقف 
قبل، حتى اإن �صالح الدين الأيوبي قد اأوقف قرى باأكملها 
ومن  بعدهم،8  من  اأولدهم  وعلى  بعينهم  اأ�صخا�س  على 

المعروف اأن هذه الأوقاف كانت ت�صجل في كتب اأو وثائق 
وقف جلها ورقية؛ مما كان يعر�صها اإلى ال�صرقة اأو الحريق 
اأو قد يخفيها  الزمن،  ال�صياع والتلف بفعل  اأو  التزييف  اأو 

نظارها والمتولون �صئونها.9

ا�صتخدام  اإلى  الواقفين  بع�س  دفعت  الأمور  هذه  كل 
على  وو�صعها  اأوقافهم  اإثبات  في  الحجرية  النقو�س 
والمترددون  المارة  ليراها  عليها؛  الموقوف  المن�صاآت 
المن�صودة؛  الماآرب  من  عديًدا  ذلك  حقق  وقد  عليها. 
علني  اإ�صهار  وهو  الوقف؛  عن  والإعالن  الإعالم  ومنها: 
العبث  اأو  بالوقف  العابثين  اأيدي  تمتد  ل  حتى  للجميع 
ب�صروطه اأو نهبه وم�صادرته، وهي اأمور ل تحققها حجج 
مخت�صًرا  ا  ملخ�صً الحجرية  الوقفية  وُتعد  الورقية.  الوقف 
لحجة اأو كتاب الوقف؛ �صواء اأكان من الرق اأم الورق، وقد 
ُذكر ذلك �صراحًة في وقفية )تربة �صفوة الملك( بالخانقاه 
الطواوي�صية – )مندثرة حالًيّا( – بدم�صق الموؤرخة في �صنة 
الركنية  المدر�صة  وقفية  وفي  )504هـــ/1110م(،10 
ال�صالحية بدم�صق الموؤرخة في �صنة )624هـ/ 1226م(11 
الوقفية  بم�صر  المملوكي  الع�صر  من  الباقية  الأمثلة  ومن 
الحجرية بمدر�صة ال�صلطان بر�صباي ب�صارع المعز بالقاهرة 

�صنة )826 – 829هــــ/ 1423 – 1425م(.12 

 وتتيح الوقفية الحجرية – بهذا ال�صكل – للواقف دعاء 
اأن�صاأها  التي  الجارية  ال�صدقة  على  يقروؤها  من  وا�صتح�صان 
الواقف، وكذلك تكون �صماًنا من حدوث اأية �صرقة اأو حرق 
اأو تدمير للوقفية اإذا ما كانت مخطوطة؛ فكونها من الحجر 

وجزًءا من المبنى يعطيها �صفة ال�صتمرارية المطلوبة.13

وقد ا�صتخدمت الوقفيات الحجرية وانت�صرت في عديد 
كبرى  من  ُتعد  ال�صام  بالد  لكن  الإ�صالمي،  العالم  بلدان  من 
المناطق الإ�صالمية ا�صتخداًما لها؛14 حيث وجد في �صورية من 
الع�صرين الزنكي والأيوبي ما يزيد على ثماٍن وع�صرين وقفية 
ازدياد  اأن  ويبدو  دم�صق و�صواحيها.15  في  معظمها  حجرية 
تطرق الف�صاد اإلى الأوقاف في الع�صر المملوكي في ال�صام – 
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من ا�صتيالء وم�صادرة لها – اأدى اإلى زيادة ا�صتخدام وانت�صار 
�صكلت  حيث  ا؛16  اأي�صً الع�صر  هذا  في  الحجرية  الوقفيات 
�صيا�صة الم�صادرات العبء الأكبر على الأوقاف والموؤ�ص�صات 
الدينية والتعليمية بدم�صق، على الرغم من حرمة ذلك باعتبارها 
وقًفا على بع�س المن�صاآت الدينية والعلمية والخيرية وغيرها، 
دفع  قد  اإيراداتها  ووفرة  م�صاحتها  وات�صاع  كثرتها  ولكن 
لالأموال  لحاجتهم  لم�صادرتها  ونوابهم  المماليك  �صالطين 
لالإنفاق على حمالتهم الع�صكرية ودفع رواتب الجند.17 كما 
اأن هناك اأ�صاليب اأخرى لال�صتيالء على الأوقاف – كما ذكرنا 
الظاهرة  هذه  وتعد  الوقف؛  ا�صتبدال  اأهمها:  من   – قبل  من 
و�صاعدهم  والأمراء  ال�صالطين  بع�س  اإليها  لجاأ  �صرعية  حيلة 
على ذلك ف�صاد بع�س الق�صاة؛ لغت�صاب الأوقاف العامرة، 
وذلك با�صتبدالهم بالوقف غيره وبال�صروط نف�صها، وغالًبا ما 
ي�صتبدل بالوقف المتميز اآخر ل يتفق معه في القدر والقيمة.18 

هذه  اإحدى   – البحث  مو�صوع   – النق�س  هذا  وُيعد 
اإلى  ترجع  التي  ال�صام،  بالد  في  الباقية  الحجرية  الوقفيات 
ين  الع�صر الأيوبي، وهو نق�س وقف على م�صجد �صهاب الدِّ
وقد  دم�صق.20  لُغوَطُة  التابعة  القرى  اإحدى  َبْطنا،19  بَكْفر 
ورد في النق�س – كما �صنرى – بع�س العمائر؛ منها: م�صجد 
�صهاب الدين، والحمام المال�صق له، و�صريح ال�صيخ �صهاب 
الدين المواجه لهما، وهي عمائر ل تزال قائمة حتى الآن في 

كفر بطنا21 )لوحة 1(.

هذا؛ وتوجد الوقفية الحجرية – مو�صوع البحث – اأعلى 
المدخل الرئي�صي في الواجهة ال�صرقية للم�صجد )لوحة 2(، 
درا�صتها  يتم  ولم  تن�صر  لم  الحجرية  الوقفية  هذه  لأن  ونظًرا 
من قبل، فقد اأعددت لها هذه الدرا�صة، التي اأعتقد اأنها ُتفيد 
و�صاأبداأ  والح�صارة،  والتاريخ  الآثار  مجالت  في  الباحثين 

بالتعريف ببيانات الوقفية، ثم الدرا�صة التحليلية لها.

و�صف الوقفية

)لوحة 1( واجهة م�شجد كفر  بطنا بدم�شق.

)لوحة  2( واجهة م�شجد كفر  بطنا بدم�شق.

)لوحة  3( وقفية م�شجد كفر  بطنا بدم�شق.
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المادة: لوح من الأحجار الكل�صية.	 
ال�صكل: م�صتطيل ال�صكل.	 
الأبعاد: يبلغ ارتفاعها )عر�صها( 80 �صم، وطولها 	 

120 �صم.
نوع الخط: خط الثلث.22	 
طريقة النق�س: ُنفذ بالحفر البارز.	 
عدد الأ�صطر: �صبعة اأ�صطر كتابية.	 
اأعلى المدخل الرئي�صي بالواجهة 	  مو�صع النق�س: 

ال�صرقية لم�صجد �صهاب بكفر بطنا.
ا.	  حالة النق�س: جيدة جًدّ

م�صمون الوقفية

الوقفية )الت�صرف(: وقف على م�صجد 	  مو�صوع 
وتربة.

المعالي 	  اأبو  الوقف(:  في  )المت�صرفون  الواقفون 
و�صهاب واأختهما، اأبناء محمد بن �صهاب الدين. 

الأماكن الموقوفة )موارد ال�صرف(: دار، واأرا�ٍس 	 
زراعية، وحمام.

تاريخ الوقفية: �صنة )586هـ/ 1190م(. 	 

ن�ص الوقفية

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم هذا ما اوقفه وحب�صه وت�صدق - 1
به الخوان23 الواقفان.

ابى المعالى و�صهاب ابنا محمد بن �صهاب24 اوقفا جميع - 2
الدار ال�صفل25 والعلو26 في الدار المعروفه27 بابن بحتر.

بالمحفره28وبير - 3 المعروفة  الر�س  القطعتي  وجميع 
الحمام29 من كفر بطنا الن�صف منهم وقفا على رجل من. 

على - 4 ويقري  المج�صد)هكذا(  في  ياأم30  الدين  اهل 
على  الباقي  والن�صف  اهلل  كتاب  من  تي�صر  ما  التربه 

م�صالح المج�صد)هكذا(31 والتربة.
وما ف�صل من الجهتين كان �صدقه عنهما وعن اختهما - 5

واوقفا عن اختهما جميع الربع قطع الرا�صي. 
الخراجيات32 وتعرف بدفوف ال�صرابي33 من ارا�صي - 6

محرما  وحب�صا  اختهما  عن  جارية  �صدقه  ج�صرين34 
فعلى.

من غيره او بدله او �صعى في ابطاله لعنه اهلل والماليكه35 - 7
والنا�س اجمعين وذلك �صنة �صت وثمانين وخم�س مايه.

درا�صة النق�ص

اأواًل: ال�صكل

الأحجار  من   – حجري  لوح  عن  عبارة  النق�س 
 )2 )�صكال1،  اأمل�َس  جيًدا  نحًتا  ُنحَت   – الكل�صية 
يبلغ ارتفاعه  )لوحتا2، 3(، وهو على هيئة م�صتطيل، 
اأو عر�صه 80 �صم، في حين يبلغ طوله 120 �صم، وقد 
ُنق�س وو�صع النق�س ب�صكل اأفقي اأعلى مدخل الم�صجد.

وقد �صاع ا�صتخدام الحجر على هيئة م�صتطيل – 
�صواء ُنق�س اأفقًيّا اأو راأ�صًيّا – في النقو�س الكتابية الباقية 
حيث  والأيوبي؛  الزنكي  الع�صرين  في  �صورية  في 
ا�صتخدم ما يزيد على مائة وثالثة ع�صر نق�ًصا كتابيًّا،36 
ا في النقو�س المملوكية؛ حيث  كما ذاع بعد ذلك اأي�صً
وجد المعماري الأحجار الكل�صية بما تت�صف به من 

)�شكل 1( تفريغ لوقفية م�شجد كفر بطنا )عمل الباحث(.

)�شكل 2( تفريغ لوقفية م�شجد كفر بطنا )عمل الباحث(.
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اأح�صن �صقلها حتى  اإذا  األوانها ونعومة ملم�صها  تعدد 
اإنها تقترب من نعومة ملم�س الرخام.37

على   – البحث  مو�صوع   – النق�س  هذا  وي�صتمل 
م�صتقيمة  خطوط  بينها  يف�صل  كتابية  اأ�صطر  �صبعة 
ت�صغلها  التي  الم�صاحات  ا�صتقامة  �صاعدت على  اأفقية 

الأ�صطر الكتابية.

وتمثل هذه الخطوط الفا�صلة بين الأ�صطر الكتابية 
والأيوبية  الزنكية  الكتابية  النقو�س  في  وا�صحة  ظاهرة 
الباقية في �صورية؛ حيث ا�صتخدمت في كثير من هذه 
النقو�س؛ منها على �صبيل المثال: نق�س تاأ�صي�س برج في 
�صور دم�صق �صنة )564هـ/ 1169م(، ونق�س تجديد 
1179م(  )575هـ/  �صنة  بدم�صق  الأموي  الجامع 
)�صكل3، 4(، و�صاهد قبر اأبي �صعيد محمد بن �صيركوه 
1172م(،  )568هـ/  �صنة  بدم�صق  ال�صامية  بالتربة 
�صنة  بدم�صق  ال�صامية  بالتربة  �صاه  توران  قبر  و�صاهد 
�صهيب  م�صجد  تجديد  ونق�س  )576هـ/ 1180م(، 
الرومي بدم�صق �صنة )606هـ/ 1209م(،38 )لوحات 

.)6 ،5 ،4

وُيالحظ اأن ا�صتخدام الخطوط الأفقية الفا�صلة بين 
الأ�صطر في النقو�س الزنكية والأيوبية الباقية في �صورية 
كان معروًفا ومنت�صًرا، ولكن لي�س بال�صورة التي ُعرفت 
اإن  اإذ  المملوكي؛  الع�صر  في  الكتابية  النقو�س  في  بها 
هناك العديد من هذه النقو�س بدون خطوط فا�صلة بين 
اأ�صطرها، وهي ن�صبة كثيرة مما اأ�صفى عليها �صيًئا من عدم 
انتظام الكلمات وعدم التنا�صق لتمايل الحروف ونزولها 
وطلوعها.39 ولعل اأقدم الأمثلة الباقية من هذه النقو�س 
ن�س تاأ�صي�س دكة ال�صيخ مح�صن بحلب �صنة )537هـ/ 
1142م(.40 وكذلك عرفت هذه النقو�س التي ل يف�صل 
بين اأ�صطرها خطوط فا�صلة في م�صر في الع�صر الأيوبي 
ا؛ ومنها – على �صبيل المثال – نق�س تربة ال�صادات  اأي�صً
الثعالبة بالقاهرة �صنة )613هـ/ 121م(،41 )�صكل 5(.

)�شكل 3( نق�س تاأ�شي�س برج في �شور دم�شق )عن: فرج ح�شين(.

)�شكل 4( نق�س تجديد الجامع الأموي بمتحف دم�شق )عن: فرج ح�شين(.

بدم�شق ال�شامية  بالتربة  محمد  �شعيد  اأبي  قبر  �شاهد   )  4   )لوحة 
)عن: اأمين محمد اأمين(. 
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مو�صوع   – للنق�س  الكتابية  الأ�صطر  نق�صت  وقد 
البحث – موازيًة لل�صلع الكبير من اللوح الرخامي؛ مما 
يجعل تق�صيم الن�س اأي�صر واأ�صهل للخطاط والناق�س؛ كما اأنه 
يريح نظر القارئ ول �صيما اأن واجهة الم�صجد غير مرتفعة.

وي�صتمل هذا النق�س على �صبعة اأ�صطر كتابية ُنفذت 
 )132( على  النق�س  ي�صتمل  حيث  البارز؛  بالحفر 
الكلمات  هذه  عدد  عطف.  واو   )19( منها  كلمة، 
من ال�صطر الأول اإلى ال�صطر ال�صابع على النحو الآتي: 
)12 – 17 – 16 – 19 – 16 – 14 – 19( كلمة، 

من  عددها  حرًفا؛   )495( على  النق�س  ا�صتمل  وقد 
الآتي:  النحو  على  ال�صابع  ال�صطر  اإلى  الأول  ال�صطر 
)55 – 77 – 72 – 75 – 68 – 69 – 79( حرًفا.

ويت�صح من ذلك اأن الخطاط قد كتب ال�صطر الأول 
مطمئًنّا للم�صاحة با�صًطا الكلمات قدر الإمكان، مقاًلّ 
مقارنة  كبير  حدٍّ  اإلى  وتركيبها  الكلمات  تداخل  من 
الأخير  ال�صطر  �صيما  ول  النق�س،  من  الباقية  بالأ�صطر 
اإلى  الخطاط  فا�صطر  الحروف؛  عدد  فيه  زاد  الذي 
تركيب عدد من الحروف والكلمات ب�صكل وا�صح، 

كما �صنرى ذلك بالتف�صيل – اإن �صاء اهلل –.

بالأحرف  تجاوز  قد  الخطاط  اأن  ا  اأي�صً وُيالحظ 
الأخيرة في جميع الكلمات الأخيرة من الأ�صطر الكتابية 
به؛ حتى ل  ليبرز ويخرج  الكتابي  للنق�س  الأي�صر  الحد 
ي�صطر اإلى ف�صل اأو تق�صيم هذه الكلمات على �صطرين، 
والناق�س  الخطاط  ومهارة  دقة  عدم  ذلك  يوؤكد  كما 

)�صكال2،1(.

الأخيرة  بالأحرف  الخروج  اأن  بالذكر  والجدير 
من الكلمات الأخيرة عن الحد الأي�صر للنق�س كان اأمًرا 
معروًفا في العديد من النقو�س الكتابية الزنكية والأيوبية 

 )لوحة 5( �شاهد قبر توران �شاه بالتربة ال�شامية بدم�شق )عن: اأمين محمد
اأمين(. 

 )لوحة 6( نق�س تجديد م�شجد �شهيب الرومي بدم�شق )عن: اأمين محمد
اأمين(.

)�شكل 5( نق�س تربة ال�شادات الثعالبة بالقاهرة )عن: عالء عبد العال(.
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نق�س  المثال:  �صبيل  على  منها  �صورية؛  في  الباقية 
�صنة )563هـ/  بقلعة حلب  ال�صغير  الم�صجد  تاأ�صي�س 
1167م( )لوحة 7(، ونق�س وقفية المدر�صة الريحانية 
بدم�صق �صنة )575هـ/ 1179م( )لوحة 8(، ونق�س 
1179م(  )575هـ/  �صنة  الأموي  الجامع  تجديد 
الوليد  بن  خالد  م�صجد  تجديد  ونق�س   ،)4 )�صكل 
بدم�صق �صنة )580هـ/ 1184م(، ونق�س تاأ�صي�س برج 
�صنة )606هـ/  بقلعة دم�صق  ال�صرقية  ال�صمالية  الزاوية 
الإطار  حدود  فيه  الخطاط  تجاوز  حيث  1209م(؛ 

الأي�صر للن�س في ال�صطرين الثاني والخام�س.42

ثانًيا: حتليل احلروف ور�صمها )�صكل 6(

ر�صم  قد  الخطاط  اأن  النق�س  هذا  في  ُيالحظ 
مراعاة  مع  ولكن  اأ�صلوب،  من  باأكثر  الحروف 
ِن�صبه  ومراعاة  الثلث،  بخط  الحروف  ر�صم  اأ�صاليب 
هذه  تحليل  في  �صنتناوله  ما  وهو  ا،  اأي�صً الإمكان  قدر 

الحروف ور�صمها )�صكال 6، 7(.

حرف االألف

هذا  في  الألف  حرف  الخطاط  ر�صم 
المطلق  باأ�صلوبين؛  المفردة  �صورته  في  النق�س 
الألف  حرف  الخطاط  ر�صم  وقد  والمحرف،43 
في �صورته المفردة من النوع المعروف بالمطلق 
تروي�صة  اأو  بهامة  اأعلى  من  ينتهي  قائم  هيئة  على 
وكلمة  الثاني،  ال�صطر  في  )العلو(  كلمة  في  كما 
وكلمتي  الرابع،  ال�صطر  في  الأولى  )الم�صجد( 

)لوحة 8( وقفية المدر�شة الريحانية بدم�شق )عن: اأمين محمد اأمين(.

 )لوحة 7( نق�س تاأ�شي�س الم�شجد ال�شغير بقلعة حلب )عن: اأمين محمد
اأمين(.

)�شكل 6( جدول تحليلي لحروف وقفية كفر بطنا )عمل الباحث(.



�أبجديات 522015 

حممد ها�شم �أبو طربو�ش

ا، وكلمات  )الباقي – التربة( في ال�صطر الرابع اأي�صً
)الجهتين – اأختهما – اأوقفا( في ال�صطر الخام�س.

ر�صم الخطاط حرف الألف من النوع المعروف 
بالمحرف في العديد من الكلمات في هذا النق�س؛ 
حيث ر�صمه عبارة عن قائم ينتهي من اأعلى بهامة اأو 
تروي�صة، ومن اأ�صفل بذنب �صغير يلتف قلياًل جهة 
 الي�صار، كما في كلمات )لفظ الجاللة – الرحمن – 
الأخوان – الواقفان( في  الرحيم – هذا – اأوقفه – 
 ال�صطر الأول، وكلمات )اأبي المعالي – ابنا – اأوقفا – 
 الدار( في ال�صطر الثاني، وكلمات )القطعتي – الأر�س – 
الثالث،  ال�صطر  الن�صف( في   – – الحمام  المعروفة 
 – الجاللة  لفظ   – التربة   – الدين   – )اأهل  وكلمات 
وكلمتي  الرابع،  ال�صطر  في  الم�صجد(   – الن�صف 
)الأربع – الأرا�صي( في ال�صطر الخام�س، وكلمات 
اأختهما(   – اأر�س   – ال�صرابي   – )الخراجيات 
 – اإبطاله   – )اأو  وكلمات  ال�صاد�س،  ال�صطر   في 
اأجمعين( في   – النا�س   – المالئكة   – لفظ الجاللة 

ال�صطر ال�صابع.

وقد ُر�صم هذا الحرف بهذا الأ�صلوب في العديد 
من النقو�س التي ترجع اإلى الع�صرين الزنكي والأيوبي 

ب�صورية، كما في نق�س تاأ�صي�س الم�صجد ال�صغير بقلعة 
حلب �صنة )563هـ/ 1167م( )لوحة 7(، ونق�س 
)577هـ/  �صنة  بدم�صق  الخاتونية  التربة  تاأ�صي�س 
1181م(، ونق�س تاأ�صي�س تربة مثقال �صنة )621هـ/ 
1224م(، ونق�س تجديد م�صجد الط�صتي بدم�صق 
�صنة )637هـ/ 1239م(44 )لوحة 9(، وقد ا�صتمر 
ر�صم هذا الحرف بهذا الأ�صلوب في نقو�س الع�صر 
ا.45 هذا؛ وقد ُر�صم الحرف المنتهي  المملوكي اأي�صً
والمت�صل بحرف الياء بهمزة ت�صبه الكاف الكوفية 
ال�صغيرة، وذلك في كلمة )ياأم( في ال�صطر الثالث. 
وقد ا�صتغل الخطاط قائم حرف الألف المنتهية مع 
طالع حرف الالم المبتداأة في بع�س الكلمات، فقام 
بربطهما اأو و�صلهما مًعا في نهاية الحرفين من اأعلى، 
الثاني، وكلمة  ال�صطر  في  )المعالي(  كلمة  في  كما 
في  )اإبطاله(  وكلمة  الرابع،  ال�صطر  في  )م�صالح( 

ال�صطر ال�صابع.

حرف الباء واأختاها

ير�صم حرف الباء واأختاها في �صورته المفردة 
والموقوفة،  المجموعة،  هي:  اأ�صاليب؛  بثالثة 
�صورته  في  الحرف  ُر�صم  وقد  والمب�صوطة.46 

)�شكل 7( جدول تحليلي لحروف وقفية كفر بطنا )عمل الباحث(.

)لوحة 9( نق�س تجديد م�شجد الط�شتي بدم�شق )عن: اأمين محمد اأمين(.
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التي  الأ�صاليب  من  باأ�صلوبين  النق�س  في  المفردة 
التاء  حرف  ُر�صم  حيث  القلق�صندي؛  اأوردها 
)الخراجيات(  كلمة  في  المجموعة  بال�صورة 
بال�صورة  الباء  ال�صاد�س، ور�صم حرف  ال�صطر  في 
الموقوفة في كلمة )كتاب( في ال�صطر الرابع، كما 
الأيمن  القائم  اإدغام  وهو  ثالث؛  باأ�صلوب  ُر�صم 
في  كما  المجموعة  الباء  ي�صبه  وبذنب  للحرف 

كلمة )�صهاب( في ال�صطر الثاني.

ُر�صم  فقد  المبتداأة  �صورته  في  الحرف  اأما 
بعدة اأ�صاليب؛ حيث ُر�صم بقائم مرتفع يقل قلياًل 
كما  الالم،  وحرف  الألف،  حرف  م�صتوى  عن 
في حرف الباء في كلمة )ب�صم( في ال�صطر الأول، 
وحرف التاء في كلمة )ت�صدق( في ال�صطر الأول 
ا، وحرف الباء في كلمة )الأربع( في ال�صطر  اأي�صً
في  )ال�صرابي(  كلمة  في  الباء  وحرف  الخام�س، 

ال�صطر ال�صاد�س.

كما ُر�صم الحرف بقائم �صغير – اإلى حدٍّ ما – 
كما في كلمة )اأبي( في ال�صطر الثاني، وحرف الباء 
في كلمة )ابنا( في ال�صطر الثاني، وحرف الباء في 
ا، وحرف الباء  كلمة )بابن( في ال�صطر الثاني اأي�صً
في كلمة )بالمحفرة( في ال�صطر الثالث، وحرف 
الثالث،  ال�صطر  في  بطنا(   – )بير  كلمتي  في  الباء 
الرابع،  ال�صطر  )التربة( في  الباء في كلمة  وحرف 
الرابع،  ال�صطر  في  )تي�صر(  كلمة  في  التاء  وحرف 
وحرف الباء في كلمتي )بدله – اإبطاله( في ال�صطر 

ال�صابع.

الذي  الحرف  الحرف مدغًما في  ُر�صم  وقد 
في  )بحتر(  كلمة  في  الباء  حرف  في  كما  يليه 
ال�صطر الثاني، وحرف الثاء في كلمة )ثمانين( في 

ال�صطر ال�صابع.

)المركبة(  المتو�صطة  حالته  في  الحرف  اأما 
فقد ُر�صم بعدة اأ�صاليب؛ حيث ُر�صم بقائم مرتفع 
للحرف  كان  ما  اإذا  يليه  الذي  الحرف  عن  قلياًل 
ال�صين مثاًل، كما  اأ�صنان؛ مثل حرف  له  المجاور 
وكلمة  الأول،  ال�صطر  في  )حب�صه(  كلمة  في 

)حب�ًصا( في ال�صطر ال�صاد�س.

وُر�صم الحرف على �صكل �صن �صغيرة مدببة 
غير مرتفعة كما في حرف التاء في كلمة )كتاب( 
في ال�صطر الرابع، وحرف الباء في كلمة )الباقي( 
ا، اأو ير�صم الحرف عبارة عن  في ال�صطر الرابع اأي�صً
�صن مدغمة مع الحرف الذي يليه، كما في حرف 
التاء في كلمة )بحتر( في ال�صطر الثاني، وحرف 
الخام�س  ال�صطرين  في  )اأختهما(  كلمة  في  التاء 
فقد  المنتهية  حالته  في  الحرف  اأما  وال�صاد�س، 
ُر�صم بقائم �صغير ليميز بينه وبين الحرف ال�صابق 
له، وبذنب يرتفع قلياًل عن قائم مقدمة الحرف، 

مثل كلمة )�صت( في ال�صطر الأخير.

على  المربوطة  التاء  حرف  ُر�صم  وقد  هذا؛ 
المفردة والمنتهية؛  الهاء في حالتيه  �صاكلة حرف 
دائرة  عن  عبارة  المفردة  حالته  في  ُر�صم  حيث 
�صغيرة لها قائم مقدم للحرف، له تروي�صة اأو هامة 
كلمة  في  كما  الألف،  حرف  هامة  ت�صبه  �صغيرة 
)المحفرة( في ال�صطر الثالث. وُر�صم الحرف في 
الهاء  هيئة  على  ير�صمان  باأ�صلوبين  المنتهية  حالته 
)المردوفة اأو المخطوفة(؛47 اأما التاء المربوطة التي 
ت�صبه الهاء )المردوفة( فكما في كلمة )المعروفة( في 
ال�صطر الثاني، وكلمة )�صنة( في ال�صطر ال�صابع؛ واأما 
)المخطوفة(  الهاء  ت�صبه  التي  في �صورته  الحرف 
فير�صم فيها الحرف على هيئة مدغمة ينزل لأ�صفل 
ثم يلتف �صاعًدا لأعلى لينتهي مدغًما، ب�صورة ت�صبه 
ن�صف الراء المدغمة؛ كما في كلمة )المعروفة( في 
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الرابع،  ال�صطر  الثالث، وكلمة )التربة( في  ال�صطر 
وكلمة )�صدقة( في ال�صطرين الخام�س وال�صاد�س، 

وكلمتي )الماليكة – ماية( في ال�صطر الأخير.

ويالحظ اأن الخطاط قد ر�صم التاء المربوطة – 
يرجع  اإعجام، وربما  – دون  الكلمات  في جميع 
ال�صبب اإلى اأن قراءة التاء المربوطة معروفة بال�صليقة، 
وهو حرف ل يحدث من وراء قراءته لب�س مع حرف 

اآخر، وربما هو اأ�صلوب خا�س بهذا الخطاط.

حرف اجليم واأختاها

باختالف  الحرف  ر�صم  اأ�صاليب  تباينت 
وقوعه في الكلمة؛ فقد ُر�صم الحرف على هيئة 
كلمات  في  كما  مغلقة48  ملوزة  مركبة  مبتداأة 
في  الأخوان(   – حب�صه   – الرحيم   – )الرحمن 
الأ�صطر  في  )جميع(  وكلمة  الأول،  ال�صطر 
في  و)اأختهما(  والخام�س،  والثالث  الثاني 
الجيم  وحرف  وال�صاد�س،  الخام�س  ال�صطرين 
 – )الخراجيات(، وكلمات )ج�صرين  كلمة  في 
وكلمتي  ال�صاد�س،  ال�صطر  في  حب�صا(   – جارية 
الأخير.  ال�صطر  في  ماية(  خم�س   – )اأجمعين 
هيئة  على  المتو�صطة  حالته  في  الحرف  وُر�صم 
 – )المحفرة  كلمات  في  كما  الراأ�س  مفتوحة 
وكلمة  الثالث  ال�صطر  في  رجل(   – الحمام 
الخاء  وحرف  الرابع،  ال�صطر  في  )الم�صجد( 
في  )محرًما(  وكلمة  )الخراجيات(،  كلمة  في 
المنتهية  اأما الحرف في حالته  ال�صاد�س؛  ال�صطر 
الحرف  راأ�س  قمة  طرف  من  مت�صاًل  ُر�صم  فقد 
ب�صكل  عراقته  ر�صم  مع  ال�صابق،  الحرف  بنهاية 
ر�صم  في  يعرف  ما  وهو  ال�صتدارة؛  كامل  غير 
)م�صباًل(؛49  المفردة  �صورته  في  الحرف 
ن�صف  لي�صنع  يلتـف  ل  ق�صيًرا  الذنب  فاأ�صبح 

هذه  في  الحرف  ر�صم  في  متبع  هو  كما  دائرة 
ال�صطر  في  )م�صالح(  كلمة  في  وذلك  ال�صورة؛ 

الرابع.

حرف الدال واأختها

ُير�صم حرف الدال واأختها اإما في حالة مفردة 
بما  الحرف  يت�صل  حيث  منتهية؛  حالة  في  واإما 
قبله، وقد ورد في هذا النق�س حالة مفردة واحدة 
لهذا الحرف في كلمة )وذلك( في ال�صطر الأخير. 
وقد تاأثر ر�صم هذا الحرف ب�صغر الم�صاحة المتبقية 
من النق�س الكتابي؛ فر�صم الحرف بقائم مقو�س – 
اإلى حدٍّ كبير – مع عراقة ل تتفق واأ�صلوب ر�صم 
�صورته  في  ر�صمه  باأ�صلوب  مقارنة  الحرف  هذا 
الع�صرين  نقو�س  في  �صواء  المفردة؛  اأو  المنتهية 
الزنكي والأيوبي – التي وردت فيها كلمة )ذلك( 
دم�صق  بمتحف  ال�صامية  المدر�صة  وقفية  في  كما 
اأكثر  ر�صمت  حيث  1230م(؛  )628هـ/  �صنة 
اإتقاًنا50 – اأو في نقو�س الع�صر المملوكي؛ حيث 
عليه  و�صح  ب�صكل  واأختها  الدال  حرف  ُر�صم 

الدقة ب�صكل كبير.51

مت�صاًل  المنتهية  الحرف في حالته  ُر�صم  وقد 
طرف  له  م�صتقيم  بقائم  له  ال�صابق  بالحرف 
– وينتهي بعراقة  اأحياًنا   – اليمين  م�صطوف جهة 
اأنها ت�صير موازية لأ�صطر  اأو  تنزل قلياًل با�صتدارة، 
الكتابة. ومن اأمثلة هذا الأ�صلوب في ر�صم الحرف 
كلمتا )هذا – ت�صدق( في ال�صطر الأول، وكلمتا 
وكلمتا  الثاني،  ال�صطر  في  الدار(   – )محمد 
وكلمة  الرابع،  ال�صطر  في  الم�صجد(   – )الدين 
)�صدقة( في ال�صطرين الخام�س وال�صاد�س، وكلمة 
)بدفوف( في ال�صطر ال�صاد�س، وكلمة )بدله( في 

ال�صطر الأخير.
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حرف الراء واأختها

الأولى  حالتين؛  على  واأختها  الراء  ُتر�صم 
المر�صلة  منها  اأ�صاليب  بعدة  تر�صم  حيث  مفردة 
والثانية  )المقورة(،  والمجموعة  )المب�صوطة(، 
بعدة  اآخر  بحرف  تت�صل  اأنها  اأي  مركبة؛  تر�صم 
ا منها المدغمة مع حرف مت�صل بها،  اأ�صاليب اأي�صً

ومنها المقطوفة، والبتراء.52

وقد ُلوحظ في النق�س – مو�صوع البحث – 
المفردة  حالته  في  الحرف  ر�صم  قد  الخطاط  اأن 
اأمثلة  ومن  المدغمة؛  �صورته  اإلى  اأقرب  ب�صكل 
الثاني،  ال�صطر  في  )الدار(  الكلمات:  ذلك 
في  و)الأربع(  الثالث،  ال�صطر  في  و)الأر�س( 
ال�صطر الخام�س، و)جارية( في ال�صطر ال�صاد�س. 
على  منبطح  اأو  منب�صط  ب�صكل  الحرف  وُر�صم 
)رجل(  كلمة  في  كما  ب�صيطة،  عراقة  مع  ال�صطر 
في ال�صطر الثالث؛ وقد ر�صمها بهذا ال�صكل ليوفر 
م�صاحة لبقية الكلمة، ور�صمها الخطاط ب�صورتها 
في  مرتفعة  غير  وبعراقة  المجموعة  اأو  المقورة 

كلمة )الأرا�صي( في ال�صطر الخام�س.

اأي   – المركبة  �صورته  في  الحرف  ر�صم  اأما 
المت�صل بحرف اآخر – فيبدو اأن الخطاط قد راق 
المركبة  المدغمة  �صورته  في  الحرف  ر�صم  له 
الرحيم(   – )الرحمن  منها:  الكلمات  معظم  مع 
ال�صطرين  في  و)المعروفة(  الأول،  ال�صطر  في 
ال�صطر  في  كفر(   – و)المحفرة  والثالث،  الثاني 
في  تي�صر(   – التربة   – )يقري  وكلمات  الثالث، 
ال�صطر الرابع، وكلمات )الخراجيات – تعرف – 

ال�صرابي – محرًما( في ال�صطر ال�صاد�س.

المت�صلة  المركبة  �صورته  في  الحرف  وُر�صم 
بحرف اآخر باأ�صلوب ثاٍن؛ حيث ُر�صم الحرف في 

�صورته المجموعة بقائم ق�صير ليميزه عن الحرف 
ال�صابق له، وبعراقة تنزل اإلى �صطر الكتابة ثم ترتفع 
�صيًئا ي�صيًرا؛ مما جعلها اأقرب اإلى ر�صم الحرف في 
�صورته المر�صلة؛ ومن اأمثلة ذلك كلمة )بير( في 
ال�صطر الثالث، و)الأرا�صي( في ال�صطر الخام�س، 
)غيره(  وكلمة  ال�صاد�س،  ال�صطر  في  و)ج�صرين( 

في ال�صطر الأخير.

مما �صبق يت�صح لنا اأن الخطاط قد ف�صل ر�صم 
كلمة   )16( في  المدغمة  �صورته  في  الحرف 
الراء  حرف  فيها  ورد  كلمة   )22( مجموع  من 
لجمال  وذلك  72٪؛  اإلى  ت�صل  بن�صبة  واأختها، 
في  المدغمة  �صورته  في  الحرف  �صكل  وروعة 
واأختها وحرف  الراء  �صيما  الحروف، ول  بع�س 

ا. النون اأي�صً

حرف ال�صني واأختها

بال�صورة  المفردة  حالته  في  الحرف  ُر�صم 
المظهرة(؛53  )بالمحققة  القلق�صندي  عرفها  التي 
حيث ُر�صم بثالث اأ�صنان، مع عراقة مقورة، وقد 
ُر�صم الحرف بهذا الأ�صلوب في كلمة )النا�س( في 

ال�صطر الأخير.

اأما الحرف في حالته المبتداأة فقد ُر�صم بثالثة 
اأ�صاليب؛ حيث ُر�صم الحرف في �صورته المدغمة 
بدون اأ�صنان مع جر ال�صن الأولى بالقلم اإلى اأ�صفل 
والتي تعرف بالمبتداأة المعلقة؛54 وذلك في كلمة 

)�صنة( في ال�صطر الأخير.

الأولى  اأ�صنان؛  بثالث  الحرف  ُر�صم  كما 
�صميكة والثانية مدببة، وترتفع ال�صن الثالثة – في 
الذي  الحرف  مع  المدغمة   – الكلمات  بع�س 
كما  اأ�صفل  اإلى  نازًل  الحرف  كان  ما  اإذا  يليها 
ير�صم  اأو  الثاني،  ال�صطر  في  )�صهاب(  كلمة  في 
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ما  اإذا  المعتادة  ب�صورته  الثالث  باأ�صنانه  الحرف 
ولي�س  قائًما،  اأو  �صاعًدا  يليه  الذي  الحرف  كان 

نازًل كما في كلمة )�صعى( في ال�صطر الأخير.

فير�صم  المتو�صطة  حالته  في  الحرف  اأما 
وتدغم  المن�صار،  اأ�صنان  هيئة  على  مدببة  باأ�صنان 
كان  ما  اإذا  لها  التالي  الحرف  مع  الثالثة  ال�صن 
في  )تي�صر(  كلمة  في  كما  النازلة،  الحروف  من 
ال�صاد�س،  ال�صطر  في  و)ال�صرابي(  الرابع،  ال�صطر 
الحرف  كان  ما  اإذا  هي  كما  الأ�صنان  تبقى  اأو 
التالي لها قائًما اأو �صاعًدا كما في كلمة )حب�صا( 
اأنه �صذ عن هذه القاعدة  في ال�صطر ال�صاد�س، اإل 
و�صعد بال�صن الثالثة مع وجود حرف نازل بعده 
ال�صاد�س.  ال�صطر  في  )ج�صرين(  كلمة  في  وذلك 
ب�صورة  ُر�صم  فقد  المنتهية  حالته  في  الحرف  اأما 
�صغيرة  م�صاحة  وفر  مما  اأ�صنان؛  بدون  مدغمة 
تكفي للكلمة الأخيرة في النق�س، وذلك في كلمة 
اأن  بالذكر  وجدير  الأخير.  ال�صطر  في  )خم�س( 
ال�صين في بع�س  الخطاط قد ن�صي وكتب حرف 
)ال�صفل(  كلمات  وهي  اأ�صنان؛  باأربع  الكلمات 
في ال�صطر الثاني، و)الم�صجد( في ال�صطر الرابع، 

وكلمة )�صت( في ال�صطر الأخير.

حرف ال�صاد واأختها

ببيا�س  المفردة  �صورته  في  الحرف  ُر�صم 
�صن  اإلى حدٍّ ما، مع  اأخذ هيئة م�صتديرة  )بتلويز( 
غير  بعراقة  لينزل  العراقة(  )راأ�س  قلياًل  مرتفعة 
كاملة ال�صتدارة لتتيح للكلمة التي تليها التداخل 
في  للم�صاحة  توفيًرا  الحرف  على  والركوب 
النق�س الكتابي؛ كما في كلمة )اأر�س( في ال�صطر 
ال�صاد�س؛ اأما الحرف في حالته المبتداأة فقد ُر�صم 
�صن  يليه  ا،  اأي�صً الدائري  ال�صكل  اإلى  يميل  ببيا�س 

�صغيرة مدببة كما في كلمة )�صدقة( في ال�صطرين 
مع  لتدغم  بال�صن  يرتفع  اأو  وال�صاد�س،  الخام�س 
في  )الأرا�صي(  كلمة  في  يليها  الذي  الحرف 
ال�صطر الخام�س؛ اأما الحرف في حالته المتو�صطة 
كان  وقد  و�صفها.  ال�صابق  الهيئة  على  ُر�صم  فقد 
الخطاط – اأحياًنا – ير�صم �صن الحرف اأو يغفلها 
كما في كلمتي )الن�صف – م�صالح( في ال�صطرين 
ال�صطر  في  )ف�صل(  وكلمة  والرابع،  الثالث 

الخام�س.

حرف الطاء واأختها

حالة  في  النق�س  هذا  في  الطاء  حرف  ُر�صم 
بيا�س  ُر�صم  وقد  المتو�صطة.  الحالة  وهي  واحدة 
حرف  لوزة  اإلى  اأقرب  الحرف(  )لوزة  الحرف 
يعلو  ولكن  و�صفهما،  ال�صابق  واأختها  ال�صاد 
الألف، ولكنه بال  اأ�صبه بحرف  قائم  الطاء  حرف 
 – )القطعتي  كلمتي  في  كما  تروي�صة؛  اأو  هامة 
في  اإبطاله(   – و)قطع  الثالث،  ال�صطر  في  بطنا( 
ال�صطرين الخام�س والأخير. ويالحظ اأن الخطاط – 
اأحياًنا – ير�صم قائم الحرف ب�صكل رفيع ودقيق في بع�س 

الكلمات كما في كلمتي )بطنا – اإبطاله(.

حرف العني واأختها

ل يوجد في هذا النق�س كلمة ُر�صم فيها هذا 
الحرف في حالته المفردة، ولكن ُر�صم في حالته 
المبتداأة ب�صورة تعرف بالملوزة،55 كما في كلمة 
وكلمتي  والرابع،  الثالث  ال�صطرين  في  )على( 
وال�صاد�س،  الخام�س  ال�صطرين  في  – عن(  )عنها 

وكلمة )غيره( في ال�صطر ال�صابع.

المتو�صطة  المركبة  حالته  في  الحرف  اأما 
اأقرب لهيئة  فقد ُر�صم على هيئة مربعة مفتوحة56 
 – العلو   – )المعالي  كلمات  في  وذلك  الكاأ�س، 
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)تعرف(  وكلمة  الثالث،  ال�صطر  في  المعروفة( 
 – لعنة   – )�صعى  وكلمات  ال�صاد�س  ال�صطر  في 

اأجمعين( في ال�صطر ال�صابع.

اأما الحرف في حالته المنتهية فقد ُر�صم على 
الخط  مع  تتما�س  بعراقة  ينتهي  مغلق  مثلث  هيئة 
تكتمل  فال  �صغير،  بذنب  ال�صطور  بين  الفا�صل 
ا�صتدارة عراقة الحرف اإلى الداخل كما في كلمة 
والخام�س،  والثالث  الثاني  الأ�صطر  في  )جميع( 

وكلمتي )الأربع – قطع( في ال�صطر الخام�س.

حرف الفاء واأختها

براأ�س  المفردة  حالته  في  القاف  حرف  ُر�صم 
لوزي ي�صبه حرف الواو، وبعراقة ت�صبه حرف الباء، 
ولي�س النون، فلم ينزل بها الخطاط بالقدر المنا�صب 
لتتفق مع �صكل عراقة القاف في خط الثلث. وقد ُر�صم 
)بالمب�صوطة(57  تعرف  التي  ال�صورة  على  الحرف 
والفاء  الأول،  ال�صطر  في  )ت�صدق(  كلمة  في  كما 
ال�صاد�س،  ال�صطر  في  )بدفوف(  كلمة  في  الأخيرة 
اأما الحرف في حالته المبتداأة فقد ُر�صم براأ�س لوزي 
الذي  بالحرف  اأ�صفل  من  مت�صل  �صغير  قائم  على 
يليه، كما في كلمتي )اأوقفه – الواقفان( في ال�صطر 
الأول، وكلمتي )اأوقفا – وقفا( في ال�صطرين الثاني 
ال�صطر  في  )الباقي(  كلمة  في  وكذلك  والخام�س، 
الرابع، وكلمات )�صدقة – ف�صل – قطع( وكلمتي 
)بدفوف – فعلى( في ال�صطر ال�صاد�س؛ واأما الحرف 
في حالته المتو�صطة فقد ُر�صم راأ�صه في هيئة لوزية 
الذي  الحرف  من  ارتفاًعا  اأقل  وهو  مقلوبة،58 
ي�صبقه في اأغلب الأحيان، كما في كلمتي )اأوقفه – 
الواقفان(، وكلمتي )اأوقفا – ال�صفل( في ال�صطرين 
الثاني والخام�س، وكلمات )القطعتي – كفر – وقفا – 
بالمحفرة( في ال�صطر الثالث، وكلمة )يقري( في ال�صطر 

الرابع. وقد ُر�صم الحرف في حالته المنتهية براأ�س على 
هيئة لوزية وبعراقة مب�صوطة ممتدة ب�صكل مواٍز لل�صطر 
والخط الفا�صل بين الأ�صطر كما في كلمة )الن�صف( في 
ال�صطرين الثالث والرابع، وكلمتي )تعرف – بدفوف( 

في ال�صطر ال�صاد�س.

حرف الكاف

المبتداأة  حالته  في  الكاف  حرف  ُر�صم 
الم�صكولة،  بالمبتداأة  يعرف  اأحدهما  باأ�صلوبين؛ 
في  )كان(  كلمة  بها  ُر�صم  وقد  )ال�صيفية(،59  اأو 
التي  بال�صورة  ا  اأي�صً ر�صم  كما  الخام�س.  ال�صطر 
تعرف بالكاف الدالية في كل من حالته المتو�صطة 
 – كتاب   – )كفر  كلمات  في  كما  والمنتهية 

الماليكة( في الأ�صطر الثالث والرابع والأخير.

حرف الالم )�صكل 7(

اأية كلمة ت�صتمل  ُلوِحَظ اأن النق�س ل يت�صمن 
على حرف الالم في �صورته المفردة. وقد ُر�صم 
باأ�صلوب   – الأحيان  اأغلب  في   – الحرف  هذا 
اأو  اأعلى بمد  ر�صم حرف الألف الذي ينتهي من 
تروي�صة؛ حيث ر�صم الخطاط الحرف في �صورته 
محققة،  )مبتداأة  باأ�صلوبين؛  المركبة  المبتداأة 

ومبتداأة معلقة(.60

المبتداأة المحققة  ُر�صم الحرف ب�صورته  وقد 
في  الواقفان(   – الرحيم   – )الرحمن  كلمات  في 
الن�صف( في   – ال�صطر الأول، وكلمتي )القطعتي 
لفظ   – التربة   – )الدين  وكلمات  الثالث،  ال�صطر 
الرابع،  ال�صطر  في  الباقي(   – الن�صف   – الجاللة 
الخام�س، وكلمات  ال�صطر  )ال�صرابي( في  وكلمة 
)لفظ الجاللة – بدله – اإبطاله – لعنه – النا�س( في 

ال�صطر ال�صابع.
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فقد  المعلقة  المبتداأة  ب�صورته  الحرف  اأما 
في  )المعالي(  كلمة  من  الأولى  الالم  في  ُر�صم 
ال�صطرين  في  )المعروفة(  وكلمة  الأول،  ال�صطر 
الحمام(   – )المحفرة  وكلمتي  والثالث،  الثاني 
في ال�صطر الثالث، وكلمة )الم�صجد( في ال�صطر 
الخام�س،  ال�صطر  في  )الجهتين(  وكلمة  الرابع، 
وكلمة )الخراجيات( في ال�صطر ال�صاد�س، وكلمة 

)المالئكة( في ال�صطر ال�صابع.

من  مت�صاًل  الحرف  الخطاط  ر�صم  كما 
تجاور  م�صتغاًلّ  ت�صبقه  التي  بالألف  اأعلى 
الحرفين ليعطي �صكاًل جمالًيّا كما في الكلمات 
الأ�صطر  في  اإبطاله(   – م�صالح   – )المعالي 
في  الحرف  اأما  والخام�س.  والرابع  الثاني 
وتروي�صة  بهامة  اإما  ُر�صم  فقد  المتو�صطة  حالته 
�صغيرة – كما في لفظ الجاللة في الب�صملة في 
وب�صطف  تروي�صة  بدون  واإما   – الأول  ال�صطر 
لفظ  في  كما   – الداخل  اإلى  قلياًل  مائل  ب�صيط 
وقد  –؛  والأخير  الرابع  ال�صطرين  في  الجاللة 
من  قلياًل  مدبب  م�صتقيم  ب�صكل  الحرف  ُر�صم 

اأعلى كما في كلمة )العلو( في ال�صطر الثاني.

ُر�صم  فقد  المنتهية  �صورته  في  الحرف  اأما 
في  كما  المطلقة(61  )بالمنتهية  يعرف  باأ�صلوب 
الثانية  الالم  وفي  الرابع،  ال�صطر  في  )اأهل(  كلمة 

من كلمة )ال�صفل( في ال�صطر الثاني.

حرف امليم

ومتعددة  مختلفة  ب�صور  الميم  حرف  ُر�صم 
ُر�صم  اإذ  الكلمة؛  في  الحرف  مو�صع  باختالف 
الحرف في حالته المفردة براأ�س م�صتدير مع عراقة 
مدغمة في كلمة )الحمام( في ال�صطر الثالث، في 
حين ُر�صم براأ�س م�صتدير مع عراقة اأقرب للم�صبلة 

مع انحناء خفيف جهة الي�صار في نهايتها في كلمة 
الخطاط  ر�صمها  وربما  الرابع،  ال�صطر  في  )ياأم( 
بهذه ال�صورة توفيًرا لجزء من الم�صاحة في النق�س.

اأما الحرف في حالته المبتداأة فقد ُر�صم بهيئة 
م�صتديرة على قائم �صغير، كما في كلمة )محمد( 
ال�صطر  في  )محرًما(  وكلمة  الثاني،  ال�صطر  في 
ال�صاد�س، وُر�صم بدون قائم كما في كلمة )منهم( 
ال�صطر  في  )م�صالح(  وكلمة  الثالث،  ال�صطر  في 
الرابع، وكلمة )من( في الأ�صطر الثالث والخام�س 
باأ�صلوبين  الحرف  ُر�صم  وال�صابع.  وال�صاد�س 
ر�صمت  اإذ  بعده؛  �صاعد  حرف  وجود  حالة  في 
ا�صتواء  خط  عن  قلياًل  مرتفع  لوزي  ب�صكل  الميم 
)ما  كلمة  في  الألف  حرف  بعدها  لياأتي  ال�صطر 
تي�صر( في ال�صطر الرابع؛ اأما الأ�صلوب الثاني فقد 
الميم ب�صكل م�صتدير وملت�صق تماًما في  ر�صمت 
حرف الألف كما في كلمة )ما ف�صل( في ال�صطر 
ال�صاد�س.  ال�صطر  في  )محرًما(  وكلمة  الخام�س، 
وقد ُر�صم الحرف بهذا ال�صكل ب�صورة اأقرب اإلى 

ما يعرف )بالميم المعلقة المبتداأة(.62

ُر�صم  فقد  المتو�صطة  حالته  في  الحرف  اأما 
م�صتدير  ب�صكل  ُر�صم  اأنه  منها  �صور؛  عدة  على 
الأول،  ال�صطر  في  )الرحمن(  كلمة  في  لأ�صفل 
وكلمات  الثاني،  ال�صطر  في  )المعالي(  وكلمة 
ال�صطر  في  المحفرة(   – المعروفة   – )جميع 
الرابع،  ال�صطر  في  )الم�صجد(  وكلمة  الثالث، 
ُر�صم  ال�صابع، كما  ال�صطر  في  )الماليكة(  وكلمة 
ب�صكل بي�صاوي مطمو�س كما في كلمة )جميع( 

في ال�صطر ال�صاد�س.

وجود  حالة  في  المدغمة  الميم  ور�صمت 
)الحمام(  كلمة  في  كما  بعدها،  �صاعد  حرف 
ال�صطر  في  )اأختهما(  وكلمة  الثالث،  ال�صطر  في 
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ال�صاد�س، وكلمة )ثمانين( في ال�صطر ال�صابع.

ُر�صم  فقد  المنتهية  حالته  في  الحرف  اأما 
للب�صملة،63  مخ�ص�صة  مختتمة(  )معلقة  ب�صورة 
وُر�صم  الأول،  ال�صطر  في  )ب�صم(  كلمة  في  كما 
في  وذلك  قلياًل؛  مفتوحة  م�صبلة  لوزية  بميم 
ا، ور�صمت  كلمة )الرحيم( في ال�صطر الأول اأي�صً
ب�صكل يميل للمربع المطمو�س بعراقة مدغمة في 

كلمة )منهم( في ال�صطر الثالث.

حرف النون

باأ�صلوبين؛  المفردة  حالته  في  الحرف  ُر�صم 
اأحدهما يعرف )بالنون المفردة المقورة(؛64 حيث 
ُر�صم بقائم م�صتقيم مرتفع، وينزل بعراقة ممدودة كما 
في كلمة )الأخوان( في ال�صطر الأول؛ اأما الأ�صلوب 
الثاني فيعرف )بالنون المفردة المجموعة(،65 كما 

ا. في كلمة )الواقفان( في ال�صطر الأول اأي�صً

�صن  هيئة  على  المبتداأة  حالته  في  ُر�صم  وقد   
ال�صطر  في  )ثمانين(  كلمة  في  كما  �صغيرة  قائمة 
الأخير؛ اأما الحرف في حالته المتو�صطة فقد ُر�صم 
على هيئة �صن مدببة لوقوع حرف قائم بعدها كما 
في كلمة )ابنا( في ال�صطر الثاني، وكلمة )بطنا( في 
ال�صطر الثالث، وكلمتي )النا�س – �صنة( في ال�صطر 
الأخير، وُيالحظ في كلمة )الن�صف( في ال�صطرين 
الثالث والرابع اأن الخطاط قد ر�صم �صن الحرف في 
الأولى، في حين اأدغمها في الثانية في بيا�س حرف 

ال�صاد الذي يليها ويبدو كاأنه قد اأغفلها.

الذي  النون مدغمة مع الحرف  وُر�صمت �صن 
يليها كما في كلمة )منهم( في ال�صطر الثالث، وكلمة 
)منهما( في ال�صطر الخام�س. اأما الحرف في حالته 
المنتهية فقد ُر�صم بقائم �صغير ينتهي بعراقة ممدودة 
)بن(  كلمة  في  كما  تليها  التي  الكلمة  مع  للتما�س 

ال�صطر  في  )ج�صرين(  وكلمة  الثالث،  ال�صطر  في 
– ثمانين( في  – اأجمعين  ال�صاد�س، وكلمات )من 
ال�صطر الأخير. وقد ر�صمت النون مدغمة مع الحرف 
الذي ي�صبقها، كما في كلمتي )من – عن( في الأ�صطر 
اأن  المعروف  ومن  وال�صاد�س.  والخام�س  الثالث 
حرف النون من الحروف الجميلة في حالة اإدغامها 
مع حرف اآخر، وقد ذكر القلق�صندي اأنها تدغم مع 

ثالثة حروف هي: )الميم – العين – الكاف(.66

حرف الهاء

عبارة  المفردة  حالته  في  الهاء  حرف  ُر�صم 
عن م�صتدير �صغير، �صميك من جهة بقية الكلمة، 
ورقيق جهة خارج الكلمة؛ كما في كلمة )غيره( 

في ال�صطر الأخير.

على  ُر�صم  فقد  المبتداأة  حالته  في  الحرف  اأما 
هيئة قائم له هامة ت�صبه – اإلى حدٍّ كبير – هامة حرف 
�صكل  هيئة  على  الحرف  بقية  وبداخلها  الألف 
بي�صاوي اأو م�صتدير، كما في كلمتي )هذا – اأهل( 
في هذه  يقترب  والرابع، وهو  الأول  ال�صطرين  في 
ال�صورة – اإلى حدٍّ كبير– من �صكل وجه الهرة؛67 
خط  في  الهاء  حرف  ر�صم  اأ�صاليب  اأحد  وهو 
الثلث.68 وهو ي�صبه حرف الهاء في كلمة )هذا( في 
ال�صطر الأول، وكلمة )المجاهد( في ال�صطر الثاني 
من نق�س تاأ�صي�س برج في �صور دم�صق �صنة )564هـ/ 

1169م( )�صكل 3(.

في  المتو�صطة  حالته  في  الحرف  ُر�صم  وقد 
�صورة مدغمة مع الحرف الذي ي�صبقه والحرف 
ال�صطر  في  )�صهاب(  كلمة  في  كما  يليه؛  الذي 
الثالث، وكلمات )الجهتين – عنهما – اأختهما( 
الحرف  وُر�صم  وال�صابع.  الرابع  ال�صطرين  في 
)بالمخفاة  تعرف  ب�صورة  المنتهية  حالته  في 
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فير�صم  ق�صير  حرف  �صبقه  ما  اإذا  المخطوفة(69 
كلمتي  في  كما  مخطوفة؛  مدغمة  راء  هيئة  على 
)اأوقفه – به( في ال�صطر الأول، وكلمات )بدله – 

اإبطاله – لعنه( في ال�صطر الأخير.

حرف الواو

ُر�صم حرف الواو – بطبيعة الحال – ب�صورتين؛ 
هما: المفردة والمنتهية، وقد ُر�صم الحرف في كلٍّ 
بالواو  يعرف  اأحدهما  باأ�صلوبين؛  ال�صورتين  من 
اأو  بي�صاوي  براأ�س  تر�صم  التي  وهي  المب�صوطة، 
حرف  عراقة  ت�صبه  مر�صلة  بعراقة  ينتهي  م�صتدير 
– وقفا(  الراء المر�صلة؛ كما في كلمتي )وت�صدق 
في ال�صطرين الأول والثالث، وفي الواو الأولى من 

كلمة )واأوقفا( في ال�صطر الخام�س.

اأما الأ�صلوب الثاني فقد ُر�صم الحرف بطريقة 
وبعراقة  م�صتدير  اأو  بي�صاوي  براأ�س  اأي  مجموعة 
تنتهي بالتفاف ب�صيط اإلى الداخل، ويتما�س ذنب 
العراقة مع الكلمة التي تلي الحرف، كما في كلمات 
)اأوقفه – وحب�صه – الواقفان( في ال�صطر الأول، 
وكلمات )و�صهاب – اأوقفا – والعلو( في ال�صطر 
الثالث،  ال�صطر  في  )المعروفة(  وكلمة  الثاني، 
 – )يقري  كلمات  ت�صبق  التي  العطف(   و)واو 
الرابع، والتي ت�صبق  ال�صطر  التربة( في   – الن�صف 
– عن( في ال�صطر الخام�س، وكلمتي  حرفي )ما 
)وتعرف – وحب�ًصا( في ال�صطر ال�صاد�س، و)واو 
 العطف( التي ت�صبق الكلمات )الماليكة – النا�س – 
ذلك – ثمانين – خم�س ماية( في ال�صطر الأخير، 

ا. وكلمة )اأو( في ال�صطر الأخير اأي�صً

حرف الالم األف

الزنكية  النقو�س  في  األف  الالم  حرف  ُر�صم 
والأيوبية في ال�صام بقائمين؛ يميل اأحدهما ناحية 

كلٍّ  انثناء  وُيالحظ  الي�صار،  ناحية  والآخر  اليمين 
النوع  هذا  ويعرف  اأ�صفل،  اإلى  اأعاله  في  منهما 
الحرف  هذا  ُر�صم  وقد  المفردة(.70  )بالمحققة 
التي  النقو�س  من  العديد  في  الأ�صلوب  بهذا 
التربة  قبر  �صاهد  الع�صرين منها:  اإلى هذين  ترجع 
 ،)10 )لوحة  1132م(  )527هـ/  �صنة  ال�صامية 
ونق�س تجديد م�صهد الإمام الح�صين بحلب �صنة 
م�صجد  تاأ�صي�س  ونق�س  1164م(،  )560هــ/ 
يو�صع بن نون بحلب �صنة )604هــ/ 1207م(، 
�صنة  بدم�صق  المعزية  المدر�صة  وقفية  ونق�س 
)621هـ/ 1224م( ونق�س تجديد باب ال�صالمة 

بدم�صق �صنة )649هـ/ 1243م(.71

ويتفق هذا الأمر مع اأ�صلوب ر�صم حرف الالم األف 
في النق�س – مو�صوع البحث – حيث ُر�صم الحرف 
بقائمين �صاعدين يميل اأحدهما جهة اليمين والآخر 
جهة الي�صار مع انثناء خفيف لكل منهما من اأعلى. وقد 
ير�صم الحرف بهامة اأو تروي�صة حرف الألف، وينتهي 
وتتما�س  تلتف  معقوفة  بت�صعيرة  الحرف  في  الألف 
مع ذنب حرف الالم؛ كما في الكلمات )الأخوان( 
الثالث  ال�صطرين  في  و)الأر�س(  الأول،  ال�صطر  في 

)لوحة 10( �شاهد قدم بالتربة ال�شامية بدم�شق )عن: اأمين محمد اأمين(.
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الخام�س،  ال�صطر  في  )الأربع(  وكلمة  والخام�س، 
وُر�صم بال�صورة نف�صها – تقريًبا – في �صورته المركبة؛ 

كما في كلمة )الماليكة( في ال�صطر الأخير.

حرف الياء

ُر�صم حرف الياء في حالته المفردة بياء تعرف 
)بالياء المفردة المقورة(،72 كما في كلمة )يقري( 
في ال�صطر الرابع، وُر�صم الحرف في حالته المبتداأة 
على هيئة قائم �صغير، اأو �صن قائمة م�صتقيمة كما 
الرابع،  ال�صطر  في  يقري(   – )الدين  كلمتي  في 
وكلمتي )ج�صرين – جارية( في ال�صطر ال�صاد�س، 
الأخير.  ال�صطر  في  ماية(   – )الماليكة  وكلمتي 
المتو�صطة على  الحرف في حالته  ُر�صم  في حين 
هيئة قائم �صغير ي�صبه الحالة المبتداأة كما في كلمة 
)تي�صر( في ال�صطر الرابع، اأو ير�صم على هيئة �صن 
مدببة كما في كلمة )جميع( في ال�صطرين الثالث 
والخام�س، وكلمة )الجهتين( في ال�صطر الخام�س، 
وكلمة )الخراجيات( في ال�صطر ال�صاد�س، وكلمة 
في  الحرف  اأما  ال�صابع.  ال�صطر  في  )اأجمعين( 
حالته المنتهية فقد ُر�صم باأ�صلوبين؛ اأولهما: ُر�صم 
)اأبي  كلمة  في  كما  )بالمحققة(،73  تعرف  بياء 
في  )على(  وكلمة  الثاني،  ال�صطر  في  المعالي( 
في  )الأرا�صي(  والرابع، وكلمة  الثالث  ال�صطرين 
ال�صطر  في  )ال�صرابي(  وكلمة  الخام�س،  ال�صطر 
ال�صاد�س؛ اأما الأ�صلوب الثاني في ر�صمه في حالته 
راجعة74  هيئة  على  ر�صمه  في  فيكمن  المنتهية 
ا�صتواء  لخط  موازية  الكلمة  اأ�صفل  اأفقًيّا  تمتد  بياء 
في  �صعى(   – )فعلى  كلمتي  في  كما  الكتابة، 

ال�صطرين ال�صاد�س وال�صابع.

بال�صطر  )في(  كلمة  في  الياء  حرف  وُر�صم 
الثاني بياء راجعة ت�صنع زاوية حادة مع قائم حرف 
الفاء في الكلمة، ثم يتجه بالحرف اإلى اأعلى نحو 

الخط الفا�صل بين ال�صطرين في هيئة زخرفية رائعة؛ 
وهو اأ�صلوب عرف في النقو�س الزنكية والأيوبية؛ 
كما في نق�س تجديد الجامع الأموي بدم�صق �صنة 
)575هــ/ 1179م( )�صكل 4(، وفي �صاهد قبر 
توران �صاه بالتربة ال�صامية �صنة )582هـ/ 1186م( 
)لوحة 5(، وفي �صاهد قبر بالتربة ال�صامية بدم�صق 
ا في النقو�س المملوكية  )لوحة 10(، ثم عرف اأي�صً

المبكرة في �صورية.75

�صورية  في  الباقية  الكتابية  النقو�س  اأمثلة  ومن 
كلمة  ال�صكل  بهذا  الراجعة  الياء  فيها  ر�صمت  التي 
)النا�صري( في وقفية دار الحديث الأ�صرفية الجوانية 
)الغازي(  �صنة )630هـ/ 1232م( وكلمة  بدم�صق 
)654هـ/  �صنة  القيمري  البيمار�صتان  بوقفية 

1256م(.76

العديد  في  الأ�صلوب  بهذا  الحرف  نفذ  كما 
من �صواهد القبور الأيوبية والمملوكية في م�صر.77 
ا باأ�صكال مختلفة  وكذلك وردت الياء الراجعة اأي�صً
في بع�س النقو�س الكتابية التي ترجع اإلى الع�صرين 

الأيوبي والمملوكي في غزة.78

ثالًثا: حتليل الكلمات وتركيبها

من خالل الدرا�صة التحليلية لكلمات هذا النق�س 
يمكننا ح�صر اأ�صلوب تركيبها على النحو الآتي:

تركيب كلمة فوق كلمة اأخرى

مو�صوع   – النق�س  اأ�صطر  عدد  لأن  نظًرا 
البحث – وكلماته تتنا�صب ب�صكل كبير مع حجم 
اللوح الحجري الذي ُنفذ عليه النق�س وم�صاحته، 
اأ�صلوب تركيب الكلمة  اإلى  فاإن الخطاط لم يلجاأ 
باأكملها على اأخرى، با�صتثناء بع�س الكلمات التي 
ا�صطر فيها اإلى ذلك؛ وهي: كلمة )به( التي ُركبت 
ال�صطر  في  )ت�صدق(  ت�صبقها  التي  الكلمة  على 
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الأول، وكلمة )في( التي ُركبت على كلمة )العلو( 
في ال�صطر الثاني، وكلمة )�صت( التي ُركبت على 
كلمة )�صنة( في ال�صطر ال�صابع، وكلمة )ماية( التي 
ا. ُركبت على كلمة )خم�س( في ال�صطر ال�صابع اأي�صً

اأكثر  اأما واو العطف فقد َرّكبها الخطاط في 
حيث  ت�صبقها؛  التي  الكلمة  نهاية  على  مثال  من 
ُركبت )الواو( على نهاية كلمتي )اأبي المعالي – 
ال�صفل( في ال�صطر الثاني، وعلى كلمة )الم�صجد( 
حرف  الخطاط  اأجل�س  كما  الرابع؛  ال�صطر  في 
)الخراجيات(  كلمة  في  التاء  حرف  داخل  الواو 
في  النون  حرف  وداخل  ال�صاد�س،  ال�صطر  في 
كلمة )اأجمعين( في ال�صطر ال�صابع، واأعلى كلمة 

ا. )ثمانين( في ال�صطر ال�صابع اأي�صً

تركيب جزء من الكلمة فوق الكلمة التي ت�صبقها

الكلمات  بع�س  من  اأجزاًء  الخطاط  َب  َركَّ
َب جزًءا  فوق الكلمات المجاورة لها؛ حيث َركَّ
كلمة  من  الباء  حرف  فوق  )المعالي(  كلمة  من 
الخطاط في  َب  َركَّ الثاني؛ كما  ال�صطر  )اأبي( في 
جزء  فوق  )بحتر(  كلمة  من  جزًءا  نف�صه  ال�صطر 
من  الرغم  على  )بابن(،  ت�صبقها  التي  الكلمة  من 
خروج الخطاط بحرف الراء في هذه الكلمة عن 

الهام�س الأي�صر للنق�س. 

الخطاط  َب  َركَّ فقد  الثالث  ال�صطر  في  اأما 
جزًءا من كلمة )الأر�س( على الكلمة التي ت�صبقها 
)القطعتي(، وجزًءا من كلمة )الحمام( فوق جزء 
كلمة  من  وجزًءا  )بير(،  ت�صبقها  التي  الكلمة  من 
)الن�صف(،  ت�صبقها  التي  الكلمة  فوق  )منهم( 
من  الياء  حرف  فوق  )َرُجل(  كلمة  من  وجزًءا 

كلمة )على(. 

َب الخطاط جزًءا من  اأما ال�صطر الرابع فقد َركَّ
ت�صبقها  التي  الكلمة  من  فوق جزء  )الّدين(  كلمة 
)اأهل(، وجزًءا من كلمة )ياأم( فوق جزء من كلمة 
جزء  فوق  )الم�صجد(  كلمة  من  وجزًءا  )الّدين(، 
فوق  )التربة(  كلمة  من  وجزًءا  )في(،  كلمة  من 
جزء من كلمة )على(، وجزًءا من كلمة )كتاب( 
الخطاط  َب  َركَّ كما  )من(؛  كلمة  من  جزء  فوق 
جزًءا من لفظ الجاللة )اهلل( فوق حرف الباء من 
فوق  )الباقي(  كلمة  من  وجزًءا  )كتاب(،  كلمة 
حرف الفاء من كلمة )الن�صف(، وجزًءا من كلمة 

)التربة( فوق كلمة )الم�صجد(.

)ما(  ُر�صمت  فقد  الخام�س  ال�صطر  في  اأما 
ال�صطر،  به  يبداأ  الذي  الواو  حرف  عراقة  داخل 
)من(،  كلمة  فوق  )الجهتين(  كلمة  من  وجزًءا 
)الجهتين(،  كلمة  من  جزء  فوق  )كان(  وكلمة 
وجزًءا من كلمة )اأختهما( فوق حرف النون من 

كلمة )عن(.

جزًءا  الخطاط  َب  َركَّ ال�صاد�س  ال�صطر  وفي 
كلمة  من  الفاء  حرف  فوق  )بدفوف(  كلمة  من 
)تعرف(، وجزًءا من كلمة )ال�صرابي( فوق حرف 

الفاء من كلمة )بدفوف(.

َب الخطاط جزًءا من  وفي ال�صطر الأخير َركَّ
)في(،  كلمة  من  الياء  فوق حرف  )اإبطاله(  كلمة 
كلمة  من  ال�صين  حرف  فوق  )اأجمعين(  وكلمة 
)النا�س(، وجزًءا من كلمة )خم�س( فوق جزء من 

كلمة )ثمانين(.

تركيب حرف من الكلمة فوق الكلمة التي ت�صبقها

َب  َركَّ وقد  الكلمات  بع�س  الخطاط  ر�صم   
الأخير  الحرف  فوق  الكلمة  من  الأول  الحرف 
)الرحيم(  كلمة  في  كما  ت�صبقه،  التي  الكلمة  من 
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ال�صطر  في  )الواقفان(  وكلمة  الأول،  ال�صطر  في 
حرف  الألف  حرف  �َصَطَر  حيث  ا؛  اأي�صً الأول 

النون في كلمة )الأخوان(. 

الخطاط  َب  َركَّ فقد  الثاني  ال�صطر  في  اأما 
الباء في كلمة )بن( فوق حرف الدال في  حرف 
الثالث  ال�صطر  في  َب  َركَّ كما  )محمد(؛  كلمة 
حرف الكاف في كلمة )كفر( فوق حرف النون 
في كلمة )من(، وحرف الباء في كلمة )بطنا( فوق 
في  الميم  وحرف  )كفر(،  كلمة  من  الراء  حرف 

كلمة )من( فوق حرف الالم من كلمة )رجل(. 

حرف  الخطاط  َب  َركَّ الرابع  ال�صطر  وفي 
كلمة  في  الراء  فوق حرف  )من(  كلمة  في  الميم 
في  الألف  حرف  الخطاط  َب  َركَّ كما  )َتَي�صر(، 
ت�صبقه؛  التي  العطف  واو  فوق  )الن�صف(  كلمة 
َب حرف الميم في كلمة )م�صالح( فوق  كما َركَّ

حرف الياء في كلمة )على(.

الخطاط  َب  َركَّ فقد  ال�صاد�س  ال�صطر  في  اأما 
حرف الألف من كلمة )اأر�س( فوق حرف النون 
في  الجيم  وحرف  ت�صبقها،  التي  )من(  كلمة  في 
كلمة  في  ال�صاد  حرف  فوق  )ج�صرين(  كلمة 
)اأر�س(، وحرف الألف في كلمة )اأختهما( فوق 
في  الحاء  )عن(، وحرف  كلمة  في  النون  حرف 

كلمة )حب�ًصا( فوق واو العطف التي ت�صبقها.

حرف  الخطاط  َب  َركَّ ال�صابع  ال�صطر  وفي   
الغين في كلمة )غيره( فوق حرف النون في كلمة 
)اأو(  كلمة  في  الألف  ت�صبقه، وحرف  التي  )من( 
ت�صبقه،  التي  )غيره(  كلمة  من  الراء  حرف  فوق 
وحرف الباء في كلمة )بدله( فوق حرف الواو في 
كلمة )اأو(، وحرف الألف في الكلمتين )المالئكة 

– النا�س( فوق واو العطف التي ت�صبق كاًلّ منهما.

تركيب جزء من الكلمة فوق اجلزء الثاين لها

َب  َركَّ وقد  الكلمات  بع�س  الخطاط  ر�صم 
ال�صطر  ففي  لها؛  الثاني  الجزء  فوق  منها  جزًءا 
الكلمة  من  الثاني  الجزء  الخطاط  َب  َركَّ الأول 
فوق الجزء الأول منها، كما في كلمتي )الرحمن 
– الرحيم(، وحرف الألف فوق حرف الواو في 
كلمة )الواقفان(، وقد �َصَطَر بحرف الألف حرف 

الذال في كلمة )هذا(.

الباء  حرف  َب  َركَّ فقد  الثاني  ال�صطر  في  اأما 
فوق بقية الكلمة في كلمة )�صهاب(؛ حيث �صطر 
الألف  حرف  َب  َركَّ كما  الألف،  حرف  بالباء 
منها.  الأول  الن�صف  فوق  )الدار(  كلمة  في 
التاء  حرف  الخطاط  َب  َركَّ الثالث  ال�صطر  وفي 
كما  )المحفرة(،  كلمة  في  الراء  على  المربوطة 
ركب الن�صف الثاني فوق الن�صف الأول من كلمة 

)التربة( في ال�صطر الرابع.

َب الخطاط الن�صف  وفي ال�صطر الخام�س َركَّ
الأول،  ن�صفها  فوق  )�صدقة(  كلمة  من  الثاني 
الأرا�صي(؛   – )الأربع  كلمتي  في  الأمر  وكذلك 
كلمة  في  الألف  حرف  الخاء  بحرف  �صطر  كما 
َب  َركَّ فقد  ال�صاد�س  ال�صطر  في  اأما  )اأختهما(؛ 
الخطاط بع�س حروف الن�صف الثاني من الكلمة 
فوق حروف الن�صف الأول منها؛ كما في كلمات 
 – ال�صرابي   – بدفوف   – تعرف   – )الخراجيات 

ج�صرين – �صدقة – جارية – محرًما(.

وفي ال�صطر ال�صابع ر�صم الخطاط حرف الهاء 
َب  َركَّ كما  )غيره(،  كلمة  في  الراء  حرف  داخل 
في  الدال  فوق حرف  الكلمة  من  الثاني  الن�صف 
حرف  تداخل  )ذلك(  كلمة  وفي  )بدله(،  كلمة 

الذال مع حرف الالم؛ حيث �صطره اإلى ن�صفين.
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مما �صبق يت�صح لنا اأن عدد الكلمات المتداخلة 
بن�صبة  كلمة،   )72( بلغ  قد  النق�س  في  والمركبة 
بلغت )4‚95٪( من اإجمالي عدد )132( كلمة 
هي مجموع كلمات النق�س. كما ات�صح اأن عدد 
الكلمات المركبة باأكملها فوق كلمات اأخرى قد 
من   )٪13‚2( بلغت  بن�صبة  كلمات،   )10( بلغ 

اإجمالي كلمات النق�س.

وقد بلغ عدد الكلمات التي ُرِكَب جزء منها 
فوق الكلمة التي ت�صبقه )21( كلمة، بن�صبة بلغت 
)72‚27٪( من اإجمالي كلمات النق�س. كما بلغ 
عدد الكلمات التي ُرِكَب فيها حرف من الكلمة 
فوق الكلمة التي ت�صبقه )19( كلمة، بن�صبة بلغت 

)08‚25٪( من اإجمالي كلمات النق�س.

اأما عدد الكلمات التي ُرِكَب جزء من الكلمة 
فوق الجزء الثاني لها، فقد بلغ )22( كلمة، بن�صبة 

بلغت )04‚29٪( من اإجمالي كلمات النق�س.

ويمكننا اأن ن�صتنتج من قراءة ما �صبق اأن ن�صبة 
تداخل الكلمات وتركيبها في النق�س – مو�صوع 
تداخل  ولكنه  ما،  حدٍّ  اإلى  كبيرة   – البحث 
وتركيب ب�صيط، ي�صهل معه قراءة النق�س ب�صهولة 

وي�صر. 

ال�صكل واالإعجام يف كلمات النق�ص

بع�س  تنقيط  اأو  اإعجام  على  الخطاط  حر�س 
الكلمات التي تعبر عن الفكرة الرئي�صية في الن�س 
مثل: )اأوقفه – حب�صه – الواقفان – اأوقفا – حب�ًصا( 
في الأ�صطر الأول والثالث والخام�س وال�صاد�س؛ 
ال�صم  �صيما  الأعالم ول  اأ�صماء  بع�س  اأعجم  كما 
ال�صم  به؛ وهو  وا�صتهرا  الواقفان  به  الذي ُعرف 
الذي ان�صحب على ا�صم الم�صجد وهو ا�صم العلم 
)�صهاب( في ال�صطر الثاني، كما اأعجم )ابن بحتر( 

الوقفية،  المذكورة في  الدار  با�صمه  الذي عرفت 
)اأختهما(  كلمة   – الخطاط   – ا  اأي�صً اأعجم  كما 
وذلك  الثالثة،  الواقفين  اأحد  اإلى  ت�صير  التي 
حر�س  كما  وال�صاد�س،  الخام�س  ال�صطرين  في 
الدالة  الكلمات  اإعجام بع�س  ا على  اأي�صً الخطاط 
 – )القطعتي  الموقوفة مثل كلمات  الأماكن  على 
الثالث  ال�صطرين  في  جميع(   – الجهتين   – قطع 
الكلمات  اإعجام  على  ا  اأي�صً وحر�س  والخام�س، 
الدالة على مقدار ما ي�صرف من الريع على جهات 
وما ف�صل( في   – ال�صرف مثل كلمات )الن�صف 

ال�صطرين الثالث والرابع.

الكلمات  بع�س  هناك  اأن  بالذكر  وجدير 
و�صعت  قد  النق�س  في  المعجمة  والحروف 
مبا�صرة،  اأ�صفله  اأو  الحرف  اأعلى  الإعجام  نقاط 
ومنها: كلمتا )ب�صم – حب�صه( في ال�صطر الأول، 
ال�صفل(   – جميع   – ابنا   – )�صهاب  وكلمات 
 – كفر   – )الأر�س  وكلمات  الثاني،  ال�صطر  في 
 – )ف�صل  وكلمات  الثالث،  ال�صطر  في  الن�صف( 
الخام�س،  ال�صطر  في  قطع(   – جميع   – اأختهما 
وكلمات )ال�صرابي– اأختهما – حب�ًصا( في ال�صطر 
ال�صاد�س، وكلمتا )الماليكة – النا�س( في ال�صطر 
ال�صابع. كما و�صع الخطاط نقاط الإعجام محرفة 
ومنها:  الكلمات  بع�س  في  مو�صعها  عن  قلياًل 
)فعلى(  وكلمة  الأول،  ال�صطر  في  )اأوقفه(  كلمة 
اأن الخطاط قد  في ال�صطر ال�صاد�س. كما ُيالحظ 
اأعجم بع�س حروف الكلمة ولم يعجم الحروف 
الأخرى من الكلمة نف�صها؛ مثل: كلمتا )التربة – 
كتاب( في ال�صطر الرابع، وكلمات )الخراجيات – 
بدفوف – ج�صرين – جارية( في ال�صطر ال�صاد�س.

الكلمات  بع�س  اإعجام  الخطاط  اأغفل  وقد 
باأكملها مثل: كلمات )الدين – الم�صجد – التربة( 
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في ال�صطر الرابع، وكلمات )من – �صدقة – الأربع( 
ال�صطر  في  )�صدقة(  وكلمة  الخام�س،  ال�صطر  في 
ال�صاد�س، وكلمات )غيره – بدله – اإبطاله – لعنه – 

�صت( في ال�صطر ال�صابع.

اأما بالن�صبة لت�صكيل الكلمة بعالمات ال�صكل فقد 
ركز الخطاط على الفتحات في كثير من الكلمات 
من  خوًفا  وربما  �صحيح،  ب�صكل  القارئ  لينطقها 
اللتبا�س عند قراءتها فتفهم بمعنى اآخر مثل كلمات 
)هذا – الأخوان – عنهما – م�صالح – الأربع( في 
الأ�صطر الأول والرابع والخام�س، كما ر�صم الك�صرة 
في بع�س الكلمات كما في لفظ الجاللة في ال�صطر 
الأول وفي ال�صطر الرابع. وقد حر�س الخطاط على 
و�صع الك�صرة تحت اآخر كلمة )اإبطالِه( في ال�صطر 
الأخير لمزيد من اإبراز الكلمة وترهيب من يعبث 
بهذا الوقف، كما ر�صم ال�صمة في بع�س الكلمات 
في  المعروفُة(   – )اأوقفُه  كلمتي  في  كما  لإبرازها 
ال�صطرين الأول والثالث؛ اأما ال�صدة فقد ا�صتخدمت 
اأو ر�صمت لمزيد من اإي�صاح الكلمة للقارئ لقراءتها 
كلمة  في  كما  لب�س  معه  يحدث  ل  �صليم  ب�صكل 

)ال�صرابي( في ال�صطر ال�صاد�س.

بع�س  ملء  على  الخطاط  حر�س  وقد 
وبع�صها  الحروف  اأو  الكلمات  بين  الم�صاحات 
ت�صبه  واأ�صكال  بعالمات  وذلك  النق�س  في 
توجد  التي  العالمات  مثل  ال�صكل؛  عالمات 
الأخير،  ال�صطر  في  اهلل(   – )لعنه  كلمتي  اأ�صفل 
النق�س  في  الموا�صع  بع�س  الخطاط  زين  كما 
الفراغ  ملء  في  والإعجام  ال�صكل  مع  لت�صهم 
زخرفية  هند�صية  بحليات  وذلك  الكلمات،  بين 
ر�صمت  وقد   ،)v( حرف  ي�صبه  ما  منها  ب�صيطة 
كلمة  منها:  الكلمات  بع�س  اأعلى  الحلية  هذه 
)ال�صفل(  وكلمة  الأول،  ال�صطر  في  )حب�صه( 

تي�صر(   – )الم�صجد  وكلمتا  الثاني،  ال�صطر  في 
ال�صطر  في  )حب�ًصا(  وكلمة  الرابع،  ال�صطر  في 
ال�صاد�س، وكلمتا )اأو �صعى – النا�س( في ال�صطر 
الزخرفة في بع�س  ا�صتخدمت هذه  ال�صابع. وقد 
تاأ�صي�س  نق�س  مثل  �صورية  في  الكتابية  النقو�س 
�صنة )564هـ/ 1169م(،  برج في �صور دم�صق 
دم�صق  بمتحف  الأموي  الجامع  تجديد  ونق�س 
كما   .)6  ،5 )لوحة  1179م(  )575هـ/  �صنة 
)الالم(  حرف  ي�صبه  �صغير  زخرفٌي  �صكٌل  ُر�صم 
الأ�صطر  بين  الفا�صل  الخط  من  يتدلى  بحيث 
كلمة  مثل:  الكلمة  اأعلى  الفراغ  ليمالأ  الكتابية 
في  )الن�صف(  وكلمة  الثاني  ال�صطر  في  )العلو( 
من  ي�صعد  �صغير  �صهٌم  ُر�صم  كما  الرابع؛  ال�صطر 
العين في  اأ�صفل حرف   – ا  اأي�صً  – الفا�صل  الخط 
كلمة )عن( في ال�صطر الخام�س )�صكل 1، 2(.

ر�صم الهمزة يف النق�ص

ُيالحظ اأن الخطاط قد اأغفل ر�صم الهمزة التي 
 – الكلمات  جميع  في  وذلك  تماًما  الألف  تعلو 
الهمزة، لكنه  يتاأثر معناها بدون  التي ل   – تقريًبا 
ر�صم الهمزة في كلمة واحدة وهي كلمة )ياأم( في 
ال�صطر الرابع؛ وذلك لأن اإغفالها في هذه الكلمة 
قد يوؤثر في فهم م�صمون الفكرة التي وردت فيها 
الكلمة على الرغم من خطاأ الخطاط في كتابتها؛ 
قلب  كما  قبل؛  من  ذكرنا  كما  )يوؤم(  فال�صواب 
النبرة  اأو  ال�صن  على  تر�صم  التي  الهمزة  الخطاط 
في كلمتي )بئر – المالئكة( في ال�صطرين الثالث 
الماليكة(؛79   – )بير  فكتبهما  ياء  اإلى  والأخير 
في  يعرف  ما  وهو  لنطقهما،  تي�صيًرا  وذلك 
اأو  الهمزة  بتخفيف  القراءات  وعلم  العربية  اللغة 

تي�صيرها، كما اأ�صرنا اإلى ذلك من قبل.
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رابًعا: امل�صمون

ثم  بالب�صملة،  النق�س  من  الأول  ال�صطر  ا�صتهل 
عن  كاإعالن  ووظيفته  وهدفه  النق�س  فكرة  ت�صمن 
وقف على م�صجد وتربة؛ اأما ال�صطر الثاني فقد ت�صمن 
ا�صمي الواقفين، اأو ما يعرف بالمت�صرف في الوقف، 
في  ا�صتكملت  التي  الوقف  بعنا�صر  التعريف  بداية  ثم 
ي�صرف  ما  الرابع  ال�صطر  ت�صمن  وقد  الثالث.  ال�صطر 
ويتلو  بالم�صلمين،  ي�صلي  اإمام  على  الوقف  ريع  من 
من  الإمام  هذا  في  ي�صترط  وما  الم�صجد،  في  القراآن 
اإعمار واإ�صالح  اإلى ما ي�صرف في  �صروط، بالإ�صافة 
وال�صاد�س  الخام�س  ال�صطران  اأما  والتربة؛  الم�صجد 
فاإنهما يت�صمنان الإ�صارة اإلى اأن ما بقي من ريع الوقف 
و�صهاب(  المعالي  )اأبي  الواقفين  عن  �صدقة  كان 
اأوقفا  اأنهما قد  اإلى  ا، هذا بالإ�صافة  اأي�صً وعن اأختهما 
ك�صدقة  تخ�صها  زراعية  اأرا�صي  اأختهما  عن  بالوكالة 
جارية عنها؛ واأما ال�صطر الأخير فقد ُخ�ص�س للتحذير 
والترهيب لمن ت�صول له نف�صه باأن يتالعب اأو يتعدى 
على هذا الوقف، وهو اأمر متبع في حجج الوقف، ثم 

يختم هذا ال�صطر والوقفية بالتاريخ.

من خالل هذا العر�س الموجز لم�صمون الوقفية 
لها  التي  الم�صمون  �صمات  بع�س  ن�صتنتج  اأن  يمكن 

عالقة بفكرة النق�س وهدفه؛ ومن هذه ال�صمات:

وقفيتان يف نق�ص واحد

ُلوحظ اأن هذا النق�س يت�صمن وقفين �صريحين؛ 
الأول: هو ما اأوقفه كلٌّ من )اأبي المعالي و�صهاب( 
�صفلها  والدار؛  الحمام،  وبئر  المحفرة  اأر�س  من 
وما  وال�صريح،  الم�صجد  م�صالح  على  وعلوها 
اأما ما  ا على الإمام المخ�ص�س لهما،  اأي�صً ي�صرف 
بقي من ذلك الريع فهو �صدقة عنهما وعن اأختهما؛ 
الإن�صاني  البعد  ما يعطي دللة وا�صحة على  وهو 

والترابط الجتماعي في الأ�صرة، وهو الأمر الذي 
ي�صير اإليه م�صمون الوقفية.

)اأبو  الأخوان  اأوقف  فقد  الآخر:  الوقف  اأما 
اأرا�صي  اأختهما  عن  بالوكالة  و�صهاب(  المعالي 
ال�صرابي  بدفوف  تعرف  التي  الخراجيات 
اأن  اإلى  ي�صير  مما  عنها؛  بج�صرين ك�صدقة جارية 

هذه الأرا�صي تخ�صها بمفردها.

تكرار الكلمة وعالقتها بالهدف وامل�صمون

والهدف  الفكرة  تاأكيد  على  الواقف  حر�س 
بع�س  بتكرار  وذلك  النق�س؛  في  الرئي�صيين 
الكلمات التي توؤكد هذا المعنى وتبرزه في اأكثر من 
مو�صع وبتكرار ُوظف في عبارات الن�س؛ فقد اأكد 
واأوقفا(   – وقًفا   – )اأوقفه  بكلمات  الوقف  فكرة 
والخام�س؛  والثالث  والثاني  الأول  الأ�صطر  في 
متقاربة  كلمات  في  الوقف  هذا  حب�س  اأكد  كما 
في  حب�ًصا(   – )حب�صه  كلمتي  في  وذلك  المعنى؛ 
ال�صطرين الأول وال�صاد�س، كما كرر فكرة ال�صدقة 
– �صدقة( في الأ�صطر الأول  في كلمات )ت�صدق 

والخام�س وال�صاد�س.

 وكرر كلمة )اأختهما( في النق�س للتاأكيد في 
الواقفان، عنهما  به  ت�صدق  ما  الأولى على  المرة 
ما  على  للتاأكيد  الثانية  المرة  وفي  اأختهما،  وعن 
الواقفين كما  اأخويها  به بوكالة  اأوقفته وت�صدقت 
ذكرنا من قبل. وجدير بالذكر اأن كلمة )اأختهما( 
في النق�س تدل على اأن الواقفين لهما اأخت واحدة 
فقط، واإل فقد كان لزاًما عليهما اأن يميزاها بنعت 
من  اأن  �صيَّما  ول  ا�صمها،  لذكر  تجنًبا  بلقب  اأو 
الن�صاء،  اأ�صماء  ذكر  العربية عدم  الثقافة  خ�صائ�س 
وبخا�صة اأن مثل هذه الوقفيات كانت تو�صع في 

الأماكن العامة، ومنها الم�صاجد.80
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وقفية حجرية من الع�رص الأيوبي على م�شجد بكفر بطنا بغوطة دم�شق )درا�شة اآثارية فنية(

االأهداف وعالقتها بامل�صمون

اإذا كان الوقف وال�صدقة هما الفكرتان الأ�صا�صيتان 
والهدفان من النق�س فاإن هناك اأفكاًرا واأهداًفا اأخرى 
ي�صتمل عليها الم�صمون؛ ومن هذه الأفكار والأهداف 
الوقف، فقد ذكرت  مثاًل: جهات �صرف ريع هذا 
الوقفية ما ي�صرف لم�صالح الم�صجد والتربة ولأرباب 
الإمام  اإلى  الوقفية  اأ�صارت  حيث  فيهما؛  الوظائف 
الذي ي�صلي بالم�صلمين في الم�صجد ويتلو القراآن على 
ا اإلى م�صالح اإعمار  التربة الملحقة، كما اأ�صارت اأي�صً
الم�صجد والتربة وترميمهما مما تبقى من ريع الوقف، 

وما يفي�س بعد ذلك يخرج ك�صدقة جارية.

اأن  يجب  التي  ال�صفات  النق�س  اأو�صح  وقد 
هذه  الن�س  كاتب  اأوجز  وقد  الإمام؛  بها  يتحلى 
ال�صفات بكلمات: )رجل من اأهل الدين(؛ حيث 
ي�صير بهذا الأمر اإلى اأن يكون الإمام من العالمين 

العاملين باأمور دينهم.

 نتائج البحث

يمكن اأن نلخ�س اأهم نتائج البحث فيما يلي: 

بالد 	  في  الحجرية  الوقفيات  اأهمية  على  ال�صوء  اإلقاء 
ال�صام، وعوامل انت�صارها، ومدى دورها في الأوقاف، 

وفي درا�صة العمارة الإ�صالمية.

– كنموذج 	  البحث  – مو�صوع  الوقفية  ن�صر ودرا�صة 
مهم للوقفيات الحجرية التي ترجع اإلى الع�صر الأيوبي 

في بالد ال�صام.

على 	  ي�صتمل  اأن  للنق�س  يمكن  اأنه  على  البحث  اأكد 
وقفيتين في ن�س واحد.

األقاب ووظائف 	  من  الوقفية  في  ورد  ما  ودرا�صة  ن�صر 
غوطة  في  واأوقاف  واأماكن  معمارية،  وم�صطلحات 

دم�صق.

قدم البحث درا�صة تحليلية للوقفية من حيث ال�صكل 	 
والنقو�س  الوقفيات  ببع�س  مقارنتها  مع  والم�صمون 
الكتابية التي ترجع اإلى الع�صرين الأيوبي والمملوكي 
للكلمات  تحليلية  درا�صة  مع  وال�صام،  م�صر  في 

والحروف الواردة في النق�س.

ال�صكل 	  ي�صتخدم  قد  الخطاط  اأن  على  البحث  اأكد 
والإعجام وتكرار بع�س الكلمات في التاأكيد والتركيز 
في  اإبرازها  يريد  التي  المهمة  العبارات  بع�س  على 
الأهداف  في  تفيد  والتي  الكتابي،  النق�س  م�صمون 

الرئي�صية للوقفية.

الفا�صلة 	  الخطوط  ا�صتخدام  ظاهرة  على  البحث  اأكد 
خروج  ظاهرة  على  اأكد  كما  الكتابية؛  الأ�صطر  بين 
الأحرف الأخيرة في الأ�صطر عن اإطار النق�س الكتابي.

الهوام�ص
رئي�س ق�صم الآثار الإ�صالمية بكلية الآداب، جامعة المن�صورة؛   *
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