


العـــدد ال�ساد�س  -  2011
كمة ت�سدر عن مكتبة الإ�سكندرية،مركز اخلطوط  حولية �سنوية محُ

رئي�س مجل�س الإدارة 
اإ�سماعيل �سراج الدين

م�شت�شار التحرير
خالد عزب

مدير التحرير
اأحمد من�سور

�شكرتيرا التحرير
عزة عزت

�سيرين رم�سان

م�شاعد محرر
عمرو غنيم

مراجعة لغوية
رانيا محمد يون�س

جرافيك
محمد ي�سري

محتوى االأبحاث ال يعبر بال�ضرورة عن وجهة نظر مركز الخطوط



العــــدد ال�ساد�س - 2011



© 2011 مكتبة االإ�ضكندرية. 

اال�ضتغالل غير التجاري
تم �إنت�ج �لمعلوم�ت �لو�ردة في هذه �لحولية لال�صتخد�م �ل�صخ�صي و�لمنفعة �لع�مة لأغر��ض غير تج�رية، ويمكن �إع�دة �إ�صد�ره� كله� �أو جزء منه� �أو ب�أية 

طريقة �أخرى، دون �أي مق�بل ودون ت�ص�ريح �أخرى من مكتبة �لإ�صكندرية. و�إنم� نطلب �لآتي فقط:
يجب على �لم�صتغلين مر�ع�ة �لدقة في �إع�دة �إ�صد�ر �لم�صنف�ت. 	•

�لإ�ص�رة �إلى مكتبة �لإ�صكندرية ب�صفته� م�صدر تلك �لم�صنف�ت. 	•

ل يعتبر �لم�صنف �لن�تج عن �إع�دة �لإ�صد�ر ن�صخة ر�صمية من �لمو�د �لأ�صلية، ويجب �أل ين�صب �إلى مكتبة �لإ�صكندرية، و�أل ي�ص�ر �إلى �أنه تمَّ بدعٍم  	•
منه�.

اال�ضتغالل التجاري
�إذن  بموجب  �إل  �لتج�ري،  �ل�صتغالل  �أو  �لتوزيع  بغر�ض  منه،  جزء  �أو  كله  �لحولية،  هذه  في  �لو�ردة  �لمو�د  من  متعددة  ن�صخ  �إنت�ج  يحظر 
�لإ�صكندرية،  بمكتبة  �لت�ص�ل  يرجى  �لحولية،  هذه  في  �لو�ردة  �لمو�د  �إنت�ج  لإع�دة  �إذن  على  وللح�صول  �لإ�صكندرية،  مكتبة  من   كت�بي 

secretariat@bibalex.org :ض.ب. 138 �ل�ص�طبي، �لإ�صكندرية، 21526، م�صر. �لبريد �لإلكتروني�

مكتبة االإ�ضكندرية بيانات الفهر�ضة- اأثناء الن�ضر )فان(
�أبجدي�ت. – ع6 )2011(- . – �لإ�صكندرية : مكتبة �لإ�صكندرية، ©2011.

مج. ؛  �صم.
�صنوي

"حولية �صنوية محكمة ت�صدر عن مركز �لخطوط، مكتبة �لإ�صكندرية".

1. �لأبجدية -- دوري�ت.  2. �لخط -- ت�ريخ -- دوري�ت. 3. �لنقو�ض -- ت�ريخ -- دوري�ت.
�أ- مكتبة �لإ�صكندرية. مركز �لخطوط.

ديوي –411.09                                                                          2012307872 

تدمد  1687-8280

ISSN 1687-8280

 رقم اإليداع بدار الكتب: 2012307872

طبع بال�ضركة المتحدة للطباعة والن�ضر والتوزيع )المطبعة االأمنية( - جمهورية م�ضر العربية

1000 ن�ضخة



5 العدد ال�شاد�س 

الهيئة اال�شت�شارية

اأحمد اأمني �ضليم  
ج�معة �لإ�صكندرية، م�رص

اآن ماري كري�ضتان  
 ج�معة ب�ري�ض7، فرن�ص�

برنارد اأوكني  
 �جل�معة �لأمريكية، م�رص 

جاب الله علي جاب الله  
ج�معة �لق�هرة، م�رص 

جونرت دراير  
ج�معة نيويورك، �أمريك� 

خالد داود  
ج�معة �لفيوم، م�رص

راأفت النرباوي  
ج�معة �لق�هرة، م�رص

رايرن هانيج  
ج�معة م�ربورج، �أمل�ني�

ريا�ض مرابط  
ج�معة تون�ض، تون�ض 

زاهي حوا�ض  
�ملجل�ض �لأعلى لالآث�ر، م�رص

�ضعد بن عبد العزيز الرا�ضد  
ج�معة �مللك �صعود، �ل�صعودية

عبد احلليم نور الدين  
ج�معة �لق�هرة، م�رص

عبد الرحمن الطيب االأن�ضاري  
ج�معة �مللك �صعود، �ل�صعودية

عبد العزيز لعرج  
ج�معة �جلز�ئر، �جلز�ئر

عدنان احلارثي  
ج�معة �أم �لقرى، �ل�صعودية

فايزة هيكل  
�جل�معة �لأمريكية، م�رص

فرانك كامرت�ضيل  
ج�معة برلني، �أمل�ني�

فريدري�ض يوجنه  
ج�معة جوتينجن، �أمل�ني�

حممد اإبراهيم علي  
ج�معة عني �صم�ض، م�رص

  حممد الكحالوي
�حت�د �لأثريني �لعرب، م�رص



اأبجديات 62011 

الهيئة اال�ست�سارية

حممد عبد ال�ضتار عثمان  
ج�معة جنوب �لو�دي، م�رص

حممد عبد الغني  
ج�معة �لإ�صكندرية، م�رص

حممد حمزة  
ج�معة �لق�هرة، م�رص

حممود اإبراهيم ح�ضني  
ج�معة �لق�هرة، م�رص

م�ضطفى العبادي  
مكتبة �لإ�صكندرية، م�رص

ممدوح الدماطي  
ج�معة عني �صم�ض، م�رص

هايكه �ضترينربج  
ج�معة جوتينجن، �أمل�ني�



7 العدد ال�شاد�س 

قواعد الن�سر    

المقدمة �أحمد من�صور    

الأبحاث العربية

موقع   الجغرافي في نق�ض وادي حمامات رقم 1
    محمد �ل�صرقاوي      15

اأحمد با�ضا كمال فقيه الهيروغليفّية العربي الم�ضري
    بهجت �لقبي�صي     33

ـّلم: ‘اأحمد با�ضا كمال’ )1851-1923م(  ومعجمه للغة الم�ضرية القديمة )درا�ضة تاأريخية - اإح�ضائية( �ضعـود ال�ضُ
    با�صم �صمير �ل�صرقاوي    44

�ضاوير�ض اأ�ضقف االأ�ضمونين اأول من كتب من االأقباط باللغة العربية
    يوحنا ن�صيم يو�صف     71

�ضناعة الم�ضكوكات في مدينة ال�ضالم خالل ع�ضر الخليفة هارون الر�ضيد170 -193هـ     
    ناه�ض عبد �لر�زق دفتر    82

نقود ال�ضلة والدعاية الم�ضكوكة في الع�ضر العبا�ضي  با�ضم اأبي اأحمد طلحة الموفق بالله
    �أ�صامة �أحمد مختار     88

  
من الم�ضكوكات االإ�ضالمية النادرة دينار فريد با�ضم اأبي علي اأحمد بن محمد بن محتاج �ضرب ني�ضابور �ضنة 343هـ/ 954م

    علي ح�صن عبد �لله ح�صن     98

كتابات البيوت الدم�ضقية في الع�ضر العثماني
    �أحمد محمود �أمين     105

الجامع الكبير بجزر المالديف
    خالد عزب, �صيماء �ل�صايح     121

المحتــــوى



ال�ضارات الكتابية في م�ضر في ع�ضر اأ�ضرة محمد علي )1805-1952( ‘المونوجرام اأنموذًجا’   
    محمد ح�صن   130   

عرو�س الكتب    
  

قراءة رموز المايا
    عزة عزت   141

نقو�ض جبانة منف في الع�ضر االإهنا�ضي
    �صيرين رم�صان   144 

   
 جغرافية اللغات

    عمرو غنيم     147

    



9 العدد ال�شاد�س 

قــــواعد الن�شــــــــــر

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

التي �شتذكر فيما يلي:

التقديم النهائي للمقاالت 
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	•
اأحد الوجهين فقط،  American، وتكون الكتابة على 

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. 

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

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

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
غير  الخط  من  نوع  باأي  التحرير  هيئة  تزويد  يتم  	•

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

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

قبل الحا�شية قبل رقم 1. 

الملخ�ص
مقدمة  فـي  وذلك  كلمة(   150 اأق�شى  )بحد  ملخ�س  يقدم  	•
المقال، وي�شتخدم الملخ�س فـي ا�شترجاع المعلومات ويكتب 
بحيث يمكن فهمه اإذا ما تمت قراءته منف�شاًل عن ن�س المقال.

االخت�سارات 
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, 4éme éd. (Le 

Caire, 2003). 
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ويمكن الح�شول عليها من الموقع:
www.ifao.egnet.net 

تذكر  اأن  بعد  الخا�شة  الخت�شارات  ا�شتخدام  يمكن  	•
فـي  كثيًرا  اإليها  ي�شار  التي  العناوين  فـي  بالكامل 
ال�شيغ  ا�شتخدام  اأي�ًشا  ويمكن  الفردية،  المقالت 
 المقبولة )المتعارف عليها(، مثل القامو�س الطوبوغرافـي
 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.

�سل�سلة 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�سائل العلمية
Joseph W. Wegner, The Mortuary Complex of 

Senwosrt III: A Study of Middle Kingdom State 

Activity and the Cult of Osiris at Abydos (Ph.D. 

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

قــــواعد الن�شــــــــــر
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 واإذا تكرر ُيكتب:
Wegner, The Mortuary Complex of Senwosrt III, 

45-55.

الو�سائل االإلكترونية 
•	عند الإ�شارة اإلى مادة علمية موجودة في موقع على الإنترنت 
يف�شل الإ�شارة اإلى الن�شخة المطبوعة، فاإذا لم تتوفر هذه 
المعلومات، لبد من ذكر معلومات كافية عن الموقع حتى 

يتمكن القارئ من مطالعته ب�شهولة، مثل:
ht tp : / /www.mfa .org /ar temis / fu l l record .

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

.TIFF

•	ل يزيد حجم ال�شور عن ثلث حجم البحث.  
بالبريد  تر�شل  ول  منف�شل،   )CD( على  ال�شور  تقدم  	•

الإلكتروني. 

تعليقات ال�سور واالأ�سكال
ورقة  فـي  تكتب  واأن  التعليقات  �شحة  من  التاأكد  من  لبد  	•
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  لبد  	•
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 االطالع على:
http:/ /www.bibalex.org/call igraphycenter/
abgadiyat/static/home.aspx

قــــواعد الن�شــــــــــر
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خالل ال�شنوات الخم�شة الما�شية حملت حولية ‘اأبجديات’ على عاتقها �شد الثغرة القائمة في مجالت درا�شات الكتابات 
والخطوط. ولم تكن هذه الفجوة على الم�شتوى المحلي فقط بل كانت على الم�شتوى الإقليمي كذلك؛ فلم يكن هناك حولية 
اأهداف مركز  ‘اأبجديات’ اأهم  الع�شور؛ حيث تحمل حولية  العالم عبر  الكتابات والخطوط في  ب�شئون  تعنى  علمية محكمة 
درا�شاتهم،  في  اإليها  يحتاجون  التي  والنقو�س  الكتابات  من  بالنادر  المتخ�ش�شين  اإمداد  الخطوط وهي  الكتابات  درا�شات 
ون�شر التوعية بالكتابات والنقو�س على م�شتوى غير المتخ�ش�شين، ولعل هذا هو �شبب اعتماد لجنة الآثار بالمجل�س الأعلى 

للجامعات لحولية ‘اأبجديات’ كحولية اإقليمية. 

يعد هذا العدد ب�شفة خا�شة من اأهم الأعداد التي اأ�شدرتها حولية اأبجديات، وقد �شعدنا - كفريق عمل تحرير الحولية - 
كثيًرا عندما وجدنا العديد من الباحثين يتناف�شون في ن�شر اأبحاثهم في الحولية؛ حيث تلقى فريق تحرير الحولية العديد من 

الأبحاث من مختلف البلدان ومن كافة الجامعات؛ مما �شاعدنا في الرتقاء بالم�شتوى العلمي لحولية ‘اأبجديات’. 

كذلك من الأ�ش�س التي تحر�س عليها حولية ‘اأبجديات’ ت�شجيع الباحثين ال�شباب على ن�شر اأبحاثهم �شمن اأعداد الحولية، 
ومن المعروف لدى الجميع اأن من اأهداف مكتبة الإ�شكندرية هو ت�شجيع ودعم الباحثين ال�شباب في كافة المجالت البحثية 
والعلمية؛ لذا فقد ا�شتقبلت الحولية عدًدا من اأبحاث الباحثين ال�شباب، الذين هم على الم�شتوى العلمي الماأمول، بعد اأن اأقرت 

باأبحاثهم لجنة التحكيم العلمي الخا�شة بالمكتبة و�شهدت لأبحاثهم بالكفاءة، والجودة، وال�شالحية للن�شر.

والمتابع لأبحاث الحولية يجد تنوًعا كبيًرا في مو�شوعات الأبحاث التي تعر�شها الحولية، فبالرغم من اأن كلها تحمل 
هدًفا واحًدا هو الهتمام بالنقو�س والكتابات ولكن نجد الأبحاث المعرو�شة تتناولها من منظورات مختلفة، فمنها ما يتناولها 
من منظور لغوي بحت، ومنها ما يتناولها من منظور لغوي تاريخي، ومنها ما يتناولها ب�شكل فني؛ مما ي�شكل توازًنا  لكافة 

محاور البحث العلمي.

 يزخر العدد ال�شاد�س من حولية ‘اأبجديات’ بمجموعة من الأبحاث القيمة والتي منها ما يتعلق بنقو�س اللغة الم�شرية 
القديمة، �شواء تلك التي عثر عليها في منطقة �شرابيط الخادم اأو في منطقة وادي الحمامات اأو في منطقة وادي جوا�شي�س، 
اأو تلك التي ترجع اإلى ع�شر النتقال الثاني، اأو ما يتعلق بالألقاب الإدارية في م�شر القديمة، اأو ما تناولته بع�س البرديات 
في الكتابة عن العالم الآخر طبًقا لعقيدة الم�شري القديم، اأو اجتهادات بع�س الباحثين في مجال اللغة الم�شرية القديمة؛ مثل 
الدكتور اأحمد با�شا كمال ومعجمه اللغوي، ومنها ما يتعلق بالكتابات في الع�شر القبطي والتي تم تناولها من منظور فني 
تحدث عن �شكل الأيقونات، ومنها ما تم تناوله من منظور تاريخي يتحدث عن اأول الأقباط الذين كتبوا باللغة العربية، ومنها ما 

المـقدمـــــــــة



يتعلق بالكتابات في الع�شر الإ�شالمي؛ حيث تناول كتابات البيوت الدم�شقية في الع�شر العثماني والكتابات على الم�شكوكات 
الإ�شالمية النادرة والتركيبات الكتابية مثل المونوجرام الملكي في الع�شر الحديث والنقو�س على بع�س الجوامع.

ومن هنا ن�شتطيع القول باأن هذا العدد قد اأتاح الفر�شة ل�شباب الباحثين بن�شر اأبحاثهم، مقدًما تنوًعا علميًّا ر�شيًنا من 
�شاأنه ا�شتكمال م�شيرة قد بداأها مركز الكتابات والخطوط منذ ت�شع �شنوات.

اأحمد من�سور           
     مدير مركز الخطوط بالإنابة
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Abstract
The extensive use of inscriptions characterizes Islamic art and architecture. In fact, 

calligraphy is one of the most characteristic features distinguishing the Islamic civilization 
among the other cultures. Islamic buildings generally, and the residential ones in particular, have 
an abundant number of inscriptions. These inscriptions have, in addition to their ornamental 
role, an important significance represented in the meaning of their contents. This paper will 
shed light on the Arabic inscriptions of the Damascene Ottoman residences in order to discuss 
the inscription styles of script, as well as the meaning of their contents. The inscription styles 
of script include square geometric Kufi, Naskh and Thuluth. The most significant item is 
the inscription content, it is noteworthy that a few examples represent unread inscriptions, 
in other words, just an ornamental figure composed of Arabic letters with no meaning. The 
meanings of the inscriptions of the Damascene Ottoman residences could be categorized 
according to their purpose, position, and context; in this regard, the inscriptions are classified 
into commemorative, Quranic, the Prophet’s sayings, poetic inscriptions. On the other hand, 
the meanings of the inscriptions reflect the beliefs and the culture of the residences.

كتابات البيوت الدم�شقية في الع�شر العثماني
 The Inscriptions of the Damascene Ottoman Residences

�أحمد محمود �أمين
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 الم�سكن الدم�سقي

يمثل نموذج للعمائر ال�سكنية في المناطق ذات المناخ 
االنفتاح  حيث  الجاف؛  الحار-  المناخ  اأي  ال�سحراوي 
الم�سكن  في�سرف  الخارج؛  تجاه  واالنغالق  الداخل  على 
الدم�سقي علي الخارج من خالل واجهات �سماء جرداء، 
بينما  الم�سذب،  غير  بالحجر  منها  ال�سفلي  الجزء  ى  وُيغطَّ
الجزء العلوي مغطى بكل�سة ترابية، والواجهات الخارجية 
الم�سكن  داخل  عك�س  علي  وجامدة  فقيرة  عام  بوجه 
عبر  اإليه  ن�سل  الدم�سقي  الم�سكن  وداخل  الدم�سقي، 
مدخل غالًبا غير مبا�سر اأي منك�سر، يقود هذا المدخل اإلي 
المعمارية  الفراغات  عليه  تفتح  ف�سيح  رحب  �سماوي  فناء 
للم�سكن وتت�سل ببع�سها من خالله، وت�سرف هذه الفراغات 
المعمارية علي الفناء من خالل واجهات منتظمة ُزخرفت 
بعناية واهتمام؛ لت�سكل تبايًنا وا�سًحا مع واجهات الم�سكن 
التباين مع  الداخل ويوؤكد  ثراء  الفقيرة. ويتحقق  الخارجية 
الخارج من خالل اأر�سيات الفناء الحجرية ذات الزخارف 
ما  ال�سماء وكل  القوي من خالل  الطبيعة  تمثيل  ف�ساًل عن 
خالل  من  المائية  والم�سطحات  ظواهر،  من  بها  يت�سل 
ف�سقية واحدة علي االأقل بكل فناء، والم�سطحات الخ�سراء 
التي ال يخلو فناء لم�سكن دم�سقي منها حيث نباتات الزينة 

والورود واأ�سجار الفاكهة والحم�سيات المثمرة.

اأر�سي  طابقين  من  عادة  يتكون  الدم�سقي  الم�سكن 
لال�ستقبال  فراغات  االأر�سي  الطابق  يمثل  واأول، 
واال�ستخدام في ف�سل ال�سيف ب�سفة عامة، بينما الفراغات 
العلوية تمثل حجرات للنوم واال�ستخدام في ف�سل ال�ستاء. 
الدم�سقي  الم�سكن  في  المعمارية  الفراغات  اأهم  وتتمثل 
الجنوبية  الجهة  في  دائًما  فاالإيوان  والقاعة؛  االإيوان  في 
ليبقى  ال�سمال؛  باتجاه  الفناء  على  يفتح  الم�سكن  من 
ف�سل  في  خا�سة  ا�ستقبال  فراغ  ليمثل  دائمة  ب�سفة  مظلاًل 
للفناء  ال�سمالية  الجهة  عادة  ت�سغل  القاعة  بينما  ال�سيف، 
الآخر،  م�سكن  من  تخطيطها  ويختلف  االإيوان،  مقابل 

ملخ�س

با�ستخدام  الفنون  من  غيره  االإ�سالمي دون  الفن  تميز 
الفن  في  وللخط  الزخرفة.  في  رئي�سي  كعن�سر  الخط 
الجمالية  القيمة  تجاوز  االأهمية  �سديد  دور  االإ�سالمي 
البحثية  الورقة  الكتابات، وتهتم هذه  متمثاًل في م�سمون 
الع�سر  في  الدم�سقية  والق�سور  البيوت  كتابات  بدرا�سة 
وثراء  بتنوع  ال�سكنية  العمائر  كتابات  ات�سمت  العثماني. 
النقو�س؛  م�سمون  موا�سيع  اأو  الخطوط  اأنواع  في  �سواء 
اللين  والخط  المربع،  الكوفي  الخط  االأولي  ف�سملت 
كتابات  فهناك  للم�سمون  بالن�سبة  اأما  والثلث؛  الن�سخ 
االأغلب  بينما  قليلة،  وهي  مقروءة  غير  مح�سة  زخرفية 
مكانه  بح�سب  المو�سوعات  متعدد  م�سمون  ذو  االأعم 
من  الدار  �ساحب  �سخ�سية  وطبيعة  واإمكانات  جهة،  من 
الكتابات  م�سمون  موا�سيع  ح�سر  ويمكن  ثانية،  جهة 
نبوية،  واأحاديث  قراآنية،  وكتابات  تاأ�سي�سية،  ن�سو�س  في 
واأدعية وابتهاالت، واأ�سعار مديح معظمها لمدح الر�سول 

محمد عليه ال�سالة وال�سالم.

مقدمة

ال�سين1  و�سكون  الميم  وفتح  الدال  بك�سر  ِدَم�ْسق 
محافظة،  ومركز  ال�سوري،  العربي  القطر  عا�سمة  هي 
ودم�سق هو اأ�سهر اأ�سماء هذه المدينة بينما نعتت وعرفت 
باأ�سماء اأخري عديدة لعل اأ�سهرها2 دم�سق ال�سام، وال�سام، 
الفيحاء، العذراء، جيرون، ذات العماد، الغوطة، ف�سطاط 

الم�سلمين.3

واليات  وم�سر  ال�سام  بالد  بقية  مثل  دم�سق  �سارت 
مرج  معركة  في  المماليك  هزيمة  اإثر  على   4 عثمانية 
بالد  وق�سمت  922هـ/1516م.  حلب  �سمالي  دابق 
األوية( وفًقا العتبارات عدة  اأو  )�سناجق  اإلي مناطق  ال�سام 
�سيا�سية وجغرافية،5 ف�سارت دم�سق واحدة من اأهم مراكز 

الواليات العثمانية. 
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اأزار االأ�سقف الخ�سبية )لوحة 1(. واأحياًنا  بحور تزين 
مثل  لالأ�سقف  الخ�سبية  البراطيم  على  الكتابات  ترد 
�سقف دور قاعة القاعة الكبرى لبيت جبري )1156هـ/ 
)1183هـ/  ال�سباعي  ببيت  ونظيره  1743م(، 
ال�سباعي  ببيت  النوافذ نموذج  اأ�سقف  1769م(، وفي 
)�سكل 2(. وغالًبا ما توجد نقو�س تذكارية على مدخل 
قاعة اال�ستقبال الرئي�سية بالبيت )تعرف بالقاعة الكبرى( 

وتوؤرخ هذه النقو�س الإن�ساء القاعة. 

اأنواع الخطوط

للع�سر  تعود  الباقية  الدم�سقية  البيوت  غالبية 
اللين  الخط  ي�سود  اأن  الطبيعي  فمن  ثم  العثماني ومن 
في الكتابة داخل تلك البيوت وخا�سة الخط الثلث، 
ا الخط اللين الن�سخ  واإلى جانب الخط الثلث نجد اأي�سً

)�سكل3( والخط الكوفي المربع )�سكل2(.

االإيواني،  التخطيط  تحت  عامة  ب�سفة  تخطيطها  ويندرج 
اآخر  معماري  فراغ  اأي  من  اأكثر  والزخرفة  بالثراء  وتتميز 
بيت  الباقية  الدم�سقية  البيوت  اأ�سهر  ومن  بالم�سكن. 
جبري )1156هـ/ 1743م(، وق�سر العظم )1163هـ/ 
1758م(،   -  57 )1171هـ/  نظـام  وبيت  1750م(، 

وبيت ال�سباعي )1183هـ/ 1769م(.

كتابات البيت الدم�سقي

اأماكن الكتابات بالبيوت

ب�سفة  الدم�سقية  بالبيوت  الكتابية  النقو�س  توجد 
وتتركز  وقاعات،  اأواوين  من  اال�ستقبال  باأماكن  عامة 
ب�سفة خا�سة في االأ�سغال الخ�سبية للقاعات متمثلة في 
الك�سوة الخ�سبية6 )الحلقة، �سكل 1، 10( واالأ�سقف 
الخ�سبية  الك�سوة  �سمن  ح�سوات  على  وتاأتي  واالأزر، 
اأو �سمن  اأو على الطنف الخ�سبي الذي يتوج الك�سوة 

)لوحة 1( نموذج لإحدي القاعات الدم�صقية من الداخل، مو�صًحا الك�صوة الخ�صبية )الحلقة( بكتاباتها المتنوعة، )قاعة العرو�س بق�صر العظم(.
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 Square geometric Kufi �لمربع7  �لكوفي  �لخط 
يتاألف  وهو  الهند�سي  الكوفي  الخط  اأنواع  اأحد  هو 
متداخلة  واأفقية  راأ�سية  اأ�سكال  في  ُترتب  كلمات  من 
توؤلف �سكل مربع، بحيث تكون  ومت�سابكة؛ بحيث 
ب�سكل  واأفقية  راأ�سية  قنوات  �سكل  على  الحروف 
زوايا قائمة تت�ساوى في �ُسمكها مع �ُسمك الفراغات 
الحروف  �سكل  نف�س  تتخذ  والتي  بينها  المتروكة 
بحيث  نف�سها؛  الكتابات  مع  وتت�سابك  وتتداخل 
توؤلف في النهاية �سكل مربٍع كبير، ومن اأجمل النماذج 
النادرة التي و�سلتنا من تلك الفترة �سقف لوحة خ�سبية 
مربعة تمثل �سقف اإحدى النوافذ بقاعة ببيت ال�سباعي 

)ال اله اإال اهلل محمد ر�سول اهلل( )لوحة 2(.

ُتكتب  التذكاري  اللين9  الخط  اأنواع  اأحد  �لن�سخ8  خط 
اأو امتداد، وتتميز باأنها  حروفه با�ستدارة دون ا�ستر�سال 
قورنت  ما  اإذا  التنفيذ  في  واأي�سر  وجمااًل  �ُسمًكا  اأقل 
الن�سخ  بخط  المنفذة  والكتابات  الثلث،  خط  بحروف 
بالبيوت الدم�سقية نادرة ومن اأمثلتها كتابات على مدخل 

الثاني من بيت  بالق�سم  ال�سمالية  بالجهة  الكبرى  القاعة 
نظام )1171هـ/ 57 - 1758م( )�سكل 3( وُتقراأ: 

من وثق باهلل اأغناهما �ساء اهلل كان
ومن توكل عليه كفاهوما مل ي�ساأ مل يكن

الخطوط  اأنواع  اأكثر  الثلث  الخط  يمثل  �لثلث10  خط 
حروف  وتتميز  الدم�سقية،  البيوت  بكتابات  �سيوًعا 
خط الثلث بالر�سانة واال�ستر�سال والتنوع في تخانات 
الحروف؛ بحيث تنتهي بجزء رفيع )تحريف(، ويتميز 
طوالع  تبداأ  كما  للتركيب  حروفه  بقابلية  الثلث  خط 
حروفه ب�سنة ينثني طرفها اإلي اأ�سفل مثل حروف االألف 

والالم والراء والزاي المفردة، وطوالع الطاء والظاء.

م�سمون الكتابات

تمثل  حيث  مح�سة؛  زخرفية  كتابات  توجد 
ا�ستعملت  وقد  مقروءة،  غير  حروف  مجموعة 
وهذا  الهند�سية،  الزخارف  مع  متداخلة  للزخرفة 

)لوحة 2( نموذج لأ�صقف النوافذ ببيت ال�صباعي م�صجل عليه ‘ل اله ال اهلل 
محمد ر�صول اهلل’ بالخط الكوفي المربع.

بالجهة  الكبرى  القاعة  مدخل  باب  على  الن�صخ  بخط  كتابات   )3 )�صكل 
ال�صمالية للق�صم الثاني من   بيت نظام.
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النمط من الزخرفة ا�ستخدم في االأر�سيات مثل زخرفة 
باأر�سية فناء بيت خالد11 بك العظم )القرن الثاني ع�سر 
الهجري/ الثامن ع�سر الميالدي( تتكون من حروف 
غير مقروءة تتداخل مع زخارف هند�سية )�سكل 4(. 

غير  الزخرفية  الكتابات  من  النوع  هذا  با�ستثناء 
الدم�سقية  الدور  كتابات  ت�سنيف  فيمكن  المقروءة 

طبًقا لم�سمونها على النحو التالي:

ن�سو�س تاأ�سي�سية

ترتبط معظم الكتابات التاأ�سي�سية التي و�سلتنا من 
اال�ستقبال  قاعة  خا�سة  بالقاعات،  الدم�سقية  البيوت 
على  ت�سجل  االأحيان  من  كثير  وفي  بالبيت،  الرئي�سية 

من  االأخيرة  الكتابية  الح�سوة  في  الخ�سبية  الك�سوة 
ل التاريخ باالأرقام وبح�ساب  كتابات الك�سوة، وُي�سجَّ
الجمل. وتمثل الكتابات التاأ�سي�سية غالًبا اأبيات �سعرية 
الكبرى وتمدح �ساحب  القاعة  غالًبا  المكان  ت�سف 

الدار، وتنتهي بتاريخ االإن�ساء.

ويمثل ن�سا القاعة الكبرى ببيت جبري )لوحة 
5(، والقاعة الكبرى بق�سم الحرملك بق�سر العظم 
نماذج  اأجمل   )6 )لوحة  )1163هـ/1750م( 
الن�سو�س التاأ�سي�سية الباقية. الن�س التاأ�سي�سي للقاعة 
الكبرى ببيت جبري يوجد ب�سدر االإيوان ال�سمالي 

بالقاعة الكبرى وُيقراأ: 

قد اأتى تاريخها بيتا حكى در نظم حيث اأ�سحى مفردا
قاعة احل�سن حواها ح�سن بالهنا نال فالًحا اأبدا �سنة 1157

الجمل  ح�ساب  بطريقة  الثاني  البيت  ويعطينا 
للتاريخ  مطابق  وهو  1157هـ  القاعة  اإن�ساء  تاريخ 
مو�سح  هو  كما  الن�س  اأ�سفل  باالأرقام  المدون 

بالجدول التالي:

 جمموع القيم
باالأرقام

= 

 تاريخ اإن�ساء
القاعة

ح�سن حواها احل�سن قاعة الكلمة

ن �س ح ا ه ا و ح ن �س ح ل ا ة ع ا ق احلروف

50 60 8 1 5 1 6 8 50 60 8 30 1 400 70 1 100 القيمة الرقمية

اأبدا فالًحا نال بالهنا الكلمة

ا د ا ا ا ح ا ل ف ل ا ن ا ن ه ل ا ب احلروف

1157 1 4 2 1 1 8 1 30 80 30 1 50 1 50 5 30 1 2 القيمة الرقمية

تتداخل مع زخارف هند�صية،  )�صكل 4( زخرفة من حروف غير مقروءة  
باأر�صية فناء بيت خالد بك العظم بدم�صق.

)�صكل 5( الن�س التاأ�صي�صي للقاعة الكبرى ببيت جبري.
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 مجموع
القيم باالأرقام

= 

 تاريخ اإن�ساء
القاعة

كماٍل فٍي اأَ�سعــد احلــاج اأمري الكلمة

ل ا م ك ي ف د ع �س ا ج ا ح ل ا ر ى م ا احلروف

30 1 40 20 10 80 4 70 60 8 3 1 8 30 1 200 10 40 1  القيمة
الرقمية

قــاعــة باالإكــرام اللـه حبـاُه الكلمة

ه ع ا ق م ا ر ك ا ل ا ب ه ل ل ا ه ا ب ح الحروف

1163 5 70 1 100 40 1 200 20 1 30 1 2 5 30 30 1 5 1 2 8  القيمة
الرقمية

ويقع الن�س التاأ�سي�سي للقاعة الكبرى بق�سر العظم 
)لوحة 6( داخل م�ستطيل ذي اإطار من الزخرفة النباتية 
المحفورة في الحجر، وهو مكتوب في خم�سة اأبيات 
بماء  ومكتوب  والمرمر  بالرخام  محددة  ال�سعر  من 

الذهب على الالزورد، وُيقراأ الن�س كالتالي:

َفاْدُخُلوَها ِطْبتُْم  َعَلْيُكْم  �َسَلٌم  �لَْرِحيــــــِم  �لَْرْحَمـــِن  �هلِل   ِب�ْسـِم 
خاِلــِدين

 بب�ســــــــم �هلل حـل بها �لتهــــــانـي وحمــــــــــــد �هلل مـن ح�سـن
�لب�ساعـــــــــــــــــــة

�أبـد� نيـر  كـــــــــــــنور  �سيـدت  و�لإتقـــــــــــان   وبالتوفيق 
�سعــاعــــــــــــــــــــه

لها �لأقــــد�ر فاهت يف عـلها
بتــاريـــــــــــــخ �أتى فــــــــــــرد �ل�سناعــــــــــــة

�أمري �حلــاج �أَ�سعــد يف كمالٍ 
حبـاُه �للـه بالإكــر�م قــاعــه �سنـ1163ـة

تاريخ  الجمل  ح�ساب  بطريقة  االأخير  البيت  ويعطينا 
المدون  للتاريخ  مطابق  وهو  1163هـ  القاعة  اإن�ساء 

باالأرقام نهاية البيت كما هو مو�سح بالجدول التالي:

)�صكل 6( الن�س التاأ�صي�صي اأعلى مدخل القاعة الكبرى بق�صم الحرملك بق�صر العظم.

واأحياًنا نجد داخل البيت الواحد اأكثر من تاريخ وذلك 
مختلفة  زمنية  مراحل  علي  ينجز  قد  البيت  اأن  اإلي  راجع 
على مرِّ عدد من ال�سنوات بح�سب حجم البيت واأ�سغاله، 
فمثاًل نجد ببيت جبري يوجد تاريخان؛ اأقدمهما موؤرخ بـ 
1156هـ، وهو ُمَثبَّت على الك�سوة الخ�سبية بالغرفة العلوية 
)الغرفة الجوانية( بالطابق الثاني العلوي جنوب غرب البيت 
)لوحة 7(، والثاني موؤرخ بـ 1157هـ ومثبت داخل القاعة 
كتاريخ  1156هـ  التاريخ  واعتمدنا   .)5 )لوحة  الكبرى 
للبيت؛ الأنه اأقدم تاريخ مثبت داخل البيت، وال ي�سترط اأن 

يكون هذا التاريخ هو نف�سه تاريخ بناء البيت الذي قد يكون 
الخ�سبية  الك�سوة  ل�سنع  يوؤرخ  الذي  التاريخ  هذا  من  اأقدم 
باالإيوان  المثبت  الثاني  والتاريخ  التاريخ.  عليها  المثبت 
عام  الفرق  اأن  اأي  1157هـ  الكبرى  بالقاعة  ال�سمالي 
للقاعة  يوؤرخ  التاريخ  وهذا  التاريخين،  بين  واحد  هجري 
وهذه  التاأ�سي�سي.  الن�س  كتابات  من  وا�سح  هو  كما  فقط 
الظاهرة من بناء البيت الدم�سقي على مراحل زمنية متتالية 
اأمر طبيعي؛ حيث كان �ساحب الدار ي�سكن البيت ثم يتم 
ا�ستكمال ت�سييد القاعة كمكان مميز لال�ستقبال بزخارفها 
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واأ�سقفها الخ�سبية واأر�سياتها المرخمة بف�سقيتها... ويوؤكد 
يومياته:  في  ال�سالحي  كنان12  بن  ذكره  ما  تاريخيًّا  ذلك 
القاعة  عمارة  –كملت  1130هـ  القعدة  ذي   – ‘وفيه 

بدارنا13– دار الموؤلف نف�سه’. 

اأجزاء  بناء  اإعادة  اأو  تجديد  تاريخ  ي�سجل  قد  ا  اأي�سً
الك�سوة  اأو تجديد زخارف  تغيير  اأو  البيت،  معمارية من 
الخ�سبية باإحدى القاعات مثلما نجد بالقاعة �سرق االإيوان 
بالجهة الجنوبية بالق�سم الثاني من بيت نظام فمثبت عليها 

تاريخ تجديد زخارف القاعة 1217هـ )لوحة 8(.

كتابات قراآنية
البيوت  في  بكثرة  تتواجد  لم  القراآنية  الكتابات 
الدم�سقية ومن النماذج الباقية كتابات تمثل اآية الكر�سي 
وهي  العظم،  بق�سر  الكبرى  بالقاعة  الجنوبي  باالإيوان 
ح�سوات  ثالث  علي  الذهب  بماء  ومنزلة  محفورة 
الن�سف  الثالثة  العقود  اأعلى  المرمر  من  �سيقة  م�ستطيلة 
الجنوبي  بال�سلع  الثالث  للدخالت  المتوجة  دائرية 

باالإيوان )لوحة 9(.

المعروفة  بالقاعة  الق�سر  بنف�س  ثاٍن  نموذج  وهناك 
الفتح  �سورة  من  االأولى  االآيات  ويمثل  البا�سا  بحجرة 
ومكتوبة  للحجرة  الخ�سبي  ال�سقف  اأزار  على  م�سجلة 
ولالأ�سف  الزورد،  اأر�سية  علي  الذهب  بماء  الثلث  بخط 

اأنها  فاإن معظم الكتابات القراآنية باالأزار مطمو�سة، ولوال 
ُعب قراءتها. ن�س قراآني ل�سَ

اأحاديث نبوية
في  واالأندر  االأجمل  النبوية  االأحاديث  كتابات  تعد 
وو�سلنا  الدم�سقية،  بالبيوت  الخ�سبية  الك�سوات  كتابات 
الحديثان  هما  حديَثين  ي  ن�سَّ يمثل  فريد  نموذج  منها 
لي�س  النموذج  هذا  وتفرد  النووية،  االأربعين  من  االأوالن 
االأول  الحديث  ن�س  اأن  كذلك  بل  الم�سمون  في  فقط 
لقاعتين  منهما مكتوب وم�ستمر على ك�سوتين مختلفتين 
بيت  من  ال�سمالي  الق�سم  اإيوان  طرفي  على  متقابلتين 
نظام14، االأمر الذي ال يوجد له مثيل ثان بالبيوت االأثرية 
– على حد علمي – والذي يوؤكد ارتباط الك�سوتين بتاريخ 

واحد و�سانع واحد ومن�ساأة واحدة. 

)لوحة 7( اأقدم تاريخ ببيت جبري‘1156هـ’ مثبت علي الك�صوة الخ�صبية 
بالغرفة العلوية )الغرفة الجوانية(.

)لوحة 8( ن�س يوؤرخ لتجديد زخارف الك�صوة الخ�صبية )1217هـ( بالقاعة 
ال�صرقية في الإيوان بالجهة الجنوبية بالق�صم الثاني من بيت نظام.

الكر�صي  اآية  العظم،  بق�صر  الكبرى  بالقاعة  الجنوبي  الإيوان   )9 )لوحة 
مكتوبة على ثالث ح�صوات م�صتطيلة �صيقة من المرمر.



اأحمد حممود اأمني

اأبجديات 1122011 

االأربعين  من  االأول  الحديث  بذكر  الكتابات  وتبداأ 
النووية داخل باأنوهات زخرفية بالك�سوة الخ�سبية بالقاعة 
الحديث  ويبداأ  االأول  الحديث  وينتهي  لالإيوان،  ال�سرقية 
الك�سوة  على  ُي�ستكمل  ثم  النووية،  االأربعين  من  الثاني 
)لوحة  االإيوان  غرب  المقابلة  االأخرى  للقاعة  الخ�سبية 

10،11( كالتالي:

 كتابات ك�سوة القاعة ال�سرقية

االأول51 عن  الحديث    الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم   
ر�سول  �سمعت  قال    عنه  اهلل  الخطاب ر�سي  بن  عمر 
اهلل �سلى اهلل  عـليه و�سلم يـقـول اإنَّما االأعـمـال بالنيات 
اإلى اهلل   فمن كانت هجرُته  واإنَّما لكل امرئ ما نوى 
ور�سولـه فهجرُته اإلى اهلِل ور�سوِله ومن كانت  هجرُته 
لدنيا ي�سيُبها اأو امراأٍة يتزوُجها فهجرُته اإلى ما هاجَر اإليه 
 عن16 عمر بن الخطاب ر�سي اهلل عنه قال بينما نحن 

جلو�س عند ر�سول اهلل  �سلى اهلل عليه و�سلم ذات يوم 
�سديد  رجل  علينا  طلع  اإذ    ال�سعر  �سواد  �سديد  الثياب 
ال    و�سلم  عليه  اهلل  النبي �سلى  اإلى  بيا�س حتى جل�س 
يرى عليه اأثر ال�سفر وال يعرفه منا اأحد فاأ�سند ركبتيه اإلى 
ركبتيه وو�سع  كفيه على فخذيه وقال يا محمد اأخبرني  

كتابات ك�سوة القاعة الغربية

عن االإ�سالم فقال االإ�سالم  اأن ت�سهد اأن ال اإله اإال اهلل 
واأن محمًدا ر�سول اهلل وتقيم ال�سالة وتوؤتي  الزكو)ا(ة 
اإليه �سبياًل قال  ا�ستطعت  اإن  البيت  وت�سوم رم�سان وتحج 
 فاأخبرني عن ال�ساعة قال: ما الم�سئول) الم�سئول( عنها 

باأعلم من ال�سايل) ال�سائل( قال  قال فاأخبرني عن االإيمان 
وباليوم    ور�سله  وكتبه  ومالئكته  باهلل    توؤمن  اأن  قال 
  االآخر وتوؤمن بالقدر �سدقت قال عمر فعجبنا له ي�ساأله

فاإن لم تكن تراه فاإنه يراك قال 

كامل،  غير  الثاني  الحديث  ن�س  اأمور:  عدة  ويالحظ 
ويوجد خطاأ في ترتيب الح�سوات مما يخل ب�سياق الحديث 
الح�سوات  اأ�سفل  و�سع  وقد  الك�سوتين،17  كال  في  الثاني 

ذات الكتابات الواردة في غير ترتيبها خط لتمييزها. 

اأدعية وابتهاالت
ل�سان  على  اأدعية  ي�سمل  الكتابات  هذه  م�سمون 
ويثني  وتعالى  �سبحانه  اهلل  اإلى  فيها  يبتهل  الدار  �ساحب 
الم�سمون  هذا  اأمثلة  اأجمل  ومن  حاجاته،  ي�ساأله  ثم  عليه 
كتابات ك�سوة االإيوان بالقاعة الغربية بالجهة الغربية بق�سم 

ال�سالملك ببيت ال�سباعي )لوحة 12( وتقراأ:

)لوحة 10( تف�صيل لجزء من ك�صوة القاعة الغربية لإيوان الق�صم ال�صمالي 
من بيت نظام.

)لوحة 11( اإحدى الح�صوات الكتابية بك�صوة القاعة الغربية لإيوان الق�صم 
ال�صمالي من بيت نظام.
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يا من حتل بذكره عقد �لنو�يب و�ل�سد�ئــــد
    يا من �إليه �مل�ستكى و�إليه �أمر �خللق عايـــــــــــد

يا حي يا قيوم يا �سمد تنــــزه عن م�سـاد
�أنت �ملعز ملن �أطاعك و�ملذل لكل جاحـــــــــــد

�أنت �لعليم مبا بليت به و�أنت عليه �ساهـــد
�أنت �لرقيب على �لعباد و�أنت يف �مللكوت و�حـــــــد

�أنت �ملنزه يا بديع �خللق عن ولد وو�لــــد
�أنت �ملي�رس و�مل�سخر و�مل�سبب و�مل�ساعـــــــــــد

�إين دعوتك و�لهموم من جيو�سها قلبي بطــارد
ي�رس لنا فرًجا قريبًا يا �إلهي ل تباعـــــــــــــد

لبابك �لعايل �أتيتك �أرجتي نيل �ملقا�ســــد
فاأفرج بعزك كربتي يا من له ح�سن �لعو�يــــــــــد

فاأمت برحمتك �لتي �سعدت بها �أهل �ملحــامد
  وخفي لطفك ي�ستعان به على �لزجر �ملعانــــــــــد

ثم �ل�سلة على �لنبي و�إله �لغر �لأمـــاجد
   ومزيد ف�سلك �أرجتيه فاأنت مــوؤئــل للزو�يـــــــد

كن ر�حمي فلقد يئ�ست من �لأقارب و �لأباعد
و�ل�سحب �أ�سحاب �لتقى ما خر للرحمن �ساجد �سـ1183ـــنة

كتابات  في  يتمثل  البيت  بنف�س  رائع  ثاٍن  ونموذج 
ك�سوة القاعة ال�سرقية العلوية بق�سم الحرملك ون�سها:

كرمي �لعطا يا رب �أجِزل عطيتي رقيب على �لأعد�ء يكفي �إذ� كــــل
دعوت جميبًا د�ئما متف�سًل كـثري �لعطايا و��سع �جلود جمــــــزل

و�أنت حكيم يا �إلهي فعافني وود فكن للود يف �لقلب منـــــــزل
جميد فمجد �رسع ذكرة �أدي �لورى ويا باعث �بعث جي�سي ن�رسي مهول

�سهيد على قوم مبا كـان منهم فيا حق خذ بالثاأر منهم وعجــــل
و�أنت وكيلي يا وكيل عليهم فح�سبي �إذ� كان �لتقوى موكـــــل

متـني فمنت قوتـي وتولنـي فمن يا ويل منـــــك �أوىل يل بالول
حمدت حميًد� مل يزل متف�سًل وحم�سيًا ملن عاد مبيًد� وخمــــــزل
وحميـي فو�سع يل حياة نفي�سة مميت فعجـل موت خ�سمي منكــًد�

ويا حي �أذهب موت قلبي فلم �أزل بذكــرك يا قيوم ما دمت مو�سل 
ويا و�حد وحدنا بغية كل ويا ماجد جمدين وكــــــن يل معوًل

)لوحة 12( الإيوان بالقاعة الغربية بالجهة الغربية بق�صم ال�صالملك ببيت ال�صباعي.
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ويا و�حـد مايل �سو�ك مفـرج ويا �سمد فرج وقل غمك �أجنـــل
ويا قادر �أهلك عدوي بكيد ومقتدر �أردي �لكذوب �ملقـــــول
ول ز�ل ذكري يا مقدم يف �لعل وذكر عدوي يا موؤخر �أ�ســــفل
ليا �ل�سبـق قـل يا �أول �أنت �أول ويا �آخر �أختم يل �أموت مهلــل
و�أظهر �إلهي �حلق �إنك ظاهر ويا باطن بكـــل من كـان مبطـل

ويا �أولياء �أ�سلح ولة �لأنام كي ي�سريو� يا متعال بالعدل يف �لعــل
ويا بر �أغمرين بربك و�كفني �رسوف �لزمان ويا تو�ب �أتب وتقبــل
ومنتقم لربي �نتقم يل من �لعدي وجد و�عف عني يا عفو تف�ســل
كن يل رءوًفا يا رءوف وم�سعًفا ول زلت يل يا مالك �مللك مف�سـل

 و�أفرغ علينا ذ� �جلـلل جللة فجودك بالإكر�م ل ز�ل مهطــل
ويا مق�سط ثبت على �لق�سط منيتي ويا جامع �جمع يل ر�سا �سائر �ملل

غني فو�ِر �لفقر عني بالغني ومغني فاأعذب يل قناعتي منهــــل
ويا مانع �منعني عن �ل�سوء و�حمني ويا �سار كن للحا�ســدين منكل

ويا نافع �نعني بعلمك و�هدين ويا نور كن للنور يف �لقلب م�سعـل
�إىل �حلق يا بادي �أبد يل ببد�يع من �لعلم زدين يا بــديع �لتو�سل

و�أبق �لهدى يف �لقلب يا باٍق وكن لعلم �إلهـي يا و�رث يل مو�سـل
 على �لر�سد ثبتنا يا ر�سيد عز�ميي على �ل�سرب من يل يا �سبور

�لتجمل �سنة 1183

  مديح الر�سول
مجموع  من  العظمي  الن�سبة  الم�سمون  هذا  يمثل 
كتابات الدور الدم�سقية، وين�سب اأغلبها في ق�سائد عديدة 
والهمزية  البردة  البو�سيري  االإمام  ق�سيدتا  راأ�سها  على 
تعود  التي  االأثرية  الدم�سقية  البيوت  جميع  في  )وردت 
الميالدي(،  ع�سر  الثامن  الهجري⁄  ع�سر  الثاني  للقرن 
اأكثر من  الق�سيدة في  المديح من نف�س  اأ�سعار  تتكرر  وقد 
ال�سعرية في مديح  النماذج  اأروع  الدار، ومن  بنف�س  قاعة 
بالبيوت  الخ�سبية  الك�سوات  على  �سجلت  التي  الر�سول 
اأروع واأ�سهر ق�سائد  الدم�سقية، واأكثر هذه االأ�سعار تمثل 
االإمام البو�سيرى18 وعلى راأ�سها ق�سيدتا البردة19 والهمزية 

ونذكر منها النماذج التالية:

البردة م�سجلة باإحدى قاعات بيت جبري  اأبيات  من 
)لوحة 7(

ـِــَدِم ِر ِجيـَر�ٍن ِبِذي �َسَلٍم َمَزجـــَْت َدْمًعا َجَرى ِمْن ُمْقَلٍة ب  �أَِمْن تََذكُّ
م  يــــُح ِمْن ِتْلَقاِء َكاِظَمة َو�أَْوَم�َض �لرَبُْق يِف �لُظْلَماِء ِمْن �إِ�سَ  �أَْم َهبَِّت �لرِّ
ْن ُقْلَت ��ْستَِفْق يـَِهِم  َفَما ِلَعْينَْيَك �إِْن ُقْلَت �أْكُفَفـــا َهَمتــَا َوَما ِلَقْلِبَك �إِ
طـــَِرِم  بُّ �أَنَّ �حُلـــبَّ ُمْنَكِتٌم َما بنَْيَ ُمْن�َسِجٍم ِمْنُه َوُم�سْ  �أَيَْح�َسُب �ل�سَّ
 لَْوَل �لَهَوى مَلْ تَِرْق َدْمًعا َعَلى َطَلِل َوَل �أَِرْقَت ِلِذكـِْر �لبـَاِن َو�لْعـــََلِم 
َقـــِم ْمـِع َو�ل�سَّ ـَِدْت ِبِه َعَلْيَك ُعـُدوُل �لدَّ  َفَكْيَف تُْنِكُر ُحبًّا بَْعَدَما �َسه

ق�سر  قاعات  من  عدد  علي  م�سجلة  الهمزية  اأبيات  من 
العظم )المعروفة بقاعة الحماة بق�سم الحرملك( )لوحة 13(

وبد� للوجود منك كـرميٌ من كـرمٍي �آباوؤه كـــــــــــرماء
ن�سٌب حت�سب �لعــل بُحـله قلـدتها جنومهـــــــــا �جلوز�ء
حبذ� ِعقـُد �سوؤَدٍد وفخاٍر �أنت فيه �ليتيمة �لع�سمــــــــــاء
وحميًا كال�سم�ض منك م�سيء �أ�سفرت عنه ليـلة غـــــــــر�ء
ليلة �ملـولد �لذي كـان للدين �ســروٌر بيومـه و�زدهــــــاء

وتو�لت ب�رسى �لهو�تف �أن قْد ُولــد �مل�سـطـفـى وحـق �لهنــاء
وتد�عى �إيو�ن ك�رسى ولول �آيـة منك ما تد�عى �لبنــــــــاء
وغد� كـل بيت ناًر� وفيه كـــربة من خمودها وبــــــــلء
 وعيون للفر�ض غارت فهل كان لنري�نهـم بها �إطفــــــــــاء

بق�صم  ال�صرقية  ال�صمالية  القاعة  لإيوان  الخ�صبية  الك�صوة   )13 )�صكل 
الحرملك بق�صر العظم.
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مولد كـان منه يف طالع �لكفر وبــــال عليهــــــم ووباء
فهنيئًـا لآمنـة �لف�سل �لذي �سـرفت بـــه حــــــــو�ء

من حلـو�ء �أنها حمــــلت �أحمـد و�أنها به نف�ســــــــاء

نجد  البو�سيري  االإمام  مديح  ق�سائد  جانب  واإلى 
الحجاج  اأبي  الفقيه  نظم  من  ق�سيدة  منها  اأخرى  اأ�سعاًرا 
اأبياتها  ومن  االأندل�سي  المنت�ساقري20  مو�سى  بن  يو�سف 
بقاعة  )المعروفة  العظم  ق�سر  قاعات  باإحدى  الم�سجلة 

ال�سناعات النحا�سية بق�سم ال�سالملك(:
فعليه �ل�سلة و�لت�سليـــم  حل يف طيبة ر�سول كرمي 
�سفوة �خللق خامت �لأنبياء  مر�سد �لنا�ض للطريق �ل�سو�ء
و�سفيع �لع�ساة يوم �جلــز�ء   و�لعماد �مللذ يف �للو�ء  
فعليه �ل�سلة و�لت�سليــم   �سدق �أقو�له به معلوم  
حيث ما �أحل حلت �لربكات   لرب�هني �سدقه معجز�ت 
وبه تاه زمزم و�حلطيم21  فعليه �ل�سلة و�لت�سليــم
مل تزل هاديًا �سدوق �حلديث        ووفيًّا بالعهد غري نكـوث
وكرميًا ند�ه فوق �لغيوب جميبًا لدعوة �مل�ستغيث 

المعروفة بقاعة  العظم )القاعة  وباإحدى قاعات ق�سر 
الملك في�سل(22 كذلك اأبيات من ق�سيدة من نظم محمد 
بالجمالي24  المعروف  م�سطفى  بن  علي  بن  الجمالي23 

الحنفي الحلبي ومنها: 
بعلياك يا �سمـــ�ض �لنبيني و�لــــــر�سل غدت �سائر �لأفلك و�لر�سل 

ت�ستعلي
يف �حلمـــــــــد  مقام  وحزت  ومبدًء�  ختًما  �ملجد  زمام   ملكت 

موقف �لف�سل
و�لن�ســــــــح �لوفا  و�سدق  و�لتقى  و�لزهد  �لعلم  تاج   وتوجت 

و�لرب و�لعدل
ملتئم �لدين  �سدع  ب�سدقك  غد�  لقد  حتى  �لإبـلغ  يف   وبالغت 

�ل�ســـــــمل
يف كال�ســــــــم�ض  لنا  �أ�ساءت  خو�رق  معجز�ت  حقًّا  لك   وكم 

�أفقها �ملحلي

ا  اأي�سً لنا  تحفظ  النبوي،  المديح  اأ�سعار  جانب  اإلى 
اأ�سماء الر�سول الكريم  البيوت الدم�سقية بت�سجيل  كتابات 
الكبرى  القاعة  ال�سالة وال�سالم، كما نجد بكتابات  عليه 
الغربية بق�سم الحرملك ببيت ال�سباعي م�سجلة على طنف 
خ�سبي يتوج الم�ستوي المزخرف من الواجهات الداخلية 
للقاعة، وهو طنف بارز بارتفاع متر تقريًبا وزخرفته ثرية 
�سريط  يعلوها  بارزة ومذهبة متكررة  نباتية  قوامها زخرفة 
اأ�سكال  يمثل  المقرن�س  من  واحد  �سف  زخرفته  قوام 
هذا  وي�ستمر   ،)14 )لوحة  متال�سقة  �سغيرة  محاريب 
ال�سريط بامتداد جدران القاعة ومكتوب بداخل كل حنيَّة 
   مقرن�س بخط دقيق ال يكاد ُيرى اأ�سماء ونعوت الر�سول

بعد لفظ الجاللة وُتقراأ كالتالي:

)لوحة 14( القاعة الكبرى الغربية بق�صم الحرملك ببيت ال�صباعي.
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حممدعلي

اأ�سعار في مدح �ساحب الم�سكن
كتابات البيوت الدم�سقية لهذا الم�سمون ذات اأهمية 
عن  ف�ساًل  جدال،  دون  ل�ساحبها  الدار  تن�سب  فهي  بالغة 
المعلومات االأثرية والتاريخية القيِّمة التي ترد في مثل هذه 
الكتابات، ومنها تو�سيف المكان الحاوي لها من قاعات 
وحجرات ومجموع االألقاب والوظائف والم�سطلحات 
الدم�سقيين  الواردة �سمن هذه الكتابات. وكان من عادة 
ذكر هذا النمط من الكتابات احتفااًل باإتمام اإن�ساء قاعة اأو 
دار، وو�سلنا من هذه النماذج كتابات القاعة الكبرى ببيت 

جبري بواجهة الدورقاعة )لوحة 15(، ون�سها كالتالي:
�أحكمت عاليـــه فيحاء مع رونق يجلو �لأ�سى و�لكمد�

مل تزل نزهة �فــــرت�ح ملن �سادها فهو �لإمام �لأوحد�
نخبة �لأ�رس�ف ماأنو�ض �حلل ح�سن �لأو�ساف معروف �ل�سد�

د�م يف عي�ض رغيــــــد بالهنا مع بنيه وذويه �رسمد�
مل تزل مبتهجـــــــــــــــا يف قاعتها

                                                                                                                           حفها �ل�ســــــــــــــعد وطابت مبتد�

الكتابات حفظت  الم�سمون من  نماذج هذا  واأروع 
)حجرة  العلوية  والقاعة  الكبرى  بالقاعة  العظم  بق�سر 
فقدت  ال�سديد  لالأ�سف  الكبرى  القاعة  كتابات  البا�سا(. 
عند ترميم القاعة، وقد كانت م�سجلة على الطنف الخ�سبي 
كتاباته  لنا و�سفه ون�س  الحظ حفظ  الذي لح�سن  القديم 
خليل بك العظم فيذكر اأن الطنف الخ�سبي كان اأكثر ثراًء 

واجهة  كتابات   من  تف�صيل  جبري،  ببيت  الكبرى  القاعة   )15 )لوحة 
الدورقاعة بواجهة الدورقاعة.
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وزخرفة، وكان منقو�ًسا عليه بماء الذهب اأبيات في مدح 
القاعة و�ساحبها منتهية بتاريخ ت�سييدها25 ون�سها:

 قــاعة �أ�رسقت ب�سم�ض �ل�سد�ره وجاء �ل�سعـــــــد معلُن بالب�ســـــــــاره
 وباأغ�ســان دوحـهـا كــــل وقـت ينطق �ل�سفو بال�ســـرور هـــــــز�ره
 وباأبـــر�جـهـا مطالـُع �سـعـــــــــِد تنتحيهـا �لكو�كـــب �ل�سـيارة

 قد بناها �لوزير )�أ�سعـــــد( من قد �أطـد �للــــه يف �ملعــــايل فخــــاره
 �لهـمـام �ل�سهــــــم �ملفـيـد �ملفدي من غد� �حلمــــد و�لثناء �سعــــاره
 �آ�سف �لوقت من حوى ح�سن ر�أي مل تكن تلحق �لعقـــــــــــــــول ُغباره
 من خفـــوق �لريـــاح فـــاح ثنـــاه و�لعطايا من جـــــوده م�ستعـاره

 جــاء تــاريـخهـا ببـيت فــريـد هـو كـالـــــــدر �أبرزته حمـــاره
 يـا لهـــا قــاعــدة يـلـوح لـديـها كل يـوم بهــاء عــز �لوز�ره )1163(

والنموذج الثاني الكائن بقاعة الحماة بق�سم الحرملك 
الخ�سبية  للك�سوة  المتوج  الخ�سبي  الطنف  على  م�سجل 
با�سا  اأ�سعد  مدح  في  اأ�سعاًرا  ويمثل  كتابية،  بحور  داخل 
�ساحب الق�سر )لوحة 16( وتنتهي بتاريخ ت�سييد الق�سر 

والكتابات داكنة علي اأر�سية مذهبة ومزخرفة ون�سها:
بيت �لتهـاين با�سم م�سـتنري بنـي بتـوفيـق �ملـعيـن �لقـديــــــــــــــــر

�سم�ض �ملعايل و�سط �أفلكِه م�سـرقـة مـا �إن لهـا مـن نظــــــــــــــــــري
و�ل�سعــد فيه مل يـزل قائما يف مو�سم �لأفر�ح فوق �ل�رسيــــــــــــــــــر

يخـدمه �ملـجـد ويـاأوي �إىل �أبـو�بـه و�لـعـز فهـو �ل�سمــــــــــــــيـر
يـا �أ�سعـد �حلـظ ويـا مـن لـه فـي ذروة �لفـخـر مـقـام كــــــــــــبري

�ساعدك �لـرحـمـن رب �لعـل ودمت حمرو�ض �جلناب �خلطــــــــــــــــري
فـي دولة مـحـفوظـة �سـرمـًد� بحـفـظ �آيــات �لكـتــــاب �ملـنـــــــري
 عمرت بـالتـقـوى ديار �لهنا وماأمن �للجي ومن ي�ستجـري ونلـت

كـل �خلـري من ربنــــا
فاهلل �لعل  ذ�  يا  �لق�سد  نيل  بـ�رس�ك  �ل�سمـري  منك  �أخل�ض  له   ملـا 

كـافـيك ونـعم �لن�ســــري
�لعــــــــــــبري منك  طاب  وغربًا  �رسًقا  ذكره  من  �ملنـدل  نفحة   يا 

 وو�رد �لإلهام ملا �أتى
�لثنـا وجاء باملدح عقـيب  �أ�سـار  �لغـزير  ذ�ك  �جلـود  بحر   وفـا�ض 

فيـه بـيت �سـعر يـ�سـري
بـاأنـك �لأمــــــن فـي �سـربـِه ما �أعـلن �لـد�عـي وحـيا �لـبـ�ســـــري

يـا جمـلة �لنا�ض قفـو� و�نظرو� حمـا�سـنًا جلبت بنـاها �لأمـــــــــــــــري
بيـت �أتـى تـاريـخه للمنا �سيده �أ�سعد با�سا �لـوزير �سنة 1163

تاريخ  الجمل  ح�ساب  بطريقة  االأخير  البيت  ويعطينا 
نهاية  باالأرقام  المدون  للتاريخ  مطابق  وهو  القاعة  اإن�ساء 
العديد  كتابات  على  المثبت  بالتاريخ  وكذلك   – البيت 
للقاعة  الخارجي  التاأ�سي�سي  والن�س  بالق�سر  القاعات  من 

الكبرى – كما هو مو�سح بالجدول التالي:

 جموع القيم
باالأرقام

= 

تاريخ اإن�ساء القاعة

اأ�سعد �سيده للمنا الكلمة
د ع �س اأ ه د ي �س ا ن م ل ل احلروف

4 70 60 1 5 4 10 300 1 50 40 30 30 القيمة الرقمية

الوزير با�سا الكلمة
ر ي ز و ل ا ا �س ا ب احلروف

1163 200 10 7 6 30 1 1 300 1 2 القيمة الرقمية



اأحمد حممود اأمني

اأبجديات 1182011 

اأقوال ماأثورة واأجزاء من اآيات واأقوال مخت�سرة متعددة 

وردت كثير من هذه الكتابات �سمن هذا الم�سمون 
مداخل  على  اأو  زخرفية،  باأنوهات  داخل  باالإيوان  �سواء 
هذه  نماذج  ومن  الخ�سبية،  االأعمال  على  اأو  القاعات، 
وبق�سر  َكان(،  اهلُل  �َساَء  )َما  جبري  ببيت  نجد  الكتابات 
ُقوَة  اَل  اهلُل  �َساَء  )َما  المنان(  الحنان  اهلل  اإال  اإله  )ال  العظم 
الكريم( )لوحة 16( )هو  الحليم  اهلل  اإال  اإله  ِباهلِل( )ال  اإِاَل 
)يا  اْلِمْحَراَب(  َزَكِرَيا  َعَلْيَها  َدَخَل  )ُكَلَما  الباقي(  الخاّلق 
اإال اهلل ن�سر من  اله  يا منان( )ال  يا معين( )يا حنان  حافظ 
الدعوات(  مجيب  )يا  قيوم(  يا  حي  )يا  قريب(  وفتح  اهلل 
)يا قا�سي الحاجات( )ال اله اإال اهلل في كل وقت وحين( 
خير  واأنت  عليها  ومن  االأر�س  ترث  حتى  اهلل  اإال  اله  )ال 
الوارثين(، وفي بيت نظام )ما �ساء اهلل كان وما لم ي�ساأ لم 
)العزة هلل(  ال�سباعي  بيت  �سافي(، وفي  يا  )يا كافي  يكن( 

)توكلت على اهلل(.

الهوام�س
) ت 626هـ-1229م(،  اهلل  عبد  اأبو  احلموي  اهلل  عبد  بن  ياقوت   1
معجم البلدان، اجلزء الثاين )بريوت، 1979(، 463؛ حممد بن مكرم 
بن منظور االإفريقي امل�رسي ) ت 711هـ/ 1311م(، ل�سان العرب، 
اجلزء العا�رس )بريوت، د.ت(، 104؛ �سفي الدين البغدادي، مرا�سد 
البجاوي،  علي  حممد  حتقيق  والبقاع،  االأمكنة  اأ�سماء  على  االإطالع 
اجلزء الثاين )القاهرة، 1954م(، 534؛ نعمان الق�ساطلي، الرو�سة 

الغناء يف دم�سق الفيحاء )بريوت، 1879م(، 8-7. 

حممد كرد علي، دم�سق مدينة ال�سحر وال�سعر )القاهرة، 1944م(،   2
.8-7

دم�سق  مدينة  جمتمع  نعي�سة،  جميل  يو�سف  نعي�سة،  جميل  يو�سف   3
)دم�سق،  االأول  اجلزء  1840م،   –  1772 1256هـ/   –  1186
يف  ال�سام  دم�سق  ال�سهابي،  قتيبة  االأيب�س،  اأحمد  67؛  1994م(، 
اجلزء  وامل�سلمني،  العرب  والبلدانيني  واجلغرافيني  الرحالني  ن�سو�س 

الثاين )دم�سق، 1998م(، 484.
نعمان الق�ساطلي، الرو�سة الغناء، 77.   4

)دم�سق،  والتا�سع ع�رس  الثامن ع�رس  القرنني  دم�سق يف  �سيل�رس،  ليندا   5
1998م(، 39. 

متثل الك�سوة اخل�سبية اإحدى اأهم ما ارتبط بالبيوت الدم�سقية، فيقال   6
اأنواع  اأجود  الك�سوة، وهي ت�سنع من  لهذه  ن�سبة  الدم�سقية  احلجرة 
حققت  وقد  والكتابات،  الزخارف  واأجمل  باأدق  وُتزين  اخل�سب 
وحتقيق  وتلوينها،  اخل�سبية  الك�سوة  دهان  يف  بارعة  مهارة  دم�سق 
عامة  ممت  و�سُ واألوانها،  وزخارفها  فتحاتها  يف  والتوازن  التماثل 
لتحوي فتحات النوافذ على اأن يقابلها يف اجلهة املقابلة اإن كانت خالية 
وتكون  كليهما  اأو  اخلر�ستانات  اأو  بالكتبيات  بعرف  مبا  النوافذ  من 
اخل�سبية  الك�سوة  �سدر  ويزخرف  النوافذ،  واأبعاد  عدد  بنف�س  عادة 
بنف�س  كتبية  جانبيها  من  كلٍّ  على  الو�سط  يف  كبرية  بخر�ستانة  عادة 
حجم النوافذ واخلر�ستانات، وتتوج النوافذ واخلر�ستانات والكتبيات 
– ح�سوات   – باأنوهات  الفتحات  هذه  وتعلو  موتورة،   بعقود 
الكتابات مبختلف  ت�سجل  احل�سوات  م�ستطيلة، وعلى هذه   خ�سبية 
ا  م�سامينها، وقد تتوج الك�سوة بطنف خ�سبي بارز ُي�سجل عليه اأي�سً

الكتابات داخل ح�سوات زخرفية. 
فوزي �سامل عفيفي، ن�ساأة وتطور الكتابة اخلطية العربية ودورها الثقايف   7
احلليم عبد  اأحمد  �سامي  )الكويت، 1980(، 135؛   واالجتماعي 
اإمام، اخلط الكويف الهند�سي املربع حلية معمارية مبن�ساآت املماليك يف 

القاهرة )االإ�سكندرية، 1991(، 25- 26.
القرن  منذ  االإ�سالمية  االآثار  على  العربية  الكتابات  داوود،  ماي�سة   8
االأول حتى اأوائل القرن الثاين ع�رس للهجرة )القاهرة، 1991(، 59. 
ينق�سم اخلط اللني اأي ذو اال�ستدارات اإىل نوعني رئي�سيني؛ االأول اخلط   9
الن�ستعليق،   التعليق،  الثلث،  – الن�سخ،  االآثار  الر�سمي على  التذكاري 
املرا�سيم  على  الديوانية  امللكية  والتوقيعات  التدوينات  قلم  والثاين 
واملكاتبات الر�سمية – الطومار اأو اجلليل، خط الثلثني، اخلط الديواين، 
الكتابات  داوود  ماي�سة  راجع،   – الرقعة  خط  الغبار،  خط  الطغراء، 

العربية، 57.
ماي�سة داوود، الكتابات العربية، 59.  10

ين�سب البيت اإىل خالد بن حممد فوزي العظم )1313-1384هـ/   11
من  اأ�سهر  1941م،  �سنة  �سوريا  حكومة  رئي�س  1895-1964م( 
تراجم  قامو�س  االأعالم  الزركلي،  الدين  خري  انظر:  البيت،  �سكن 
الأ�سهر الرجال والن�ساء من العرب وامل�ستعربني وامل�ست�رسقني، الطبعة 

التا�سعة، اجلزء الثاين )بريوت 1990م(، 299.
هو ال�سيخ حممد بن عي�سى بن حممود بن حممد بن كنان ال�ساحلي احلنفي   12
اخللوتي، الدم�سقي ن�ساأة ووفاة )و 1074هـ، ت 1153 هـ(، ُولد 

)لوحة 16( اإيوان ق�صم ال�صالملك بق�صر العظم.
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والده  ون�ساأ يف كنف  املقدم،  ابن  االأمري  بحارة  بدم�سق  ال�ساحلية  يف 
ال�سيخ عي�سى �سيخ الطريقة اخللوتية بدم�سق اآنذاك، وتتلمذ له واأخذ 
عنه الطريق، كما اأخذ عن جماعة من علماء دم�سق وعلماء احلرمني، 
وله العديد من املوؤلفات نذكر منها: حدائق اليا�سمني يف ذكر اخللفاء 
وال�سالطني، وال�سمعة امل�سية يف علم العربية، لال�ستزادة راجع: حممد 
بن كنان ال�ساحلي )ت 1153 هـ(، يوميات �سامية من 1111هـ حتى 
العلبي  ح�سن  اأكرم  حتقيق:  1740م،  حتى  1699م   - 1153هـ 

)دم�سق، 1994م(، 30-27.
حممد بن كنان ال�ساحلي ) ت 1153هـ (، يوميات �سامية، 291.  13

وهو ميثل الق�سم ال�سمايل من العقار رقم 334. وكان اآل نظام اأجروا   14
هذا الق�سم لعائلة ال�سواف، وا�ستقلت به كبيت م�ستقل، ولذا يعرف 
اأق�سام البيت  ببيت ال�سواف. وميثل الق�سم الثالث لهذا البيت اأ�سغر 

م�ساحة واأقلها يف عدد الفراغات ال�سكنية.
هذا احلديث هو احلديث االأول يف االأحاديث االأربعني النووية، وغالًبا   15
قد نقله النا�سخ عن كتاب لهذه االأحاديث االأربعون النووية، اإنه ذكر هنا 
احلديث االأول، ثم بعد نهايته ي�ستكمل احلديث الثاين. واحلديث االأول 
هو حديث اإمنا االأعمال بالنيات، وهو اأحد االأحاديث التي يدور عليها 
الدين، وُروي عن االإمام ال�سافعي اأنه قال: ‘اإن هذا احلديث ميثل ثلث 
العلم، ويدخل يف �سبعني باًبا يف الفقه’، وعن االإمام اأحمد اأنه قال ‘اإن 
اأ�سول االإ�سالم على ثالثة اأحاديث’؛ حديث عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل 
ال�سيدة عائ�سة ر�سي اهلل عنها من  بالنيات، وحديث  االأعمال  اإمنا  عنه 
اأحدث يف اأمرنا هذا ما لي�س منه فهو عليه رد، وحديث النعمان بن ب�سري 
بن  الرحمن  عبد  الفرج  اأبو  انظر:  لال�ستزادة  بني،  واحلرام  بني  احلالل 
اأحمد بن رجب احلنبلي )ت750هـ(، جامع العلوم واحلكم يف �رسح 

خم�سني حديًثا من جوامع الكلم )بريوت، 1988 م(، 10-8.
هنا يبداأ احلديث الثاين وي�ستكمل على ك�سوة القاعة املقابلة الغربية من   16
االإيوان، واحلديث الثاين هو حديث جربيل عليه ال�سالم ي�رسح الدين 
واأركانه ومبادئه، وقد روي هذا احلديث االإمام م�سلم يف �سحيحه، 
)ولد  الني�سابوري  الق�سريي  احل�سني  اأبو  احلجاج  بن  م�سلم  انظر: 
206هـ، ت 261هـ(، �سحيح م�سلم، حتقيق حممد فوؤاد عبد الباقي، 
اجلزء االأول )بريوت، د. ت(، 37 ؛ اأبو الفرج عبد الرحمن بن اأحمد 

بن رجب احلنبلي، جامع العلوم واحلكم، 22- 24.
الن�س الكامل للحديث: عن عمر ر�سي اهلل عنه قال: ) بينما نحن جلو�س   17
بيا�س  �سديد  رجل  علينا  طلع  اإذ  و�سلم؛  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  عند 
اأحد  منَّا  يعرفه  وال  ال�سفر  اأثر  عليه  ُيرى  ال  ال�سعر  �سواد  �سديد  الثياب، 
حتى جل�س اإىل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فاأ�سند ركبتيه اإىل ركبتيه وو�سع 
كفيه على فخذيه وقال: يا حممد اأخربين عن االإ�سالم؟ قال: اأن ت�سهَد اأن 
اإال اهلل واأن حممًدا ر�سول اهلل وتقيَم ال�سالة وتوؤتي الزكاة وت�سوَم  اإله  ال 
رم�سان وحتَج البيت اإن ا�ستطعت اإليه �سبياًل، فقال: �سدقت، فعجبنا له 
ي�ساأله وي�سدقه، قال: فاأخربين عن االإميان؟ قال: اأن توؤمَن باهلل ومالئكِته 
�سدقت،  قال:  و�رِسه،  خرِيه  بالقدِر  وتوؤمَن  االآخِر  واليوِم  ور�سِله  وكتِبه 
تكن  فاإن مل  تراه  كاأنك  اهلل  تعبَد  اأن  قال:  االإح�سان؟  فاأخربين عن  قال: 
باأعلَم  ال�ساعة؟ قال: ما امل�سئوُل عنها  فاإنه يراك، قال: فاأخربين عن  تراه 
من ال�سائل، قال: فاأخربين عن اأماراتها؟ قال: اأن تلَد االأمُة ربتها واأن ترى 
احلفاَة العراَة العالة رعاَء ال�ساِء يتطاولون يف البنيان، قال: فم�سى، فلبثنا 
قال:  اأعلم،  اهلل ور�سوله  قلت:  ال�سائل؟  اأتدري من  يا عمر  فقال:  مليًّا، 

هذا جربائيُل اأتاكم يعلمكم اأمَر ديَنكم (. راجع: م�سلم بن احلجاج اأبو 
احل�سني الق�سريي الني�سابوري، �سحيح م�سلم، اجلزء االأول، 37.

�سنهاج  بن  اهلل  عبد  بن  حماد  بن  �سعيد  بن  حممد  البو�سريى  االإمام   18
من  واالآخر  �سري  اأبي  من  اأبويه  اأحد  كان  ال�سنهاجي،  هالل  بن 
بالبو�سريي،  ا�ستهر  ولكنه  الدال�سريي،  ن�سبة  له  فركبت  دال�س، 
اإقليم بني  اأول �سوال 608 هـ/ 1211 م يف  ولد بناحية دال�س يف 
�سويف ب�سعيد م�رس وُتويف عام 1296م وُدفن يف االإ�سكندرية، برع 
اأ�سهرها  وال�سالم  ال�سالة  عليه  النبي  ق�سائد يف مدح  وله  النظم،  يف 
باملعار�سات  كذلك  البو�سريى  �سغف  وامل�رسية.  والهمزية،  الربدة، 
ال�سعرية، ومن اأ�سهر اأعماله يف هذا ال�سدد معار�سته ال�سهرية لق�سيدة 
كعب بن زهري الذائعة ال�سيت يف �سيدنا حممد عليه ال�سالة وال�سالم 
االإمام  ترجمة  عن  متبول.  اليوم  فقلبي  �سعاد  بانت  مطلعها:  والتي 
فوات  764هـ(،  )ت  الكتبي  �ساكر  بن  حممد  انظر:  البو�سريي، 
الوفيات والذيل عليها، حتقيق اإح�سان عبا�س، اجلزء الثالث )بريوت، 
ال�سفدي  اأيبك  بن  خليل  الدين  �سالح  369؛   -362 1988م(، 
اجلزء  العلماء،  من  جمموعة  حتقيق  بالوفيات،  الوايف  764هـ(،  )ت 
اإ�سماعيل  حمزة  حممد  113؛   -105 1988م(،  )بريوت  الثالث 
العثماين  الع�رس  الدينية خالل  القاهرة  الطراز امل�رسي لعمائر  احلداد، 
من�سورة،  غري  دكتوراه  )ر�سالة  923-213هـ/1517-1798م 

جامعة القاهرة، 1990م(، 296- 297.
بردة املديح املباركة لالإمام �رسف الدين اأبي عبد اهلل حممد البو�سريي،   19
كتاب  وبهام�س  والن�رس؛  للطبع  ال�سمريل  �رسكة  )القاهرة 1982م(، 
دالئل اخلريات و�سوارق االأنوار، لل�سيخ اجلزويل )القاهرة 1315هـ( 

املطبعة العامرة ال�رسفية ب�سارع اخلرنف�س مب�رس املحمية، 33 - 34. 
االأندل�س  غ�سن  من  الطيب  نفح  التلم�ساين،  املقري  حممد  بن  اأحمد   20
الرطيب، حتقيق اإح�سان عبا�س، 7 اأجزاء )بريوت، 1968(، 513.

احلطيم، حجر اإ�سماعيل هو بناء مك�سوف على �سكل ن�سف دائرة   21
ارتفاعه 1.31 مرًتا وعر�س جداره 1.52 مرًتا وال�سعة بني طرفيه 
باحلطيم  ت�سميته  قيل يف  بالرخام، ومما  اأمتار، وهو مغلف حاليًّا   8
البيت حني جددت  قري�س من  اأنق�سته  البيت؛ حيث  م من  ُحطِّ اأنه 
الأن  احلاء؛  بك�رس  اإ�سماعيل  حجر  له  ويقال  امل�رسفة،  الكعبة  بناء 
اإبراهيم عليه ال�سالم جعل بجانب الكعبة عري�ًسا من اأراك الإ�سماعيل 
واأمه عليهما ال�سالم مما يدل على اأن احلجر مل يكن من الكعبة، اأما 
من  فهو  احلجر  يف  واأدخلته  الكعبة  من  قري�س  اأنق�سته  الذي  اجلزء 
ر�سي  عائ�سة  ال�سيدة  اأن  ُروي  اأمتار،كما   3 نحو  ومقداره  الكعبة 
هو؟  البيت  اأمن  احلطيم(  )اأي  اجلدر  عن    النبي  �ساألت  عنها  اهلل 
قومك  ‘اإن  قال:  البيت؟  يدخلوه يف  لهم مل  فما  قالت:  نعم،  قال: 
اأو  احلرمني  مراآة  با�سا،  اإبراهيم رفعت  راجع:  النفقة’.  بهم  ق�رست 
الرحالت احلجازية واحلج وم�ساعره الدينية، اجلزء االأول )القاهرة، 

1925م(، 266.
ن�سبة اإىل جمموعة من االأثاث ال�رسقي الرفيع الذوق املتقن ال�سنعة كان   22
ومعظم  دم�سق،  دخوله  بعد  في�سل  امللك  اإىل  الإهدائه  ا  خ�سي�سً ا  ُمَعدًّ
باأ�سكال  ومزينة  بالعظم  ومطعمة  اجلوز  خ�سب  من  املعرو�سات 
املقرن�سات، وهي من �سنع عبده النحات بدم�سق يف الفرتة )1903-

1918م(؛ حيث التواريخ املثبتة علي القطع. راجع، حممد �سامل قدور، 
ق�رس العظم متحف التقاليد ال�سعبية )دم�سق، 1997م(، 39.



اأحمد حممود اأمني

اأبجديات 1202011 

اأحمد بن حممد املقري التلم�ساين، نفح الطيب، اجلزء الثاين، 107.  23
علمائها  عن  العلم  واأخذ  بها  1108هـ، ون�ساأ  �سنة  حلب  يف  ولد   24
النحوي وال�سيخ ح�سب اهلل، وُتويف �سلخ رم�سان  كال�سيخ �سليمان 
�سنة 1173هـ، املرادي )حممد خليل بن علي(، �سلك الدرر يف اأعيان 
القرن الثاين ع�رس، 4 اأجزاء، اجلزء الثاين )القاهرة، د.ت(، 74-71.

هذه الكتابات غري موجودة حاليًّا، وهي منقولة عن حممد خليل بك   25
ال�رسايا  بو�سف  البهية  الدرر  العظم،  بك  خليل  انظر: حممد  العظم. 

االأ�سعدية )دم�سق، د.ت(، 13- 14.


