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القاهرة  مدينة  جنوب  الأحمر،  الدرب  منطقة  في  الوزير 
الأمثلة  / 1346 - 1347م(،8 ومن  )747 - 748هـ 
�شاركت  والتي  ال�شكل  الهند�شي  الكوفي  للخط  الأخرى 
كحلية كتابية في اإحداث تاأثير جمالي منح المبنى �شموًخا 
مدر�شة  مدخل  كتلة  في  الرائعة  النماذج  تلك  وروعة 
ال�شلطان ح�شن - اأثر رقم )133( - والمطلة على ميدان 
�شالح الدين )757 - 764هـ / 1356 - 1362م(،9 
اأما النموذج ال�شابع فقد ُحليت به  جنوب مدينة القاهرة، 
دائر رقبة القبة ال�شمالية ب�شريح ال�شلطانية )المعروفة بالتربة 
 ،)288( رقم  اأثر   - �شمرا(  خوند  خانقاه   - ال�شلطانية 
)289( - بقرافة المماليك )757 - 762هـ / 1356 - 
1360م(.10 لوحات رقم )10(، )11( اأ ، ب ،  )12( 

اأ ، ب.

المربع  الهند�شي  الكوفي  الخط  لنماذج  بالن�شبة  اأما 
المماليك  دولة  ع�شر  بمن�شاآت  كتابية  حلية  مثلت  والتي 
قبلة  بجدار  المربع  الهند�شي  الكوفي  الخط  الچراك�شة: 
رقم  اأثر   - غراب  بن  الدين  �شعد  وخانقاه  مدر�شة  اإيوان 
)312( - المعروفة بزاوية �شعد الدين بن غراب - زاوية 
ابن العربي، في �شارع بور�شعيد بدرب الجماميز، جنوب 
1406م(   -  1400  / 808هـ   -  803( القاهرة  مدينة 
)11(، والنموذج الآخر ب�شدر حجر مدخل مدر�شة وخانقاه 

اأثر رقم )35( -  الأمير جمال الدين يو�شف الأ�شتادار - 
القاهرة  مدينة  �شمال  الجمالية  في  التمبك�شية  ب�شارع 
)811 هـ / 1408م( )12(، اأما النموذج الثالث في عمائر 
رائعة  عدة  نماذج  يمثل  الذي  فهو  بالقاهرة  الچراك�شة 
وبديعة بخارج وداخل جامع الموؤيد �شيخ المحمودي - 
اأثر رقم )190( - بداخل باب زويلة )818 - 823هـ / 
1415 - 1420م(13 - لوحة رقم )13( اأ ، ب، بالإ�شافة 
اأثر رقم  اإلى جانبي حجر مدخل البيمار�شتان الموؤيدي - 
823هـ/   -  821( �شيخ  الموؤيد  لل�شلطان   -  )257(
�شارع  المتفرعة من  الكومي  ب�شكة  1418 - 1420م( 

الأ�شكال  الهند�شي  الكوفي  الخط  �شاع 
القاهرة  عمائر  في   1)Geometrical Kufic Forms(
الدينية في ع�شر دولتي المماليك البحرية )648 - 784هـ/ 
923هـ/   -  784( والچراك�شة  1382م(   -  1250
1382 - 1517م(؛2 بحيث َمَثَل حلية كتابية بديعة ورائعة 
الجدران  المداخل وحجورها، ف�شاًل عن  بها كتل  ازدانت 
الداخلية والوزرات والمحاريب، بالإ�شافة لى الم�شغولت 
الحائطية  والدواليب  الم�شربيات  في:  ممثلة  الخ�شبية3 

)الكتبيات( والمنابر، والتي من نماذجها الباقية:

الملك  ال�شلطان  قبة  في  نماذجه  اأولى  ظهرت  ما 
اأثر   - ال�شالحي  الألفي  قالوون  الدين  �شيف  المن�شور 
رقم )43( - �شمن مجموعته البنائية )683 - 684هـ / 
1284 - 1285م( بالنحا�شين في منطقة الجمالية �شمال 
مدينة القاهرة،4 ثم في تحلية ع�شادتي )جانبي( المحراب 
بوزرة جدار القبلة في قبة زين الدين اأبي المحا�شن يو�شف، 
�شمن مدر�شته ب�شارع القادرية5 في القرافة ال�شغرى )قرافة 
الإمام ال�شافعي( - اأثر رقم )172( - اأما النموذج الثالث 
الوزرة  به  ازدانت  فقد  )المربع(  الهند�شي  الكوفي  للخط 
الدين  ال�شلطان الملك المظفر ركن  الرخامية بجدران قبة 
بيبر�س الجا�شنكير، والملحق بخانقاته في �شارع الجمالية 
)706 - 709هـ / 1306 - 1309م( - اأثر رقم )32(.6

ذلك  بعد  ال�شكل  الهند�شي  الكوفي  الخط  ظهر  وقد 
�شمن عمائر ع�شر دولة المماليك البحرية بحيث ازدانت 
به الوزرة الرخامية التي غطت جدران رواق القبلة بم�شجد 
الأمير الُطنبغا المارداني - اأثر رقم )120( - ب�شارع التبانة 
بالدرب الأحمر في القاهرة )739 - 740هـ / 1339 
بجدار  ظهر  فقد  الخام�س  النموذج  اأما   7، 1340م(   -
الجو�شق  اأ�شفل  الخطيب  جل�شة  ظهر  يمثل  بحيث  القبلة 
النا�شري  �شنقر  اآق  الأمير  بجامع  الرخامي  للمنبر  العلوي 
)المعروف با�شم جامع اإبراهيم اأغا م�شتحفظان - الجامع 
باب  �شارع  في  والواقع   -  )123( رقم  اأثر   - الأزرق( 
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النموذج  اأما  القاهرة،14  مدينة  جنوب  المحجر،  �شكة 
الرئي�س بم�شجد  الرابع فقد ُحلي به �شدر حجر المدخل 
المعروف   -  )107( رقم  اأثر   - الزمام  كافور  الأمير 
بحارة  والواقع  / 1425م(  هـ  الزمامية )829  بالمدر�شة 
القاهرة)15(،  مدينة  جنوب  الغورية،  بمنطقة  قدم  خو�س 
والخام�س ب�شدر حجر المدخل الرئي�س اإلى مدر�شة الأمير  لوحة 10)اأ، ب(: كتابات كوفية هند�صية مربعة بقبة المن�صور قالوون

لوحة 11)اأ، ب(: كتابات كوفية هند�صية مربعة ومراآتية من جامع الطنبغا 
المارداني بالقاهرة 
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في  المنجلة  ب�شارع   - رقم )192(  اأثر   - ال�شاقي  فيروز 
درب �شعادة )830 هـ / 1426 - 1427م( .16

التي  الأخرى  الچرك�شية  المملوكية  العمائر  ومن 
حجر  �شدر  )المربع(  الهند�شي  الكوفي  بالخط  ازدانت 
اأثر   - الأ�شرفي  الأمير جاني بك  بجامع  الرئي�س  المدخل 
�شارع  الجنابكية، في  رقم )119( - والمعروف بجامع 
 -  1426  / )830هـ  القاهرة  مدينة  جنوب  المغربلين 
الأمير  م�شجد  حجر  �شدر  اإلى  بالإ�شافة  1427م(،17 
الجمالي يو�شف - اأثر رقم )178( - والمعروف بالمدر�شة 
1453م(،   -  1452  / 857هـ   -  856( ال�شاحبية 
والواقع ب�شارع ال�شلطان ال�شاحب بالحمزاوي الكبير في 
حجر  �شدر  عن  ف�شاًل  القاهرة،18  مدينة  جنوب  الأزهر، 
الدوادار  الأ�شرفي  بردبك  الأمير  بجامع  الرئي�س  المدخل 
البردبكية  المدر�شة  با�شم  المعروف   -  )25( رقم  اأثر   -

1454م(   / 859هـ   -  858( بردبك،  ابن  جامع  اأو 
مدينة  �شمال  الح�شين  م�شجد  تجاه  الغالم  اأم  �شارع  في 
من  النوع  لهذا  الرائعة  الأخرى  النماذج  ومن  القاهرة،19 
الخ�شب  على  المنفذة  ولكن  ال�شكل  الهند�شية  الكتابات 
واجهة  يغ�شى  الذي  الخرط  الخ�شبي  الحجاب  حلية  في 
مدر�شة  �شحن  اإلى  الموؤدي  الم�شتطيل  بالمجاز  المزملة 
اأثر رقم )99( - )877 -  قايتباي -  الأ�شرف  ال�شلطان 
879هـ / 1472 - 1474م( بقرافة )�شحراء( المماليك 
على  منفًذا  ذلك  بعد  ظهر  ثم  القاهرة،20  مدينة  جنوب 
الرخام بالوزرة الرخامية الملونة بجدران قبة الأمير الكبير 
ي�شبك الدوادار الأ�شرفي )الأمير ي�شبك من مهدي( - اأثر 
 881( القاهرة  مدينة  �شمال  القبة،  بكوبري   -  )4( رقم 
لوحة رقم )14(،  / 1476 - 1477م(21   هـ   882 -
كما ظهر الخط الكوفي الهند�شي )المربع( منفًذا بالحجر 
الجيري الم�شقول البارز بروًزا كبيًرا عن م�شتوى الأر�شية 
الغائرة بمناطق انتقال مئذنة م�شجد ال�شلطان اأبي العال - 
القاهرة  مدينة  غرب  بولق،  بمنطقة   -  )340( رقم  اأثر 
)890هـ / 1485م(،22 واأخيًرا الألواح الرخامية الأربعة 
بحنية وجانبي محراب خانقاه ال�شلطان الأ�شرف قان�شوه 
الغوري - اأثر رقم )67( - والمعروف بالخانقاه الغورية 
)908 - 910هـ / 1503 - 1505م( عند التقاء �شارعي 

المعز لدين اهلل والأزهر،23 جنوب مدينة القاهرة.

 - ال�شكل  الهند�شي  الكوفي  الخط  ا�شتمر24  وقد 
�شرق  من  م�شر  على  وافًدا  �شلچوقًيا  تاأثيًرا  يمثل  والذي 
القاهرة  مدينتي  بعمائر  الظهور  في   - الإ�شالمي25  العالم 
 / 1213هـ   -  923( العثماني  الع�شر  في  والإ�شكندرية 
1517 - 1798م(، اإلى جانب غيرهما من اأقاليم م�شر 
الح�شر:  المثال ل  �شبيل  الأمثلة على  الأخرى، ومن هذه 
الح�شوة المربعة الحجرية اأ�شفل القو�س الجانبي )الري�شة( 
الأيمن من العقد ثالثي الف�شو�س )المدائني( اأعلى حجر 
مدخل جامع الأمير عبد الرحمن كتخدا المعروف بجامع 

لوحة 12)اأ، ب(: كتابات كوفية هند�صية من مدر�صة ال�صلطان ح�صن
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رقم )40(  اأثر   - / 1545م(  المطهر )1158هـ  ال�شيخ 
ال�شرقي  الفاطمي  الق�شر  مطبخ  )مو�شع  ال�شاغة  باأول   -
الكبير( على ي�شار المار في �شارع المعز لدين اهلل )�شارع 
القائد  جوهر  �شارع  مع  تقاطعه  عند  �شابًقا(  الخروجية 
اللوح  اإلى  بالإ�شافة  �شابًقا(،26  الجديدة  ال�شكة  )�شارع 
الأمير  و�شعه  الذي  الرخامي  المحراب  بجوار  الرخامي 
عبد الرحمن كتخدا 27 في زيادته بالجامع الأزهر ال�شريف 
)1167هـ / 1753م( - اأثر رقم )97(. ويالحظ ظهور 
الم�شرية الأخرى،  المدن  اأخرى عديدة بم�شاجد  نماذج 

مثل محافظة البحيرة، وفوة، ور�شيد.28

الكوفي  الخط  لنماذج  ال�شابق  العر�س  خالل  ومن 
الكوفية  الكتابة  نوعية  انت�شار  يت�شح  ال�شكل  الهند�شي 

ال�شكل  بداخل  والمرتبة  الزوايا  قائمة  الحروف  ذات 
الهند�شية  ‘الكتابة  با�شم  ُيعرف  ما  وهو  المربع،  الهند�شي 
 Square Geometrical( المربع’  ‘الكوفي  اأو  المربعة’ 
الكوفية  للكتابة  بالن�شبة  اأما   ،)Kufic Inscriptions
ال�شكل  بداخل  والمرتبة  الزوايا  قائمة  الحروف  ذات 
الكوفية  ‘الكتابة  با�شم  ُيعرف  ما  اأو  الم�شتطيل،  الهند�شي 
 Oblong( الم�شتطيل’  ‘الكوفي  اأو  الم�شتطيلة’  الهند�شية 
ندرة  فيالحظ   )Geometrical Kufic Inscriptions
الدينية  القاهرة  عمائر  في  تتجاوز  لم  اإنها  بل  نماذجه، 
وربما  الواحدة،  اليد  اأ�شابع  عدد  المملوكي  الع�شر  في 
يكون ذلك هو ال�شبب في خلط الكثير من دار�شي الآثار 
الإ�شالمية بين هذين النوعين، ف�شاع بينهم م�شطلح واحد 

لوحة 13)اأ، ب(: كتابات كوفية هند�صية بجامع الموؤيد �صيخ بالقاهرة
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دارج هو ‘الكوفي المربع’ )Square Kufic( والذي ُيطلق 
خطاأً على كل اأنواع الخط الكوفي قائم الزوايا في اأ�شكاله 
والمخم�س  والمثلث  )الم�شتطيل  المختلفة  الهند�شية 

والم�شد�س والمثمن والنجمي(.29

الم�شتطيل  الهند�شي  الكوفي  الخط  نماذج  عن  اأما 
)الكوفي الم�شتطيل( في عمائر القاهرة الدينية فقد اأرجعها 
المماليك  دولة  ع�شر  اإلى  الحليم  عبد  �شامي  المرحوم 
1517م(،   -  1382  / 923هـ   -  784( الچراك�شة 
ويتمثل في: الق�شم العلوي من اللوحين الرخاميين بو�شع 
اأفقي، اأعلى العتب بواجهة الباب الذي يقع في نهاية الممر 
نهاية  واإلى  ال�شحن،  اإلى  المو�شل  المجاز(   - )الدهليز 
�شيخ  الموؤيد  بجامع  القبلة  اإيوان  من  ال�شمالي  الجانب 
1504م(   -  1503  / 910هـ   -  908( المحمودي 
رقم  لوحة   - حاليٍّا30  ال�شيدات  م�شلى  اإلى  الموؤدي   -
يمثالن  العلويين  الق�شمين  هذين  اأن  ويالحظ  )13ب(. 
القمر’  ‘�شورة  من  اآيتين  يمثل  قراآني  لن�س  الب�شملة  عبارة 
منفذ اأ�شفلهما على باقي كل لوحة، ولكن بكتابة هند�شية 
الدقيق  الهند�شي  الت�شميم  كوفية مربعة،31 وقد تكرر هذا 
- الذي يجمع بين ال�شكلين المربع والم�شتطيل، ف�شاًل عن 
نوعي الكتابة الهند�شية ال�شكل ‘الكوفي المربع’ و‘الكوفي 
دولة  ع�شر  عمائر  اأحد  في  واأخيرة  ثانية  مرة  الم�شتطيل’ 
المماليك الچراك�شة وذلك في اللوحين اأعلى �شدر حجر 
المدخل الرئي�س بجامع الأمير الجمالي يو�شف )856 - 
بالمدر�شة  والمعروف  1453م(،   -  1452  / 857هـ 
ال�شاحبية بالأزهر، وتحديًدا على يمين وي�شار �شدر حجر 

هذا المدخل.32

اأما النموذج الآخر للخط الكوفي الهند�شي الم�شتطيل 
فقد ظهر على لوحة من الرخام الأبي�س محفوظة بمتحف 
عبارة  عليها  ت  وُنِق�شَ القاهرة،  مدينة  في  اأندر�شون  جاير 
الجرك�شي  الع�شر  خالل  كذلك  وظهرت  ‘الب�شملة’، 
ولكنها  ال�شكل  الم�شتطيل  الخط  هذا  من  اأخرى  نماذج 

ح�شوة  �شكل  في  فظهرت  الخ�شب،  مادة  على  منفذة 
ببولق  العال  اأبو  ال�شلطان  منبر  بواجهة  م�شتطيلة  خ�شبية 
)890هـ / 1485م( ،33 كما ظهرت كذلك اأعلى واجهة 
خزانة حائطية خ�شبية مطعمة بال�شن والزرن�شان؛34 لحفظ 
الم�شاحف )كتبية( تقع بالق�شم ال�شمالي ال�شرقي )البحري( 
من اإيوان القبلة بمدر�شة الغوري �شمن مجموعته بالغورية 
)908 - 910هـ / 1503 - 1504م(، في و�شع اأفقي، 
مكتوب عليه: ‘اإنه لقراآن كريم في كتاب مكنون ل يم�شه 

اإلى المطهرون’35. لوحة رقم )15(.

الكوفية  الكتابة  الأحيان كانت  بع�س  في  اأنه  ويالحظ 
ال�شكل  بداخل  والمرتبة  الزوايا  قائمة  الحروف  ذات 
الهند�شية  الكوفية  بالكتابة  ُيعرف  ما  اأو  المربع  الهند�شي 
المربعة )كوفي مربع( ُتنظم في داخل تكوينات اأو لوحات 
م�شتطيلة، كما في اللوحات الثماني الم�شتطيلة ال�شكل في 
و�شع راأ�شي بالوزرة الرخامية التي تك�شو )تغ�شى( جدران 
القبة ال�شريحية لل�شلطان المن�شور قالوون �شمن مجموعته 
البنائية بالنحا�شين )683 - 684هـ / 1284 - 1285م( 
- اأثر رقم )43( - والتي ُنظمت كتاباتها في داخل ثمانية 
م�شتطيالت، يحيط بكل منها اإطار زخرفي �شمكه حوالي 
لوحة  كل  بداخل  ُن�شقت  قد  كتاباتها  اأن  غير  �شم(،   12(
م�شتطيلة من اللوحات الأربع بالجدارين الجنوبي ال�شرقي 
بواقع   - له(  )المواجه  الغربي  وال�شمالي  القبلة(  )جدار 
لوحتين بكل جدار - بحيث ت�شتمل على ثالث وحدات 
مربعة - بدون اأي فوا�شل تحدد كل مربع - وتكررت في 
كل وحدة مربعة منها ا�شم الر�شول )�س( ب�شيغة )محمد( 
الأربع  اللوحات  في  اأما  مرات(،  )اأربع  تربيعي  �شكل  في 
الغربي  والجنوبي  ال�شرقي  ال�شمالي  بالجدارين  الأخرى 
فقد ُن�شقت كتابة )محمد( بداخل كل لوحة م�شتطيلة منها 
بحيث ت�شتمل على وحدتين مربعتين - بدون اأي فوا�شل 
ا�شم  منها  وحدة  كل  في  وتكررت   - مربع  كل  تحدد 
الر�شول )�س( في �شكل رباعي كذلك.  لوحة رقم )10(.
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ومما �شبق يت�شح ندرة نماذج الخط الكوفي الهند�شي 
الم�شتطيل في عمائر القاهرة الدينية في الع�شر المملوكي، 
وقد ا�شتمرت هذه الندرة كذلك في عمائر الع�شر العثماني 
لم  حيث  1897م(؛   -  1517  / 1213هـ   -  923(
اأربعة  اإل  الباحث -  اإليه  تو�شل  ما  منها - بح�شب  يظهر 
نماذج بجامع البرديني في الداودية )1025- 1038 هـ/ 
1616 - 1629م( - اأثر رقم )201( - اإلى جانب اأربعة 

نماذج اأخرى بالخط الكوفي الهند�شي المربع. 

اأما المثال الثاني فقد ظهر في مدينة الإ�شكندرية بواجهة 
ال�شهير  المغربي  عبيد  الحاج  بن  اإبراهيم  الحاج  م�شجد 
تربانة  اإبراهيم  بجامع  والمعروف  ‘بتربانة’،  الكريم  ن�شبه 
)1097 هـ / 1685م( - اأثر رقم )1( بمدينة الإ�شكندرية 
- بالجزيرة الخ�شراء في الميناء ال�شرقي بالقرب من جمرك 
ديوان الثغر )�شارع فرن�شا حاليٍّا(، في ثالثة موا�شع متنوعة 
ال�شكل  مربع  بين هند�شي  ما  الهند�شي  الكوفي  الخط  من 

المدخل،  حجر  ب�شدر  وذلك  ال�شكل،36  م�شتطيل  واآخر 
باب  فتحة  يعلو  الذي  الم�شتقيم  العتب  اأعلى  وتحديًدا 
ال�شارع، وهم:  والمطل على  للجامع  الخارجي  الدخول 
المو�شع الأول: يمين الواقف اأمام المدخل، ون�س كتابته 
الجزء الأول من عبارة التوحيد ‘ن�س ال�شهادتين’، ب�شيغة: 
‘ل اإله اإل اهلل’ بالكوفي المربع، اأما الن�شف الآخر من تلك 
العبارة في�شغل المو�شع الثاني، والواقع ي�شار الواقف اأمام 
المربع،  بالكوفي  اهلل’،  ر�شول  ‘محمد  ب�شيغة:  المدخل، 
ومنفذة بالطوب المنجور )المحروق مرتين(، اأما المو�شع 
ولكنه  ال�شابقتين،  الكتابيتين  الح�شوتين  فيتو�شط  الثالث: 
اأنها  اإذ  الكتابة  عليها  المنفذة  المادة  في  عنهما  يختلف 
منفذة بطريقة خرط خ�شب، كما يختلف كذلك في ن�س 
ا قراآنًًّا، ب�شيغة: ‘ادخلوها ب�شالم  الكتابة؛ اإذ اإنها تمثل ن�شًّ
اآمنين’،37 اإلى جانب الختالف في نوع الكتابة كذلك اإذ 

انها هنا بالخط الكوفي الم�شتطيل. لوحة رقم )16( .

لوحة 15: كتابات كوفية هند�صية بمحراب خانقاه قن�صوه الغوري بالقاهرةلوحة 14: كتابات كوفية هند�صية مربعة بقبة ي�صبك بن مهدي بالقاهرة
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الكوفي  الخط  اأمثلة  من  الثالث  للمثال  بالن�شبة  اأما 
الهند�شي الم�شتطيل فقد ظهر كذلك في مدينة الإ�شكندرية 
ميرزا  جوربجي  الباقي  عبد  الحاج  بم�شجد  وذلك 
)1171هـ / 1758م( - اأثر رقم )5( بمدينة الإ�شكندرية 
اأماكن  قرب  حاليٍّا(  الميدان  )�شارع  الميدان  بخط   -
الخواجا تربانة ووكالة ال�شيخ حمزة - اأثر رقم )6( بمدينة 
وعلى  عدة  موا�شع  في  ظهوره  ويالحظ   - الإ�شكندرية 
فيما  تتمثل  وهي  الجامع،  بهذا  ومتنوعة  مختلفة  مواد 
يلي: مو�شع من خرط خ�شب بنافذة �شدر حجر المدخل 
الم�شتطيل  بالكوفي  منفذ  ال�شرقي،  الجنوبى  الخارجي 
ن�شه: ‘اهلل كافي’ - لوحة رقم )17( اأ -  ومو�شعين اآخرين 
من خرط خ�شب كذلك ولكنهما اأكبر حجًما، بواقع �شباك 
يقع على يمين المدخل الرئي�س الموؤدي اإلى داخل الجامع، 
واآخر عن ي�شاره، ون�شهما عبارة التوحيد في خم�شة �شطور 
كالتالي: ‘ل اإله اإ / ل اهلل / محمد / ر�شو / ل اهلل’ - لوحة 

المنطقة  فيتمثل في  الرابع  المو�شع  اأما  رقم )17( ب -  
المحراب،  طاقية  ت�شبق  والتي  المحراب،  حنية  من  العليا 
الرخام.  على  منفذة  ولكنها  التوحيد  عبارة  نف�س  ون�شها 

لوحة رقم )18( اأ .

المتعددة فقد ُنفذت على  وبالن�شبة للموا�شع الأخرى 
المنبر الخ�شبي من خالل التطعيم بال�شدف والعظم الأبي�س 
- طبًقا لن�س وثيقة الوقف - في �شكل ح�شوتين م�شتطيلتين، 
بواقع ح�شوة يمين وي�شار اأ�شفل المقرن�شات التي تتوج باب 
المقدم )�شدر الباب(، ون�شهما: عبارة التوحيد، كما ت�شغل 
كو�شتي العقد الذي يتوج فتحة باب المقدم كتابات اأخرى 
بالخط الكوفي الهند�شي الم�شتطيل؛ منها: ح�شوة م�شتطيلة 
في و�شع راأ�شي، عليها ن�س يمثل اقتبا�ًشا قراآنًيا من خم�شة 
�شطور، ن�شه: ‘ن�شر من / اهلل وفتح / قريب وب�شر / الموؤمنين 
/ يا محمد’، وذلك بطرف كل كو�شة من الكو�شتين اليمنى 

جوربجي لوحة 16: كتابات كوفية هند�صية بجامع اإبراهيم تربانة بالإ�صكندرية الباقى  عبد  بجامع  هند�صية  كوفية  كتابات  ب(:  17)اأ،  لوحة 
بالإ�صكندرية
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والي�شرى، كما توجد ح�شوة اأخرى بداخل كل كو�شة، في 
�شكل م�شتطيل ولكنه �شغير وفي و�شع اأفقي، ويحتوي على 
�شطرين: العلوي ن�شه عبارة التوحيد، وال�شفلي ن�شه اقتبا�س 
يمين  بالكو�شة  وذلك  كان’،38  اهلل  ‘ما�شا  ب�شيغة:  قراآني، 
الواقف اأمام باب المقدم، اأما مثيلتها بالكو�شة الي�شرى فقد 
بالخط  ولكن  الم�شتطيل  الهند�شي  الكوفي  بالخط  ُكتبت 
المثنى )الكتابة المنعك�شة - الكتابة المراآتية(، وهو ما يمثل 
نموذًجا فريًدا ورائًعا، هو المثال الثالث له بم�شر الإ�شالمية 
بعد الأول بجامع الُطنبغا ثم الثاني بجامع البرديني مو�شوع 
اأ،  مكرر   )4(  ،)4( اأرقام  لوحات   - والبحث  الدرا�شة 
اأ، )18( ب . وفيما يلي درا�شة تف�شيلية  ب، )5(، )11( 
 - البرديني39  بجامع  ال�شكل  الهند�شية  الكوفية  للكتابات 

مو�شوع الدرا�شة .

الكتابات الكوفية الهند�شية ال�شكل بجامع البرديني

�َشيََّد هذا الجامع - اأثر رقم )201( -  الخواجا40 كريم 
 / )1025 - 1038هـ  ال�شافعي  البرديني  اأحمد  بن  الدين 
1616 - 1629م(، وهو يقع في �شارع الداودية41 )درب 
�شفية  الملكة  جامع  من  ال�شمال  اإلى  �شابًقا(،42  الفواخير 
بمنطقة   -  )200( رقم  اأثر   - 1610م(   / هـ   1019(
تحفة  يعد  وهو  القاهرة،  مدينة  جنوب  الأحمر،  الدرب 
معمارية م�شبوغة بال�شبغة المملوكية؛ اإذ اإن كل من يرى هذا 
الجامع ومخططه دون اأن يقراأ نق�شه التاأ�شي�شي الموؤرخ له، 
فاإنه ُيرجع بناءه اإلى اآخر فترات الع�شر المملوكي؛ وذلك لما 
اإلى  بالإ�شافة  الإن�شائية  المعمارية  العام وعنا�شره  لمخططه 
حلياته الزخرفية من التاأثيرات المحلية المملوكية الموروثة، 
ممثلة في التخطيط المكون من درقاعة مغطاة، يتعامد عليها 
اإيوان القبلة،43 ف�شاًل عن �شدلة  من الجهة الجنوبية ال�شرقية 
تتعامد  الرئي�س بحيث  بابه  الداخل من  ي�شار  اإلى  تقع  لطيفة 
لها، كما يالحظ  الغربية  ال�شمالية  الجهة  من  الدرقاعة  على 
مطعمة  رائعة  رخامية  بوزرة  الجامع  هذا  جدران  ك�شوة 
بال�شدف في اأجزاء عدة منها،44 وتزدان بح�شوات م�شتطيلة 
تحتوي على اأطباق نجمية اثني ع�شرية واأجزائها، اإلى جانب 
اإلى  بالإ�شافة  المتنوعة،  الهند�شية  الزخارف  من  غيرها 
الع�شر  المحاريب في  اأروع  يعد من  بديع  محراب رخامي 
المملوكي  الع�شر  في  لنماذجه  امتداًدا  ويمثل  العثماني، 
تحفة  يعد  والذي  الخ�شبي  المنبر  جانب  اإلى  الچرك�شي، 
واٍلثني  الع�شري  النجمي  بالطبق  كذلك  مزخرفة  خ�شبية 
المتنوعة،  الخرط  اأعمال  عن  ف�شاًل  واأجزائهما،  ع�شري 
معماري  عن�شر  ال�شابقة  والوحدات  العنا�شر  اإلى  وي�شاف 
اأروع  من  بحق  تعد  والتي  المئذنة،45  األ وهو  اآخر  اإن�شائي 
تُنم عن  الإ�شالمية في م�شر، وهي  الع�شور  الماآذن على مر 
تقدم ورقي واإزدهار فن الحفر على الحجر و�شناعته بم�شر 
في الع�شر العثماني؛ حيث تعد بحق محفاًل ومتحًفا للزخرفة 

الهند�شية المنفذة على الحجر بدقة واإبداع.

الباقي  عبد  جامع  بمحراب  هند�صية  كوفية  كتابات  ب(:  18)اأ،  لوحة 
جوربجي بالإ�صكندرية
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وي�شاف اإلى ما �شبق من ال�شبغة المملوكية التي طغت 
متحف  اأو  معر�س  بمثابة  وجعلته  البرديني،  جامع  على 
اأخرى  الفني المملوكي حلية  للتقاليد والتراث المعماري 
ازدانت بها وزرته الرخامية البديعة - والتي تك�شو �شدر 
اإيوان القبلة و�شلعيه الجانبيين )الجنوبي الغربي وال�شمالي 
وهي  األ  وال�شدلة  الدرقاعة  جدران  عن  ف�شاًل  ال�شرقي(، 
ال�شكل،  الهند�شي  الكوفي  الخط  وفق  الكتابات  حلية 
قائمة  حروف  ذي  هند�شي  كوفي  خط  بين  ما  والمتنوع 
)كوفي  م�شتطيل  هند�شي  �شكل  بداخل  ومرتبة  الزوايا، 
قائمة  حروف  ذي  هند�شي  كوفي  وخط  م�شتطيل(،46 
الزوايا ومرتبة بداخل �شكل هند�شي مربع )كوفي مربع(، 
الجنوبي  بالجدار  م�شتطيلة  ح�شوات  ثالث  وتوزيعها: 
بالركن  مربعة  وح�شوة  القبلة،  لإيوان  )القبلي(  الغربي 
بالركن  مماثلة  واأخرى  الإيوان،  لهذا  ال�شرقي  الجنوبي 
ال�شمالي ال�شرقي لنف�س الإيوان، وح�شوتان مربعتان اأعلى 
اأمام  الواقف  يمين  الواقع  بالمنبر  المقدم  باب  م�شراعي 
تعلوهما،  م�شتطيلة  اأخرى  ح�شوة  عن  ف�شاًل  المحراب، 

وفيما يلي درا�شة تف�شيلية لتلك النماذج:

الجنوبي  بالجدار  ال�شكل  الم�شتطيلة  الهند�شية  الكوفية  الكتابات   -1
الغربي )الجنوبي( لإيوان القبلة: 

الجنوبي  الجدار  تك�شو  التي  الرخامية  الوزرة  تزدان   
من  نماذج  باأربعة  القبلة  اإيوان  من  )الجنوبي(  الغربي 
نماذج  ثالثة  منها  ال�شكل،  الهند�شي  الكوفي  الخط 
اأما  الم�شتطيل،46  الهند�شي  الكوفي  الخط  نوع  من 
النموذج الأخير فهو منفذ وفق الخط الكوفي الهند�شي 
المربع، وهو ما يتفق مع الزخارف الهند�شية المتنوعة 
التي تزدان بها الوزرة الرخامية في تكامل وتنا�شق تام، 

وتوزيعهم كالتالي:

الكتف الأول بالطرف الغربي من الجدار الجنوبي  اأ-  
الغربي لإيوان القبلة )مما يلي الدرقاعة(

اإطار  اأو  م�شتطيلة  وحدة  داخل  في  الكتابة  ُنفذت   
م�شتوى  عن  يرتفع  كالتالي:  قيا�شاته  م�شتطيل،  اأ�شود 
للوزرة  بالن�شبة  ارتفاعه  اآخر  اأو بمعنى  الإيوان  اأر�شية 
المنفذ عليها بحوالي )1.57م(، وطول هذه الإطار 
الم�شتطيل حوالي )95�شم(، اأما عر�شه فهو )32�شم( 
الخط  لن�س  بالن�شبة  اأما  )2�شم(،  و�شمكه  تقريًبا، 
الكوفي الهند�شي الم�شتطيل ال�شكل، والمنفذ بداخل 
عبارتي:  يمثل  فهو  ال�شكل  الم�شتطيل  الإطار  هذا 
�شطرين  في  ال�شهادتين(  )ن�س  والتوحيد  الب�شملة 

بو�شع اأفقي، وب�شيغة:

اهلل  ‘ب�شم  ب�شيغة:  الب�شملة،  عبارة  الأول:  ال�شطر    -
الرحمن الرحيم اهلل’47

اإل  اإله  ‘ل  ال�شطر الثاني: عبارة التوحيد، ب�شيغة:    -
اهلل محمد ر�شول اهلل’

وقد ثبت من خالل ن�شو�س ومو�شوعات النقو�س 
في  ال�شكل  الهند�شي  الكوفي  بالخط  المنفذة  الكتابية 
ع�شر دولتي المماليك البحرية والچراك�شة ظهور عبارة 
الم�شتطيل  الهند�شي  الكوفي  بالخط  ‘الب�شملة’  )�شيغة( 
من  نموذجين  في  وذلك  قراآنيًّا،  ا  ن�شًّ ت�شبق  بحيث 
العلوي  الق�شم  هما:  الچراك�شة  المماليك  دولة  ع�شر 
العتب  اأعلى:  اأفقي  بو�شع  الرخاميين  اللوحين  من 
ال�شحن  اإلى  المو�شل  الممر  نهاية  في  الباب  بواجهة 
 / 823هـ   -  818( المحمودي  �شيخ  الموؤيد  بجامع 
ف�شاًل   - ب   )13( رقم  لوحة   - 1420م(   -  1415
عن اللوحين اأعلى �شدر حجر المدخل الرئي�س بم�شجد 
الأمير الجمالي يو�شف )المعروف بالمدر�شة ال�شاحبية( 
اأما  بالأزهر )856 - 857هـ / 1452 - 1453م(، 
ال�شطر  ت�شغل  التي  ‘الب�شملة’  )�شيغة(  لعبارة  بالن�شبة 
جامع  في  ب�شدده  نحن  الذي  الكتابي  الن�س  من  الأول 
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اأنها تنتهي بلفظ الجاللة )اهلل( بحيث  البرديني فيالحظ 
تكون �شيغتها: ‘ب�شم اهلل الرحمن الرحيم اهلل’، وهو ما 
لم يظهر - على حد علم الباحث - في اأي من عبارات 
‘الب�شملة’ بالخط الكوفي الهند�شي المربع اأو الم�شتطيل 
ال�شكل من قبل ذلك؛ ومن ثم فهو ن�س فريد واأكثر تميًزا.

ال�شهادتين(  )ن�س  التوحيد  لعبارة  بالن�شبة  اأما 
الكتابي  الن�س  من  الثاني  ال�شطر  في  ظهرت  والتي 
اأنها  فيالحظ  البرديني  بجامع  الم�شتطيل  الهند�شي 
الإ�شالمي  العالم  م�شرق  من  وافًدا  اإيرانيًّا  تاأثيًرا  تمثل 
البحرية )648 -  المماليك زمن دولتهم  على قاهرة 
784هـ/ 1382 - 1517م(،48 ولكنها - اأي عبارة 
ب�شيغة  مقرونة  تكن  لم  ال�شهادتين( -  )ن�س  التوحيد 
‘الب�شملة’، واإنما كانت م�شتقلة، ولعل اأقدم نماذجها 
ن�س  المماليك:  عمائر  في  الم�شتقلة  ال�شورة  بهذه 
ال�شكل،  المربعة  الثالثة  الرخامية  باللوحة  ال�شهادتين 
القبلة  رواق  في  الرخامية  الوزرة  بها  تزدان  والتي 
740هـ   -  739( المارداني  الُطنبغا  الأمير  بم�شجد 
تلته  ثم  التبانة،49   ب�شارع  1340م(   -  1339  /
المربعة  الحجرية  بالح�شوة  ثانيها  كان  اأخرى  نماذج 
اأعلى الجدار الجانبي الأي�شر لحجر المدخل الرئي�س 
 / 764هـ   -  757( ح�شن  ال�شلطان  مدر�شة  في 
1356 - 1362م(،50 اأي اأنه منفذ خارج المن�شاأة، 
ع�شر  من�شاآت  اإحدى  في  فكان  الثالث  النموذج  اأما 
من  المربعين  باللوحين  الچراك�شة  المماليك  دولة 
)مو�شوع(  م�شمون  في  والمتماثلين  الرخام  مادة 
وي�شار  يمين  عن  وذلك  �شكلها،  عن  ف�شاًل  الكتابة، 
المقرن�شات ب�شدر دخلة نافذة �شدر حجر المدخل 
الدين يو�شف  الأمير جمال  الرئي�س بمدر�شة وخانقاه 

الأ�شتادار )811هـ / 1408م( بالجمالية.

اأما النموذج الرابع فكان في اللوحين الرخاميين 
الجانبين  بالجدارين  الراأ�شية  الدخلة  في  المتماثلين 

�شيخ  الموؤيد  جامع  في  الرئي�س  المدخل  لحجر 
المحمودي )818 - 823هـ / 1415 - 1420م( 
الخام�س  للنموذج  وبالن�شبة  زويلة،51  باب  بداخل 
اللوحين المتماثلين من الرخام الأبي�س  فقد ظهر في 
الرئي�س  المدخل  �شباك �شدر حجر  يمين وي�شار  عن 
�شعادة  بدرب  ال�شاقي  فيروز  الأمير  مدر�شة  اإلى 
اآخر  النموذج  هذا  واأعقب  1827م(،   / )830هـ 
عن  المربع  النوع  من  حجريتين  ح�شوتين  �شكل  في 
حجر  �شدر  نافذة  اأعلى  المقرن�شات  وي�شار  يمين 
الأ�شرفي  بردبك  الأمير  بجامع  الرئي�س  المدخل 
الغالم  اأم  ب�شارع  البردبكية’  ‘المدر�شة  الدوادار 
ال�شابع  النموذج  اأما  )858 - 859هـ / 1454م(، 
فقد ظهر منفًذا على الخ�شب في الحجاب الخ�شبي 
المزملة  فتحة  واجهة  يغطي  الذي  خ�شب  خرط  من 
بمدر�شة ال�شلطان الأ�شرف قايتباي )877 - 879هـ 
المماليك، وتال ذلك  بقرافة  / 1472 - 1474م( 
اأربع تتخلل  النموذج اآخر في �شكل لوحات رخامية 
الوزرة الرخامية، بواقع لوحة بكل ركن من اأركان قبة 
الأمير ي�شبك من مهدي )م�شجد القبة( بكوبري القبة 
التا�شع  النموذج  اأما  / 1477م(،  )881 - 882هـ 
فقد  التوحيد(  )عبارة  ال�شهادتين  ن�س  يمثل  الذي 
ظهر على جانبي المحراب بخانقاه ال�شلطان قان�شوه 
الغوري )908 - 910هـ / 1503 - 1505م( في 

منطقة الغورية، بواقع لوحة رخامية بكل جانب.52

يت�شح  ال�شابقة  النماذج  تلك  خالل  من  وهكذا 
الهند�شي  الكوفي  بالخط  المنفذة  العبارة  اأن م�شمون 
الأول  الكتف  في  المو�شحة  بال�شورة  الم�شتطيل 
بالجدار الجنوبي الغربي من اإيوان قبلة جامع البرديني 
يعد بمثابة تطور هام حدث في الع�شر العثماني )923 
- 1213هـ / 1517 - 1798م(، يتمثل فيما يلي:

1- اإدراج لفظ الجاللة ‘اهلل’ في نهاية عبارة ‘الب�شملة’.
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‘ن�س  اأو  ‘التوحيد’  بعبارة  ‘الب�شملة’  دمج   -2
لكليهما  المفردة  ال�شيغة  من  بدًل  ال�شهادتين’، 
بلفظ  الكتابة  �شطري  اإنهاء  وبالتالي  قبل،  من 
الجاللة ‘اهلل’؛ بحيث ينتهي به ال�شطر الأول عقب 
‘عبارة  الثاني عقب  ال�شطر  به  وينتهي  ‘الب�شملة’، 

التوحيد’ اأو ‘ن�س ال�شهادتين’.

بدًل  الم�شتطيل  الهند�شي  الكوفي  بالخط  التنفيذ   -3
من الكوفي المربع المعتاد من قبل بالن�شبة لعبارة 

‘التوحيد’.

ا فريًدا بكل المقايي�س. ومن ثم فاإن هذا الن�س يعد ن�شًّ

اأما بالن�شبة للطريقة ال�شناعية الم�شتخدمة في تنفيذ 
ع�شر  في  لمثيالتها  امتداًدا  تمثل  فهي  الكتابة  تلك 
دولة المماليك الچراك�شة فقد ُنفذت بتنزيل معجون 
�شمغي ملون )Mucilaginous Paste( اأ�شود اللون 
اأخرى،  موا�شع  في  اللون  واأخ�شر  موا�شع،  في 
الحفر  اأو  والدفن  ‘الحفر  با�شم طريقة  ُيعرف  ما  وهو 
والتنزيل’،53 وذلك من خالل تنزيل اأو تلبي�س اأو ملء 
الكتابة الكوفية الهند�شية المحفورة في الرخام المائل 
الأزاميل  بوا�شطة  حفرها  تم  والتي   - ال�شفرار  اإلى 
اآلت الحفر لم�شافة ما يقرب من ن�شف  وغيرها من 
في  اللون  اأ�شود  �شمغي  بمعجون   - تقريًبا  �شنتيمتر 
بع�س كلمات الح�شوة، اإلى جانب المعجون الأخ�شر 
اللون في كلمات اأخرى، ويتخلل ذلك تطعيم بمادة 
ال�شدف ال�شائدة ب�شكل جمالي رائع في وزرة الجامع 

ومنبره.

هذه  لحروف  التحليلية  بالدرا�شة  القيام  وقبل 
الفراغ  �شغل  و�شائل  عن  الحديث  ينبغي  الح�شوة 
الم�شتطيلة،  الهند�شية  الكوفية  كتابتها  م�شاحة  في 
بالو�شائل  الوا�شح  التاأثر  مدى  يالحظ  والحقيقة 
الم�شاحات  تقليل  قبل لمراعاة  المتبعة من  المملوكية 

نظام  وفق  الكلمات  حروف  تنظيم  عن  المترتبة 
هند�شي، والتي منها:

�شلع  اأو  بخط  الأول  ال�شطر  في  الفراغ  �شغل 
م�شتقيم اأفقي بطول الكلمة، وذلك في كلمة ‘ب�شم’، 
وبخط اأو �شلع م�شتقيم اأفقي ق�شير الطول اأ�شفل حرف 
‘الياء’ في �شورته المركبة المتو�شطة، وحرف ‘الميم’ 
ال�شطر  بنف�س  ‘الرحيم’  كلمة  في  المتطرفة  المركبة 
حرف  نقطتا  وكاأنه  )الخط(  ال�شلع  هذا  فبدا  الأول، 
‘الياء’؛ ومن ثم يالحظ براعة الفنان المبدع في الع�شر 
الهند�شية  الفراغ  �شغل  و�شائل  توظيف  في  العثماني 
�شمن  الم�شتخدم  غير  )التنقيط(  الإعجام  عن  كبديل 
ظهر  كما  ال�شكل،  الهند�شي  الكوفي  الخط  قواعد 
المركبة  �شورته  في  ‘الهاء’  حرف  اأعلى  ال�شلع  نف�س 
المتطرفة في كلمة ‘اإله’ بال�شطر الثاني. لوحة رقم )1( 

مكرر اأ، ب ، لوحة رقم )9(. 

الفراغ  ل�شغل  الأخرى  الهند�شية  الو�شائل  ومن 
المربع  ومنها  المربعات،  الح�شوة  هذه  كلمات  في 
المركبة  �شورته  في  ‘الهاء’  حرف  اأعلى  الواحد 
الأول،  ال�شطر  نهاية  ‘اهلل’ في  الجاللة  بلفظ  المتطرفة 
في  ظهرت  التي  المملوكية  التاأثيرات  من  ا  اأي�شً وهو 
كتابات  ومنها  الع�شر،  هذا  بكتابات  عدة  نماذج 
الأخرى  ال�شور  ومن  �شيخ،  الموؤيد  جامع  دركاه 
ل�شغل الفراغ اإلحاق الخطوط اأو الأ�شالع الم�شتقيمة 
الأفقية الق�شيرة الطول بنهاية حرف ‘الهاء’ في �شورته 
يتجزاأ  ل  جزء  وكاأنه  يبدو  بحيث  المتطرفة؛  المركبة 
من هذا الحرف، ويتجلى ذلك في لفظ الجاللة ‘اهلل’ 
بال�شطر  ‘اإله’  الأول والثاني، وكلمة  بال�شطرين  الأول 
الثاني. - لوحة رقم )1( مكرر اأ، ب، لوحة رقم )9(.

الح�شوة  بهذه  الفراغ  ل�شغل  الأخرى  ال�شور  ومن 
العمل على ال�شتعانة بحروف كلمات اأخرى من نف�س 
بالأ�شكال  ال�شتعانة  دون  بالح�شوة  المنقو�شة  العبارة 
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ما  نف�شه، وهو  الن�س  من  اأي  ال�شابق ذكرها،  الهند�شية 
ُيحدث نوع من الإكتفاء والإن�شجام الداخلي، ويتمثل 
اأعلى  المفردة  �شورته  في  ‘الألف’  حروف  في  ذلك 
حرف ‘الهاء’ في �شورته المركبة المتطرفة بلفظ الجاللة 
‘اهلل’في ال�شطر الأول، وفي كلمة ‘الرحمن’، و‘الرحيم’، 
ولفظ الجاللة ‘اهلل’ في اآخر نف�س ال�شطر الأول، ولفظ 
الجاللة ‘اهلل’ الأول والثاني بال�شطر الثاني، وهو ما يمثل 
تاأثيًرا مملوكًيا �شاد في كتابات ذلك الع�شر. لوحة رقم 

)1( مكرر اأ، ب، لوحة رقم )9(.

جامع  كتابات  في  المبدع  الُمرّخم  دقة  ويالحظ 
البرديني وذلك بتطعيم اأر�شيات بع�س الكلمات بمادة 
اإبداع  من  زاد  جديًدا  �شكاًل  يمثل  ما  وهو  ال�شدف، 
الكتابة ومنحها �شكاًل زخرفيًّا جمياًل، ومن نماذجه: 
في  المتطرفة  المركبة  ب�شورته  ‘الميم’  باأر�شية حرف 

كلمة ‘ب�شم’ بال�شطر الأول، ولفظ الجاللة الأول ‘اهلل’، 
واأجزاء من كلمة ‘الرحمن’، واأر�شية كلمة ‘الرحيم’، 
لفظ  في  المتطرفة  المركبة  ب�شورته  ‘الهاء’  وحرف 

لوحة 1 )اأ، ب(: كتابة كوفية هند�صية بالكتف الأول باإيوان القبلة بجامع 
البرديني

الفراغات  ل�صغل  الم�صتخدمة  الهند�صية  لالأ�صكال  مفرغ  ر�صم   :9 لوحة 
بالكتابات الكوفية الهند�صية بجامع البرديني
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الجاللة ‘اهلل’ اآخر ال�شطر الأول، واأر�شية ‘الالم األف’ 
في بداية ال�شطر الثاني، وكلمة ‘اإله’، و‘الالم األف’ في 
واأر�شية  ال�شطر،  بنف�س  الجاللة  ولفظي  ‘اإل’،  كلمة 
كلمة ‘محمد’، وبع�س حروف كلمة ‘ر�شول’. لوحة 

رقم )1( مكرر اأ، ب .

بع�س  اأر�شية  زخرفة  كذلك  المالحظ  ومن 
كلمات نق�س الح�شوة بمعجون �شمغي ذي لون بني 
ومتتالية  متالحمة  �شغيرة  معينات  �شكل  ياأخذ  فاتح، 
الغالب،  الراأ�شي وهو  الو�شع  الأول هو  في و�شعين: 
بينها  والفراغ  ‘ب�شم’،  كلمة  ونهاية  بداية  في  ويتمثل 
يلي  وما  الأول،  بال�شطر  الأول  الجاللة  لفظ  وبين 
كلمة  في  المبتداأة  المركبة  �شورته  في  ‘الالم’  حرف 
الأخير  الجاللة  لفظ  وبين  بينها  والفراغ  ‘الرحمن’، 
ال�شطر(،  )نهاية  الأول  ال�شطر  بنف�س  بعده  وما  ‘اهلل’، 
اأما بالن�شبة لنماذج زخرفة المعينات في ال�شطر الثاني 
بو�شعها الراأ�شي في الفراغ بين كلمتي ‘ل’ و‘اإله’، وبين 
حرف ‘الألف’، و‘الالم األف’ في كلمة ‘اإل’، والفراغ 
بين لفظ الجاللة ‘اهلل’ الأول وبين كلمة ‘محمد’، اأما 
الو�شع  فهو  المعينات  لزخرفة  الثاني  للو�شع  بالن�شبة 
كلمة  في  وذلك  )مًعا(،  الراأ�شي  جانب  اإلى  الأفقي 
بحيث  الثاني،  ال�شطر  في  ‘ر�شول’  كلمة  هي  وحيدة 
لم  وجميل  رائع  تميز  في  الكلمة  اأر�شية  كل  �شملت 
يظهر في اأي كلمة اأخرى بنف�س الح�شوة. لوحة رقم 

)1( مكرر اأ ، ب .

هذه  كتابات  على  الأخرى  المالحظات  ومن 
الح�شوة تناوب األوان كلماتها، فهناك كلمة ذات لون 
مع  بالتبادل  اللون(،  اأ�شود  �شمغي  )بمعجون  اأ�شود 
)بمعجون  اأخ�شر  لون  ذات  وهي  تليها  التي  الكلمة 
اأنواع  من  نوًعا  اأحدث  مما  اللون(؛  اأخ�شر  �شمغي 
رائًعا،  جماليًّا  �شكاًل  النق�س  اأك�شبت  التي  الزخرفة 

اللون  ذات  الأول  ال�شطر  كلمات  في  ذلك  ويتمثل 
‘الرحيم’،  وكلمة  ‘اهلل’،  الجاللة  لفظ  وهي:  الأ�شود 
اأما كلمات ال�شطر الثاني فهي: ‘اإله’، وحرف ‘الألف’ 
في �شورته المفردة في اأول كلمة ‘اإل’، ولفظ الجاللة 
كلمة  من  الأولى  الثالثة  والحروف  ‘اهلل’،  الأول 
ال�شابقة  الكلمات  ويتو�شط  ‘ر�شول’،  ب�شيغة  ‘ر�شول’ 
باقي كلمات النق�س ولكن ذات اللون الأخ�شر وهي: 
كلمات: ‘ب�شم’، ‘الرحمن’، ولفظ الجاللة الأخير ‘اهلل’ 
في ال�شطر الأول، وكلمات ‘ل’، و‘الالم األف’ في كلمة 
المفردة  �شورته  في  الالم  وحرف  و‘محمد’،  ‘اإل’، 
باآخر كلمة ‘ر�شول’، اإلى جانب لفظ الجاللة ‘اهلل’ في 
اآخر ال�شطر الثاني، وهو ما اأحدث �شكاًل جماليًّا بديًعا 
اإلى جانب زخرفة المعينات والتطعيم بال�شدف؛ مما 
جعل نقو�س جامع البرديني اأكثر تفرًدا وتميًزا عما �شبق 

من كتابات. لوحة رقم )1( مكرر اأ ، ب. 

والتي  الكتابة  لحروف  التحليلية  الدرا�شة  عن  اأما 
بلفظ  نهايتها  في  مقرونة  ‘الب�شملة’  عبارة  تت�شمن 
)ن�س  التوحيد  وعبارة  الأول،  ال�شطر  في  ‘الجاللة’ 
ال�شهادتين( في ال�شطر الثاني - لوحة رقم )1( جدول 

رقم )1(، فهي كما يلي:

حرف �لألف: ويتمثل هذا الحرف ب�شورته المفردة    -
اأفقي  اأحدهما  بو�شعين:  قائم م�شتطيل  �شكل  في 
المنقو�شة  العبارة  نف�س  من  الفراغ  �شغل  بهدف 
اأخرى، وذلك  باأ�شكال  ال�شتعانة  دون  بالح�شوة 
من  كل  في  ‘اهلل’  الجاللة  لفظ  كلمات:  في 
مرات  اأربع  والمكررة  والثاني،  الأول  ال�شطرين 
اإلى جانب كلمتي:  - بواقع مرتين بكل �شطر - 
ل�شكل  الآخر  الو�شع  اأما  و‘الرحيم’،  ‘الرحمن’ 
الو�شع  فهو  الم�شتطيل  القائم  ‘الألف’  حرف 
الراأ�شي في كلمتي: ‘اإله’ و‘اإل’.  لوحة رقم )1(، 

)8(، جدول رقم )1(.
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وحيدة  ب�شورة  الحرف  هذا  ويظهر  �لباء:  حرف    -
الزوايا  قائم  الهند�شي  الكتابي  النق�س  هذا  في 
كلمة  في  وذلك  المبتداأة،  المركبة  ال�شورة  وهي 
الحجم  متو�شط  راأ�شي  قائم  من  ويتكون  ‘ب�شم’، 
الالحق  بالحرف  اأفقية مت�شلة  قاعدة  يتعامد على 

المركبة  �شورته  في  ‘ال�شين’  حرف  وهو  عليه 
المتو�شطة بنف�س الكلمة.

�شورة  في  الحرف  هذا  ويتمثل  �لد�ل:  حرف    -
المركبة  ال�شورة  وهي  النق�س،  بهذا  وحيدة 
في  الثاني،  بال�شطر  ‘محمد’  كلمة  في  المتطرفة 
و�شع  في  ولكن  ‘الحاء’  بحرف  �شبيهة  �شورة 
يتاألف  بحيث   - يلي  فيما  و�شفه  �شيرد   - راأ�شي 
من ثالثة خطوط، خطان متوازيان راأ�شيًّا، الأيمن 
منهما ق�شير، والأي�شر طويل ممتد على ا�شتقامته 
لأدنى ب�شكل قائم عمودي مت�شل من طرفه الأدنى 
بنهاية الطرف الأيمن من ال�شكل المربع المفرغ 
الو�شط لحرف الميم ال�شابق بحيث ي�شكالن مًعا 
زاوية قائمة، وي�شل الخطان المتوازيان راأ�شيًّا من 
جميًعا  ي�شبهون  بحيث  ق�شير؛  اأفقي  �شلع  اأدنى 
ما  وهو  الإنجليزية،  اللغة  في   )U( حرف  �شكل 

بجامع  الهند�صية  الكوفية  بالكتابة  الجاللة  للفظ  مفرغ  ر�صم   :8 لوحة 
البرديني 

جدول 1: تحليل للحروف الكوفية الهند�صية باللوحة رقم 1
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يمثل تاأثيًرا مملوكيًّا ظهرت نماذجه في الكتابات 
الهند�شية المربعة بدائر رقبة القبة ال�شمالية ب�شريح 
‘محمد’  كلمات  في  المماليك  بقرافة  ال�شلطانية 
 ،)1( رقم  لوحة  ب�شيط.  اختالف  مع  ولكن 

جدول رقم )1(.

حرف �لهاء: ويظهر هذا الحرف في �شورة وحيدة    -
الجاللة  لفظ  في  المتطرفة  المركبة  ال�شورة  هي 
النق�س،  هذا  في  مرات  اأربع  والمكرر  ‘اهلل’، 
اأ�شكال  ‘اإله’، ولكن في ثالثة  اإلى كلمة  بالإ�شافة 

مختلفة هي:

لفظ  كلمات:  في  �لهاء:  لحرف  �لأول  �ل�شكل    -
والثاني، وكلمة  الأول  بال�شطرين  الأول  ‘الجاللة’ 
يتكون  الحرف  اأن  ويالحظ  الثاني،  بال�شطر  ‘اإله’ 
من مربع مفرغ الو�شط �شلعه الأفقي الأدنى امتداد 
لقاعدة حرف ‘الالم’ ال�شابق له، اأما �شلعه الأيمن 
فيالحظ امتداده على ا�شتقامته لأعلى، ويتعامد عليه 
اأفقي ق�شير ب�شكل زاوية قائمة؛ بحيث ي�شبه  خط 
في هذا ال�شكل حرف ‘الواو’ في و�شعه المقلوب 
لأ�شفل،  والمتجهة  المربعة  راأ�شه  حيث  من 
نوًعا من  يمثل  ما  المتجهة لأعلى، وهو  وعراقتها 
اأو  الخطوط  اإلحاق  الفراغ من خالل  �شغل  اأنواع 
الق�شيرة  الراأ�شية  اأو  الأفقية  الم�شتقيمة  الأ�شالع 
ويعد  الحروف،  بع�س  اأج�شام  بنهايات  الطول 
العمارة  على  الوافدة  الإيرانية  التاأثيرات  من  هذا 
المماليك  دولة  ع�شر  في  م�شر  في  الإ�شالمية 
الچراك�شة؛ حيث ظهر في الخط الكوفي الهند�شي 
الجانبيين  الجدارين  باأعلى  باللوحين  المربع 
�شيخ  الموؤيد  جامع  اإلى  الرئي�س  المدخل  بحجر 

المحمودي بداخل باب زويلة.54

‘اهلل’  الجاللة  لفظ  في  �لهاء:  لحرف  �لثاني  �ل�شكل    -
بحيث  الحرف  هذا  ويظهر  الأول،  ال�شطر  باآخر 

�شلعه  الو�شط،  مفرغ  مربع  �شكل  من  يتكون 
له  ال�شابق  الحرف  لقاعدة  امتداًدا  الأدنى  الأفقي 
‘الالم’ في �شورته  اليمين، وهو حرف  ناحية  من 
الأيمن  ال�شلع  اأن  ويالحظ  المتو�شطة،  المركبة 
لأعلى؛  ا�شتقامته  على  ممتد  ‘الهاء’  حرف  لمربع 
بحيث ي�شاوي هامات باقي حروف لفظ الجاللة، 
من  نوًعا  يمثل  مربع  فيعلوه  الأي�شر  ال�شلع  اأما 
الفراغ والتي �شادت من قبل في هذا  اأنواع �شغل 
الع�شر  في  ال�شكل  الهند�شية  الكتابات  من  النوع 
ومنها  والچراك�شة،  البحرية  بدولتيه  المملوكي 

على �شبيل المثال كتابات جامع الموؤيد �شيخ.

اأما ال�شكل الثالث لحرف الهاء: فقد ظهر في لفظ   
الجاللة ‘اهلل’ في اآخر ال�شطر الثاني، وهو يت�شكل 
من مربع مفرغ الو�شط، �شلعه الأفقي الأدنى يمثل 
امتداًدا لقاعدة الحرف ال�شابق له من ناحية اليمين، 
المتو�شطة.  المركبة  الالم في �شورته  وهو حرف 

لوحة رقم )1(، )8(، جدول رقم )1( .

�شورة  في  الحرف  هذا  ويتمثل  �لو�و:  حرف    -
كلمة  في  المتطرفة  المركبة  ال�شورة  هي  وحيدة 
وحيدة بال�شطر الثاني هي ‘ر�شول’ بحيث تت�شكل 
راأ�س هذا الحرف من مربع ال�شكل مفرغ الو�شط 
رقبة  من  فتتكون  عراقته  اأما  الي�شار،  ناحية  يتجه 
اليمنى،  جهته  من  المربع  بالراأ�س  تلت�شق  راأ�شية 
وتهبط )الرقبة( لأ�شفل لتلتحم بقاعدة اأفقية ق�شيرة 
بم�شتوى ال�شطر؛ مما جعل عراقة الواو في �شكل 

زاوية قائمة جهة الي�شار.

�شورتين،  في  الحرف  هذا  ظهر  �لحاء:  حرف    -
بال�شطر  كلمتين  في  المبتداأة  المركبة  الأولى 
�شكلين:  في  وذلك  ‘الرحيم’  ‘الرحمن’،  الأول: 
ويتكون  ‘الرحمن’  كلمة  في  الأول:  ال�شكل 
الخط  اأفقيًّا،  متوازيان  خطان  خطوط:  ثالثة  من 
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ناحية  اأفقيًّا  ا�شتقامته  على  ممتد  منهما  ال�شفلي 
حرف  وهو  يليه  الذي  بالحرف  ليت�شل  الي�شار؛ 
وي�شل  المتو�شطة،  المركبة  �شورته  في  الميم 
عمودي  ق�شير  قائم  اليمين  جهة  من  الخطين 
كلمة  في  ويتمثل  الثاني:  ال�شكل  اأما  عليهما، 
‘الرحيم’، فيالحظ اأنه ي�شبه اإلى حد بعيد ال�شكل 
الأفقي  ال�شفلي  الخط  اأن  يالحظ  اأنه  غير  الأول 
غير ممتد اأفقيًّا ناحية الي�شار ولكنه يتفق مع الخط 
خط  على  يرتكز  اأنه  كما  الإمتداد،  في  العلوي 
اأفقيًّا  يمتد  ثم  ال�شطر،  على  يرتكز  ق�شير  راأ�شي 
يليه في  ‘الياء’ الذي  ليلتحم بحرف  الي�شار  ناحية 

�شورته المركبة المتو�شطة.

بها  ظهر  التي  الثانية  لل�شورة  بالن�شبة  اأما 
المتو�شطة  المركبة  ال�شورة  فهي  الحاء  حرف 
وذلك في كلمة ‘محمد’ بال�شطر الثاني، ويالحظ 
ال�شورة  من  الأول  ال�شكل  مع  كثيًرا  تت�شابه  اأنها 
اأكثر  المتوازيين  الأفقيين  الخطين  اأن  غير  الأولى 
اأن  يالحظ  كما  الثانية،  ال�شورة  هذه  في  امتداًدا 
الخط الأفقي الأدنى يرتكز على ال�شطر.   لوحة 

رقم )1(، جدول رقم )1( .

حرف �لياء: ويتمثل هذا الحرف في �شورة وحيدة    -
هي ال�شورة المركبة المتو�شطة، وذلك في كلمة 
‘الرحيم’ بال�شطر الأول، ويتكون من قائم راأ�شي 
ق�شير، يرتكز في اأدناه على قاعدة اأفقية، ويالحظ 
وجود خط اأفقي ق�شير اأ�شفل حرف ‘الميم’ الذي 
يليه، وهو بمثابة نوع من اأنواع �شغل الفراغ التي 
�شادت في مثل هذا النوع من الكتابات الهند�شية 
نقطتا  يبدو وكاأنه  اأنه  المملوكي، كما  الع�شر  في 

حرف الياء.

�شورتيه  في  الحرف  هذا  ويتمثل  �لالم:  حرف    -
فقد  المفردة  ال�شورة  اأما  والمركبة:  المفردة 

ويتاألف  ‘ر�شول’  هي  واحدة  كلمة  في  ظهرت 
من �شلعين اأحدهما اأفقي ممتد جهة الي�شار على 
تليه وهي  التي  الكلمة  اأ�شفل  يقع  ال�شطر، بحيث 
لفظ ‘الجاللة’، ويتعامد عليه ال�شلع الثاني ب�شكل 
قائمة؛  زاوية  �شكل  معه  موؤلًفا  طويل  راأ�شي  قائم 
والراأ�شي(  )الأفقي  ال�شلعان  يحت�شن  بحيث 

المذكوران لفظ الجاللة ‘اهلل’ الذي يليهما.

في  مبتداأة  ظهرت  فقد  المركبة  ال�شورة  اأما 
مرات  اأربع  المكررة  ‘اهلل’  الجاللة  لفظ  كلمات: 
‘الرحمن’  وكلمات:  والثاني،  الأول  بال�شطرين 
الثاني،  بال�شطر  و‘اإله’  الأول،  بال�شطر  و‘الرحيم’ 
ويالحظ اأن �شكل هذا الحرف يت�شابه مع ال�شورة 
المفردة غير اأن ال�شلع الأول الأفقي ق�شير نوًعا في 
كل الكلمات المذكورة، كما اأن ال�شلعين في لفظ 
الجاللة ‘اهلل’ في نهاية ال�شطر الثاني يالحظ اأنهما 
ق�شيران نوًعا ما عن النماذج الأخرى، اأما بالن�شبة 
فقد  الالم  لحرف  المتو�شطة  المركبة  لل�شورة 
المكرر  ‘اهلل’  الجاللة  لفظ  كلمات:  في  ظهرت 
ت�شبه  والثاني، وهي  الأول  بال�شطرين  اأربع مرات 
تختلف  اأنها  غير  المبتداأة  المركبة  ال�شورة  تماًما 
عنها في اأنها مت�شلة بالحرف ال�شابق لها والالحق 

عليها. لوحة رقم )1(، )8(، جدول رقم )1( .

في  المفردة  �شورته  وقد ظهرت  �ألف:  �لالم  حرف    -
يتكون  بحيث  الثاني،  بال�شطر  و‘اإل’  ‘ل’  كلمتي 
‘الالم األف’ من قاعدة مربعة ال�شكل مفرغة الو�شط، 
القاعدة  العلوي لهذه  ال�شلع  ويخرج من منت�شف 
من  يحمل  )راأ�شي(،  عمودي  ق�شير  قائم  المربعة 
اأعاله قاعدة ق�شيرة اأفقية بنف�س طول �شلع القاعدة 
من  يرتفع  ثم  تماًما،  يتوازيان  بحيث  المربعة؛ 
الق�شيرة قائمان طوليان  القاعدة الأفقية  فوق هذه 

)راأ�شيان(، وهما يمثالن ‘ الالم ’  و‘الألف’.
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حرف �لميم: ويتمثل هذا الحرف في ثالث �شور:    -
الأولى المركبة المبتداأة، وذلك في كلمة ‘محمد’ 
بال�شطر الأول، ويبدو فيها الحرف من راأ�س على 
ال�شلع  ن�شف  اأعلى  الو�شط  مفرغ  مربع  �شكل 
الأفقي العلوي لحرف ‘الحاء’ الذي يليه في �شورته 
المركبة المتو�شطة، ويالحظ امتداد ال�شلع الأي�شر 
لهذا المربع قلياًل اإلى اأدنى؛ بحيث يكون عموديًا 
على هذا الحرف )اأي حرف ‘الحاء’ الالحق له، 
مًعا  في�شكالن  العلوي(،  الأفقي  �شلعه  وتحديًدا 
الثانية فهي  ال�شورة  اأما  اليمين،  قائمة جهة  زاوية 
‘الرحمن’  المتو�شطة، وذلك في كلمتين  المركبة 
الثاني،  ال�شطر  في  و‘محمد’  الأول،  ال�شطر  في 
في  ويظهر  الأول:  ال�شكل  مختلفين،  وب�شكلين 
فيه  ‘الميم’  حرف  راأ�س  ويتخذ  ‘الرحمن’  كلمة 
�شلعه  يمتد  كذلك،  الو�شط  مفرغ  مربع  �شكل 
ال�شفلي )للمربع( على ا�شتقامته اأفقيًّا ناحية الي�شار؛ 
‘النون’  حرف  وهو  يليه  الذي  بالحرف  ليت�شل 
العلوي  �شلعه  اأما  المتطرفة،  المركبة  في �شورته 
)للمربع( فيت�شل مبا�شرة بالحرف ال�شابق له وهو 
اأما  المبتداأة،  المركبة  �شورته  في  ‘الحاء’  حرف 
ال�شكل الثاني: فيتمثل في كلمة ‘محمد’ بال�شطر 
الأول  ال�شكل  مع  الت�شابه  مدى  ويالحظ  الثاني 
للمربع  )الراأ�شي(  الأيمن  الجانبي  ال�شلع  اأن  غير 
يمتد لأعلى )راأ�شيًّا(؛ ليت�شل بحرف الدال الذي 

يليه في �شورته المركبة المتطرفة.

المركبة  ال�شورة  فهي  الثانية  ال�شورة  اأما 
‘ب�شم’  كلمتين:  في  ظهرت  وقد  المتطرفة 
ظهرت  اأنها  ويالحظ  الأول،  بال�شطر  و‘الرحيم’ 
الو�شط  مفرغ  مربع  �شكل  في  الأولى  الكلمة  في 
ال�شلعان  امتد  ال�شطر؛ حيث  م�شتوى  عن  مرتفع 
الأيمن والأي�شر )للمربع( على ا�شتقامتهما لأدنى، 

يتوازى مع الآخر، كما  ب�شكل قائم راأ�شي ق�شير 
بالقائم  يلتحم  منهما  الأيمن  ال�شلع  اأن  يالحظ 
على  وذلك  له،  ال�شابق  ‘ال�شين’  لحرف  الأفقي 
م�شتوى ال�شطر، اأما �شكل حرف ‘الميم’ في كلمة 
حرف  بعيد  حد  اإلى  ي�شبه  اأنه  فيالحظ  ‘الرحيم’ 
‘الواو’ ولكن في و�شع معكو�س؛ اإذ يتكون حرف 
‘الميم’ من راأ�س مربع مفرغ الو�شط، يتجه ناحية 
تلت�شق  راأ�شية  )قائم(  رقبة  على  ويرتكز  اليمين، 
بتلك الراأ�س المربعة من جهته الي�شرى، ويالحظ 
اأفقية  بقاعدة  تلت�شق  تكاد  تهبط بحيث  الرقبة  اأن 
ا�شتقامتها  ال�شطر ممتدة على  ق�شيرة في م�شتوى 
اأو خط  اليمين، وهي تبدو في �شكل �شلع  ناحية 
ق�شير بمثابة فا�شل بين الحروف، كما اأنه ُوظف 
 في هذا النق�س كي يكون بدياًل عن نقطتي حرف 
رقم  )1(، جدول  رقم  لوحة   - له  ال�شابق  ‘الياء’ 
)1( - وهو ما يمثل تاأثيًرا مملوكيًّا ظهر من قبل في 
كتابات دركاه جامع الموؤيد �شيخ المحمودي.55 

لوحة رقم )13(.

في  النق�س  بهذا  الحرف  هذا  ويظهر  �لنون:  حرف    -
المتطرفة،  المركبة  ال�شورة  هي  وحيدة  �شورة 
وذلك في كلمة ‘الرحمن’، بحيث يت�شكل الحرف 
من ثالثة خطوط: خطان ق�شيران متوازيان راأ�شيًّا، 
اليمين  ناحية  يمتد  اأفقي،  خط  اأدنى  من  ي�شلهما 
‘الميم’،  حرف  وهو  له  ال�شابق  بالحرف  ليت�شل 
الخط  اأن  ويالحظ  ال�شطر،  م�شتوى  اأعلى  وذلك 
)القائم( الراأ�شي الأي�شر تتجه هامته جهة اليمين قلياًل 
وكاأنه يظهر نقطة حرف النون، وهو ما ظهر من قبل 
من  �شيخ  الموؤيد  جامع  بدركاه  الكتابي  النق�س  في 

الع�شر المملوكي الچرك�شي. لوحة رقم )13(.

�شورتين،  في  الحرف  هذا  ويتمثل  �ل�شين:  حرف    -
كلمة  في  المبتداأة  المركبة  هي  الأولى  ال�شورة 
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من  الحرف  ويت�شكل  الثاني،  بال�شطر  ‘ر�شول’ 
)ترتكز(  وت�شتقر  الروؤو�س،  مت�شاوية  قوائم  ثالثة 
م�شتوى  اأعلى  اأفقية  قاعدة  على  القوائم  هذه 
لكي  الي�شار؛  ناحية  القاعدة  هذه  وتمتد  ال�شطر، 
تلتحم براأ�س حرف ‘الواو’ وهو الحرف الالحق 
ال�شورة  اأما  المتطرفة،  المركبة  �شورته  في  له 
الأخرى لحرف ‘ال�شين’ فهي المركبة المتو�شطة 
اأن هذا  ‘ب�شم’ بال�شطر الأول، ويالحظ  في كلمة 
الحرف ي�شبه في تكوينه ال�شورة المركبة المبتداأة 
غير اأنه يختلف عنه في اأن القاعدة الأفقية ت�شتقر 
على م�شتوى ال�شطر، كما اأنها تمتد ناحية اليمين 
والالحق  ال�شابق  بالحرفين  تت�شل  لكي  والي�شار 
له، اإلى جانب زيادة ارتفاع هامات الثالثة قوائم 

الراأ�شية التي تمثل اأ�شنان حرف ‘ال�شين’.

حرف �لر�ء: وقد ظهر هذا الحرف في �شورتين،    -
في  المفردة، وذلك  ال�شورة  الأولى هي  ال�شورة 
ثالثة خطوط،  من  يت�شكل  بحيث  ‘ر�شول’  كلمة 
م�شتوى  على  الي�شار  جهة  يمتد  اأفقي  اأحدهم 
قائم )خط( راأ�شي؛ بحيث  ال�شطر، ويتعامد عليه 
فيتمثل  الثالث  الخط  اأما  قائمة،  زاوية  ي�شكالن 
اأو انك�شارهامة القائم الراأ�شي، بحيث  في امتداد 
ن�شف  من  اأقل  فتوازي  قلياًل  الي�شار  ناحية  تتجه 
ال�شطر، وهو  الممتد على م�شتوى  الأفقي  الخط 
في  ‘الحاء’،  حرف  ي�شبه  الحرف  هذا  جعل  ما 
�شورته المركبة المبتداأة في كلمة ‘الرحمن’، اأما 
ال�شورة الثانية لحرف ‘الراء’ فهي ال�شورة المركبة 
بال�شطر  كلمتين  في  ظهرت  والتي  المتطرفة 
ويالحظ  و‘الرحيم’،  ‘الرحمن’،  وهما:  الأول، 
طويل  اأفقي  اأحدهما  خطين  من  يت�شكالن  اأنهما 
في كلمة ‘الرحمن’؛ اإذ يمتد على م�شتوى ال�شطر 
الحروف  باقي  اأ�شفل  يقع  بحيث  الي�شار،  جهة 

‘الحاء، والميم،  الالحقة من نف�س الكلمة وهي: 
والنون’، وكاأنه يحت�شنهم مع الخط الآخر الثاني 
ي�شكالن  بحيث  اليمين؛  جهة  عليه  والمتعامد 
فيالحظ  ‘الرحيم’  كلمة  في  اأما  قائمة،  زاوية  مًعا 
الي�شار؛  ناحية  كثيًرا  يمتد  ل  الأفقي  الخط  اأن 
الحرفين  اإل  الراأ�شي  الخط  بحيث ل يحت�شن مع 
‘الحاء’، وبداية حرف  له وهما حرف  الالحقين 
‘الياء’ من نف�س الكلمة - لوحة رقم )1(، جدول 

رقم )1(.

التحليلية لحروف  الدرا�شة  �شبق من  ويت�شح مما 
مدى  البرديني  بجامع  الأولى  الم�شتطيلة  الح�شوة 
التنوع في �شور الحروف، ف�شاًل عن هيئتها و�شكلها 
الخطاط  خيال  خ�شب  عن  ينم  مما  �شورة،  كل  في 
والمبدع في الع�شر العثماني، بالإ�شافة اإلى اأ�شالته في 
التاأثر باإرث �شلفه في الع�شر المملوكي، وهو ما يمثل 
ثالث خ�شائ�س هامة من خ�شائ�س الفنون الإ�شالمية، 
وهم: الوحدة المتما�شكة في المظهر والجوهر بطبيعة 
تطبعها ب�شمات واحدة، ف�شاًل عن التطور المتوا�شل، 
والزخرفة.  وال�شياغة  الأ�شكال  في  الكبير  والتنوع 

لوحة رقم )1(، جدول رقم )1(.

الجدار  من  الغربي  الطرف  يلي  مما  الثاني  الكتف  ب- 
الجنوبي الغربي لإيوان القبلة )مما يلي الدرقاعة(

من  )1.28م(  بعد  على  الثاني  الكتف  هذا  يقع 
الكتابة  مثل  كذلك  كتابته  وُنفِّذت  ال�شابق،  الكتف 
اأو  م�شتطيلة  داخل وحدة  في  الأول  بالكتف  ال�شابقة 
م�شتوى  عن  يرتفع  كالتالي:  قيا�شاته  م�شتطيل،  اإطار 
للوزرة  بالن�شبة  ارتفاعه  اآخر  اأو بمعنى  الإيوان  اأر�شية 
هذه  وطول   ، )1.57م(  بحوالي  عليها  المنفذ 
)32�شم(  فهو  عر�شه  اأما  )1.05م(،  حوالي  الإطار 
تقريًبا، و�شمكه )2�شم(، مما يالحظ الت�شابه التام في 



53 العدد ال�سابع 

القيا�شات مع كتابة الكتف ال�شابق عدا الطول والذي 
يزداد قلياًل في هذا الكتف الثاني.

الم�شتطيل  الهند�شي  الكوفي  الخط  لن�س  وبالن�شبة 
اأو  الم�شتطيل  الإطار  هذا  داخل  في  والمنفذ  ال�شكل، 
ال�شطر  �شطرين:  من  فهو  ال�شكل،  الم�شتطيلة  الوحدة 
الأول يمثل اقتبا�ًشا قراآنيًّا من �شورة النور، وملحق به عبارة 
قبل على  من  يظهر  لم  ما  الثاني، وهو  ال�شطر  في  دعائية 

انت�شرت  التي  ال�شكل  هند�شية  الكوفية  الكتابات  نماذج 
في الع�شر المملوكي بدولتيه، ون�س ال�شطرين كالتالي:

- ال�شطر الأول: ‘اهلل نور ال�شموات والأر�س’.56

- ال�شطر الثاني: ‘يا كافي57 يا �شافي يا معافي يا اهلل’.

هذه  على  الم�شمم  الن�س  هذا  تنوع  ويالحظ 
ال�شطر  في  قراآني  اقتبا�س  من  يتاألف  بحيث  الح�شوة 
من  وتعالى  �شبحانه  هلل  دعائية  بعبارة  تاله  ثم  الأول، 
باأ�شمائه  �شبحانه  اإليه  والتو�شل  والتبتل  التوجه  خالل 
‘ال�شافي’ من كل  واأنه هو  ‘الكافي’،  باأنه هو  الح�شنى 
داء، واأنه كذلك هو ‘المعافي’، وينتهي هذا الن�س بلفظ 
الح�شوات  بها  انتهت  والتي  اهلل(  )يا  ب�شيغة  الجاللة 
الجنوبي  بال�شلع  الثالثة  الأكتاف  ت�شغل  التي  الثالث 
البرديني  بجامع  القبلة  اإيوان  من  )الجنوبي(  الغربي 
القتبا�س  اأن  من  الرغم  وعلى    . الدرا�شة  مو�شوع   -
القراآني يمثل تاأثيًرا مملوكًيا قد ظهر من قبل في الع�شر 
المملوكي،58 اإل اأن ن�س الآية، ف�شاًل عن ن�س العبارة 
الدعائية يمثالن تفرًدا اخت�س به جامع البرديني وتفرد 
عن غيره من النماذج الأخرى للخط الكوفي الهند�شي 
ال�شكل ب�شفة عامة، والكوفي الم�شتطيل ب�شفة خا�شة. 

لوحات رقم )2(، )2( مكرر، جدول رقم )2( .

اأما بالن�شبة للطريقة ال�شناعية الم�شتخدمة في تنفيذ 
تلك الكتابة فقد نفذت بنف�س الطريقة الم�شتخدمة في 
الملء  اأو  والتنزيل  ‘الحفر  طريقة  وهي  الأول  الكتف 

بجامع  القبلة  باإيوان  الثاني  بالكتف  هند�صية  كوفية  كتابة   :2 لوحة 
البرديني
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بمعجون �شمغي ملون )اأ�شود واأخ�شر(’، كما يالحظ 
كذلك ا�شتخدام نف�س طرق واأ�شكال �شغل الفراغ في 
المفرغ  المربع  �شكل  اإلى  بالإ�شافة  ال�شابق،  الن�س 
الو�شط، وذلك و�شط حروف كلمة ‘الأر�س’ بال�شطر 
الأول، اإلى جانب �شكل ي�شبه حرف ‘الواو’ ولكن في 
وعراقته  لأ�شفل،  راأ�شه  ت�شبح  بحيث  مقلوب؛  و�شع 
لأعلى وتتجه جهة اليمين )اأي ب�شكل ف�شلة(. لوحات 

رقم )2(، )2( مكرر، )9( .

المربعات  ا�شتخدام  الأخرى  الو�شائل  ومن 
تنقيط  بمثابة  تكون  بحيث  المتجاورة،  ال�شغيرة 
اأنها  ذلك  على  والدليل  الحروف،  اأعلى  )اإعجام( 
الحرف ونقطه؛  يتنا�شب مع �شكل  بما  بدقة  و�شعت 
كلمة  في  ‘التاء’  حرف  اأعلى  �شغيران  مربعان  فو�شع 
في  ‘الياء’  واأ�شفل حرف  الأول،  بال�شطر  ‘ال�شموات’ 
كلمة ‘يا’ المكررة ثالث مرات بال�شطر الثاني، اأما في 
كلمة ‘يا’ التي ت�شبق كلمة ‘اهلل’ في اآخر ال�شطر نف�شه 
 ،)2( رقم  لوحة  المبدع.  الخطاط  عنها  غفل  فربما 

)2( مكرر، )9( .

متجاورة  مربعات  ثالثة  و�شع  كذلك  ويالحظ 
�شغيرة في و�شع اأفقي اأعلى حرف ‘ال�شين’ في كلمة 
)�شافي( بال�شطر الثاني، ومن الو�شائل الأخرى ل�شغل 
 )U( ا ما ي�شبه �شكل حرف الفراغ بهذه الح�شوة اأي�شً
بال�شطر  ‘ال�شموات’  كلمة  تعلو  والتي  بالإنجليزية، 
تالقي  من  ال�شكل  القائمة  الزاوية  عن  ف�شاًل  الأول، 
نماذجها  ومن  اأفقي،  والآخر  راأ�شي  اأحدهما  قائمين 
ما يكتنف جانبي كلمة ‘نور’ يميًنا وي�شاًرا في ال�شطر 
ومن  الثاني،  ال�شطر  في  كافي’  ‘يا  وكلمة  الأول، 
‘ال�شين  حرفي  اأ�شنان  الفراغ  ل�شغل  الأخرى  النماذج 
اللغة  ت�شكيل  في   )  ّ  ( ال�شدة  تمثل  والتي  وال�شين’ 
العربية، والتي ظهرت اأعلى لفظ الجاللة ‘اهلل’، وكلمة 
في  �شافي’  ‘يا  وكلمة  الأول،  ال�شطر  في  ‘ال�شموات’ 

ا�شتخدم في هذه الح�شوة كذلك  الثاني، وقد  ال�شطر 
�شكل  في  بكونه  هنا  تميز  والذي  بال�شدف،  التطعيم 
عن  ف�شاًل  الكتابة،  �شطري  بين  يف�شل  اأفقي  �شريط 
اإلى  بالإ�شافة  هذا  متنوعة،  اأخرى  اأماكن  في  وجوده 
تنوع األوان حروف الكتابة في كلمات ن�س الح�شوة، 
اإلى جانب التنوع في األوان حروف الكلمة الواحدة، 
ال�شمغي  بالمعجون  الكلمات  اأغلب  اأن  فيالحظ 
كله،  الأول  ال�شطر  كلمات  ي�شمل  اإذ  الأخ�شر؛ 
نهاية  في  والياء’  ‘الفاء  حرفي  عدا:  الثاني  وال�شطر 
كلمتي ‘كافي و�شافي’، وحرف النداء ‘يا’ الذي ي�شبق 
الجاللة  لفظ  جانب  اإلى  و‘معافي’،  ‘�شافي’  كلمتي: 
‘اهلل’ في نهاية ال�شطر فهم بالمعجون ال�شمغي الأ�شود 

اللون. لوحات رقم )2(، )2( مكررة، )9( .

والتي  الكتابة،  لحروف  التحليلية  الدرا�شة  عن  اأما 
تت�شمن قتبا�ًشا قراآنيًّا يمثل اآية من ‘�شورة النور’، ف�شاًل عن 

جدول 2: تحليل للحروف الكوفية الهند�صية باللوحة رقم 1
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عبارة دعائية تنتهي بلفظ الجاللة - لوحات رقم )2(، 
)2( مكرر، )8(، جدول رقم )2( - فهي كما يلي:

حرف �لألف: ويتمثل هذا الحرف ب�شورته المفردة   -
وذلك  راأ�شي،  بو�شع  م�شتطيل  قائم  �شكل  في 
ظهر  كما  و‘الأر�س’،  ‘ال�شموات’،  كلمات  في 
بنف�س  المتطرفة  المركبة  في �شورته  الحرف  هذا 
في  ق�شيرة  اأفقية  قاعدة  مع  باإلتقائه  ولكن  ال�شكل 
�شكل زاوية قائمة جهة اليمين كما في كلمات: ‘يا 
كافي’، و‘يا �شافي’، و‘يا معافي’ و‘يا اهلل’. لوحات 

رقم )2(، )2( مكرر، )8(، جدول رقم )2(.

الحرف في كلمة وحيدة  �لهاء: ويظهر هذا  حرف    -
بهذه الح�شوة ب�شورته المركبة المتطرفة، في لفظ 
مربع  �شكل  من  يتكون  بحيث  اهلل’،  ‘يا  الجاللة 
مفرغ الو�شط، �شلعه الأدنى امتداد لقاعدة الحرف 
ال�شابق له من ناحية اليمين، وهو حرف ‘الالم’ في 
ال�شلع  اأن  ويالحظ  المتو�شطة،  المركبة  �شورته 
ا�شتقامته  على  ممتد  ‘الهاء’  حرف  لمربع  الأيمن 
لأعلى؛ بحيث ي�شاوي هامات باقي حروف لفظ 
فيعلوه  الأي�شر  ال�شلع  اأما  اهلل’،  ‘يا  ب�شيغة  الجاللة 
والتي  الفراغ  �شغل  اأنواع  من  نوًعا  يمثل  مربع 
ظهرت من قبل في الكتابات الهند�شية المملوكية، 
 - المحمودي  �شيخ  الموؤيد  جامع  كتابات  منها 
لوحة رقم )13(، ويالحظ اأن هذا ال�شكل للحرف 
قد ظهر من قبل في لفظ الجاللة ‘اهلل’ بنهاية ال�شطر 
الأول من الح�شوة بالكتف الأول. لوحة رقم )2(، 

)8(، جدول رقم )2(.

�شورتين:  في  الحرف  هذا  ويتمثل  �لو�و:  حرف    -
بحيث  ‘الأر�س’  كلمة  قبل  المفردة  وهي  الأولى 
يتكون من راأ�س مربع ال�شكل مفرغ الو�شط يتجه 
راأ�شية  رقبة  من  فتتكون  عراقته  اأما  الي�شار،  ناحية 
وتهبط  اليمنى،  جهته  من  المربع  بالراأ�س  تلت�شق 

تلك الرقبة لأ�شفل؛ كي تلتحم بقاعدة اأفقية ق�شيرة 
�شكل  نف�س  وجود  ويالحظ  ال�شطر،  بم�شتوى 
الأول  ال�شطر  نهاية  في  المفردة  ‘الواو’  حرف 
ولكن في و�شع مقلوب ومعكو�س، بحيث يمثل 
 ،)1( رقم  لوحة  الفراغ.  �شغل  اأنواع  من  نوًعا 

)9(، جدول رقم )2(.

اأما ال�شورة الثانية لحرف الواو فهي ال�شورة 
المركبة المتطرفة في كلمتي ‘نور’، و‘ال�شموات’ 
في  الحرف  �شكل  اأن  ويالحظ  الأول،  بال�شطر 
الكلمة الثانية يتفق مع �شكله في ال�شورة المفردة، 
غير اأنه في ال�شورة المركبة يتجه اأدنى مربع الراأ�س 
)ال�شلع الأفقي ال�شفلي( جهة اليمين ليت�شل بنهاية 
الحرف ال�شابق له، وهو حرف ‘الميم’ في �شورته 
‘نور’  الأولى  الكلمة  في  اأما  المتو�شطة،  المركبة 
جهة  طرفها  في  تنتهي  الواو  عراقة  اأن  فيالحظ 
وكاأنه  الحرف  فيبدو  ق�شير  راأ�شي  بقائم  الي�شار 

حرف ‘القاف’ اأو ‘الفاء’.

ظهر  قد  الحرف  هذا  اأن  ويالحظ  �لياء:  حرف    -
‘يا’  النداء  حرف  في  المبتداأة  المركبة  ب�شورته 
هذه  من  الثاني  ال�شطر  في  مرات  اأربع  المكررة 
الح�شوة، وكلها بهيئة واحدة من قائم راأ�شي ق�شير، 
يرتكز في اأدناه على قاعدة اأفقية؛ بحيث ي�شكالن 
مًعا زاوية قائمة، ويالحظ وجود مربعين �شغيرين 
التي  الأفقية  القاعدة  اأ�شفل  ال�شطر  م�شتوى  على 
حرف  في  وذلك  ال�شطر(،  م�شتوى  )اأي  تعلوه 
و‘�شافي’،  ‘كافي’،  لكلمات:  ال�شابق  ‘يا’  النداء 
نقطتي  بمثابة  المربعين(  )اأي  وكاأنهما  و‘معافي’ 
حرف ‘الياء’، ولكنهما غير موجودان اأ�شفل كلمة 
‘يا اهلل’. لوحة رقم )2(، )9(، جدول رقم )2( .

ال�شورة  فهي  للحرف  الثانية  ال�شورة  اأما 
‘كافي’،  كلمات:  في  المتطرفة،  المركبة 
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هذه  في  الحرف  ويت�شكل  و‘معافي’،  و‘�شافي’، 
ويالحظ  متوازيين،  اأفقيين  خطين  من  ال�شورة 
فيما  وي�شل  الطول،  في  مت�شاويان  اأنهما  كذلك 
ناحية  من  وذلك  ق�شير،  راأ�شي  قائم  مًعا  بينهما 
قائم  العلوي  الأفقي  الخط  من  ويمتد  الي�شار، 
اليمين بحيث  اآخر ق�شير، وذلك من جهة  راأ�شي 
كلمتي  في  له  ال�شابق  ‘الفاء’  حرف  راأ�س  يمثل 
في  ‘الياء’  اأن حرف  ويالحظ  و‘�شافي’،  ‘كافي’، 
الكلمة الأخيرة يرتكز على م�شتوى ال�شطر، بينما 
في الأولى ‘كافي’ يعلوه، اأما بالن�شبة للكلمة الثالثة 
‘معافي’ فيالحظ اأن  حرف ‘الياء’ يت�شكل من قائم 
اأفقي يمتد اأعلى م�شتوى حرفي ‘الميم’ و‘العين’، 
في  القائم  هذا  ويلتحم  له،  ال�شابقين  و‘الألف’ 
له  ال�شابق  ‘الفاء’  برقبة حرف  الي�شار  نهايته جهة 
في �شكل ‘ياء’ راجعة جميلة فنيًّا. لوحة رقم )2(، 

جدول رقم )2( .

حرف �لكاف: ويالحظ اأن هذا الحرف قد ظهر في    -
معهود  غير  �شكل جديد  في  الكتابي  النق�س  هذا 
من قبل في النقو�س الكتابية الهند�شية ال�شكل في 
والچراك�شة،  البحرية  بدولتيه  المملوكي  الع�شر 
المركبة  ب�شورته  كافي’،  ‘يا  كلمة  في  وذلك 
�شكل  اإبداع  الخطاط  منها  اأراد  وربما  المبتداأة، 
قريبة  �شاكلته  جعل  بحيث  الحرف؛  لهذا  جديد 
ال�شبه من راأ�س حرفي ‘القاف’، و‘الفاء’ - والأخير 
لحق تحليله - اإل اأن �شاكلة حرف ‘الكاف’ من 
من  به  ويلتحم  الو�شط،  مفرغ  ال�شكل  م�شتطيل 
اأ�شفل قائم راأ�شي ق�شير، في حين اأن راأ�س حرف 
‘الفاء’ من مربع، وربما كذلك اأن الخطاط قد وقع 
في خطاأ فني عند الكتابة فاأورد ‘يا قافي’ بدًل من 
هذا  ظل  في  تماًما  م�شتبعد  اأمر  وهذا  كافي’،  ‘يا 
هذا  جنبات  ي�شود  الذي  الكتابي  الفني  الإبداع 

مكرر،   )2(  ،)2( رقم  لوحة  وجدرانه.  الجامع 
جدول رقم )2( .

�شورته  بنف�س  الحرف  هذا  ويتمثل  �لالم:  حرف    -
في  ظهرت  التي  والمتو�شطة  المبتداأة  المركبة 
‘اهلل’،  كلمات:  في  وذلك  ال�شابقة،  الح�شوة 
الجاللة  ولفظ  الأول،  ال�شطر  في  و‘ال�شموات’ 
ب�شيغة ‘يا اهلل’ بال�شطر الثاني. لوحات رقم )2(، 

)2( مكرر، )8(، جدول رقم )2( .

الحرف  هذا  ظهور  ويالحظ  �ألف:  �لالم  حرف    -
الن�س،  بهذا  وحيدة  كلمة  في  المفردة  ب�شورته 
اأ�شبه  قاعدة  من  يتكون  بحيث  ‘الأر�س’،  وهي 
�شلعه  اأن  اإذ  الو�شط؛  المفرغ  المربع  بال�شكل 
من  يخرج  واإنما  موجود،  غير  )الأفقي(  العلوي 
لهذا  والأي�شر(  )الأيمن  الراأ�شيين  القائمين  طرفي 
نقطة  في  مًعا  يتقاطعان  ق�شيران  قائمان  المربع 
الأي�شر  والقائم  الي�شار،  اإلى  يتجه  الأيمن  )القائم 
يتجه اإلى اليمين( بحيث ي�شبهان حرف )X( في 
قائم  كل  هامتي  من  يرتفع  ثم  الإنجليزية،  اللغة 
يمثالن  وهما  ‘ل’،  معدول  ولكنه  اآخر  راأ�شي 

هامتي حرفي ‘الالم’، و‘الألف’.

‘الالم  لحرف  ال�شكل  هذا  مثل  اأن  ويالحظ 
األف’ يمثل �شكاًل جديًدا اأبدعته يد الفنان العثماني 
المنفذ؛ اإذ اإن ال�شائع هو نموذج حرف الالم األف 
ب�شكله في الح�شوة الأولى بكلمتي ‘ل’ و‘اإل’ في 
ن�س ال�شهادتين )عبارة التوحيد( - �شبق و�شفهما 
- والذي �شاد من قبل في نماذج مملوكية عديدة، 
 - �شيخ  الموؤيد  بجامع  المثال:  �شبيل  على  منها 
ال�شاقي،  فيروز  وبمدر�شة   - اأ   )13( رقم  لوحة 
وبجامع جاني بك، وبم�شجد الجمالي يو�شف، 
الخ�شبي  الحجاب  وبح�شوة   ، بردبك  وبجامع 
من  ي�شبك  وبقبة  قايتباي،  ال�شلطان  بمدر�شة 
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انتقال  وبمناطق   -  )14( رقم  لوحة   - مهدي 
مئذنة م�شجد اأبي العال، وبخانقاه الغوري. لوحة 

رقم )2(، جدول رقم )2(.

ب�شورته  الحرف  هذا  ظهر  وقد  �لميم:  حرف    -
يتكون  اإذ  ‘معافي’؛  كلمة  في  المبتداأة  المركبة 
الو�شط،  من  مفرغ  مربع  �شكل  على  راأ�س  من 
ناحية  ا�شتقامته  على  الأدنى  الأفقي  �شلعه  يمتد 
بالحرف  ليت�شل  ال�شطر،  م�شتوى  على  الي�شار 
الذي يليه وهو حرف ‘العين’ في �شورته المركبة 
المتو�شطة، اأما ال�شورة الثانية لحرف ‘الميم’ فهي 
ال�شورة المركبة المتو�شطة في كلمة ‘ال�شموات’، 
ويبدو راأ�س حرف ‘الميم’ في �شكل مربع كذلك 
ا�شتقامته  على  يمتد  العلوي  الأفقي  �شلعه  ولكن 
ال�شابق  بالحرف  ليلتحم  والي�شار،  اليمين  جهتي 
له وهو حرف  ‘ال�شين’، والالحق  له وهو حرف 

‘الواو’.

حرف �لنون: ويتمثل هذا الحرف في �شورة وحيدة    -
هي المركبة المبتداأة في كلمة ‘نور’ ويتكون هذا 
الحرف من خطين: الأول راأ�شي ق�شير، يلتقي مع 
الأفقي في زاوية قائمة، والذي يتجه ناحية الي�شار 
حرف  وهو  له  الالحق  بالحرف  ليلتحم  قلياًل 

‘الواو’ في �شورته المركبة المتطرفة.

الحرفين  هذين  اأن  ويالحظ  و�ل�شين:  �ل�شين  حرف    -
الكتابي،  الن�س  بهذا  فقط  �شورتين  في  ظهرا  قد 
لحرف  المبتداأة  المركبة  هي  الأولى  ال�شورة 
‘�شافي’، ويبدو الحرف مكوًنا  ‘ال�شين’ في كلمة 
على  ترتكز  الروؤو�س،  مت�شاوية  قوائم  ثالثة  من 
هذه  وتمتد  ال�شطر،  م�شتوى  على  اأفقية  قاعدة 
‘الألف’  بحرف  لتلتحم  الي�شار؛  جهة  القاعدة 
الذي يليه في �شورته المركبة المتطرفة، ويالحظ 
حرف  قوائم  من  )�شنة(  قائم  كل  هامة  يعلو  اأنه 

ال�شين مربع �شغير، في�شبح عددهم ثالثة مربعات 
كنوع من اأنواع �شغل الفراغ، كما اأنهم اأدوا دور 
النقط )الإعجام( التي كان من المفتر�س اأن تعلو 
حرف ال�شين، ولكنه )اأي التنقيط( اأمر غير معتاد 
في نماذج الخط الكوفي الهند�شي ال�شكل. لوحة 

رقم )2(، )9(، جدول رقم )2(.

فريدة  في �شورة  فقد ظهر  ال�شين  اأما حرف 
ووحيدة هي ال�شورة المركبة المتو�شطة في كلمة 
‘ال�شموات’ بال�شطر الأول، وهي ت�شبه في تكوينها 
اأن  غير   - ذكره  ال�شابق   - ‘ال�شين’  �شكل حرف 
قاعدة حرف ‘ال�شين’ الأفقية تمتد على ا�شتقامتها 
ال�شابق  بالحرفين  لتلتحم  والي�شار؛  اليمين  جهتي 
المركبة  �شورته  في  ‘الالم’  حرف  وهو  لها 
لها في �شورته  الالحق  ‘الواو’  المبتداأة، وحرف 

المركبة المتطرفة، وذلك اأعلى م�شتوى ال�شطر.

حرف �لعين: ويتمثل هذا الحرف في �شورة وحيدة    -
هي ال�شورة المركبة المتو�شطة  في كلمة ‘معافي’ 
اإذ  تماًما؛  ‘ال�شاد’  لحرف  م�شابًها  ظهر  وقد 
يتكون من م�شتطيل في و�شع اأفقي على م�شتوى 
ال�شطر، ويالحظ اأنه مفرغ الو�شط، وتمتد قاعدته 
جهتي  ال�شطر  بم�شتوى  ا�شتقامتها  على  الأفقية 
له،  ال�شابق  بالحرفين:  لتلتحم  والي�شار؛  اليمين 
وهو حرف ‘الميم’ في �شورته المركبة المبتداأة، 
�شورته  في  ‘الألف’  حرف  وهو  له  والالحق 

المركبة المتطرفة.

حرف �لفاء: ويالحظ ظهور هذا الحرف في ثالث    -
المركبة  ال�شورة  هي  واحدة  ب�شورة  كلمات 
و‘معافي’،  و‘�شافي’،  ‘كافي’،  وهم:  المبتداأة، 
اإلى حد بعيد راأ�س  ‘الفاء’ ت�شبه  اأن راأ�س  ويالحظ 
حرف ‘الواو’ في اأنهما من مربع ال�شكل ومفرغ 
ق�شير،  راأ�شي  قائم  اأ�شفل  من  به  ويلتحم  الو�شط، 
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يمثل رقبة لهذا الحرف، تلتحم بدورها مع القائم 
الأفقي العلوي لحرف ‘الياء’ الذي يليه في �شورته 
كما  الثالث،  الكلمات  في  المتطرفة  المركبة 
‘�شافي’  كلمة  في  ‘الفاء’  حرف  راأ�س  اأن  يالحظ 
ترتكز من اأ�شفل على راأ�س معين يمثل حلية وكاأنها 
نقطة هذا الحرف، ويرتكز المعين من اأ�شفل على 

القائم الأفقي العلوي لحرف ‘الياء’ الالحق له.

حرف �لر�ء: ويتمثل هذا الحرف في �شورة وحيدة    -
مفردة بكلمتي ‘نور’، و‘الأر�س’، بحيث يتكون 
على  ويتعامد  ق�شير،  راأ�شي  اأحدهما  خطين  من 
جهة  ا�شتقامته  على  يمتد  كبير  اأفقي  وهو  الآخر 
الي�شار على م�شتوى ال�شطر، فتت�شكل زاوية قائمة 
تحت�شن اأول حرفين من الكلمة التالية وهي كلمة 
‘الراء’  حرف  في  الأفقي  القائم  اأما  ‘ال�شموات’، 

بكلمة ‘الأر�س’ فهو يقل امتداده نوًعا ما.

حرف �لتاء: ويبدو هذا الحرف في �شورة واحدة    -
‘ال�شموات’؛  كلمة  في  المفردة  ال�شورة  هي 
بحيث يتكون الحرف من ثالثة خطوط: خطان 
خط  اأدنى  من  ي�شلهما  راأ�شيًّا،  متوازيان  ق�شيران 
اأفقي اأعلى م�شتوى ال�شطر، ويعلو هامتي الخطين 
وهو  قائم،  لكل  �شغير  مربع  الراأ�شيين  الق�شيرين 
بدا  اأنه  كما  الفراغ،  �شغل  اأنواع  من  نوع  بمثابة 
وكاأنه بديل لنقطتي حرف ‘التاء’. لوحة رقم )2(، 

)9(، جدول رقم )2( .

ب�شورته  الحرف  هذا  ظهر  وقد  �ل�شـاد:  حرف    -
يت�شكل  اأنه  ويالحظ  ‘الأر�س’،  كلمة  في  المفردة 
في  ال�شكل  م�شتطيل  المعتاد   - مربع  �شكل  من 
يلتحم   - الموؤيد  دركاه  مثل  المملوكي  نماذج 
بعراقة حرف  مبا�شرة  الأي�شر  الراأ�شي  �شلعه  باأدنى 
خطان  خطوط:  ثالثة  من  تتكون  والتي  ‘ال�شاد’، 
وهو  اليمين  ناحية  اأحدهما  راأ�شيًّا،  متوازيان 

الملتحم براأ�س حرف ال�شاد مبا�شرة، والآخر ناحية 
م�شتوى  على  ي�شير  اأفقي  �شلع  وي�شلهما  الي�شار، 
‘ال�شاد’  حرف  مربع  مًعا  ي�شكلون  بحيث  ال�شطر 

)عراقته(. لوحة رقم )2(، جدول رقم )2( .

�لجد�ر  من  �لغربي  �لطرف  يلي  مما  �لثالث  �لكتف  جـ- 
�لجنوبي �لغربي لإيو�ن �لقبلة )مما يلي �لدرقاعة(

ُنفذت هذه الكتابة - الواقعة على بعد )1.32م(  
بالتوافق مع  ال�شابق - هي الأخرى  الكتف  من كتابة 
اأو  ال�شابقين في داخل وحدة م�شتطيلة  الكتفين  كتابة 
من  الثاني  الكتف  قيا�شات  وبنف�س  م�شتطيل،  اإطار 
بالن�شبة  والرتفاع  وال�شمك  والعر�س  الطول  حيث 
بالن�شبة  ارتفاعه  اآخر  بمعنى  اأو  القبلة  اإيوان  لأر�شية 
الكوفي  الخط  ن�س  عن  اأما  عليها،  المنفذ  للوزرة 
هذا  بداخل  والمنفذ  ال�شكل  الم�شتطيل  الهند�شي 
الإطار الم�شتطيل ال�شكل فهو يمثل �شورة كريمة من 
�شور القراآن العظيم، وهي ‘�شورة الإخال�س’،59 منفذة 

في �شطرين، ن�شهما:

- �ل�شطر �لأول: ‘قل هو اهلل اأحد اهلل ال�شمد لم يلد و’.

- �ل�شطر �لثاني: ‘لم يولد ولم يكن له كفًوا اأحد اهلل’.

خطية  زخرفة  في  قراآني  ن�س  ا�شتخدام  اأن  ويالحظ 
بالخط الكوفي الهند�شي ال�شكل باأنواعه يمثل تاأثيًرا مملوكيًّا 
قد ظهر من قبل �شمن عمائر الع�شر المملوكي الچرك�شي، 
الكر�شي’ بدركاه جامع  ‘اآية  المثال  والتي منها على �شبيل 
الموؤيد �شيخ المحمودي - لوحة رقم )13( -  اإلى جانب 
بالدهليز  المدخل  واجهة  في  القمر’  ‘�شورة  من  الآيتين 
اإلى �شحن نف�س الجامع60 -  )الممر - المجاز( الموؤدي 
التوبة’  ‘�شورة  اآيتين من  اإلى  بالإ�شافة  لوحة رقم )13( - 
ب�شدر حجر المدخل الرئي�س اإلى م�شجد الأمير الجمالي 
اأن  ويالحظ  ال�شاحبية(،61  بالمدر�شة  )المعروف  يو�شف 
المربع  الهند�شي  الكوفي  بالخط  منفذة  النماذج  هذه  كل 
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بالكوفي  منفذة  فهي  فقط  ‘الب�شملة’  عبارة  عدا  فيما 
الم�شتطيل، اأما بالن�شبة للنماذج الأخرى للن�شو�س القراآنية 
المنفذة بالخط الكوفي الهند�شي الم�شتطيل فقد ظهر منها 
اأعلى  وذلك  الواقعة  �شورة  من  اآيات  ثالث  يمثل  نموذج 
والزرن�شان؛  بال�شن  مطعمة  خ�شبية  حائطية  خزانة  واجهة 
لحفظ الم�شاحف بالق�شم ال�شمالي ال�شرقي )البحري( من 
اإيوان القبلة بمدر�شة الغوري - لوحة رقم )15( -  ويعد 
بمثابة  الكوفية  الكتابات  في  القراآنية  الن�شو�س  ا�شتخدام 
العالم  تاأثير فار�شي وافد على م�شر المملوكية من م�شرق 

الإ�شالمي.62

المثال  اأن  فيالحظ  الإخال�س  ل�شورة  بالن�شبة  اأما 
الوحيد القائم منها بالخط الكوفي الهند�شي الم�شتطيل في 
م�شر قد ظهر في جامع البرديني؛ اإذ لم ي�شبق - على حد 
علم الباحث - ا�شتخدامها في م�شر في اأية من�شاأة معمارية 
يعد  فهو  ثم  ومن  المربع،  بالكوفي  ولو  حتى  اأخرى 
النموذج الأول ومن الراجح اأن يكون الأخير في العمائر 
لفظ  اإدراج  تفرًدا  النموذج  هذا  زاد  ومما  بها،  الإ�شالمية 
الجاللة ‘اهلل’ اإلى ن�س ال�شورة الكريمة )�شورة الإخال�س(، 
اأن  اأراد  الثالث  اللوحات  تلك  اأبدع  الذي  المبدع  وكاأن 
تنتهي كل منها بلفظ الجاللة ‘اهلل’، وهو ما لم يحدث في 
قبل.63  الهند�شي من  الكوفي  الخط  ن�شو�س  ن�س من  اأي 

لوحة رقم )3(، )3( مكرر .

اأما بالن�شبة للطريقة ال�شناعية الم�شتخدمة في تنفيذ تلك 
الكتابة فقد ُنفذت بنف�س الطريقة الم�شتخدمة في الكتفين 
الملء بمعجون  اأو  ‘الحفر والتنزيل  ال�شابقين وهي طريقة 
اإلى جانب  بال�شدف،  التطعيم  عن  ف�شاًل  ملون’،  �شمغي 
التنوع في األوان بع�س الكلمات في تناوب لوني جميل بين 
كلمات كل �شطر: ما بين المعجون ال�شمغي الأ�شود اللون 
ال�شغيرة  المعينات  حلية  اإلى  بالإ�شافة  اللون،  والأخ�شر 
الفاتح،  البني  اللون  ذي  بالمعجون  والمتتالية  المتال�شقة 
كذلك  يالحظ  كما  فقط،  راأ�شي  و�شع  في  هنا  ولكنها 

ا�شتخدام نف�س اأ�شاليب �شغل الفراغ في الن�شين ال�شابقين. 
لوحة رقم )3(، )9( .

والتي  الكتابة،  لحروف  التحليلية  الدرا�شة  عن  اأما 
ا قراآنيًّا يمثل �شورة الإخال�س، مع و�شع لفظ  تت�شمن ن�شًّ
مكرر،   )3(  ،)3( رقم  لوحة   - نهايتها  في  ‘اهلل’  الجاللة 

جدول رقم )3( - فهي كما يلي: 

حرف �لألف: ويتمثل هذا الحرف ب�شورته المفردة    -
اأفقي  اأحدهما  بو�شعين:  قائم م�شتطيل  �شكل  في 
�شغل  بهدف  ال�شابقين -  الن�شين  مع  بالتطابق   -
الفراغ من نف�س العبارة المنقو�شة بالح�شوة دون 
كلمات:  في  وذلك  اأخرى،  باأ�شكال  ال�شتعانة 
الح�شوة  �شطري  في  والواردة  ‘اهلل’  الجاللة  لفظ 
‘اأحد،  كلمات  اإلى  بالإ�شافة  مرات،  ثالث 
الثاني،  بال�شطر  الأول، و‘كفًوا’  بال�شطر  ال�شمد’ 
اأما الو�شع الثاني ل�شكل حرف الألف فهو الو�شع 
الراأ�شي في كلمة ‘اأحد’ بال�شطر الثاني. لوحة رقم 

)3(، )3( مكرر، )8(، جدول رقم )3( .

- حرف �لد�ل: وقد ظهر هذا الحرف في �شورة وحيدة 
بهذا النق�س وهي ال�شورة المركبة المتطرفة ولكن 
في  يتمثل  منها  الأول  ال�شكل  متنوعة:  باأ�شكال 
‘اأحد’، ويتاألف الحرف من ثالثة خطوط:  كلمة 
خطان متوازيان اأفقيان، ال�شفلي منهما ممتد على 
بالحرف  لالت�شال  الي�شار  ناحية  اأفقيًّا  ا�شتقامته 
�شورته  في  ‘الحاء’  حرف  وهو  له،  ال�شابق 
في  الكلمة  و�شعت  بحيث  المبتداأة،  المركبة 
يمثل  وكاأنه  ‘الدال’  حرف  فبدا  معكو�س،  و�شع 
بداية الكلمة، كما اأ�شبح ي�شبه حرف ‘العين’ في 
فبدا  الحاء  حرف  اأما  المبتداأة،  المركبة  �شورته 
رائع  زخرفي  و�شع  في  الكلمة  اآخر  يمثل  وكاأنه 
وكاأنها  الكلمة  بدت  كما  وجديد،  بل  وجميل 
ت�شكل من خالل كل حروفها الثالثة �شكاًل مربًعا، 
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منه  ت�شاغ  الذي  ال�شكل  هذا  مثل  اأن  ويالحظ 
اأو م�شتطيل -  حروف الكلمات في �شكل مربع 
وهو ما �شيظهر لحًقا - قد ظهر في نماذج �شابقة 
ب�شرق العالم الإ�شالمي منها: الكتابات الهند�شية 
في  عدة  بمناطق  والم�شتطيلة  المربعة  ال�شكل 
اهلل  عبد  ال�شيخ  ال�شوفي  وال�شاعر  الإمام  �شريح 
والذي  1443م(،   / 847هـ  )ت  الأن�شاري 
�شنة )832هـ  رخ  �شاه  التيموري  ال�شلطان  �شيده 
كما  هراة،  العا�شمة  من  بالقرب  1428م(   /
الكتابات  منها  مملوكية  نماذج  في  كذلك  ظهر 
الهند�شية المربعة بجامع الموؤيد �شيخ داخل باب 

زويلة.64  لوحة رقم )13( .

فقد ظهر  ‘الدال’:  الثاني لحرف  ال�شكل  اأما 
في  ولكن  ال�شابق  تكوينه  بنف�س  ‘يلد’  كلمة  في 
و�شعه المعتاد بحيث اتجه الخط الأفقي ال�شفلي 
بحرف  لت�شاله  اليمين،  جهة  ا�شتقامته  على 
المتو�شطة،  المركبة  له في �شورته  ال�شابق  ‘الالم’ 
فيتمثل  ‘الدال’:  لحرف  الثالث  لل�شكل  وبالن�شبة 
اأن  ويالحظ  ‘يولد’،  كلمة  في  الثاني  ال�شطر  في 
هذا ال�شكل بدا فيه حرف ‘الدال’ بحيث يتكون 
من ثالثة خطوط: خطان منهم متوازيان راأ�شيًّا - 
منهما  الأيمن   - ال�شابق  ال�شكل  مع  بالختالف 
ا�شتقامته  على  يمتد  فهو  الأي�شر  اأما  نوًعا،  ق�شير 

له  ال�شابق  ‘الالم’  بحرف  ليت�شل  لأ�شفل؛  راأ�شيًّا 
�شورته  في  ال�شطر  م�شتوى  على  يقوم  والذي 
اأفقي  فهو  الثالث  الخط  اأما  المبتداأة،  المركبة 
اليمين،  جهة  من  الراأ�شيين،  الخطين  بين  وي�شل 

فيبدو حرف ‘الدال’ وكاأنه في و�شع راأ�شي.

اأما ال�شكل الأخير من اأ�شكال حرف ‘الدال’ 
‘اأحد’،  كلمة  في  تتمثل  الن�س  بهذا  والواردة 
كذلك:  خطوط  ثالثة  من  يتكون  اأنه  ويالحظ 

بجامع  القبلة  باإيوان  الثالث  بالكتف  هند�صية  كوفية  كتابة   :3 لوحة 
البرديني
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اأما  ق�شير،  منهما  الأيمن  راأ�شيًّا،  متوازيان  خطان 
الأي�شر فهو طويل، ويمتد على ا�شتقامته اإلى اأدنى 
طرفه  من  يت�شل  بحيث  قائم؛  عمودي  ب�شكل 
‘الحاء’  لحرف  الراأ�شي  المتداد  بنهاية  الأدنى 
فيبدو  المبتداأة،  المركبة  �شورته  في  له  ال�شابق 
حرف  يرتكز  بحيث  راأ�شي؛  و�شع  في  الحرفان 
‘الحاء’ على م�شتوى ال�شطر، في تكوين زخرفي 
‘الدال’  حرف  اأن  ويالحظ  وجديد،  جميل 
‘محمد’  قبل في كلمة  قد ظهر من  ب�شورته هذه 
الخلفاء  اأ�شماء  جانب  اإلى  مرات  ثالث  المكررة 
ب�شريح  ال�شمالية  القبة  برقبة  الأربع  الرا�شدين 
ال�شلطانية بقرافة المماليك في القاهرة. لوحة رقم 

)3(، )3( مكرر، جدول رقم )3(. 

واحدة  لمرة  الحرف  هذا  ظهر  وقد  �لهاء:  حرف    -
وذلك  المبتداأة  المركبة  ب�شورته  الن�س  هذا  في 

�شكل  في  ويتمثل  الأول،  بال�شطر  ‘هو’  كلمة  في 
الراأ�شيان  �شلعاه  راأ�شي،  و�شع  في  م�شتطيل 
الأفقيين  �شلعيه  عن  طوًل  اأكثر  المتوازيان 
الم�شتطيل  هذا  اأن  والمتوازيين كذلك، ويالحظ 
منهما  كل   - مربعين  ق�شمين  اإلى  ينق�شم  الراأ�شي 
مفرغ الو�شط - عن طريق �شلع )خط( اأفقي يمتد 
على ا�شتقامته جهة الي�شار بالن�شبة لحرف ‘الهاء’؛ 
ليت�شل بالحرف الذي يليه وهو حرف ‘الواو’ في 
حرف  ي�شبه  ما  وهو  المتطرفة،  المركبة  �شورته 
الموؤيد  جامع  بدركاه  الكر�شي’  ‘اآية  بن�س  ‘الهاء’ 
الثانية  ال�شورة  اأما   .)13( رقم  لوحة   - �شيخ 
لفظ  في  المتطرفة  المركبة  فهي  ‘الهاء’  لحرف 
بالن�س، ويالحظ  مرات  ثالث  المكرر  ‘الجاللة’ 
اأنها ظهرت ب�شكلين مختلفين تتطابق نماذجهما 
كما  الجامع،  بنف�س  ال�شابقتين  الح�شوتين  في 
‘له’ في و�شع معكو�س مع  ظهر كذلك في كلمة 
بحيث  ‘الالم’؛  حرف  وهو  له  ال�شابق  الحرف 
يتجه  الو�شط  مفرغ  مربع  من  الحرف  يتكون 
�شلعه الأفقي العلوي على ا�شتقامته جهة الي�شار؛ 
في  هنا  يبدو  والذي  له،  ال�شابق  بالحرف  ليت�شل 
المعكو�س.  الكلمة  لو�شع  نتيجة  لحق؛  و�شع 
لوحات رقم )3(، )3( مكرر، )8(، جدول رقم 

. )3(

�شورتين:  في  الحرف  هذا  ويتمثل  �لو�و:  حرف    -
نهاية  في  وذلك  المفردة  ال�شورة  وهي  الأولى 
معكو�س،  و�شع  في  بدت  وقد  الأول،  ال�شطر 
بحيث تت�شكل راأ�س هذا الحرف من مربع ال�شكل 
عراقة  اأما  اليمين،  ناحية  يتجه  الو�شط  مفرغ 
بالراأ�س  تلت�شق  راأ�شية  رقبة  من  فتتكون  الحرف 
المربع من جهته الي�شرى، وتهبط )الرقبة( لأ�شفل 
لتلتحم بقاعدة اأفقية ق�شيرة على م�شتوى ال�شطر، 

جدول 3:  تحليل لحروف الكتابة الكوفية الهند�صية باللوحة رقم 2
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مما جعل عراقة الواو في �شكل زاوية قائمة جهة 
وقد  للحرف،  المعكو�س  للو�شع  نتيجة  اليمين؛ 
‘لم  كلمة  قبل  مفرًدا  اأخرى  مرة  الحرف  ظهر 
في  اأنه  يالحظ  ولكن  الثاني،  ال�شطر  في  يكن’ 
طرفها  في  تنتهي  عراقته  اأن  كما  معدول،  و�شع 
بقائم عمودي  الي�شار  ا�شتقامته جهة  الأفقي على 
عليه )بو�شع راأ�شي(، تت�شاوى هامته مع م�شتوى 

راأ�س الحرف .

وقد ظهر نف�س هذا ال�شكل للحرف في ال�شورة     
الأخرى للحرف وهي ال�شورة المركبة المتطرفة 
في  و‘يولد’  الأول،  ال�شطر  في  ‘هو’  كلمتي:  في 
اأن  فيالحظ  ‘كفًوا’  كلمة  في  اأما  الثاني،  ال�شطر 
حرف ‘الواو’ قد ظهر بنف�س �شكل الراأ�س المكون 
مواز  بو�شع  ولكن  الو�شط،  مفرغ  مربع  من 
للحرف ال�شابق له وهو حرف ‘الفاء’ في �شورته 
يمتد  بحيث  يعلوه؛  وكاأنه  المتو�شطة،  المركبة 
الي�شار  جهة  منه  الأدنى  الأفقي  )الخط(  ال�شلع 
اأفقية،  برقبة  تبداأ  والتي  الحرف،  عراقة  ليكون 
حرف  امتداد  يمثل  راأ�شي،  �شلع  على  تتعامد 
ال�شابق له في و�شع زخرفي جميل، جعل  ‘الفاء’ 
حروف الكلمة تبدو مجتمعة في و�شع م�شتطيل. 

لوحة رقم )3(، )3( مكرر، جدول رقم )3( .

�شورة  في  الحرف  هذا  ظهر  وقد  �لحاء:  حرف    -
في  المبتداأة  المركبة  ال�شورة  وهي  فقط  وحيدة 
القراآني  بالن�س  مرتين  والمكررة  ‘اأحد’  كلمة 
الكلمة  في  الحرف  بدا  وقد  بالح�شوة،  الوارد 
يتكون  بحيث  راأ�شي؛  و�شع  في  الأول  بال�شطر 
من ثالثة خطوط: خطان متوازيان راأ�شيًّا - نتيجة 
الواقع  طوًل  اأكثرهم   - للحرف  الراأ�شي  للو�شع 
راأ�شيًّا  ا�شتقامته  على  يمتد  بحيث   ، الي�شار  جهة 
الالحق  ‘الدال’  حرف  بامتداد  ليت�شل  اأدنى  اإلى 

له، والذي يبدو نتيجة للو�شع المعكو�س للكلمة 
ككل وكاأنه �شابق عليه، وي�شل الخطين من اأعلى 
م�شتوى  اأعلى  للحرف  الراأ�شي  للو�شع  نتيجة   -
بال�شطر  الكلمة  اأما  ق�شير،  اأفقي  قائم   - ال�شطر 
الثاني فقد بدا الحرف بها في و�شع راأ�شي كذلك 
من  يت�شكل  بحيث  ال�شطر؛  م�شتوى  على  ولكن 
قائمان  متوازيان  راأ�شيان  خطان  خطوط:  ثالثة 
على م�شتوى ال�شطر، الواقع جهة الي�شار اأكثرهما 
بحيث  لأعلى،  ا�شتقامته  على  يمتد  اإذ  طوًل؛ 
يت�شل بالحرف الالحق له وهو حرف ‘الدال’ في 
لوحة رقم )3(، )3(  المتطرفة.  المركبة  �شورته 

مكرر، جدول رقم )3( .

�شورة  في  الحرف  هذا  ويتمثل  �لياء:  حرف    -
بحيث  المبتداأة  المركبة  ال�شورة  وهي  وحيدة 
اأدناه  في  يرتكز  ق�شير،  راأ�شي  قائم  من  يتكون 
م�شتوى  اأعلى  وذلك  اأفقية  قاعدة  على  )اأ�شفله( 
و‘يولد’  الأول،  بال�شطر  ‘يلد’  كلمتي  في  ال�شطر 
بال�شطر الثاني، اأما في كلمة ‘يكن’ بال�شطر الثاني 
اأن  ال�شطر، كما  م�شتوى  تقوم على  اأنها  فيالحظ 
القائم الراأ�شي يالحظ اأنه اأكبر حجًما بحيث يبدو 
يليه،  الذي  ‘الكاف’  حرف  لم�شتوى  م�شاويًا 

وكاأنه حرف ‘األف’ قائم.

�شورتين  في  الحرف  هذا  ويتمثل  �لكاف:  حرف    -
من النوع المركب، ولكن ب�شكل واحد، الأولى 
بال�شطر  ‘كفًوا’  كلمة  في  المبتداأة  المركبة  وهي 
المركبة  ال�شورة  فهي  الثانية  ال�شورة  اأما  الثاني، 
المتو�شطة في كلمة ‘يكن’ في نف�س ال�شطر، وقد 
ت�شكل الحرف في ال�شورتين من خم�شة اأ�شالع: 
منهم  العلوي  متواز،  اأفقي  و�شع  في  منهم  ثالثة 
مع  يت�شاوى  وهو  الكاف،  حرف  �شاكلة  يمثل 
الي�شار  جهة  من  مًعا  ويت�شالن  يليه،  الذي  الثاني 
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عن طريق قائم راأ�شي ق�شير، وهو ما يمثل ال�شلع 
الرابع، اأما الخام�س فهو راأ�شي ق�شير كذلك، وهو 
والثالث  )الأو�شط(  الثاني  ال�شلعين  ي�شل  الذي 
ال�شطر،  م�شتوى  على  ي�شتقر  والذي  )الأدنى( 
اأن ال�شلع الخام�س  وذلك جهة اليمين، ويالحظ 
على  ‘كفًوا’  بكلمة  الأولى  ال�شورة  في  يتجه 
ليت�شل  الي�شار؛  جهة  ال�شطر  على  اأفقيًّا  ا�شتقامته 
بالحرف الالحق له وهو حرف ‘الفاء’ في �شورته 
المركبة المتو�شطة، اأما في ال�شورة الثانية في كلمة 
اأفقيًّا على  ا�شتقامته  ال�شلع على  ‘يكن’ فيمتد هذا 
له،  ال�شابق  بالحرف  ليت�شل  اليمين؛  ال�شطر جهة 
المبتداأة،  المركبة  �شورته  في  ‘الياء’  حرف  وهو 
بالحرف  ليت�شل  كذلك؛  الي�شار  جهة  ويتجه 
الالحق له وهو حرف ‘النون’ في �شورته المركبة 
جدول  مكرر،   )3(  ،)3( رقم  لوحة  المتطرفة. 

رقم )3( .

مبتداأً في  الحرف مركًبا  �لالم: ويتمثل هذا  حرف    -
كلمات: لفظ الجاللة ‘اهلل’ والمكرر ثالث مرات 
يولد’،  و‘لم  يلد’،  و‘لم  و‘ال�شمد’،  الن�س،  بهذا 
يتكون  الحرف  اأن  ويالحظ  و‘له’،  يكن’،  ‘ولم 
من �شلعين اأحدهما اأفقي ق�شير نوًعا، ويمتد جهة 
الثاني  ال�شلع  عليه  ويتعامد  ال�شطر،  على  الي�شار 
ب�شكل قائم راأ�شي طويل، موؤلًفا معه �شكل زاوية 
قائمة، وذلك في لفظ الجاللة ‘اهلل’ الوارد ثالث 
و‘يولد’،  يلد’،  و‘لم  و‘ال�شمد’،  بالن�س،  مرات 
على  ي�شتقر  الأخيرة  الكلمة  في  الحرف  ولكن 
المركبة  ال�شورة  ظهرت  وقد  ال�شطر،  م�شتوى 
المبتداأة لحرف الالم ب�شكل ثاٍن جديد وذلك في 
كلمة ‘لم’ الواردة قبل كلمة ‘يكن’ بال�شطر الثاني؛ 
بحيث ا�شتخدمت بهدف �شغل الفراغ من نف�س 
العبارة المنقو�شة بالح�شوة دون ال�شتعانة باأ�شكال 

اأخرى، فظهر الحرف في �شكل خط اأفقي ممتد 
جهة  وينتهي  ‘يكن’  كلمة  بطول  ا�شتقامته  على 
في  اأما  له،  الالحق  ‘الميم’  حرف  براأ�س  الي�شار 
اأن  فيالحظ  ‘يولد’  كلمة  ت�شبق  التي  ‘لم’  كلمة 
واحد  خط  من  كذلك  يت�شكل  ‘الالم’  حرف 
ال�شطر،  م�شتوى  اأعلى  راأ�شيًّا  قائًما  يمثل  ولكنه 
الذي  ‘الميم’  راأ�س حرف  اأدنى على  ويرتكز من 
فقد  ‘له’  كلمة  في  ‘الالم’  لحرف  وبالن�شبة  يليه، 
ظهر في �شكل قائم راأ�شي طويل ينتهي عند هامته 
في  معه  ليتعامد  ق�شير،  اأفقي  باآخر  اليمين  جهة 
حرف  مع  بالتحامه  الأخير  وينتهي  قائمة،  زاوية 
الو�شع  في  هنا  يبدو  والذي  له،  الالحق  ‘الهاء’ 
رقم  لوحات  له.  �شابق  وكاأنه  للكلمة  المقلوب 

)3(، )3( مكرر، )8(، جدول رقم )3( .

المركبة  وهي  الالم  لحرف  الأخرى  ال�شورة  اأما   
‘اهلل’  الجاللة  لفظ  في  ظهرت  فقد  المتو�شطة 
والثاني،  الأول  بال�شطرين  مرات  ثالث  المكرر 
المركبة  ال�شورة  تماًما  ت�شبه  وهي  ‘يلد’  وكلمة 
مت�شلة  اأنها  في  عنها  تختلف  اأنها  غير  المبتداأة، 
وبالن�شبة  عليها،  والالحق  لها  ال�شابق  بالحرف 
لل�شورة الثالثة فهي ال�شورة المركبة المتطرفة في 
الحرف مكوًنا من خطين  ‘قل’، وقد ظهر  كلمة 
على  با�شتقامته  ي�شير  اأفقي  اأحدهما  مت�شاويين: 
راأ�شي  قائم  عليه  ويتعامد  الي�شار،  جهة  ال�شطر 
قائمة،  زاوية  مًعا  ي�شكالن  بحيث  له؛  م�شاًوا 
تلي  التي  ‘هو’  كلمة  يحت�شنان  وكاأنهما  فيبدوان 
هذا الحرف. لوحة رقم )3(، )3( مكرر، جدول 

رقم )3( .  

حرف �لميم: وقد ظهر هذا الحرف مركًبا متو�شًطا    -
�شكل  في  راأ�شه  تبدو  بحيث  ‘ال�شمد’؛  كلمة  في 
مربع مفرغ الو�شط في و�شع راأ�شي اأعلى ال�شطر، 
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ليلتحم مع  اأدنى  الأي�شر من  الراأ�شي  ويمتد �شلعه 
الحرف ال�شابق له وهو حرف ‘ال�شاد’، اأما �شلعه 
الأفقي العلوي فيمتد جهة اليمين ليلتحم بحرف 
‘الميم’  حرف  راأ�س  فتبدو  له،  الالحق  ‘الدال’ 
وكاأنها تمثل ركًنا لمربع ُهيئت على �شكله كلمة 
الميم  لحرف  الأخرى  ال�شورة  اأما  ‘ال�شمد’، 
‘لم’  كلمة  في  المتطرفة  المركبة  ال�شورة  فهي 
التي ت�شبق كلمة ‘يلد’ في ال�شطر الأول، وقد ُنفَذ 
ال�شابقة، ولكنها  ال�شورة  ت�شبه  راأ�س  الحرف من 
على  ت�شتقر  بحيث  ال�شطر،  م�شتوى  على  تقوم 
اليمين؛  جهة  ا�شتقامتها  على  تتجه  اأفقية  قاعدة 
ثم  ‘الالم’،  حرف  وهو  ال�شابق  بالحرف  لتلتحم 
ا�شتقامتها  الي�شار على  القاعدة كذلك جهة  تتجه 
‘لم’  بالن�شبة لكلمة  اأما  ال�شطر الأول،  حتى نهاية 
التي ت�شبق كلمة ‘يولد’، فيالحظ اأنها تت�شكل من 
راأ�س على �شكل مربع مفرغ الو�شط كذلك ولكن 
الي�شار  ناحية  متجًها  يمتد  العلوي  الأفقي  �شلعه 
قلياًل في �شكل خط اأفقي ق�شير، ثم يتجه لأ�شفل 
حتى م�شتوى ال�شطر عن طريق �شلع راأ�شي ق�شير، 
‘الميم’  حرف  لراأ�س  الأي�شر  الراأ�شي  ال�شلع  اأما 
فيمتد راأ�شيًّا على ا�شتقامته لأعلى، م�شكاًل حرف 

‘الالم’ ال�شابق له.

ت�شبق  التي  ‘لم’  كلمة  في  ‘الميم’  لحرف  وبالن�شبة   
مفرغ  مربع  �شكل  في  راأ�شه  فتبدو  ‘يكن’  كلمة 
بحيث  ال�شطر؛  م�شتوى  اأعلى  ولكن  ا  اأي�شً الو�شط 
اأن  ويالحظ  ‘يكن’،  كلمة  في  ‘النون’  حرف  تعلو 
ال�شلع الراأ�شي الأي�شر من هذه الراأ�س المربعة ال�شكل 
تتجه لأدنى قلياًل في �شكل خط راأ�شي ق�شير. لوحة 

رقم )3(، )3( مكرر، جدول رقم )3( .

�شورة  في  الحرف  هذا  ظهر  وقد  �لنون:  حرف    -
كلمة  في  المتطرفة  المركبة  ال�شورة  هي  وحيدة 

‘يكن’، بحيث يت�شكل من ثالثة خطوط: خطان 
خط  اأدنى  من  ي�شلهما  راأ�شيًّا،  متوازيان  ق�شيران 
اليمين  ناحية  يمتد  ال�شطر،  م�شتوى  على  اأفقي 
ليت�شل بالحرف ال�شابق له وهو حرف ‘الكاف’، 
تتجه  الأي�شر  الراأ�شي  )القائم(  الخط  اأن  ويالحظ 
ا اأفقيًّا ق�شيًرا،  هامته جهة اليمين قلياًل في�شكل خطًّ

وكاأنه يظهر نقطة حرف النون.

حرف �لفاء: ويتمثل في �شورة وحيدة هي المركبة    -
من  الثاني،  بال�شطر  ‘كفًوا’  كلمة  في  المتو�شطة 
راأ�س على �شكل مربع �شغير مفرغ الو�شط، يمتد 
اليمين؛  ا�شتقامته جهة  الأفقي على  الأدنى  �شلعه 
ليلتحم بالحرف ال�شابق له، وهو حرف ‘الكاف’، 
راأ�شي،  ب�شلع  ليت�شل  الي�شار؛  قلياًل جهة  يمتد  ثم 
بحيث ي�شكالن مًعا زاوية قائمة، وينتهي الأخير 

راأ�شيًّا بعراقة حرف ‘الواو’ الذي يليه.

في  ممثاًل  الحرف  هذا  ظهر  وقد  �لقاف:  حرف    -
في  المبتداأة  المركبة  ال�شورة  هي  واحدة  �شورة 
كلمة ‘قل’ بال�شطر الأول، ويتكون من راأ�س مربع 
راأ�شية  رقبة  على  يرتكز  الو�شط،  ومفرغ  ال�شكل 
اليمين،  من جهة  الراأ�س(  )اأي  به  )تلتحم(  تلت�شق 
وتهبط )الرقبة( لأ�شفل لتلتحم بقاعدة اأفقية ق�شيرة 
بم�شتوى ال�شطر في �شكل زاوية قائمة جهة الي�شار، 
اأنه  ويالحظ  له،  الالحق  ‘الالم’  بحرف  تت�شل  ثم 
نقطتا  وكاأنه  يبدو  ق�شير  اأفقي  خط  الراأ�س  يعلو 

حرف القاف وهو نوع من اأنواع �شغل الفراغ.

الن�س  بهذا  وحيدة  كلمة  في  ويتمثل  �ل�شاد:  حرف   -
متو�شطة،  مركبة  وب�شورة  ‘ال�شمد’  كلمة  وهي 
ويبدو الحرف فيها ممثاًل في �شكل م�شتطيل اأفقي 
اأطول من  اأفقيًّا  المتوازيان  الو�شط، �شلعاه  مفرغ 
امتداد  يالحظ  كما  راأ�شيًّا،  المتوازيان  نظيريهما 
اليمين  جهة  ا�شتقامته  على  الأدنى  الأفقي  �شلعه 
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له  ال�شابق  ليت�شل بالحرف  ال�شطر؛  على م�شتوى 
ا�شتقامته جهة  يمتد على  ثم  ‘الالم’،  وهو حرف 
الي�شار قلياًل، ليلتحم مع قائم راأ�شي طويل؛ بحيث 
ي�شكالن مًعا زاوية قائمة، وينتهي هذا القائم من 
اأعلى )راأ�شيًّا( بحيث يلتحم بحرف ‘الميم’ الذي 
يليه، ويالحظ اأن حرف ال�شاد في �شكله هذا يبدو 
الذي  المربع  ال�شكل  اأ�شالع  اأحد  يمثل  وكاأنه 
ُهيئت كلمة ‘ال�شمد’ على �شكله. لوحة رقم )3(، 

)3( مكرر، جدول رقم )3( .

بالركنين  المراآتية  ال�شكل  المربعة  الهند�شية  الكوفية  الكتابة   -2
الجنوبي ال�شرقي وال�شمالي ال�شرقي لإيوان القبلة

يعد جامع البرديني هو النموذج الفريد في م�شر   
للخط  متنوعة  نماذج عدة  الذي يجمع �شمن جنباته 
بالإ�شافة  يحتوي  اإنه  اإذ  ال�شكل؛  الهند�شي  الكوفي 
 - ال�شكل  م�شتطيلة  الهند�شية  الكوفية  النماذج  اإلى 
الكوفي  للخط  اأخرى  نماذج  على   - ذكرها  ال�شابق 
المراآتي  النوع  من  كونه  عن  ف�شاًل  المربع  الهند�شي 
)المثنى - المتناظر(؛ مما جعل من هذا الجامع متحًفا 
الم�شتطيل  باأنواعه:  ال�شكل  الهند�شي  الكوفي  للخط 
النماذج  تلك  وتتمثل  المراآتي،  والمربع  والمربع، 
)النا�شية(  الركن  في:  المراآتية   ال�شكل  المربعة 
حوالى  بعد  على   - القبلة  لإيوان  ال�شرقي  الجنوبي 
الركن  الثالث - وهو  بالكتف  الكتابة  )1.35م( من 
الجنوبي  بالطرف  الم�شتطيل  ال�شباك  ي�شبق  الذي 
اأي  القبلة(،  )جدار  ال�شرقي  الجنوبي  الجدار  من 
حوالي  وبارتفاع  ال�شباك،  هذا  نا�شية  اللوحة  ت�شغل 
)1.60م( بالن�شبة للوزرة المنفذة عليها اأوبمعنى اآخر 
الأخرى  واللوحة  القبلة،  اإيوان  اأر�شية  م�شتوى  عن 
في الركن )النا�شية( المقابل للركن ال�شابق اأي الركن 
الذي  الركن  وهو  القبلة،  اإيوان  من  ال�شرقي  ال�شمالي 
يلي ال�شباك الثاني بنف�س الجدار )جدار القبلة(، اأي اأن 

هذه اللوحة ت�شغل نا�شية هذا ال�شباك كذلك، بحيث 
ت�شبق ال�شدلة اللطيفة )ال�شمالية ال�شرقية(، الواقعة مما 
حوالي  وباإرتفاع  الإيوان،  هذا  من  الركن  ذلك  يلي 
ونتيجة  القبلة؛  اإيوان  اأر�شية  م�شتوى  عن  )1.55م( 
ُنفذت في كل ركن  الكتابة  اأن  الموقع يالحظ  لذلك 
من الركنين في تماثل وتوازن دقيق؛ اإذ اإنه من ال�شعوبة 
بمكان اأن ُينفذ في هذا المو�شع، بحيث ي�شغل زاوية 
وفي  وال�شرقي،  الجنوبي  الجدارين  ملتقى  عند  قائمة 
والكتف  ال�شرقي  الجدار  ملتقى  عند  الآخر  المو�شع 

الذي يمثل بداية ال�شدلة )ال�شمالية ال�شرقية(.

ويالحظ اأن هذا المو�شع الركني - والذي يو�شح    
تاأثيًرا  يمثل   - ل�شعوبته  المبدع  المنفذ  الفنان  براعة 
الأركان  زوايا  في  قبل  من  ظهر  اإذ  چرك�شيًّا؛  مملوكيًّا 
با�شم  المعروفة  مهدي  من  ي�شبك  الأمير  بقبة  الأربعة 
م�شجد وقبة ي�شبك اأو م�شجد القبة65 )881 - 882هـ/ 
1477م( - اأثر رقم )4( - بميدان ق�شر القبة - لوحة 
الچرك�شي  المملوكي  التاأثير  عن  ف�شاًل   -  )14( رقم 
الآخر والوا�شح على هاتين اللوحتين )بجامع البرديني( 
قبل  من  ظهرت   - والتنفيذ  ال�شناعة  طريقة  حيث  من 
ي�شبك  الأمير  بقبة  الأربع  الأركان  زوايا  في  كذلك 
بالمعجون  والتنزيل  الحفر  طريقة  وهي   - مهدي  من 
المتبعة في  الطريقة  تلك  نف�س  الملون، وهي  ال�شمغي 
بالجامع،  ال�شكل  الهند�شي  الكوفي  الخط  نماذج  كل 
ولكنها في هذين النموذجين قد ُنفِّذت من خالل تنزيل 
اأو ملء مو�شع الحفر للكتابة المطلوبــة بمادة �شمغية 
اأر�شية اللوحتين من الرخــام  �شوداء فقط، وذلك على 
�شوداء  �شمغية  مادة  ال�شائد  اأن  اإذ  لال�شفرار؛  المائل 
بع�س  في  اللون  خ�شراء  واأخرى  كلمات،  في  اللون 
ال�شابق  النماذج  كل  في  وذلك  الأخرى،  الكلمات 
 - بال�شدف  للتطعيم  اآثار  اإلى جانب وجود  درا�شتها، 

لوحة رقم )4(، )4( مكرر) اأ، ب( )5( .
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هاتين  على  الآخر  المملوكي  التاأثير  ويتمثل   
اللوحتين من حيث ن�س الكتابة والذي يتمثل في تكرار 
كلمة ‘محمد’ اأربع مرات ب�شكل زخرفي منظم ومرتب 
 ،)4( رقم  لوحة   - ال�شكل  مربعة  م�شاحة  بداخل 
الع�شر  )5( - وهو ما ظهر في �شبعة نماذج من ذلك 
المملوكي بدولتيه البحرية والچراك�شة؛ حيث ظهرت 
اأولى نماذجه بوزرة القبة ال�شريحية بمجموعة قالوون 

بوزرة  المحراب  ع�شادتي  في  تاله  ثم  بالنحا�شين، 
جدار القبلة في حجرة �شريح ال�شيخ زين الدين يو�شف 
�شمن زاويته بالقرافة ال�شغرى، والنموذج الثالث على 
الجا�شنكير  بيبر�س  بخانقاه  ال�شريح  مدخل  جانبي 
المعدول  المربع  الكوفي  ب�شكليه  والرابع  بالجمالية، 
والمراآتي - كما �شيرد فيما يلي مف�شاًل - بوزرة رواق 
اأما  التبانة،  ب�شارع  المارداني  الطبنغا  بم�شجد  القبلة 

لوحة 4: كتابة كوفية هند�صية مربعة باإيوان القبلة بجامع البرديني
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الخطيب  جل�شة  ظهر  في  فيتمثل  الخام�س  النموذج 
بجامع  والمعروف  النا�شري،  �شنقر  اآق  م�شجد  بمنبر 
اإبراهيم اأغا م�شتحفظان اأو الجامع الأزرق ب�شارع باب 
دولتي  ع�شر  في  ال�شاد�س  للنموذج  وبالن�شبة  الوزير، 
المماليك، والأول في ع�شر دولة المماليك الچراك�شة 
اإيوان  بجدار  المحراب  قمة  جانبي  زخرفة  في  ممثاًل 
ب�شارع  غراب  بن  الدين  �شعد  وخانقاه  بمدر�شة  القبلة 
بور�شعيد ، اأما النموذج ال�شابع والأخير )الثاني في دولة 
المماليك الچراك�شة( فكان بحنية محراب �شدر اإيوان 
خانقاه الغوري بالغورية في �شكل لوحتين من الرخام. 

لوحة رقم )10(، )11( اأ ، )15( .

اأن النقا�س في جامع البرديني قد  اأنه من المالحظ  اإل   
اتبع في تنفيذه للكتابة الهند�شية المربعة ال�شكل لكلمة 
‘محمد’ - والمكررة رباعيًّا بكل لوحة من اللوحتين 
- الطريقة المراآتية )الخط المثنى - الكتابة المنعك�شة( 
فظهرت كلمة ‘محمد’ بكل �شطر من ال�شطور الأربعة 
اأن  اأي  )مقلوب(،  معكو�س  اتجاه  في  ُكتبت  وقد 
طريقة  وهي  اليمين،  اإلى  الي�شار  من  الكلمة  حروف 
جديدة ونادرة وغير معهودة من قبل في ع�شر دولتي 
وحيد  نموذج  في  اإل  والچراك�شة  البحرية  المماليك 
يتمثل في الوحدة المربعة ال�شفلى فقط بكل لوحة من 
بم�شجد  القبلة   جدار  بوزرة  الم�شتطيلتين  اللوحتين 
عبد  �شامي  المرحوم  و�شفه  وقد  المارداني،  الُطبنغا 
الحليم باأنه نموذج لم يتكرر �شالًفا اأو لحًقا لتاريخ هذا 
الجامع حتى نهاية ع�شر دولة المماليك الچراك�شة.66

والحقيقة اأن نموذج جامع البرديني - الذي يعد المثال   
حيث  من  يختلف   - الإ�شالمية  بم�شر  الفريد  الثاني 
المعكو�شة  المراآتية  الكتابة  )نظم  وال�شكل  الو�شع 
الُطنبغا  جامع  نموذج  عن  اللوحتين(  بكال  والمنفذة 
 - الإ�شالمية  بم�شر  الفريد  نوعه  من  الأول  المثال   -
ت�شتمل  الأخير  الجامع  لوحتي  من  لوحة  كل  اإن  اإذ 

عن  عبارة  منهما  واحدة  كل  مربعتين  وحدتين  على 
وحدة  كل  في  وتتكرر  بذاتها،  قائمة  منف�شلة  وحدة 
الوحدة  في  ولكن  مرات،  اأربع  ‘محمد’  كلمة  منهما 
الوحدة  وفي  معدولة،  الكتابة  تكون  الأولى  المربعة 
اأفقي م�شتقيم - تكون  المنف�شلة عنها بخط  الثانية - 
كلمة ‘محمد’ الرباعية مكتوبة بطريقة المراآة، اأي اأنها 
للوحدة  مراآتي  انعكا�س  وكاأنها  ومقلوبة،  معكو�شة 
جامع  لوحتا  اأما  اليمين(،  اإلى  الي�شار  )من  الأولى 
البرديني فهما واقعتان في و�شع منف�شل عن بع�شهما 
منهما  لوحة  بكل  ُكِتبت  وقد  القبلة،  اإيوان  بركني 
متماثلة  )معكو�شة(  مراآتية  مربعة  هند�شية  كوفية  كتابة 
المربعتين  الوحدتين  ت�شبه   - والم�شمون  ال�شكل  في 

ال�شفليتين فقط بلوحتي جامع الُطنبغا دون العلويتين.

البرديني  جــامع  كتابتي  بين  التام  الت�شابه  ويالحظ   
ون�شها  المراآتية  الكتابة  نوع  اإلى  بالإ�شافة   - كذلك 
- من حيث انهما يت�شكالن من لوحتين مربعـتين من 
الرخام، يبلغ طول �شلع ذلك المربع في كل لوحة منهما 
حوالي )32 �شم2( - وهو ما يقل في الحجم كثيًرا عن 
مثيالتها المملوكية - بحيث يحيط بكل لـوحة منهما 
اإطار رخـــامي مربــع اأ�شود اللون �شمكه رفيع حوالي 
)1 �شم2( - ي�شبه مثيله في نماذج الكتابة الم�شتطيلة 
بنف�س الجامع - ف�شاًل عن النماذج المملوكية ال�شابق 

ذكرها - لكنه يقل كذلك من حيث ال�شمك. 

كما يالحظ اأن ن�س كلمة ‘محمد’ بو�شعها المعكو�س   
المراآتي قد تكرر اأربع مرات ب�شكل تربيعي )رباعي( 
ذلك  بداخل  الم�شكلة  المربعة  الم�شاحة  داخل  في 
 - ذكره  ال�شابق   - ال�شكل  المربع  الأ�شود  الإطار 
�شطور  اأربعة  ‘محمد’  الكلمة  تلك  �شغلت  بحيث 
تربيعية، قوامها ‘محمد’ في كل �شطر، فكانت قاعدة 
اأ�شالع  من  �شلع  كل  بحذاء  ومرتبة  منظمة  الكلمة 
)مقلوبة(  معكو�شة  مراآتية  بطريقة  المربعة،  اللوحة 
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اللوحتين،  في كال  اليمين، وذلك  اإلى  الي�شار  من  اأي 
الُطنبغا  جامع  بلوحتي   - �شابًقا  معهود  غير  اأمر  وهو 
- اأو لحًقا -  بكو�شتي العقد اأعلى باب المقدم بمنبر 
م�شجد جوربجي بالإ�شكندرية - وتوزيعهم كالتالي:

- ال�شطر الأول: بحذاء ال�شلع ال�شرقي للمربع.

- ال�شطر الثاني: بحذاء ال�شلع الجنوبي للمربع.

- ال�شطر الثالث: بحذاء ال�شلع الغربي للمربع.

- ال�شطر الرابع: بحذاء ال�شلع ال�شمالي للمربع.

لوحات رقم )4(، )5(، )11( اأ، جدول رقم )4( .  

كلمات  من  كلمة  كل  ترتيب  كذلك  المالحظ  ومن   
‘الميم’  حرف  روؤو�س  مًعا  تتالقى  بحيث  ‘محمد’؛ 
في  وذلك  المبتداأة  المركبة  �شورته  في  منها  الأول 
يتما�شوا  اأن  دون  ولكن   - المربعة  الوحدة  و�شط 
ت�شكيل  في  �شغير67-  مربع  �شكل  مع  المنت�شف  في 
الإطار  مع  يتالءم  ال�شكل،  مربع  هند�شي  زخرفي 
المربع الخارجي، ف�شاًل عن �شكل حرف ‘الميم’ في 
�شورته هذه والموؤلفة من مربع �شغير مفرغ الو�شط، 
ال�شبعة  المملوكية  النماذج  في  �شكله  يحاكي  والذي 
الخطوط  الكتابة  هذه  ت�شود  بحيث  ذكرها؛  ال�شابق 
التي  التربيعية  والأ�شكال  القائمة،  والزوايا  الم�شتقيمة 
ومن  تقوي�شات،68  اأو  منحنيات  اأي  فيها  تتداخل  ل 
المالحظ كذلك وجود اآثار للتطعيم بال�شدف - مثل 
غير   - بالم�شجد  ذكرها  ال�شابق  الأخرى  النماذج 
اأنها اأكثر و�شوًحا باللوحة الأولى في الركن الجنوبي 
لإيوان  ال�شرقي  ال�شمالي  بالركن  مثيلتها  عن  ال�شرقي 
القبلة. لوحات رقم )4(، )4( مكرر )اأ ، ب(، جدول 

رقم )5( .

اأما بالن�شبة للدرا�شة التحليلية ل�شكل الحروف المكونة   
المكررة بكل لوحة )وحدة( مربعة،  ‘محمد’  لكلمة 
فيالحظ تماثل اللوحتين في �شكل الحروف، وهو ما 

باإيوان  لوحة 5: ر�صم مفرغ لأو�صاع كلمة محمد )�صلى اهلل عليه و�صلم( 
القبلة بجامع البرديني
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يمثل تاأثيًرا مملوكيًّا اآخًرا حاكى فيه الخطاط العثماني، 
نف�س �شكل الحروف في النماذج المملوكية ال�شابقة 
ولكن مع الختالف في و�شعها المراآتي المعكو�س، 
ال�شفليتين  المربعتين  الوحدتين  فقط  ي�شبه  والذي 
بلوحتي جامع الُطنبغا - لوحة رقم )4(، )5( ، )11( 
اأ، جدول رقم )4( -  ويت�شح ذلك من خالل تحليل 

الحروف على الوجه التالي:

ظهر  قد  الحرف  هذا  اأن  ويالحظ  �لميم:  حرف    -
في �شورتين:  رباعيًّا  المكررة  ‘محمد’  كلمة  في 
المبتداأة، وتت�شكل  المركبة  الأولى وهي  ال�شورة 
اأو  الأيمن  �شلعه  يمتد  الو�شط،  مفرغ  مربع  من 
الأي�شر في �شكل قائم )خط( عمودي ق�شير، على 
الأفقي  الخط  على  يرتكز  كي  لأ�شفل؛  ا�شتقامته 
�شورته  في  يليه  الذي  ‘الحاء’  لحرف  العلوي 
لحرف  الثانية  ال�شورة  اأما  المتو�شطة،  المركبة 

‘الميم’ فهي ال�شورة المركبة المتو�شطة، ويتاألف 
المفرغ  المربع  ال�شكل  نف�س  من  الحرف  فيها 
الو�شط في ال�شورة الأولى غير اأن ال�شلع العلوي 
لهذا المربع ي�شكل جزًءا من الخط الأفقي ال�شفلي 
المركبة  �شورته  في  له  ال�شابق  ‘الحاء’  لحرف 
اليمين  جهة  القائم  هذا  يمتد  كما  المتو�شطة، 
حرف  وهو  الالحق  بالحرف  ليلتحم  الي�شار  اأو 
‘الدال’ في �شورته المركبة المتطرفة. لوحة رقم 

)4(، )5( ، جدول رقم )4( .

حرف �لحاء: ويظهر هذا الحرف في �شورة وحيدة    -
هي ال�شورة المركبة المتو�شطة، ويتاألف من ثالثة 
خطوط: خطان ممتدان اأفقيًّا ومتوازيان، ي�شلهما 
الخط الثالث من جهة الي�شار، وهو يتاألف من قائم 

عمودي ق�شير.

جدول 5:  تحليل لحروف الكتابة الكوفية الهند�صية باللوحة رقم 3جدول 4:  تحليل لحروف الكتابة الكوفية الهند�صية باللوحة رقم 2
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�شورة  في  الحرف  هذا  ويتجلى  �لد�ل:  حرف    -
وحيدة كذلك بالت�شابه مع حرف ‘الحاء’ ال�شابق 
له، ولكن بالختالف في نوعية ال�شورة، اإذ اإنها 
في حرف ‘الدال’ هي ال�شورة المركبة المتطرفة، 
خطان  خطوط:  اأربعة  من  الحرف  فيها  ويتكون 
يمثل  العلوي  الخط  ومتوازيان،  اأفقيًّا  ممتدان 
امتداًدا للحرفين ال�شابقين له، وهما حرفا ‘الحاء’ 
المتو�شطة،  المركبة  �شورتهما  في  و‘الميم’ 
اليمين بقائم راأ�شي يتجه  وينتهي هذا الخط جهة 
اأن  ويالحظ  قائمة،  زاوية  مًعا  لي�شكال  لأعلى، 
هامة هذا القائم الراأ�شي في م�شتوى امتداد حرف 
‘الميم’ الأول لكلمة ‘محمد’ في �شورته المركبة 
المبتداأة، اأما الخط الرابع الذي يتاألف منه حرف 
ق�شير  )عمودي(  راأ�شي  قائًما  يمثل  فهو  ‘الدال’ 
ي�شل الخطين الممتدين اأفقيًّا من جهة الي�شار؛ مما 
الثانية  ‘الميم’  جعله في ذلك بحذاء مربع حرف 
 ،)4( رقم  لوحة  المتو�شطة.  المركبة  �شورته  في 

)5( ، جدول رقم )4( .

3 - الكتابات الكوفية الهند�شية ال�شكل بالمنبر

جامع  محراب  بجوار  يقع  الذي  المنبر69  يعد   
لتطعيم  نتيجة  الجامع؛  هذا  روائع  من  رائعة  البرديني 
اإلى  والزرن�شان،  وال�شدف  بالعاج  النقي70  خ�شبه 
والثني  الع�شري  النجمي  بالطبق  زخرفته  جانب 
اإليهم  وي�شاف  الخرط،  اأ�شغال  عن  ف�شاًل  الع�شري، 
ال�شكل  الهند�شي  الكوفي  الخط  اإ�شتخدام  جميًعا 
 )6(  ،)6( رقم  لوحة   - والم�شتطيل  المربع  بنوعيه 

مكرر، )7(، )8( - على النحو التالي:

�أ - �لكتابة �لكوفية �لهند�شية �لمربعة بالمنبر
في  المربع  الهند�شي  الكوفي  الخط  ويتمثل   
المقدم  باب  م�شراعي  تعلوان  اللتين  الح�شوتين 

م�شراع  كل  اأعلى  مربعة  ح�شوة  بواقع  المنبر،  بهذا 
13�شم(   ( منها  كل  وقيا�شات  )1.37م(،  بحوالي 
رفيع(  )برواز  بارز  خارجي  اإطار  بها  ويحيط  تقريًبا، 
من الخ�شب قيا�شاته )15�شم2(، ويالحظ اأن الكتابة 
موا�شع  في  وال�شائد    - الرائع  بال�شدف  مطعمة 
نوع  في  متطابق  الح�شوتين  ون�س   - بالمنبر  عدة 
عدد  اإلى  بالإ�شافة  وترتيبها،  تنفيذها  وطريقة  الكتابة 
)ن�س  التوحيد’  ‘عبارة  هو  الكتابة  فن�س  �شطورها، 
على   - الثاني  النموذج  هي  تعد  والتي  ال�شهادتين(، 
في  الدينية  القاهرة  بعمائر  الباقي  الباحث -  حد علم 
الع�شرين المملوكي والعثماني من حيث التنفيذ على 
اإن الأول في الحجاب الخ�شبي الخرط  اإذ  الخ�شب؛ 
 -  877( قايتباي  الأ�شرف  ال�شلطان  مدر�شة  بمزملة 
879هـ / 1472 - 1474م(71 في قرافة المماليك؛ 
بمنبر  المقدم  باب  اأعلى  النموذج  هذا  فاإن  وبالتالي 
المنفذ على  الباقي  الوحيد  المثال  البرديني هو  جامع 
الخ�شب بمن�شاآت الع�شر العثماني في مدينة القاهرة. 

لوحة رقم )6(، )6( مكرر .

وبالن�شبة لتنظيم الكتابة بداخل المربع في الح�شوتين   
مما  بديع؛  هند�شي  تكوين  في  تنظيمها  دقة  فيالحظ 
الم�شراع  اأعلى  وتوازن  تنا�شق  اإحداث  اإلى  اأدى 
الأيمن والأي�شر لباب المقدم، بحيث �شغلت كلمات 
عبارة التوحيد )ن�س ال�شهادتين( خم�شة �شطور تربيعية 
رقم  لوحة   - ح�شوة  لكل  المربعة  الم�شاحة  داخل 

)6(، )6( مكرر - كالتالي:

ال�شطر الأول: يبداأ بحذاء ال�شلع ال�شرقي للمربع،    -
وهو من كلمتين: ‘ل اإله’، وقاعدتهما بحذاء هذا 

ال�شلع.

ال�شطر الثاني: يبداأ بحذاء ال�شلع الجنوبي للمربع،    -
وهو من كلمتين: ‘اإل اهلل’، وقاعدتهما بحذاء هذا 

ال�شلع.
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ال�شطر الثالث: بحذاء ال�شلع الغربي للمربع، وهو من    -
كلمة واحدة ‘محمد’، وقاعدتها بحذاء هذا ال�شلع.

ال�شمالي  ال�شلع  بحذاء  قاعدته  الرابع:  ال�شطر    -
للمربع، وي�شم الحروف الثالثة الأولى من كلمة 

‘ر�شول’ ب�شيغة ‘ر�شو’.

الأخير،  التربيعي  ال�شطر  وهو  الخام�س:  ال�شطر    -
من  ويتكون  المربع،  )و�شط(  منت�شف  في  ويقع 
بالإ�شافة  ‘اهلل’،  الجاللة  لفظ  هي  واحدة  كلمة 
والذي  المفردة،  �شورته  في  ‘الالم’  حرف  اإلى 
قاعدة  اأن  ويالحظ  ‘ر�شول’،  كلمة  باقي  يمثل 
لفظ الجاللة في التجاه الموازي لل�شلع الجنوبي 
الإتجاه  ففي  ‘الالم’  حرف  قاعدة  اأما  للمربع، 
المربعة.  للم�شاحة  ال�شمالي  لل�شلع  الموازي 

لوحة رقم )6(، )6( مكرر .

لوحة 6: ر�صم مفرغ للكتابات الكوفية الهند�صية على م�صراعي باب المقدم
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الكتابة  تنظيم  لكيفية  ال�شابق  العر�س  خالل  ومن   
بنماذج  المبدع  الفنان  تاأثر  يالحظ  المربع  بداخل 
مملوكية عديدة)72( منها: عبارة التوحيد بجدار القبلة 
اإلى   -  )12( رقم  لوحة   - المارداني  الُطنبغا  بجامع 
بمتحف  المحفوظة  الرخامية  بالوزرة  مثيلتها  جانب 
الفن الإ�شالمي بالقاهرة، والمنقولة اإليه من منزل تابع 
هي   - القاهرة  بمدينة  الغوري  في  المغاربة  لوقف 
الأقرب �شبًها لهذا النموذج مو�شوع البحث - وهما 
المماثل  الثالث  النموذج  اأما  الرخام،  على  منفذان 
فهو منفذ على الخ�شب وذلك في الحجاب الخ�شبي 
ب�شحراء  قايتباي  الأ�شرف  مدر�شة  بمزملة  الخرط 
المماليك، ويالحظ التاأثر اإلى حد بعيد بتلك النماذج 
الحروف،  �شكل  في  المحدود  الختالف  مع  الثالثة 
ا�شتخدام  خالل  من  الفراغ  �شغل  طريقة  عن  ف�شاًل 
اأ�شالع  اأو  خطوط  من  الهند�شية  الأ�شكال  بع�س 
اإلى  �شغيرة،  مربعات  اإلى  بالإ�شافة  اأفقية،  م�شتقيمة 
اأخرى  كلمات  بحروف  كلمات  فراغ  �شغل  جانب 
 )6(  ،)6( رقم  لوحات  المنقو�شة.  العبارة  نف�س  من 

مكرر، )9(، جدول رقم )5( .

اأما بالن�شبة للدرا�شة التحليلية لحروف الخط الكوفي   
اأعلى  المتماثلتين  بالح�شوتين  المربع  الهند�شي 

م�شراعي باب المقدم بمنبر جامع البرديني - لوحة 
فهي    -  )5( رقم  جدول  مكرر،   )6(  ،)6( رقم 

كالتالي:

ن�س  في  الحرف  هذا  ظهر  وقد  �لألف:  حرف    -
المفردة  ال�شورة  هي  وحيدة  ب�شورة  ال�شهادتين 
في �شكل قائم راأ�شي م�شتطيل، وذلك في كلمات: 
لفظ الجاللة الأول ‘اهلل’ و‘اإله’ و‘اإل’، اأما في لفظ 
الخام�س  التربيعي  ال�شطر  في  ‘اهلل’  الثاني  الجاللة 
كان  فقد  الح�شوتين  بهاتين  المربع  منت�شف 
ق�شيًرا؛ نظًرا لرتفاع هامة حرف ‘الألف’ في لفظ 
الجاللة الأول ‘اهلل’، والذي يقع اأ�شفله، في ال�شطر 
للم�شاحة  الجنوبي  ال�شلع  بحذاء  الثاني  التربيعي 
المربعة بكل ح�شوة من الح�شوتين. لوحات رقم 

)6(، )6( مكرر، )8(، جدول رقم )5( .

حرفا �لد�ل و�لحاء: ويتمثل حرف ‘الدال’ في �شورة    -
كلمة  في  المتطرفة  المركبة  ال�شورة  هي  واحدة 
بحرف  �شبيهة  �شورة  في  يبدو  بحيث  ‘محمد’، 
بنف�س  المتو�شطة  المركبة  �شورته  في  ‘الحاء’ 
خطان  خطوط:  ثالثة  من  يتكونان  اإذ  الكلمة؛ 
متوازيان اأفقيًّا، ي�شلهما من جهة اليمين قائم راأ�شي 
)عمودي(، ويالحظ اأن الإختالف الوحيد بينهما 
يتمثل في �شغر حجم حرف ‘الدال’ عن ‘الحاء’، 
‘الميم’  الحاء لحرف  احت�شان حرف  اإلى جانب 
الذي يليه في �شورته المركبة المتو�شطة. لوحات 

رقم )6(، )6( مكرر، )8(، جدول رقم )5( .

حرف الهاء: ويظهر هذا الحرف ب�شورته المركبة    -
في  ‘اإله’  كلمة  في  الأول  �شكلين:  في  المتطرفة 
ال�شرقي  ال�شلع  بحذاء  الأول  التربيعي  ال�شطر 
الجاللة  ولفظ  ح�شوة،  بكل  المربعة  للم�شاحة 
الأول الذي ي�شغل ال�شطر التربيعي الثاني، بحذاء 
ال�شلع الجنوبي للمربع ب�شيغة ‘اهلل’، ويالحظ اأن 

لوحة 7: ر�صم مفرغ للكتابات الكوفية الهند�صية التى تعلوا باب المقدم
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هذا الحرف يت�شكل من مربع مفرغ الو�شط مرتفع 
عن قاعدة الحرف ال�شابق له، وهو حرف ‘الالم’، 
‘اإله’،  كلمة  في  المبتداأة  المركبة  �شورته  في 

وب�شورته المركبة المتو�شطة في لفظ الجاللة.

اأما بالن�شبة لل�شكل الثاني فيتمثل في لفظ الجاللة   
‘اهلل’ بال�شطر التربيعي الخام�س منت�شف الم�شاحة 
�شلعه  الو�شط  مفرغ  مربع  من  ويتكون  المربعة، 
الحرف  لقاعدة  امتداًدا  يمثل  الأدنى  الأفقي 
ال�شابق له وهو حرف ‘الالم’ في �شورته المركبة 
اأن  ويالحظ  اليمين،  جهة  من  وذلك  المتو�شطة، 
على  ممتد  ‘الهاء’  حرف  لمربع  الأيمن  ال�شلع 
باقي  هامات  ي�شاوي  بحيث  لأعلى؛  ا�شتقامته 
فيعلوه  الأي�شر  ال�شلع  اأما  الجاللة،  لفظ  حروف 
والتي  الفراغ،  �شغل  اأنواع  من  نوًعا  يمثل  مربع 
بالكتف  الم�شتطيلة  الح�شوة  في  قبل  من  ظهرت 
بنف�س  القبلة  اإيوان  من  القبلي  الجدار  من  الأول 
في  ظهر  مملوكيًّا  تاأثيًرا  يمثل  ما  وهو  الجامع، 
نماذج عدة من هذا الع�شر. لوحة رقم )6(، )6( 

مكرر، )8(، جدول رقم )5( .

�شورة  في  الحرف  هذا  ويتجلى  �لو�و:  حرف    -
‘ر�شول’،  وحيدة هي المركبة المتطرفة في كلمة 
الو�شط،  مفرغ  مربع  ب�شكل  راأ�س  من  ويت�شكل 
لتت�شل  اليمين  جهة  ا�شتقامتها  على  قاعدته  تمتد 
بالحرف ال�شابق له وهو حرف ‘ال�شين’، اأما عراقة 
‘الواو’ فقد ت�شكلت من امتداد ال�شلع الأيمن من 
جهة  ينك�شر  ثم  اأدنى،  اإلى  الواو’  ‘راأ�س  المربع 

الي�شار بزاوية قائمة.

ب�شورته  الحرف  هذا  ظهر  وقد  �لالم:  حرف    -
المفردة في كلمة ‘ر�شول’، ويت�شكل من �شلعين: 
فيتعامد  الآخر  اأما  ال�شكل،  طويل  اأفقي  الأول 
عليه، وهو يت�شكل من �شلع اأو قائم راأ�شي ق�شير؛ 

ال�شلعان  فبدا  قائمة،  زاوية  مًعا  ي�شكالن  بحيث 
بحيث يحت�شنان )اأي حرف الالم( لفظ الجاللة 
الخام�س  )ال�شطر  المربع  منت�شف  ي�شغل  الذي 

التربيعي(، من ال�شلعين ال�شمالي والغربي.

اأما ال�شورة الأخرى فهي المركبة المبتداأة وتتمثل   
‘اهلل’  الأول  الجاللة  ولفظي  ‘اإله’،  كلمات:  في 
ال�شطر  في  والأخرى  الثاني،  التربيعي  ال�شطر  في 
من  الحرف  هذا  ويتكون  الخام�س،  التربيعي 
والآخر  ق�شير،  اأفقي  اأحدهما  )خطين(  �شلعين 
راأ�شي طويل يتعامد عليه في زاوية قائمة، ويالحظ 
اأن هامة حرف ‘الالم’ في لفظ الجاللة الأول اأكثر 
و�شط  الثاني  الجاللة  لفظ  في  هامتها  من  ارتفاًعا 
وهي  الثالثة  لل�شورة  وبالن�شبة  المربعة،  الم�شاحة 
المركبة المتو�شطة وتتمثل في لفظ الجاللة المكرر 
في  ‘الالم’  حرف  مع  ت�شابهه  ويالحظ  مرتين، 
�شورته المركبة المبتداأة، غير اأن قاعدته تمتد على 
ال�شابق  بالحرف  لتت�شل  اليمين؛  جهة  ا�شتقامتها 
المبتداأة  المركبة  �شورته  في  ‘الالم’  حرف  وهو 
وجهة الي�شار؛ لتت�شل بالحرف الالحق وهو حرف 
‘الهاء’ في �شورته المركبة المتطرفة. لوحات رقم 

)6(، )6( مكرر، )8(، جدول رقم )5(.

�ألف: ويتمثل هذا الحرف في �شورته  حرف �لالم   -
التربيعي  بال�شطر  ‘ل’  كلمتي  في  ممثاًل  المفردة، 
و‘اإل’  للمربع،  ال�شرقي  ال�شلع  بحذاء  الأول 
الجنوبي  ال�شلع  بحذاء  الثاني  التربيعي  بال�شطر 
�شكله  في  الحرف  هذا  ت�شابه  ويالحظ  للمربع، 
الأول  بالكتف  ال�شهادتين  ن�س  في  نموذجه  مع 
الجامع  بنف�س  القبلة  لإيوان  القبلي  ال�شلع  من 
)البرديني(، ولكنه منفذ بالخط الكوفي الهند�شي 
الم�شتطيل. لوحات رقم )1(، )1( مكرر، )6(، 

)6( مكرر، جدول رقم )1، 5( .
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حرف �لميم: وقد ظهر هذا الحرف في �شورتين:    -
الأولى مركبة مبتداأة في كلمة ‘محمد’ في ال�شطر 
التربيعي الثالث بحذاء ال�شلع الغربي من الم�شاحة 
المربعة، ويت�شكل من م�شتطيل مفرغ الو�شط، في 
الأدنى  �شلعه  على  يرتكز  بحيث  راأ�شي؛  و�شع 
ا�شتقامته جهة  يمتد على  والذي  الق�شير،  الأفقي 
حرف  وهو  يليه  الذي  بالحرف  ليت�شل  الي�شار 
‘الحاء’ في �شورته المركبة المتو�شطة، اأما ال�شورة 
الكلمة  نف�س  في  المتو�شطة  المركبة  فهي  الثانية 
‘محمد’، ويبدو الحرف في هذه ال�شورة ب�شكل 
الأدنى  الأفقي  �شلعه  يمتد  الو�شط،  مفرغ  مربع 
ليت�شل  اليمين؛  جهة  ا�شتقامته  على  )قاعدته( 
بالحرف ال�شابق، وهو حرف ‘الحاء’ في �شورته 
المركبة المتو�شطة، كما يتجه جهة الي�شار؛ ليت�شل 
بالحرف الالحق، وهو حرف ‘الدال’ في �شورته 
مكرر،   )6(  ،)6( رقم  لوحة  المتطرفة.  المركبة 

جدول رقم )5(.

�شورة  في  الحرف  هذا  ويتمثل  �ل�شين:  حرف    -
كلمة  في  المبتداأة  المركبة  ال�شورة  هي  وحيدة 
‘ر�شول’؛ بحيث يت�شكل من ثالثة قوائم مت�شاوية 
ناحية  تمتد  اأفقية،  قاعدة  على  ترتكز  الروؤو�س، 
وهو  ‘الواو’،  حرف  براأ�س  تلتحم  لكي  الي�شار؛ 
الحرف الالحق له في �شورته المركبة المتطرفة. 

جدول رقم )5(.

حرف �لر�ء: ويتجلى هذا الحرف في �شورة وحيدة    -
هي ال�شورة المفردة في كلمة ‘ر�شول’، ويالحظ 
راأ�شي  الأول  خطين:  من  يتاألف  الحرف  هذا  اأن 
طويل، ويقع بحذاء ال�شلع الغربي للم�شاحة المربعة 
بكل ح�شوة، ويتعامد على الخط الثاني وهو اأفقي 
اأطول قلياًل، ويقع بحذاء ال�شلع ال�شمالي للم�شاحة 
المربعة؛ بحيث ي�شكالن مًعا زاوية قائمة - ي�شبه 

التقاء  عند   - ‘ر�شول’  كلمة  في  ‘الالم’  حرف 
ال�شلعين الغربي وال�شمالي للم�شاحة المربعة بكل 
ح�شوة من الح�شوتين المربعتين اأعلى كل م�شراع 
المقدم. لوحة رقم )6(، )6(  من م�شراعي باب 

مكرر، جدول رقم )5(.

ب - �لكتابة �لكوفية �لهند�شية �لم�شتطيلة بالمنبر

ويتمثل الخط الكوفي الهند�شي الم�شتطيل والمنفذ 
على هذا المنبر في الح�شوة الم�شتطيلة التي تعلو باب 
المقدم )�شدر الباب( - لوحة رقم )6( مكرر، )7( 
 ( وحوالي  طوًل،  �شم(    30( قيا�شاتها  تبلغ  والتي   -
ا، ويحيط بها اإطار خارجي بارز )برواز  15�شم( عر�شً
العلوي  ُفِقَد جميعه عدا �شلعه  الخ�شب -  رفيع( من 
فقط - وقيا�شاته )33�شم(  طوًل، وحوالي ) 18�شم( 
اأن كتابة هذه الح�شوة هي الأخرى  ا، ويالحظ  عر�شً
الح�شوتين  مع  بالت�شابه  الرائع  بال�شدف  مطعمة 
ال�شابقتين - �شاع حاليٍّا من حرف الواو الذي ي�شبق 
ا قراآنيًّا،  كلمة ‘مالئكته’ اأما ن�س الكتابة فهو يمثل ن�شًّ
يعد هو النموذج الثاني في كتابات هذا الجامع، بعد 
الغربي  الجنوبي  بالجدار  الثالثة  الم�شتطيلة  الح�شوة 
لإيوان القبلة، والتي ن�شها ‘�شورة الإخال�س‘ - لوحة 
رقم )3(، )3( مكرر.  اأما ن�س هذه الح�شوة بالمنبر 
في   - الباحث  علم  حد  على   - فريد  نموذج  فهو 
وهو  بم�شر،  والعثماني  المملوكي  الع�شرين  كتابات 
لوحة  الأحزاب’ -  ‘�شورة  من  رقم )56(  الآية  يمثل 
رقم )6( مكرر، )7( - وقد ُنظمت في ثالثة �شطور 

كما يلي:

1 - اإن اهلل ومالئكته ي�شلون.

2 - على النبي يا اأيها الذين اآمنو �شلو]ا[.

3 - عليه و�شلموا ت�شليما.
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الثالثة  ال�شطور  هذه  بين  يف�شل  اأنه  ويالحظ 
�شطر،  كل  بين  خ�شبية  �شدابة  بواقع  خ�شبية،  �شدايب 
ت�شبه نوًعا �شدايب الإطار )البرواز( الذي يحدد هيئة 
هذه الح�شوة الم�شتطيلة، كما يالحظ ا�شتعانة الخطاط  
ل�شغل  الهند�شية  الو�شائل  من  متنوعة  بو�شائل  المبدع 
الجامع  الفراغ، والتي �شبق ال�شتعانة بها في كتابات 
الأخرى ال�شابق ذكرها؛ ومنها: خط اأو �شلع م�شتقيم 
كلمة  في  ‘النون’  حرف  اأعلى  الطول  متو�شط  اأفقي 
بال�شطر  اأيها’  يا   ‘ وكلمة  الأول،  بال�شطر  ‘ي�شلون’ 
الثاني، و‘عليه’ و‘�شلموا’ و‘ت�شليما’ في ال�شطر الثالث، 
في  كما  الطول  ق�شير  اأفقي  م�شتقيم  �شلع  اأو  خط  اأو 
واأ�شفل  والثالث،  الأول  ال�شطرين  كلمات  اأغلب 
الثاني،  ال�شطر  في  ‘الذين’  كلمة  في  ‘النون’  حرف 
كما ظهر ال�شلعان الم�شتقيمان في و�شع راأ�شي ق�شير 
الثاني،  ‘النبي’ في ال�شطر  اأعلى كلمة  بحيث يتوازيان 
وكذلك الحال في كلمة ‘ت�شليما’ في ال�شطر الثالث، 
ولكنهما هنا يتوازيان في و�شع اأفقي ق�شير. لوحات 

رقم )6( مكرر، )7(، )9( .

المربع  الفراغ:  ل�شغل  الأخرى  الو�شائل  ومن 
في  كما  )المنت�شف(،  الو�شط  من  المفرغ  الواحد 
‘ال�شين’ و‘الياء’ في  يعلو كالًّ من حرفي  الذي  المربع 
في  ‘ت�شليما’  بكلمة  المتو�شطة  المركبة  �شورتهما 
ال�شطر الثالث، بحيث يعلو كل حرف مربع، ويف�شل 
المتو�شطة  المركبة  �شورته  في  ‘الالم’  حرف  بينهما 
في �شكل جمالي متوازن، كما يالحظ ظهور ما ي�شبه 
النقطة كو�شيلة من و�شائل �شغل الفراغ كما في النقطة 
المتو�شطة  المركبة  �شورته  في  ‘الالم’  حرف  اأعلى 
بكلمة ‘ي�شلون’ في ال�شطر الأول، واأعلى نهاية حرف 
‘الواو’ في �شورته المركبة المتطرفة في كلمة ‘�شلوا’ 
‘الألف’  حرف  من  خلت  والتي  الثاني،  ال�شطر  في 
الذي غفل عنه الخطاط، ويالحظ كذلك �شغل الفراغ 

بحروف كلمات اأخرى من نف�س الن�س القراآني بهذه 
الح�شوة دون الإ�شتعانة بو�شائل هند�شية اأخرى؛ اإذ اإن 
هذه الحروف بدت وكاأنها تحاكي بع�س و�شائل �شغل 
الفراغ الهند�شية ال�شكل، وهو ما يمثل تاأثيًرا مملوكيًّا 
�شبق واأن ظهر في نماذج عدة من كتابات هذه المن�شاأة 
- مو�شوع الدرا�شة -  ومن نماذجه في هذه الح�شوة 
كلمة  في  المبتداأة  المركبة  �شورته  في  ‘الميم’  حرف 
في  الحرف  هذا  ظهر  حيث  الثاني؛  بال�شطر  ‘اآمنوا’ 
�شكل المربع الذي ي�شتخدم في �شغل الفراغ؛ بحيث 
 )6( رقم  لوحات  ال�شطر.  م�شتوى  عن  كثيًرا  يعلو 

مكرر، )7(، )9( .

الخط  لحروف  التحليلية  للدرا�شة  بالن�شبة  اأما 
الكوفي الهند�شي الم�شتطيل بهذه الح�شوة الم�شتطيلة 
مكرر،   )6( رقم  لوحة   - بالمنبر  المقدم  باب  اأعلى 

)7(، جدول رقم )6( - فهي كالتالي:

لهيئة  بالن�شبة  ال�شكل  في  التطابق  مدى  يالحظ 
بع�س حروف هذه الح�شوة مع حروف الكتابة الكوفية 
الجنوبي  بالجدار  الثالث  الح�شوات  في  الم�شتطيلة 
الغربي لإيوان القبلة - لوحات رقم )1(، )1( مكرر، 
اأرقام  جداول  مكرر،   )3(  ،)3( مكرر،   )2(  ،  )2(
)1، 2، 3( - وهذه الحروف هي ‘الألف’، ب�شورتيه 
ب�شورتيه  و‘الهاء’  المتطرفة،  والمركبة  المفردة، 
في  ‘الواو’  وحرف  والمتطرفة،  المتو�شطة  المركبة 
فقد  المتطرفة  المركبة  �شورته  اأما  المفردة،  �شورته 
للقائم  امتداًدا  تمثل  اأ�شبحت عراقته  بحيث  اختلفت 
الأفقي ال�شفلي لراأ�س هذا الحرف، والذي ياأخذ �شكل 
م�شتوى  على   - الحرف  عراقة   - فامتدت  المربع؛ 
الأول،  ال�شطر  ‘ي�شلون’ في  ال�شطر، وذلك في كلمة 
وكلمة ‘�شلموا’ في ال�شطر الثالث، فبدا حرف ‘الواو’ 
المتطرفــة.  المركبة  ‘الميم’ في �شورته  وكاأنه حرف 

لوحات رقم )6( مكرر، )7(، جدول رقم )6( .
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اأما ال�شكل الثاني لحرف ‘الواو’ والذي بدا به في 
هذه الح�شوة ب�شورة مبتكرة يتجلى في ظهور الحرف 
مندمًجا  اأدق  بمعنى  اأو  له،  ال�شابق  بالحرف  ملتحًما 
معه، كما في حرف ‘النون’ ب�شورته المركبة المتو�شطة 
في كلمة ‘اآمنوا’ بال�شطر الثاني؛ بحيث ت�شكل حرف 
‘النون’ من ارتفاع القائم الراأ�شي الأيمن لراأ�س حرف 
‘الواو’، وكذلك الحال في حرف ‘الالم’ في �شورته 
كلمة  في  ‘الواو’  لحرف  وال�شابق  المتو�شطة  المركبة 
‘�شلوا’ بال�شطر الثاني. لوحات رقم )6( مكرر، )7(، 

جدول رقم )6( .

حروف  مع  الأخرى  الت�شابه  لأوجه  وبالن�شبة 
الح�شوات الم�شتطيلة الثالث ال�شابق ذكرها فتتمثل في 
حرف ‘الياء’ ب�شورته المركبة: المبتداأة، والمتو�شطة، 
والمتطرفة، وكذلك الحال في حرف ‘الالم’ ب�شورته 
األف’  ‘الالم  اأما حرف  والمتو�شطة،  المبتداأة  المركبة 
فقد ظهر في هيئة متفردة لم تظهر في اأي من النماذج 

اأو   - الباحث  علم  حد  على   - ال�شابقة  المملوكية 
الحرف  ظهر  بحيث  الجامع؛  بهذا  الموجودة  تلك 
ب�شورته المركبة المتطرفة في كلمة ‘مالئكته’ بال�شطر 
الأول في �شكل قاعدة من خط )قائم( اأفقي ي�شير على 
م�شتوى ال�شطر، يمثل امتداًدا للحرف ال�شابق له وهو 
ويخرج  المبتداأة،  المركبة  في �شورته  ‘الميم’  حرف 
من منت�شف هذه القاعدة قائم ق�شير عمودي )راأ�شي(، 
يلتحم به - قرب منت�شفه من على الجانبين - قائمان 
والألف’.   ‘الالم  يمثالن  وهما  طويالن،  راأ�شيان 

لوحات رقم )6( مكرر، )7(، جدول رقم )6( .

وال�شين،  والنون،  ‘الميم،  لحروف:  بالن�شبة  اأما 
مع  التام  التطابق  فيالحظ  والتاء’  وال�شاد،  والعين، 
الجنوبي  بالجدار  الم�شتطيلة  الح�شوات  في  هيئتهم 
اأرقام  لوحات  الجامع.   بنف�س  القبلة  لإيوان  الغربي 
)1(، )2(، )3(، )7(، جداول اأرقام )1، 2، 3، 6( .

المركبة  ب�شورته  ظهر  فقد  ‘الكاف’  حرف  اأما 
بال�شطر الأول، وبهيئة  ‘مالئكته’  المتو�شطة في كلمة 
يلتحم  طويل  راأ�شي  قائم  من  يتكون  بحيث  جديدة؛ 
قائم  منت�شفه  قرب  منه  ويخرج  له،  ال�شابق  بالحرف 
‘التاء’  بحرف  ليلتحم  الي�شار  ناحية  يتجه  ق�شير  اأفقي 
الالحق له؛ بحيث ي�شكالن مًعا مربًعا مفرًغا، ويالحظ 
ا�شتقامته  على  يمتد  الكاف  لحرف  الراأ�شي  القائم  اأن 
‘الكاف’(،  لأعلى؛ بحيث ُيكون �شاكلته )اأي حرف 
اإذ ينتهي طرفه جهة اليمين بقائم اأفقي ق�شير، في�شكالن 
مًعا زاوية قائمة، مما جعل حرف ‘الكاف’ في �شكل 
وهيئة جديدة وغير معهودة من قبل. لوحة رقم )7(، 

جدول رقم )6(. 

مرة في  فقد ظهر لأول  ‘الذال’  وبالن�شبة لحرف 
في  المتطرفة  المركبة  وب�شورته  الجامع  هذا  كتابات 
كلمة ‘الذين’ بال�شطر الثاني؛ بحيث يتاألف من قائمين: 
اليمين  جهة  المنت�شف  من  به  ويلتحم  راأ�شي  الأول 

جدول 6:  تحليل لحروف الكتابة الكوفية الهند�صية باللوحة رقم 3
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حرف ‘الالم’ ال�شابق له في �شورته المركبة المبتداأة، 
م�شتوى  على  ي�شير  ق�شير  اأفقي  فهو  الآخر  القائم  اأما 

ال�شطر؛ بحيث ي�شكالن مًعا زاوية قائمة.

اأما حرف ‘الباء’ في �شورته المركبة المتو�شطة في 
قد  الخطاط  اأن  فيالحظ  الثاني،  بال�شطر  ‘النبي’  كلمة 
اأدمجه مع حرف ‘الياء’ الالحق له في �شورته المركبة 
التقاء  عند  �شطف  �شكل  في  الحرف  فبدا  المتطرفة 
�شورته  في  ‘النون’  حرف  وهو  له  ال�شابق  الحرفين: 
المركبة المتو�شطة، والالحق وهو حرف ‘الياء’. لوحة 

رقم )6( مكرر، )7(، جدول رقم )6( .

نتائـج البحـث

الكوفي  الخط  نماذج  على  ال�شوء  الدرا�شة  األقت 
التي  بنماذجه  المربع  النوع  وبخا�شة  ال�شكل،  الهند�شي 
المماليك )648 - 923هـ / 1250  �شادت في عمائر 
- 1517م( بمدينة القاهرة، اإلى جانب الم�شتطيل ال�شكل 
والذي ندرت نماذجه؛ ومن ثم الترجيح باأن انت�شار الأول 
الفعلي في خلط الكثير من  ال�شبب  وندرة الآخر كان هو 
وغيرها  بل  النوعين،  هذين  بين  الإ�شالمية  الآثار  دار�شي 
دارج  واحد  م�شطلح  بينهم  ف�شاع  الأخرى،  الأنواع  من 
الهند�شية  الأنواع  المربع’ على كل  ‘الكوفي  بالخطاأ وهو 

ال�شكل.

اأكدت الدرا�شة على ال�شبغة المملوكية التي يتميز بها 
جامع الخواجا كريم الدين البرديني )1025 - 1038هـ 
وزرته  به  ازدانت  ما  خالل  من  1629م(   -  1616  /
ال�شكل؛ مما  متنوعة  كتابات كوفية هند�شية  الرخامية من 
جعله بمثابة معر�س اأو متحف للتقاليد والتراث المعماري 

والزخرفي المملوكي.

من  الكثير  فيه  وقع  الذي  اللب�س  الدرا�شة  اأو�شحت 
باأن جميع كتابات جامع  دار�شي الآثار الإ�شالمية بقولهم 
البرديني من النوع الهند�شي المربع ال�شكل، على الرغم من 

اأن بع�شهم قد نبه من قبل لهذا الخطاأ في اإحدى درا�شاته 
الثالث  الح�شوات  اأن  من  كذلك  الرغم  وعلى  القيمة، 
بهذا  القبلة  اإيوان  من  الغربي  الجنوبي  الجدار  باأكتاف 
المقدم  باب  اأعلى  الم�شتطيلة  الح�شوة  وكذلك  الجامع، 
بالمنبر، قد ُن�شقت حروف كتاباتهم بداخل م�شتطيل لكل 
وعبد  تربانة  اإبراهيم  جامعي  في  الحال  وكذلك  منهم، 

الباقي جوربجي بمدينة الإ�شكندرية.

اأظهرت الدرا�شة التاأثير المملوكي المحلي الموروث 
على الكتابات الهند�شية ال�شكل بجامع البرديني من حيث 
جانب  اإلى  الكلمات،  وتوزيع  وهيئتها،  الحروف  �شكل 
هند�شية  اأ�شكال  بين  ما  وتنوعها  الفراغ،  �شغل  و�شائل 
الحروف،  وتخانة  �شمك  مع  تتنا�شب  متنوعة  مختلفة 
اأفقية  م�شتقيمة  )اأ�شالع(  خطوط  من  الخط:  و�شكل  بل 
�شغيرة  ومربعات  وق�شيرة،  ومتو�شطة  طويلة  وراأ�شية، 
ظهور  جانب  اإلى  ثالثية،  اأو  متجاورة،  واأخرى  مفردة، 
 ) U ( شكل يمثل ن�شف م�شتطيل، اأو ما ي�شبه �شكل حرف�
في الإنجليزية، واآخر يمثل اأ�شنان حــرف ال�شين اأو ال�شدة 
) ّ ( في اللغة العربية، بالإ�شافة اإلى ا�شتغالل بع�س الحروف 
من نف�س النق�س لملء الفراغ، اأو اإلحاق خطوط باأو�شاع 
بع�س حروف  )هامات(  بنهايات  واأفقية(  )راأ�شية  مختلفة 
المتطرفة(،  المركبة  �شورته  في  الهاء  )حرف  النق�س 
الم�شري  المحلي  التاأثير  مدى  الدرا�شة  اأو�شحت  كما 
الچرك�شي  المملوكي  الع�شر  في  وال�شائع   - الموروث 
كما في قبة ي�شبك من مهدي ومدر�شة الغوري - ممثاًل في 
الطريقة ال�شناعية الم�شتخدمة في تنفيذ الكتابات بالجامع 
�شمغي  بمعجون  الملء’  اأو  والتنزيل  ‘الحفر  طريقة  وهي 

ملون )اأ�شود واأخ�شر(.

الع�شر  في  المبدع  الفنان  اأدخله  ما  الدرا�شة  اأبرزت 
ال�شكل  الهند�شي  الكوفي  الخط  كتابات  على  العثماني 
بجـامع الـبرديني مــن التطعـيم بمادة ال�شـدف، ف�شاًل عن 
التنوع في األوان الكلمات بداخل كل ح�شوة ما بين اللونين 
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بالإ�شافة  ل،  الُمنزَّ ال�شمغي  للمعجون  والأخ�شر  الأ�شود 
اإلى زخرفة اأر�شيات بع�س الكلمات بزخرفة تمثل معينات 
�شغيرة متال�شقة ومتتالية بالمعجون ذي اللون البنى الفاتح 
منح  بديع،  زخرفي  وبت�شكيل  واأفقي،  راأ�شي  و�شعين  في 

الكتابات منظًرا جماليًّا جديًدا غير معتاًدا من قبل.

العثماني  الع�شر  في  الفنان  براعة  الدرا�شة  اأو�شحت 
الأ�شكال  اأحد  يمثل  الذي  المربع  ال�شكل  ا�شتغالل  في 
الهند�شية ل�شغل الفراغ؛ لكي يقوم كذلك - بالإ�شافة اإلى 
اأ�شا�ًشا  يختفي  والذي  )التنقيط(،  الإعجام  بدور   - دوره 
من الكتابات الهند�شية طبًقا لقواعدها، وهو ما يتجلى في 
معافي’  ‘يا  �شافي’،  ‘يا  كافي’،  ‘يا  ‘ال�شموات’،  كلمات: 
لإيوان  الغربي  الجنوبي  بالجدار  الثانية  الح�شوة  �شمن 

القبلة بجامع البرديني مو�شوع الدرا�شة.

رجحت الدرا�شة تفرد ن�شو�س كتابات جامع البرديني 
الم�شتطيلة  الح�شوات  تلك  وبخا�شة  ال�شكل،  الهند�شية 
قبلته،  باإيوان  الغربي  الجنوبي  الجدار  ت�شغل  التي  الثالث 

وهو ما يتمثل في الآتي:

1- اإدراج لفظ الجاللة ‘اهلل’ اإلى ن�س ‘الب�شملة’ بدًل 
من جعلها م�شتقلة كما كانت العادة في النماذج 

المملوكية، وذلك في الح�شوة الأولى.

‘التوحيد’  عبارة  اإلى  ‘الب�شملة’  ن�س  )قرن(  دمج   -2
المفردة  ال�شيغة  من  بدًل  ال�شهادتين(،  )ن�س 
بنف�س  وذلك  المملوكية،  النماذج  في  لكليهما 

الح�شوة الأولى.

3- نتج عن الن�شين ال�شابقين اإنهاء �شطري الكتابة في 
الح�شوة الأولى بلفظ الجاللة؛ ومن ثم ظهر ن�س 

فريد بكل المقايي�س.

عن  الناتج  المملوكي  التاأثير  من  الرغم  على   -4
الإيراني من م�شرق العالم الإ�شالمي في ا�شتخدام 
هذا  نوعية  اأن  اإل  الثالثة  بالح�شوة  القراآني  الن�س 

يمثل  الإخال�س’  ‘�شورة  في  القراآني ممثاًل  الن�س 
تلك  من  غيره  عن  البرديني  جامع  به  تميز  تفرًدا 
الآية رقم )56( من  ف�شاًل عن  ال�شابقة،  النماذج 
�شورة الأحزاب في الح�شوة الم�شتطيلة اأعلى باب 

المقدم بالمنبر والمتفردة كذلك.

�شورة  قراآني - من  اقتبا�س  اإلى  ي�شير  ن�س  اإدماج   -5
النور - بعبارة دعائية جديدة وغير ماألوفة، وذلك 
يا  �شافي  يا  كافي  ‘يا  ب�شيغة  الثانية  الح�شوة  في 

معافي يا اهلل’.

الم�شتطيلة  الح�شوات  في  المبدع  الفنان  قام   -6
عن  والتماثل  التوازن  من  نوع  باإحداث  الثالث 

طريق اإنهاء كل ح�شوة بلفظ الجاللة ‘اهلل’.

اأظهرت الدرا�شة مجانبة كل من قراأ ن�شو�س كتابات 
البرديني لل�شواب؛ في  عدم قراءتهم للفظ الجاللة  جامع 
من  الأول  بال�شطر  ‘الب�شملة’  ن�س  نهاية  في  ‘اهلل’  ب�شيغة 
الح�شوة الم�شتطيلة الأولى، بالإ�شافة اإلى لفظ الجاللة في 

نهاية الن�س القراآني ل�شورة الإخال�س في الح�شوة الثالثة.

من  المعهود  غير  الجديد  ال�شكل  الدرا�شة  اأو�شحت 
عن  ال�شابقة  ال�شكل  الهند�شية  الكتابية  النقو�س  في  قبل 
يد  ابتكرته  والذي  ‘الكاف’،  لحرف  العثماني  الع�شر 
الخطاط المبدع في جامع البرديني؛ بحيث جعل �شاكلته 
قريبة ال�شبه من راأ�س حرفي ‘القاف والفاء’، لدرجة تجعل 
كافي’  ‘يا  كلمة  كتابة  في  الخطاط  بخطاأ  يعتقد  القارئ 
بال�شطر الثاني من الح�شوة الم�شتطيلة الثانية بحيث جعلها 
الإبداع  هذا  ظل  في  تماًما  م�شتبعد  اأمر  وهو  قافي’،  ‘يا 
واإن كان  الجامع  ت�شود جنبات هذا  التي  للكتابات  الفني 
قد اأغفل حرف ‘الألف’ في �شورته المفردة بكلمة ‘�شلوا’ 
في ال�شطر الثاني من الح�شوة الم�شتطيلة اأعلى باب المقدم 

بالمنبر المجاور لمحراب هذا الجامع.

اأبرزت الدرا�شة تفرد جامع البرديني في تنوع اأ�شلوب 
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وطريقة تنفيذ ن�س ال�شهادتين اأو عبارة التوحيد مرة بالخط 
نوعه  من  باٍق  نموذج  كاأول  الم�شتطيل  الهند�شي  الكوفي 
بالخط  اأخرى  ومرة  الأولى،  الح�شوة  في  الرخام  بمادة 
اأعلى  الخ�شبيتين  بالح�شوتين  المربع  الهند�شي  الكوفي 
النموذج  الأخير هو  بالمنبر، ويعد  المقدم  م�شراعي باب 
الثاني الباقي على الخ�شب بعد الحجاب الخ�شبي الخرط 
بمزملة مدر�شة الأ�شرف قايتباي، ومن ثم فاإن نموذج منبر 
العثماني،  الع�شر  في  الأول  النموذج  هو  البرديني  جامع 
ويليه النموذجان بال�شباكين على يمين وي�شار المدخل اإلى 
جامع عبد الباقي جوربجي بمدينة الإ�شكندرية، ف�شاًل عن 

اأعلى باب المقدم بمنبر نف�س الجامع.

خالل  من  الجامع  كتابات  على  ال�شوء  البحث  األقى 
منها  الم�شتطيل  ح�شوة،  كل  لم�شاحة  قيا�شات  اإعداد 
المنفذة  للوزرة  بالن�شبة  ارتفاعها  عن  ف�شاًل  والمربع، 
عليها، بالإ�شافة اإلى قراءة الن�شو�س بدقة، مع القيام باإعداد 
حروف  من  حرف  كل  ل�شور  مف�شلة  تحليلية  درا�شة 
نقو�شها، اإلى جانب و�شف الأ�شكال المتعددة لكل منها، 
لها  الم�شابهة  للنماذج  مقارنة  تحليلية  بدرا�شة  القيام  مع 
ال�شكل  ال�شابقة، ف�شاًل عن تو�شيح  المملوكية  في الأمثلة 
نماذج  بع�س  قبل في  الماألوف من  المبتكر وغير  الجديد 
لحروف  تحليلية  جداول  اإعداد  اإلى  بالإ�شافة  الحروف، 
المختلفة:  و�شورها  ال�شكل  الهند�شية  الكوفية  الكتابات 
مع  والمتطرفة،  والمتو�شطة  المبتداأة  والمركبة  المفردة، 
عن  ف�شاًل  و�شكله،  �شورته  في  حرف  لكل  تفريغ  عمل 
اإعداد تفريغات لكل ح�شوة من الح�شوات الكتابية المربع 

منها والم�شتطيل، والواردة �شمن هذه الدرا�شة.

العالم  )ل�شرق  الم�شرقي  التاأثير  الدرا�شة  اأظهرت 
الإ�شالمي( والمملوكي في كتابة بع�س الكلمات بالكتابات 
الهند�شية الم�شتطيلة، بحيث ُنظمت حروف هذه الكلمات 
و‘ال�شمد’  و‘اأحد’،  الجاللة’،  ‘لفظ  مثل:  مربع  �شكل  في 
في ال�شطر الأول من الح�شوة الأولى والثالثة، اأو في �شكل 

‘ب�شم’، و‘الرحمن’، و‘الرحيم’، و‘اإل’ في  م�شتطيل مثل: 
في  و‘اأحد’  و‘كفًوا’،  له’،  يكن  و‘ولم  الأولى،  الح�شوة 
ال�شطر الثاني من الح�شوة الثالثة، واأكد البحث من خالل 
الأمثلة ال�شابقة على اإبداع الخطاط العثماني في زيادة هذا 

ال�شكل وح�شن توظيفه مع ال�شكل العام لكل ح�شوة.

عن  الناتج   - المملوكي  التاأثير  مدى  البحث  اأو�شح 
الوا�شح   - الإ�شالمي  العالم  م�شرق  من  �شلجوقي  اأ�شل 
ال�شكل  المربعة  الهند�شية  الكوفية  الكتابات  والجلي على 
بالت�شابه مع  الركني -  الو�شع  البرديني ممثاًل في:  بجامع 
قبة ي�شبك من مهدي - بالإ�شافة اإلى ن�شو�س كتاباتها من: 
ا�شم الر�شول - �شلى اهلل عليه و�شلم - ب�شيغة ‘محمد’ في 
الرخاميتين:  اللوحتين  على  مرات(  )اأربع  تربيعي  تكوين 
اإيوان  من  ال�شرقي  وال�شمالي  ال�شرقي  الجنوبي  بالركنين 
القبلة، ف�شاًل عن �شكل الحروف وهيئتها، غير اأنه يالحظ 
تميز نموذج جامع البرديني في تالقي روؤو�س حرف ‘الميم’ 
الوحدة  )منت�شف(  بو�شط  المبتداأة  المركبة  �شورته  في 
عن  يختلف  ما  وهو  منظم،  هند�شي  تكوين  في  المربعة 
النماذج  بل وغالبية  الم�شرقية،  النماذج  ال�شائد في  النظام 
تتما�س  والذين  نقو�س  �شبعة  وعددهم  المماثلة  المملوكية 
روؤو�س حرف ‘الميم’ فيهم مع �شكل مربع �شغير يقع في 

مركز الوحدة المربعة للنق�س - عدا خانقاه الغورى  .

اأظهرت الدرا�شة اأن لوحتي ركني اإيوان القبلة بجامع 
البرديني هما النموذج الثاني في م�شر بع�شورها الإ�شالمية 
الهند�شي  الكوفي  الخط  ا�شتخدام  حيث  من  المختلفة 
جامع  لوحتي  بعد  وذلك  )المتناظر(،  المراآتي  المربع 
الُطنبغا المارداني، وهو ما يمثل تاأثيًرا �شلجوقيًّا وافًدا على 
ع�شر  خالل  اإيران  في  الإ�شالمي  العالم  م�شرق  من  م�شر 
البرديني  جامع  لوحتي  تفرد  مع  البحرية،  المماليك  دولة 
حيث  من  والمملوكية  ال�شلجوقية  النادرة  النماذج  عن 
المراآتي  بالخط  منفذين  كونهما  في:  والو�شع  ال�شكل 
المعكو�س ولي�س المعدول والمقلوب مًعا - وهو المعتاد 
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اأعطى  مما   - والمملوكية  ال�شلجوقية  القليلة  النماذج  في 
نوًعا من التوازن والتوافق على جانبي المحراب وب�شكل 

جديد عن طريق الكتابة المراآتية المعكو�شة.

كتابات  على  الأخرى  المملوكية  التاأثيرات  ومن 
ال�شهادتين’  ‘ن�س  التوحيد  عبارة  كذلك  البرديني  جامع 
المادة  عن  ف�شاًل  بالمنبر،  المقدم  باب  م�شراعي  اأعلى 
المنفذة عليها، اإلى جانب طريقة التنفيذ، و�شكل الحروف 

وهيئتها، بل وكيفية �شغل الفراغ فيها.

الكوفية  الكتابة  تنوعت  كما  اأنه  الدرا�شة  اأبرزت 
الرخام ممثاًل  المربع والم�شتطيل على  ب�شكليها  الهند�شية 
على  كذلك  تنوعت  فقد  بالجامع  الرخامية  الوزرة  في 
الخ�شبي؛  المنبر  في  ممثاًل  الخ�شب،  وهي  اأخرى  مادة 
بحيث كان مربًعا اأعلى م�شراعي باب المقدم، وم�شتطياًل 

اأعالهما )ب�شدر الباب(.

َح البحث اأن الخط الكوفي الهند�شي ال�شكل بنوعيه  رجَّ
الم�شتطيل والمربع في جامع البرديني يتوافق ويتالءم تماًما 
مع تنوع العنا�شر الزخرفية الهند�شية ال�شكل والتي ازدانت 
بها وزرة الجامع الرائعة ال�شكل، ذات ال�شبغة المملوكية.

بمثابة  البرديني  جامع  كون  اإلى  النظر  البحث  لفت 
بنوعيه  ال�شكل  الهند�شي  الكوفي  الخط  لأنواع  متحًفا 
المربع والم�شتطيل، ف�شاًل عن تنوع المادة المنفذ عليها، 
وهو ما يمثل نموذًجا فريًدا لم تظهر نماذجه بهذه ال�شورة 
قبل  من  الأنواع  وتعدد  النماذج،  كم  من حيث  المتعددة 
بمدينة  ظهر  قد  كان  واإن  القاهرة،  بمدينة  بعد  من  ول 
على  جوربجي  الباقي  عبد  بجامع  بعد  فيما  الإ�شكندرية 
بالمنبر،  والخ�شب  بالمحراب،  الرخام  وهما:  مادتين 

وال�شبابيك، واأعلى المدخل الخارجي الجنوبي ال�شرقي.

وفي نهاية هذا البحث اأرجو اأن يكون قد األقى ال�شوء 
والم�شتطيل،  المربع  بنوعيه  الهند�شي  الكوفي  الخط  على 
بحوله  وفقت  قد  اأكون  اأن  القدير  العلي  اهلل  من  اآمل  كما 

البرديني  بجامع  نماذجهما  وتحليل  درا�شة  في  وقدرته 
بالداودية، والذي يعد متحًفا لهذا الخط.

الهوام�ش
الخط الكوفي الهند�شي الأ�شكال )قائم الزوايا(: هو خط قائم على   1
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 ،)Square Geometrical Kufic Inscriptions( المربع 
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الخم�شة الأولى للهجرة مع درا�شة مقارنة لهذه الكتابات في بقاع 
)القاهرة، 1969(، 46، 94، 97،  الإ�شالمي  العالم  اأخرى من 
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جانب  اإلى  الغوري،  خانقاه  كتابات  ن�شو�س  حول  لال�شتزادة   23
الدرا�شة  اإلى  بالإ�شافة  التنفيذ،  في  الم�شتخدمة  ال�شناعية  الطريقة 
الكوفي  الخط  الحليم،  عبد  �شامي  راجع:  للحروف،  التحليلية 

الهند�شي المربع حلية كتابية بمن�شاآت المماليك في القاهرة، 340 
.351 -

الخط  حول  القيِّمة  درا�شته  في  الحليم  عبد  �شامي  المرحوم  اأورد   24
لعمائر  نموذجين  المماليك  بمن�شاآت  المربع  الهند�شي  الكوفي 
بفعل  در�شت  ولكنها  كتابية  نقو�س  على  تحتوي  كانت  مملوكية 
الزمن، اإلى جانب من�شاآت اأخرى �شاعت تماًما، لال�شتزادة راجع: 
كتابية  حلية  المربع  الهند�شي  الكوفي  الخط  الحليم،  عبد  �شامي 

بمن�شاآت المماليك في القاهرة، 351 - 354.
�شاع الخط الكوفي الهند�شي باأنواعه المختلفة كحلية كتابية بعمائر   25
الثاني  الن�شف  الإ�شالمي، وذلك منذ  العالم  ال�شالجقة في م�شرق 
من القرن )5هـ / 11م(، وظل �شائًدا في زخرفة العمائر في الع�شر 
في  ي�شاهد  ما  نماذجه  ومن  / 17م(،  القرن )11هـ  في  ال�شفوي 
مدن عديدة بالعراق مثل: بغداد، والنجف، وكربالء، والمو�شل، 
مختلفة  مدن  اإلى  بالإ�شافة  وغيرهم،  والكاظمية،  والب�شرة، 
وبخارى،  وقْم،  ويزد،  وم�شهد،  وني�شابور،  هراة،  مثل:  باإيران 
ومهان،  واأ�شفهان،  و�شمرقند،  وتبريز،  والري،  وخرا�شان، 
الهند�شي،  الكوفي  الخط  ن�شاأة  اأ�شل  حول  ولال�شتزادة  وغيرهم، 
واآراء علماء الآثار حولها، بالإ�شافة اإلى نماذجه الأولى في م�شرق 
العالم الإ�شالمي، ف�شاًل عن طبيعة الن�شو�س والعبارات وماهيتها، 
المختلفة  الإ�شالمية  الفنون  في  الخط  هذا  نماذج  اإلى  بالإ�شافة 

راجع:
 Flury, Ornamental Kufic Inscriptions on Pottery,  
in A Survey of Persian Art, vol. II, 1747 – 1748;

اإبراهيم جمعة، ، درا�شة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار   
للهجرة، 46، 83، حا�شية  الأولى  الخم�شة  القرون  في  في م�شر 
رقم )2(؛ ديماند، الفنون الإ�شالمية، ترجمة اأحمد محمد عي�شى، 
مراجعة وتقديم اأحمد فكري )القاهرة، 1982م(، 482، ولوحة 
الهند�شي  الكوفي  الخط  الحليم،  عبد  اأحمد  �شامي  رقم )190(؛ 

المربع حلية كتابية بمن�شاآت المماليك في القاهرة، 43 - 93.
من  النوع  هذا  انتقال  على  �شاعدت  عوامل  عدة  وجود  ويالحظ   
الحليات الكتابية والممثل في الخط الكوفي الهند�شي باأنواعه من 

م�شرق العالم الإ�شالمي اإلى م�شر، منها:
به من  اهلل  بما حباها  اأر�س خ�شبة  المماليك  اأن م�شر كانت زمن   
اأمان نتيجة بعدها عن خطر المغول؛ ومن ثم هاجر اإليها الكثير من 
باأربابها من م�شرق العالم الإ�شالمي،  ال�شنعات والفنون المختلفة 
ونعموا باأمنها ورخائها، فاأبدعوا ونقلوا العديد من التاأثيرات الفنية 

المختلفة.
ال�شينية  التحف  على  ال�شائدة  ال�شينية  الزخرفية  بالعنا�شر  التاأثر   
والكتابات  التجارية،  الأختام  في  ممثلة  ال�شين،  بالد  من  القادمة 
�شامي  راجع:  ولال�شتزادة  وال�شيالدون،  البور�شيلين  على  ال�شينية 
عبد الحليم، الخط الكوفي الهند�شي المربع حلية كتابية بمن�شاآت 

المماليك في القاهرة، 101 - 104.
اأ�شفل كل ري�شة )قو�س  اأنه كانت توجد ح�شوتان مربعتان  يالحظ   26
جانبي( من ري�شتي العقد ثالثي الف�شو�س )المدائني( اأعلى حجر 
المربعة  الح�شوة  �شوى  منهما  يبق  لم  ولكن  الجامع،  هذا  مدخل 
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المذكورة، وهي منفذة باأ�شلوب الحفر البارز على اأر�شية حجرية 
ن�شاأت’؛  بن  على  عمل  اهلل  ر�شول  ‘محمد  كتابتها:  ون�س  غائرة، 
اليمنى   - الي�شرى  الح�شوة  ن�س  يكون  اأن  المتوقع  فمن  وبالتالي 
الن�شف  هو  ُفقدت  والتي   - المدخل  حجر  اأمام  للواقف  بالن�شبة 

الأول من ن�س ال�شهادة )عبارة التوحيد( وهو: ‘ل اإله اإل اهلل’.
ح�شن  بن  كتخدا  الرحمن  عبد  الأمير  يعد  كتخدا:  الرحمن  عبد   27
اإنه  العثمانية، بل  الم�شيدين في م�شر  القازدغلي هو �شيخ  جاوي�س 
اأميًرا للعمارة على مر الأزمنة  رائد العمارة العثمانية في م�شر، بل 
من  اأحد  ي�شيد  لم  اإذ  الإ�شالمية؛  م�شر  على  مرت  التي  والع�شور 
الأمراء اأو الحكام مثلما �شيد، ولم ُيعمر اأحد من الأمراء والحكام 
َر هذا الأمير من عمائر لغيره، ولالأولياء وال�شالحين، واآل  مثلما َعمَّ
َد لها الأوقاف الجامة، ولال�شتزادة  الر�شول )�س(، بل وَر�شَ بيت 
اإلى  ومن�شاآته،  عمائره  عن  ف�شاًل  و�شماته،  و�شفاته  ترجمته  حول 
و�شكلها،  وات�شاعها  الأزهر،  بالجامع  ومق�شورته  زياداته  جانب 
خلف  التي  والقبة  ومنبرها،  ومحرابها،  وعمدها،  بنائها  ومادة 
رقم  كتخدا،  الرحمن  عبد  الأمير  وقف  حجة  راجع:  المحراب، 
940 اأوقاف، موؤرخة غاية جمادى الثانية )1187 هـ / 1773م(، 
�س 5 - 8، 13، 18 - 21، 23 -  34، 47، 51 - 62، 77 
 ،129 - 127 ،115 - 114 ،97 - 96 ،91 ،89 ،79 -
الرحمن  عبد  الجبرتي،  144؛   -  143  ،138  ،136  -  134
1825م(،   / 1240هـ  )ت  الحنفي  الدين  برهان  بن  ح�شن  بن 
عجائب الآثار في التراجم والأخبار، تحقيق اأ. د. عبد الرحيم عبد 
337؛  1997م(،  )القاهرة،  الأول  الجزء  الرحيم،  عبد  الرحمن 
الجزء الثاني، 5 - 11؛ مبارك، علي )ت 1306هـ / 1889م(، 
الخطط التوفيقية الجديدة لم�شر والقاهرة ومدنها وبالدها القديمة 
 ،243 2005م(،   -  2004 )القاهرة،  الثاني  الجزء  وال�شهيرة، 
 ،68  ،39  -  37 الرابع،  الجزء  298؛   ،266  ،256  -  255

99؛ الجزء الخام�س، 105، 268؛ الجزء الثامن، 174. 
كتابية  حلية  المربع  الهند�شي  الكوفي  الخط  الحليم،  عبد  �شامي   28

بمن�شاآت المماليك في القاهرة، 354 - 358.
لفت النظر اإلى ذلك المرحوم: �شامي عبد الحليم، الخط الكوفي   29
الهند�شي المربع حلية كتابية بمن�شاآت المماليك في القاهرة، 15، 

حا�شية رقم )2(، 24.
يتم الدخول اإلى هذا الممر )الدهليز( عبر فتحة باب تقع في ال�شلع   30
ال�شمالي ال�شرقي )البحري( من الدركاه؛ اأي عن يمين الداخل من 

المدخل الرئي�س اإلى تلك الدركاه.
اللوحتين،  هاتين  تنفيذ  في  الم�شتخدمة  الطريقة  حول  لال�شتزادة   31

بالإ�شافة اإلى الدرا�شة التحليلية لحروفهما راجع: 
 Rogers – Bey, Bulletin de L'institut Egyptien,  
 Deuxiéme Série – No. 2, Année 1881, 102 –
 104, No. 1 – 2, Fig. 4 –6; Rogers – Bey, Bulletin
 de L'institut Egyptien, Deuxiéme Série – No. 2,
Année 1881, 244-249, pl. 70-71;

المربع  الهند�شي  الكوفي  الخط  على  اأ�شواء  الحليم،  عبد  �شامي   
ونقو�شه بجامع ال�شلطان الموؤيد �شيخ بالقاهرة، 48-57، ولوحة 

رقم )11(، )13(.
اللوحتين،  هاتين  تنفيذ  في  الم�شتخدمة  الطريقة  حول  لال�شتزادة   32
عبد  �شامي  راجع،  لحروفهما  التحليلية  الدرا�شة  اإلى  بالإ�شافة 
بمن�شاآت  كتابية  حلية  المربع  الهند�شي  الكوفي  الخط  الحليم، 
المماليك في القاهرة، 247-248، 285-289، ولوحات رقم 
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بمن�شاآت المماليك في القاهرة، 21 - 22، حا�شية رقم )2(.
ي�شف ح�شن عبد الوهاب هذا الخط باأنه من نوع ‘الخط الكوفي   34
الأثرية  الم�شاجد  تاريخ  الوهاب،  عبد  ح�شن  راجع:  المربع’، 

)القاهرة، 1994م(، 290.
قراآن كريم، �شورة الواقعة، اآيات رقم )77(، )78(، )79(.  35

ذكر كل من: المرحوم �شامي عبد الحليم، واأحمد محمود دقماق   36
اأن هذه النماذج جميعها من نوع ‘الخط الكوفي الهند�شي المربع’، 
مع العلم باأن �شامي عبد الحليم قد نبه بنف�شه اإلى هذا الخطاأ ال�شائع 
بين دار�شي الآثار الإ�شالمية باإطالق م�شمى ‘كوفي مربع’ على كل 
�شامي  راجع،  المختلفة  ال�شكل،  الهند�شي  الكوفي  الخط  اأنواع 
كتابية  حلية  المربع  الهند�شي  الكوفي  الخط  الحليم،  عبد  اأحمد 
بمن�شاآت المماليك في القاهرة، �س 15، حا�شية رقم )2(، 24، 
الباقية  356؛ اأحمد محمود محمد دقماق، م�شاجد الإ�شكندرية 
في القرنين الثاني ع�شر والثالث ع�شر بعد الهجرة، مجلد 1 )ر�شالة 
1415هـ/1994م(،  القاهرة،  جامعة  من�شورة،  غير  ماج�شتير 

.26 - 25 ،21 ،18
قراآن كريم، �شورة الحجر، الآية )64(.  37

‘ن�شر من اهلل وفتح قريب وب�شر الموؤمنين يا محمد’، اقتبا�س قراآني   38
من �شورة ال�شف، اآية رقم )13(. ذكر كل من: ح�شن عبد الوهاب، 
و�شامي عبد الحليم، وعو�س عو�س محمد الإمام، واأحمد دقماق 
اأن هذه النماذج جميعها من نوع ‘الخط الكوفي الهند�شي المربع’، 
راجع: ح�شن عبد الوهاب، تاريخ الم�شاجد الأثرية، 328؛ �شامي 
عبد الحليم، الخط الكوفي الهند�شي المربع حلية كتابية بمن�شاآت 
محمد  عو�س  عو�س  356-357؛  القاهرة،  في  المماليك 
بمدينة  جوربجي  الباقي  لعبد  المعمارية  والأمالك  الآثار  الإمام، 
1993م(،  )القاهرة،  وثائقية  اأثرية  تاريخية  درا�شة  الإ�شكندرية 
25؛ اأحمد دقماق، م�شاجد الإ�شكندرية الباقية في القرنين الثاني 
 ،60  ،58  ،55  ،1 مجلد   ، الهجرة  بعد  ع�شر  والثالث  ع�شر 
محمود  اأحمد  قراأ  وقد   .242  -  241  ،79  -  77  ،71  ،69
دقماق ال�شطر ال�شفلي من ح�شوتي كو�شتي عقد باب مقدم المنبر 
اأحمد  راجع:  ‘كان’،  لفظة  بدون  اهلل’  ‘ما�شا  ب�شيغة:  الداخليتين 
دقماق، م�شاجد الإ�شكندرية الباقية في القرنين الثاني ع�شر والثالث 
ع�شر بعد الهجرة ، مجلد 1، 77. الخط المثنى )الكتابة المراآتية(: 
با�شم  وُيعرف كذلك  اأو عك�ًشا،  طرًدا  ُيقراأ  الذي  الخط  ذلك  هو 
العثمانيون  عليه  وُيطلق  المراآتية’،  ‘الكتابة  اأو  المنعك�شة’  ‘الكتابة 
ا�شم ‘اإينه لي’، وهو يدل على عبقريتهم في مجال الخط؛ اإذ تكتب 
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العبارة الواحدة بهذا الخط مرتين؛ بحيث يمكن قراءتها من اليمين 
ينتج  مما  حروفها؛  بين  المزج  جانب  اإلى  والعك�س،  الي�شار  اإلى 
العزيز  عبد  محمد  راجع:  وبديع.  رائع  زخرفي  �شكل  ذلك  عن 
مرزوق، الفنون الزخرفية الإ�شالمية في الع�شر العثماني )القاهرة، 
للخط  اأن  الحليم  عبد  �شامي  المرحوم  ذكر   .180 1987م(، 
الكوفي الهند�شي المربع نموذًجا اآخر في الع�شر العثماني، وذلك 
بجامع الملكية �شفية )1091 هـ / 1610م( - اأثر رقم )200( - 
بالداودية، بينما اأوردت هدايت علي تيمور في درا�شتها للماج�شتير 
حول جامع الملكة �شفية اأنه ل يوجد به �شوى ن�شين فقط، اأحدهما 
الموؤدي  المدخل  تعلو  وهي  للم�شجد،  التاأ�شي�شية  اللوحة  ي�شكل 
يعلو جل�شة  الذي  المخروط  رقبة  في  الآخر  اأما  القبلة،  اإلى جناح 
الن�شخي، راجع: هدايت  اأنهما بخط  بالمنبر، واأ�شافت  الخطيب 
علي تيمور، جامع الملكة �شفية درا�شة اأثرية معمارية، الجزء الأول 
)ر�شالة ماج�شتير غير من�شورة، جامعة القاهرة، 1977م(، 233-
حلية  المربع  الهند�شي  الكوفي  الخط  الحليم،  عبد  �شامي  234؛ 

كتابية بمن�شاآت المماليك في القاهرة، 355.
في  ال�شافعي  البرديني  اأحمد  بن  الدين  كريم  ذكر  ورد  البرديني:   39
مما  الخواجا؛  بلقب  جامعه  من  قريبة  بعمائر  خا�شة  وقف  وثائق 
بلقب  ذكره كذلك  ورد  كما  التجار،  كبار  من  كان  اأنه  على  يدل 
ال�شيخ في ترجمة علي با�شا مبارك له، والواقع اأن هذا الرجل نف�شه 
لم ي�شر من قريب اأو بعيد اإلى اأي من اللقبين في النقو�س التاأ�شي�شية 
اأ�شفل ال�شقف؛ ول حتى في  التي بداخل الجامع بالإزار الخ�شبي 
النق�س  في  نف�شه  و�شف  ولكنه  المئذنة،  ببدن  الخارجي  النق�س 
وفي   ،’... الدين  كريم  الفقير  ‘العبد  ب�شيغة:  )الداخلي(  الأول 
الدين  الفقير الحقير كريم  ‘العبد  الثاني )الخارجي( ب�شيغة  النق�س 
البرديني ....’، وهي دلئل ت�شير اإلى كون المن�شئ ل يفتخر باأي 
األقاب، واإنما يفتخر بكونه ‘عبًدا هلل تعالى’. علي مبارك، الخطط 
لمحمد  القيِّمة  الدرا�شة  243-244؛  الثالث،  الجزء  التوفيقية، 
حمزة اإ�شماعيل الحداد، مو�شوعة العمارة الإ�شالمية في م�شر من 
الفتح العثماني حتى عهد محمد علي )923 - 1265هـ / 1517 
- 1848م(، المجلد الثاني، العمارة الدينية، الجزء الأول، عمائر 
القاهرة الدينية )الق�شم الأول(، مجلد 1، 150-151. ويالحظ 
الجامع  البرديني، منها  ا�شم جامع  اأُطلق عليها  التي  الجوامع  تعدد 
ب�شارع  البرديني  جامع  وهناك  بالداودية،  وهو  البحث،  مو�شوع 
و�شريح  البرديني،  محمد  ال�شيخ  �شريح  ويحوي  القرافة،  باب 
اأيام علي  المر�شفي، وهو متخرب وُجعل مكتًبا في  ال�شيخ خليل 
التوفيقية، الجزء الرابع،  با�شا مبارك، راجع: علي مبارك، الخطط 

.136
تنطق،  ل  اأي  معدولة  بواو  ‘خواجة’  فار�شية  كلمة  هي  الخواجا:   40
فهي على األ�شنة عجم اإيران ‘خاجة’، ومعناها ‘ال�شيد ورب البيت 
والتاجر الغني والحاكم، والخ�شي، والمعلم، والكاتب، وال�شيخ’، 
وقد انتقلت كلمة ‘خواجة’ اإلى العربية في �شيغتها ‘ُخواجا’ ب�شم 
‘َخواجة’ بفتح الخاء في  الخاء في الحالتين، وفي ال�شيغة الحديثة 
العثمانية  التركية  اإلى  وانتقلت  ال�شيد،  بمعنى  ال�شرقية  اللهجات 
‘خواجه’ في �شيغة ‘خوجع’ بمعنى ‘الم�شجل اأو الكاتب اأو النا�شخ 
اأو المتعلم’، وا�شتعملت في الع�شر المملوكي لقًبا من األقاب ‘اأكابر 
لالإ�شارة  العثماني  الع�شر  في  اللقب  هذا  وورد  الفر�س’،  التجار 

اأطلق على  التجار’، كما  بندر  ‘�شاه  فاأطلق على  التجار،  اأكابر  اإلى 
‘المحت�شب’، لال�شتزادة راجع: اأحمد ال�شعيد �شليمان، تاأ�شيل ما 
91؛  1979م(،  )القاهرة،  الدخيل  من  الجبرتي  تاريخ  في  ورد 
تطور  في  درا�شة  العثمانية  والوظائف  الألقاب  بركات،  م�شطفى 
الخالفة  اإلغاء  لم�شر حتى  العثماني  الفتح  منذ  الألقاب والوظائف 
 -  1517 والمخطوطات  والوثائق  الآثار  خالل  )من  العثمانية 

1924م(، )القاهرة، 2000م(، 251-250.
�شارع  ق�شمين:  اإلى  ينق�شم  اأنه  مبارك  علي  ذكر  الداودية:  �شارع   41
الداودية القبلي، و�شارع الداودية البحري، ويقع الأخير في الجهة 
البحرية من م�شجد ال�شت �شفية، ويبتدئ من �شارع �شوق الع�شر، 
وينتهي ب�شارع المغربلين، وذكر مبارك باأن طوله 380م، واأ�شاف 
اأن ما يحتويه جهة الي�شار عطفة ت�شمي عطفة جامع البردينى وهي 
من  اأما  البرديني،  الدين  كريم  ال�شيخ  وبجوارها جامع  نافذة،  غير 
ل�شارع  منها  ُي�شلك  التي  الجزار،  �شبيل  بحارة  فتبداأ  اليمين  جهة 
جانب  اإلى  �شفية،  ال�شت  وجامع  الحبانية  ول�شارع  علي  محمد 
الثالث،  الجزء   ، التوفيقية  الخطط  مبارك،  علي  راجع:  �شبيلين، 

 .243
الداودية  ل�شارع  القديم  ال�شم  هو  هذا  يعد  الفواخير:  درب   42
البحري، وكان من �شمن خط المدابغ القديمة، كما هو من�شو�س 
اإ�شماعيل  الأمير  وقفية  ففي  الخطة؛  هذه  وقفيات  في حجج  عليه 
المدابغ  بخط  العمارة  اأوقف  اأنه  عزبان  طائفة  القازدغلي  كتخدا 
مبارك،  علي  راجع:  البرديني،  الدين  كريم  زاوية  تجاه  القديمة 

الخطط التوفيقية ، الجزء الثالث، 243 - 244.
المملوكي،  واأ�شله  البرديني’  جامع  ‘مخطط  حول  لال�شتزادة   43

ونماذجه راجع:
 L. Hautecoeur et G. Wiet, Les Mosquées du  
Caire, Tome 1 (Paris, 1932), 341;

مركز الدرا�شات التخطيطية والمعمارية، اأ�ش�س الت�شميم المعماري   
بالعا�شمة  المختلفة  الإ�شالمية  الع�شور  في  الح�شري  والتخطيط 
 / 1411هـ  الإ�شالمية،  والمدن  العوا�شم  منظمة  القاهرة، 
1990م، 305-307؛ محمد حمزة اإ�شماعيل الحداد، مو�شوعة 
عهد محمد  العثماني حتى  الفتح  من  م�شر  في  الإ�شالمية  العمارة 
علي )923 - 1265هـ/ 1517 - 1848م( المدخل )الكتاب 
الإ�شالمية،  العمارة  مو�شوعة  حمزة،  محمد  89-90؛  الأول(، 

المجلد الثاني، الجزء الأول، 167-156.
لال�شتزادة حول الوزرة الرخامية وزخارفها راجع: طه عبد القادر   44
العنا�شر الزخرفية الم�شتخدمة في عمارة م�شاجد  يو�شف عمارة، 
غير  دكتوراه  )ر�شالة  الأول  المجلد  العثماني،  الع�شر  في  القاهرة 

من�شورة، جامعة القاهرة، 1988م(، 178.
لال�شتزادة حول و�شف المئذنة واإبداعها وروعة زخارفها وتنوعها   45
راجع: محمد حمزة، مو�شوعة العمارة الإ�شالمية، المجلد الثاني، 
ت�شكيل  اأحمد،  زكي  محمد  اأحمد  165-167؛  الأول،  الجزء 
العثماني  الع�شر  في  الدينية  القاهرة  في عمائر  الخارجية  الجدران 
)923 - 1213 هـ / 1517 - 1798م(، المجلد الأول )ر�شالة 
دكتوراه غير من�شورة، جامعة الإ�شكندرية، 1428هـ / 2007م(، 
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.131 - 128
ذكر كلُّ من: والتر اإينز، و�شامي عبد الحليم، وطه عبد القادر يو�شف   46
عمارة، ومحمد حمزة اأن الكتابات بداخل جامع البرديني من نوع 
الكوفي  الخط  الحليم،  عبد  �شامي  راجع:  المربع،  الكوفي  الخط 
القاهرة،  في  المماليك  بمن�شاآت  كتابية  حلية  المربع  الهند�شي 
الزخرفية  العنا�شر  عمارة،  طه  )3(؛  رقم  وحا�شية   ،355 �س 
العثماني،  الع�شر  في  القاهرة  م�شاجد  عمارة  في  الم�شتخدمة 
المجلد الأول، 871؛ محمد حمزة، مو�شوعة العمارة الإ�شالمية، 
المجلد الثاني، الجزء الأول،  162. اأما اإبراهيم جمعة فقد ذكر اأن 
هذه الكتابة ‘كوفي هند�شي الأ�شكال’ دون اأن يحدد النوع، راجع: 
الأحجار  الكوفية على  الكتابات  اإبراهيم جمعة، درا�شة في تطور 
للهجرة، 46، 83، هام�س  الأولى  الخم�شة  القرون  في م�شر في 
)2(، 285. مع العلم اأن هذه الكتابة ذات الحروف قائمة الزوايا 
ُرتبت بداخل ال�شكل الهند�شي الم�شتطيل، وهو ما �شبق واأ�شار اإليه 
الخطاأ  هذا  �شيوع  من  عليه  واأكد  بل  الحليم  عبد  �شامي  المرحوم 
بين الآثاريين، وهو اإطالق م�شطلح الخط الكوفي الهند�شي المربع 
الهند�شية  اأ�شكاله  في  الزوايا  قائم  الكوفي  الخط  اأنواع  كل  على 
الهند�شي  الكوفي  الخط  الحليم،  عبد  �شامي  راجع:  المختلفة، 
حا�شية   ،15 القاهرة،  في  المماليك  بمن�شاآت  كتابية  حلية  المربع 

رقم )2(.
قراأ كل من: طه عبد القادر يو�شف عمارة ومحمد حمزة اإ�شماعيل   47
ب�شيغة:  اآخره وذلك  في  ‘الجاللة’  لفظ  بدون  ال�شطر  الحداد هذا 
‘الب�شملة’ وفقط، راجع: طه  بن�س  اأي  الرحيم’  الرحمن  اهلل  ‘ب�شم 
عمارة، العنا�شر الزخرفية الم�شتخدمة في عمارة م�شاجد القاهرة 
في الع�شر العثماني، مجلد الأول، 178؛ محمد حمزة، مو�شوعة 

العمارة الإ�شالمية، المجلد الثاني، الجزء الأول، 163.
تاأثرت م�شر باإيران في ا�شتخدام ‘عبارة التوحيد’ اأو ‘ن�س ال�شهادتين’   48
بالخط الكوفي الهند�شي المربع، ولال�شتزادة حول اأولى نماذجها، 
ف�شاًل عما تالها، اإلى جانب و�شفها وطريقة تنفيذها، وذلك على 
اإلى غيرها  بالإ�شافة  الجامعة،  الم�شاجد  القبور، وجدران  �شواهد 

من النماذج والم�شروبة على العملة راجع:
 Flury, Ornamental Kufic Inscriptions on Pottery,  
in A Survey of Persian Art, vol. II, 1747;

كتابية  حلية  المربع  الهند�شي  الكوفي  الخط  الحليم،  عبد  �شامي   
169-171؛   ،131-129 القاهرة،  في  المماليك  بمن�شاآت 
بالخط  المنفذة  الدينية  والعبارات  الن�شو�س  حول  ولال�شتزادة 
الكوفي الهند�شي المربع، راجع: �شامي عبد الحليم، الخط الكوفي 
الهند�شي المربع حلية كتابية بمن�شاآت المماليك في القاهرة، 45-

.46
كتابية  حلية  المربع  الهند�شي  الكوفي  الخط  الحليم،  عبد  �شامي   49
136؛   -  132 127-128؛  القاهرة،  في  المماليك  بمن�شاآت 
المربع  الهند�شي  الكوفي  الخط  على  اأ�شواء  الحليم،  عبد  �شامي 

ونقو�شه بجامع ال�شلطان الموؤيد �شيخ بالقاهرة، 41.
�شامي عبد الحليم، الخط الكوفي الهند�شي المربع، 142-145؛   50
المربع  الهند�شي  الكوفي  الخط  على  اأ�شواء  الحليم،  عبد  �شامي 

ونقو�شه بجامع ال�شلطان الموؤيد �شيخ بالقاهرة، 41.
المربع  الهند�شي  الكوفي  الخط  على  اأ�شواء  الحليم،  عبد  �شامي   51

ونقو�شه بجامع ال�شلطان الموؤيد �شيخ بالقاهرة، 18-12.
�شامي عبد الحليم، الخط الكوفي الهند�شي المربع، 270-266،   52

.347-346 ،321-320 ،315 - 314 ،307-306
الكوفية  الكتابة  تنفيذ  في  الم�شتخدمة  ال�شناعية  الطرق  تعددت   53
)الحفر  التطعيم  اأو  التلبي�س  طريقة  بين:  ما  ال�شكل  الهند�شية 
 )Marble Mosaic( الرخامية  الف�شيف�شاء  وطريقة  والدفن(، 
اأو النقر البارز، طريقة الر�شم  اأو النحت  ‘الخردة’، وطريقة الحفر 
الطرق  هذه  حول  ولال�شتزادة  ال�شفاف،  الزجاجي  الطالء  تحت 
�شل�شلة  علي،  اإبراهيم  اللطيف  عبد  راجع:  وتنفيذها  ال�شناعية 
وثيقة   )1( المملوكية  الوثائق  مجموعة  القومية  التاريخية  الوثائق 
مجلة  وتحقيق،  ون�شر  درا�شة  الح�شني  قراقجا  كبير  اآخور  الأمير 
كلية الآداب، جامعة القاهرة، المجلد الثامن ع�شر، الجزء الثاني، 
دي�شمبر )1956م(، 224، تحقيق رقم )10(؛ ح�شين م�شطفى 
ح�شين، المحاريب الرخامية في قاهرة المماليك البحرية، درا�شة 
جامعة  من�شورة،  غير  ماج�شتير  )ر�شالة  الأول  المجلد  فنية،  اأثرية 
العنا�شر  عمارة،  طه  65-66؛  1982م(،   / 1402هـ  القاهرة، 
الع�شر  في  القاهرة  م�شاجد  عمارة  في  الم�شتخدمة  الزخرفية 
لطريقة  بالن�شبة  اأما   .179  -  176 الأول،  المجلد  العثماني، 
اأو الملء بالمعجون ال�شمغي الملون’ فقد كانت  ‘الحفر والتنزيل 
معروفة في الع�شر الفاطمي؛ وذلك بهدف ملء الكتابة المحفورة 
في  اإل  والذيوع  النت�شار  الطريقة  لهذه  ُيكتب  ولم  الرخام،  على 
ع�شر دولة المماليك الچراك�شة وتحديًدا زمن ال�شلطان الأ�شرف 
جعل  مما  15م(؛  )9هـ/  القرن  من  الثاني  الن�شف  في  قايتباي، 
ويالحظ  الچرك�شي،  الع�شر  هذا  في  اإل  ُتعرف  لم  باأنها  العتقاد 
مزيج من زيت خا�س  عبارة عن  ال�شمغي  المعجون  قوام هذا  اأن 
‘الإ�شفيداج’  اأو  ‘الإ�شبيداج’  م�شحوق  مثل:  اأخرى  وم�شاحيق 
‘بكربونات  الكيمياء  في  ُيعرف  والذي  الر�شا�س’،  ‘بيا�س  اأي 
اأو  الج�س  اأي  ‘الجف�شين’،  اأو  ‘الجف�شين’  الر�شا�س’، وم�شحوق 
الجب�س، وهو ‘�شلفات الكل�س’، اإلى جانب م�شحوق �شمغي ناتج 
النباتات والأ�شجار ال�شماغة؛ ومن ثم  اإفراز لزج تفرزه بع�س  عن 
فهو يجُمد في الهواء، ومن اأنواعه ‘ال�شمغ العربي’ وما �شابه ذلك 
من م�شاحيق ومواد اأخرى، وي�شتعمل هذا المزيج مع الألوان التي 
اإليه اأو بدونه لتنزيله في الحجر اأو الرخام بغر�س الزخرفة  ت�شاف 
اأو للر�شم به على مادة الخ�شب كذلك، راجع: �شامي عبد الحليم، 
المماليك  بمن�شاآت  كتابية  حلية  المربع  الهند�شي  الكوفي  الخط 
هذا  مثل  اأن  ويالحظ   ،)3( رقم  حا�شية   36-35 القاهرة،  في 
 - البردينى  جامع  قبل  من  ظهر  قد  الملون  ال�شمغي  المعجون 
محب  جامع  قبلة  لإيوان  الرخامية  بالوزرة   - البحث  مو�شوع 
الدين اأبو الطيب )934- 936هـ/ 1527- 1529م( في راأ�س 
�شارع خان اأبو طاقية - اأثر رقم )48( - وذلك بالمعجون الملون 
الأ�شود والأحمر - �شاع اأغلبه - ولال�شتزادة حوله يمكن الرجوع 
الإ�شالمية،  العمارة  مو�شوعة  حمزة،  لمحمد  يمة  القِّ الدرا�شة  اإلى 
المجلد الثاني، الجزء الأول، 25-26. اأما بالن�شبة لفكرة التطعيم 
بال�شدف فيالحظ �شيوع ذلك في وزرة الم�شجد ومنبره الخ�شبي، 
مر�شع  منبر  ‘وبه  بقوله:  خططه  في  مبارك  علي  ذلك  اأورد  وقد 
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الخطط  مبارك،  علي  راجع:   ،’.... كذلك  وحيطانه  بال�شدف 
التوفيقية، الجزء الرابع، 136.

ب�شورته  ظهر  قد  الحرف  هذا  اأن  الحليم  عبد  �شامي  يذكر   54
جامعة  بمتحف  المحفوظ  المربع  الرخامي  اللوح  في  و�شكله 
بن�شيلفانيا بفيالدلفيا في الوليات المتحدة الأمريكية، برقم �شجل 
التحليلية  الدرا�شة  ‘عليه’ ولال�شتزادة راجع  )NEP58(، في كلمة 
لحروف هذا اللوح والتي تكررت في حجر مدخل جامع الموؤيد 
�شيخ، راجع: �شامي عبد الحليم، الخط الكوفي الهند�شي المربع، 

188-195، 220، حا�شية رقم )1(، 227 حا�شية )1(.
 Rogers – Bey, Bulletin de L'institut Egyptien,  55
 Deuxiéme Série – No. 2, Année 1881, 103 –
104, No. 3, Fig. 3

‘�شورة  لال�شتزادة حول   ،)53( رقم  اآية  النور،  �شورة  كريم،  قراآن   56
الألو�شي،  راجع:  وتف�شيرها،  وتفنيدها،  اآياتها،  وتاأويل  النور’، 
)ت  البغدادي  الألو�شي  محمود  ال�شيد  الدين  �شهاب  الف�شل  اأبي 
العظيم  القراآن  تف�شير  في  المعاني  روح  1853م(،   / 1270هـ 
ع�شر،  الثامن  الجزء  لبنان،  بيروت،  المنيرية،  المثاني،  وال�شبع 
النور:  باآية  والم�شهورة   )53( رقم  لالآية  بالن�شبة  اأما   ،032-47
ال�شموات  نور  )اهلل  تعالى:  قوله  تف�شير  مبحث  حول  فلال�شتزادة 
والفال�شفة  المحققين  عند  ‘نور’  كلمة  وتاأويالت  والأر�س(، 
الف�شل  اأبي  الألو�شي،  راجع:  والمحدثين،  وال�شوفية  والمتاأخرين 
 / 1270هـ  )ت  البغدادي  الألو�شي  محمود  ال�شيد  الدين  �شهاب 
1853م(، روح المعاني في تف�شير القراآن العظيم وال�شبع المثاني، 
160-165، وبالن�شبة لباقي الآية راجع: تف�شير الإمام الألو�شي، 
الألو�شي  محمود  ال�شيد  الدين  �شهاب  الف�شل  اأبي  الألو�شي، 
تف�شير  في  المعاني  روح  1853م(،   / 1270هـ  )ت  البغدادي 

القراآن العظيم وال�شبع المثاني، 173-165.
ا من حرف ‘القاف’  يالحظ اأن �شكل هذا الحرف قريب ال�شبه جدًّ  57
ولي�س ‘الكاف’، وربما اأراد الخطاط اأن يبدع �شكاًل جديًدا مبتكًرا 
وغير تقليدي لحرف ‘الكاف’؛ وذلك لعدم وروده بهذه ال�شورة 
الهند�شية  الكتابية  النقو�س  اأي من  الباحث - في  - على حد علم 
ال�شكل ال�شابقة عن الع�شر العثماني بمدينتي القاهرة والإ�شكندرية؛ 
ما يجعل البع�س يت�شكك بوقوع الخطاط في خطاأ الكتابة؛ اإذ اإنه 
كان يق�شد )يا كافي( ولكنه اأخطاأ فكتب ‘يا قافي’ بو�شعه حرف 
‘القاف’ مكان حرف ‘الكاف’، وهذا اأمر م�شتبعد تماًما، ويالحظ 
اأن كل من قام بقراءة هذا الن�س قراأه على اأنه ‘يا كافي’ اأي بحرف 
في  الم�شتخدمة  الزخرفية  العنا�شر  عمارة،  طه  راجع:  ‘الكاف’، 
عمارة م�شاجد القاهرة في الع�شر العثماني، المجلد الأول، 163. 
‘الكاف’ كان  اأخرى ولكن حرف  ‘كافي’ مرة  وقد ظهرت كلمة 
في �شكله المعتاد في مثال لحق لجامع البرديني، وذلك على �شباك 
اأعلى فتحة باب الدخول بجامع عبد الباقي جوربجي بالإ�شكندرية 
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