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ABSTRACT 

 

The Arab Islamic manuscripts, particularly paintings manuscripts are important 

where it received us light on many of the aspects of civilization as it involves many 

architectural installations variety civilian that the artist has not ignored to ornament 

much of diverse motifs from the plants, and fees for living organisms As well as 

written motifs and I'm focused on this research on The written motifs, And on the 

Arab notably that executed on the painting buildings Which varied between 

civilian facilities such as palaces and religious establishments such as mosques. 

These Inscriptions have also varied in terms of content, Where varied between 

documentaries texts included the names of some of the sultans and their surnames 

and the date of copying the manuscript that contains these painting buildings 

sometimes comic concludes propaganda words of the sultans, and the inscriptions 

reflects the theme of the miniature itself, as varied in terms of the types of 

calligraphies that are carried out. 
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 املّلخص

وخاصة املصورة من األمهية مبكان حيث تلقى لنا الضوء على كثري من  النواحى تعترب املخطوطات العربية اإلسالمية 
احلضارية مبا تشتمل عليه من منشآت معمارية مصورة كثرية ومتنوعة، والىت مل يغفل الفنان بزخرفتها بكثري من الزخارف 

لى الزخارف ىف هذا البحث ع املتنوعة من نباتية، وهندسية، ورسوم كائنات حية، وكذلك بزخارف كتابية، وقد ركزت
الكتابية وعلى األخص العربية الىت نُفذت على املنشآت املعمارية املصورة ىف خمطوطات مدرسة خبارى، والىت تنوعت 
مابني منشآت مدنية مثل القصور ومنشآت دينية مثل املساجد، وقد تنوعت هذه الكتاابت أيضاً من حيث املضمون 

لى ية تضمنت أمساء بعض السالطني والقاهبم واتريخ نسخ املخطوطة الىت حتتوى عحيث تنوعت مابني نصوص تسجيل
هذه العمائر املصورة وختتم احياان بعبارة دعائية للسالطني، وكتاابت تعرب عن موضوع الصورة نفسها، كما تنوعت من 

 حيث أنواع اخلطوط الىت نفذت هبا. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 2, 2017 

 
 33 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 املقدمة : 
اإلسالمية وخاصة املزوقة مبا حتتويه من تصاوير تلقى الضوء على كثري من النواحى احلضارية  تكمن أمهية املخطوطات

املختلفة للعصور الىت رمست هبا هذه التصاوير من عمائر متنوعة مابني عمائر مدنية تتمثل ىف القصور واملنازل، وعمائر 
رحيية واملقابر وغريها ائر جنائزية تتمثل ىف القباب الضدينية تتمثل ىف املساجد، وعمائر تعليمية تتمثل ىف املدارس، وعم

من العمائر، والىت مل يغفل الفنان عن زخرفتها بكثري من الزخارف املتعددة من هندسية، ونباتية، ورسوم كائنات حية، 
 وكتاابت فارسية وعربية.

داث السياسية تعكس لنا كثرياً من األح وتعد الكتاابت العربية املُنفذة على هذه العمائر من األمهية مبكان حيث كانت
واالقتصادية واالجتماعية اهلامة للعصر الىت رمست فيه هذه الصور، حيث ميكن أن نقول أن هذه الصور مبا عليها من  

 كتاابت تعترب مرآة عصرها.
حلال أوسع انتشاراً ا وقد متيز الفن اإلسالمى عن غريه من الفنون األخرى ابستعمال الكتابة العربية اليت كانت بطبيعة

. واعظم (2)كعنصر زخريف ملا تتميز به حروفها من مجال ومرونة وليونة وقابلية ىف التشكيل والتصنيف  (1)وأعظم نفوذاً 
شاهد جلليل قدر الكتابة وأقوى دليل على رفعة شأهنا أن هللا تعاىل نسب تعليمها إىل نفسه، وآعتده من وافر كرمه 

آلية مع مايروى أن هذه ا " أقرأ وربك األكرم الذى عّلم ابلقّلم عّلم اإلنسان مامل يعّلم" وإفضاله فقال عز آمسه: 
واليت قبلها مفتتح الوحى وأول التنزيل على أشرف نىب وأكرم مرسل صلى هللا عليه وسلم، وىف ذلك من االهتمام بشأهنا 

وإن عّليكم من مالئكته فقال جلت قدرته "ورفعة حملها ماال خفاء فيه. مث بني شرفها أبن وصف هبا احلفظة الكرام 
أتكيداً  وال أعلى رتبة وأبذخ شرفاً مما وصف هللا تعاىل به مالئكته ونعت به حفظته، مث زاد ذلك  حلافظني كراماً كاتبني"

 ن  )ووفر حمله إجالال وتعظيماً أبن أقسم ابلقلم الذى هو آلة الكتابة ومايسطر به فقال تقدست عظمته: 
 
 
 

                                                           
 . 11م، ص1391، 1، ترمجة زكى حممد حسن،  جتراث اإلسالم يف الفنون الفرعية والتصوير والعمارةكريسىت، ارنولد برجيز، ( 1)
م،ص 2009، الطبعة األوىل، األسكندرية، ، م دراسة أثرية فنية17 -11ه/ 11 -8النسيج ىف العامل اإلسالمى منذ القرن عائشة عبد العزيز التهامى،  (2)

908. 
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. واإلقسام اليقع منه سبحانه إال بشريف ما أبدع، وكرمي ما اخرتع:  ومايسطرون ما أنت بنعمة ربك مبجنون( والقّلم
 .(3)كالشمس والقمر والنجوم وحنوها إىل غري ذلك من اآلايت الدالة على شرفها ورفعة قدرها

 ك أيضاً، وكانت تسري إىل الفرس والرت ومل يقتصر االهتمام ابلنصوص الكتابية وخاصة العربية على العرب فقط بل تعداه 
جنباً إىل جنب مع الكتاابت الفارسية والرتكية، بل ونالحظ ىف هذا البحث أن اهتمام الرت ك ابلكتاابت العربية وخاصة 
على العمائر املصورة سواء أكانت دينية أو مدنية كان أكرب بكثري من اهتمام العرب أنفسهم، وقد لعبت الكتاابت 

را هاماً وابرزاً كأسلوب مجاىل استخدمه الفنان ىف حتلية العمائر اإلسالمية، ومل يقتصر األمر إىل ذلك بل تعداه العربية دو 
مبختلف موادها وأنواعها، ووجد الفنان وخاصة املسلم ىف هذه الكتاابت أرضية خصبة ليظهر  (4)إىل التحف التطبيقية

الفنان اليستطيع  ا القرأن والسنة على أهنا حمرمة أو هبا كراهية وجتعلشخصيته وثقافته ويبعد عن املوضوعات الىت نص فيه
 العمل حبرية وإببداع.

" املورواثت القدمية بني  بـــ ويعدهذا البحث ىف احلقيقة استكماالً لبحث أخر مت القائه ىف املؤمتر الدوىل السادس املعنون
دراسة حتّليّلية  "ني مشس ونشر مبجلة املركز حتت عنوان مبركز الربدايت جبامعة عالشفاهية والكتابية والتجسيد" 

يث قمت أواًل حلّلكتاابت العربية املنفذة عّلى العمائر املصورة ىف تصاوير خمطوطات املدرسة العربية واإليرانية. 
ن املدارس م بتحليل الكتاابت املنفذة على العمائر املصورة ىف تصاوير املدرسة العربية والىت كانت أكثر وأوسع انتشاراً 

الفنية األخرى، وقمت بتوضيح العالقة بني النص العرىب املكتوب على هذه العمائر وبني هذه العمائر املصورة نفسها، 
ومدلول النصوص، وما احتوته من أمساء خلفاء، وسالطني، وألقاب، ونصوص تسجيلية، وعبارات دعائية، مث طبقت 

فة إال أن املدارس اإليرانية وعلى الرغم من أن اللغة الفارسية كانت مُنتشرة نفس املنهج على املدارس اإليرانية املختل
بشكل كبري وكانت لغة البالط واألدب ىف ذلك الوقت كانت أكثر ثراء ىف استخدام الكتاابت العربية عن املدرسة 

 يلية، وحكم، وأشعار، جالعربية، حيث تنوعت فيها مضامني الكتاابت مابني آايت قرأنية، وأحاديث نبوية، ونصوص تس
 

                                                           
 . 91م، ص1322اىب العباس أمحد القلقشندى، صبح األعشى ىف صناعة األنشا، دار الكتب املصؤية، القاهرة،  (3)
 عنوان،بن الباحثني بدراسة الكتاابت املنفذة على التحف التطبيقية منهم على سبيل املثال ال احلصر د/ شبل إبراهيم عبيد ىف رسالته للماجستري قام العديد م (4)

م، وكذلك رسالته 1331، ، كلية األاثر، جامعة القاهرةمضموهنا( -تطورها -دراسة الكتاابت األثرية على اخلزف اإليراىن حىت هناية احلكم اإليلخاين ) أنواعها
رحيم إبراهيم، ، كلية األاثر، جامعة القاهرة،   كذلك د/ مجال عبد الالكتاابت اآلثرية على املعادن اإليرانية ىف العصرين التيمورى والصفوىللدكتوراه بعنوان، 

 م.  2001يوليو  -العدد عشرون 2، جملة كلية اآلداب، جامعة حلوان، جاألشعار وداللتها على املعادن التيمورية
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كانت تُناسب العمائر الىت نُفذت عليها، والىت تنوعت مابني عمائر دينية، ومدنية، وتعليمية، وجنائزية، أما داللة هذه 
الكتاابت فكانت متنوعة إما أن تناسب وظيفة املنشأة املكتوب عليها هذه النصوص العربية، وإما تناسب عنصر 

 ما تناسب موضوع الصورة نفسها، وإما تناسب شخص مصور ىف التصويرة.معمارى ملنشأة مصورة، وإ
م فإن استعمال النصوص الكتابية يعد استمراراً للكتاابت الىت كانت 11هــ/ 10أما ىف مدرسة خبارى وخاصة ىف القرن 

ث تنوعت مابني، حيتُنفذ على العمائر املصورة ىف املدرسة التيمورية، وقد تنوعت هذه الكتاابت من حيث املضمون 
نصوص تسجيلية تضمنت أمساء وألقاب بعض السالطني املسلمني، ومابني كتاابت توضح موضوع الصورة، كما تنوعت 

نفذه عليها، أيضاً تنوعت من حيث أنواع اخلطوط الىت نفذت هبا.
ُ
 داللة هذه الكتاابت ابلعمائر امل

 وسوف اتبع ىف دراسيت هلذا البحث املنهج التاىل:
نفذة على العمائر املصورة ىف تصاوير مدرسة خبارى.قراء (أ

ُ
 ة للكتاابت العربية امل

 ب( دراسة حتليلية مقارنة للكتاابت العربية املنفذة على العمائر املصورة ىف مدرسة خبارى من حيث:
 مضمون الكتاابت ودالالهتا. -1
 األلقاب. -2
 اخلطوط الىت نُفذت هبا الكتاابت. -9
نفذة على العمائر املصورة ىف تصاوير مدرسة خبارى:قراءة للكتاابت  (أ

ُ
 امل

رام هب ظهرت صور قليلة هبا عمائر نُفذ عليها كتاابت ابللغة العربية ىف مدرسة خبارى منها على سبيل املثال تصويرة متثل
 ) هفت بيكر(، (5)جور يستمع إىل قصة األمرية اخلوارزمية يف القصر ذى القبة اخلضراء، من خمطوط مخسة نظامى

                                                           
هو ) نظام الدين أبو حممد إلياس بن يوسف بن زكى بن مؤيد الكنجوى (، وكان ختلصه الشعرى " نظامى"، حُتدد معظم الكتب  (5)

م، 1211 - 1111هـ / 108-193م، وإن حددها البعض بني عامى 1209 -1111هـ / 133-191فرتة حياته بني عامى 
كنجه، وتعود شهرة نظامي إىل املنظومات اخلمسة الىت كتبها والىت تُعرف ابسم ) بنج كنج (، مبعىن وقد ُنسب نظامى إىل مسقط رأسه  

الكنوز اخلمس، والىت استحق هبذه املنظومات اخلمس لقب أىب الشعر القصصى الفارسى، وهذه املنظومات تتألف من: خمزن األسرار: 
أشعار احلكم واملواعظ واحلكاايت، خسرو وشريين: ونظمها ىف سنة  م، وهى جمموعه من1111-1111هـ /111ونظمها حواىل سنة 

م، سكندر انمه: ونظمها ىف سنة 1183-1188هـ/181م، ليلى واجملنون: ونظمها ىف سنة 1171-1171هـ / 171
 م. وكانت هذه املنظومات السابقة تتمتع1133-1138هـ/131م، هفت بيكر أو الصور السبع: ونظمها ىف سنة 1131هـ/187

بشهرة عظيمة خصوصًا أثناء الفرتات الىت تلقى فيها املصورون عناية ورعاية كبرية ىف بالط األمراء الفرس ولذلك جند أن قصائده قد 
،  حممد 907، ص1389زوقت ابلعديد من الصور. بديع حممد مجعه: من روائع األدب الفارسى، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 
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م/ 1119هـ/ 370ابهلند، ُنسخ ىف خبارى، ويؤرخ بسنة  م(، حمفوظة مبتحف فكتوراي بكلكتا1133-1138هـ/131)
، حيث ُنشاهد ىف التصويرة  هبرام جور جالسًا داخل قصر على سجادة مستطيلة الشكل يظهر بثالثة (6)م1111

مل صينية ر جتاه فتاه الىت متثل األمرية اخلوارزمية الىت حتأرابع وجهه بشارب بسيط يقوم ابحتساء مشروب، وهو ينظ
عليها بعض الفواكه، وهى تنظر إىل هبرام جور وكأهنا تتحدث إليه يظهر ذلك من خالل تقاسيم وجهها، ومايهمنا ىف 

يسر ميثل مدخل ألالتصويرة اخللفية الىت رمسها الفنان عبارة عن قصر اظهره من الداخل واخلارج، ورمسه على جزئني اجلزء ا
القصر وهو عبارة عن مدخل مستطيل الشكل معقود بعقد مدبب يغلق عليه مصراعى ابب خشىب زُين أحد مصراعية 
وهو األيسر بزخارف هندسية عبارة عن أشكال سداسية متصلة مع بعضها البعض تشبه خلية النحل ىف حني خال 

ة ملعقود بعقد مدبب عتب مستقيم مستطيل الشكل ُمزين بكتاباملصراع األمين من الزخارف، ونالحظ أن فوق املدخل ا
ألمحر. أما على أرضية من أوراق نباتية ابللون ا "السّلطان العادل"عربية ابخلط الكوىف املورق ابللون األسود بصيغة 

شكل (، 2، 1القسم الثاين من القصر فيمثل قطاع داخلى من القصر رمسه الفنان على هيئة عقد مفصص، لوحيت )
(1.) 

ة ىف من نفس املخطوط السابق متثل هبرام جور يستمع إىل قصة األمرية الروميوتتشابه مع الصورة السابقة صورة أخرى 
القصر ذى القبة البنية، حيث ُنالحظ أن الفنان رسم اخللفية أيضاً عبارة عن قصر يظهر منه قطاعني القطاع األيسر 

 ود بعقد مفصص يغلق عليه مصراعى ابب من الضلف اخلشبية ويعلوهميثل مدخل القصر، وهو مدخل مستطيل معق
، لوحىت ) يه سالم""قال مىن عّلعتب مستطيل الشكل زينه الفنان بكتابة عربية خبط النسخ ابللون األسود بصيغة 

 (. 2(، شكل )1، 9
 
 
 
 

                                                           

. براون، اتريخ األدب ىف إيران من 917م ، ص1371ة العاطفية بني العذرية والصوفية، دار هنضة مصر، القاهرة، غنيمى هالل: احليا
 .101، ص2001، ترمجة حممد عالء الدين منصور، اجمللس األعلى للثقافة، الطبعة األوىل، 9السعدى إىل اجلامى، ج

 م.210م، لوحة 1333 ثروت عكاشة، موسوعة التصوير اإلسالمى، مكتبة لبنان، (6)
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حيث (8)لفريد الدين العطار (7)لطريينظر إىل الفتاة الرومية ىف قصر من خمطوط منطق ا كذلك تصويرة متثل الشيخ صنعان
الىت تنظر إليه من خالل شرفة  (9)نشاهد ىف أسفل يسار التصويرة الشيخ صنعان وهو ينظر متعجباً إىل الفتاة الرومية

معقودة بعقد مفصص ىف أعلى قصر الذى رمسه الفنان غري منتظم الشكل ويتوجه من أعلى شرافات على هيئة ورقة 
الدولة  "حظ أنه يوجد أسفل هذه الشرافات نص تسجيلى خبط الثلث ابللون األبيض بصيغة ثالثية الفصوص، ونال

 (.1لوحة ). واخلاقان والشهاب أبو الغازى عبد هللا هبادر خان خّلد هللا تعاىل مّلكه وسّلطانه"
كذلك تصويرة متثل الشيخ صنعان جيتمع مع الفتاة الرومية اجلميلة ىف قصر من املخطوط السابق حيث نشاهد ىف 
التصويرة الشيخ صنعان جيلس جاثيًا بركبتيه على سجادة مستطيلة الشكل وهو ميسك ابحدى يديه كأس شراب 

سرى، وحوهلما ض الفاكهة الىت متسكها بيدها اليوميسك بيده األخرى يد الفتاة الرومية الىت جتلس أمامه وتقدم له بع
 جمموعة من الوصيفات واخلدم، واملوسيقيات، ومايهمنا ىف التصويرة اخللفية الىت متثلت ىف رسم لقصر رمسه الفنان من 

 

                                                           
(7) Robert Hillenbrand: Persian painting from the Mongols to Qajars, University of Cambridge, 2000, p170, 
fig2. 

امد(، وختلصه ح هو ) فريد الدين أبو حامد حممد بن أىب بكر إبراهيم بن أىب يعقوب إسحق العطار(، فامسه )حممد(، ولقبه )فريد الدين(، وكنيته )أبو (8)
م، 1111 -1110هـ/ 110-111)العطار(، حيث كان يعمل صيدلياً وميلك دكاانً للعطارة، وكان والده يعمل عطاراً وعلى األرجح أنه ولد مابني عامى 

وىل، كما يُعد واحداً من ثالثة من م، ويُعترب فريد الدين العطار أشهر شعراء العصر املغ1223هـ/127يف قريـــة )كدكن(، من أعمال نيسابور، وتوىف ىف عام 
لرومى، وللعطار مؤلفات  ا الشعراء اشتهروا يف اتريخ األدب الفارسى أبهنم أكابر الشعراء املتصوفة العظماء، وهؤالء الثالثة هم: السنائى، والعطار، وجالل الدين

دا  وإن كان املعروف منها يقرب من ثالثني مؤلفاً، كلها منظومة أو شعرية ع كثرية ذكر البعض أن عددها مائة وأربعة عشر كتاابً آى بعدد سور القرأن الكرمي،
لتاىل: تذكرة ا كتـاب ) تذكرة األولياء( ومع هذا فإن الكتب الصحيحة النسب إىل فريد الدين العطار والىت وصلت إىل أيدينا تسعة كتب فقط هى على النحو

انمه، الديوان، خمتار انمه، مصيبت انمه، منطق الطري. ويُعد )منطق الطري(، من أعظم مؤلفات العطار وأشهرها، األولياء، أسرارانمه، إهلى انمه، بند انمه، خسرو 
الىت مشلتها،  ةوهو من أعظم ما نُظم ىف األدب الفارسى عامًة، وىف األدب الصوىف خاصًة، فالقالب القصصى املمتع الذى رُكبت فيه جبانب املعاىن الروحي

مهية بني كتب التصوف، وال يكاد يُذكر أسم فريد الدين حىت يذكر جبانبه أسم منطق الطري، فقد أصبح فريد الدين علمًا على منطق الطري أعطتها هذه األ
 Marie lukens swietochowski: theم.1187هـ / 189وأصبح  منطق الطري علماً على فريد الدين العطار وقد انتهى العطار من أتليفه عام 

historical background and illustrativmetropolitan museum's mantiq al-tayr of 1483 from the book of 
(Islamic art in the metropolitan museum of art), edited by Richard ettinghausen, 1971, 

p39.                                    
إسعاد عبد اهلادى قنديل: فنون الشعر  ،11 -21،13-3، ص ص2001رية العامة للكتاب، الطبعة الرابعة، بديع حممد مجعه: منطق الطري، اهليئة املص
 .110، 113م، ص ص1311الفارسى، دار األندلس، الطبعة الثانية، 

لست على وهنم على بناء شاهق جتذكر القصة أن الشيخ صنعان رحل مع مريديه االربعمائة اىل بالد الروم ووصلوا أقصى بالد الروم وفجأة وقعت عي (9)
 سطحة فتاة مسيحية ذات روح مالئكية ، فعال أصفرار وجهه الشمس كمداً وحسراً منها.   
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الداخل واخلارج حيث رمسه على هيئة عقد مدبب يزين كوشتيه زخارف األرابيسك، ويتوج القصر من أعلى شرفات 
ىف أايم دولة اخلاقان  "ئة ورقة نباتية ثالثية البتالت أسفلها شريط كتاىب ابللون األبيض ابخلط الثلث بصيغة على هي

، 1وحىت )ل الشهاب ابو الغازى عبد هللا هبادر خان خّلد هللا تعاىل مّلكه وسّلطانه وأفاض عّلى العاملني أحسانه".
7.) 

 بلندن، ريديه، من املخطوط السابق، وحمفوظ ابملتحف الربيطاىنكذلك تصويرة متثل الشيخ صنعان يقع صريعاً أمام م
وينسب إىل مدرسة خبارى، حيث نشاهد ىف مقدمة التصويرة الشيخ صنعان يقع صريعًا على األرض، وقد وقعت 
عمامته وعصاه وحوله جمموعة من مريديه ينظرون إليه ىف تعجب وحيدث بعضهم البعض، ونشاهد ىف خلفية التصويرة 

رمبا ملسجد أظهره الفنان من الداخل واخلارج، فاجلزء الداخلى ميثل رواق القبلة حيث نشاهد جدار القبلة الذى رسم 
يظهر ىف منتصفه حمراب مفصص زينه الفنان بزخارف تشبه النار املشتعلة، ورسم أعالة انفذة مستطيلة تغلق عليها 

برسوم فتاة الرومية، وزين الفنان هذا اجلدار ببالطات خزفية، و جزء من ستارة محراء وتنظر من خالهلا فتاة رمبا تكون ال
األرابيسك، أما اجلزء الثاىن من املسجد فيمثل الواجهة من اخلارج الىت رمسها الفنان، على هيئة عقد ذو معربة وكرديني، 

"خاقان يغة صمقام على عمودين، ويعلو هذا العقد شريط كتاىب ابللون األبيض على أرضية سوداء خبط الثلث ب
األعظم األكرم األعدل اخلاقان بن اخلاقان أبو الفتح حممد هبادر خان خّلد هللا تعاىل مّلكه وسّلطانه وافاض عّلى 

 (.4(، شكل )1لوحة ). (10)العاملني بره واحسانه ىف اتريخ سنة ستني وتسعمائة "
ويرة رسم للجامى، نشاهد ىف التصكذلك تصويرة متثل درويش يسقط من أعلى سطح قصر من خمطوط حتفة األبرار 

لشخص يسقط من أعلى قصر الذى رمسه الفنان وسط منظر طبيعى حييط به سور خشىب قصري يتوسطه مدخل 
مستطيل الشكل يغلق عليه مصراعى ابب من ضلفىت خشب، ونالحظ أن الفنان رسم القصر على هيئة مكعب فتح 

ر واألسود، هيئة ورقة نباتية ثالثية البتالت ابللونني األصفبه من أسفل مدخل مستطيل الشكل يتوجه شرفات على 
ويغلق على هذا املدخل مصراعى ابب فتح أحدمها بينما األخر مغلق، ويعلو املصراعني عتب مستقيم مستطيل الشكل 

، هللا" هر خبّليفة نعمة" صاحبه املشتزُين بكتابة عربية خبط الثلث ابللون األبيض على أرضية ابللون األسود بصيغة
 (، كما يتوج القصر من أعلى شرفات على هيئة ورقة نباتية ثالثية الفصوص ابللونني البىن 1(، شكل )10، 3لوحىت )

 

                                                           

 م.117ثروت عكاشة، املرجع السابق، لوحة  )10( 
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ولة واخلاقان والشهاب " يف أايم الدواللبىن، ويوجد أسفل هذه الشرفات نص كتاىب خبط الثلث ابللون األبيض بصيغة
 (.1(، شكل )11، 3، لوحىت )تعاىل مّلكه"ابو الغازى عبد هللا هبادر خان خّلد هللا 

 ج( دراسة حتّليّلية ُمقارنة لّلكتاابت العربية املُنفذة عّلى العمائر املصورة ىف مدرسة خبارى.
تنوعت الكتاابت العربية الىت نُفذت على العمائر ىف تصاوير مدرسة خبارى من حيث املضمون والداللة، واأللقاب، 

 ونوع اخلط، على النحو التاىل:
 أوالً من حيث املضمون: 

تنوعت مضامني الكتاابت العربية على العمائر املصورة ىف تصاوير مدرسة خبارى، واليت تنوعت مابني العمائر املدنية 
وتتمثل ىف القصور، والعمائر الدينية وتتمثل ىف املساجد، فبعضها كان يتضمن على نصوص تسجيلية والىت تنوعت 

(. وداللة هذا 1(، شكل )2، 1كما ىف لوحىت )  "السّلطان العادل"قط مثل كلمىت ف ألقابفبعضها كان يعرب عن 
النص أنه يتعلق ابلشخصية املوجودة ىف الصورة، وهو امللك هبرام جور اجلالس جبوار األمرية اخلوارزمية. وهذه الكتاابت 

كانت جزءاً من ، وبعضها األخر  (12)ةوالصفوي (11)متأثرة مبا كان يكتب على اخللفيات املعمارية ىف املدرسة التيمورية
 نص تسجيلى يتضمن أحياانً اسم راعى الفن ىف فرتة نسخ املخطوطة الىت تتضمن املنشأة املصورة وألقابه، وأحياانً 

 

                                                           
(، ورقة  Inv 299من خمطوط مخســــــــــــــة نظامي حمفوظ ىف )مكتبة خداخبش ابهلند(، حتت رقم ) ميكن مشــــــــــــــاهـدة ذلـك ىف تصــــــــــــــويرة متثل وفاة اجملنون على قرب ليلى (11)
(233a وقد ُنســخ هذا املخطوط ىف شــرياز عام ،)ـــــــــــــــ /889 م حيث نشــاهد ىف التصـــويرة اجملنون مســتلقياً على قرب ليلى وتنظر إليه ســـيديتني إبعجاب 1178-1177هـ

 ليلى، وهو مدخل مســـتطيل الشــــكل معقود بعقد مدبب يعلو العقد عتب مســــتطيل الشــــكل زينه الفنان بكتابة عربية ودهشـــة أســــفل مدخل الضــــريح الذى حيتو  على قرب
 ابخلط الكويف البسيط. " السلطان العاد)ل(..." بصيغة 

Uzbek academy of scienc, miniatures Illuminations of Nizami's hamsa, Tashkent, 1985, fig40. 

دية والنقوش جبامعة عني صــــات، دراســــة حتليلية للكتاابت العربية املنفذة على العمائر ىف تصـــاوير خمطوطات املدرســــة العربية واإليرانية، جملة مركز الدراســــات الرب صـــات فتحى 
 (.93(، شكل )22، لوحة )111م، ص2011مشس، اجلزء األول، 

ـــــ/ 311وطة مخسة نظامي، ُنسخت ىف تربيز، وتؤرخ حبوايل انتحار شريين، من خمط ميكن مشاهدة ذلك ىف تصويرة متثل (12) . حيث (12)م، وحمفوظة مبجموعة كري1101هـ
وه عتب مســـتطيل الشـــكل يعلُنشــاهد ىف اخللفية املعمارية الىت متثل قصـــر هأظهره الفنان من الداخل واخلارجط ويغطيه من أعلى ثالث قباب،  مدخل يظهر منه جزء بســيط 

 ."السلطان العادل"ربية ابللون األبيض على أرضية زرقاء اللون خبط الثلث بصيغة زينه الفنان بكتابة ع

Shella R.Canby, the golden age of Persian art, 1501-1722, New York, 2000, p30, Pl 18. 

 (. 11(، شكل )21لوحة )، 112صات فتحى صات، املرجع السابق، ص 
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يتبعها عبارة دعائية، واتريخ االنتهاء من عمل املخطوطة اليت تتضمن هذه املنشأة املصورة، وقد اقتصرت هذه النصوص 
التسجيلية على راعيني فقط من رعاة الفن ىف مدرسة خبارى، ومها عبد هللا خان، أبو الفتح حممد خان، وقد تنوعت 

ثلة ىف القصور، صوص التسجيلية مابني اخللفيات املعمارية املدنية املتمهذه اخللفيات املعمارية الىت اشتملت على هذه الن
مث  ىف أايم دولة" "ومابني اخللفيات املعمارية الدينية املتمثلة ىف املساجد، وكانت هذه النصوص تبدأ ابلغالب بعبارة 

هللا تعاىل مّلكه  " خّلدغالب يليها ألقاب واسم راعى الفن مث خُتتم بعبارة دعائية لراعى الفن، والىت كانت ىف ال
در " الدولة واخلاقان والشهاب أبو الغازى عبد هللا هباهناية واجهة قصر بصيغة  ومن ذلك ماورد على   وسّلطانه".

ىف أايم دولة اخلاقان " كذلك ماورد على هناية واجهة قصر بصيغة   (.1لوحة ). خان خّلد هللا تعاىل مّلكه وسّلطانه"
وحىت لخّلد هللا تعاىل مّلكه وسّلطانه وأفاض عّلى العاملني أحسانه".  (13)هللا هبادر خان الشهاب ابو الغازى عبد

"خاقان األعظم األكرم األعدل (. كذلك ماورد أعلى واجهة مسجد خبط الثلث ابللون األبيض بصيغة 7، 1)
هبادر خان خّلد هللا تعاىل مّلكه وسّلطانه وافاض عّلى العاملني بره واحسانه  (14)اخلاقان بن اخلاقان أبو الفتح حممد

كذلك ماورد على واجهة قصر خبط الثلث ابللون األبيض  (.4(، شكل )1لوحة )  ىف اتريخ سنة ستني وتسعمائة ".
ا تكملة أعلى مدخل هل، و " يف أايم الدولة واخلاقان والشهاب ابو الغازى عبد هللا هبادر خان خّلد هللا تعاىل مّلكه"

(. واملقصود خبليفة 1، 1(، شكلى )11، 10، 3، لوحات )" صاحبه املشتهر خبّليفة نعمة هللا"القصر بصيغة " 
 . " وىل النعم"نعمة هللا هو السلطان عبد هللا خان ألنه كما قلنا سابقاً اشتهر بلقب 

 
 

                                                           
ــــ/ 310هو عبيد هللا ابن اسكندر خان ابن جاىن بك وحفيد أىب اخلري، وقد وصف أبنه أعظم الشيبانيني وقد ولد هذا األمري عام  (13) ـــــ م، واستطاع هذا األمري 1191هـ

" وىل ب بلقب ق جبداره، أن يُلقأن يثبت قدم الشــــــــــيبانيني ىف بالد ماوراء النهر. كما جهد بدوره كذلك ىف انعاش بالد ســــــــــيحون من جديد والنهوض هبا، حىت اســــــــــتح
ــ / 1001، ووافته منيته ببخارى بعد مرض قصري ىف الثاين من رجب عام (13)وامتدت حدود خبارى ىف عهده حىت جتاوزت املناطق املسكونة ىف تركستان مشاالً  النعم". ـــ ـــ هـ
ن ببالد ماوراء النهر كان ىف أوهلا انئباً للســلطان مث ســلطاانً، وقد تر ك من ورائه حســم. وهو ىف الثامنة والســتني من عمره بعد أن حكم أكثر من أربعني عاماً 1107فرباير 

 .910الذكر حىت اليزال امسه يرتدد على لسان كل خبارى إىل اليوم. آرمينوس فامربى، املرجع السابق، ص 

كانت واقعة حتت    استوىل فيها ىف النهاية على كل األراضى الىتهو حممد تيمور سلطان بن حممد شيباىن، دخل ابوه حممد شيباىن ىف حروب مع التيموريني (14)
وقراقول، وحني توىف هذا األمري  (14)يد التيموريني، وعهد هبا إىل أبرز قواده مكافأة هلم على مابذلوه من جهود، فكان من نصيب أخاه السلطان حممود خبارى

، 911سابق، ص لعهد شيباىن هبا مع مسرقند، درة الدولة، وكش، ومنطقة مريجانكل إىل ابنه األكرب ووريثه حممد تيمور سلطان.  آرمينوس فامربى، املرجع ا
917. 
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 عبارات دعائية: -
احتوت بعض العمائر املصورة ىف خمطوطات مدرسة خبارى على عبارات دعائية، وقد تنوعت اخللفيات املعمارية الىت 
اشتملت على هذه العبارات مابني اخللفيات املدنية متمثلة ىف القصور، واخللفيات الدينية متمثلة ىف املساجد، ونالحظ 

هــ/ 718 -111املدرسة املغولية )ا، كما شاهدانها من قبل ىف هنا أن العبارات الدعائية مل أتتى منفصلة بذاهت
، واملدرسة الرتكمانية (16)م(1101هـــ/312 -م1970ه/771، واملدرسة التيمورية  )(15)م(1917 -1218

 . (18)م(1792ه/ 1111 -م1101ه/307)، واملدرسة الصفوية (17)م(1108ه/311 -م1978ه/780)
                                                           

متثل الناسك ، م1971هـ/771 – 1970هــ/ 770سنيت  تصويرة من خمطوط كليلة ودمنه، حمفوظ مبكتبة اجلامعة ابستانبول، ويؤرخ بنيمن ذلك  (15)
ن الشر م يكتشف أن ابنه ىف أمان ىف مهده حيث نشاهد ىف التصويرة انسك وجد طفله الصغري ىف أمان ىف مهده، حيث أن هللا عز وجل قد أحاطه حبمايته

الفنان زين  اسك يقف أمام مدخل منزله، املعقود بعقد مدبب، ونالحظ أنالذى يتمثل هنا ىف الثعبان الذى يظهر ىف التصويرة جبوار سرير الطفل، ونشاهد الن
 خبط الثلث. " دام لك العز والبقا" داخل العتب الذى يعلو عقد املدخل عبارة دعائية بصيغة

 Bernard O'Kane, Early Persian painting، Kalila and Dimna manuscripts of the late fourteenth 
century, Cairo, 2003, p183, Pl 77. 

 (.7(ط شكل)8، لوحة )101صات فتحى صات، املرجع السابق، ص
-1131ه/ 833نساء تستحم صفحة من خمطوط مخسه نظاميط نسخت ىف هراة )أفغانستان(، تؤرخ بني سنيت تصويرة متثل وميكن مشاهدة ذلك ىف  (16)

، تنسب هذه التصويرة أيضاً إىل هبزاد، حيث نشاهد بعض النساء الشاابت اجلميالت الىت تستحمط بعضهنه هيتداعنب يف 130م، ورقة 1131ه/ 300
ستحمام، رسم الفنان كل هذه األحداث خارج قصر هبرام جور الذى حييط به سور فُتح الفنان به مدخل مستطيل بركة بينما االخرايت ينزعن مالبسهن قبل اال

ل الشكل يالشكل يفتح عليه مصراعي ابب، أما القصر نفسه فيظهر منه جانبني فتحت هبما بعض النوافذ، كما فتح أبحد اجلدارين وهو األمين مدخل مستط
 ايمفتح األبواب" "املدخل معقود بعقد مدبب يعلوه عتب مستطيل الشكل زينه الفنان بكتابة عربية عبارة عن دعاء بصيغة يغلقه هعليه مصراعي ابب، و 

 Grabar, masterpieces, p111, Pl 45هكتبها الفنان خبط الثلث ابللون األبيض على أرضية نباتية ابللون األزرق والربتقايل.
 (.21(، شكل )13لوحة ) ،103صات فتحى صات، املرجع السابق، ص

م، وحمفوظ مبتحف 1171هـ / 881تصويرة متثل ليلـى واجملنـون يتعلمـان ىف مسجد، من خمطــــوط مخسـة نظامـىط ُنسخ ىف  شرياز، ويؤرخ بسنة وميكن مشاهدة ذلك ىف  (17)
ة عربية خبط ل عبارة عن عقد مدبب تعلوه منطقة مستطيلة حتتو  على كتابطوبقا بوسراى ابستانبول، حيث نشاهد ىف التصويرة خلفية ملسجد، ونالحظ أن كتلة املدخ

، على أرضية من زخارف األرابيسك، كذلك جند أن جدار املدخل حيتو  من أسفل على كتابة عربية خبط الثلث، على أرضية من زخارف " اي مفتح األبواب"الثلث بصيغة 
 . " دام لك العز والبقاء"األرابيسك بصيغة

Esin atil, the brush of the master's drawings from Iran and India, Washington, 1978, p13.                                                                                            
Kevorkian (A.M.), J.P.Sicre, les jardins du desir, Paris, 1983, p108, figp109. 

 (.21، لوحة )111صات فتحى صات، املرجع السابق، ص
كرب للجامى، ألوميكن مشاهدة ذلك ىف تصويرة متثل معاقبة رجل مسن من أجل عاطفته، صفحة من خمطوط هفت أورانج أو العروش السبعة أو جمموعة جنوم الدب ا (18)
اشنطنتحت مط وحمفوظة ابلفرير جاالرى بو 1111ه/ 379-م1111ه/ 311م(ط خرسان، مشال غرب إيران، وتؤرخ بني سنىت 1132ه/838 -م1111ه/ 817)

(. نالحظ أن اخللفية املعمارية يف هذه التصويرةتتمثل ىف قصر مبين من مستويني أو طابقينحيث ُنشاهد ىف احد جدارانه دخلة مصمتة F. 1946.12, fol162رقم) 
 .مفتح األبواب"" ايالثلث بصيغة مستطيلة الشكل يعلوها منطقة مستطيلة ىف هناية الطابق األول للقصر حتتو  على زخرفة كتابية ابللغة العربية خبط
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ّلد هللا تعاىل خنت دائمًا أتتى ىف هناية النص، وقد تنوعت هذه الصيغ بني وامنا كانت جزء من نص تسجيلى وكا
(. 7، 1 )لوحىت .خّلد هللا تعاىل مّلكه وسّلطانه وافاض عّلى العاملني بره واحسانه (.1لوحة )مّلكه وسّلطانه". 

 (.11، 3لوحىت )، خّلد هللا تعاىل مّلكه(، 1لوحة ) خّلد هللا تعاىل مّلكه وسّلطانه وأفاض عّلى العاملني أحسانه،
 األلقاب:-اثنياً 

تضمنت العمائر املصورة ىف تصاوير خمطوطات مدرسة خبارى على العديد من النصوص التسجيلية الىت تتضمن العديد 
من األلقاب املتنوعة، والىت ظهرت بشكلني ألقاب فقط دون معرفة صاحبها، وألقاب كانت تسبق وتتبع اسم صاحب 

 اللقب على النحو التايل:
 لسّلطان: ا

السلطان من ألقاب أرابب السيوف وهو اسم خاص ىف العرف العام ابمللو ك. والفرق بينه وبني امللك أن امللك خيتص 
ابلزعيم األعظم، والسلطان يطلق عليه وعلى غريه. ومن حيث إن السلطان أعم من امللك يقدم عليه ىف قوهلم السلطان 

. وكان هذا (19)لك وعلى غريه مث خيرج غري امللك بعد ذلك بذكر امللكامللك الفالىن: ليقع السلطان أوال على امل
. وقد ظهر هذا اللقب ىف الكتاابت املنفذة على (21)، والىت من بينها الشيبانيني(20)اللقب يطلق ىف كثري من األسر

كان يتبعه ىف هذه و "السّلطان" العمائر املصورة ىف تصاوير خمطوطات مدرسة خبارى بصيغتني إما معرفاً اباللف والالم 
"السّلطان ( بصيغة 1(، شكل )1احلالة صفات مثل العادل، أحيااًن دون معرفة صاحب اللقب، كما ىف لوحة )

 وىف  سّلطان""حيث ظهر أعلى مدخل قصر ابخلط الكوىف املورق، أما الصيغة الثانية فقد ظهر نكرة بصيغة  العادل"
لتسجيلى مسبوقاً وكان أيتى ىف هناية النص ا مبعىن الغلبة أو السيادة،  "سّلطانه"هذه احلالة كان يضاف إليه هاء امللكية 

 (. 8، 1، 1، 1أبلقاب وأسم صاحب هذه األلقاب، وميكن مشاهدة ذلك ىف لوحات )
 
 

                                                           

grabar, masterpieces of Islamic art, p115, Pl 50.(.12(، شكل )92، 91، لوحيت )111، صات فتحى صات، املرجع السابق، ص 

 . 118 -117م، ص1322أىب العباس أمحد القلقشندى، صبح األعشى يف صناعة األنشا، دار الكتب املصرية، القاهرة،  (19)
 .990ص الباشا، املرجع السابق، (20)
 .11م، ص2002شبل إبراهيم عبيد )دكتور(: الكتاابت األثرية على املعادن ىف العصرين التيمورى والصفوى، دار القاهرة للكتاب، الطبعة األوىل،  (21)
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 الدولة: -
 تكوين مة. ومنذ القرن الرابع اهلجرى دخل اللفظ ىفالدولة ىف اللغة السيادة، وقد استعمل اللفظ مبعىن احلكم أو احلكو 
 ويالحظ أن ظهور هذا النوع من األلقاب ."أسد الدولة"نوع جديد من األلقاب: وهى األلقاب املضافة إىل الدولة مثل 

 . (22)يعترب ىف الوقت نفسه صدى لبداية ختلى اخللفاء عن شئون احلكم لصات األمراء والوالة
وقد اُطلق هذا اللقب على عبد هللا هبادر خان، وقد جاء بثالثة أشكال، الشكل األول ظهر اللقب ىف بداية النقش 

عبد هللا  " الدولة واخلاقان والشهاب أبو الغازىالكتاىب معرفًا متبوعًا أبلقاب واسم عبد هللا هبادر خان، بصيغة 
 ) ىف(. الشكل الثانــــى ظهر اللقب نكرة مسبوقـــــًا بكلمتــــى 1وحة )ل. هبادر خان خّلد هللا تعاىل مّلكــه وسّلطانـــه"

شهاب ابو ىف أايم دولة اخلاقان ال"، ومتبوعًا أبلقاب واسم عبد هللا هبادر خان، كما ىف نقش كتاىب بصيغة أايم(
(.  الشكل 7، 1ىت )لوح الغازى عبد هللا هبادر خان خّلد هللا تعاىل مّلكه وسّلطانه وأفاض عّلى العاملني أحسانه".

 الثالث ظهر معرفاً مسبوقاً بكلمىت ) ىف أايم (، ومتبوعاً أبلقاب واسم عبد هللا هبادر خان، كما ىف نقش كتاىب بصيغة
(. شكل 11، 3 )، لوحىت" يف أايم الدولة واخلاقان والشهاب ابو الغازى عبد هللا هبادر خان خّلد هللا تعاىل مّلكه"

(1.) 

 اخلاقان:  -
وهذا اللقب تعريب للقب ) قاغان( الرتكي الذ  كان يُطلق على ملو ك من تسموا ابألترا ك  (23)السلطان األعظمتعىن 

ىف القرنني السادس والسابع من امليالد، وقد أخذوا هذا اللقب عن أسالفهم" األوار األصليني" أو الزاون زوان الصينيني". 
واخلاقان األعظم، واخلاقان األكرم، واخلاقان  .(24)ودخل اللقب ىف تكوين بعض األلقاب املركبة مثل اخلاقان املعظم

نفذة على العمائر املصورة ىف مدرسة خبارى بشكلني، الشكل األول 
ُ
 األعدل، وقد ظهر هذا اللقب ىف الكتاابت امل

 

                                                           
 . 283حسن الباشا، األلقاب، ص (22)
أللقاب والوظائف منذ الفتح العثماىن ملصر حىت إلغاء اخلالفة العثمانية ) من خالل مصطفى بركات، األلقاب والوظائف العثمانية، دراسة ىف تطور ا (23)

 م، 2000م، دار غريب، القاهرة، 1321-1117اآلاثر والواثئق واملخطوطات( 
 .20، 13، املرجع السابق، صمصطفى بركات (24)
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(، أما 11، 3، 7، 1، 1مفردًا ومعرفًا مسبوقًا ومتبوعًا أبلقاب واسم راعى الفن ىف تلك الفرتة، كما ىف لوحات )
(، 8ل الثاىن فجاء نكره ومكرراً وملحقاً به صفات مثل األعظم األكرم األعدل، وميكن مشاهدة ذلك ىف لوحة )الشك

 (.9شكل )

 الشهاب: -
الشهاب شعلة انر ساطعة. وكان اللفظ يدخل ىف تكوين بعض األلقاب املركبة مثل " شهاب الدولة" و " شهاب 

وص مسبوقاً ومتبوعاً ابسم والقاب راعى الفن ىف تلك الفرتة ىف النص  "الشهاب" . وقد ورد هذا اللقب معرفاً (25)الدين"
، 1، 1ات )  اخلاقان والغازى، كما ىف لوحاملنفذة على العمائر املصورة ىف مدرسة خبارى. وكان دائماً ماايتى بني لقىب 

 (.1، 1(، شكلى )11، 3، 7
 الغازى: -

. وقد (26)نىب صلى هللا عليه وسلم، وكانت حروبه تسمى املغازىمن الغزو وهو اسم للحرب الىت كانت يشرت ك فيها ال
نفذة على العمائر املصورة ىف مدرسة خبارى مسبوقًا ومتبوعًا أبلقاب 

ُ
ورد هذا اللقب معرفًا ىف النصوص التسجيلية امل

، 7، 1، 1وميكن مشاهدة ذلك ىف لوحات )   "أبو"واسم راعى الفن ىف تلك الفرتة، وكان دائمًا ماأيتى قبله كلمة 
3 ،11.) 
 هبادر: -

كلمة تركية مغولية األصل مأخوذة من خباتر، واملعىن األصلى هلا هو الشجاع أو املقدام مث أصبحت لقبًا يُطلق 
ظهر وقد . (27)للتشريف ىف بالط املغول العظام ومن بعدهم التيموريني حيث ورد ملحقًا أبمساء الكثري من حكامهم

هذا اللقب مصحوابً بلقب خان ىف النصوص الكتابية املنفذة على العمائر املصورة ىف مدرسة خبارى، كما ىف لوحات 
 (. 1، 1، 9(. أشكال )11، 3، 8، 1، 1)

 
 

                                                           
 .911حسن الباشا، املرجع السابق ، ص (25)
 .  112، 111حسن الباشا، املرجع السابق، ص (26)
 . 17شبل إبراهيم عبيد، املرجع السابق، ص (27)
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 خان:  -
هلجر  ومعناه اتُعىن أمري أو حاكم، وهو لقب تركي كان يُطلق على شيوخ األمراء يف قبائل الرت ك منذ القرن األول والثاين 

الرئيس، وقد أُطلق هذا اللقب بعد ذلك على الوالة الذين كانوا يعرتفون بتبعية ولو امسية لسيد األسرة األعظم الذى 
أُطلق عليه اخلاقان أو القان. إذ مل يفرق بني قاغان أو قا آن مبعىن احلاكم األعلى وبني خان مبعىن حاكم انحية قائمة 

إال ىف العهد املغويل، وكاان قبل ذلك هلما معىن واحد. وقد دخل اللقب العامل اإلسالمي عن طريق بذاهتا ىف اإلمرباطورية 
 .(28)م10هــ/ 1خاانت الرتكستان ىف هناية ق 

وقد ورد أيضاً هذا اللقب ضمن ألقاب السلطان األوزبكى عبد هللا خان بن اسكندر خان، مسبوقاً ابلقاب واسم عبد 
نفذة على العمائر املصورة ىف مدرسة خبارى، هللا خان ومتبوعًا أبلق

ُ
اب أخرى لعبد هللا خان، ىف النصوص الكتابية امل

ومن اجلدير ابملالحظة أن عبد هللا  (.1، 1، 9(. أشكال )11، 3، 8، 7، 1، 1وميكن مشاهدة ذلك ىف لوحات )
عله يتخذ لنفسه لقب حد هلا أبن جخان بسبب كلفه حبب ابنه عبد املنعم حىت ذهب ىف سبيل إرضائه ألطماعه الىت ال

وكان هذا اللقب الحيمله عمومًا إال احلكام الرت ك أنفسهم فكان األب يلقب بلقب ألغ اخلان، بوصفه وريثًا للعرش، 
كما ورد ضمن ألقاب أبو الفتح حممد . (29)خان ) أى اخلان الكبري( واالبن بلقب كچو ك خان ) أى اخلان الصغري(

 (.9(، شكل )8)حة هبادر خان، كما ىف لو 

 املّلك: -
. وهذا اللقب معروف ىف اللغات السامية، ومل يُعرف هذا اللقب (30) وهو الزعيم األعظم ممن مل يطلق عليه اسم اخلالفة

بصفة رمسية ىف صدر اإلسالم، وال ىف العصر األمو  وإمنا بدأ ظهوره ىف العصر العباسي حني أخذ بعض الوالة 
. وقد جاء هذا اللقب نكره ىف النقوش املُنفذة على العمائر (31)االحتفاظ هلا بتبعية امسيةيستقلون عن الدولة مع 

 تى ىف هناية وكان أي ،"مّلكه"وىف هذه احلالة كان يضاف إليه هاء امللكية  "ملك"املصورة ىف مدرسة خبارى بصيغة 
 
 

                                                           
 .22، 21، املرجع السابق، صمصطفى بركات (28)
 . 918آرمينوس فامربى،املرجع السابق، ص (29)
 . 117القلقشندى، املصدر السابق، ص (30)
 .93، املرجع السابق، صمصطفى بركات (31)
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، 3، 8، 1، 1ذلك ىف لوحات )النص التسجيلى مسبوقًا أبلقاب واسم صاحب هذه األلقاب، وميكن مشاهدة 
 (.1، 1، 9(. شكلى )11

 اخلّليفة:
لقب يُطلق على الزعيم األعظم القائم أبمور األمة، وجيمع على خلفاء ككرمي وكرماء. وعلى خالئف كصحيفة هو 

يفة ل. وكان لفظ " خليفة" يضاف أحياانً إىل لفظ اجلاللة لتأكيد معىن اخلالفة عن هللا فيقال مثاًل " خ(32)وصحائف
نفذة على العمائر املصورة ىف مدرسة خبارى، حيث ورد أعلى مدخل (33)هللا"

ُ
. وقد ورد هذا اللقب نكرة ىف الكتاابت امل

، 3، لوحىت )"" صاحبه املشتهر خبّليفة نعمة هللاخبط الثلث ابللون األبيض على أرضية ابللون األسود بصيغةقصر 
 (. وكان هذا اللقب خاص ابلسلطان عبيد هللا خان. 1، شكل )(10
 اخلطوط الىت نُفذت هبا الكتاابت: -اثلثاً 

نفذة على العمائر املصورة ىف تصاوير مدرسة خبارى على النحو التاىل: 
ُ
 تنوعت اخلطوط الىت نُفذت هبا الكتاابت امل

 اخلط الكويف املورق:  -
اً قات ابسم الكوىف ألنه انتشر من الكوفة إىل أحناء خمتلفة من العامل اإلسالمى مصاحبُعرف اخلط العرىب ىف وقت من األو 

النتشار اإلسالم. ويرجح أن يكون انتشار اخلط العرىب من شبه اجلزيرة إىل خارجها قد مت ىف عصر ازدهار الكوفة،النشغال 
ات بلغات البالد م يف التدوين ىف أوائل الفتوحالعرب ىف عصر الفتح األعظم ابحلرب وسياسة الدولة اجلديدة، واكتفائه

املفتوحة وخطوطها، فلما ألقى العرب السالح بعد موجات احلرب العنيفة، واشتغلوا يف الكوفة بعلوم النحو واالدب 
بة اواجلدال والفقه والدين، ظهر للكوفة مذهبها يف الكتابة،ألهنا مل تكن لتقبل وهى تنافس البصرة أال يكون هلا ىف الكت

 أسلوهبا اخلاص.
ط آخر " ايبس" خ -وقد نشأ للكوفة إىل جانب اخلطوط الىت انتهت إليها من شبه اجلزيرة، وكانت كلها خطوطاً لينة

شاع ىف العامل اإلسالمى وعرف دون غريه " ابخلط الكوىف" وهو نوع من اخلطوط اجلليلة الىت مارستها الكوفة، استأثر 
 الكتابة  يكن له وجود قبلها، ويتميز هذا اخلط مبيل إىل الرتبيع واجلفاف والقوة، واسُتخدم ىف ابمسها ألنه ابتكر فيها، ومل

 

                                                           
 . 117 -111القلقشندى، املصدر السابق، ص (32)
 . 277حسن الباشا، املرجع السابق، ص (33)
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على املباين والتحف، وكذلك املصاحف وظلت ُتكتب به زهاء أربعة قرون حىت حل حملها ىف كتابتها خط مجيل هو 
 مبدأ أمره بسيط ال توريق وال تعقيد وال، وهو من أقدم اخلطوط اليت استخدمها املسلمون، وكان ىف (34)خط النسخ

فظهر منه الكويف املورق الذى خيرج من أطراف حروفه  (35)ترابط ىف حروفة مث أخذ الفنانون املسلمون يبدعون يف أشكاله
 نسيقان نباتية دقيقة حُمملة ابلوريقات املختلفة األشكال، وتزخرف هناايت حروفة مبا يشبة الفروع عندما خترج من السيقا

، ويالحظ ىف هذا النوع أن العناصر النباتية تتصل ابحلروف مباشرة، (36)أو بزخارف أخرى ورقية الشكل أو ذات فصوص
دون أن يكون بينهما أفرع، أو عروق نباتية، أو خطوط متموجة، بل إهنا التعدو أن تكون الزخارف رأس احلرف، أو 

حلروف، سهم الزخارف النباتية من هذا النوع ىف شغل الفراغ بني اهنايته، أى أهنا زخرفة نباتية ىف أضيق احلدود والت
 . (37)والتكون خلفية تستقر عليها الكتاابت

وقد اسُتخدم هذا اخلط ىف الكتاابت الىت نُفذت على العمائر املصورة ىف خمطوطات مدرسة خبارى والىت اقتصرت على 
الفنان بكتابة عربية  زينه نص كتا ي يُزين أعلى مدخل قصر املنشآت املدنية متمثلة ىف القصور، وميكن مشاهدة ذلك ىف

 (.2(، شكل )1، 9، لوحىت )"قال مىن عّليه سالم"خبط النسخ ابللون األسود بصيغة 
 خط النسخ:  -

، ومن مسمياته اخلط املنسوب ألن اخلطاط (38) كان ُيستعمل لنسخ الكتب واملصاحف، متتاز حروفه ابللني واملطاوعة
، كذلك اصبحت (39)اببن مقلة قد وضع معايري وضوابط للخط منذ القرن الثالث اهلجرى/ التاسع امليالد املعروف 

م كما قلنا من قبل بعد أن حل اخلط النسخ مث الثلث حمل 19اهلجرى / 7املصاحف الشريفة تُنسخ من اوائل القرن 
 .(40)سكوكاهتم وفنوهنمالكوىف، وأصبح خطاً رمسياً للدولة ُتسجل به النصوص على عمائرهم وم

 
                                                           

 .19،17م، ص1333كامل سليمان اجلبورى، موسوعة اخلط العرىب، اخلط الكوىف اترخيه، أنواعه، تطوره، مناذجه، مكتبة اهلالل،   (34)
 .981ص الفنون الزخرفية،ايسني،  (35)
 .297، ص فنون اإلسالمزكي حسن،  (36)

 . 11م، ص2007، األسكندرية، كتابية الفاطمية على العمائر يف مصرالنقوش الفرج حسني فرج احلسيين،  (37)
 .11م، ص1331لبنان،  -اميل يعقوب، اخلط العرىب، نشأته، تطوره، مشكالته، دعوات اصالحه، طرابلس  (38)
 .77م، ص1380،اخلطاطة،الكتابة العربيةعبدالعزيز الدايل،  (39)

 .13-17م، ص ص1331،الطبعة األوىل،م18-7اآلاثر اإلسالمية من القرن األول حىت القرن الثاىن عشر اهلجرىالكتاابت العربية على مايسة داوود،  (40)
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وقد اسُتخدم هذا اخلط ىف الكتاابت الىت نُفذت على العمائر املصورة ىف خمطوطات مدرسة خبارى والىت اقتصرت على 
املنشآت املدنية متمثلة ىف القصور، وميكن مشاهدة ذلك ىف نص كتا ي يُزين أعلى مدخل قصر معقود بعقد مدبب 

 لسّلطان العادلاط الكوىف املورق ابللون األسود بصيغة يعلوه عتب مستقيم مستطيل الشكل ُمزين بكتابة عربية ابخل
 (.1(، شكل )2، 1على أرضية من أوراق نباتية ابللون األمحر. لوحىت )

 الثّلث: 
يُعرب عن خط الثلث أبم اخلطوط، فال يعترب اخلطاط خطاطًا إال إذا أتقنه، وهو أصعب اخلطوط، ويليه النسخ ويليه 

، وقد تطور خط الثلث عرب التاريخ عما كان عليه ىف األصل (41)الثلث الوزير ابن مقلةالفارسى، وأول من وضع قواعد 
، وكان هذا اخلط أكثر (43).  وهو ثلث الطومار، ومقدار عرضه مثاىن شعرات من شعر الربذون(42)األمو  ) الطومار(

نصوص كتابية  فاسُتخدم ىف اخلطوط استخدامًا ىف النصوص املنفذة على العمائر املصورة ىف تصاوير مدرسة خبارى
(. كذلك اسُتخدم ىف نص كتاىب يعلو واجهة مسجد، 7، 1، 1تُزين أعلى واجهات القصور ابللون األبيض، لوحات )

 (.1(، شكل )10، 3(، كذلك اسُتخدم ىف نص كتاىب يعلو مدخل قصر، لوحىت )9(، شكل )8لوحة )
 نتائج البحث

اقتصرت الكتاابت العربية املنفذة على العمائر املصورة ىف مدرسة خبارى من حيث املضمون على النصوص  -1
التسجيلية، والىت كانت تشتمل على اسم وألقاب راعى الفن ىف فرتة نسخ املخطوطة املصورة الىت تشتمل على العمائر 

ملضمون عن موضوع الصورة، ىف حني خلت من حيث ااملصورة املنفذة عليها هذه الكتاابت، وكذلك على كتاابت تعرب 
من اآلايت القرانية، واألحاديث النبوية واحلكم، واألشعار، والىت ظهرت قبل ذلك ىف النصوص الكتابية العربية املنفذة 

 على العمائر املصورة ىف املدرسة العربية واملدرسة اإليرانية. 
  تصاوير مدرسة خبارى، وقد جاءت هذه العبارات بصيغتنيوردت العبارت الدعائية على العمائر املصورة ىف -2

 إما الدعاء لشخص معروف، أو الدعاء بشكل عام الخيص شخص معني، وكانت أتتى ضمن النص التسجيلى، وكانت 
 

                                                           
 .110م،، ص1382حممد طاهر بن عبد القادر، اتريخ اخلط العرىب وآدابه، الطبعة الثانية،  (41)
 .11، 11م، ص 2001أمحد شوحان: رحلة اخلط العر ي من املسند إىل احلديث، دمشق،  (42)

 . 129م، ص1389زكى صات، اخلط العرىب، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  (43)
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دائماً ماأتتى ىف هناية النص التسجيلى، بينما ظهرت عبارات دعائية مستقلة بعيدة عن النصوص التسجيلية ىف املدرسة 
 إليرانية مثل عبارة " ايمفتح األبواب" والىت كانت أتتى أعلى املداخل والىت كانت تظهر مغلقة.ا
اقتصرت العمائر الىت نُفذت عليها كتاابت ىف مدرسة خبارى على العمائر املدنية متمثلة ىف القصور، والعمائر  -9

عربية واملدرسة اإليرانية تاابت العربية ىف املدرسة الالدينية متمثلة ىف املساجد، بينما تنوعت العمائر الىت نفذت عليها الك
مابني عمائر دينية متمثلة ىف املساجد، والعمائر املدنية متمثلة ىف املنازل والقصور، والعمائر التعليمية متمثلة ىف املساجد، 

 والعمائر اجلنائزية متمثلة ىف األضرحة.
كوىف العمائر املصورة ىف مدرسة خبارى مثل اخلط ال تنوعت اخلطوط الىت نفذت هبا الكتاابت املنفذة على -1

 املورق، وخط النسخ، وخط الثلث والذى كان اكثر انتشاراً من اخلطوط السابقة.
ألقت الكتاابت املنفذة على العمائر املصورة ىف خمطوطات مدرسة خبارى الضوء على لقباً جديداً مل يظهر من  -1

خّليفة نعمة  "ملصورة ىف خمطوطات املدرسة العربية واملدارس اإليرانية، وهو لقب قبل ىف الكتاابت املنفذة على العمائر ا
 والذى كان لقباً خاصاً ابلسلطان األوزبكى عبد هللا خان.هللا" 
تنوعت األماكن الىت نفذ عليها الفنان نقوشه الكتابية مابني أعلى واجهات القصور واملساجد، ومابني أعلى  -1

 مداخل القصور.
 املصادر واملراجع العربيةقائمة 
 م.1322أبو العباس أمحد القلقشندى، صبح األعشى يف صناعة األنشا، دار الكتب املصرية، القاهرة،  -1
آرمينوس فامربى، اتريخ خبارى منذ أقدم العصور حىت العصر احلاضر، ترمجة أمحد حممود السادايت، مكتبة هنضة  -2

 م.1387الشرق جامعة القاهرة ،الطبعة الثانية، 
 م.1331لبنان،  -أميل يعقوب، اخلط العر ي، نشأته، تطوره، مشكالته، دعوات إصالحه، طرابلس   -9
 م.2001أمحد شوحان: رحلة اخلط العر ي من املسند إىل احلديث، دمشق،  -1
 م.1311إسعاد عبد اهلاد  قنديل: فنون الشعر الفارسى، دار األندلس، الطبعة الثانية،  -1
 .1389روائع األدب الفارسى، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، بديع حممد مجعه: من  -1
 .2001ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: منطق الطري، اهليئة املصرية العامة للكتاب، الطبعة الرابعة،  -7
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ن منصور، اجمللس األعلى ، ترمجة حممد عالء الدي9براون، اتريخ األدب يف إيران من السعد  إىل اجلامى، ج -8
 .2001للثقافة، الطبعة األوىل، 

 م.1333ثروت عكاشة، موسوعة التصوير اإلسالمي، مكتبة لبنان،  -3
 .م1378القاهرة، حسن الباشا، األلقاب اإلسالمية ىف التاريخ والواثئق واآلاثر،  -10
دوانلد ولرب: إيران ماضيها وحاضرها، ترمجة الدكتور عبد النعيم حممد حسنني، دار الكتاب املصر ، الطبعة   -11

 . 1381الثانية، 
 م.1318فنون اإلسالم، دار الرائد العرىب،زكي حسن،  -12
 م.1389زكى صات، اخلط العر ي، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  -19
شبل إبراهيم عبيد )دكتور(: الكتاابت األثرية على املعادن ىف العصرين التيمورى والصفوى، دار القاهرة   -11

 م.2002للكتاب، الطبعة األوىل، 
صات فتحي صات، دراسة حتليلية للكتاابت العربية املنفذة على العمائر ىف تصاوير خمطوطات املدرسة العربية   -11

 م.2011سات الربدية جبامعة عني مشس،اجلزء األول، واإليرانية، جملة مركز الدرا
م دراسة أثرية فنية، 17 -11ه/ 11 -8عائشة عبد العزيز التهامى، النسيج يف العامل اإلسالمي منذ القرن   -11

 م.2009الطبعة األوىل، األسكندرية، 
 م. 1380عبد العزيز الدايل، اخلطاطة،الكتابة العربية، -17
 زخرفية يف مصر يف العصر األيو ي، دار الوفاء، األسكندرية، د.ت.الفنون العبد الناصر ايسني،  -18
 م.2007فرج حسني فرج احلسيين، النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر يف مصر، اإلسكندرية،  -13
كامل سليمان اجلبورى، موسوعة اخلط العر ي، اخلط الكويف اترخيه، أنواعه، تطوره، مناذجه، مكتبة اهلالل،  -20

 م.1333
، 1يت، ارنولد برجيز، تراث اإلسالم يف الفنون الفرعية والتصوير والعمارة، ترمجة زكى حممد حسن، جكريس -21

 م.1391
 
 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 2, 2017 

 
 33 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

كليفورد.ا. بوزورث، األسرات احلاكمة يف التاريخ اإلسالمي، ترمجة حسني على اللبودى، الطبعة الثانية،    -22
 م.1331
-7من القرن األول حىت القرن الثاين عشر اهلجرىالكتاابت العربية على اآلاثر اإلسالمية مايسة داوود،  -29
 م.1331،الطبعة األوىل،م18
 م.1382حممد طاهر بن عبد القادر، اتريخ اخلط العر ي وآدابه، الطبعة الثانية،  -21
 م.1311حممد غنيمى هالل: خمتارات من الشعر الفارسى، القاهرة، الدار القومية،  -21
 م.1371ـــــــــــــــــــــ: احلياة العاطفية بني العذرية والصوفية، دار هنضة مصر، القاهرة، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -21
مصطفى بركات، األلقاب والوظائف العثمانية، دراسة يف تطور األلقاب والوظائف منذ الفتح العثماين ملصر   -27

م، دار غريب، القاهرة، 1321-1117حىت إلغاء اخلالفة العثمانية ) من خالل اآلاثر والواثئق واملخطوطات( 
 م2000
نور الدين عبد الرمحن اجلامى: لوائح احلق ولوامع العشق، ترمجة حممد عالء الدين منصور، اجمللس األعلى  -28

 للثقافة، الطبعة األوىل،د.ت
يسرى فؤاد مرسى: الشعر الفارسى ىف بالط حسني مريزا ابيقرا، خمطوط رسالة دكتوراه، كلية اآلداب، جامعة  -23

 عني مشس، قسم اللغة الفارسية.
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 كتالوج الّلوحات
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

تفاصيل من  (:2لوحـــة )
 اللوحة السابقة.

(:  تصويرة متثل هبرام جور يستمع إىل قصة األمرية اخلوارزمية  ىف القصر ذى القبة 1لوحـــة )
 اخلضراء.

 م.1111-1119املخطــــوط: مخسة نظامى ، هفت بيكر، 
 مكان احلفظ: مكتبة فكتوراي بكلكتا.

ــدر:   م.210م، لوحة 1333ثروت عكاشة، موسوعة التصوير اإلسالمى، مكتبة لبنان، املصــــ
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 القصر الرومية  ىف (:  تصويرة متثل هبرام جور يستمع إىل قصة األمرية9لوحـــة )
 ذى القبة البنية.

 م.1111-1119املخطــــوط: مخسة نظامى ، هفت بيكر، 
 مكان احلفظ: مكتبة فكتوراي بكلكتا. 
ــدر:   م.219ثروت عكاشة، املرجع السابق، لوحة املصــــ

 ( تفاصيل من اللوحة السابقة. 1لوحة )
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ة اجلميلة صنعان جيتمع مع الفتاة اليوانني(: تصويرة متثل الشيخ 1لوحة )
 ىف قصر .

 املخطــــوط: منطق الطري لفريد الدين العطار، مدرسة خبارى. 
 اسم الفنان: عبد هللا خان.

ــدر:    .Robert Hillenbrand: op.cit,p171,fig3املصــــ

 (: تصويرة متثل الشيخ صنعان ينظر إىل الفتاة اليواننية اجلميّلة ىف قصر 5لوحـــة )
 املخطــــوط: منطق الطري لّلعطار، مدرسة خبارى. 

 اسم الفنان: عبد هللا خان.
 Robert Hillenbrand: Persian painting fromاملصــــــدر: 

the mongols to Qajars, University of Cambridge, 
2000, p170, fig2.                                                               
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 تصويرة متثل الشيخ صنعان يقع صريعاً أمام مريديه.(: 8لوحة )
 املخطــــوط:  منطق الطري، مدرسة خبارى.

 الربيطاىن بلندن.مكان احلفظ: املتحف 
ـــــدر: ثروت عكاشة، املرجع السابق، لوحة   م.117املصـ

 (: تفاصيل من اللوحة السابقة7لوحة )
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 تصويرة متثل  درويش يسقط من أعلى سطح قصر .(  3لوحة )
 املخطــــوط: حتفة األبرار للجامى. 
 مكان احلفظ: غري معلوم. 
ــدر:   .Robert Hillenbrand:op.cit,p175,fig11املصــــ

 ( تفاصيل من اللوحة السابقة.10لوحة )
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يف  "(: يوضـح كتابة عربية تعّلو واجهة قصـر  بصيغة 5شـكل )
أايم الدولة واخلاقان والشـــــــهاب ابو الغازى عبد هللا هبادر خان 

 خّلد هللا تعاىل مّلكه"

(: يوضككككا   عرب ة تعب  مدو  قص    كككك  4شكككك    
  عحره ال ش ه  بصدعفب نم ب هللا.ر عغب "




