
JINCE,  Issue No. 1 ( 2018 ) 

 65   

 

 

 

 

 104 - 65ـ، ص ص: 2018(، ديسمبر 1(، العدد: )1المجلد: ) 
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          الملخص:  
                                                                                       تحتفظ مكتبة جامعة توبنجن بجزء مصور غير مؤرخ من مخطوط ألف ليلة وليلػة. ويلفػا الن ػر وجػود  

                                                                                        مضافة إلحدى الصفحات تشير لقياـ أحد األشخاص باستئجاره وفقا لعقد كامل األركاف. وتركز الدراسة         كتابات

                                                                                                  التي بين أيدينا على تحليل تلك الكتابات المضافة، ألىميتها في فهم بعض الجوانب المتعلقة بقيمة المخطػوط 

                                  تداولو، وضمانات الحفاظ عليو أثناء                                                      كاتبها، ومدى اقباؿ الناس عليو، وأسباب اقتنائو، وطرؽ               المصور في عصر

      لفنيػة                                                                                         ذلك التداوؿ، ثم تتجو الدراسة بعد ذلك لتأريخ ىذه النسػخة مػن المخطػوط مػن تػبلؿ تحديػد المدرسػة ا

                       التي تنتمي اليها صوره.
Abstract: 

The University Library of Tubingen preserved an undated pictorial part of the 

One thousand and one Nights manuscript. Attention is drawn to the precence of 

writings added to the beginning of the manuscript indicating that someone had rented 

it in accordance with a Full-Fledged contract. 
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  This study focuses on the analysis of these writings which give us important 

information about the political, economic and cultural conditions in the era of its 

writer. In addition, it also gives an idea of the value of the pictorial manuscript in that 

                x              ’                  T           so aims to identify the 

Artistic school to which this manuscript belongs.  

       مقدمة:  ال
      ليمرة     ألر        مخطروط    مرن      مررر      غيرر      مصور      بجزء         ألمانيا    في        توبنجن       جامعة       مكتبة       تحتفظ  

      تشررير         المخطرروط     مررتن      تسررب       الترري         الصررفحا       إلحرر         مضررافة        كتابررا       وجررو        النظررر       ويمفرر    ،     وليمررة
      مجرا     فري          البراحيين        اىتمرام    مرن         وبرالرغم   .      األركران      كامر       لعق       وفقا  1       ستئجاره  با        األشخاص     أح        لقيام

         خصائصررريا        وتح يررر            المخطوطرررا      صرررور        ب راسرررة  -      الررر  ي        تخصصررري     وىرررو-      االسررر مي         التصررروير
   ،2       المضافة          الكتابا      تمك       تحمي      عمى      األو         المقام    في         التركيز        ارتأي             أنني    اال         الفنية،          وم ارسيا
      ومرر           كاتبيررا،     عصررر    فرري        المصررور         المخطرروط       بقيمررة          المتعمقررة     انرر      الجو      بعررض     فيررم    فرري         ألىميتيررا
          الترر او ،     ذلررك       أينرراء      عميررو        الحفرراظ         وضررمانا          ت اولررو،      وطررر           ا تنائررو،        وأسرربا        عميررو،       النرراس       ا بررا 
       لفكرر           الكتابرا      ىرذه       اعطراء    عرن     فضر      ىرذا          وييرييرا،  3       المخطوط     عمم         ل راسا       يضي       الذي      األمر
         ال راسة       وتتجو  .      عصرىا    في          وتغمغميا         اليقافة        انتشار      وم      ية        واال تصا           السياسية        الحيا       صور     عن
       الييررا       تنتمرري      الترري        الفنيررة         الم رسررة       تح يرر      خرر      مررن         المخطرروط    مررن        النسررخة     ىررذه        لتررأري      ذلررك     بعرر 

       :           التالي       الوجو     عمى         الموضوع       تناو        ويمكن     ىذا  .     صوره
                                                           

                  أو عمػل معلػـو بعػوض   ،             وفة فػي الذمػة                   ن عين معلومػة أو موصػ                                                                       اإلجارة في الفقو عقد على منفعة مباحة معلومة تؤتذ شيئا فشيئا مدة معلومة م  -1
                                                أما قانونا فهي عقد يلتـز المؤجر بمقتضاه أف يمكن    ،  41 ص   ،                                 : دراسة مقارنة بين المذاىب األربعة                    الضماف في عقد اإلجارة                  معلـو .التلمساني، 

  . 3                            الجزء السادس، المجلد األوؿ، ص  ،                            الوسيط في شرح القانوف المدني          السنهوري،    ،                                                      المستأجر من االنتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلـو
                                                                                                                     اذا كانا التمليكات والسماعات واالجازات التي تثبا في بداية المخطوطات ونهاياتها تنصب علػى تلػك المخطوطػات بمػا فيهػا مػن مػادة   -2

                       خطوط، غير أف لها أىمية                                                                                                       علمية، فاف ىناؾ نوعا آتر من البيانات أو المعلومات كاف يثبا في نفس المواضع دوف أف تكوف لو صلة بمادة الم
                                                                                                                              تاريخية أو علمية كبيرة، فابن النديم يذكر مثبل أنو وجد أسماء شراح أرسطو مكتوبة )على ظهر جزء بخط عتيق(، ويذكر ياقوت أف كتاب شرح

          السػراج فػي                        وعلػى )ظهػور الكتػب( وجػد                                                                                     الكافي في القوافي البن جني وجد بخطو )على ظهر نسػخة كتػاب المحتسػب فػي علػل شػواذ القػراءات(، 
  .   174-   173  ص    ،              المخطوط العربي                                                                     حكايات وأشعار ضمنها كتابو مصارع العشاؽ، وغير ذلك من األمثلة؛ الحلوجي،     او                  القرف الخامس قصص

                                                                                                                    علم المخطوط أو الكوديكولوجيا ىو دراسة كل أثر ال يرتبط بالنص األساسي للمخطوط، فهو علم يهدؼ الي دراسة كل ما ىو مكتوب في   -3
                                                                                  الػػي ذلػػك مػػن معلومػػات عػػن األشػػخاص الػػذين تملكػػوه أو نسػػخوه أو قػػرأوه أو اسػػتعملوه أو وقفػػوه،                       مػػن شػػروح وتصػػحيحات ومػػا         الهػػوام 

    ريخ                                                                                                                              والمصدر الذي جاء منو والجهة التي آؿ اليها، ثم  العناصر المادية المتعلقة بصناعة المخطوط من ترتيب وتوريق وترقيم وغير ذلػك، ثػم تػا
                               دراسػػات فػػي علػػم المخطوطػػات والبحػػ                                وفهػػارس الفهػػارس وغيرىػػا؛ بنبػػين،                                 م والفهػػارس العلميػػة، والكشػػافات،                      المجموعػػات، ووضػػع القػػوائ

  .  25  ص    ،            الببليوغرافي
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                  التعريف بالمخطوط:      أوال:    
     الري       بر وره        وينقسرم   ،1     وليمرة      ليمرة     ألر        مخطروط    مرن      مصور      بجزء        توبنجن       جامعة       مكتبة       تحتفظ

           الخمسرمائة         بالميمرة        وتنتيري        وليمرة،      ليمرة     ألر        ليرالي    مرن         ويمرانين       وواحر           المرائتين         بالميمة      تب أ       أجزاء       أربعة
          المعروفرة         العربيرة        بالمغرة         المخطروط     كتر      و ر   . 3       النعمران     عمرر       الممرك       لسرير        وتعررض   ،2       وأربعرين        واينين

       كتابررة    فري       األحمرر        المر ا         اسررتخ م      فيمرا        األسرو ،        المر ا         كتابترو    فرري         واسرتخ م        النسر ،     بخرط  4 "       بالوسرطى "
      تحمر        ممونرة      صرور          وأربعرون     ستة      النص        ويتخم      ىذا  .        الخاتمة      وكذا          والفواص         والجم           العناوين     بعض

  .    الحقا         ال راسة      اليو       ستشير    ما     وىو         بعينيا،      فنية        لم رسة        ننسبيا        تجعمنا       خصائص

   (: 1                              على استئجار المخطوط )لوحة رقم                                   ثانيا: الكتابات التي تشير للتعاقد   
             نص الكتابات:  - أ
  :       كالتالي      نصيا      أسطر       أربعة    من       تتكون       عبار          المخطوط     ىذا    من       األولى        الور ة       بأعمى      يظير

 الثاني الجزء ىذا

 الف سيرة من

 وليلو ليلو

 بالتماـ

   :   يا   ونص        كاتبيا       تو يع       يمييا      سطور      عشر     في        الور ة     ىذه     الي       أضيف       التي          الكتابا       تأتي    يم
 5تمم قراءتو السيد حسن بن السيد سعد الدين الحريري

                                                           
  : Ma.V1.32                                            تحتفظ مكتبة جامعة توبنجن بهذا الجزء تحا رقم    -1

2-  
Fictional Storytelling in the Medieval Eastern Medlterranean and Beyond,  p.305 

                                               سوؼ تعرض الدراسة لسيرة الملك عمر النعماف الحقا.  -3
                                                                                                                            أطلق علماء اللغػة علػى النصػوص التػي تمػزج الفصػحى بلغػة الكػبلـ المتداولػة أو العاميػة المنطوقػة وتشػتمل علػى تصػائص مػن الطػريقتين مسػمى    -4

                                                      الفصػحى وأرقػػى مػن العاميػػة، والبلفػا للن ػر أف ىػػذه اللغػة قػػد                                                                                اللغػة العربيػة الوسػػطى ، وأحيانػا تكػوف لغتهػػا مػابين االثنتػػين، أي مسػتوى أقػل مػػن اللغػة 
  .  55 ص   ،  ـ(    1800-    1500                                 مصر العثمانية والتحوالت العالمية )                                                               انتشرت في نصوص القرف السابع عشر الميبلدي في مصر بشكل كبير؛ حنا، 

-   z      “the Story of Abu al-Hasan”, p.57.   
              النصػػػػر الحريػػػػري                                                             ع القػػػػرف السػػػػابع الهجػػػػري، حيػػػػ  ينسػػػػبوف الػػػػي جػػػػدىم برىػػػػاف الػػػػدين أبػػػػي                           نعرفػػػػو عػػػػن آؿ الحريػػػػري الػػػػي مطلػػػػ         يعػػػػود مػػػػا  5-              النصػػػػر الحريػػػػري                                                             ع القػػػػرف السػػػػابع الهجػػػػري، حيػػػػ  ينسػػػػبوف الػػػػي جػػػػدىم برىػػػػاف الػػػػدين أبػػػػي                           نعرفػػػػو عػػػػن آؿ الحريػػػػري الػػػػي مطلػػػػ         يعػػػػود مػػػػا  5-

                                                                    من أعماؿ البصرة، وقد ارتحل في تلك الفترة مهاجرا الي الشاـ طلبا لؤلمن                                      وقد لقب بالحريري نسبة الي منطقة حرير   ،  ـ(    1223   ىػ/   620   )ت:
                                                                  عهد الناصر لدين اهلل، ونزؿ في بصر حػوراف، وأقػاـ فيهػا حتػى وفاتػو وأعقػب                                                           واالستقرار، حي  كانا الدولة العباسية تمر بمرحلة االنحدار في 

                                                                               ون ػرا لغلبػة أبنائػو فػي بصػر فقػد أطلػق لقػب الحريػري علػى مدينػة بصػر، فاصػطل  النػاس علػى    ،                                        ذرية انتشرت فيها وفي العديد مػن قػرى حػوراف
  .  87-  77 ص   ،                     أنساب السادة الحريرية            باسم بصر(، )       الحرير                                                   تسميتها منذ النصف الثاني من القرف السابع الهجري؛
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 1252جماد اترسنة  13في  1قراه حين توجو الي حوراف
 واراده ألجل التسبليو في ىذه السفرة وتبله واحد

 بل كلما فضي 2واربعين نهاروالكن  ليس في درج
 3من مصالحو وكاف استأجره من السيد محمد الرباط

 واشرط علينا اف 5مسة فضوعن كل نهار ت 4الحلبى
 اذا ضاع اوسرؽ او حرؽ ولم ارجعتو لنا نأتذ ثمنو من

 عنيد  شهود 6المستآجر ثبلثماية غرش
 من المسيلمين وحرره بخطو المذكور التالية في نهار الجمعة

 من نهاره 11الساعة في  7في قرية السهوى 52ب سنة  25في 
 8كاتبو حريري زاده

  

                                                           
                                                                                                                          حوراف مدينة في سوريا، يحدىا من الغرب نهر الشريعة )األردف( الفاصل بينهػا وبػين فلسػطين، ومػن الشػرؽ باديػة الشػاـ ومػن الشػماؿ اقلػيم   -1

                        دعوتػو النهضػوية فػي أريػاؼ                                   تليػل رفعػا الحػوراني: تػاريخ حػوراف و    ،                                                               الغوطة، وىي عبارة عن القرى المحيطة بدمشق، وفي الجنوب لواء الكػرؾ
  .  24  ص   ،          ببلد الشاـ

                                           بنبين، معجم مصطلحات المخطوط العربي )قػاموس     ،                                                                           الدرج: عمود الكتابة، والدرج طبق الورؽ أو القرطاس بمعنى الملفوؼ من رؽ أو ورؽ  -2
  .   104 ص   ،           كوديكولوجي(

    ىػػ(    885-   809                                         فظ المؤرخ ابراىيم بن عمػر البقػاعي الربػاط )                                                                     الرباط من األسر القديمة أصلهم من سهل البقاع في لبناف، ونسبتهم الي الحا  -3
                             الصػػواؼ، موسػػوعة األسػػر الدمشػػقية    ،                                                                                   مػػن تبلمػػذة الحػػافظ بػػن حجػػر العسػػقبلني، وقػػد اشػػتهر أبنػػاء ىػػذه األسػػرة بالعمػػل فػػي النشػػاط التجػػاري

  .   139  ص    ،            الجزء الثاني         أعبلمها(،          أنسابها،           )تاريخها،
                                                                                   دمشق مقارنة بغيرىا مػن األسػر، وتعػود بأصػولها الػي الموصػل، اال أف جػدىا األعلػى سػعيد بػن حسػن                                    كاف آؿ الحلبي أسرة حديثة العهد في  -4
                                    دمشػق  فػي القػرنين الثػامن عشػر والتاسػع                                        ـ، قادمػا مػن حلػب فاشػتهر بػالحلبي؛ شيلشػر،     1792                         ـ( قد انتقل الي دمشق عػاـ     1843 /    1774 )

  .   224-   223  ص    ،   عشر
                                                                                       ي ضػرب فػي عهػد السػلطاف مػراد الرابػع، وكػاف القػرش الواحػد يسػاوي أربعػين بػارة، والبػارة الواحػدة                                     يقصد بالفضة ىنا الباره، وىي نقػد معػدن  -5

                   وقد توىم الػبعض بػاف    ؛   366  ص                                                                                               تساوي ثبلث أقجات، واألقجة تساوي ثبلثة بوؿ )طابع(.عامر، المصطلحات المتداولة في الدولة العثمانية،
                                                                      كػل أربعػين بػارة تسػاوي قرشػا صػاغا، وكػل عشػر بػارات تسػاوي قرشػا )رائجػا(، وكػل                                                 عشر بارات تساوي قرشا صاغا وىذا تطػأ، والصػحي  أف  

                           النقود المتداولة في الدولة                                                                                                    أربعة قروش رائجة تساوي قرشا صاغا، وكاف القرش الرائج يسمى )متليك( ويضرب من النيكل والنحاس؛ الحريري، 
  .   110-   109   ، ص         العثمانية

                                                                              وغرشػن فػي التركيػة بمعنػػى صػحي  ويسػاوي أربعػين بػاره. وقػد شػاع اسػتعماؿ القػروش فػي عهػػد                                      القػرش مػن األلمانيػة جروشػن وينطػق قرشػن،  -6
  .   384    ، ص                                         تطور النقود المصرية في عصر األسرة العلوية                       محمد علي؛ عبد الرحمن،  

                         وة كانػا ىػي والرمثػا واربػد                                                                                                    ت هر دفاتر األحواؿ العثمانية التي تعود للقرف العاشر الهجري السادس عشر الميبلدي أف قرية السهوي أو السه  -7
                          تػاريخ االدارة العثمانيػة فػي                                                                                                    والمغير ودرعا والمسيفرة والطرة جػزءا مػن ناحيػة بنػي جهمػة التابعػة لقضػاء حػوراف ضػمن سػنجق الشػاـ؛ شػقيرات،  

  .   129    ، ص ـ     1918-    1864          شرؽ األردف 
  .   265  ص   ،      عربي(  –                      كسرائي،  قاموس )فارسي                                                    زاده كلمة فارسية تأتي بمعنى ابن أو وليد أو مولود؛  -8
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          للكتابات:                   الدراسة التحليلية  - ب  
       عبررار         متضررمنا      منيررا        العمرروي       الجررزء    فرري      األو       الررنص      يررأتي       نصررين،       األولررى        الور ررة      تحرروي

     برين    ترم      الرذي         لمتعا ر        فيشرير        اليراني      الرنص     أما   (.        بالتمام       وليمة      ليمة     أل       سير     من        الياني       الجزء     ىذا )
        الحمبري        الربراط      محم        السي         ومرجره          الحريري،       ال ين     سع        السي     بن     حسن       السي          المخطوط        مستأجر

    عررن      محرر        مررالي      مبمرر        مقابرر          المخطرروط        اليرراني    مررن      األو         اسررتأجر     حيرر    ، ( م    2381 /  ىررر    2121 )   عررام
        األركران       مكتمر        صرحيحا      عقر ا     كران      اليو        المشار       العق     أن     لنا      يتضح      النص     ىذا         وبتحمي        نيار،    ك 
      الررذي      األمررر        الميمررة            واالجتماعيررة          السياسررية        الرر الال     مررن        الع يرر      حمرر      كمررا          الشرررعية،         الناحيررة    مررن
  :      التالي       النحو     عمى      اليو        االشار       يمكن

                                            أركاف العقد المشار اليو من الناحية الشرعية:  - 1    
         القرررانون    فررري     أمرررا   ،1 "       والقبرررو          باإليجرررا           التصررررفا        أجرررزاء     ربرررط "      بأنرررو       العقررر          الفقيررراء     عرررر 

      نقمرو    أو        الترزام       انشراء    ىرو      األيرر     ىرذا     كران      سرواء         رانوني     أير       اح ا      عمى         ارا تين       تواف  "      بأنو       فيعر 
           والعا ر ان        الصريغة       بوجرو        تنعقر         االجرار     أن          المسرممين         الفقيراء       جميور      وير   . 2 "      انياره    أو        تع يمو    أو

     جراء     حرين        االجرار        أركران    مرن      األو        الرركن      اليرو        المشرار       العق         استوفى     و     ،3      واألجر       عميو          والمعقو 
         اسرتأجره    ان  وكر )  4       واالكرراء          واالكترراء           كاالسرتئجار       عمييرا      ا      لفرظ     برأي       تنعق        والتي        لمصيغة        متضمنا

    فرري       حرروران     الرري      توجررو     حررين       ررراه )       بقولررو         التعا رر         لب ايررة        الكاترر       ألمررح     كمررا   ، (      الربرراط      محمرر        السرري     مررن
   (.    2121     سنة     اخر      جما     28

     حرين5     طرفيرو     برين       و بروال        ايجابرا        متضمنا       واضحا     كان       العق     أن      أيضا          الكتابا     من       ويظير  
      محمرر        السرري     مررن         اسررتأجره      وكرران )        أوجبيررا      الترري        برراألجر       وكررذا         المرررجر،       أوجبررو     بمررا          المسررتأجر      برر 

                                                           
  .   196  ص    ،         باب العين  ،          التعريفات          الجرجاني،   -1
  .   137  ص    ،          الجزء األوؿ   ،      الوسيط          السنهوري،   -2
  .   115  ص   ،                                                  عبد الصمد،  االجارة المنتهية بالتمليك بأجرة ثابتة   -3
                               كيػة بػين األجػر والكػراء حػين عرفػوا                                                                                          األجرة واألجر والكراء لها مدلوؿ لغوي واحد وىو عوض العمل واالنتفػاع بالشػ ، وقػد ميػز فقهػاء المال  -4

      عبيػد،   ،                                                                                                                    الكراء بانو البدؿ في اجارة غير اآلدمي وماينقل وضمنها السفن والحيواف، وماينقل كالدور واألرض ونحو ذلػك، وىػو فػرؽ لف ػي فقػط
                  أجر فػي االجػارة، الف                                                            ويرى فقهاء المسلمين أف كل مايصل  ثمنا في البيع يص  أف يكوف    ؛    1174-    1176  ص    ،                         األجرة، طبيعتها وصورىا  

                   كمػػا يشػترط فػػي األجػػره      ،    1186  ص    ،                     األجػػرة، طبيعتهػا وصػػورىا       عبيػػد،     ،                                                       الػثمن فػػي ن ػػرىم يصػ  أف يكػػوف مػػن النقػود أو مػػن األشػػياء األتػرى
  .  78  ص    ،                    الضماف في عقد االجارة                                                                                        مايشترط في الثمن، بأف تكوف معلومة مباحة طاىرة منتفعا بها مقدورا على تسليمها؛ التلمساني، 

  .  77-  76  ص    ،                    الضماف في عقد االجارة                                                                           يشترط في االجارة االيجاب والقبوؿ، كما يشترط أف تكوف في مجلس واحد؛ التلمساني،   -5
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      وىمرررا           العا ررر ين،       بوجرررو         اليررراني       الرررركن      تحقررر      كمرررا   (.    فضرررة      خمسرررة      نيرررار    كررر     عرررن        الربررراط        الحمبررري
      الررذي        الحمبري        الربراط      محمر        السري          والمررجر          الحريرري،       الرر ين     سرع        السري     برن     حسرن       السري           المسرتأجر

         المكتبرة      صراح         الحمبري    اط    الربر      أحمر        الحرا        والر ه    عرن1    وكري        بصرفتو       العقر      ىرذا      أبررم     ر       وأنو      يب و
       وجررو ه       أينرراء       العقرر       تحرررر     حيرر        الحقررا،         ال راسررة      اليررو       ستشررير       والررذي   ،2       المخطرروط     تضررم      كانرر       الترري
      عميرو         المعقرو       وجرو      وىرو        االجرار        أركران    مرن        اليالر        الركن      تحق     عن     فض      ىذا   .3      الحيا       ي      عمى
     عنررو     عبررر    مررا     وىررو   ،4  كو     اسررتي      عمررى   ال      عميررو        االجررار      تقررع    أن         الفقيرراء       اشررترط       والررذي   ، (       المخطرروط )

   .    فقط  (        التس ية     ألج         وأرا ه )       بقولو        الكات 

    وال        مطموبرة      طاعرة       وليسر            االسرتيفاء،       مباحرة         المنفعرة      تكون     بأن         الفقياء      أوج      حين      وعمى
     رأ        بينمررا   ،5     مباحررا          الشررافعية     عرر ه     حيرر         الكترر ،       اجررار      حكررم    فرري     ىنررا         اختمفرروا     فقرر          ممنوعررة،       معصررية
    فري        االجرار       تجروز   ال      وأنرو        الييرا،       النظرر    مرن      أكيرر         اجارتيرا    فري   س  لري       رأييرم    في     ألنو        تحريمو         الحنفية
  . 7       الفقيراء     بعض      حرمو    ما     وىو     صور     عمى          المستأجر         المخطوط        احتواء    عن     فض      ىذا   ،6   ذلك     مي 
         بأ ائيرا       يمترزم       عميرو،         لممعقرو         معمومرة      أجرر       وجرو     مرن         الفقيراء        اشرترطو     بمرا         الطرفران       التزم     فق         وأخيرا

                                                           
  س                  ة الغيػر مقػاـ الػنف                                                                                                                           وكيل الشخص لغة الذي يقـو بأمره، سمي وكيبل ألف موكلو قد وكل اليو القياـ بأمره، أما شرعا فقد عرؼ الفقهاء  الوكالة على أنها اقامػ  -1

            الشػخص موكػل،                                                                                                                             في التصرؼ الجػائز المعلػـو فيمػا تملكػو. فيمػا عرفتهػا مجلػة األحكػاـ العدليػة بأنهػا تفػويض أحػد أمػره الػي آتػر واقامتػو مقامػو، ويقػاؿ لػذلك 
  .  11- 9  ص   ،                                                  الوكالة التجارية الحصرية في الفقو االسبلمي والقانوف                                                         ولمن اقامو وكيل، ولذلك األمر موكل بو عمر، أشرؼ رسمي أنيس، 

  . 2              ان ر لوحة رقم   -2
3- 

Liebrenz, The Library of Ahmad al-Rabbat.p. 23 

  .   158  ص    ،                الجزء السادس عشر   ،                    التهانوي، اعبلء السنن  4-
                                       ىػ( والشرح الكبيرلشػمس الػدين أبػي  الفػرج      620-   541                                                                    المقنع لموفق الدين أبي محمد عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامو المقدسي)  -5

   ،   ىػػ(   885-   817                                                                      ىػػ( ومعهمػا االنصػاؼ لعػبلء الػدين أبػي الحسػن علػي بػن سػليماف بػن أحمػد المػرداوي)   682-   597      قدسػي )              عبػد الػرحمن الم
  .   320  ص    ،                الجزء الرابع عشر

                                                                                                                          يرى أبو أبو حنيفة أنو )اليجوز اجارة الكتب والاجارة المصحف ألنو ليس في ذلك أكثر من الن ر اليو، والتجوز االجارة لمثل ذلك، بدليل  -6
                              غيػر أف كثيػر مػن العلمػاء أبػاحوا    ،   302 ص   ،             المجلػد الثػاني   ،                                                                     يجوز أف يستأجر سقفا لين ر الي عملو وتصاويره....( الحلي، تذكرة الفقهػاء     أنو ال

      تػذكرة                                                                                                                     اجارة الكتب الف في ذلك الكثير مػن المنػافع المقصػودة المباحػة، كػالقراءة فيهػا والحفػظ منهػا ونسػخها وسػماعها وغيػر ذلػك؛ الحلػي، 
  .   302  ص    ،            لمجلد الثاني ا   ،       الفقهاء

                                                                                         كراىية التصوير، واف تعددت أقوالها وأمثلتها التفريعية، ومن أمثلة ذلك قوؿ االماـ النػووي أحػد                                        تشترؾ المذاىب األربعة في تحريم ومنع أو  -7
                 ميػة   واليجػوز لػػبس                                                                                                       أبػرز أئمػة المػذىب الشػافعي  يحػـر علػى المصػور التصػوير علػى الحيطػػاف والسػقوؼ واليسػتحق أجػرة ،  فيمػا يقػرر ابػن تي

     يجػوز                                                                                                                            مافيو صور الحيواف من الدواب والطير، واليلبسو الرجل أو المرأة، واليعلق ستر فيو صورة، وكذلك جميع أنواع اللباس اال االفتراش فأنػو
  .   173                                                                                          افتراشها وىو المشهور عند أحمد؛ الميزوري، فن التصوير بين التشريع االسبلمي واالبداع الحضاري، ص 
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    مررن "      وسررمم      عميررو    اهلل     صررمى        الرسررو       لقررو         مصرر ا ا   ،1       يتممكيررا     لترري ا         المنفعررة    عررن      عوضررا          المسررتأجر
      محمرر        السرري     مررن         اسررتأجره      وكرران )       بقولررو        الكاترر       اليررو      أشررار    مررا     وىررو  2 "    أجررره         فميعممررو       أجيرررا        اسررتأجر
   (.   فضة      خمسة      نيار    ك     عن        الحمبي        الرباط

                          الدالالت التي يحملها العقد:  - 2    
                                         التي يمكن االشارة اليها على النحو التالي:                                              يحمل العقد المشار اليو عددا من الدالالت الهامة

    أبرم ىذا العق  في م ينة  مش  التي كان  تضم برين جنباتيرا مكتبرة الحرا  أحمر  الربراط                                                                               
-      1831     ىرررر( )    1256  -    1246                                                   الحمبررري وذلرررك أينررراء و ررروع بررر   الشرررام تحررر  الحكرررم المصرررري )

                   طوط أل  ليمة وليمرة                                                     ، ويشير العق  الي استئجار أح  األشخاص لجزء مصور من مخ3  م(    1841
                                                                                    بغرض التمتع بقراءتو خ   رحمتو الي حوران، األمر الذي ي   عمى استقرار الحالة األمنيرة فري 

                            ، ويتفر  ذلرك مرع مرا سرجمو شريو  4                                                  ب   الشرام خر   الحكرم المصرري بعر  أن كانر  منع مرة  بمرو
            اك أمران عمرى                      االنجميزي وري" أصبح ىنر  5                                             عيان أجان  ومحميين بيذا الشأن حي  يقو  القنص 

                   ،  كمرررا يرررذكر القنصررر  6                                                          الممتمكرررا  عرررن ذي  بررر ، ولرررم يعررر  أحررر  يتعررررض لمسرررطو و مررر  الجررررائم"
                                                                              االنجميرررزي فررررارن عررررن حالررررة السررررفر فرررري تمررررك الفترررر : " ان ماحرررر  بررررالب   مررررن أمرررران انمررررا يرجررررع 

                                                           
  .   286    ، ص                                                        عقد االجارة: تعريفو، مشروعيتو، أركانو، الحكمة منو، شروطو   ي،       الرسين  -1
  .   160  ص    ،                الجزء السادس عشر   ،          اعبلء السنن          التهانوي،   -2
-  40  ص     ،   ـ(    1841-    1831                       الحكم المصري فػي الشػاـ )                                                                   للمزيد من االطبلع على أتبار الحملة المصرية على ببلد الشاـ راجع: سالم،   -3

  .   134-   106  ص    ،  ـ     1840-    1831                                                  مصرية في ببلد الشاـ وبداية ظهور المسألة الفلسطينية            االدارة ال         ، محمود،   52
                                                                                                                   في ظل تواتر الروايات واألتبار عن الفوضى في دمشق قبل الحكم المصري، لوحظ أف السلطة السياسية لػم تكػن تمػارس دورىػا فػي حفػظ   -4

                                                               عاني الكثير من حػاالت الفوضػى التػي شػاركا فيهػا قػوى السػلطة العسػكرية                                                             األمن واالستقرار كما ينبغي عليها أف تفعل، وانما تركا المجتمع ي
  .   196-   195  ص    ،                                                                            أحيانا؛ مبيضين،  الناس والمدينة في العصر العثماني: دمشق في القرف الثامن عشر 

                    ولػم تشػػهد الفتػرة قبػػل                                                                                                      القنصػل موظػف يمثػػل بػبلده فػي دولػػة أجنبيػة حيػ  يعنػػى بمصػال  مواطنيػو التجاريػػة تاركػا للسػفير التمثيػػل السياسػي،  -5
                                                                                                                        دتػػوؿ القػػوات المصػػرية الػػي سػػوريا أي تواجػػد للقناصػػل األجانػػب فػػي دمشػػق رغػػم كونهػػا أىػػم المػػدف التجاريػػة، وربمػػا يرجػػع ذلػػك لرغبػػة الدولػػة 

         أف أبػػواب   ـ     1834                                                                                                             العثمانيػة فػػي ابقػػاء المفاصػػل الكبػرى للتجػػارة فػػي يػػد التجػػار المسػلمين، وبقػػى ذلػػك سػػاريا الػػي أف أعلػن ابػػراىيم باشػػا عػػاـ 
                                                                                                                      دمشق مفتوحة أمامهم، ففت  باب لم يغلػق بعػد ذلػك. وكػاف أوؿ القناصػل وجػودا فػي دمشػق القنصػل االنجليػزي، حيػ  لػم يػنس ابػراىيم باشػا 
                                                                                                                           دور االنجليػز فػػي تثبيػا وجػػوده بالمنػػاطق التػي سػػيطر عليهػا فػػي الشػػاـ؛ البػودي،  القناصػػل فػي ظػػل الدولػػة العثمانيػة ودورىػػم فػي بػػبلد الشػػاـ: 

  .   330-   329  ص    ،  ـ     1814-    1831   ىػ/    1333-  44  12
  .   222 ص   ،                     الحكم المصري في الشاـ      سالم،   -6
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                                                        ، فقر  تغيرر الحرا  عمرا سرب  اال ار  المصررية مرن و روع السرر ا  1                           لإلجراءا  التي اتخذىا الباشرا
                                                                                  والقت ، وأصبح المسافرون فري جميرع أنحراء الشرام فري أمرن وحمايرة، ولرم تعر  ىنراك شركو  تجراه 

              واالنسػػاف اذا                                                                    . كمررا يررذكر أحرر  السرركان المحميررين والررذي كرران شرراى ا عمررى تمررك الفتررر  أيضررا 2    ذلررك"

  .3    اآلف                                                                                         مشى وحده في الطريق لم أحد يعارضو، والغاية أف ىذه الحرية لم صار مثلها من زماف الفتوح الي 
    يشرررير العقرررر  كررررذلك لوجررررو  منظومرررة  ويررررة لمع الررررة خرررر   الحكرررم المصررررري لمررررب  ، حيرررر  تبررررا                                                                            

                                                                                      األشرخاص فرري ظمررو المنررافع، و راموا بتوييرر  العقررو  مطمئنررين لوجررو  نظرام  رروي ونرراجز لمتقاضرري يضررمن 

                                                                                    حقررو يم ويحمييررا، األمررر الررذي يتفرر  مررع مررا وصررمنا مررن حرررص السررمطة المركزيررة  نررذاك عمررى الصررالح

                                                                                        العام، وتمقي المجمس القضائي في  مش  أوامر ب  وضغوط من  ب  ابراىيم باشا شخصيا لسررعة البر  

  .4                                                                         في ال عاوي القضائية المعروضة أمامو إلنياء المنازعا ، واعا   الحقو  ألصحابيا

  ي   اسم مستأجر المخطوط السي  حسن بن السي  سع  ال ين الحريري عن انتمائرو لعائمرة                                                                              
                                                                     ا يرر   العقرر  عمررى اسررتئجاره لممخطرروط بغرررض  راءتررو أينرراء رحمتررو مررن  مشرر  الرري            الحريررري، كمرر

       والرذين   5                                                                          حوران، ويب و أن السي  حسن كان أح  وجياء عائمة الحريري ذائعة الصري  فري حروران
                                   ، وأنو    اختار التمتع  أيناء سفره 6                                                       اشتيروا بالعم  في التجار  بين حوران و مش  في تمك الفتر 

                                                                         راء   صة أل  ليمة وليمرة، وىري القصرة التري تحفر  بالروايرا  المييرر  عرن التجرار              لمسقط رأسو بق
                                                                                     وأسرروا يم الزاىررر ، ومعررام تيم المتنوعررة، ممررا يشررير لم اومررة ىررذا الشررخص عمررى القررراء ، و  رتررو 

         كمررا سررير  -                                                                      عمررى اختيررار مررا يناسرربو مررن مكتبررة الحررا  أحمرر  الربرراط الحمبرري والترري كانرر  تعرر  

                                                           
                                                                                                                       يقصد بالباشا ىنا ابراىيم باشا، الذي ناب عن والده محمد علي فػي حكػم الشػاـ، وتمتػع بػأعلى سػلطة فػي المجػاالت العسػكرية والمدنيػة،   -1

                                          وقػد انهمػك ابػراىيم باشػا طػواؿ وجػوده فػي بػبلد   ،                  ومػن شخصػيتو المحنكػة                                                              وقد استمد سلطاتو تلػك مػن الثقػة المطلقػة التػي أواله اياىػا والػده،
  ا                                                                                                                              الشاـ في الحروب ضد العثمانيين، وقمع الفتن، وتن يم الشئوف الداتلية، وقد فوضو والده في ممارسة تلك السلطات دوف تردد أو انت ار لم

  .   111  ص    ،  ـ                           االدارة المصرية في ببلد الشا                                       يمكن أف يصدر عنو من ردود فعل. محمود، 
  .   222 ص   ،                     الحكم المصري في الشاـ      سالم،   -2
  .  70  ص   ،           مؤلف مجهوؿ   ،                                             مذكرات تاريخية عن حملة ابراىيم باشا على سوريا  -3

                                                                                  وقد كاف من مآثر الحكومة المصػرية فػي بػبلد الشػاـ العػدؿ والقسػط مػع الرعيػة والمسػاواة بػين   ؛   94                                سالم، الحكم المصري في الشاـ. ص  -4
                                                                                                      والوضيع، وعلى اتتبلؼ العقيدة كانا تعاملهم أماـ العدالة سواء، وكانا ال تكلف صػاحب الحػق نفقػة لتحصػيل حقوقػو،                     طبقات القـو الرفيع

  .   190    ، ص                             ـ ومقدماتها في سوريا ولبناف(    1860                                                                  تاريخ ببلد الشاـ في القرف التاسع عشر )روايات تاريخية معاصرة لحوادث 
                                                                                 ، وعػدد قراىػا ثمػاف عشػرة قريػة يرأسػها أفػراد األسػرة الحريريػة، وكػاف زعيمهػا المتقػدـ علػى                                         تعد عشيرة آؿ الحريري أكبػر عشػيرة فػي حػوراف  -5

  .  39   ، ص             حوراف الدامية                                                                           جميع زعماء حوراف ىو الشيخ اسماعيل الحريري، ومقره قرية شيخ مسكين؛ أبي راشد، 
                ، الفصل الثاني.                                 ية الوطنية وتنامي القومية العربية             الثورة السور                                                                عن العبلقات التجارية الوثيقة بين وجهاء حوراف وتجار دمشق؛ برفنس،   -6
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                 ، األمر الذي يشير 1                                                    وأ   النصيحة والشعر والتاري  والعموم والقانون وال ين            بكت  السير  -    الحقا
  .2                                                   الي ارتفاع المستو  اليقافي ل   األعيان والتجار  نذاك

  يعبر العق  المشار اليو عن ارتفاع سعر المخطوط المصور في عصر كاتبو، حير  اىرتم                                                                           
  3                        صررررور كتابة)البينررررة الخطيررررة(                                                      السرررري  محمرررر  الربرررراط الحمبرررري بتوييرررر  معاممررررة ىررررذا المخطرررروط الم

                                               ير فع لرو بمقتضراه المسرتأجر مبمغرا ماليرا كبيررا اذا   5                             ، ب  وأصر عمى كتابرة شررط جزائري4       واشيا ا
                                                                                ما فق  المخطوط أو تم  بأي شك  من األشكا ، وىو شرط جائز شرعا بع  التحق  بالطبع من 

                ة جير   مرن الحفرظ                                      ، ىذا ويشرير وصرو  المخطروط الينرا فري حالر6                         مسئولية المستأجر عن الضرر
                                                                  الي ال ور الذي لعبو ىذا الشرط في الحفاظ عمى ممتمكا  األفرا   نذاك.

  يرر   العقرر  عمررى صررعوبة بيررع المخطوطررا  المصررور  فرري برر   الشررام خرر   القرررن التاسررع                                                                        
                                                                   عشررررر المرررري  ي، حيرررر  اضررررطر أصررررحا  المكتبررررا  الخاصررررة لعرررررض مخطوطرررراتيم المصررررور  

                                                      ة من مجازفة، واحتيراطيم لرذلك بتويير  العقرو  ووضرع الشرروط                               ل جار ، بما تتضمنو تمك المعامم
                  الجزائية الكبير .

                                                           
1
 -Liebrenz,  the Library of Ahmad al-Rabbat .  p 21-32. 

                                                                   القػراءة والكتابػة، والحكمػة فػي وجػود تلػك العبلقػة واضػحة، اذ يحتػاج الشػخص         واتقػاف                                             درس األوربيين منذ وقا طويل العبلقة بين التجارة   -2
                                                                                                   ابراـ صفقات ليحمي مصػالحو، كمػا يحتػاج لمعرفػة بعػض العمليػات الرياضػية ليقػـو بالحسػابات الضػرورية لتجارتػو،                              لمعرفة القراءة والكتابة عند

  .   100  ص                                        ثقافة الطبقة الوسطى في مصر العثمانية،                                                                          ولذلك كاف البد أف يحصل تعليما أساسيا حتى يستطيع ممارسة نشاطو التجاري؛ حنا، 
                                            البينػػة الخطيػػة فػػي الفقػػو االسػػبلمي وتطبيقاتهػػا فػػي                                              التػػي يعتمػػد عليهػػا فػػي اثبػػات الحقػػوؽ؛ أبػػو جػػاموس،                                    البينػػة الخطيػػة ىػػي الوثيقػػة الكتابيػػة  -3

  .  55-  54    ، ص                          المحاكم الشرعية بقطاع غزة
               أحكػاـ الػرىن فػي                                                                                                            االشهاد لغة طلب الشهود ليشهدوا، فاالشهاد توثيق النو بحضور الشهود وعلمهم بالواقعة يثبتونهػا ويؤكػدونها؛ أبػو عقػل،   -4

                                                                               ، وقد عػرؼ الفقهػاء الشػهادة بانهػا اتبػار صػدؽ الثبػات حػق بلفػظ الشػهادة فػي مجلػس القضػاء  7   ، ص                                    الشريعة االسبلمية بين الن رية والتطبيق
                                                                                                                          ولو ببل دعوى، بينما عرفا فػي القػانوف بانهػا اتبػار يهػدؼ مػن جانػب فاعلػو الػي اطػبلع الغيػر علػى المعرفػة الشخصػية التػي لديػو ىػو، متعلقػة 

  ؛   10- 9   ، ص                                                                                 شهادة الشهود ودورىا في االثبات الجزائي: دراسة مقارنة بػين التشػريع الجزائػري والفرنسػي                    كد على صحتو؛ صونيو،            بحدث تم يؤ 
                                                                                                                        وقد ح يا الشهادة بأىمية كبيرة كوسيلة لبلثبات في الشريعة االسبلمية، والتزوير فيها يوجب غضب اهلل عز وجػل، حيػ  جعلهػا مػن الكبػائر، 

  .  21-  19  ،                                      شهادة الشهود ودورىا في االثبات الجزائي                         مساس بحقوؽ الناس؛ صونيو،                       وذلك لما ينجم عنو من
                  علػى مقػدار التعػويض -                                     وبشػرط أف يكػوف ذلػك قبػل االتػبلؿ بػااللتزاـ -                                                               الشرط الجزائي ىػو اتفػاؽ المتعاقػدين فػي ذات العقػد أو فػي اتفػاؽ الحػق   -5

  .   442   ، ص                                      ن رية االلتزاـ في القانوف المدني المصري                          تأتيره عنو فيو؛ أبو ستيا،                                                           الذي يستحقو الدائن عند عدـ قياـ المدين بتنفيذ التزامو أو
                                                                                                                       قد تتلف العين المستأجرة بأمر الصنع لآلدمي فيو، وىو مايطلق عليػو الفقهػاء اآلفػة السػماوية، أو الجائحػة مػن مطػر وشػمس أو مػوت دابػة   -6

                                                          تػي ال صػنع لآلدمػي فيهػا، فػاف تلفػا العػين المسػتأجرة بسػبب ذلػك فػبل                                                         أو مرض عبد أو غرؽ سػفينة بفعػل ريػ  أو نحػو ذلػك مػن األسػباب ال
              الضػماف فػي عقػد                                                                                                         ضماف على المستأجر، الف التلف حصل بغير صنعو، اال اذا كاف تلف العين بسػبب تقصػيره فػي أمػر المحاف ػة، التلمسػاني، 

            الجػػزء األوؿ،          الوسػػيط،                         وشػػروط تطبيقهػػا؛ السػػنهوري،                                                              ؛ للمزيػػد مػػن االطػػبلع علػػى ن ريػػة الحػػوادث الطارئػػة وتطورىػػا التػػاريخي   90   ، ص      االجػػارة
  .                                   أثر ن رية ال روؼ الطارئة على العقود        ، زىرة،    650-   629 ص
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  يعطينا ىذا النص  لي  استرشا يًا عن سعر المخطوط المصور في أسوا  الشام في تمك                                              ً                             
                                                                         الفترررر ، حيررر  توجررر  عمرررى مسرررتأجر ىرررذا المخطررروط  فرررع ي يمائرررة غررررش ) ررررش( اذا مرررا تمررر  

                                             ن عميرو  فرع خمسرة فضرة كريجرار عرن كر  نيرار. ويبر و                                 المخطوط بي ه لسب  أو آلخرر، كمرا كرا
                                                                                     أن الكات  كان يقص  بالفضة البار ، فمو كران يعنري بالفضرة القررش لرذكره لفظرا ميممرا فعر  حرين 

                                                       غرش(، والبار  نق  كان مت اوال في ب   الشام  نذاك ويسراوي    300                            االشار  لقيمة الشرط الجزائي )
                                          مررن تمررك المعاممررة أن  يمررة ايجررار ىررذا المخطرروط               . والررذي يفيررم1                        واحرر  عمررى أربعررين مررن القرررش

                                                                             المصور    بمغر  خمرس برارا  عرن كر  يروم، عمرى حرين كانر   يمرة الشررط الجزائري الرذي كران 
      يمرررة -     بررراره(     12000     ررررش)     300                                                   يتوجررر  عمرررى المسرررتأجر  فعيرررا اذا مرررا فقررر  المخطررروط أو تمررر  

  2             وسررط سررعر  يررراط                              وىررو مبمرر  كبيررر بررالنظر الرري أن مت  -                            ايجرراره ألكيررر مررن سرر  سررنوا  ونصرر 
                                               أحرر  أر ررى موا ررع  مشرر   رر  بمرر  فرري العررامين السررابقين   4         )الميرر ان(3                     األرض بمحمررة بررا  المصررمى

           ، وأن  يمرة 5    ررش       34.49                                                             لكتابة العق  موضوع ال راسة ووفقا لسج   محكمة المير ان الشررعية 
     600          م(  ر  بمر      1826   ىرر/    1242                                                   استئجار مصبغة ب مش  مرع كامر  الر ار الم صرقة ليرا عرام )

                                                                ، فيمرا بمغر   يمرة اسرتئجار حمرام برحر    رر   مشر  بمرا يشرممو مرن منرافع 6                   رشا لمسنة الواحر  
   . 7                        رشا لمسنة الواح   أيضا    50   م(     1843   ىر/    1259           ومراف  عام)

                                                                                 كمررا يمكننررا التأكرر  مررن السررعر االسررتينائي ليررذا المخطرروط اذا عرفنررا بررأن أغمررى كتررا   رر  بيررع 
                                       رشرا مرن  يمرة الشررط الجزائري لمخطوطنرا ىرذا       25               رش(، أي أ         275       بار  )        11000  

                                                           
  .   366     ، ص                                       المصطلحات المتداولة في الدولة العثمانية       عامر،    -1
                 المكاييػل واألوزاف    س،              متػر مربػع؛ ىنػت         175.035                                                                           القيراط مقياس مساحة مصري، ويساوي اليـو واحد على أربعػة وعشػرين مػن الفػداف، أو   -2

  .  97   ، ص                                    االسبلمية وما يعادلها في الن اـ المتري
                                                                                                                   تعرؼ سجبلت محكمة الميداف الشرعية محلة باب المصلى على أنهػا ظػاىر دمشػق تابعػة للميػداف التحتػاني الػذي شػكل واحػدا مػن ثمانيػة   -3

                                             لجبايػة الضػرائب. وقػد أدى موقػع محلػة بػاب المصػػلى                                                                       أقسػاـ قسػما اليهػا دمشػق فػي القػرف التاسػع عشػر فػي دفػػاتر الحكومػة وذلػك تسػهيبل 
                                                                                                                         المتميػػز علػػى المشػػارؼ الجنوبيػػة لدمشػػق الػػي اسػػتقطاب فعاليػػات بشػػرية واقتصػػادية وعسػػكرية متنوعػػة، رافػػق، البنيػػة االجتماعيػػة واالقتصػػادية 

  . 9     ـ(، ص    1875-    1825                                  لمحلة باب المصلى )الميداف( بدمشق )
                                                                                 مسػاحة وسػكانا، ويقػع الػي الجنػوب الغربػي مػن مدينػة دمشػق القديمػة، ويمتػد الػي الجنػوب علػى                                     حي الميداف في دمشق ىػو أكبػر أحياؤىػا  -4

           حػي الميػداف                                                                                                             شكل لساف طويل في غوطات دمشق الشرقية والغربية والجنوبية، كمػا يمتػد الحػي جنوبػا لمسػافة نحػو اثنػين ونصػف كػم. بػوبس، 
  .  13- 9    ، ص                       الدمشقي، تاريخو وتطوره

  .  18    ، ص                                 اعية واالقتصادية لمحلة باب المصلى            البنية االجتم       رافق،    -5
  .   185  -   184  ص                                                            يهود الشاـ في العصر العثماني من تبلؿ سجبلت المحاكم الشرعية،        العلبي،   -6
  .   206    ، ص                             يهود الشاـ في العصر العثماني        العلبي،   -7
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                          . وبررالرغم مررن أنررو ال يمكننررا 2                         الترري وصررمتنا مررن العصررر ذاتررو  1                            وذلررك وفقررا لقرروائم تركررا  الكترر 
                                                                                   تح ي  السعر ال  ي  لممخطوط و   كتابة العق  اعتما ا عمى  يمرة الشررط الجزائري، حير  يعر  

                            ئن حررا  عرر م الوفرراء بالرر ين أو                                                    ىررذا الشرررط تعويضررا جزافيررا عررن الضرررر الررذي  رر  يمحرر  بالرر ا
                                                                       ، اال أن  يمة المخطوط كان  مساوية عمى األرجح لقيمة ذلك الشرط، وذلك  ياسرا 3          التأخر فيو

                                                                             عمررى اشررتراط الع يرر  مررن المكتبررا  فرري العصررور االسرر مية عرر م اعررار  كتررا  "اال برررىن يحرررز 
          سرررع  الرررر ين                                                            ، واسرررتنا ا كرررذلك الررري رضرررا مسرررتأجر المخطررروط السررري  حسرررن برررن السررري 4       يمترررو"

                                                                                    الحريرري عررن  فرع  يمررة ىرذا الشرررط الكبيررر  اذا مرا فقرر  المخطروط أو تمرر  برين ي يررو. وال يمكننررا 
                                                                              بررالطبع سررح  القرريم السررابقة عمررى جميررع المخطوطررا  المصررور  فرري تمررك الفتررر ، حيرر  اختمفرر  

   يم            ، اال أن الق5                                                                     أسعارىا وفقا لموضوعيا وجو   أورا يا وخطوطيا وصورىا، وكذا أىمية ناسخيا
                                                                                  المشار الييا    تعطينا فكر  عامة عن ارتفاع أسعار المخطوطا  المصور  في تمك الفتر .

  

                                                           
                                    تػب الػي آالؼ المجلػدات، فػاذا جػاء أجلهػم                                                                                 كاف للعلماء واألعياف في القروف الماضية مكتبات تتراوح في حجمها بػين بضػع مئػات مػن الك    -1

                                                                                                                        عمد ورثتهم الي حملها الي سوؽ الكتب حي  تباع ىناؾ، وكانا الكثير من تركات الكتب تذىب الي باعػة الكتػب بأثمػاف بخسػة نتيجػة عػدـ 
   .   73      ، ص         في االسبلـ                     مبلم  من تجارة الكتب                                                                             ادراؾ الورثة لقيمتها، والشك أف تجار الكتب كانوا يستغلوف جهل  ىؤالء. ساعاتي،  

  .   146  ص                                       ثقافة الطبقة الوسطى في مصر العثمانية،       حنا،    -2
  .   852    ، ص  2   ، ج      الوسيط          السنهوري،   -3
                              ، وفي ىذا المعنى أنشد أحدىم:    206   ، ص                                       تاريخ المكتبات في مصر في العصر المملوكي        النشار،   -4

 من نفيس الرىوف تبرا ودرا لن أعير الكتاب اال برىن
 بالرىن الوثيق الدفتر للصاحبوقاؿ آتر: أعر 

 أتذ رىن من صديق أنو ليس قبيحا
  .  29    ، ص                                   آداب اعارة الكتاب في التراث االسبلمي      يوسف، 

                                                           تاضػعا لمكانػة الناسػخ ولػيس المؤلػف، وظػروؼ العػرض والطلػب، وكانػا      األمػر                                                    الحق أنو لم يكن للكتب أسعار محػددة تبػاع بهػا، بػل كػاف   -5
                                                                                             ربما فاقا دتوؿ األفراد، فقاـ البعض بنسخها بنفسو، وكانا ىناؾ حوانيا مخصصػة لبيػع الكتػب، كمػا كانػا                             أسعار الكتب عموما مرتفعة، و 

                                                                                                                           ىناؾ حلقات في األسواؽ لئلتجار فيها، وأطرؼ من ذلك أف بعض الوراقين كاف يحمل الكتب على اتانو ويمر بها علػى البيػوت ليعرضػها للبيػع  
                                                                                بيػع الكتػب باألسػواؽ أقػرب الػي المػزادات، وقػد قػاـ  بعػض المشػترين الػراغبين فػي الكتػب مػع                                         كما كاف يفعل ياقوت الرومي، وكانػا حلقػات

                                                                                                                  ضػػيق ذات اليػػد بشػػراء أردأ النسػػخ وأقلهػػا ثمنػػا، وفػػي بعػػض األوقػػات كانػػا سػػوؽ الكتػػب تنفػػق وتكسػػد فتػػنخفض أسػػعارىا وربمػػا ال تجػػد مػػن 
  .   243    ، ص             الشرؽ األقصى(  -    مسلم                                          الكتب والمكتبات في العصور الوسطى )الشرؽ ال                يشتريها؛ تليفة، 
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                                              ثالثا: سيرة الحاج أحمد الرباط الحلبي ومكتبتو:
                                       نبذة عن حياة الحاج أحمد الرباط الحلبي:  - أ

    فري        الحمبري        الربراط      محمر        السري          المخطروط      مرجر      وال         الحمبي        الرباط      أحم        الحا      اسم     ور 
          الكتابرا      ىرذه     ونرص   ،1 ( 1     ر رم      لوحرة )       المخطروط     تضرم      التري         المكتبرة      صراح           باعتبراره         اليالية      ور ة  ال

   :        كالتالي      أسطر     سبع    في     جاء
 ىذا الكتاب الثاني من سيرة ألف ليلة

 وليلة وىو من كتب الحاج
 أحمد الرباط
 الحلبي
 عفي
 عنو
 امين
 ـ

    مرن         الفرير           ومكتبترو    بري    الحم        الرباط      أحم        الحا       سير        بتتبع  2        الباحيين     بعض      ام     و  
           مخطوطرراتيم     عمررى        تررواري     مررن       تحويررو     بمررا      وعبرر       محمرر        ول يررو         وكتابررا          كتاباتررو     رصرر      خرر  

     كرران        الربرراط      أحمرر        الحررا     أن     الرري          الكتابررا      تمررك       وتشررير           العالميررة،          المكتبررا     فرري          المحفوظررة
    ام عر      بر         الحيرا       ير      عمرى     كران      وأنرو         الحمبري،         الشرافعي        الربراط  3         الشرقيفاتي      أحم         بالقيم      يعر 

   ،5 ( م    2838   /      2121 )   عررررام       مشرررر      الرررري       متجيررررا     حمرررر       غررررا ر     و رررر    ،4 ( م    2833   /    ىررررر    2121 )

                                                           
1
 - Ma,V1.32, fol. 287a 

2
 -Liebrenz, the Library of Ahmad al-Rabbat; -Akel,  Ahmad al-Rabbat al-Halabi.   

                                                                                                                     الشقيفاتي صانع الشقف بضم الشين في اللغة العامية وصػوابها بفتحتػين، وفػي القػاموس الشػقف الخػزؼ أومكسػره، وتشػترى ىػذه الشػقف   -3
                                                                                                                     الرياحين والزىورت واألوراد، والتخلو دار منها، وصنعتها كصنعة الشربات سوى أف لها قالب مخصوص تشوى وتيبس ويشتريها المتعيشة      لزرع 

               قػػاموس الصػػناعات                                                                                                              مػن أىػػالي الصػػالحية ويػأتوف بهػػا الػػي البلػػدة فيبيعونهػا، وىػػي بالجملػػة صػػنعة رائجػة جػػدا  لكثػػرة طلبهػػا ؛ القاسػمي وآتػػروف، 
  .   257           ء الثاني، ص       ، الجز        الشامية

  .   150                 ، المجلد األوؿ، ص              معجم المؤلفين       كحالة،     -4
5
 - Liebrenz, the Library of Ahmad al-Rabbat .  p.91   
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      أحمرر        الحررا      السررم      ظيررور      خررر       ويرجررع   ،     لمكترر         وترراجرا  2      ومخرراي   1     وزجرراال       ناسررخا     بيررا      وعمرر 
      لم ك       أسماء      ظيور      نمحظ       بع ىا     ومن   ، ( م    2381   /    ىر    2121 )    لسنة      كتبو     عمى        الحمبي        الرباط
       السرنة     ىرذه     بعر        مسرئوال     يعر     لرم     أنرو     عمرى     ير        الذي      األمر        عمييا،        ألبنائو        تعام      أو        خرين
  .3      صير        بفتر            التاري      ذلك     بع        وافتو              المنية     وأن      تمك،        القيمة        مكتبتو    عن

                                مكتبة الحاج أحمد الرباط الحلبي:  - ب  
    فررري     اآلن          المحفوظرررة       الكتررر     مرررن      كبيرررر     عررر         اخررر         الحمبررري        الربررراط      أحمررر        الحرررا      اسرررم     ور 
       الكتر       ار        ومكتبرة        ب مشر ،  (        الوطنيرة      األسر        مكتبة )         الزىرية       الكت       ار    بة    كمكت           العالمية،          المكتبا 
         ومكتبا            استانبو ،    في       أفن ي      أسع         ومكتبة         ببيرو ،          األمريكية         الجامعة        ومكتبة           بالقاىر ،         المصرية
    فررري          كامبريررر          وجامعرررة           البريطررراني        المتحررر          ومكتبتررري           بألمانيرررا،         وميررروني          وتررروبنجن         واليبرررزي        بررررلين
       بوصررفو  4      وغيرىررا         المتحرر            بالواليررا          ىارفررار        جامعررة        ومكتبررة        طوكيررو،    فرري       يبررر    عررة      ومجمو    ،       انجمترررا
      كبيرر      بشك        الكت      ىذه         موضوعا        تنوع      و     ،7   ليا       مرلفا     حتى    أو  6     ناسخا    أو  5    فييا        متاجرا       مالكا

                                                           
                                                                                                             الزجاؿ ناظم الزجل، والزجل في االصطبلح ضرب من ضروب الػن م يختلػف عػن القصػيدة مػن حيػ  االعػراب والتقفيػة ، كمػا يختلػف عػن   -1

                                                                                         تلػػف عنػػو مػػن حيػػ  التقفيػػة اال نػػادرا، ويعػػد الزجػػل بهػػذه الصػػورة موشػػحا ملحونػػا اال أنػػو لػػيس مػػن الشػػعر                           الموشػػ  مػػن حيػػ  االعػػراب وال يخ
                                                                                                                      الملحػػوف، وقػػد كتػػب بلغػػة ليسػػا عاميػػة بحتػػة بػػل مهذبػػة، ويعػػد الزجػػل الفػػن الثػػاني المسػػتحدث فػػي األنػػدلس بعػػد الموشػػ ، وقػػد تباينػػا آراء 

                   عباسػػة،  اللهجػػات فػػي  ؛                                       ومنهػػا تػػرج الػػي الػػديار المغربيػػة والمشرقية                     يػػد البيئػػة األندلسػػية،                                              المػػؤرتين حػػوؿ نشػػأتو، غيػػر أنهػػم يتفقػػوف علػػى أنػػو ول
  .  13  ص    ،                          الموشحات واألزجاؿ األندلسية 

                                                                                                                   المخايػػل أو الخيػػالي محػػرؾ تيػػاؿ ال ػػل، وتيػػاؿ ال ػػل رسػػـو علػػى جلػػد الحيػػواف تلػػوف وتقػػص لتػػؤدي دورا تثقيفيػػا علػػى مسػػرح تيػػاؿ ال ػػل   -2
                                                                                         مػػن قمػػاش يػػربط بأسػػفلها تشػػبة يعلػػق فيهػا سػػراجا مػػن زيػػا، ويقػػف المخايػػل يبلعػػب تلػػك الصػػور أو الخيػػاالت                         الشػعبي، حيػػ  تنصػػب سػػتارة

  .  43  ص   ،                      التصوير الشعبي العربي                                                                            الملونة ويأتي لكل واحد منها بلغة وصوت، فيما يرافق العرض موسيقى وشعر. قانصو، 
3
 - Liebrenz, the Library of Ahmad al-Rabbat.  p.20. 

4
 - Akel, Ahmad al-Rabbat al-Halabi. p.2-4. 

                                                                                                                         كاف الحػاج أحمػد الربػاط يشػير لملكيتػو لكتبػو بعػدة صػي) منهػا: )تملكػو الحقيػر الػي اهلل تعػالى الحػاج أحمػد الربػاط(، أو )ن ػر فيػو وتأمػل     -5
                                    الفراغ منها على يد صػاحبها وناسػخها(،         أو )كاف                                                                                      معانيو الراجي عفوا ربو الحاج أحمد الرباط وملكو(، أو )وىو من كتب الحاج أحمد الرباط(،

  ؛                                                                                     أو )دتل في ملك العبد الفقير المعترؼ بالذنب والتقصير أحمد الرباط الشافعي مذىبا بو حسن(
  -Akel, Ahmad al-Rabbat al-Halabi. p.116-123. 

                                    أحمػد الربػاط الحلبػي(، أو)محػرره لنفسػو                                                                                      كاف الحاج أحمد الرباط يشير لقيامو بنسخ بعض األعماؿ بعدة صي) منها: )ناسػخو لنفسػو الحػاج    -6
   ده                                                                                                                              الحاج أحمد الرباط الحلبي(، أو )كاتبو الحاج أحمد الرباط الحلبي(، أو )صاحبها وناسخها الحاج أحمد الرباط(، أو )كاف الفراغ من تسػوي

 .Akel, Ahmad al-Rabbat al-Halabi.  p.116-117 -                                                  ...على يد محرره لنفسو الحاج أحمد الرباط الحلبي(.  ..        وتحريره 

                                                                                                                       كاف الحاج أحمد الرباط يشير لكونو مؤلفا لبعض األعماؿ بعدة صػي) منهػا: )وىػي مػن ن ػم الحػاج أحمػد الربػاط الحلبػي(، أو )ىػذه أبيػات       -7
   لػو                           ) كػاف قصػدنا واحػد أف نػن م    أو                                                               أو )ألحمػد الربػاط لمػا اتباحػ  مػع علػي المصػري فػي مدينػة دمشػق الشػاـ(   ،                         من ن م القػيم أحمػد الربػاط(

        .Akel, Ahmad al-Rabbat al-Halabi. p.54-55-                                                      منصوبة(، أو )كاف بعض األحباب قد طلب مني منصوبة أن مها(.
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       أميمرة     ومرن         وغيرىرا،          والقرانون         والعمروم          والتراري         والشرعر          والنصريحة       السرير     أ          تناولر      ر       أنيا     حتى
       وسير         وليمة،      ليمة     أل        وسير        جو ر،       وسير       جور،       بيرام     بن         العنقا       وسير         األر ط،      سير        الكت      تمك
    برن      يزير       و صرة           القرمراني،        وتراري         زوجتو،       وابنة        زا بخ        الممك        وحكاية           الستورية،       وزمر      شار     عمي

      ببسرط         الميتر ي       وتحفرة            الصرنا يقي،      عنترر      سرير        وخترام        البير ،     أىر     مرع       الخبر     من        ومافع         معاوية
      ونسررر           التيميررر ،      وفضررر         الزجررر ،    مرررن       مجمررروع        و يررروان        األكبرررر،       الشررري         ووصرررايا         األحمررر ي،   ط     البسرررا
        وترررذكر          القصررري ،       ارشرررا          وموسررروعة   ،1       الم ينرررة     الررري     مكرررة    مرررن       النبررري         وميررراجر        حنرررين،       وغرررزو         النبررري،

  .      الكيير        وغيرىا  2      الحكمة       وكتا        الط ،     عمم    في           والمفرحا           الحيوان،       وحيا            الكحالين،

        الحيررا       يرر      عمررى       وجررو ه       أينرراء      كتبررو    فرري        الربرراط      أحمرر        الحررا      ا  ولرر      وعبرر       محمرر       ترراجر     و رر   
        مشر ،       أسروا     فري       وجيرز        بفترر        وفاتو     بع         الحمبي        الرباط      أحم        الحا        مكتبة      بيع     يم  . 3     وفاتو      وبع 

       الكت      ع       بم -      أخر      كت     مع       ب وره       باعيا    يم       منيا،       األكبر       الشطر         الرفاعي     عمر       السي         واشتر 
        نرذاك       الشرام    فري        بروسريا       و نصر          الشرر ية          ال راسرا       عرالم     الري    ىر 1   218     عام  -    كتا      221         المباعة
     ومرن   ،5    أيضرا        األركران       مكتمر       لعقر       وفقا       رش،     أل        سبعين      نظير  4        فتسشتاين         غوتفري        يوىان       السي 
  .6        األلمانية          المكتبا      الي      منيا      كبير     ع       وص       خ لو

                                                           
1
 - Akel, Ahmad al-Rabbat al-Halabi. p.122-124. 

2
 - Liebrenz, the Library of Ahmad al-Rabbat.   p.30-31 

3
 - Liebrenz, the Library of Ahmad al-Rabbat  .p.20. 

                                                                                                                           نشط ىذا القنصل في شراء المخطوطات من أسواؽ الشاـ في القرف التاسػع عشػر المػيبلدي، وفػي ذلػك يقػوؿ محمػد كػرد علػي فػي تطػط الشػاـ  حػدثني   -4
      وامػػع،                                                                                                                             الثقػػة أف أحػػد السماسػػرة فػػي القػػرف الماضػػي كػػاف يغشػػى منػػازؿ بعػػض أربػػاب العمػػائم فػػي دمشػػق، ويختلػػف الػػي متػػولي تػػزائن الكتػػب فػػي المػػدارس والج

           اذ ذاؾ بمػا                                                                                                                               فيبتاع منها ماطاب لو من الكتػب المخطوطػة بأثمػاف زىيػدة، وكػاف يبيعهػا علػى األغلػب  وأكثرىػا فػي غيػر علػـو الفقػو والحػدي  مػن قنصػل بروسػيا
                   فأتػػذتها حكومتػػو منػػو                                                                                                                 يسػػاوي ثمػػن ورقهػػا أبػػيض، وبقػػى ىػػذا سػػنين يبتػػاع األسػػفار المخطوطػػة مػػن أطػػراؼ الشػػاـ، حتػػى اجتمػػع لػػو منهػػا تزانػػة مهمػػة رحػػل بهػػا، 

   .    193                الجزء السادس، ص             تطط الشاـ،                                                                                                    وكافأتو عليها، والغالب أف مع م الكتب العربية المحفوظة في تزانة األمة في برلين ىي من ىذا القطر ؛ علي، 
                       ادة يوحنػا غطفريػد وتشػين                                                                                                    كتب السيد عمر الرفاعي في العقد المشار اليو ) انو أنا الواضع اسمي وتتمػي ادنػاه اقػر انػو قػد وصػلني مػن سػع      -5

                                                                                                                      قنصل دولة بروسيا الفخيمة بالشاـ مبل) قدره سبعين ألف غرش صاغ  وذلك عن ثمن اربعماية واثنػين وتمسػوف كتػاب عربػي وشػقف مػن كتػب 
      صػحيحا                                                                                                                      وجميع ىذا من أصل المكتبية المسماه بالرفاعية الذي قد كانا لي ملك حر... وقد بعا جميع ىذا الكتب للمومى اليػو بيعػا شػرعيا

                                                                                                                        مشتمبل على رضى الطرفين من دوف اكراه واجبار بيع التسليم والتسلم وكذلك قبضا أنا من المشػتري سػبعين ألػف غػرش نقػدا...ولم يبػق لػي 
               ومػايتين وسػبعوف                                                                                                          على المشتري طلبا أو سؤاؿ فااعطيا لو ىذا الوصوؿ الجل البياف محررا في عشرين رمضاف الذي ىو مػن شػهور سػنة الػف/

    (.                  / السيد/الرفاعي   عمرll  ـ                     السيد/عمر الرفاعي/       ا فو/        المقر بم
- Liebrenz, Arabische, persische und türkische Handschriften in Leipzig, p. 79-80. 

- Akel, Ahmad al-Rabbat al-Halabi, p.144-145. 
                                                      شر والتاسع عشر ألىمية المخطوطات والكتب العربية، فعهدوا                                                                   دوؿ مثل انجلترا وفرنسا وألمانيا وروسيا وىولندا في القرنين الثامن ع    ها   تنب  6-

                                                                                                          الػػػي منػػػدوبيهم مػػػن جواسػػػيس ومستشػػػرقين وقناصػػػل ورؤسػػػاء حمػػػبلت تبشػػػيرية الػػػي شػػػراء مكتبػػػات كاملػػػة مػػػن دمشػػػق تحتػػػوي علػػػى نفػػػائس 
              أحمػد،  الحيػاة    ؛            وسػاف بطرسػبرج                                                                                           المخطوطات النادرة، ونقلوىا ألوروبا حي  اآلالؼ منهػا محفوظػة فػي مكتبػات بػاريس ومدريػد ولنػدف وبػرلين 

  .   325 ص  ،    ـ(     1918-    1876                                    الثقافية في دمشق في العصر العثماني )
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                                             رابعا: الدراسة الفنية لنماذج من صور المخطوط:  
       الربعض        فنسربيا        وليمرة،      ليمرة     ألر        مخطروط    مرن        النسرخة     ىرذه       تأري         باحيين  ال    من        الع ي       حاو   
       القررن       ب ايرة    أو     عشرر        الخرامس       القررن        لنيايرة        لصرورىا       الفنري         واألسرمو           وأورا يرا        خطوطيرا     عمى         اعتما ا
        ونمررا        بناءىررا        وأسررمو            وتراكيبيررا        نصوصرريا     عمررى         اعتمررا ا      أخررر         راسررة        نسرربتيا      فيمررا   ،1   عشررر        السررا س
  . 2       المرري  ي     عشررر        السررابع       القرررن      مطمررع     مصررر     الرري         أورا يررا       نوعيررة    أو        لصررورىا       الفنرري        لألسررمو         اعتبررار
    مررن        النسررخة     ىررذه     صررور     فحررص     عمررى         اعتمررا ا       االطررار     ىررذا    فرري        برر لونا       الرر لو         ال راسررة     ىررذه    فرري        ونحرراو 

     نفررررس      تحررروي       مررخررررة      أخرررر          مخطوطررررا       بصرررور           ومقارنتيررررا         الفنيرررة،         خصائصرررريا        وتح يررر           المخطررروط،
  :      التالي       النحو     عمى      لذلك        االشار          ويمكننا        ة،      أكير    ية   زمن       لفتر         الوصو     في     أم          الخصائص

                          االطار العاـ لقصة المخطوط:  - أ  
      لسرررتة       وليمرررة      ليمرررة     ألررر        مخطررروط    مرررن        النسرررخة     ىرررذه      تضرررمن     الررري      بررر     مرررن         ال راسرررة       أشرررار 

      تحترر       الترري       القصررة     وىرري          النعمرران،     عمررر       الممررك      سررير        وتوضررح      الررنص       تتخمرر        ممونررة      صررور          وأربعررين
        لقسرررمين         الحكايرررة     ىرررذه        وتنقسرررم   ،3      أحيانرررا       حبكيرررا      وحسرررن          وطرافتيرررا       طوليرررا ل         الميرررالي    فررري      ميمرررا       مركرررزا
       انر الع     الري      وأ            والنصرار           المسرممين      ممروك     بين      نشب       التي         الخ فا     عن      األو       يحكي        ميمين،
       والتي     عمو       وابنة      العم     ابن     بين    ح       صة        الياني      يروي       بينما       و ت ،       مكائ     من        تتضمنو     بما        الحرو 

                                                           
1
- Marzolph, " The Story of Abu al-Hasan" . p37. 

2
- Marzolph, " The Story of Abu al-Hasan" .p.38; Fictional Storytelling in the medieval .p.305. 

                                                                                    ن را لطوؿ حكاية عمر النعمػاف وتعقيػداتها وتضػمنها للعديػد مػن القصػص العارضػة فػيمكن االشػارة     . و    393    . ص               ألف ليلة وليلة          القلماوي،   -3
   هػا                                                                                                                          اليها باتتصار من تبلؿ عدة أطر رئيسية، يضم االطار األوؿ منهػا حكايػة عمػر النعمػاف مػع ابرويػزه واغتصػابو لهػا وىروبهػا مػع عبػدىا ووالدت

                                                                                      ذي يعود فيروي ىذه األحداث فػي نهايػة الحكايػة، كمػا يضػم نفػس االطػار حكايػة عمػر النعمػاف وأوالده                                     البنها رومزاف، وقتلها من قبل عبدىا ال
  ،                                                                                                                             ضوء المكاف ونزىة الزماف مع زوجتو صفية، وكذا الحكاية الثالثة وىي حكاية عمر النعماف مع ابنػو شػركاف الػذي يطلػب االبتعػاد عػن المملكػة

                                                                                       زماف ومن ثم طبلقهما ليتزوجها الحاجب بعد والدة ابنتهػا قضػي فكػاف، أمػا الحكايػة الرابعػة فتػروي                                         وترد فيها قصة زواج شركاف من اتتو نزىة ال
                                                                                                                             قصة تروج ضوء المكاف ونزىة الزماف وافتراقهما حتى اجتماعهما مرة أترى في مملكة أبيهما بعد أحداث طواؿ، أما الحكاية الخامسة فتمثل 

                                                                                      قتلو على يديها. بينما يبدأ االطار الثاني بتنصيب ضػوء المكػاف ملكػا تلفػا لوالػده ويشػتمل علػى                                           حكاية النعماف مع الداىية شواىي وجواريها وم
                                                                                                                        عدة حكايات، منها قصة المعركة بين جي  المسلمين وجي  الرـو ومقتل شركاف، أما االطار الثال  فيحكػي قصػة مػا بعػد وفػاة ضػوء المكػاف 

                                                                           ى عدة حكايات، الحكاية األولى حكاية كاف ما كاف مع زوج عمتو الملك ساساف وكذلك                                                 وتتويج ابنو كاف ما كاف ملكا، ويشتمل ىذا القسم عل
                                                                                                                            طرده من المملكة، وحكاية كاف ما كاف مع ابنة عمتو قضي فكاف وحبهما المتبادؿ، ثم التقاء الجميع، حي  نسػمع حكايػة رومػزاف ملػك الػرـو 

                                                                               قا ابرويزة عند ىروبها ومقتلها على يد العبد. بينما يروي االطػار الرابػع واألتيػر قصػة                                                         ابن عمر النعماف من ابرويزة والتي ترويها الجارية التي راف
                                                                                                                         لقاء جميع أبطاؿ القصة، ومن ثم القاء القبض على العبد غضباف الػذي قتػل ابرويػزة، ويحػوي ىػذا االطػار مجموعػة مػن الحكايػات مثػل حكايػة 

               ألف ليلة وليلػة   ،                                                              ة ابرويزة، وأتيرا حكاية االعرابي مع أحد الفرساف وقتلو؛ الشويلي                                                     الحماؿ مع ضوء المكاف، وحكاية العبد غضباف وقتلو لؤلمير 
  .  32-  29  ص    ،                    وسحر السردية العربية
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         مفتعمرة،       بصرور          المعمقرة       العق       فتح           النياية،    في         القسمان        ويمتقي    ر،     األشعا    من       بكيير       القصة     غذ 
    أن     وىو      بسيط      لسب      ح ،      ب ون       عالقة        المموك       بصراع           والمتعمقة        الميمة           التاريخية        العق       تظ        بينما

       النبري     عمرى        والص            بالبسممة        أي ينا     بين      الذي         المخطوط       ويب أ     ىذا   ،1    حميا         يق رعمى    لم      ذاتو         التاري 
  :    نصيا      سطور      ي ية    في      وذلك       الجزء     ر م     الي        االشار     يم   ( 3          )لوحة رقم       وسمم      عميو    اهلل     صمى      محم 

 وسلم آلو وعلى محمد سيدنا على اهلل وصلى ثقتي وبو الرحيم الرحمن اهلل بسم

 وليلة ليلة ألف من السابع الجزء

 الثاني الكتاب أوؿ وىو

       فسركت         الصربا         شريرزا        وأ رك       منا  )   :        التالية          بالعبار          النعمان     عمر       الممك       حكاية      تب أ    يم
         النعمران      عمررو       الممرك       حكايرة       سرمعتو         القابمرة        الميمرة     الري       الممرك        أبقاني    ان       و ال         المبا         الح ي     عن

         رنر ان        ووزيرره      فكران      و ضري     كران     امرا     كران       اوال ه       واوال         الزمران       ونزىرة        المكان     وضو       شركان        وأوال ه
         الحكايررررا       غرايرررر     مررررن     وىرررري       ومررررزان    الر         الرابررررع       وولرررر ه          الزبمكرررران      ابنررررو       وربيرررر        ساسرررران      ابنررررو       وحاجرررر 

  .2 (   ...       الحكاية     ىذه      اسمع    لم     اذا          مابقتميا      راسي       وحيا        الممك      فقا             المستحسنا 

                                         الدراسة الوصفية لنماذج من صور المخطوط:    - ب  
        خصائصرو      فييرا       تتجمرى      التي         المخطوط     صور    من      ع  ا       االطار     ىذا    في         ال راسة        تستعرض

        المشرري      رسررم     و رر    ،3 ( 2     ر ررم      لوحررة )       يح يررو       وولرر ه   ن      النعمررا     عمررر       الممررك      تميرر       صررور        ومنيررا         الفنيررة،
       سررتائر         جانبييررا     عمررى      طويرر        بينمررا           المممرروكي،        الطررراز     عمررى       مشرركا        سررقفيا    مررن       تترر لى       اعررة       اخرر 
        اعر      ذو      كرسري     عمرى       جالسرا         النعمران     عمرر       الممرك        القاعرة       اخر         ويشراى         زخرفري،        بأسرمو       رسم 
     ىنررا        ولمممررك           النخيميررة،         المررراو        زخررار       زينررو ت       واسررعا      يوبررا        مرترر يا      يبرر و      فيمررا         متقاطعررة        و رروائم        مرتفعررة
    فري      يجمرس      الرذي      ابنرو    مرع       يتح       وىو     مي      و          رفيعة،        وحواج        واسعة       لوزية       وعيون      عريض     وجو

       تواصرر     عررن         التعبيررر    فرري        الفنرران      نجررا        عرر م       ون حررظ       أيضررا،         القاعرر         مرتفررع      كرسرري     عمررى         مواجيتررو
      األمرر     ذلرك        معالجرة        الفنران      حراو      و           لمصور ،         المشاى         باتجاه        االينان      ينظر     حي          بينيما،        الح ي 
  .     األي ي       حركا      رسم    في           بالمبالغة

                                                           
  .   393 ص   ،              ألف ليلة وليلة           القلماوي،  -1

2 -
 Ma.V1.32, fol. 287b. 

3 -
 Ma.V1.32, fol. 298a. 
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       أغطيرة      يشربو     رأس      غطراء         ومرتر يا        بسريفو،         متمنطقرا      يبر و      الذي       حارسو       الممك     خم        ويظير
      التري         ابرويرز      امرا         القمراش،    مرن      شريط      منيا       يت لى         منسو       ىيئة     عمى     جاء     حي    ،1         االنكشارية      رروس
        الصررور     مررن       الجررزء     ىررذا      تعرررض       وربمررا       أيرررا،     ليررا      نممررح    فرر       صررور   لم          المصرراحبة          الكتابررا        الييررا      تشررير
      لوحرة )       والتراجر        الزمران      نزىرة       وأخترو       شرركان       الممرك      تمير       صرور       أيضا         المخطوط     صور     ومن   .       لمتم 
       شرررركان       الممرررك      يظيرررر       بينمرررا           القنا يررر ،       سرررقفيا    مرررن       تتررر لى       اعرررة       اخررر         المشررري      رسرررم     و ررر    ،2 ( 2     ر رررم

        بيضراوي      بوجرو     مير      و ر           متقاطعرة،        وائم    ذو         القاع     ع    مرتف      كرسي     عمى       جالسا      كبير      بحجم         ب اخميا
      ي يرو       رافعرا       ويبر و         فضفاضرا،       ويوبرا       الحجرم        متوسطة         منسو         مرت يا      طوي       وأن        واسعة       لوزية       وعيون
      يوبررا        مرت يررة       أمامررو     تقرر       الترري        الزمرران      نزىررة      اختررو      وبررين      بينررو      يرر ور      الررذي        الحرروار     عمررى       اللررة      ألعمررى
       صرر رىا     عمررى       تنسرر        الررذي        النرراعم        الطويرر        شررعرىا       خصرر          بأسررفميا      تظيررر       طويمررة       وطرحررة       واسررعا

      وشررم،         يتوسرطيا       مقوسرة        وحواجر        واسرعة       لوزيرة       وعيررون        بيضراوي     وجرو     ىنرا        الزمران        ولنزىرة           وأكتافيرا،
       ون حظ           النخيمية،         المراو        تزينو       واسعا       ويوبا       الحجم        متوسطة       عمامة        مرت يا        التاجر       خمفيا      يب و      فيما
  .      وجوىيم        الجمو       يكسو      فيما        بينيم،      ي ور      الذي      ح ي   ال     عمى       اللو         بأي ييم        يشيرون        الي ية    أن

        وسريافو        الزمران      نزىرة       وأخترو       شرركان       الممرك      تمير       صور       كذلك         المخطوط     صور       نماذ      ومن
      منيررا       تترر لى       مفصصررة       بعقررو         الخررار      عمررى     تطرر       الترري        القاعررة     نفررس      تظيررر       وفييررا   ،3 ( 1     ر ررم      لوحررة )

     و            متقاطعة،        و وائم        مرتفعة     ع     ا    ذو      كرسي     عمى       شركان       الممك         منتصفيا    في     جمس     و             القنا ي ،
       وعيرون        بيضراوي      بوجرو     مير       فيمرا        بكتفرو،      تحريط        وعبراء           الوري ا         تزخرفو       واسعا       ويوبا         منسو        ارت  
       األخررر      يرر ه      ورفررع        بمفافررة        اليمنررى     يرر ه    فرري      أمسررك     و رر        ويظيررر           مسررتقيم،      طويرر       وأنرر        واسررعة       لوزيررة
       واسرعا      يوبرا        مرت يرة       أمامرو     تقر       التري         الزمران،      نزىرة      أخترو      وبرين      بينرو      ير ور      الذي        الح ي      عمى       اللة
      ناعم      وشعر         مستقيم،      وأن        واسعة       لوزية       وعيون      طوي         بيضاوي      بوجو       وتب و           النخيمية،         المراو        تزينو

                                                           
                                                                   طلػق علػى فػرؽ المشػػاة الن ػاميين التػي كونهػا العثمػػانيين فػي القػرف الرابػػع                                                          االنكشػارية )بالتركيػة يكيجػري( وتعنػػي الجنػود الجػدد، وىػو اسػػم ا  -1

                                                                                                                           عشر الميبلدي، وأصبحا أكبر قوة لديهم مكنتهم من التوسعات الضخمة التي قاموا بها، وقد كانوا يرتدوف الزي العسػكري، أمػا غطػاء الػرأس 
                                                       القماش رمزا للبركة التي منحها ايػاىم مرشػدىم حػاجي بكتػاش.                                                                   عندىم فكاف يتكوف من قلنسوة من الصوؼ األبيض تتدلى من تلفها قطعة من

                                                                                                                         وقػد اتتػل ن ػاـ االنكشػػارية وازداد تػدتلهم فػي أمػػور الدولػة وتجػاوزىم فػػي حػق النػاس، ممػا دفػػع السػلطاف محمػود الثػػاني للقضػاء علػيهم عػػاـ 
  .  79     ـ ، ص    1826                                                            ـ. السامرائي،  االنكشارية ودورىم في الدولة العثمانية حتى عاـ     1826

2 -
 Ma.V1.32, fol. 314a. 

3 -
 Ma.V1.32, fol. 32 3b. 
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       والرذي        وحاجبرو       سيافو       الممك     خم        يشاى        بينما          الطويمة،        طرحتيا      أسف       خص        ىيئة     عمى       ينس  
     .       طوي       ذراع     ذا       بمطة        اليمنى      بي ه      يمسك

  1        والطواشرررري       تح يررررو          والجاريررررة         النعمرررران     عمررررر       الممرررك      تميرررر       صررررور      طرررروط    المخ     صررررور     ومرررن
        الطرراز     ذا            المشركاوا        سرقفيا    مرن       تتر لى       اعرة       اخر         المشري      ىرذا     مير      و ر    ،2 ( 8     ر رم      لوحرة )    خمفو

      تاجررا        مرتر يا         القاعرر         مرتفرع      كرسرري     عمرى        الصررور       يسرار    فرري         النعمران     عمررر       الممرك      يجمررس           المممروكي،
      بوجرو       الممرك       ويظيرر           النخيميرة،         المرراو         تزينيرا        أكتافرو     عمى     س    تن        وعباء        واسعا       ويوبا      ضخما       ذىبيا

      ي يرو     رفرع     و ر           متقاربرة،        وحواجر        واسرعة       لوزيرة       وعيرون       مشرذبة        وشوار      كية       سو اء       ولحية        بيضاوي
      يوبررا       ترترر ي       والترري        أمامررو،     تقرر       الترري         الجاريررة      وبررين      بينررو      يرر ور      الررذي        الحرروار     عمررى       اللررة      أعمررى     الرري

     وجررو         الجاريررة       وليررذه  .       الطويرر         النرراعم       شررعرىا      خصر          أسررفميا ب       تنسرر         طويمررة       وطرحررة      واسررع      أصرفر
         متمنطقررا      يبرر و      الررذي         الطواشرري       الممررك     خمرر       يظيررر      فيمررا         مسررتقيم،      وأنرر        مقوسررة        وحواجرر         بيضرراوي
       ويوبررا           االنكشررارية      رروس       أغطيررة      يشرربو     رأس       لغطرراء         ارت ائررو       النظررر       ويمفرر   .     برررمح       ممسرركا   و      بسرري 
  .        النخيمية         المراو        تزينو       واسعا

   ،3 ( 3     ر م      لوحة )     عمو       وابنة       الشا       تمي       صور         عاطفيا        موضوعا        تتناو    ي   الت       الصور     ومن
         وسررواال،       ويوبا       الحجم        متوسطة       عمامة        مرت يا       اعة       اخ       األرض     عمى       جالسا       الشا       يظير       وفييا
         الناعمررة         والبشررر          المتصررمة         الحواجرر      حيرر     مررن         األنيويررة        الم مررح      تشرربو       ر يقررة      م مررح       الشررا        وليررذا
      بينررو      ير ور      الرذي        الحر ي      عمرى      ع مرة      ي يرو       الشررا       يرفرع       وجيرو،       وأسرف        جبينرو      يرزين      الرذي  4      والوشرم
       واسررعا      يوبررا        مرت يررو      تظيررر       والترري       أيضررا،      األرض     عمررى         مواجيتررو    فرري      تجمررس      الترري     عمررو      ابنررة      وبررين

                                                           
  .   376 ص  ،                               المتداولة في الدولة العثمانية                                    يكوف من الخصياف. عامر،  المصطلحات          ويشترط أف                    تادـ حريم الباشا و          الطواشي:  -1

2 -
 Ma.V1.32, fol. 333   a. 

3 -
 Ma.V1.32, fol. 382b. 

                                                                               ىم، فترسػم المػرأة وشػما أسػفل الوجػو وتحػا الشػفاة وعلػى ظهػر اليػد والرسػ)، ويرسػم الرجػل                                          الوشم رسـو يزين بها البػدو والريفيػوف أجسػاد  -4
                                                                                             ولهذه الرسـو دالالتهػا العقائديػة واالجتماعيػة والفلسػفية، وىػي تػدؽ بواسػطة االبػر فتبقػى علػى جسػد االنسػاف   ،                            صورا لطيور على الصدغ أحيانا

                                                                         يػة )تػاتو(، أي العبلمػة المرسػومة علػى الجسػد البشػري. وتػتم ىػذه العمليػة بعػد تلػط                                                   مدى الحياة، ويرجع أصل كلمة وشم الػي الكلمػة االنجليز 
                                                                                                                         المواد الملونة مع الحليب الي أف تتماسك، وبعد ذلك يستخدـ عود رفيع يغمس في األلػواف ويخطػط بػو الشػكل المػراد علػى الجلػد، ثػم  يػتم 

                                                             وبعػد أسػبوعين تشػفى الجػروح، ويمتػزج اللػوف بالػدـ فيػتم الحصػوؿ علػى                                                            وتز الجسم باالبر حتى يسيل الػدـ، و يغسػل الرسػم بالمػاء المملػ ، 
                         شػػعبي المصػػري كمصػػدر للتػػذوؽ                                                                                          الوشػػم بػػاأللواف المختلفػػة. ويعػػد ىػػذا الفػػن محرمػػا فػػي االسػػبلـ. غػػراب،  دالالت الرمػػوز فػػي فػػن التصػػوير ال

    .     232-   231  ص    ،      الفني 
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       لوزيررة       بعيررون        الفتررا      ىررذه      ميمرر      و رر          النرراعم،        الطويرر        شررعرىا      خصرر          أسررفميا    مررن       تنسرر         وطرحررة
      ترفررع         بالوشررم،        جبينيررا     زيررن     كمررا          متقاربررة،       رفيعررة        وحواجرر            المسرراحي ،       تزينررو         بيضرراويا      ووجررو       واسررعة
     سرق     مرن       يتر لى       بينما       عميا،     ابن      وبين       بينيا      ي ور      الذي        الحوار    عن        تعبيرا      ألعمى       ي ييا        الفتا      ىذه

      الترري       الصرور     برين     ومررن   .       طرائر         وكأنيرا      رسرم          مزىريررا         القاعرة      يرزين      فيمررا         ومشركا ،        نر ي         القاعرة
   ،1 ( 9     ر رم      لوحرة )        الحمرام       لطرائر       الشررك     نصر      و ر       يظيرر      الذي        الصيا       صور         خارجيا       مشي ا      تمي 
      واسرع       صرير      ر اء    مرن         المكونة         البسيطة       العم        أربا       م بس        مرت يا        الصور       يمين    في      يظير     حي 

         ليحصررران        األزىررار       منيمررا       تنبيرر          نباتيرران       فرعرران        الصررور     فرري      يظيررر      فيمررا        الحجررم،        متوسررطة        وطا يررة
         الوا ررع،    عررن      بعيرر        زخرفرري        بأسررمو      رسررم       والررذي        الحمررام      طررائر      فييررا     و ررع      الترري        الصرريا       شررباك        بينيمررا
         لمصرور ،       خمفيرة    أو       مق مرة       تعيرين     عر م    فري       يتمير       الرذي         التعقير       وعر م         البسراطة        الصرور     في       ون حظ
   .       البيئة       عناصر       وسائر        األشخاص     بين          والتناس         النسبة    أو           التشريحية       النس         مراعا       وع م

     ر رم      لوحرة )      العجروز    مرع       يتحر      وك    المم     تا        الممك      تمي       صور       أيضا         المخطوط     صور     ومن
    مررن        البنرراء      يعمررو      فيمررا        مفصصررة،       بعقررو         الخررار      عمررى     تطرر        اعررة       اخرر         المشرري      ميرر      و رر    ،2 (  22

       تزينررو       واسررعا      يوبررا        مرترر يا        الممرروك     تررا        الممررك        الصررور       يسررار    فرري      األرض     عمررى      يجمررس   ،      بررة        الخررار 
      بينررو      يرر ور      الررذي       لحرر ي  ا     عمررى       اللررة      ي يررو      يرفررع      فيمررا        الحجررم،        متوسررطة        وعمامررة           النخيميررة،         المررراو 
      رفعر      و ر         ظيرىا،     خم        تنس         وطرحة       واسعا      يوبا        مرت ية         مواجيتو    في      تجمس      التي        العجوز      وبين
       جررانبي     عمررى      طويرر      و رر   .      الممررك      وبررين       بينيررا      يرر ور      الررذي        الحرر ي      عمررى       اللررة        برر ورىا        اليمنررى      يرر ىا

      يحمر       طرائر      طبر         والعجروز       الممرك     برين      يظيرر      فيمرا        زخرفري،        بأسرمو       رسرم       التري         الستائر        الصور 
     وفري  .     األرض     عمرى       ترتكز        الصور       يسار    في      أخر         مزىرية       نشاى      كما         األزىار،      منيا       تنبي         مزىرية
       منظررررا      يظيرررر  3 (  22   ر رررم      لوحرررة )     بيرررنيم          والصرررن و       عبيررر        الررري        تميررر          المخطررروط    مرررن      أخرررر       صرررور 
         الطويمررة        الييررا         مرترر ين        اكنررة      بشررر      ذوي      شرربا        بييئررة       ميمرروا       الررذين        الي يررة        العبيرر      فيررو     يقرر         خارجيررا
        نباتيرة      أفررع      خمفرو    مرن      تبر و       صرن و         أمراميم        ويشراى       جير ،      بشرك         م محيرم       التظيرر      فيمرا          الواسعة،
    أو       خمفيررة       تعيررين     عرر م    فرري          بالبسرراطة        الصررور        وتتسررم        زخرفرري،        بأسررمو       رسررم        حمررراء       أزىررار      تحمرر 
  .        التفاصي     في        االغرا       وع م          العناصر،    من     ع        بأ           الموضوع     رسم     عمى          واال تصار      ليا،       مق مة

                                                           
1 -

 Ma.V1.32, fol. 405b. 
2 -

 Ma.V1.32, fol. 408a. 
3-

 Ma.V1.32, fol. 4 18b. 
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      بشررأن         الجاريررة      تحرر       وىرري  1     زبيرر        السرر       تميرر       صررور       كررذلك         المخطرروط     صررور     بررين     ومررن
       سررقفيا    مررن       تترر لى       اعررة       اخرر         المنظررر     رسررم     و رر    ،2 (  21   ر ررم      لوحررة )         الخميفررة       محظيررة        القمررو       ررو 

      أخضرر       واسرعا      يوبرا       ارتر       و ر         الصرور       يسار    في      األرض     عمى       جالسة       زبي        الس        وتب و           القنا ي ،
       زبير ه       ولمسر   . 3      الناعم       شعرىا      خص          أسفميا       تنس        ضخمة       و بعة        خيمية،   الن         المراو        تحميو       المون
      ترفرع  .    وشرم        بأع ىرا      يظيرر        وحواجر       طوير       وأنر        واسرعة       لوزيرة       وعيرون        بيضاوي     وجو     ذا       م مح
        برر ورىا        مرت يررة        أماميررا     تقرر       الترري         الجاريررة      وبررين       بينيررا      ترر ور      الترري          المنا شررة     عمررى       اللررة       يرر ييا       زبيرر  
      فرعررا      تحمرر         مزىريررة        المرر خ      عبررر      تظيررر      فيمررا          الرأسررية،        الخطرروط       تزينررو   ا    واسررع       ويوبررا        مرتفعررة       طا يررة
  .       الحمراء        األزىار     منو       تنبي         نباتيا

      لوحرة )         المخطوط     صور     أح     في        ولتو        وأربا         ووزيره        المكان    ضو       الممك       يشاى      حين     عمى
          متقاطعرة،        روائم    ذو      كرسري     عمرى       جالسرا        الصرور       يسرار    فري       الممك     رسم     و          اعة،       اخ    ،4 (  28     ر م
        األشخاص      ىرالء     رسم     و           ولتو،       أربا         يميمون       الذين        األشخاص    من      كبير     ع         أمامو       يحتش     ما  في
      يوبرا        مرتر يا        الممرك،    مرن       كييررا      أصرغر      بحجرم     مير       الذي        الوزير      األو       الص     في      يظير       صفين،    في

      فيمررا         نباتيررا،      فرعررا         مقرر متيا      يررزين       طا يررة    عررن       عبررار      رأس       وغطرراء        محررور ،        بزخررار         مزخرفررة        وعبرراء 
       وكأنرو     رسرم       والرذي        اليراني      الصر      أمرا          الطويمرة،         الواسعة        الييا         يرت ون      رجا       خمسة      خمفو    من      يب و
        متوسررطة       طرروا ي    أو         وعمامررا        واسررعة       ييابررا        مرترر ين      رجررا       خمسررة    بررو       فرريجمس      األو       الصرر       يعمررو
        الممرك،      وبرين       بيرنيم      ير ور      الرذي        النقراش     عمرى       اللرة        أير ييم         بالصرور         الرجرا       جميرع     رفرع     و    .      الحجم
   ،5 (  22   ر ررم      لوحررة )         الم ينررة    مررن       خارجررا       ماكرران     كرران       يشرراى          المخطرروط     صررور    مررن        أخررر       صررور      وفرري
      يشربو     رأس       وغطراء        صيرا      يوبا       يرت ي     وىو       الظ ،      خيا       يشبو        بأسمو         الصور       يمين    في     رسم     حي 

                                                           
                                                                                                                          تعد السيدة زبيدة بنا جعفر المنصور من أىم نساء السلطة في ألف ليلة وليلة اللواتي مارسن تسلطا على مػن دونهػن مػن الجػواري واالمػاء   -1

        دة زوجػػة                       يػػونس،  مبلمػ  السػػيدة زبيػ  ؛         فػػي بغػداد                                                                             والرجػاؿ. وتبػرز ىػػذه السػيدة كنمػػوذج متسػلط مطػػاع طاعػة عميػػاء اليجػرؤ أحػػد علػى مخالفتػػو
  .  19  ص    ،                                                                      الخليفة ىاروف الرشيد في حكايات ألف ليلة وليلة: مبلم  الطغياف واالستبداد 

2 -
 Ma.V1.32, fol. 428a. 

                                                                                                                            اعتلا السيدة زبيدة زوجة ىاروف الرشػيد أعلػى مراتػب الثػراء واألناقػة  بػين نسػاء المجتمػع البغػدادي، فقػد اعتػادت ارتػداء الثيػاب الجميلػة   -3
            عػػاؿ المرصػػعة                                                                                                   ف والموشػاة بػػالحرير، وكانػػا ثيابهػا باى ػػة الػثمن، حتػػى بلػػ) سػعر أحػػدىا تمسػين ألػػف دينػػار، كمػا كانػػا تتخػذ الن              المزينػة بػػاأللوا

   .   21  ص   ،                           يونس،  مبلم  السيدة زبيدة     ؛                   بالجوىر وشمع العنبر
4 -

 Ma.V1.32, fol. 434b. 
5-

 Ma.V1.32, fol. 439b. 
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        الفنران     عبرر      التري          الم ينرة،     الي      ترمز       عمائر      خمفو      تظير       بينما          الق مين،      حافي      يب و      فيما          الطرطور،
  .       والمآذن         البصمية        القبا        تتوجو      فيما        مفصصة،       بعقو         الخار      عمى     يط       بناء       بييئة      عنيا

    فري       ماكران      وكران       السري        وبير ه        الب وي      تمي       صور         خارجيا       مشي ا      تمي       التي       الصور     ومن
       ممسكا        الصور       يمين    في        الب وي       فيب و         الطرفين     بين      صراع      ي ور     حي    ،1 (  22     ر م      لوحة )     الترس     ي ه

     وضررع    فرري        الصررور       يسررار    فرري       ماكرران     كرران      يظيررر       بينمررا   ،      وطا يررة       واسررعا      طرروي       يوبررا         ومرترر يا      بسرري 
          الطرطرررور،      يشرربو     رأس       وغطررراء        صرريرا      يوبرررا        مرترر يا      يبررر و      فيمررا         مسرررت ير،      بترررس      أمسرررك     و رر         فرراعي
       النظررر       ويمفرر           الحمررراء،        المرروتس      زىررور      منيررا       تنبيرر         نباتيررة      أفرررع      ي يررة       ماكرران      وكرران         بالبرر وي       وتحرريط
  .         الشخصريا       عميرو       ترتكرز    خرط      برسرم          واالكتفراء     ليا       خمفية    أو       مق مة       تعيين     ع م    في        الصور        بساطة
     لرون      الرذي  2 (  21     ر رم      لوحرة )       جروا ه       راكبرا       ماكران     كران      يظيرر      خرر        خارجيرا       مشري ا      تمير       صور      وفي
     يغرذ     أنرو     عمرى       اللرة          األماميين      ورفع          الخمفيين         ائميو     عمى       ارتكز     و           الرما ي        بالمون         المكتنز      جس ه
         المرررراو         تزينيرررا       صرررفراء        وعبررراء        ويوبرررا       طا يرررة   ا     مرتررر ي       ماكررران     كررران      يبررر و      فيمرررا        األمرررام،     نحرررو       السرررير

     عمررم      منيرا       ينبير      عصرا        اليمنررى    فري      أمسرك       بينمرا        جرروا ه،      لجرام        اليسرر      ير ه    فرري      أمسرك     و ر            النخيميرة،
     و ر         وطا يرة       واسرعا      يوبرا         ومرتر يا       متررج         الصرور       يمرين    فري       أمامرو      صربا      يقر      حرين     عمرى  .      مرفر 
  .      األزىار     منو       تنبي         نباتيا      فرعا        يسارىا  و         الصور       يمين    في       ويظير       بعمم،        اليمنى     ي ه    في      أمسك

      وكرران       ساسرران       الممررك      صررور       كررذلك        خارجيررا       مشرري ا      تميرر       الترري         المخطرروط     صررور     بررين     ومررن  
       أطفررا       مررى        وكأنيررا      رسررم        والترري        الخيررو          ويمتطررون       األعرر م        يرفعررون     وىررم      صرربا          والبرر وي       ماكرران
       القصرررة      تقطرررع        جانبيرررة      صرررة      تميررر       التررري       الصرررور     ومرررن   .  3 (  28   ر رررم      لوحرررة )        صرررير         مكتنرررز         بأجسرررا 
         ليتنرا م       متخفري     وىرو  4      الرشري        ىرارون         لمخميفة      صور        نشاى          وليمة      ليمة     أل         حكايا        كعا          األصمية

                                                           
1 -

 Ma.V1.32, fol. 444a. 
2 -

 Ma.V1.32, fol.453b. 
3 -

 Ma.V1.32, fol. 457b. 

                                                                                                                     يعد ىاروف الرشيد أحد أىم الشخصيات التاريخية التي ذكرت في ليالي ألف ليلػة، وي هػر فيهػا بصػحبة شخصػيات أتػرى مثػل مسػرور وأبػو   -4
                     ، وىػذه فيمػا يبػدو أىػم                                                                                                      نواس واسحق بن النديم والحسػين بػن الخليػع الدمشػقي، وىػو فػي األتبػار كثيػرا مػايخرج متخفيػا متفقػدا أحػواؿ رعايػاه

                                         . كمػا كػاف ىػاروف الرشػيد فػي حكايػات الليػالي    384 ص                   ، ألػف ليلػة وليلػة.                                                              صفة من صفات الرشيد التي أبرزتها ليالي ألف ليلة وليلػة. القلمػاوي
   ؛                    أو جنػد أـ بشػر عػاديين                                                                                                           ممتلئا بالع مة واألبهة والسطوة، حي  يبدو فيها دائما المالك اآلمر الناىي والناس تاضعوف لػو، والة كػانوا أو وزراء 

  .  49  ص    ،                                                           يونس،  مبلم  الخليفة ىاروف الرشيد في حكايات ألف ليلة وليلة  
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        الرشري        ىرارون      فييرا      يجمرس       اعرة       اخر         المشري      مير      و ر    ،1 (  23   ر رم      لوحرة )       الحسرن     أبرو       الشرا     مع
      تعبرر      التي      احي     المس        تكسوىا       بم مح      يب و      فيما       كتفو،     حو       يمت       أسو         ووشاحا        رما يا      يوبا        مرت يا
    كر        وشرار        ولحيرة      طوير       وأنر        واسعة       لوزية       وعيون     ضخم        بيضاوي     وجو     ىنا         ولمرشي         تنكره،    عن

          الشررر ية،        الجمسررة         مواجيتررو    فرري      يجمرس      الررذي       الحسررن     أبررو       الشررا     مرع        يتحرراور     وىررو      يبرر و      فيمررا       أسرو ،
      وأبرو   ة      الخميفر     برين      يظيرر   ،     الحجم        متوسطة        وعمامة      طوي        واسعا      يوبا        مرت يا      صغير      بحجم     رسم     و  

      طوير        بينمرا         و نا ير        مشركا         القاعرة     سرق     مرن       تتر لى      فيما  .       الكروس       عمييا      وضع        صينية       الحسن
      منيررا       تنبيرر         مزىريررة      عبررره       تشرراى        والررذي        القاعررة      مرر خ       يظيررر        اليسررار     وفرري   ،       السررتائر         جانبييررا     عمررى

  .      بأع ىا       مشكا        تت لى     حين     عمى        األزىار

     تقر        بينمرا       مكتنرز     جسر     ذو       جوا ا       راكبا      أخر       صور     في      يظير      الذي     كان    ما      لكان       ونعو  
        وتشرراى   2 (  29     ر ررم      لوحررة )       تم حررو      أنيررا        لمصررور           المصرراحبة          الكتابررا       تررذكر      الترري       ابنتررو         مواجيتررو    فرري

       تحتيرررا    مرررن        انسررر ل      و ررر        لرررألرض،     تصررر        طويمرررة       وطرحرررة       واسرررعا      يوبرررا        مرت يرررة        الصرررور     فررري       االبنرررة
       أحرر ىم      يبرر و         نبرراتيين       فرررعين        وابنتررو     كرران    مررا     كرران     بررين     رسررم     و رر          النرراعم،        الطويرر        شررعرىا      خصرر  
     رسرررم     عمرررى          واال تصرررار          الوا عيرررة    عرررن        والبعررر           بالبسررراطة        الصرررور         وتمتررراز  .       اليرررواء    فررري       معمقرررا       وكأنرررو

    ما     كان       الممك      تمي       صور       كذلك          المختار        الصور     ومن  .        العناصر    من     ع        بأ           الرئيسي         الموضوع
       واسرعا      يوبرا        مرتر يا        يمينيرا    فري       الممرك       ويظيرر   ،3 (  12     ر رم      لوحرة )     بغ ا         لم ينة         بال خو      ييم     وىو     كان

      تظيررر       بينمررا       جمررو ،    فرري       لألمررام       وينظررر      ألعمررى      ي يررو      يرفررع     وىررو         القرر مين      حررافي     رسررم      فيمررا        وعمامررة
      بررة       تتوجررو       الشررك        بصررمية       بعقررو        معقررو       مبنررى       بييئررة      عنيررا        الفنرران     عبررر       والترري        بغرر ا ،       م ينررة       أمامررو
  4      االفرن       وأح        بيرام       فتمي          المخطوط    من        النسخة     ىذه     صور    من      صور       خر    عن     أما   ،     ومآذن       كبير 
        الجمسرررة       جالسرررا       بيررررام        يسرررارىا    فررري      يظيرررر        اعررة،      تميررر         مكتممرررة     غيرررر      صرررور      وىررري  5 (  12   ر رررم      لوحررة )

         مواجيترو    فري     يقر       لشرخص       يتحر       وىرو       ألعمرى،      ي يو     رفع     و           القاع         مرتفع      كرسي     عمى         الشر ية

                                                           
1 -

 Ma.V1.32, fol. 468a. 
2 -

 Ma.V1.32, fol. 483a. 
3 -

 Ma.V1.32, fol. 489a. 

                                     صورة للتعػاي  مػع االفرنجػي سػواء فػي بػبلده                                                                                         لم تكن العبلقة بين المسلمين واالفرنج في الليالي متوترة دائما فقد قدما لنا ألف ليلة وليلة  -4
  .   119-   118  ص    ،                              ، صورة اآلتر في ألف ليلة وليلة     حمود   ؛                  أو في الشرؽ االسبلمي

5 -
 Ma.V1.32, fol. 493b. 
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      م بررس        مرترر يا       ويبرر و         رومررزان،       الممررك      خررواص    مررن        افرنجرري     أنررو        لمصررور           المصرراحبة          الكتابررا       تررذكر
    .         والقبعة        القصير       اليو     في       تتمي        غربية

          واسرررتقامة   ،1     شرررواىي         ال اىيرررة        العجررروز      بصرررم          النعمررران     عمرررر       الممرررك      صرررة       تنتيررري        وأخيررررا
     حترررى         بالسررريام        ورموىرررا    )...         التاليرررة         العبرررار      عنرررو        مررراعبر      وىرررو   ، (  11     ر رررم      لوحرررة )        لسررر لتو        األحررروا 
         والمصم     ىي         فاحتر       نار  ال        واعطوه       الحط          ناطير        خشبتيا       اير    في        وكوموا        القنف      مي       صار 
     عمرى     عنرو      وكشر       تراره         النعمران      عمررو      سر لة    مرن       واحر ا    كر          واسرتوفى        مشريو ا      يومرا        لصمبيا      وكان

       تنتيرري    يررم  . 2     ....(      الزمرران     ليررم      ورا           وأجرر ا ىم        ابرراءىم     ممرك         وتممكرروا        اعرر اىم    مررن      وذلررك      عرراره         الحقيقرة
  :    نصيا      سطور      خمسة   ي ف       األحمر         بالم ا       كتب         بعبار        وليمة      ليمة     أل        مخطوط    من        توبنجن      نسخة

 وقد تم الجزء الثال  عشر تتمة الكتاب الثاني

 ويليو الجزء الرابع عشر في أوؿ الكتاب الثال 
 قوة اال حوؿ وال وال

 باهلل العلي
 الع يم

 ـ
                         الدراسة التحليلية للصور:  - ج  

          كما يلي:                                                                                 تتض  في صور ىذا المخطوط عددا من الخصائص واألساليب الفنية التي يمكن االشارة اليها  

         التصررروير        لم رسرررة        الفنيرررة         األسرررالي          المخطررروط     صرررور    فررري       تتجمرررى   :       ا عربةييي          األسييي  ة        سييية     - 1
       لوحرررررا  )         المق مرررررة       تعيرررررين       اغفرررررا     فررررري     ذلرررررك      نمحرررررظ   ،3         التكوينرررررا         ببسررررراطة       تتميرررررز       والتررررري         العربيرررررة
             والمعماريرررررة،          النباتيرررررة          الخمفيرررررا     مررررن       الصرررررور      معظرررررم      وخمرررررو   ، (  22 ،  22 ،  22 ،  21 ،  28 ،  29 ،  12     أر ررررام

    أو       لمجسرر            التشررريحية       النسرر         مراعررا       وعرر م          المخطرروط،       لوحررا       جميررع    فرري         الزاىيررة      لرروان  األ          واسرتخ ام
       لوحررررررررررا  )            والمعماريررررررررررة          الطبيعيررررررررررة         العناصررررررررررر       وسررررررررررائر        األشررررررررررخاص     بررررررررررين          والتناسرررررررررر         النسرررررررررربة

                                                           
                                                                                                                    تحتل العجوز شواىي مكانا متميزا في ليالي ألف ليلػة،  فقػد دارت بسػبب حيلهػا الخاصػة حػوادث احتلػا نحػو تمػس الليػالي، وىػي بطلػة   -1

                                                                                                                         ة عمر النعماف وولديو، وقد استعملا ىذه العجوز دىاءىا ومكرىا ال في الكيد الغرامػي أو كيػد الشػطار، وانمػا فػي الكيػد السياسػي، حيػ    قص
  .   447    ، ص               ألف ليلة وليلة          القلماوي،                                                        قادت جيوشا، وىزت ممالك، وعصفا بالملوؾ في سبيل االنتقاـ؛ 

2-
 Ma.V1.32, fol. 506a. 

  .   137-   136    ، ص                      سبلمي في العصور الوسطى          التصوير اال        الباشا،   -3
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           كالعباءا          العربية        األزياء    في         المتمي         العربي        الطابع       سيا      عن     فض      ىذا  ،  ( 2 ، 2 ، 1 ،  22 ،  22     أر ام
  1       والطرحرة         الواسرعة        الييا       وكذا   ، ( 2 ، 2 ، 1 ، 8 ، 3 ،  22       أر ام       لوحا  )  ا     الطي     ذا           والعمائم          الفضفاضة
   (. 2 ، 1 ، 8 ،  22 ،  21 ،  29       أر ام       لوحا  )      النساء         ترت ييا      التي         الطويمة

          واألسررالي          العناصررر    مررن        الع يرر          المخطرروط     ىررذا    فرري       تشرراى   :         ا ع ميي            ا تصييرةر     بفيي         ا تيير ر  - 2
        وتمييررر    ، ( 2 ، 8       أر رررام       لوحرررا  )           االنكشرررارية      رروس       ألغطيرررة        الحرررراس        ارتررر اء    فررري        وتتميررر             العيمانيرررة،
     ذا        األعرررر م      ورسررررم  (  1 ،  21 ،  28       أر ررررام       لوحررررا  )         الرفيعررررة         الطويمررررة          والشرررروار             العيمانيررررة،        الم مررررح
   (.   21 ،  28       أر رام       لوحرا  )2        المرفرفرة       الجيرة     صرو        اتجير       كممرا        رايتيرا       تسرت        التي          العيماني        الطراز
       الحكرم       أينراء         العربيرة         األ راليم    فري        المحمي         التصوير       خصائص         المخطوط     صور      كافة    في       تتجمى     كما

        واألخضررررر        كرررراألحمر         البرا ررررة        األلرررروان         اسررررتخ ام    فرررري     ذلررررك      يظيررررر   ،3   مصررررر    فرررري       السرررريما          العيمرررراني
      ورسررررم        األغمرررر ،     عمررررى        الصررررور       يسررررار    فرررري      كبيررررر      بحجررررم          الرئيسررررية         الشخصررررية      ورسررررم   ،4      واألصررررفر
    سرم   ور         بيرنيم،      ير ور      الذي        الح ي      عمى       اللة        أي ييم        يرفعون     وىم          وتمييميم         األ  ام،      حفا         األشخاص
  .     زخرفي      بشك         األزىار      منيا       تنبي       التي           المزىريا 

        أسررالي       ظيررور         اسررتمرار         المخطرروط     صررور    فرري      نمحررظ   :         ا مملركةيي         ا ف ةيي          األسيي  ة          اسييتمرار  - 3
   ،5    مميررز      طررابع     ليررا         العربيررة         الم رسررة      أفرررع    مررن        رئيسرريا      فرعررا     تعرر        والترري           المممرروكي،         التصرروير       م رسررة
         والجمررو    ، ( 2 ، 2 ، 8 ،  21 ،  28     أر ررام       لوحررا  )   ر   كبيرر      بحجررم        األشررخاص     رسررم    فرري         األسررالي      تمررك        وتتجمررى
        وحركرررا         الوجررروه         ايمررراءا     مرررن         باإلكيرررار     ذلرررك         ومعالجرررة            التعبيررررا ،        وتكررررار   ،6      الوجررروه      يكسرررو      الرررذي

                                                           
                                                                                                                            الطرحة تمار يوضع على الرأس ويتدلى الي الوراء، ويكوف أطوؿ من الخمار الذي يرتديو الرجاؿ، وتصنع في  الغالب من القطن أو الكتاف،   -1

                     دوزي،  المعجػم المفصػل    ؛     صػريات                                                                                             وكانا ترتدى في الشاـ ومصر، غير أنها في الشاـ لم تكػن طويلػة طػوؿ الطرحػة التػي ترتػديها السػيدات الم
  .  75-  74  ص   ،                         بأسماء المبلبس عند العرب 

  .  46-  45  ص    ،                                               األعبلـ في العصر االسبلمي، أنواعها، صفاتها، تصائصها       ياسين،                لبلستزادة راجع:   -2
                  تلػػف عنهػػا فػػي الدقػػة       كمػػا تخ                                                                                                تختلػػف السػػمات الفنيػػة لمدرسػػة التصػػوير فػػي مصػػر أثنػػاء الحكػػم العثمػػاني عػػن ن يرتهػػا فػػي تركيػػا  العثمانيػػة،  -3

  :                                            برعايتهم روائع المخطوطات العثمانية. لبلستزادة                                                                               واالتقاف بسبب وجود رعاة الفن الع اـ من سبلطين وصدور ع اـ في تركيا، والذين أنتجا
- Bagci, S, and Others, Ottoman Painting; -Tanindi, “ Additions to Illustrated Manuscripts in 

Ottoman Workshops" . 

  .                                      مدرسة التصوير في مصر في العهد العثماني         ؛ محمود،                                                               الخصائص الفنية لمدرسة التصوير المحلية في مصر في العصر العثماني       فرغلي، 
  .   201    ، ص                                                               الخصائص الفنية لمدرسة التصوير المحلية في مصر في العصر العثماني       فرغلي،   -4

5 -
Atil,"  Mamluk Painting in the Late Fifteenth Century "  .p159. 

  .   178    ، ص                                التصوير االسبلمي في العصور الوسطى        الباشا،   -6
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     رسررررم    فرررري        األسررررمو      ذلررررك      نمحررررظ     كمررررا   (.  2 ، 2 ، 1 ، 8 ، 3 ،  21 ،  28 ،  22 ،  23 ،  12     أر ررررام       لوحررررا  )     األيرررر ي
       أر ررررررررام     حررررررررا    لو  )1     األسررررررررق     مررررررررن       تترررررررر لى      الترررررررري          المممرررررررروكي        الطررررررررراز     ذا            والقنا يرررررررر            المشرررررررركاوا 

        بأسرررررمو         الصرررررور        جرررررانبي     عمرررررى         المطويرررررة         السرررررتائر      برسرررررم          واالىتمرررررام   ، ( 2 ، 2 ، 1 ، 8 ، 3 ،  21 ،  28 ،  23
   ، ( 9 ،  22 ،  22 ،  21 ،  29       أر رررام       لوحرررا  )         الكبيرررر           النباتيرررة       األفررررع      ورسرررم   ، ( 2 ،  22       أر رررام       لوحرررا  )     زخرفررري
    (.  3 ،  22 ،  21 ،  23     أر ام       لوحا  )       طائر        أطبا      عمى          الموضوعة        األواني      وكذا

    فررري          المتميمرررة  2       الفطريرررة    أو         العفويرررة       الررررو          المخطررروط     صرررور      يسرررو   :       ا شيييعب         ا طييي ب       رضييير   - 4
        االغرا       ون          األساسيا      رسم     عمى          واال تصار          العناصر،    من     ع        بأ           لمموضوع         المباشر         التناو 
    خرط     عمرى          واالعتمرا    ، ( 2 ، 2 ، 1 ، 8 ، 3 ، 9 ،  22 ،  28 ،  22 ،  21 ،  28 ،  29 ،  12       أر رام       لوحرا  )3        التفاصي     في

       أر ررررام       لوحررررا  )         الزخرفررررة    فرررري           والمبالغررررة   ،4    بيعرررري   الط        المشرررري        وغيررررا         النظررررر،       مسررررتو       يحرررر        أفقرررري
           والمتمايرررر          المتكرررررر        االيقرررراع     عمررررى          والتركيررررز           المباشررررر ،        األلرررروان          واسررررتخ ام   ، ( 2 ، 2 ، 8 ،  22 ،  21 ،  23

      يشررربو        بأسرررمو         األشرررخاص       تمييرر     فررري        الشرررعبي        الطرررابع       يتجمررى     كمرررا  . 5       واأللررروان         لمعناصرررر           والمتقابرر 
     ذوي         الفرسررران        بتمييررر           واالىتمرررام   ، ( 2 ، 2 ،  22 ،  21 ،  28 ،  23 ،  29 ،  12       أر رررام       لوحرررا  )6        األطفرررا       رسررروم

    أو       الخررر م         يررررافقيم      فيمرررا           المرفرفرررة،       األعررر م        حررراممين        جيرررا ىم       صررريوا      عمرررى     وىرررم         الطويمرررة         الشررروار 
       لوحررا  )8        البطوليرة          بالجوانر          االحتفراء    عرن     فضر      ىرذا   ، (  21 ،  28       أر رام       لوحرا  )  7       متررجمين          الترابعين
        الطويرر        الشرعر     رسرم    فري         المتمير   و          نرذاك،        الشررعبي        الجمرا          بمقراييس        النسراء        وتميير    ، (  22 ،  29     أر رام

                                                           
   ـ.    1971  ،                                     المشكاوات الزجاجية في العصر المملوكي                      لبلستزادة راجع: داوود،   -1
                                                                                                                     يختلف التصوير الفطري عػن التصػوير الشػعبي واألكػاديمي فػي كونػو فػردي، يصػنع الفنػاف فيػو منهجػو الخػاص الػذي يحػدده تكوينػو الثقػافي   -2

                                                                                                                        جيتو الذاتيػػة، دونمػػا اعتمػػاد علػػى تػػراث سػػابق قػػومي كػػاف كػػالفن الشػػعبي، أو مدرسػػي كػػالفن األكػػاديمي؛ الرزاز، النزعػػة الفطريػػة فػػي الفػػن   وسػػ
  . 6                               المصري في القرف التاسع عشر ، ص 

  .   199      ، ص                                      الخصائص الفنية لمدرسة التصوير المحلية        فرغلي،    -3
  .   119  ص                         التصوير الشعبي العربي،       قانصو،   -4
  .   122    ، ص                        ، التصوير الشعبي العربي     قانصو  -5
     رمػوز                                                                                                              وجد العلمػاء أف األطفػاؿ يتجهػوف دوف توجيػو أو تػأثير لرسػم موضػوعات وشخصػيات معينػة بأسػلوب معػين. لبلسػتزادة راجػع: محمػد،   -6

                   احػل األولػى مػن العمػر                                                                 . كما الحظ العديد من البػاحثين وجػود تشػابو بػين رسػـو األطفػاؿ فػي المر    175-   171  ص                            الوشم الشعبي دراسة مقارنة
                                                                                                                               والفنػوف البدائيػة فػي مختلػف أنحػػاء العػالم بػالرغم مػن الفػروؽ فيمػػا بيػنهم، سػواء مػن حيػ  ال ػػروؼ البيئيػة والثقافيػة والحضػارية، أو مػن حيػػ 

              األرض، التسػط ،                                                                                                              الدوافع . وتتسم رسـو األطفاؿ بعدة سمات من أىمها التكرار، التمثيل الزماني المكاني، المبالغة والحذؼ، اسػتخداـ تػط 
  .  98-  93      ، ص                                                  القيم الفنية لرسـو األطفاؿ وعبلقتها بالفنوف القديمة                                    والجمع بين الرسـو والكتابات؛ كيره،  

  .   105    ، ص                      التصوير الشعبي العربي       قانصو،   -7
  .   175     ،  ص                  رموز الوشم الشعبي      محمد،   -8
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     يرزي      الرذي       الوشرم      برسرم          واالىتمرام          الحمرراء،          والوجنرا    ،1      أحيانرا         المتصمة          والحواج          الموزية         والعيون
  .        والوجنا         الجبية

                                              الدراسة الفنية المقارنة وتحديد تاريخ المخطوط:  - د    
     يره،                                                                         عمى الرغم من ع م وجو  خاتمة ليذا المخطوط تح   تاري  أو مكران نسرخو أو تصرو 

                                                                              اال أنررو لرريس مررن العسررير نسرربتو الرري مصررر فرري العصررر العيمرراني، حيرر  تكررا  الخصررائص الفنيررة 
                                                                        لصروره تتطرراب  فرري مجمميرا مررع خصررائص المخطوطرا  المصررور  فرري مصرر خرر   ىررذا العصررر، 
                                                                                   ومن أميمة ذلك نسخة من مخطوط أل  ليمرة وليمرة محفوظرة بمكتبرة جامعرة مانشسرتر وتميميرا ىنرا 

                                           ويظيررر التشررابو بررين صررور المخطرروطتين فرري التررأير    ،2 (  23                 نررة الممك)لوحررة ر ررم                صررور  عقرر   ررران اب
                                                                                 باألسرررمو  المممررروكي المرررورو ، وذلررررك فررري رسرررم الوجررروه الكبيررررر  والر رررا  القصرررير ، ورسررررم أ وا  
                                                                                        االضاء  المت لية من سق  القاعة وفقا لمطراز الممموكي وبأسمو  بعي  عن الوا ع، ورسم الستائر 

                                                                      ن. كما يب و التشابو بينيما في وضو  الرو  الشعبية، وذلك في استخ ام أ                      المطوية عمى الجانبي
                                                                               ع   من العناصر لمتعبير عن الموضوع، وع م االغرا  في التفاصي ، فضر  عرن ظيرور الطرابع 
                                                                                     المحمرري السررائ  فرري األ رراليم العربيررة خرر   العصررر العيمرراني، والمتميرر  ىنررا فرري اسررتخ ام المررونين 

                  نسرررخة مرررن مخطررروط  صرررة                           كمرررا تظيرررر الخصرررائص ذاتيرررا فررري    ،       الفررر                 األحمرررر واألخضرررر بشرررك
  ، 3                                                        بررب   الينرر ، وىرري النسررخة المحفوظررة فرري مكتبررة ال ولررة فرري برررلين        ور خرران                شرريماس الحكرريم مررع 

                          ويتجمرى ذلرك فري وضرو  الطرابع   4 (  24                                                    وتميميا ىنا صور  األعمى والمقع  في البستان) لوحرة ر رم 
  .                                     الشعبي المتمي  في المبالغة في الزخرفة

                                                                            والتررأير باألسررمو  الفنرري السررائ  فرري األ رراليم العربيررة خرر   العصررر العيمرراني، وذلررك فرري   
                                                                           اسرررتخ ام المرررونين األحمرررر واألخضرررر بشرررك  واضرررح، فضررر  عرررن تمييررر  الم مرررح العيمانيرررة، ومرررن 

             والتري يتشرابو   5 (  25                                                                 النسخة نفسيا نشير لصور  أخر  تمي  الممك يتح   مع شريماس )لوحرة ر رم 
                                                                         ي فييا مع صور نسخة توبنجن موضوع ال راسة في استخ ام التكوينا  ذاتيا، ورسم            األسمو  الفن

                                                           
  .   104  ص    ،                     التصوير الشعبي العربي       قانصو،   -1

2-
 
https://www.colleensparis.com/2013/01/the-multi-cutural-background-of-the-arabian-nights/kings/nights/kings/

 
3-

 Schoeler, Verzeichnis der orientalischen Handschriften in Deutschland.p.362. 
4 -

 Ms. or.  fol.  2564, 19a. 
5
-  Ms. or.  fol. 2564, 30a. 
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      أ وا                                                                                  الشخصررية الرئيسررية فرري اليسررار، وسرريا   الرررو  الممموكيررة المورويررة، والترري تبرررز فرري رسررم
                                                                                   االضرراء  المت ليررة مررن األسررق  وفقررا لمطررراز المممرروكي وبأسررمو  بعيرر  عررن الوا ررع، ورسررم السررتائر 

                                                                           لجانبين، كما يب و التشابو بينيما في سيا   األسمو  الشعبي المتمير  فري اسرتخ ام              المطوية عمى ا
                                                                            أ رر  عررر   مرررن العناصرررر لمتعبيرررر عرررن الموضرروع، وظيرررور األسرررمو  المحمررري المصرررري السرررائ  فررري 
                                                                                      العصر العيماني، والذي نممسو ىنا في المبالغة في استخ ام المونين األحمر واألخضر، واالىتمام 

                                          . كرذلك تتشررابو صرور نسررخة ترروبنجن مرع صررور نسررخة                        ، وتمييميرا بأسررمو  زخرفرري              برسرم المزىريررا 
                                                                         مرررن مخطررروط االسررركن ر األكبرررر محفوظرررة بمكتبرررة ال ولرررة فررري بررررلين وترجرررع لمصرررر فررري العصرررر 

                       صرررور  فررروز ممرررك الينررر  وىرررو   و   ، 2 (  26                                          ، وتميميرررا ىنرررا صرررور  تتررروي  االسررركن ر )لوحرررة ر رررم1        العيمررراني
                                                 نممح التشابو بينيما في تكروين الصرور، ورسرم الشخصرية       ، حي  3 (  27                       يكات  االسكن ر )لوحة ر م

                                                                                     الرئيسررية فرري اليسررار، والتعبيرررعن الموضرروع بأ رر  عرر   مررن العناصررر، والتررأير باألسررمو  المممرروكي 
                                                                أ وا  االضاء  المت لية من سق  القاعة بأسمو  بعي  عن الوا رع، ورسرم                     المورو  وذلك في رسم 

  .                            الستائر المطوية عمى الجانبين

                                                             فرران صررور مخطرروط ترروبنجن تتشررابو مررع صررور نسررخة مررن مخطرروط كميمررة و منررة         وأخيرررا
                      ، ومرن أميمرة تمرك الصرور 4                                                            محفوظة في المكتبة البافاريرة، وترجرع الري مصرر فري العصرر العيمراني

                           ، وصررور  تميرر  الترراجر والرجرر  5 (  28          )لوحررة ر ررم                         و رر  جمررس عمررى سرررير الممررك                صررور  تميرر  بيرر با 
                                                   ير التشابو بينيما في تكروين الصرور ، وفري رسرم الشخصرية      ، ويظ6 (  29                      يضر  بالطار )لوحة ر م 

                                                                                     الرئيسية عا   في اليسار، والتأير باألسمو  الممموكي المورو  الذي يتجمى في تميي  األشخاص 
                                                                  أ وا  االضرراء  المت ليررة مررن األسررق  وفقررا لمطررراز المممرروكي، ورسررم السررتائر                 بحجررم كبيررر، ورسررم 

                                                 ور المخطرروطتين فرري سرريا   الرررو  الشررعبية المتميمررة فرري                                   المطويررة عمررى الجررانبين، كمررا تتشررابو صرر
                                                              المبالغة في الزخرفة، والتعبير عن الموضوع بأ   ع   من العناصر.

                                                           
1- 

Schoeler, Verzeichnis der orientalischen Handschriften in Deutschland.  p.  361.
 

2 - 
Ms. or.  fol. 2195,16a.

 

3 - 
Ms. or.  fol. 2195, 26a. 

 Cod.arab.615                                               تحتفظ المكتبة البافارية  بهذا المخطوط تحا رقم    -4
5 - http://daten.digitale-sammlungen.de/0007/bsb00077202/images/index.html?fip=193.174.98.30&seite=28&pdfseitex= 

6- http://daten.digitale-sammlungen.de/0007/bsb00077202/images/index.html?fip=193.174.98.30&seite=64&pdfseitex= 



JINCE,  Issue No. 1 ( 2018 ) 

 92   

                                                                             ولمح  فان االشكالية ال تكمن فقط في تح ي  الم رسة التي تنتمي الييا صور المخطوط، 
                    مصور  السراب  ذكرىرا،                                                                  ب  وفي تعيين تاري    ي  لو، وتأتي ىذه االشكالية من أن المخطوطا  ال

                                                                                 والتي تكا  تتطاب  في خصائصيا الفنية مع الخصائص الفنية لصور المخطروط موضروع ال راسرة 
                                                                                  غير مررخة، وجر  مرا تمكنر  منرو المكتبرا  العالميرة التري تضرميا أن تشرير الري أنيرا  ر  صرور  

         ألمر يمكن                                                                          في مصر)في القرن السا س عشر أو القرن السابع عشر(  ونما تح ي ، غير أن ىذا ا
                                                                                معالجتررو بمقارنررة صررور نسررخة ترروبنجن بصررور عرر    ميرر  مررن المخطوطررا  القبطيررة المررخررة الترري 
                                                                                تتفرررر  معيررررا فرررري طغيرررران الرررررو  الشررررعبية والفطريررررة، مررررع التررررأير بالتصرررروير المممرررروكي المررررورو ، 
                                                                          والتصرروير المحمرري المعاصررر، وىرري السررما  الترري تتجمررى فرري صررور نسررخة مررن مخطرروط ميررامر 

                       ، ومنيررا صرور  تميرر  مرري   1 م    1687                                         ظررة فري المتحرر  القبطري بالقرراىر  ومررخررة بعرام              العرذراء محفو 
  .3 (  31                                          ، وصور  تمي  نياحة السي   العذراء)لوحة ر م2 (  30                        السي   العذراء )لوحة ر م

                                                                        ونسرررخة مرررن مخطررروط البشرررائر األربعرررة محفوظرررة برررالمتح  القبطررري بالقررراىر  مررخرررة بعرررام 
                            ، ونسخة من مخطوط يضم مجموعة 5 (  32             طئة )لوحة ر م                              ، وتميميا ىنا صور  المرأ  الخا4 م    1689

  ، 6 م    1696                                                                        مرررن القصرررص التررراريخي المسررريحي  محفوظرررة بالررر ار البطريركيرررة بالقررراىر  وترجرررع لعرررام 
                             . وبنرراء عمررى ماتقرر م نرررجح نسرربة 7 (  33                                               وتميميررا ىنررا صررور  لفررارس عمررى صرريو  جرروا ه )لوحررة ر ررم

                              لسراب  ذكرىرا الري مصرر خر   الربرع                                                    نسخة توبنجن موضوع ال راسة وجميع النس  غير المررخة ا
                                                                                      األخير من القرن السابع عشر المي  ي، وىي الفتر  التي طغ  فييا الرو  الشعبية الفطريرة عمرى 

                                                         كافة الفنون المصرية بشك  عام، وعمى فن التصوير بشك  خاص. 

  

                                                           
  .   477                                                          يحتفظ المتحف القبطي في القاىرة بهذا المخطوط تحا رقم تاريخ   -1
  .   238        وحة رقم    ، ل                                      مدرسة التصوير في مصر في العهد العثماني       محمود،   -2
  .   244           ، لوحة رقم                                       مدرسة التصوير في مصر في العهد العثماني        محمود،    -3
  .  99                                                        يحتفظ المتحف القبطي بالقاىرة بهذا المخطوط تحا رقم مقدسة   -4
  .   149           ، لوحة رقم                                       مدرسة التصوير في مصر في العهد العثماني       محمود،   -5
  .  55  خ                                     البطريركية بهذا المخطوط تحا رقم تاري            تحتفظ الدار  -6

- Attalla, Illustrations from Coptic Manuscripts .p. 156. 
  .  60         ورقة رقم   -7
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         الخاتمة:

                    اه استئجار جزء مصور                                                                  وبعد فند ألنت الدراسة الضوء على حمتوى عند نادر مكتمل األركان مت مبنتض
                   م(، وعرضت بالتفصيل     1381-    1381                                                            من خمطوط ألف ليلة وليلة وذلك أثناء فرتة احلكم املصري لبالد الشام)

                                                                                          ملااا لملااو ىااقا العنااد ماان د  ت سياسااية وامتصاااداة واجتماعيااة ىامااة، كمااا أوضااةت بالاادليل املااادي املكانااة 
                                                 ة  وأيارا فند أريت الدراسة ذهقه النخخة من خمطاوط ألاف                                            العالية اليت حظى هبا املخطوط املصور يف تلك الفرت 

                                                                                              ليلة وليلة، ونخبتها ملدرسة التصاوار يف مصار ياالل الرباخ األياار مان النارن الخاابخ عشار املايالدي اعتماادا علاى 
                                                                                      منارنااة راااورىا بصاااور عااادد مااان املخطوكااات امل رياااة بتلاااك الفااارتة، والااايت  ماال نفااا  ا صاااا   الفنياااة وترجاااخ 

                                                                                  هتااا، وهبااقا تكااون تلاك الكتابااات الاايت تشااار للتعاماد علااى اسااتئجار ىااقا اةازء ماان املخطااوط وامل ريااة           للمدرساة ذا
                                                          م، ماد أضايفت للمخطااوط يف باالد الشاام بعاد نخاخو وتصاواره يف مصار مبااا     1381               ىاا املوافال لعاام     1121     بعاام 

                                    انرب من النرن ونصف النرن من الزمان 

                        قائمة المصادر والمراجع:
         المصادر:

   املكتبااة              تااقكرة الفنهاااء      ىػػػ(؛   726                                            )جمػػاؿ الػػدين الحسػػن بػػن يوسػػف بػػن علػػي بػػن مطهػػر، ت       الحلػػي           
                                   املرتضواة  حياء اآلثار اةعفراة  د ت 

   املنناخ     ىػػ(،      620-   541                                                              المقدسي ) لموفق الدين أبي محمد عبد اهلل بن أحمد بػن محمػد بػن قدامػو      ،  
    م      1992             الطبعة األوىل                                                       نيل عبد اهلل بن عبد احملخن الرتكي   ىجر للطباع والنشر 

   نيال عباد اهلل بان                    ىػ(، الشػرح الكبيػر،    682-   597                                          المقدسي )شمس الدين أبي  الفرج عبد الرحمن                
    م      1992                                                 عبد احملخن الرتكي   ىجر للطباع والنشر  الطبعة األوىل  

   نيال       ا نصاا   ،  (  ىػػ   885-   817                                           لعػبلء الػدين أبػي الحسػن علػي بػن سػليماف بػن أحمػد  )         المػرداوي  ،       
    م      1992                                                         د اهلل بن عبد احملخن الرتكي   ىجر للطباع والنشر  الطبعة األوىل    عب

                 المراجع العربية:  
    ،)م      1982                        مطبعة مصر  الناىرة                                      نظراة ا لتزام يف النانون املدين املصري                       أبو ستيا ) أحمد حشما    
    ، )م    1911                 الطبعة األوىل               حوران الدامية                 أبي راشد )حنا   .  
    ،)م     1991                        دار النهضة العربية                               لتصوار ا سالمي يف العصور الوسطى ا              الباشا )حسن   
   ادارة النران والعلوم ا سالمية  كراتشي  د ت           اعالء الخنن   (،                            التهانوي )ظفر أحمد العثماني                                               
    ،)نيل ابراىيم األبياري  باروت  دار الكتاب العريب          التعرافات                                 الجرجاني) علي بن محمد الجرجاني                                                     
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    (الحلوجي          ،)م      1939                  ، الطبعة الثانية              املخطوط العريب             عبد الستار    
    ،)دار احياء الرتاث العريب  باروت  د ت                          الوسيط يف شرح النانون املدين                             السنهوري ) عبد الرازؽ أحمد ،                                    
    ،)م     1222                            ، منشورات ا اد الكتاب العرب،                                   ألف ليلة وليلة وسةر الخرداة العربية                       الشويلي) داوود سلماف   
   بيات احلكماة                                              موساوعة األسار الدمشانية )تار،هاا، أنخااهبا، أعالمهاا(                 حمػد شػريف عػدناف(،           الصواؼ ) م ،            

         1212                     للنشر والتوزاخ  دمشل 
    ،)اهود الشام يف العصر العثماين من يالل ساجالت احملااكم الشارعية يف مركاز الوثاا ل                    العلبي )أكـر حسن                                                                    

    م      1211                     الخوراة للكتاب  دمشل                ، اذهيئة العامة   م(    1929-    1238   ىا/    1881-   991               التار،ية بدمشل 
    ،حنناو                       مااموس الصاناعات الشاامية                                                         القاسمي) محمد سعيد(، والقاسمي، جماؿ الدين، والع ػم، تليػل ،       

     م       1933                                            دار كالس للدراسات والرتمجة  دمشل  الطبعة األوىل     ،                    ومدم لو: ظافر النامسي
   1212                               ن، اذهيئة املصراة العامة للكتاب                              سلخلة أدباء النرن العشرا              ألف ليلة وليلة   (،                القلماوي ) سهير       
    ،)م     1998                                       ، الدار املصراة اللبنانية، الطبعة األوىل                                     تاراخ املكتبات يف مصر يف العصر اململوكي                     النشار)السيد السيد   

    ،)دراسة و نيل: بشار زان العابدان، بدون تاراخ                     أنخاب الخادة احلراراة                   الحرير )باسم بصر ،                                              
  ،)م     1218                         ، ترمجة وسام دودار، باروت،                                           ورة الخوراة الوكنية وتنامي النومية العربية   الث               برفنس) مايكل   
    ،)املطبعااااة والورامااااة                                              معجاااام مصااااطلةات املخطااااوط العااااريب )ماااااموس كوداكولااااوجي (                  بنبين)أحمػػػػد شػػػػوقي ،                  

   م     1228                             الوكنية، مراكش، الطبعة األوىل، 
    ،)1228                         ، مراكش، الطبعة الثانية،      وغرايف                                   دراسات يف علم املخطوكات والبةث الببلي                   بنبين) أحمد شوقي         
    ،)م      1218                                                      وزارة الثنافة  اذهيئة العامة الخوراة للكتاب  دمشل                                 حي امليدان الدمشني: تار،و وتطوره             بوبس) أحمد    

    ،)م     1312                                                               تاااااراخ بااااالد الشااااام يف الناااارن التاسااااخ عشاااار )روااااااات تار،يااااة معاراااارة حلااااوادث              بػػػػوبس) أحمػػػػد  
   م     1221                                                      دراسة و نيل سهيل زكار، التكوان للدراسات والنشر، دمشل،       ان(،                     ومندماهتا يف سوراا ولبن

    ،)ترمجاة دادي جارج ، املركاز الناومي   م(    1322-    1222                                مصار العثمانياة والتةاو ت العاملياة )            حنا) نللي ،                              
   م     1211                    للرتمجة، الطبعة األوىل، 

    ،)الشاار  األمصااى(  -     املخاالم                                      الكتااو واملكتبااات يف العصااور الوسااطى )الشاار                            تليفػػة) شػػعباف عبػػد العزيػػز             ،  
   م     1991                                     الدار املصراة اللبنانية، الطبعة األوىل، 

    ،)اعااداد وتناادق و نياال                                              تاااراخ حااوران ودعوتااو النهضااواة يف أراااا  بااالد الشااام                       الحػػوراني ) تليػػل رفعػػا ،                    
   م     1222                                               فندي أبو فجر، منشورات ا اد الكتاب العريب، دمشل، 

    ،)9                                    ، ترمجة أكرم فاضال، اللخاان العاريب، دلاد                املالب  عند العرب                   املعجم املفصل بأمساء                دوزي )رينهارت  ،  
    م      1911        ، اناار  1   عدد

    ،)م      1992                                      مكتبة مدبويل، الطبعة الثانية، الناىرة،      م(،    1381-    1381                    احلكم املصري يف الشام )                   سالم) لطيفة محمد    
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    ،)دراسااااات  م    1913-    1318                                   تاااااراخ ا دارة العثمانيااااة يف شاااار  األردن                         شػػػػقيرات )أحمػػػػد صػػػػدقي علػػػػي ،         
   م     1991               تار،ية أردنية، 

     ،)دمشااال  يف النااارنم الثاااامن عشااار والتاساااخ عشااار، ترمجاااة عمااارو املاااالح وداناااا املاااالح، دار                 شيلشػػػر) لينػػػدا                                                                      
     م       1993                             اةمهوراة، دمشل، الطبعة األوىل، 

    ،)م     1938                                      ، مكتبة النوري، دمشل، الطبعة الثانية،          يطط الشام                علي) محمد كرد   
  ،)    م     1992                                                         ، عامل املعرفة، اجملل  الوكين للثنافة والفنون واآلداب، الكوات،                وار الشعيب العريب    التص              قانصو) أكـر
  ،)م     1998                 ، م سخة الرسالة،            معجم امل لفم                 كحالة )عمر رضا   
      ،)م     1218                                            عريب(، الدار العربية للموسوعات، الطبعة األوىل،   –             ماموس )فارسي                 كسرائي ) شاكر   
    ،نياال وتناادق أرااد غخااان ساابانو،                                               مااقكرات تار،يااة عاان رلااة ابااراىيم باشااا علااى سااوراا،            مؤلػػف مجهػػوؿ                            

    م      1221                                       سلخلة دراسات ووثا ل تاراخ دمشل والشام، 
    ،)1218                                                     ، سلخلة الثنافة الشعبية، اذهيئة املصراة العامة للكتاب،                              رموز الوشم الشعيب دراسة منارنة                  محمد )حسيني علي       

  ،)ترمجااة كاماال العخاايلي، منشااورات                                         واألوزان ا سااالمية ومااا اعادذهااا يف النظااام املاارتي         املكااياال              ىنػػتس) فػػالتر ،                             
     م     1912                اةامعة األردنية، 

  ،)م     1222                            ، دار ابن حزم، الطبعة األوىل،                                 آداب اعارة الكتاب يف الرتاث ا سالمي                   يوسف) محمد رمضاف   

                  الدوريات العلمية:
  ،)زوجة ا ليفة ىارون الرشيد يف حكااات ألف ليلة وليلاة:                   مالمح الخيدة زبيدة                        يونس)محمد عبد الرحمن                                                  

   م     1229          ، الكوات،  8      ، عدد  1                       ، دوراة كان التار،ية، س                      مالمح الطغيان وا ستبداد

    ،)دورااااة كاااان                                                 مالماااح ا ليفاااة ىاااارون الرشااايد يف حكاااااات ألاااف ليلاااة وليلاااة                       يونس)محمػػػد عبػػػد الػػػرحمن ،            
   م     1223          ، الكوات،  1      ، عدد  1           التار،ية، س

    دلااة                                              األعااالم يف العصاار ا سااالمي، أنواعهااا، راافاهتا، يصا صااها                        )عبػػد الناصػػر محمػػد حسػػن(،      ياسػػين ،      
     م       1228                        العصور، اجمللد الثالث عشر 

    ،)م    1382-    1381                                                        ا دارة املصراة يف بالد الشام وبدااة ظهور املخألة الفلخطينية                      محمود )أمين عبد اهلل  ،  
    م      1933  ،   81        ، العدد  3   لد                                         اجمللة العربية للعلوم ا نخانية، الكوات، اجمل

      ،) الناايم الفنيااة لرسااوم األكفااال وعالمتهااا بااالفنون الند ااة، دلااة علااوم وفنااون                       كيػػره ) ىػػدى محمػػد صػػال                                                                 ،  
    م      1221              ، العدد األول،   18                       دراسات وحبوث، مصر، اجمللد 

    ،)ات، العاددان           ، دلاة اضااف                                                      الناس واملدانة يف العصر العثماين: دمشال يف النارن الثاامن عشار               مبيضين )مهند            
     م       1218-    1211             ، يراف وشتاء   11-  12
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    ،)918                                                         ا صا   الفنية ملدرسة التصوار احمللية يف مصر يف العصر العثماين )                         فرغلي) أبو الحمد محمود   -
   م     1992-    1991      83                             ، اجمللة التار،ية املصراة، اجمللد   م(    1322-    1211   ىا/    1112
    ،)فن التصوار الشعيب املصري كمصدر للتقو  الفين،              د  ت الرموز يف                                غراب ) بهاء الدين يوسف تليفة                                             

    م      1211       ، مااو   88                                       دلة حبوث يف الرتبية الفنية والفنون، العدد 
    ،)دلة جامعة بابال، العلاوم                                                   األجرة كبيعتها ورورىا )دراسة منارنة يف الفنو ا سالمي(                  عبيد) ميري كاظم ،                         

   م     1211  ،  1        ، العدد   18               ا نخانية، اجمللد 
   ا جارة املنتهية بالتمليك بأجرة ثابتة: رور تطبينها يف املصار  ا ساالمية وبياان         لحاجي(،             عبد الصمد) ب                                                                        
    م      1211        ، اكتوبر 9                                              ، دلة الشارمة للعلوم الشرعية والنانونية، اجمللد      حكمها
    ،)1322                                        تطاااااور النناااااود املصاااااراة يف عصااااار األسااااارة العلوااااااة )                              عبػػػػػد الػػػػػرحمن )محمػػػػػود عبػػػػػاس أحمػػػػػد    -
   م     1229   (،   12                               دلة ا  اد العام لآلثارام العرب )      ىا(،    1811-    1112   م()    1921
    ،)دلااة حوليااات الاارتاث، جامعااة مخااتغاًل،                                   اللهجااات يف املوشااةات واألزجااال األندلخااية              عباسػػة )محمػػد ،                                  

   م     1229  ،  9              اةزا ر، العدد 
    ،)1  11                                   ، دلاة دراساات تار،ياة، دمشال، العاددان                                     املصطلةات املتداولة يف الدولة العثمانياة             عامر)محمود -
   م     1211        حزاران،   -            ،كانون الثاين   113

    ،)م    1931                      العدد األول  اةزء األول                ، دلة العصور                            مالمح من جتارة الكتو  يف ا سالم                     ساعاتي) يحيى محمود    
    ،)1312                                                          البنيااااة ا جتماعيااااة وا متصاااااداة حمللااااة باااااب املصاااالى )املياااادان( بدمشاااال )                   رافػػػػق )عبػػػػد الكػػػػريم    -
   م     1931        ، اونيو   11-  12               راا، العدد رمم                       دلة دراسات تارلية، سو      م(،    1312
  ،)،م     1211                     ، العدد األول والثاين،   11                      ، دلة جامعة دمشل، اجمللد                          رورة اآلير يف ألف ليلة وليلة               حمود) ماجدة   
    ،)امل متر العلمي الدويل                                           فن التصوار بم التشراخ ا سالمي وا بداع احلضاري                         الميزوري) محمد العروسي ،                    -  

    م      1211                                                       رؤاة معرفية ومنهجية  املعهد العاملي للفكر ا سالمي  األردن  -                   الفن يف الفكر ا سالمي
    ،)دلاة الرتبياة  م    1311                                           ا نكشااراة ودورىام يف الدولاة العثمانياة حا  عاام                             السامرائي) أحمد محمود علػو ،             

    م      1212     1        عدد   11            والعلم  دلد 
    ،)يتو، أركانااو، احلكمااة منااو ، شااروكو                           عنااد ا جااارة : تعرافااو ، مشااروع                               الرسػػيني ) عبػػد الػػرحمن بػػن محمػػد                               ،  

   م     1221      88                                            دلة  جامعة ا مام حممد بن سعود ا سالمية  العدد 
    ،)م     1212                         ، دلة امخيا  العدد األول                                                النزعة الفطراة يف الفن املصري يف النرن التاسخ عشر                     الرزاز) مصطفى فريد   
    ،)م     1992     1          العدد   11                   ، دلة الدارة  اجمللد       ثمانية                            الننود املتداولة يف الدولة الع                           الحريري ) محمد علي حسيني   
    ،)م(    1318-    1381   ىاا/    1888-    1188                                                  الننارل يف ظل الدولاة العثمانياة ودورىام يف باالد الشاام )               البودي )مازف   ،  

       1212     8          العدد   81                                                                             دلة جامعة تشران للبةوث والدراسات العلمية  سلخلة اآلداب والعلوم ا نخانية  اجمللد 
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   )دلااة جامعااة دمشاال    م(    1913-    1311                                       احلياااة الثنافياة يف دمشاال يف العصاار العثماااين )  ،             أحمػػد ) محمػػد ،                  
    م      1211                       العدد األول والثاين    11     اجمللد 

                 الرسائل العلمية:
    ،)البيناة ا طياة يف الفناو ا ساالمي وتطبيناهتاا يف احملااكم الشارعية بنطااع                               أبو جاموس) نبهاف سػالم مػرزوؽ                                                            

       1221                                        الشراعة والنانون، اةامعة ا سالمية يف غزة،                      ، رسالة ماجختار، كلية    غزة
    ،)رساااالة                                                  أحكاااام الااارىن يف الشاااراعة ا ساااالمية بااام النظرااااة والتطبيااال                              أبػػػو عقػػػل) توفيػػػق ابػػػراىيم موسػػػى ،        

   م     1223                                           ماجختار، كلية الدراسات العليا، جامعة ا ليل، 
    ،)دراساااة منارناااة بااام املاااقاىو                       الضااامان يف عناااد ا جاااارة،                                       التلمسػػػاني) أفنػػػاف بنػػػا محمػػػد عبػػػد المجيػػػد                       
   م     1993                                                                ، رسالة ماجختار، كلية الشراعة والدراسات ا سالمية، جامعة أم النرى،       األربعة
    ،)رسالة ماجختار، جامعاة النااىرة،                                  املشكاوات الزجاجية يف العصر اململوكي                         داوود)مايسة محمود محمد ،                               
   م     1911
    ،)رساالة ماجخاتار، كلياة احلناو  والعلاوم الخياساية،     عناود                               أثر نظراة الظرو  الطار ة على ال                زىرة ) بلقاسم ،                                             

    م      1218-    1218                       جامعة أكلي  حمند أوحلاج، 
    ،)شهادة الشهود ودورىا يف ا ثبات اةزا ي: دراسة منارنة بم التشاراخ اةزا اري والفرنخاي              صونيو )رغيس                                                                              ،  

    م      1212-   218 1                                                                رسالة ماجختار، كلية احلنو  والعلوم الخياسية، جامعة حممد ييضر بخكره،
    ،)رسالة ماجختار، جامعة                                                الوكالة التجاراة احلصراة يف الفنو ا سالمي والنانون                      عمر) أشرؼ رسمي أنيس ،                      

   م     1211                       النجاح الوكنية، نابل ، 
    ،)مدرسااة التصااوار يف مصاار يف العهااد العثماااين ماان يااالل تصاااوار                                 محمػػود ) أسػػماء حسػػين عبػػد الػػرحيم                                                  

   م     1223                                            ، رسالة دكتوراه، كلية اآلثار، جامعة الناىرة،   م(   322 1  -    1211    ىا/     1112-   918          املخطوكات )
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 اللوحات

: كتابات مؤرتة بعاـ 1لوحة رقم 
ـ( تشير للتعاقد على استئجار 1836ىػ/1252)

جزء من مخطوط ألف ليلة وليلة. مكتبة جامعة 
 . رقم الحفظ.Ma.V1.32 توبنجن 

 

  

: كتابات تشير لملكية الحاج أحمد الرباط 2لوحة رقم 
مكتبة ؛ الحلبي لهذا الجزء من مخطوط ألف ليلة وليلة

 معة توبنجن.جا

 ليلة ألف مخطوط. النعماف عمر الملك سيرة بداية9 2 رقم لوحة

 .توبنجن جامعة مكتبة. وليلة
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. ولده مع يتحدث النعماف عمر الملك9 3 رقم لوحة

 .توبنجن جامعة مكتبة. السابق المخطوط

. والتاجر الزماف نزىة وأتتو شركاف الملك9  4 رقم لوحة

   .توبنجن جامعة مكتبة. السابق المخطوط

. والسياؼ الزماف نزىة وأتتو شركاف الملك9 5 رقم لوحة

 .توبنجن جامعة مكتبة. السابق المخطوط

 المخطوط. .تحدثو والجارية النعماف عمر الملك9 6 رقم لوحة

   .توبنجن جامعة مكتبة.السابق

 مكتبة. السابق المخطوط. عمو وابنة الشاب9 7 رقم لوحة

 نجنتوب جامعة

 مكتبة. السابق المخطوط. الشرؾ ينصب الصياد9 8 رقم لوحة

 توبنجن جامعة
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، العجوز  مع يتحدث الملوؾ تاج الملك9 01 رقم لوحة
 توبنجن جامعة مكتبة. السابق المخطوط

. السابق المخطوط. بينهم والصندوؽ عبيد الثبلث9 00 رقم لوحة

   توبنجن جامعة مكتبة

 المخطوط. الجارية تكلم زبيدة ساال9 01 رقم لوحة

 توبنجن جامعة مكتبة. السابق

 دولتو وأرباب ووزيره المكاف ضو الملك9 02 رقم لوحة

 .توبنجن جامعة مكتبة. السابق المخطوط.

 

 

 المخطوط. المدينة من تارج ماكاف كاف9 03 رقم لوحة

 توبنجن جامعة مكتبة. السابق

وكاف ماكاف في يده : البدوي بيده السيف 15لوحة رقم 
 الترس.المخطوط السابق. مكتبة جامعة توبنجن.
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: كاف ماكاف راكب فرسو  وصباح 16لوحة رقم 
 معو.المخطوط السابق. مكتبة جامعة توبنجن.

: الملك ساساف وكاف ماكاف والبدوي 17لوحة رقم 
   صباح.المخطوط السابق. مكتبة جامعة توبنجن.

ة يتنادـ مع الشاب أبو الحسن. . : الخليف18لوحة رقم 
 المخطوط السابق. مكتبة جامعة توبنجن.

: كاف ماكاف وابنتو تمدحو. المخطوط السابق. 19لوحة رقم 
  مكتبة جامعة توبنجن

 

 : الملك كاف ماكاف داتل مدينة   بغداد.20لوحة رقم 

 المخطوط السابق. مكتبة جامعة توبنجن

 من تواص الملك رومزاف. :  بهراـ وافرنجي21لوحة رقم 

 المخطوط السابق. مكتبة جامعة توبنجن.
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المخطوط السابق.  . : تتمة الكتاب الثاني22لوحة رقم 
 مكتبة جامعة توبنجن

: عقد قراف ابنة الملك. مخطوط ألف ليلة وليلة. 23لوحة رقم 
   ـ17أو 16القرف  مكتبة جامعة مانشستر.

قعد في البستاف. مخطوط قصة : األعمى والم24لوحة رقم 
 ـ17أو 16شيماس الحكيم. مكتبة الدولة في برلين. القرف 

: الملك يتحدث مع شيماس. قصة شيماس 25لوحة رقم 
   الحكيم.  مكتبة الدولة في برلين

: تتويج االسكندر ذو القرنين. مخطوط 26لوحة رقم 
 ـ17 أو16االسكندر األكبر. مكتبة الدولة في برلين. القرف 

:. فوز ملك الهند يكاتب االسكندر ذو القرنين. 27لوحة رقم 
 مخطوط االسكندر األكبر. مكتبة الدولة في برلين
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: بيدبا وقد جلس على سرير الملك.مخطوط  28لوحة رقم 
 ـ.17أو 16كليلة ودمنة. مكتبة الدولة البافارية . القرف 

وط كليلة : التاجر والرجل يضرب بالطار. مخط29لوحة رقم 
   ودمنة. مكتبة الدولة البافارية.

: ميبلد السيدة العذراء. مخطوط ميامر 30لوحة رقم 
 ـ.1687العذراء. المتحف القبطي بالقاىرة. 

: نياحة السيدة العذراء. مخطوط ميامر العذراء. 31لوحة رقم 
  ـ.1687المتحف القبطي بالقاىرة. 

 

ئة. مخطوط البشائر : صورة المرأة الخاط32لوحة رقم 
 ـ .1689األربعة. المتحف القبطي بالقاىرة 

: فارس على جواده. مخطوط يضم مجموعة من 33لوحة رقم 
 ـ1696القصص المسيحي .الدار البطريركية بالقاىرة. 
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