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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 Old Mosque of Male, which is known by the Old Friday Mosque of Male, is one of the 

most important mosques in Male. It was constructed in CE 1656 by Sultan Ibrahim Iskandar I. 
This Mosque remains in the minds of the Maldivian people because of its unique works of 
traditional art. 

The stone and wooden structures in the interior of the Mosque of Male are decorated 
with intricately carved designs and inscriptions. The inscriptions are mainly in two languages; 
Arabic and Dhivehi. Some historical facts about the construction of this Mosque are also 
inscribed. These inscriptions are quotations from the Holy Quran and the sayings of Prophet 
Muhammad (peace be upon him). Some of these inscriptions spell out the main duties assigned 
to the Imams and to the other members holding various offices in the Mosque.

The inscription discussed in this research were discovered during the renovation of the 
ceiling of the Mosque in CE 1964. This inscription written on an old wooden plaque, prove 
that the first Friday Mosque built by Sultan Mohamed bin Abdulla (CE 1141-1166), stood in 
that place. This plaque is at present in the National Museum.

الن�ص التاأ�شي�شي بالجامع الكبير بجزر المالديف
The Foundation Text of the Old Mosque of Male

خالد عزب   
     �سيماء ال�سايح
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المدينة  م�سجد  �ساق  اأن  بعد  1656م،  عام  في  وذلك 
الجامع بالم�سلين، وقد ا�ستغرق البناء حوالي عام واحد.1

�سعبان  في  الجامع  الم�سجد  هذا  اأ�سا�س  حجر  و�سع 
 1066 هـ )1656م(، وكان الفراغ من البناء في 1068 هـ2

)1658م(.
تم بناء هذا الم�سجد الجامع في نف�س البقعة التي كان 
ال�سلطان الأول  بناه  الذي  الجامع  المدينة  ي�سغلها م�سجد 
بعد  فيما  اتخذ  الذي  كالو(  كويمال  )درم�س  للمالديف 
ا�سم محمد بن عبد اهلل )1141- 1166م( وذلك في عام 
548هـ، وذلك بعد اعتناقه لالإ�سالم ح�سب ما ورد بن�س 
اأجريت  التي  الترميم  اأعمال  اأثناء  عليه  عثر  الذي  الإن�ساء 
بالم�سجد عام 1964م، وذلك بعد فترة وجيزة من اعتناق 
ال�سلطان لالإ�سالم على يد الداعية الإ�سالمي ال�سيخ الحافظ 

اأبي البركات يو�سف البربري.3

الذي  الأول،  اإ�سكندر  اإبراهيم  ال�سلطان  اأن  ُيذكر 
الحجر  واإح�سار  بجمع  جنوده  اأمر  لجي�سه،  قائًدا  ُعيِّن 
ال�سعاب  من  جمع  والذي  البناء،  لموقع  المرجاني 
اأ�سا�سات  لو�سع  المالديف  جزر  بمختلف  المرجانية 

العمارة  رموز  اأحد  هو  بماليه  الجامع  الم�سجد 
الإ�سالمية بماليه بجزر المالديف )خريطة 1(؛ لي�س فقط 
لأهميته التاريخية، واإنما باعتباره الأثر الوحيد الباقي الذي 
اإليها في تلك  التي و�سلوا  البناة والحرفيين  ي�سهد بمهارة 
الم�سجد  هذا  يتميز  حيث  الإ�سالمي؛  العالم  من  البقعة 
به،  الطالء  واأعمال  والمزخرفة،  المحفورة  باأخ�سابه 
والتي  المرجانية  الأحجار  على  المنفذة  المعقدة  ونقو�سه 
هذا  ومن  الإ�سالمي،  الفن  ي�سهده  فريًدا  عماًل  بحق  ُتَعدُّ 
الم�سجد  لهذا  العتزاز  الجزيرة كل  �سكان  المنطلق يكن 
والأكثر  ال�سا�سعة  الم�ساجد  كثرة  من  الرغم  على  الجامع 
هذا  ُيعد  اإذ  الع�سور؛  عبر  البقعة  تلك  في  بنيت  التي  ثراًء 
الم�سجد الجامع تحفة معمارية ل نظير لها تجمع بين ثقافة 

وح�سارة �سعب المالديف واإيمانهم. )لوحة 1(.

تاريخ الجامع
ابن  الأول  اإ�سكندر  اإبراهيم  ال�سلطان  اعتالء  عقب 
 1648( للعر�س  الأول  الدين  عماد  بن  محمد  ال�سلطان 
– 1687م(، اأمر ببناء م�سجٍد جامٍع في العا�سمة ‘ماليه’، 

)لوحة 1( منظر عام للم�سجد الجامع بماليه بجزر المالديف »والمعروف 
اليوم با�سم م�سجد ال�سلطان محمد تكروفان الأعظم«.

)خريطة 1( خريطة تو�سح موقع ماليه بجزر المالديف من قارة اآ�سيا.
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ال�سمالية  الم�سجد ثالث زيادات من جهاته  ويدور حول 
والجنوبية وال�سرقية.

ت  �سَ ُخ�سِّ حجرتان،  القبلة  اإيوان  جانبي  وعلى 
ال�سمالية منهما لل�سلطان، اأما الجنوبية فقد كانت خا�سة 
ال�سلطان.  قبل  من  تعيينهم  يتم  كان  الذين  بالموظفين 

)�سكل 1(.

المالديف وهي مجموعة  به جزر  تميزت  لما  ونظًرا 
بال�سعاب  الهندي  المحيط  في  مرجانية  مدارية  جزر 
الأحجار  ا�ستخدمت  فقد  المتعددة،  باألوانها  المرجانية 
الم�سجد  جدران  بناء  في  المنحوتة  ال�سخمة  المرجانية 
هند�سية  باأ�سكال  زخرفت  والتي  والخارج،4  الداخل  من 
هذا  واأر�سياته،  الم�سجد  ودعامات  نباتية،  وعنا�سر 
في  الأخ�ساب  من  مختلفة  اأنواع  ا�ستخدام  اإلى  بالإ�سافة 

اأبواب واأ�سقف الم�سجد.5

الم�سجد في عام 1066هـ/ 1656م، كما اأمر من قبل 
ال�سلطان محمد بن عبد اهلل قائد جي�سه لمتابعة البناء في 
548هـ/  عام  في  ُبني  الذي  القديم  الجامع  الم�سجد 
ا اأن ال�سلطان اأحمد �سهاب الدين  1153م، كما ذكر اأي�سً
في عام 738هـ/ 1338م اأ�سار اإلى قائد جي�سه بالتجديد 

والترميم في هذا الم�سجد.

ويعرف الم�سجد الجامع بماليه بجزر المالديف اليوم 
تيمًنا  الأعظم’؛  تكروفان  ‘محمد  ال�سلطان  م�سجد  با�سم 
من  المالديفي  ال�سعب  اأنقذ  الذي  الوطني  المجاهد  با�سم 

براثن ال�ستعمار البرتغالي.

الو�سف المعماري للم�سجد
فنجد  للم�سجد،  المعماري  للو�سف  وبالن�سبة 
هو  منها  الرئي�سي  اأق�سام،  ثالثة  اإلى  ق�سم  الم�سجد  اأن 
الم�سجد،  موؤخر  ثم  الم�سجد،  �سحن  يليه  القبلة،  اإيوان 

)�سكل 1( م�سقط اأفقي للم�سجد الجامع بماليه بجزر المالديف.
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المرجاني،  الحجر  من  بنيت  اأبيار  اأربعة  وبالم�سجد 
وكانت مخ�س�سة للو�سوء قبل اأداء ال�سلوات.6

اأخرى  محل  حلت  مزولة  الم�سجد  اأمام  وجد  كما 
محمد  ال�سلطان  اإلى  ترجع  اليوم  والموجودة  مندثرة، 

�سم�س الدين اإ�سكندر الثالث 1327هـ/ 1917م.7

من  مقربة  وعلى  الم�سجد  من  الجنوبية  الجهة  وفي 
ي�سار المدخل الرئي�سي تقع مقبرة ال�سلطان اإبراهيم اإ�سكندر 
المقابر  من  مجموعة  تقع  الغربية  الناحية  وفي  الأول، 
وقد  بلدهم،  خدموا  الذين  وال�سالطين  بالأمراء  الخا�سة 

نحتت تلك المقابر و�سواهدها بطريقة في غاية الروعة.8

اإبراهيم  ال�سلطان  عاد  1668م  1078هـ/  عام  في 
اإ�سكندر من مكة بعد اأداء فري�سة الحج، واأمر باإ�سافة مئذنة 
طراز  نف�س  على  المئذنة  تلك  جاءت  وقد  الم�سجد،  اإلى 

ماآذن مكة في ذلك الوقت. )لوحة 2(.

النقو�س الكتابية بالم�سجد
اليوم  المالديف  بجزر  الجامع  الم�سجد  يزخر 
الحجر  على  المنفذة  بالنقو�س  والخارج  الداخل  من 
العربية  باللغتين  اأ�سا�سي  ب�سكل  منفذة  وهي  والخ�سب، 

والمالديفية القديمة.

يد  نق�ست على  فقد  العربية  باللغة  المنفذة  تلك  وعن 
القا�سي الفقيه جمال الدين بن ال�سيخ محمد المهلي، وهي 
الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم،  قراآنية واأحاديث عن  اآيات 
باللغة  بالم�سجد  التاأ�سي�سية  النقو�س  بع�س  �سجلت  كما 
العربية ومنها: نق�س على ي�سار المتجه اإلى المحراب، وهو 
اإلى الم�سجد وقت تاريخ البناء، ويعطي  َذ واأُدمج  ُنفِّ نق�س 
�س في البقعة التي  معلومات عن الم�سجد الأ�سلي الذي اأُ�سِّ

ي�سغلها الم�سجد الحالي اليوم.9 )لوحة 3(.

نق�س  وهو  المحراب،  اإلى  المتجه  يمين  على  واآخر 
ي�سف كيفية بناء الم�سجد الحالي )لوحة 4(.

)لوحة 2( منظر للقبة والمئذنة بالم�سجد.

)لوحة 3( لوحة خ�سبية تقع اإلى ي�سار المحراب بالم�سجد.

)لوحة 4( لوحة خ�سبية تقع اإلى يمين المحراب بالم�سجد.
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فتو�سح  المالديفية  باللغة  المنفذة  النقو�س  تلك  اأما 
م�سمون كلٍّ منها المهام الرئي�سية الخا�سة بالأئمة، وكذلك 
مختلفة  �سلطات  اأو  بمنا�سب  العاملين  بهوؤلء  الخا�سة 
تلك  نفذت  وقد   ،Dhoshun,  Malima مثل:  بالم�سجد 

النقو�س في عام 1068هـ/ 1658م.10

اأما النق�س الذي نحن ب�سدده، فقد تم العثور عليه في 
الم�سجد،  ل�سقف  الترميم  اإجراء عملية  اأثناء  عام 1964م 
البارز،  الحفر  بطريقة  لوحة خ�سبية  منفذ على  نق�س  وهو 
والنق�س مكون من ثالثة اأ�سطر منفذة بخط الن�سخ، توؤكد 
بن  محمد  ال�سلطان  يد  على  بماليه  الجامع  الم�سجد  بناء 
عبد اهلل )1141- 1166م(، واللوحة محفوظة اليوم في 

المتحف القومي بماليه.

ن�س الإن�ساء:11 )لوحة 5(

اأمر ببناء هذا الم�سجد المبارك الجامع هلل تعالى ال�سلطان   -1
درم�س محمد بن عبد اهلل واأخوه )ب�سير؟؟؟( رحمة اهلل 
فبنى  ببنائه  )بقراره؟؟؟(  للوزير  واأمر  اأجمعين  عليهم 
وعّمر رحمة اهلل عليه فو�سل في هذا البلد اأبو البركات.

يو�سف البربري واأ�سلم ال�سلطان على يديه في �سهر ربيع   -2
الآخر �سنة ثمان واأربعين وخم�سماية فقدم واأمر بعمارة 
هذا الم�سجد الجامع هلل عز وجل مولنا ال�سلطان بن 
ال�سلطان �سهاب الدين اأحمد بن اأبي الفتح جالل الدين 

عمر بن �سالح الدين خلد اهلل ملكه واأمر للوزير.

زين الدين علي بن اأبي الفرج ال�سالحي بعمارته فبنى   -3
عمارته  من  وفرغ  و�سكر  اهلل  بحمد  فيه  وقام  وعّمر 
في �سهر ذي الحجة �سنة ثماٍن وت�سعين و�سبعمائة من 

الهجرة النبوية على �ساحبها ال�سالم. 

التعليق على الن�س
يت�سمن الن�س ثالثة اأ�سطر من الكتابة، وي�سير م�سمون 
اإلى اأن بناء الم�سجد كان باأمر من ال�سلطان محمد  الن�س 

ال�سلطان  اأدلى  وقد  1166م(،   -1141( اهلل  عبد  ابن 
عندما  وذلك  والتعمير  البناء  فتم  بالبناء،  للوزير  بقراره 
و�سل اأبو البركات يو�سف البربري في عام 548 هـ، وهو 
داعية اإ�سالمي كما ذكرنا من قبل، وقد اأ�سلم ال�سلطان على 
اهلل  بن عبد  ال�سلطان محمد  اإ�سالم  تاريخ  يده، وقد دون 
الآخر عام 548هـ،  ربيع  �سهر  في  البركات  اأبي  يد  على 
تلي ذلك ق�سة مجيء ال�سلطان �سهاب الدين اأحمد بن اأبي 
اأمر وزيره )زين الدين( علي بن  الفتح جالل الدين الذي 
اأبي الفرج ال�سالحي بعمارته حتى تم ذلك في �سهر ذي 

الحجة من عام 738هـ.

درا�سة تحليلية للن�س من حيث ال�سكل: )�سكل 2(

�سكاًل  متخًذا  خ�سبي  لوح  على  الن�س  كتابات  1-نفذت 
م�ستطياًل بخط الن�سخ، والمنفذة بطريقة الحفر البارز، 

في ثالثة اأ�سطر اأفقية متوازية.

وجاء  الكلمات،  بع�س  ت�سكيل  الخطاط  حاول   -2
معظمها خالًيا من الت�سكيل، اإل اأن الكلمات الم�سكلة 
قام  اأنه  نجد  فمثاًل  الفعلية،  موا�سعها  في  و�سعت 
بر�سم عالمة ال�سدة اأعلى حرف ‘الالم’ الثانية في لفظ 
الجاللة )اهلل( بال�سطر الأول من الن�س، وكذلك اأعلى 
الأول  بال�سطر  )ال�سلطان(  كلمة  في  ‘ال�سين’  حرف 
ا، رغم ظهورها اأعلى حرف ‘النون’ بنف�س الكلمة  اأي�سً
وربما ق�سد ر�سمها اأعلى حرف ال�سين ولكن تراكب 
ظهورها  اإلى  اأدى  ال�سين  حرف  اأعلى  النون  حرف 
العالمة  بنف�س  تكرر  المو�سع  نف�س  اأن  حتى  هكذا، 
على  يدل  مما  الثاني،  بال�سطر  ‘ال�سلطان’  كلمة  في 
ال�سابقة كان �سحيًحا،  الكلمة  العالمة في  اأنه مو�سع 
كما ظهرت عالمة ال�سدة مر�سومة اأعلى عالمة الفتحة 
بال�سطر  )ال�سالحي(  كلمة  في  ‘ال�ساد’  حرف  اأعلى 
‘الميم’  اأعلى حرف  ا  اأي�سً الن�س، ونف�سها  الأخير من 

في كلمة ‘عمر’ بال�سطر الأخير من الن�س.
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الموا�سع  جميع  في  الهمزات  ر�سم  الخطاط  اأهمل   -3
التي  الكلمات  ومن  الن�س،  بكلمات  لها  الم�ستحقة 
اأهمل ر�سم همزاتها: )اأمر، ببناء، اأخوه، اأجمعين، اأبو( 
بال�سطر الأول من الن�س، وكلمات )اأ�سلم، اأمر، اأحمد، 
اأبي( بال�سطر الثاني، وكلمة )اأبي( بال�سطر الأخير من 
الن�س، كذلك اأهمل الخطاط ر�سم عالمات الإعجام 

‘التنقيط’ في معظم كلمات الن�س.

راعى الفنان التنويع في اأ�سكال الحرف الواحد مثل حرف   -4
‘ال�سين’ والذي ظهر مركًبا مبتدًءا في �سورته المحققة في 
كلمة )�سنة( بال�سطر الثاني من الن�س، بينما قام بر�سمه مركًبا 

ا ولكن في �سورته المعلقة في كلمة )�سبعمائة(  مبتدًءا اأي�سً
بال�سطر الأخير من الن�س، كما ر�سم حرف ‘العين’ مركًبا 
بال�سطر  اهلل(  )عبد  كلمة  في  ال�سادية  �سورته  في  مبتدًءا 
الأول من الن�س، بينما قام بر�سمه في �سورته المدغمة في 
كلمة )عمارته( بال�سطر الثالث من الن�س، كما ظهر حرف 
في حالته المركبة المتو�سطة في �سورته الم�سقوقة  ‘الهاء’ 
في كلمة )عليهم( بال�سطر الأول، بينما ظهر نف�س الحرف 
�سكل حرف  متخًذا  كان  لو  وكما  مختلفة  ب�سورة  ولكن 
)الهجرة(  كلمة  في  وذلك  الملوزة،  �سورته  في  ‘الميم’ 

بال�سطر الأخير من الن�س. )�سكل 3(.

)لوحة 5( لوحة خ�سبية تم العثور عليها عند اإجراء عمليات الترميم للم�سجد عام 1964م، ومدون عليها النق�ش التاأ�سي�سي للم�سجد.
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ا�ستمل الن�س على بع�س الأخطاء الإمالئية، منها ر�سم   -5
كلمة )عبد اهلل( بال�سطر الأول من الن�س؛ حيث ر�سم 
تليها  التي  بالالم  ملتحمة  الكلمة  من  الأولى  الألف 
في  الحال  وكذلك  األف،  ولي�س  ‘لم’  وكاأنها  فبدت 
هكذا  ر�سمها  فقد  الثاني،  بال�سطر  )الآخر(  كلمة 
وقع  كذلك  )الآخر(،  تكتب  اأن  وال�سحيح  )لالخر( 
)ببنائه(  كلمة  ر�سم  عندما  اآخر  خطاأ  في  الخطاط 
الياء  على  الهمزة  ر�سم  اأبدل  حيث  الأول؛  بال�سطر 
كذلك  )ببنايه(،  هكذا  ور�سمها  الياء  اأ�سفل  بنقطتين 
اأخطاأ عند ر�سمه لكلمة )فبنا( بال�سطر الأول وال�سحيح 

بال�سطر   الحجة(  )ذي  كلمة  وفي  )فبنى(،  تكتب  اأن 
كلمة  في  الألف  ر�سم  يتجاهل  نجده  حيث  الأخير؛ 
)الحجة( وكاأنه عمد اإلى ر�سمها كما تنطق، ور�سمها 
هكذا )ذي ل حجة(، كما اأنه اأغفل ر�سم حرف الهاء 

في كلمة )�سكره( بال�سطر الأخير من الن�س.

باإدماج كلمتين في ر�سم واحد، كما في  6-قام الخطاط 
كلمتي )اأحمد، بن( بال�سطر الثاني من الن�س، وكلمتي 
ا، وفي كلمة )الدين(؛  اأي�سً )عمر، بن( بال�سطر الثاني 
حيث اأدمج المقطع الثاني من الكلمة بمقطعه الأول، 
والكلمات  بل  الكلمات  حروف  اأن  يالحظ  كما 

)�سكل 2( تفريغ للن�ش التاأ�سي�سي للم�سجد.
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ذلك:  ومثال  بع�سها،  فوق  متراكبة  ر�سمت  نف�سها 
بال�سطر  بن(  و)محمد،  تعالى(،  )هلل،  كلمتي  ر�سم 
الأول، وكلمتي )اأربعين، وخم�سمائة( بال�سطر الثاني 

من الن�س.

تحليل الن�س من حيث الم�سمون
على  المالديف  بجزر  الجامع  الم�سجد  نق�س  ُيعد 
على  لحتوائه  نظًرا  التاريخية؛  الأهمية  من  كبير  جانب 
العديد من الم�سامين المختلفة، والتي تنوعت مابين اأ�سماء 
تلك  تاريخ  الم�سجد، وتحديد  بعمارة وتجديد  قاموا  من 
العمارة، بالإ�سافة اإلى احتوائه على عدد من الألقاب ونرد 

تف�سيل ذلك فيما يلي:

ال�سلطان محمد بن عبد اهلل )548هـ/  اأن  الن�س  اأكد   -1
وذلك  الم�سجد،  هذا  ببناء  اأمر  من  هو  1553م( 

باإ�سداره اأمًرا لوزيره لبناء الم�سجد.

الهامة  التاريخية  المعلومات  اإحدى  الن�س  ت�سمن   -2
التي ُتَعدُّ ت�سجياًل لالأحداث التاريخية في تلك البقعة 
من الأر�س األ وهي مجيء الداعية الإ�سالمي ال�سيخ 
المالديف،  جزر  اإلى  البربري  يو�سف  البركات  اأبي 
هذا  وبف�سل  الإ�سالم،  يعرفون  اأهلها  يكن  لم  والتي 
ال�سيخ الجليل تحول �سلطان البالد محمد بن عبد اهلل 
واأهلها اإلى الإ�سالم وذلك في عام 548هـ، وقد اأكد 

الن�س ذلك.

ورد بال�سطر الأول من الن�س كلمة )درم�س( م�سبوًقا   -3
اهلل’،  عبد  بن  ‘محمد  ا�سم  وتالها  ‘ال�سلطان’،  بلقب 
ال�سلطان  ا�سم  اأن )درم�س( هو  اإلى  وبالبحث تو�سلنا 
محمد بن عبد اهلل �سلطان جزر المالديف قبل اعتناقه 

الإ�سالم؛ حيث كان يدعى ‘درم�س كويمال كالو’12.

الم�سطلحات  اأحد  الن�س  من  الأول  بال�سطر  ورد   -4
مما يوؤكد اأن الم�سجد  المعمارية ‘الم�سجد الجامع’، 
م�سجًدا  كان  واإنما  بالمدينة  م�سجد  مجرد  يكن  لم 

جامًعا تقام فيه �سالة الجمعة.

اأبي  بن  اأحمد  الدين  �سهاب  ال�سلطان  اأن  بالن�س  ورد   -5
بجزر  الجامع  الم�سجد  وتجديد  بعمارة  قام  الفتح 
اإلى  بذلك  بالقيام  اأمًرا  باإ�سداره  وذلك  المالديف، 
وزيره، وذلك في �سهر ذي الحجة من عام 798هـ، 
وبالرجوع اإلى اللوحة الخ�سبية التي كانت مثبتة على 
ي�سار المحراب بجدار القبلة، نجد اأن عمارة الم�سجد 
�سهر  في  اأحمد تمت  الدين  �سهاب  ال�سلطان  يد  على 
الحجة من عام 738هـ ولي�س عام 798هـ كما  ذي 
ورد بهذا النق�س، ومن هذا يت�سح لنا اأن الخطاط وقع 
فر�سمها  ‘ثالثين’  لكلمة  ر�سمه  عند  اإمالئي  خطاأ  في 
ي�سار  على  باللوحة  التاريخ  ورد  ح�سبما  ‘ت�سعين’، 
بكل  الهندية  الح�سابية  بالأرقام  والمدون  المحراب 

ا ما اأكدته الم�سادر التاريخية. و�سوح، وهذا اأي�سً

)�سكل 3( جدول يو�سح تنوع اأ�سكال الحروف الواحدة للن�ش التاأ�سي�سي للم�سجد.
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التي تدل على  العديد من الألقاب  الن�س على  ا�ستمل   -6
مكانة ال�سلطان وهي:

ال�سالطة   من  اللغة  في  وال�سلطان  ال�سلطان:   -
قراآنية  اآيات  في  اللفظ  ورد  كما  ‘القهر’،  بمعنى 
تعالى:  قال  والبرهان’،13  ‘الحجة  بمعنى  عديدة 
‘وما كان له عليهم من �سلطان اإل لنعلم من يوؤمن 
حجة  لأنه  بالحجة؛  ال�سلطان  و�سمي  بالآخرة’، 
لفظ  كان  كما  له،14  النقياد  يجب  الرعية  على 
من  الحاكم  اإلى  ي�سير  الفقه  كتب  في  ‘ال�سلطان’ 

حيث هو ولو كان قا�سًيا.15

ال�سيد،  على  اللغة  في  يطلق  المولى  مولنا:   -
اإلى  المنت�سب  وعلى  والعتيق،16  المملوك  وعلى 
قبيلة، وقد ا�ستعمل بمعنى ال�سيادة اأحياًنا، وبمعنى 
الحالتين  كلتا  في  وهو  اأخرى،  اأحياًنا  النتماء 
�سبيل  على  للكلمة  الأ�سلي  المعنى  من  م�ستق 
الكناية، وكلمة ‘مولنا’ هي لقب ‘مولى’ م�ساًفا 

اإليه �سمير جمع المتكلم.17
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