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 :لخصالم

جدير بالذكر أنه وقع اختياري على دراسة نماذج لوقفيات مصاحف شريفة تخص معتوقات من األسرة العلوية؛ للعديد 
وتعد تلك الوقفيات على  ،لنشرها ودراستها من قبل -فيما أعلم –أنه لم يتطرق أحد من الباحثين  :من االعتبارات لعل أهمها
في مجال العمل الخيري،  شاركنمن عصر األسرة العلوية  أسماء لمعتوقات علىء حيث تلقي الضو  ؛درجة كبيرة من األهمية

التي نستطيع من خاللها التعرف على  البارزةدلة المادية إحدى األ وقفياتهنوتعد  .آنذاك ووقف المصاحف الشريفة في مصر
عة العالقة بينهن وبين الخديوي السالف خديوي إسماعيل، وطبيالمعتوقات  ابه نالمكانة االجتماعية واالقتصادية التي تمتع

 ذكره.
المستخدمة في  الفنية واألساليب الزخرفية قسيماتالتعرف على التنه يمكننا إيقف األمر عند هذا الحد فحسب، بل  وال

ة؛ مما والفنية للمصاحف الموقوف ثرية؛ للوقوف على القيمة األومدارسهم الفنية هاخطاطي عرف على، وكذلك التمصاحف الدراسة
االقتصادي الذي مكنهن و  االجتماعي، ، ووضعهنمكانة معتوقات الدراسة في المجتمع المصري آنذاك وصل إلىيفيدنا في الت

 .محمد عليأسرة عصر  معتوقاتدون غيرهن من  من وقف مصاحف خزائينية نفيسة
، والتحليل، واستقراء النصوص، : فقد اعتمد البحث على المنهج التاريخي القائم على الوصفأما عن منهج الدراسة

 على تحقيق أهداف الدراسة. -بمشيئة اهلل تعالى-وتحليل مضامينها؛ للوصول إلى نتائج قد تساعدنا 
معتوقات الخديوي إسماعيل في وقف المصاحف الشريفة على أفراد  إسهاموكان من أبرز نتائج هذا البحث أنها أثبتت 

مهرة تتلمذوا على أيدي كبار الخطاطين  اطينف نفيسة ومذهبة ُخطت بأيدي خطمالكة، فقد أوقفن مصاحمن العائلة ال
 العثمانيين آنذاك.

 الكلمات الدالة: 

 زخرفة الروكوكو ؛مصطفى وصفي ؛خوشيار هانم ؛معتوقة إسماعيل باشا ؛وقفية مصحف
Abstract: 

It is worth noting that I chose to study examples of the endowments of the Holy Qur’ans 

belonging to Ma’atoqa (freed) from the Alawite family. There are many considerations, perhaps 

the most important of which is that none of the researchers - as far as I know - has discussed its 

publication and study before, and these endowments are of great importance. Where it sheds 

light on the names of female detainees from the era of the Alawite family who participated in 

the field of charitable work, and the endowment of the Noble Qur’ans in Egypt at that time. 
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Besides, their endowments are considered one of the prominent material evidence through 

which we can identify the social and economic status enjoyed by the freed slaves of Khedive 

Ismail, and the nature of the relationship between them and the aforementioned Khedive.  

In addition, we can identify the artistic divisions and the decorative methods used in the 

Qur’an under study, as well as learning about its calligraphers and their art schools, to find out 

the archaeological and artistic value of the endowed Qurans. This is useful in figuring out the 

status of Ma’atoqa in the Egyptian society at the time, and their social and economic status, 

which enabled them to donate precious Khazine Qur’ans, of whom only they could do that 

from the era of the Muhammad Ali dynasty. 

As for the study method: the research relied on the historical method based on 

description, analysis, extrapolation of texts, and analysis of their contents. To reach results that 

may help us - God willing - to achieve the objectives of the study.  

One of the most prominent results of this research was that it proved the contribution of 

Ma’atoqa of Khedive Ismail in the endowment of the Noble Qur’an on members of the royal 

family, as they endowed precious and gilded copies of the Qur’an, written by skilled 

calligraphers who were apprenticed to the great Ottoman calligraphers at the time. 

Keywords:  
Qur’an Endowment, Ismail Pasha Ma’atoqa, Hoshiyar Qadin, Mustafa Wasfi, Rococo 

Ornament. 

 مقدمة:.ال1

ين محفوظين بالمكتبة المركزية شريف ينمصحف لمخطوطي ينتيتناول هذا البحث دراسة وقفي
مؤرخة بسنة األولى  ،التابعة لوزارة األوقاف المصرية بالسيدة زينب للمخطوطات اإلسالمية

 .(2256(، وبرقم حفظ )م1896هـ/1314) ، والثانية مؤرخة بسنة(2273، برقم حفظ )(م1885ه/1303)
إلقاء الضوء على دور المرأة المعتوقة في وقف المصاحف الشريفة على أفراد األسرة هدف هذه الدراسة ستوت

معتوقتين من ل االجتماعية واالقتصادية التعرف على المكانة، وكذلك في عهد الخديوي إسماعيلالمالكة 
 . معتوقات البالط الخديوي موضوع البحث

موضوع  – المصاحف الشريفة لوقفيات تحليلية مفصلة وصفية م دراسةهدف هذه الدراسة تقديستكما ت
األساليب الزخرفية  التقسيمات الفنية لصفحات البداية، وأيًضا من حيث الشكل: التعرف على -الدراسة

المستخدمة في تذهيب المصاحف الموقوفة موضوع الدراسة، فضاًل عن التعرف على خطاطي المصاحف 
الوقف التي  ومن حيث المضمون: تحليل أركان .ينهؤالء الخطاطل اجمالوصول إلى تر  الموقوفة، مع محاولة

طرق و  –صيغ الوقف  مكان الوقف، -موقوف عليهال -موقوفال –واقف التضمنتها وقفيات الدراسة من )
  وقفيات الدراسة. التعرف على األلقاب الواردة في فضاًل عن ،(اتتوثيق الوقفي
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 تساؤالت الدراسة:

عصر األسرة العلوية؟ وما الدور الذي  مصر في المرأة المعتوقة في العمل الخيري في تل شاركه
هل كان يحق للمرأة المعتوقة الوقف على أفراد األسرة المالكة؟ هل و لعبته في وقف المصاحف الشريفة؟ 

وهل اتخذت المصاحف الموقوفة تمثل نسًخا نفيسة؟ وهل ازدانت تلك المصاحف بالزخارف والتذهيب؟ 
أم تنوعت التصميم الزخرفي لفواتح مصاحف الدراسة الشكل التقليدي المتعارف عليه خالل العصر العثماني؟ 

ألقاب  على هل احتوت وقفيات مصاحف الدراسة وكذلك خواتيمها التقسيمات الفنية لتلك المصاحف؟
 ووظائف للرجال وللنساء؟

      عصر األسرة العلوية: المرأة ووقف المصاحف الشريفة في مصر خالل.2

ودأبت على المشاركة فيه طمًعا في األجر  ،في عمل الخير العصور التاريخية أسهمت المرأة عبر
شيدت األسبلة صدقة على و . 3المساجد والمدارس والمكتباتو  األربطة على2شاركت في الوقفف .1والثواب

 . 4أزواجهنو   ،أرواح أبنائهن

                                                           
وقفية وردقان خاتون الجهركسية عتيقة الخلفاء العباسية: دراسة "الربيدي، فاطمة يحيى زكريا، ومحمد محمود خلف العناقرة،  1

، 18 ـ، مجمجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب ،"م(1766هـ/ 1180في تغير جهات االستحقاق وطرق االنتفاع بالوقف سنة )
 .179 م،2021، نيسان 1ع
معجم م(، 1004هـ/395ابن فارس، أبو الحسن أحمد بن زكريا )ت : الوقف لغة: الحبس، ويرادفه التحبيس والتسبيل. انظر 2

؛ المّطرزى، اإلمام 135مادة وقف،  ،6جـ  د. ت، القاهرة: دار الفكر ، تحقيق وضبط: عبد السالم محمد هارون،مقاييس اللغة
، عبد ي، تحقيق: محمود فاخور يمعجم لغو  ،المُْغِرب فى ترتيب المعربم(، 1213هـ/610 أبو الفتح ناصر الدين )ت ياللغو 

   .366مادة وقف،  ،2جـ ت،. د ،مكتبة أسامة بن زيد حلب:الحميد مختار، 
شاركت المرأة في الوقف على األربطة والمساجد والمدارس والمكتبات بنصيب وافر، ومن أمثلتها على سبيل المثال وليس 

م(، وست الشام بنت أيوب 1183هـ/ 579ر: أم الخليفة الناصر العباسي التي أوقفت رباًطا في مكة المكرمة سنة )الحص
م( فقد أوقفت المدرسة الشامية البرانية، والمدرسة الشامية الجوانية في مدينة دمشق، وأم الحسين بنت قاضي 1217هـ/ 614)ت

م(، والسيدة فاضلة ابنة الشيخ أبو عبد اهلل محمد 1382هـ/ 784مكة سنة ) وقفت رباًطا فيأمكة شهاب الدين الطبري التي 
شمس الدين البكري الصديقي التي أوقفت على الجامع الذي أنشأته بالقرافة مجاوًرا لمقام والدها جميع ما تملك، ومما رتبته بهذا 

لكل يتيم منهم جراية وراتب، وكذلك السيدة آمنة بنت الجامع خمسة أطفال يتعلمون القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم، ورتبت 
األكرم بن وفا  ياألمير بشيرالتي أوقفت كل ما تمتلكه على القراء المعينين بالمدرسة الجوهرية، والسيدة أم الهدى ابنة الشيخ أب

قفت كتاب و ي بن عشري التي أالتي قامت بإنشاء زاوية بها جناح لتأديب األطفال وتعليمهم القراءة والكتابة، والسيدة أم عل
إسهام  "الحربي، دالل بنت مخلد، راجع: م(.1831هـ/ 1247القواعد وتحرير الفوائد البن الحنبلي على علماء الحنابلة سنة )

مكتبة الملك عبد  المدينة المنورة: ، ندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربيةالسعودية،"المرأة في وقف الكتب في منطقة نجد
المرأة المصرية قبل الحداثة مختارات من وثائق العصر عيسى، عبد الرازق،  ؛6، 4-3هـ، 1420محرم  27-25العزيز، 
 .72 -71 ،م2012هـ/ 1433، 7ع دار الكتب والوثائق القومية،  القاهرة: ، سلسلة "دراسات وثائقية"،العثماني
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 .6، ووقفها5ي لعبته النساء في نسخ المصاحف الشريفةعن الدور الكبير الذ فضالً 
 أحجامتناسبت و  ،للنساء نصيٌب طيٌب في العمل الخيري كانفنجد أنه فيما يخص العصر العثماني 

أوقاف نساء الشريحة  اءلتتضف، واالقتصادية مع طبيعة أوضاعهن االجتماعيةفترة الدراسة خالل  هنأوقاف
مع أوقاف نساء الشريحة الوسطى والشريحة العليا من نساء األمراء، مع مالحظة  الدنيا من المجتمع بالمقارنة

، ازدياد حجم بعض أوقاف نساء الشريحة الوسطى في بعض األحيان عن أوقاف نساء الطبقة الحاكمة
ولم يكن الوقف مقتصًرا على فئة  .7والغالب تناسب حجم الوقف مع الوضع االجتماعي واالقتصادي للواقفة

                                                                                                                                                                                           
على أرواح أبنائهن، وأزواجهن، منها: سبيل أم  م( صدقةً 19/ هـ13كانت معظم األسبلة التي أنشأتها النساء في القرن ) 4

م(، 1862هـ/ 1279م(، وسبيل مدفن أم إلهامي باشا )1862هـ/ 1279م(، وسبيل مصطفى فاضل )1853هـ/ 1270حسين )
أبو طربوش، محمد  انظر: م(.1865هـ/ 1282م(، وسبيل أم خليل أفندي )1864هـ/ 1281وسبيل أم أحمد رفعت باشا )

 .547م، 2020دار الوفاء،  اإلسكندرية: أسبلة القاهرة في القرن التاسع عشر دراسة أثرية فنية،اشم إسماعيل، ه
ريخ أسماء الكثير من النساء ذكرت لنا كتب التراجم والتا ، فقدفي مجال نسخ المصاحف الشريفة لنافست المرأة المسلمة الرج 5

المثال وليس الحصر: فضل موالة أبي أيوب أحمد بن محمد، كتبت مصحًفا  منهن على سبيل ،ي برعن في هذا المجالئالال
في مكتبة جامع القيروان، والبهاء بنت األمير عبد الرحمن بن الحكم بن هشام، من نساء  اً م(، محفوظ907هـ/ 295جلياًل سنة )

مصاحف الشريفة، ودرة الكاتبة، من م(، كتبت العديد من ال1009هـ/ 400م(، وعائشة القرطبية )ت10هـ/ 4قرطبة في القرن )
م(، وباِدشاه 1019هـ/ 410كتبت مصحًفا شريًفا، تاريخ وقفه ) ،النساخ المشهورين باألندلس، من نساخ القصر الصنهاجي

م(، وفاطمة بنت 1295هـ/ 695توفيت بعد سنة ) ،خاتون بنت محمد بن حميد تابنكو، كتبت بخطها الكثير من المصاحف
م(، كتبت بخطها ربعة شريفة، وزينب بنت أحمد بن عبد الرحيم المقدسية، المعروفة ببنت 1330هـ/ 731)ت  القاسم البرزالي
هـ/ 1172م(، وُدّرة هانم والدة السلطان العثماني محمود خان، فقد كتبت بيدها مصحًفا شريًفا )1339هـ/ 740الكمال )ت 

م، 1939هـ/ 1358، القاهرة: مكتبة الهالل، دابهآالخط العربي و  تاريخالكردي، محمد طاهر بن عبد القادر، راجع: م(. 1758
(، 2م، هامش رقم )1968هـ/ 1388مكتبة النهضة،  بغداد: ،مصور الخط العربي؛ زين الدين، ناجي، 300، 298 -297
باس، ظمياء ؛ ع91، 4ـمؤسسة الرسالة، ، د.ت،  بيروت: ،أعالم النساء في عالمي العرب واإلسالمكحالة، عمر رضا،  ؛337
؛ جانودي، محاسن، 146 -143م، 1986هـ/ 1407سنة ، 4، ع 15 ـ، العراق، مجمجلة المورد، "نساء خطاطات" محمد،

م، 2014، 71.، عمجلة آداب البصرة ،"يرائدات الكتابة وفن الخط العربي منذ عصر الرسالة وحتى نهاية العصر العثمان"
مجلة العلوم الشرعية واللغة  ،"عناية المرأة بالمصاحف الشريفة الدور والمجاالت"، ؛ الهدب، مها بنت عبد اهلل220، 218
، 20م، 2020هـ/ أغسطس 1441، ذو الحجة 10، جامعة األمير َسطَّام بن عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، ع العربية

39- 43 ،45.   
هـ/ 3بالد المسلمين، ما يلي: مصحف فضل موالة أبي أيوب )قمن أبرز المصاحف التي أوقفتها النساء، وذاع صيتها في  6
أوقفت مصحًفا  م(، فقد1023هـ/ 414م(، فقد وقفته على القراء، ومصحف السيدة بنت المنصور بن يوسف الصنهاجي )ت 9

ن، وبرتفينال على جامع مدينة القيروان، ومصحف فاطمة الحاضنة، فقد أوقفت أيًضا مصحًفا شريًفا على جامع مدينة القيروا
م(، والدة السلطان العثماني عبد العزيز خان بن محمود خان، كانت تمتلك مصحًفا ثميًنا ضمن 1882هـ/ 1300سلطان )

 ؛(10205مقتنياتها، وأهدته إلى جامع اإلمام األعظم أبي حنيفة، والمصحف معروض في مكتبة األوقاف العامة ببغداد برقم )
 .53 -49 عناية المرأة،الهدب،  انظر:

 .71 المرأة المصرية،عيسى،  7



 

   م(2023) 1العدد24املجلد مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب
  

  

279 | DOI 10.21608/jguaa.2022.139432.1251   أماني محمد طلعت إبراهيم خلف 

 

أوقاف  كذلك، و 8نة من النساء فهناك أوقاف للمسلمات من كافة الفئات، وهناك أوقاف لنساء أهل الذمةمعي
في العمل الخيري في  المعتوقة إحدى الدالالت على إسهام المرأة 9وتعد وثيقة وردقان خاتون ،للمعتوقات

 .10مصر في العصر العثماني
وقف  لم يقتصرو  ،في وقف المصاحف الشريفةًرا كبيًرا دو  في عصر األسرة العلوية المرأة هذا؛ وقد لعبت

والنساء والسالطين واألمراء والوالة والقضاة، وطالب على فئٍة معينٍة من الناس، بل شمل الرجال  المصاحف
في وقف المصاحف الشريفة للقراءة فيها على  نساء األسرة المالكةفشاركت  .11وخاصتهم العلم، وعامة الناس،

في وقف المصاحف الشريفة على أرواح  فترة الدراسة خالل المرأة المعتوقة كما شاركت. 12نأرواح أزواجه
موضوع  – مصاحف خزائينية نفيسة ومذهبة13خديوي إسماعيللل تانمعتوق تافقد أوقف ،األسرة المالكة من هنِتقِ مع

 بالدراسة والتحليل، فيما يلي: -بمشيئة اهلل تعالى –وهذا ما سنتعرض له  -البحث
 
 
 

                                                           
 .72 المرأة المصرية،عيسى،  8
تعود وثيقة الوقف هذه إلى خوند وردقان خاتون الجهركسية معتوقة المرحوم جانم السيفي المعروفة بعتيقة الخلفاء العباسية.  9

مساجالت تغير جهات استحقاق الوقف كانت من النساء الثريات ذوات المكانة الرفيعة. تؤرخ وثيقة الوقف الخاصة بها إلى 
 وانتقاله من جهة ناظر الوقف إلى جهة فقراء دير ماري فرنسيس في مدينة القدس، ودير ماري فرنسيس في مدينة القاهرة.

 .181 -179  ، وقفية وردقان،الربيدي راجع:
 .179 وقفية وردقان،الربيدي،  10
 .49 عناية المرأة،الهدب،  11
م(؛ من أجل القراءة فيه 1895هـ/ 1313افت خانم على روح زوجها الخديوي إسماعيل مصحًفا شريًفا سنة )أوقفت السيدة جشم  12

دراسة أثرية فنية لمخطوط "، خلف، أمانى محمد طلعت إبراهيمراجع:  على روح الخديوي إسماعيل المدفون في جامع الرفاعي.
مجلة االتحاد العام  ،"م(1451هـ/ 855تركيبي اليزدي مؤرخ بسنة )مصحف نادر ينشر ألول مرة للخطاط الفارسي محمد الحكيم ال

 .464، 447م، 2022، 1.، ع23 ـ، مجلآلثاريين العرب
هو إسماعيل باشا بن إبراهيم باشا بن محمد علي باشا الكبير، وهو الخامس ممن تولى الحكم من العائلة المالكة، وأول من ُلقب 13

م(، وتولى الحكم في 1830هـ/ 1245بالجمالية بالقاهرة في اليوم السابع عشر من شهر رجب  ) بالخديوي. ولد في دار المسافرخانة
م(، وله من العمر 1895هـ/ 1313مارس سنة ) 6م(، وتوفي باآلستانة في 1862هـ/ 1279اليوم السابع والعشرين من شهر رجب )

مذكراتي شفيق، أحمد، : . انظرلمزيد من التفاصيل فاعي.فحملت جثمانه إلى مصر ودفنت في مدفن العائلة بمسجد الر  ،عاًما 65
تقويم النيل وأسماء من تولوا أمر مصر  ؛ سامي، أمين،47 -21، 1م، 1934هـ/ 1352مطبعة مصر،  القاهرة: في نصف قرن،

-1279ومدة حكمهم عليها ومالحظات تاريخية عن أحوال الخالفة العامة وشئون مصر الخاصة عن المدة من غضون سنة )
؛ الزركلي، خير 442 -441 ،439، 3، 2 ـم، مج1936هـ/ 1355دار الكتب المصرية،  القاهرة: م(،1872 -1863هـ/ 1289
دار العلم للماليين،  ، بيروت:5ط ،األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقينالدين، 
م، 1994، 2دار الغرب اإلسالمي، طم الشرقية في المائة الرابعة عشرة الهجرية، األعال؛ مجاهد، زكي محمد، 308، 1م، 1980

 .60-49، 1مؤسسة هنداوي د.ت،  القاهرة: تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر،؛ زيدان، ُجرجي، 19، 1
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 الدراسة الوصفية:.3

 :(1وقفية رقم ).1.3

 مواصفات الوقفية:
 سطًرا 13 عدد األسطر

 األسود نوع المداد
 14نسخ نوع الخط

 (م1885هـ/1303شوال سنة ) 5 تاريخ تحريرها
 دالرم معتوقة الخديوي إسماعيل الواقف

 مصحف شريف الموقوف
 ل باشاوقف على روح  والدة الخديوي إسماعي الموقوف عليه

 تربة خوشيار هانم والدة الخديوي إسماعيل بمسجد الرفاعي مكان الوقف
التابعة لوزارة األوقاف المصرية المكتبة المركزية للمخطوطات اإلسالمية  مكان الحفظ

 بالسيدة زينب
 2273 رقم الحفظ

 (3، 2، 1( )لوحات أرقام 5، 4، 3، 2، 1)أشكال أرقام  األشكال واللوحات
 قفية:نص الو 
 أوقفت وسبلت هذا المصحف الشريف لوجه اهلل -1

 تعالى دالرم معتوقت الخديوي األعظم عزيز -2

 مصر إسماعيل باشا األفخم إلى روح والدته -3

 سكنهاأالعزيزة الست المرحومة جنتمكان  -4

 ا ال يباعي  اهلل الجنان وقًفا صحيًحا شرع -5

 وال يرهن فمن بدله بعدما سمعه -6

 ونهفإنما إثمه على الذين يبدل -7

 إن اهلل سميع عليم وجعلت -8

                                                           
ه صغيرة بها طابع المرونة التي حروف ،ألن الكتاب كانوا ينسخون به المصاحف الشريفة ؛ُسمي بالنسخ ،أحد األقالم الستةهو 14

ن وضوحه وسهولته مع تناسق حروفه جعلته خامة مناسبة لكتابة  تكسب الخطاط السرعة في كتابتها عكس الكوفي والثلث، وا 
حرفنا العربي وأعالمه ؛ سرحان، أحمد عبد اهلل، 99 ،تاريخ الخطالكردي، : راجع  ؛المصاحف الشريفة. لمزيد من التفاصيل

 .106 -103م، 1989دار البيادر ،  الجيزة: ،ر التاريخالعظام عب
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 مقره في تربة المرحومة -9

 بجوار السيد أحمد -10

 الرفاعي قدس اهلل -11

 سره أمين -12

 1303ل سنة  5في  -13

 م    م -14

 :(2وقفية رقم ).2.3

 مواصفات الوقفية:
 سطًرا 13 عدد األسطر

 األسود نوع المداد
 15إجازة  نوع الخط

 (م1896هـ/1314يوم السبت غاية محرم سنة ) تاريخ تحريرها
 معتوقة الخديوي إسماعيل رمز عاشق الواقف

 مصحف شريف الموقوف
 وقف على من ينتفع به من المسلمين الموقوف عليه

 مدفن الخديوي إسماعيل بمسجد الرفاعي مكان الوقف
التابعة لوزارة األوقاف المصرية  المكتبة المركزية للمخطوطات اإلسالمية مكان الحفظ

 بالسيدة زينب
 2256 الحفظ رقم

 (6، 5، 4( )لوحات أرقام 10، 9، 8، 7، 6)أشكال أرقام  األشكال واللوحات
 

                                                           
ألن الخطاط  ؛ُعرف باإلجازةو  ،التوقيع: أحد األقالم الستة. وهو في واقع األمر متولد من قلمي الثلث والنسخ خط اإلجازة أو 15

اإلجازة من أساتذة الخط المعلم كان يكتب به لتلميذه اإلجازة التي تخّوله حّق امتهان الخط. وقد حرص القدامى على حصول 
حتى ولو كانوا في مناطق بعيدة عنهم ولو بطريق المراسلة. وتتميز حروف هذا الخط بأنها حروف ذات ألفات مشعرة بتشعيرات 

؛ سرحان، حرفنا العربي، 107 ، تاريخ الخط،الكردي: انظر ،لمزيد من التفاصيل ،وس الحروف القائمةؤ مقوسة في بداية ر 
هـ/ 1438دار الكتب العلمية،  بيروت: تاريخ الخط العربي عبر العصور المتعاقبة،عبد العزيز حميد،  ؛ صالح،122 -121

 ؛استخدم خط التوقيع كذلك في كتابة خواتيم المخطوطات، وكذلك كتابة وقفيات المصاحف الشريفة، 215 -214، 2م، 2017
 .270م، 2019، 14.، ع14 ـ، مجمجلة أبجديات ،"عادراسة تاريخية وفنية لخطي التوقيع والرق"منصور، نصار، انظر: 
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 نص الوقفية:
 وقفت وحبست وتصّدقت بهذا المصحف الشريف الست -1

 رمز عاشق على من ينتفع به من المسلمين وجعلت مقره -2

 مدفن معتقها الخديوي األسبق إسماعيل باشا الكائن -3

 ا ال يغيرروسة وقًفا صحيًحا شرعي  بمسجد الرفاعي بمصر المح -4

 ل وال ُيرهن وال يورث فمن بّدله أو غيره أو منعهوال ُيبدَّ  -5

 نتفاع به فعليه لعنة اهلل والمالئكة والناسمن اال -6

 ال يقبل اهلل منه صرًفا وال عداًل تحريًرا في يوم السبت،أجمعين  -7

 ةالموافق غاية محرم الذي هو من شهور سنة أربع عشرة وثلثمائ -8

 وألف من هجرة من له المجد والعز والشرف سيدنا محمد -9

 صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليًما -10

 وكفى وسالم على عباده الذين -11

 . اصطفى م -12

 الدراسة التحليلية:.4

، ساعدت في تأكيد بعض الحقائق قيمةعلى معلومات تاريخية  -موضوع الدراسة –احتوت الوقفيات 
؛ فنستطيع من تضمنت وقفيات الدراسة ألقاًبا فخرية، وأخرى وظيفيةكما  ،ض اآلخرالتاريخية، وحسم البع

التي ذكرتها الدراسات والمصادر ونؤكد بعض الحقائق التاريخية  ،أن نثبت سالفة الذكرالالوقفيات  خالل
 –ض ؛ لذا سوف أتعر لبعض اآلخر من ناحية أخرىمن ناحية، وأن ُنميط اللثام عن ا التاريخية المتاحة

 وذلك، من حيث الشكل والمضمون –موضوع الدراسة  –إلى دراسة وتحليل الوقفيات  –بمشيئة اهلل تعالى 
 :على النحو التالي

 .صيغة الوقف.1.4

 .الواقف.2.4

 .الموقوف.3.4

 األشكال الزخرفية والتقسيمات الفنية الفتتاحية المصاحف..4.4

 توقيعات الخطاطين..5.4

 التذهيب..6.4

 .قوف عليهالمو .7.4

 .مكان الوقف.8.4
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 .الوقفية توثيق.9.4

 .األلقاب الواردة.10.4

  صيغة الوقف:.1.4

 16صريحة ألفاظ عبارة عن الوقف، وهي لىع تدل كلماتباستخدام  -موضوع الدراسة-قامت الواقفات 
. (4، 1( )لوحات 6، 1)أشكال ككلمة )تصدقت(  17، وألفاظ كنائية(أوقفت، ووقفت، وحبست، وسبلت) مثل

ال يرهن، أ، و 18ُيبدل ُيغير الوقف أو أما عن الشروط الخاصة بصيغة الوقف، فقد نصت إحدى الوقفيات بأال
َفَمْن َبدََّلُه َبْعَد َما َسِمَعُه َفِإنََّما ِإْثُمُه َعَلى الَِّذيَن "االستعانة باآلية القرآنية ب التأكيد على ذلك يورث، مع أو

 ".[181َسِميٌع َعِليٌم" ]البقرة:  ُيَبدُِّلوَنُه ِإنَّ اللَّهَ 
 قف:االو .2.4

 لم الخديوي إسماعيلمعتوقات  من )دالرم، ورمز عاشق( لواقفات هنوقفيات الدراسة أسماء  ضمنتت
طالع على بعض وهي تفيد الباحثين في التاريخ الحديث في اال -فيما أعلم –تشر إليهن المصادر التاريخية 

 . أسمائهن
( على حقيقة ما رددته المصادر 1( )شكل 1( )لوحة 1رقم )على الوقفية  19رميدل ورود اسم دالو 

أغلبهن من أصل جركسي، وكنَّ ُيشترين من بعض األتراك الذين  كان الجواري البيضاوات أنمن التاريخية 

                                                           
أركان الوقف وشروطه "محمد، السيد محمد رافع يونس، : راجع ،لمزيد من التفاصيل عن األلفاظ الصريحة في صيغة الوقف 16

 .148 -147م، 2009، 40، ع11ـ، مجمجلة الرافدين للحقوق ،"دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي والقوانين العربية
 .148 أركان الوقف،محمد، : انظر ؛لمزيد من التفاصيل عن األلفاظ الكنائية، ومذهب الفقهاء في شأنها 17
 غيرهما منالتغيير والتبديل: هما شرطان من الشروط العشرة التي يشترطها الواقفون في وثائق وقفهم، وينفرد هذان الشرطان عن  18

التغيير إذا شرطه الواقف، كان له الحق في تغيير شروط وقفه بدون حدود حتى  ويرى بعض العلماء أن ،الشروط بكونهما أعم منهم
 يمكنه أن يغير الوقف األول في إنشائه وشروطه، وينشئ وقًفا على وجه آخر، وخالفهم في ذلك الرأي البعض اآلخر من العلماء

لًبا تغيير طريقة االنتفاع باألعيان الموقوفة كأن أما التبديل فيقصد به غا ،أن التغيير يقصد به تغيير مصارف الوقف الذين يرون
فيجعلها لالستغالل عن طريق اإليجار على سبيل المثال، ويوزع حاصل اإليجار على  ،تكون معدة لسكنى الموقوف عليهم

؛ الخولي، 122م، 1998هـ/ 1419دار الشروق، القاهرة: األوقاف والسياسة في مصر،غانم، إبراهيم البيومي، ؛ راجع: المستحقين
 .37 -36، 32دار الثقافة، د.ت،  اإلسكندرية، ،االستبدال واغتصاب األوقاف دراسة وثائقيةجمال، 

وُيراد بها ما يريح القلب سواء كان جمااًل أو  ،دالرم: صفة مركبة فارسية من )دل( وتعني القلب، و)آرام( وتعني المريح 19
وقد تأتي كناية عن المرأة المدللة والجذابة والمحبوبة، أو  ،وتهدئة النفس كمااًل، أو كل ما يتسبب في راحة القلب والبال،

وذكرها حمد اهلل المستوفي القزويني في كتابه )تاريخ گزيده( كونها جارية للملك الساساني بهرام گور، والتي ذاع  ،المعشوقة
رم المطربة( لكن ُيعتقد أن جميع هذه األسماء صيتها في الُحسن والجمال، وذكرها سعيد نفيسي في شرح أحوال الرودكي بـ )دال

مأخوذة من صفات تعود إلى تلك الجارية التي  ذكرها الشاعر )الفردوسي( أن اسمها )آرزو( وتعني األمنية، وورد في األدب 
عليه، الفارسي عدة روايات عن قصة بهرام گور مع جاريته وقت خروجه إلى الصيد واصطحابه لها، ثم يغضب منها لجرأتها 



 مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب م(  2023) 1العدد24املجلد

 

 284 ) 319 -275 ( |وقفيتان ملصحفين شريفين ملعتوقتين للخديوي إسماعيل
 ج

ن كانوا يأتون بهن صغار السن، ويربونهن ويعلمونهن ثم يبيعونهن للسرايات واألثرياء، وكانت الكثيرات م
هؤالء الجواري يشتريهن أفراد العائلة الخديوية، وكبار المسئولين األتراك والتجار األثرياء ليصبحن محظيات، 

، 20وبمرور الوقت اندمج هؤالء الجواري ضمن أفراد الحريم، وصار بعضهن زوجات أو قريبات لمشتريهن
ة، باإلضافة إلى معتوقات لألثرياء وأصبح البعض اآلخر منهن زوجات ومستولدات ومعتوقات للعائلة الخديوي

    .21وأعيان البالد
 الموقوف:.3.4

 في المكتبة المركزية للمخطوطات اإلسالمية انمحفوظ، نين شريفيجدير بالذكر أنه تم وقف مصحف
برقم  م(، ومحفوظ1879هـ/ 1296، أولهما مؤرخ بسنة )التابعة لوزارة األوقاف المصرية بالسيدة زينب

( ورقة، بمقاس 443يتألف من )و ، ( 3، 2( )لوحات 5، 4، 3، 2( )أشكال 1رقم  )المصحف (2273)
، مع مراعاة التشكيل بنفس لون ( سطًرا. مكتوب بالمداد األسود بخط النسخ15سم، وبمسطرة ) 20×28

وأماكن نزولها، وعدد آياتها، ونفذت  ،أسماء السور، واستعمل المداد األبيض في كتابة المداد السابق
 .22مات الخاصة بالوقف الجائز والممنوع فوق رؤوس اآليات بالمداد األحمرالعال

                                                                                                                                                                                           

ففي شاهنامة الشاعر الفردوسي يرد ذكرها وكانت تدعى )آزاده( وأصلها من بالد الروم، وكانت تعزف الموسيقى، أما في 
مثنويات الشاعر نظامي الكنجوي )هفت پيكر( أي )العروش السبعة(، فهذه الجارية اسمها )فتنة( وكانت كذلك تعزف 

وذكر الشاعر  ،أن هذه الجارية اسمها دالرم وأن أصلها من بالد الصين الموسيقى، لكن الشاعر أمير خسرو دهلوي يذكر
دهخدا، علي اكبر انظر:  ؛إن أصلها صيني وأن الجارية اسمها دالرم ،اإليراني أمير خسرو دهلوي حكايتها مع بهرام گور قائاًل 

، انتشارات دانشگاه تهراني، و دكتر سيد جعفر شهيد ،، زير نظر دكتر محمد معين2، چاپ  7جلد  ، لغتنامه دهخدا،
حسن، يک داستان و چهار روايت )مقايسه داستان بهرام گور در شکارگاه ، يذو الفقار  ؛11002-11001هـ.ش،  1377

، هشت ؛ دهلوی، امير خسرو 52-31 ،هـ.ش 1385، زمستنان 14 ۀدر چهار منظومه(، فصلنامه پژوهشهای ادبی، شمار
 .48 -47م،  1972خار، انتشارات دانش، مسکو جعفر افت ۀبا تصحيح ومقدم بهشت،

المركز  القاهرة: ، ترجمة وتقديم: هالة كمال،نساء مصر في القرن التاسع عشرتاكر، جوديث، ؛ 86، 1 مذكراتي،شفيق،  20
 .376 ،م2008القومي للترجمة، 

مجلة الفنون واألدب وعلوم  ،"األوضاع االجتماعية للرقيق في مصر في القرن التاسع عشر"، إبراهيم، نبراس خليل 21
 .84م،2020، أكتوبر، 59ع ، العراق، نسانيات واالجتماعاإل
ويعد الوقف  ،هي عالمات الوقف واالبتداء في قراءة القرآن الكريم لتحقيق أمن اللبس بين اآليات القرآنية، وتوضيح معانيها 22

 ،قراءة أو الكالم؛ ألن نفسه ينقطع، فالبد له من وقفة لالستراحةفي القراءة والكالم؛ ألن القارئ ال يستطيع أن يواصل ال اضروري  
ولذلك قال ابن األنباري: " ؛ في قراءة القرآن الكريم؛ ألن الوقف فيه ضروري، فالبد من إتقان قيوده ومواضعه اويبدو ذلك بينً 

د الحروف ومعرفة الوقف. للوقف أنواع من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف واالبتداء فيه"، وقيل: إن ترتيل القرآن هو تجوي
عديدة، ولعل أهمها هي: الوقف التام: هو الذي يحسن الوقف عليه واالبتداء به، وال يتعلق ما بعده به، وال يتعلق هو بما بعده، 

الوقف والوقف الحسن: هو ما يحسن الوقوف عليه وال يحسن االبتداء بما بعده. وهي: ج )عالمة الوقف الجائز(، ص )عالمة 
السيوطي، أبي الفضل عبد راجع:  الجائز(، ك )عالمة الوقف الكافي(، م )عالمة الوقف الالزم(، ال )عالمة الوقف الممنوع(.

تحقيق: محمد أبو الفضل تقان في علوم القرآن، اإل، م(1505/هــ911الرحمن بن أبي بكر الخضيري المصري الشافعي، ت)
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( ، 6، 5( )لوحات 10، 9، 8، 7( )أشكال 2( )المصحف رقم 2256وثانيهما محفوظ برقم سجل )
( سطًرا. مكتوب بمداد أسود 15سم، وبمسطرة ) 31×46( ورقة، بمقاس 299وحالته متوسطة. يتألف من )

المداد األبيض في كتابة عناوين السور. ويبدو أن خطاط الدراسة قد أتقن تعلم مواضع  بخط النسخ، واستعمل
حيث وضع فوق بعض كلمات اآليات القرآنية بالمداد األحمر حروف ؛ الوقف واالبتداء في القرآن الكريم

 م.واشتمل المصحف على عالمات الشكل واإلعجا ،شير إلى عالمات الوقف في مخطوط الدراسةصغيرة تُ 
أيًضا ، و صفحتي البداية لمصحفي الدراسةوفيما يأتي دراسة لألشكال الزخرفية والتقسيمات الفنية ل

 توقيعات الخطاطين بمجموعة الدراسة:
 فتتاحية المصاحف:ال والتقسيمات الفنية الزخرفيةألشكال ا.4.4

 طرازين:البداية بالمصاحف الموقوفة، وفًقا ل لصفحتي الزخرفية شكاليمكننا تقسيم األ

 الطراز األول )الشكل التقليدي(:.1.4.4

 ؛مؤطر بإطار ذهبي، ومحدد بمداد أسود شكل مستطيل داخلُكتب النص القرآني بصفحتي البداية 
والشائعة  هذا الشكل من األشكال المألوفة دويع .(5( )لوحة 8، 7( )أشكال 2رقم )في المصحف  وذلك

 لعصرث كثر ظهوره طوال الفترة العثمانية بالقاهرة منذ بداية افي مصاحف العصر العثماني، حي االستخدام
ومن أمثلة المصاحف العثمانية المنفذ بها الشكل المستطيل، على  .23العثماني وحتى عصر األسرة العلوية

، محفوظ بمتحف قصر م(1588هـ/ 997مصحف عثماني، مؤرخ بسنة )سبيل المثال وليس الحصر: 
هـ/ 1089(، ومؤرخ بسنة )18051حف محفوظ بمتحف الفن اإلسالمي، برقم )ومص. 24(276المنيل، برقم )

محفوظ بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة، برقم م(، 1788هـ/ 1203ومصحف مؤرخ بسنة ) .25م(1678

                                                                                                                                                                                           

؛ الحموز، عبد 261 -230 ،1رشاد، د. ت،جوزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإل ،المملكة العربية السعودية إبراهيم،
وقد استخدمت عالمات  ؛17 -13م، 1992دار عمار،  عمان/ األردن، فن الترقيم في العربية أصوله وعالماته،الفتاح أحمد، 
(، ومؤرخ بسنة 282متحف قصر المنيل برقم ): مصحف شريف محفوظ في د من المصاحف العثمانية، منهاعديالوقف في ال

م(، محفوظ بمكتبة الملك عبد العزيز، 1860هـ/ 1276م(، كما استعملت في مصحف شريف مؤرخ بسنة )1564هـ/ 972)
، 372م، 2002دار القاهرة،  القاهرة: فن التذهيب في المصاحف األثرية، شادية الدسوقي، عبد العزيز،انظر:  ؛(2591برقم )
دار القاهرة،  القاهرة: خط وتذهيب وزخرفة المصحف الشريف دراسة أثرية فنية،غول، محمد فراج محمد محمد، ؛ ال374

 .117، 113م، 2019
 .105 ،فن التذهيب ،عبد العزيز23
 .105 ،فن التذهيب ،عبد العزيز24
 .106 ،فن التذهيب ،عبد العزيز25
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م(، محفوظ بمكتبة الملك عبد اهلل بن عبد العزيز، 1699هـ/ 1111ومصحف مؤرخ بسنة ) .26(18142)
 .27(2603برقم )

ياتها بالمداد األبيض على مهاد ذهبي في شريط زخرفي آوين السور، وأماكن نزولها، وعدد عنا تُسجل
، 28، جاء على شكل مستطيل، قد أحاطه الفنان بإطارات مزخرفة بجدائل وضفائرأعلى وأسفل النص القرآني

في شكل  . من المصاحف المسجل بها بيانات السورباللون األحمر واألصفر، واألخضر، والبنفسجي ةمنفذ
م(، محفوظ بمتحف الفن 1797هـ/ 1212مؤرخ بسنة )مستطيل، مؤطر بإطار مجدول: مصحف عثماني 

م(، محفوظ بمتحف قصر 1825هـ/ 1241ومصحف مؤرخ بسنة ) .29(18148اإلسالمي بالقاهرة، برقم )
ن عبد م(، محفوظ بمكتبة الملك عبد اهلل ب1830هـ/ 1246ومصحف مؤرخ بسنة ) .30(244المنيل، برقم )

 .31(2596العزيز الجامعية، برقم )
 ويالحظ أنه .مفصصة عقودٌ ( 5( )لوحة 8، 7( )أشكال 2البداية في المصحف رقم ) يويتوج صفحت

تنوعت في أشكالها، وطرق تنفيذها، و استخدمت العقود المفصصة في زخرفة المصاحف العثمانية، 
، ومؤرخ م(5محفوظ بدار الكتب المصرية، برقم )صفحتا البداية بمصحف عثماني، ومواضعها، ومن أمثلتها: 

وُنفذ العقد المفصص بصفحتي النهاية بمصحف عثماني، محفوظ بمتحف كلية  .32م(1591هـ/ 1000بسنة )
وأيًضا بصفحتي البداية بمصحف عثماني،  .33م(18هـ/ 12(، ومؤرخ بسنة )17اآلثار، جامعة القاهرة، برقم )

صفحتي البداية بمصحف بو  .34(254وظ بمتحف قصر المنيل، برقم )، محفم(1828هـ/ 1244مؤرخ بسنة )
 .35(531م(، محفوظ بمكتبة الملك عبد اهلل بن عبد العزيز، برقم )1854هـ/ 1270عثماني مؤرخ بسنة )

                                                           
 .106 ،فن التذهيب ،عبد العزيز26
 (.19، ) لوحة 685 ،50الغول، خط وتذهيب، 27
ظهرت زخرفة الجدائل في العديد من المصاحف العثمانية، حيث استخدمت في تحديد األطر الخاصة بأغلفة بعض  28

المصاحف، ومنها ما ُحددت بها بعض التقسيمات الزخرفية بصفحات البداية في بعض المصاحف الشريفة، ومنها ما استعمل 
ة لكتابة عناوين السور، وأعدادها، وأماكن نزولها، باإلضافة الستخدامها داخل بعض كإطار زخرفي لألشرطة األفقية المخصص

 .466الوحدات الزخرفية الخاصة بعالمات تقسيم المصاحف ؛ الغول، خط وتذهيب، 
 (.29) لوحة  ،فن التذهيب ،عبد العزيز29
 (.32) لوحة  ،فن التذهيب ،عبد العزيز30
 .705، 85، 81 ،خط وتذهيب الغول،31
 .347 ،فن التذهيب ،بد العزيزع32
 .349 ،فن التذهيب ،عبد العزيز33
 .350 فن التذهيب، ،عبد العزيز34

 .464، 103 ،خط وتذهيب الغول،35
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   :36(العثماني طراز الروكوكوالطراز الثاني ).2.4.4

 م(17هـ/ 11) األول من القرن اإليطالي قوته في فرنسا بشكل خاص في النصف37بلغ تأثير فن الباروك
وكذلك عند ذهاب عدد من الفنانين  ،إلى فرنسا مثل رومانيلي وستيفانو يوناإليطال ونه الفنانتوجَّ  أن بعد

خاصة أعمال المعماري اإليطالي بيترو دي  ،وتأثرهم بالعديد من األعمال المعمارية هناك ،الفرنسيين إلى إيطاليا
وطلب منه  م(،1665 هـ/1076) ك لويس الرابع عشر برنيني إلى باريس في عاموبعد هذا دعا المل ،كورتونا

فقد كان هناك رد فعل ظهر مواجًها  ،القيام بتوسيع متحف اللوفر. ورغم قوة تيار الباروك في فرنسا في هذه الفترة
شجع  ،38م(1670هـ/ 1081) وتأسيس األكاديمية المعمارية الفرنسية عام، رئاسة الوزراء  فبعد تولي كولبير ،له

دعت إلى البساطة الموجودة في الفن  ،هذا على ظهور ردود أفعال ضد األشكال واألنماط الفنية للباروك
أحد أنواع الفنون التي تهتم بالزخرفة  دعفظهر فن الروكوكو الذي يُ  ،الكالسيكي خاصة في العمارة الخارجية

وبين الديكور أو الزخرفة  ،ت عجيبة بين الواجهاتوفي ذروة فن الروكوكو أصبح هناك تناقضا ،الداخلية
ُأدخلت العديد من االبتكارات والتجديدات على الديكورات والزخارف الداخلية في مقابل السمات و  ،الداخلية

أو التصوير  سكووأوضح الفرنسيون أن اإليطاليين قد تخلوا عن نظام الفري ،الكالسيكية التقليدية للعمارة الخارجية
الروكوكو بالعديد من المراحل التي  وقد مر .39وعادوا إلى تقاليدهم بتغطية الجدران بلوحات خشبية ،الجصي

وتغيرت من خالل أعمال العديد من الفنانين الفرنسيين، حتى لم يعد  ،تطورت فيها أساليب الزخرفة في هذا الفن
فقد  ،م(18هـ/ 12)ن قر نيات الهناك اتجاهات أو حركات أخرى جديدة طورت من زخارف الروكوكو بعد خمسي

 ،أصبحت فرنسا إحدى الدول الرائدة في االتجاه إلى الفن الكالسيكي مرة أخرى عن طريق لويس السادس عشر
رغم أنها كانت تحت تأثير فن الروكوكو. وهكذا فقد عادت الكالسيكية بالتوازي مع النمط الكالسيكي الذي بدأ في 

  .40 م(18هـ/ 12) اني من القرننجلترا في النصف الثاالظهور في 
منها اللوحات والرسوم التي أرسلت  ،أثر الروكوكو الفرنسي في العديد من البلدان من خالل عدة طرق

الذين يعملون في الخارج، أو عن طريق األجانب الذين  يونالفرنس ونمن فرنسا إلى هذه الدول، أو الفنان
                                                           

ذات الخطوط المنحنية التي ساعدت على  ،استمدت هذه اللفظة من كلمة الصدفة غير المنتظمة الشكل :Rococoلروكوكو ا36
فنون الغرب في العصور الوسطى والنهضة عالم، نعمت إسماعيل ،  راجع: ؛رتشكيل الزخارف الشائعة في ذلك العص

، أطلق "فرانسوا ديروش" مصطلح "طراز الروكوكو" على المصاحف العثمانية 199،  م1991دار المعارف،  القاهرة: والباروك،
الكتاب العربي المخطوط، م(. ديروش، فرانسوا، 19 -18هـ/ 13 -12التي ظهرت فيها زخرفة الروكوكو خالل القرنين )

هـ/ 1437ترجمة: مراد تدغوت، تقديم ومراجعة: فيصل الحفيان، القاهرة: معهد المخطوطات العربية،  مقدمات تاريخية،
 .  190 -189م، 2016

م(، 1750-1600هـ/ 1164 -1009طلق على الطراز الفني الذي ساد في أوروبا في الفترة ): يُ Baroqueالباروك 37
، وتطلق على اللؤلؤ المشوه غير المنتظم االستدارة، واستمد " Barruco"صلي لهذه التسمية مصدرها غالًبا إسباني والمعنى األ

 .147 ،فنون الغربعالم، راجع:  والمناهضة لمفهوم الفن الكالسيكي. ،هذا الوصف للتعبير عن الفنون المخالفة للتقاليد السائدة
38 KUBAN, DOĞAN, Türk Barok Mimarisi Hakkında bir deneme, Istanbul : Pulhan Matbaasi, 1954, 9. 
39 KUBAN, Türk Barok , 10. 
40 KUBAN, Türk Barok, 11-12. 
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هم، وغير هذا من المواد المصنعة على طراز الروكوكو والتي قدموا إلى فرنسا ونقلوا ما شاهدوه إلى بالد
ُأرسلت إلى الدول األجنبية. ولم يقف الروكوكو عند هذا الحد في هذه البلدان بل بدأ األمر بالتأثير المباشر 

ان ثم تطور بعد هذا في كل دولة وفق التأثيرات المحلية التابعة لها. فنجد مثاًل األلم ،من الروكوكو الفرنسي
ولكنهم استخدموها خارج المباني وبشكل مبالغ فيه عكس الروكوكو  ،قد استخدموا الطابع الفرنسي في الزخرفة

ظلت و  .41في الطابع الفرنسي الذي اهتم بالزخرفة الداخلية، وكذلك حدث األمر نفسه في الدولة العثمانية
، وخالل هذه الفترة كانت م(1725ـ/ ه1138)الدول األخرى تحت تأثير الروكوكو الفرنسي خاصة بعد عام 

حتى أصبحا يمثالن فن الروكوكو بحق، ولكن كانت أعمالهما  ؛أعمال كل من أوبنورد وميسونييه أكثر شهرة
ا. تتجه إلى فن الباروك بعض الشيء، ولعل هذا هو السبب في عدم اعتبار البعض الروكوكو ابتكاًرا فرنسي  

ولكنهم في  ،و الذي يتميز باألناقة والشياكة أكثر من الطابع الباروكيالروكوك رازكما أشار الكثير إلى ط
فصاًل نإن الروكوكو ليس طراًزا م :ويؤكد هذا بيفسنر بقوله ،الوقت نفسه لم يقبلوه كاتجاه منفصل عن الباروك

ن ويشير برينكمان إلى أ .42بل هو مرحلة من مراحله ولكنه تمييز وفرق في األسماء فحسب ،عن الباروك
الروكوكو الفرنسي فًنا  ُعدَّ صودفت وشوهدت من قبل، و و االبتكارات والتجديدات التي شهدتها زخارف الروكوك
الفرنسي  بأن الروكوكو: ومع هذه االتجاهات التي تقول ،موازًيا للفن الباروكي اإليطالي المتأخر واستمراًرا له

الذين لعبوا دوًرا في تطوير طراز الروكوكو  -الفرنسيون  فقد خّص الفنانون ،يعد امتداًدا لفن الباروك اإليطالي
-18هـ/ 13-12وفي القرنين ) .43هذا الطراز الفرنسي بأنه فن زخرفي يتعلق بالزخارف الداخلية فحسب -

( تسرب إلى الفن العثماني بعض مظاهر الفن األوروبي الذي كان شائًعا في أوروبا آنذاك، سواء كان م19
 انتقال والباروك الروكوكو إن :بك أدهم خليل المؤرخ يقول ،كوكو على حد سواءو وك أو الر هذا الفن هو البار 

 هذه إن :وقال. م(18هـ/ 12) القرن بداية منذ تركيا في كانوا يعملون إيطاليين فنانين طريق عن تركيا إلى
 الذين ،والنحاتين زخرفةوال التصميم بمجال يعملون الذين من بتأثير األمر غالب في نشأت الجديدة التيارات
 في الفرنسيين مرَ كَ  وكذلك ،بناءالو  اإلنشاء أعمالب بالقيام المنوطين الفرنسيين المهندسين مع تركيا إلى قدموا
 ويبدو .44بهم المحليين الفنانين أعمال تأثر في دور لهم كان والذين ،تانبولاس إلى والمعماريين الفنانين إرسال

 واللوحات للهدايا المباشر التأثير نتيجة؛ العثمانية الدولة عاصمة في األماكن من وعةمجم في انتشر الروكوكو أن

 الطراز على القصور بناء وأصبح العثماني، القصر محيط في وظهرت األولى، للمرة فرنسا من جاءت التي

 أن ونجد .45ثالثال أحمد السلطان عهد من خيرةاأل األعوام في م(1725هـ/1138 (عام بعد رائًجا الفرنسي

                                                           
41 KUBAN, Türk Barok, 12. 
42 KUBAN, Türk Barok, 12. 
43 KUBAN, Türk Barok, 12. 
44 KUBAN, Türk Barok, 24. 

م(، وجلس على عرش السلطنة عام 1673هـ/ 1084ن محمد الرابع. ولد سنة )هو السلطان العثماني أحمد الثالث بن السلطا 45
م( تنازل عن كرسي الخالفة ألخيه محمود خان، ولبث بعد 1730هـ/ 1143( سنة، وفي سنة )41م( بالًغا من العمر )1703هـ/ 1115)
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نما المعماري ببنائها عالقة للروكوكو يكن لم التالية السنوت في هذا بعد دتُشيِّ  التي القصور  تأثيره له كان وا 

 ما إلى تحتاج التركية فالعمارة ئ.ش في التركية العمارة جوهر في يؤثر ولم فحسب، الديكور مجال في الخاص

 في تمت التي واالبتكارات التجديدات أن حتى كامل، بشكل ةاألوروبي بالقصور تتأثر كي كامل قرن من ربيق

 .46فحسب أجنبية زخارف استخدام في صورتها تجلت الزخرفة مجال
نتيجة لظهور تأثيرات تلك الطرز على الفن  ؛أما في مصر فقد تسربت التأثيرات األوروبية إليها

 الفن األوروبي، فقاموا بمزج هذه العناصر العثماني، الذي حافظ على تقاليده الفنية بالرغم من تأثره بهذا
الجديدة بعناصرهم القديمة ورسموها بأسلوبهم التقليدي، وأطلق على الطراز الهجين الجديد اسم "فن الباروك 

 .47والروكوكو العثماني
          ( 1المصحف رقم) مخطوط الدراسة يالحظ أن األشكال الزخرفية والتقسيمات الفنية لفاتحةو 
( جاءت متطورة ومبتكرة عما هو مألوف ومتبع في التقسيم الزخرفي لصفحتي البداية 2( )لوحة 3، 2 )أشكال

هندسية  أشكاالً  بكتابة النص القرآني داخل تقسيمات فنية اتخذت والتي كانت تتميز ،في المصاحف العثمانية
 ،أو الشكل المثمن ،ويكل البيضأو الش ،أو الشكل الدائري ،سواء الشكل المستطيل، أو الشكل المربع متنوعة

  .48أو الشكل اللوزي
زخرفة  خدماست نجد أن الفنان قد (3، 2)أشكال  (1وفيما يتعلق بصفحتي البداية في المصحف رقم )

وكتبت عناوين  ،األشكال الهندسية استخدام بداًل من في تزيين فاتحة مخطوط الدراسةة كوكو العثمانيرو ال
، محاطة بأوراق ويةن نزولها بالمداد األبيض على مهاد ذهبي، داخل أشكال بيضالسور وعدد آياتها، وأماك

، سلة ينبثق ويرمحية مسننة، ومنفذة باللون األخضر، والبنفسجي، والبني، ويخرج من أعلى الشكل البيض
ة أما عن أسفل النص القرآني فنالحظ أنه للمر  ،منها زهرة وردية اللون مع وريقات خضراء، وزهور بيضاء

وعدد الحروف في  ،يقوم الخطاط بكتابة عدد الكلمات  -في حدود علمي –األولى في المصاحف العثمانية 
وذلك بالمداد األبيض على مهاد ذهبي، وُحددت  ؛سورتي الفاتحة والبقرة بصفحتي البداية في مصحف الدراسة

. ويمكننا القول بأن ت الورود والزهوروباقاالتقسيمات الزخرفية بفاتحة المخطوط بأوراق نباتية رمحية مسننة، 
هـ/ 13القرن ) العثمانية خالل مصاحفالفي  شاع استخدامهذلك التصميم الزخرفي لفواتح المخطوطات قد 

م(، ومحفوظ 1787هـ/ 1202مؤرخ بسنة ) مصحففي صفحتي البداية ب حيث ورد ذلك التصميم ؛م(19

                                                                                                                                                                                           

ريخ سالطين بني عثمان من أول تا م(. آصاف، حضرة عزتلو يوسف بك،1736هـ/ 1149ذلك نحو ست سنوات، وقضى نحبه عام )
 .102، 100م، 1995هـ/ 1415تقديم: محمد زينهم محمد عزب، القاهرة: مكتبة مدبولي، نشأتهم حتى اآلن، 

46  KUBAN, Türk Barok, 133. 

؛ مرزوق، محمد عبد العزيز، 126م، 1960هـ/ 1380مطبعة مدكور وأوالده،  القاهرة: الخزف التركي،ماهر، سعاد، انظر:  47
أسبلة  ؛ أبو طربوش،59 -58م، 1987الهيئة المصرية العامة للكتاب،  القاهرة: الفنون الزخرفية اإلسالمية في العصر العثماني،

 .501-500 ،القاهرة
 .105 ،فن التذهيب ،عبد العزيز48
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م(، 19هـ/ 13داية بمصحف شريف يرجع للقرن )، وصفحتا الب49 (248بمتحف قصر المنيل برقم سجل )
A.Y) 6695برقم سجل ) تانبولمحفوظ بمكتبة جامعة اس

هـ/ 1269، وفاتحة مصحف شريف مؤرخ بسنة )50
 .51ستانبولمية با(، ومحفوظ في متحف الفنون التركية واإلسال1852

 توقيعات الخطاطين:.5.4 

 هما:، نيينعثما تضمنت مصاحف الدراسة الموقوفة اسمين لخطاطين

 الخطاط مصطفى وصفي:.1.5.4

كتبه العبد الفقير إلى رحمة مصحف الدراسة بصيغة "في خاتمة   ورد توقيع الخطاط مصطفى وصفي
وترجح الدراسة أنه من  (.6( )لوحة 10( )شكل 2)المصحف رقم  ربه القدير المعروف مصطفى وصفي"

بالمكتبة المركزية للمخطوطات اإلسالمية، برقم  ، ودليلنا في ذلك مصحف شريف، محفوظةتالميذ حكاك زاد
(، يحمل توقيع الخطاط بصيغة: "كتبه الفقير السيد مصطفى الوصفي من تالميذ مصطفى حلمي 3340)

". وبعد مقارنة المصحف السالف ذكره مع مصحف الدراسة اتضح أنهما يتبعان مدرسة ةالمعروف حكاك زاد
  .نف ذكرهمافي كتابة المصحفين اآل ي والفنيفنية واحدة اتفقت في األسلوب الكتاب

قال عنه ،  ة. من تالميذ حكاك زاد52هو حاجي زاده مصطفى أفندي من أرضروم التعريف بالخطاط:
فقد كان حافظ عثمان  ،إنه مثلما كان متبحًرا في العلم :محمد نصرت أفندي في كتابه "تاريخ أرضروم"

هـ/ 1308توفي سنة ) د نسخ العديد من المصاحف الشريفة.وق ،في خطي النسخ والتعليق ،ويساري عصره
 .53وُدفن في مقابر العائلة في أرضروم م(،1891

                                                           
 (.27لوحة  ، )439 -438 فن التذهيب،عبد العزيز،  49
 (.28لوحة  ) ،فن التذهيبعبد العزيز،  50
 .190 -189(، 54شكل  ، )160، الكتاب العربيش، ديرو  51
تقع والية أرضروم في شمال شرق األناضول، وهي قطعة من آسيا الصغرى، قسم عبارة عن كردستان شمال والية طربزون،  52

يران، وجنوًبا والية وان، بتليس، درسم، والية معمورة العزيز، وغرًبا محاطة ومحدودة بوالية سيوا س؛ لمزيد من وشرًقا روسيا وا 
 جغرافية الممالك العثمانية،التفاصيل؛ انظر: الشرقاوي، أحمد عبد الوهاب، ومحمد، محمد عبد العاطي، ومحمد، ياسر أحمد، 

 .137 -131م، 2018هـ/ 1439(، دار البشير، 1المركز الثقافي اآلسيوي، مشروع مصادر التاريخ العثماني )
 ترجمة وتقديم: سامية محمد جالل، مراجعة: الصفصافي أحمد القطوري، خطاطون،الخط وال، حبيب أفندي، بيدابيشراجع:  53

 ؛253م، 2010المركز القومي للترجمة، القاهرة،  القاهرة:
 İBNÜLEMIN, M. K. İ.,  Son Hattatlar, İstanbul, Maarıf  Basımevi, 1955, 215. 



 

   م(2023) 1العدد24املجلد مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب
  

  

291 | DOI 10.21608/jguaa.2022.139432.1251   أماني محمد طلعت إبراهيم خلف 

 

 ، ولم ُيعرف مكان وتاريخ والدته ونسبه.ةهو مصطفى حلمي أفندي المعروف بلقب حكاك زاد أستاذه:
. وأصبح المعلم 54عمر(تلقى تعليم خطي الثلث والنسخ على يد الخطاط المعروف عمر وصفي الملقب بـ )الظ 

َعالم والدة  م(، وبعد ذلك بمدرسة َبْزمِ 1819هـ/ 1235بالفاتح عام )55نوالدة سلطا ْقِش ِدلْ الثاني بمدرسة نَ 
من أعماله الخطية: كتب ما يقرب من مائتي نسخة من المصحف  ،بجوار منطقة تشنبرلي طاش56نسلطا

من القرآن الكريم في مقبرة  الطان محمود، وجزءً الشريف، فضاًل عن ثالثة مصاحف بفرمان سلطاني من الس
السلطان السالف ذكره، كما قام بكتابة بعض النقوش الكتابية على المنشآت المعمارية في بعض المدن، وكتب 

حيث يعد أروع ما ُكتب في فن الخط  ؛شاهد قبر أستاذه، فضاًل عن كتابته "ميزان الخط على وضع أستاذ السلف"
يحتوي على ست كراسات في فن الخط العربي، ومحفوظ في المكتبة الوطنية. ويعد عثمان  ، وهو كتاب مذهب

ومؤسس المطبعة العثمانية في تشنبرلي طاش هو ابن مصطفى  ،زكي بك السكرتير الرئيس للسلطان عبد الحميد
برة بك أوغلو في م(، وُدفن في مق1268هـ/  1852إنه مات عام ) :وتلميذه في الوقت نفسه. ويقال ،حلمي أفندي
 .57شارع التقسيم

 الخطاط محمد جالل الدين:.2.5.4

(، وذلك في 3( )لوحة 5( )شكل 1في خاتمة المصحف رقم ) ورد توقيع الخطاط محمد جالل الدين
الصفحة اليسرى من ختام المصحف، بعد بيان بعالمات الوقف في قراءة القرآن الكريم باللغة التركية 

 "58يد محمد جالل الدين بمفتي ذاده، بصيغة "السالعثمانية

                                                           
"، ثم على يد "َيماق زاده صالح أفندي"، وبعد بلوغه هو عمر وصفي الطرزوني، مشق الخط أواًل على يد "حافظ يوسف 54

 الخط والخطاطون،م(؛ بيدابيش، 1824هـ/ 1240مرتبًة عالية في الخط، انخرط في سلك أساتذة البالط الهمايوني؛ توفي سنة )
240. 

م(، 1839هـ/ 1255م(، وتوفي سنة )1808هـ/ 1223هو السلطان محمود الثاني بن عبد الحميد األول، تولى الحكم سنة ) 55
هـ/ 1435القاهرة: دار النيل،  ، سالطين الدولة العثمانية،وُدفن في مقبرة محمود الثاني في "ديواْنيولو" باستانبول، كولن، صالح

 .274م، 2014
م(. توفي 1839هـ/ 1255م(، واعتلى العرش سنة )1823هـ/ 1239هو السلطان عبد المجيد بن محمود الثاني، ولد سنة ) 56

، سالطين م(، وُدفن في مقبرته بساحة مسجد السلطان ياووز سليم بمنطقة الفاتح باستانبول، كولن1861هـ/ 1278)سنة 
 .288 الدولة،

 ؛ 1د.ت،  ،دار سحنون للنشر تونس: ميزان الخط العربي،؛ حكاك زاده، مصطفى حلمي، 243بيدابيش، الخط،  انظر: 57
İBNÜLEMIN,  Son Hattatlar, 213, Cl.Huart, les Calligraphes et les Miniaturistes De Ľorient Musulman, Paris, 

1908, 190- 191, 194- 195 
ــــال:                          58 ــــد واالبــــن، فيق ــــود والولي ــــى المول ــــل إ نهــــا صــــفة فارســــية مــــن فعــــل زادن، بمعن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    هكــــذا فــــي األصــــل، وصــــحيحها: زادة: قي

الثقافــة شــيخ زاده أي ابــن الشــيخ، أو لفظــة تركيــة معناهــا: ابــن؛ انظــر: أوغلــي، أكمــل الــدين إحســان، وصــالح، صــالح ســعداوي، 
التركيــة فــي مصــر، جوانــب مــن التفاعــل الحضــاري بــين المصــريين واألتــراك مــع معجــم لأللفــاظ التركيــة فــي العاميــة المصــرية، 

 .381م، 2003اريخ والفنون والثقافة االسالمية، استانبول: مركز األبحاث للت
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ولكن من خالل قيد الفراغ بمصحف الدراسة  عن هذا الخطاط في المصادر المتاحة، ترجمة ةلم ترد أي
أي ابن  ، وهو "مفتي زاده"وهو "السيد محمد جالل الدين"، واسم شهرته ،عرف على اسمه كاماًل الت  يمكننا 
، كما أنه يمكننا ترجيح تاريخ ، وهو "إبراهيم الشوقي أفندي"ستاذهأ عرف على اسمالتّ  ، باإلضافة إلىالمفتي

 م(.1879هـ/ 1296توفي بعد سنة )فقد  ،وفاته بناًء على تاريخ نسخه لمصحف الدراسة

 التذهيب:.6.4
في تنفيذ  من التذهيب وتجدر اإلشارة في هذا المقام إلى أنه ازدانت مصاحف الدراسة بأساليب مختلفة

في اإلطارات المحددة للنص القرآني،  59فقد استخدم أسلوب التذهيب بدون ألوان ،فية المتنوعةالعناصر الزخر 
، كما استعملت في زخارف  (5، 3( )لوحات 9، 8، 7، 4، 3)أشكال  وأيًضا في الفواصل بين اآليات القرآنية

في المصاحف  60ملونبينما كثر استخدام التذهيب ال ،(6( )لوحة 10)شكل   (2)مصحف رقم  خاتمة المخطوط
( 3، 2( )أشكال 1)المصحف رقم  زخارف فواتح مخطوطات الدراسةفقد استعمل في تنفيذ  موضوع الدراسة،

( 5)شكل  (1، والصفحات الختامية )المصحف رقم (5( )لوحة 8، 7)أشكال  (2)المصحف رقم  و ،(2)لوحة 
 وأماكن نزولها ،وعدد آياتها ،سماء السورالحشوات المستطيلة المخصصة لكتابة أ باإلضافة إلى ،(3)لوحة 
 (.6، 5، 3، 2( )لوحات 9، 8، 7، 4، 3، 2)أشكال 

 :61الموقوف عليه.7.4

أشارت الدراسات التاريخية إلى الدور المهم الذي لعبه الخديوي إسماعيل في عتق الرقيق، والجهود 
ل طاقته في بذل الخديوي إسماعيل جُ  المضنية التي بذلها من أجل إلغاء تجارة الرقيق والقضاء عليها، فقد

إبطال تجارة الرقيق، ولم يكتف بمنعها على الورق، بل عزم عزًما شديًدا على اقتالع أصول هذه المهنة 
 .62سبياًل  ذلك   والقضاء عليها ما استطاع إلي

                                                           
كانت زخارف نباتية أالتذهيب بدون لون "بلكاري": يعني استخدام مواد الذهب فقط في تنفيذ العناصر الزخرفية المختلفة سواء  59
ألخضر أو األبيض زخارف هندسية بدون أن تحدد بأي لون من األلوان المساعدة كاللون األحمر أو األزرق أو األسود أو ا مأ

 .84 فن التذهيب،عبد العزيز، راجع:  ؛أو غيرها
باإلضافة  ،طلق على استخدام مداد الذهب في رسم العناصر الزخرفيةالتذهيب الملون: هو من أساليب التذهيب العثماني، ويُ  60

 لمزيد من التفاصيل. ؛ن األبيضإلى األلوان األخرى كاللون األزرق، واللون األخضر، واللون األصفر، واللون الفضي، واللو 
 .92 -90 فن التذهيب،عبد العزيز، : انظر

الموقوف عليه: هو مصرف الوقف الذي ينتفع بالوقف بالسكنى أو االستعمال أو بغلته، ومن شروط الموقوف عليه، ما يلي: 61
قطع هو من يقف على جهة ال أن يكون الموقوف عليه جهة بر، وأن يكون الموقوف عليه جهة ال تنقطع، والوقف غير المن

 .146 -145 أركان الوقف،محمد،  راجع: ديمومة الوقف. :أي ُيقصد بها ؛يتصور انقراضها كالفقراء والمساكين
 القاهرة: ، راجعه: الكبتن ا.ج. سفدج،تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيل الوقت الحاضراإلسكندري، عمر، وسليم حسن، 62

ولمزيد من التفاصيل عن اإلجراءات التنظيمية واألمنية والقانونية التي اتخذتها الحكومة المصرية في  .232ت،  مكتبة مدبولي، د.
عهد الخديوي إسماعيل بشأن التخلص من تجارة الرقيق، فضاًل عن قيام الدولة المصرية آنذاك بتنظيم مسار إجراءات العتق للرقيق، 

عبد الرحيم، ؛ 1490، 1488 -1487، 3ـ.، ج3 ـ.مج تقويم النيل،سامي، شتهم. انظر: وتحسين وسائل تنفيذه وتفعيله، وكيفية معي
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قد حظيت وتشير المصادر التاريخية إلى المكانة االجتماعية واالقتصادية لمعتوقات األسرة العلوية، ف
األراضي معتوقات وتضمنت فئة كبار مالك  .63بعضهن بمكانة مرموقة داخل المجتمع المصري آنذاك

للعائلة الخديوية، حيث كانت ملكياتهن من مصادر متعددة، إما عن طريق المنح واالنعامات التي أنعم بها 
 .64ق الميراث الشرعيحكام مصر عليهن؛ فقمن بشراء مساحات من األراضي، أو ما آل إليهم عن طري

. كما كان يتم 66ألمراء وأميرات األسرة العلوية65وُخصصت للجواري والمعتوقات نصيٌب من الوقف الخيري
ن بالحصول على راتب شهري يفجواري الخديوي إسماعيل استمر ، 67تخصيص مرتبات للجواري بعد إعتاقهن

 .68حتى عهد حفيده عباس حلمي الثاني
العتق كانت تحتفظ بنوع خاص من بمجرد حصول الجارية على ة أنه ورد في المصادر التاريخيو 

رتباط بمحررها وبأسرته، وهي عالقة الوكالة، فالجارية المعتقة من أسرة معروفة كانت تحمل اسم من اال
 .69أعتقها حتى مماتها، واستمرت بعض الجواري بالحصول على رعاية أسيادهن حتى بعد العتق

معتوقة  أوقفت الست دالرمتؤيد ما ذكرته المصادر التاريخية وتؤكده، حيث  والحق أن وقفيات الدراسة
 مدفن، وجعلت مقره في 70( على روح خوشيار هانم1( )لوحة 1( )شكل 1المصحف رقم ) الخديوي إسماعيل

                                                                                                                                                                                           

 ؛380، 372م، 2022، 60عالمصري،  ، مجلة المؤرخ"م1879 -1822الرقيق الحكومي في مصر "جمال عبد الرحيم خليفة، 
، مجلة كلية اآلداب، جامعة "م1879حتى  1863أضواء جديدة على جهود مصر في إلغاء تجارة الرقيق من "محمود، نجاة يحيى، 

نساء تاكر، ؛ 88 -86 األوضاع االجتماعية،إبراهيم، ؛ 233تاريخ مصر،  اإلسكندري،؛ 769 ،م2006، يناير، 38، عالمنصورة
 .374، مصر

 .85 األوضاع االجتماعية،إبراهيم،  63
 .84 األوضاع االجتماعية،إبراهيم،  64
منه صرف ريع الوقف إلى جهات البر التي ال تنقطع، سواء كانت أشخاًصا معينين، أم الوقف الخيري: وهو الذي يقصد الواقف 65

"الوقف جهات بر عامة كالمساجد، والمدارس إلى غير ذلك، وُيطلق عليه أيًضا "الوقف العام". انظر: فداد، العياشي الصادق، 
هـ/ 1422عودية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، مؤتمر األوقاف األول في المملكة العربية الس أنواعه"، -شروطه –مفهومه 
 .  113م، 2001

هناك العديد من األمثلة المتعلقة بتخصيص نصيب من أوقاف األسرة العلوية على الجواري والمعاتيق: منها على سبيل المثال: 66
أيًضا وقف ماه دوران قادن الزوجة  ؛فدان تقسم بين معاتيقها 800والتي أوقفت  ،وصية أورطنجي قادن أفت زوجة الخديوي إسماعيل

لمعاتيقها من العبيد والجواري  اخصصته تيمن أجود األراضي بالدلتا ال اً فدان 17763بلغت مساحته  والذي ،الثانية لمحمد علي
ها على أوقفت ،ألف فدان في الغربية والقليوبية 13ولورثتهم من بعدهم، كذلك وقف بنبا قادن والدة عباس باشا والذي يتكون من 

تاريخ المصريين م، 1914-1805أمراء أسرة محمد علي ودورهم في المجتمع  الكومي، طارق،؛ راجع: وعلى أعمال البر ،عتقائها
 .441م، 2007الهيئة المصرية العامة للكتاب،  القاهرة: (،267)

 .391 الرقيق الحكومي،؛ عبد الرحيم، 440 أمراء أسرة محمد علي،الكومي، 67
 .88 وضاع االجتماعية،األإبراهيم، 68
 .88 األوضاع االجتماعية،إبراهيم، 69
الخديوي إسماعيل.  والدةالوالي إبراهيم باشا بن محمد علي باشا الكبير، و  مستولدة ومعتوقة ، الوالدة باشا.هي خوشيار قادن هانم70

م تنتقي الجواري الحسان، وتأتي لهن هان كانت األميرة خوشيار ؛م(1885 هـ/1303توفيت في مصر، وُدفنت بمسجد الرفاعي سنة )
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( على من ينتفع 4( )لوحة 6( )شكل 2قفت الست رمز عاشق المصحف رقم )أو المذكورة بجامع الرفاعي، و 
وهذا إن دل على  .72الكائن بمسجد الرفاعي 71قها الخديوي إسماعيلعتِ مسلمين، وجعلت مقره مدفن مُ به من ال

فراد العائلة المالكة، بين الخديوي إسماعيل وأو  بين معتوقات الدراسة، العالقة الطيبة على شئ فإنما يدل
؛ ما مكنهن من ر الخديويفي القص معتوقات الدراسة تمتعت به ذيال جتماعي واالقتصادياال وضعالكذلك و 

نه من إبل  ، وال يقف األمر عند هذا الحد فحسب ،الوقف على الخديوي إسماعيل، ووالدته خوشيار هانم
                                                                                                                                                                                           

وصل عدد الجواري في السراي التي كانت تعيش فيها بجاردن سيتي ما  بالمعلمين والمعلمات المصريين واألتراك واألجانب، وقد
وقد اتسمت خوشيار قادن بشخصية خيرة أبرزتها من خالل  .يقرب من ألف جارية من الجواري الحسان، وأتباعهن السودانيات

المحالوي،  ؛86، 1 مذكراتي، شفيق،عاطفها الشديد، وامتداد أياديها البيضاء إلى الفقراء والرعايا والجواري الملتفين حولها. انظر: ت
عمائر "؛ عثمان، مجدي عبد الجواد علوان، 61م، 1994دار األمين،  القاهرة: حريم ملوك مصر من محمد علي إلى فاروق،حنفي، 

 -1892هـ/ 1332-1310اني الدينية الباقية بالقاهرة والوجه البحري )دراسة أثرية معمارية مقارنة( )الخديوي عباس حلمي الث
تاريخ  ؛ عبد الوهاب، حسن،25 -24 م،2003هـ/ 1424جامعة طنطا،  /رسالة دكتوراه، كلية اآلداب، قسم اآلثار ،"(م1914

؛ سيد، أيمن فؤاد، 370م، 2010، 1لكتب والوثائق القومية، القاهرة، جدار ا القاهرة: ،2تصدير: أيمن فؤاد سيد، طالمساجد األثرية، 
"أعمال ؛ فرغلي، شيرين فوزي عبد الرحمن، 436م، 2015الهيئة المصرية العامة،  القاهرة: القاهرة خططها وتطورها العمراني،

هــ/ 1442راه، كلية اآلثار/ جامعة القاهرة، األميرة خوشيار هانم المعمارية والفنية في مصر، دراسة آثارية وثائقية"، رسالة دكتو 
، رؤية حضارية م1914 -1805رسوم وتقاليد نساء حكام أسرة محمد علي القطري، سحر محمد،  ؛13، 5، 2-1، 1مجم، 2020

، والمعاملة . وقد نالت الجواري والمعتوقات قدًرا وفيًرا من الرعاية واالهتمام157، م2022/ هـ1443القاهرة: دار الحكمة، سياسية، 
الطيبة بقصور خوشيار هانم، فقد تعددت معتوقاتها، وجواريها، ومنهن على سبيل المثال: الست مباركة منشأة السبيل والكتاب الكائن 

 .15، 1مجـأعمال األميرة خوشيار، بطنطا، والست عشق جمال هانم البيضا؛ راجع: فرغلي، 
توسط الجهة الشمالية الشرقية لمسجد الرفاعي، وتقع على محور قبة الشيخ هانم: ت قبة الخديوي إسماعيل ووالدته خوشيار 71

يحيي األنصاري. وهي عبارة عن حجرة مربعة يتم الوصول إليها من خارج المسجد من بابين في جداري المدخلين الشمالي 
رواق البحري من أروقة بيت والشرقي بالجهة الشمالية الشرقية، ومن داخل المسجد من فتحة باب مربع بالطرف الشمالي لل

وقد كسيت جدرانها برخام ملون،  ،الصالة. وبها قبران أحدهما مدفون فيه السيدة خوشيار هانم، والثاني قبر الخديوي إسماعيل
الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ومدنها وبالدها علي باشا،  مباركانظر:  ؛ونقشت القبة ومقرنصاتها بالذهب واأللوان

تاريخ ؛ عبد الوهاب، 100، عمائر الخديوي؛ عثمان، 241، 4، م2014دار الكتب والوثائق القومية،  القاهرة: قديمة والشهيرة،ال
 عمائر الخديوي،عثمان، : راجع؛ ولمزيد من التفاصيل عن قبة الخديوي إسماعيل، ووالدته خوشيار هانم ؛370، 1 المساجد،

100- 104. 
اجهة مدرسة السلطان حسن، بميدان الرميلة. أمرت بإنشائه خوشيار هانم والدة الخديوي إسماعيل يقع جامع الرفاعي في مو  72

(، ولكنه لم ُيعرف باسمها، بل بقي معروًفا باسمه القديم الذي كان للزاوية التي ُبني محلها، وهي زاوية م1869/ هـ1286سنة )
، وقبر سيدي يحيي األنصاري، وقبر السيد مصطفى رفاعيال وكان بها عدة قبور: قبر سيدي علي أبي شباك الرفاعي ،

واشترت األماكن المجاورة  الزاوية السالفة الذكر، فقد أمرت السيدة خوشيار بتجديد ،بن المغربي، وغيرهماالغوري، وقبر الشيخ 
نشاء  مدافن لها ولذريتها من لها من مالها الخاص بغرض بناء مجموعة ضخمة تضم مسجًدا كبيًرا إلقامة الشعائر الدينية، وا 

الخطط مبارك، انظر:  ، لمزيد من التفاصيل؛بعدها، وكذلك استغالل باقي األماكن للصرف من ريعها على المسجد وملحقاته
القاهرة ؛ سيد، 364 -363، 1 تاريخ المساجد،؛ عبد الوهاب، 25-24، عمائر الخديوي، ؛ عثمان243 -237، 4، التوفيقية
  .436 -434 خططها،
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الخديوي – نهقِ دراسة قد احتفظن بالوالء واالرتباط بمعتِ بأن معتوقات ال: خالل وقفيات الدراسة يمكننا القول 
 أم(، 1( )لوحة 1( )شكل 1ي حياة الخديوي إسماعيل )وقفية رقم ف سواءوبأفراد البالط الخديوي،  -إسماعيل

 (.4( )لوحة 6( )شكل 2بعد وفاته )وقفية رقم 

 مكان الوقف:.8.4

 ،خوشيار هانمفي قبة  مصاحفهن الموقوفة قد جعلن مقر -موضوع الدراسة-الواقفات  يالحظ أن
( 6( )شكل 2(، و)المصحف رقم 1حة ( )لو 1( )شكل 1)المصحف رقم  بمسجد الرفاعي الخديوي إسماعيلو 

وجعلت مقره في تربة عبارة: " ، ذكرت(1( )لوحة 1( )شكل 1الوقفية رقم ) وجدير باالهتمام أن (.4)لوحة 
أخرى وقفية  اتفاق وقفية الدراسة مع سبق يالحظ مما ،"بجوار السيد أحمد الرفاعي -خوشيار هانم-المرحومة 

بالسيدة  التابعة لوزارة األوقاف المصرية ية للمخطوطات اإلسالميةمحفوظ بالمكتبة المركز  مصحف شريفل
صر بوجود ضريح أحمد الرفاعي بم م(،1895هـ/ 1313، مؤرخة بسنة )73(2357زينب، برقم )

قد نفت ذلك القول، وذكرت أن المذكور أعاله  والدراسات اآلثارية والحق أن المصادر التاريخية ،74المحروسة
بينما المدفون في جامع  ،75م(1182هـ/ 578ما ُدفن في ضريحه بالعراق سنة )، إنلم ُيدفن في مصر

 .76المعروف بأبي شباك من ذرية الرفاعي، ومن أصحاب الشهرة واالعتقاد "علي الرفاعي"الرفاعي هو 

 :توثيق الوقفية.9.4

والتي  ية،تعد آخر أقسام حجة الوقف، وهي عمل توثيقي في المقام األول، وال سيما في خاتمة الوقف
على انبرام الوقف ولزومه، والتحذير من االعتداء عليه أو انتهاك حرمته، وهذا ما نجده  عبارات تؤكد تضمنت

وقًفا صحيًحا ) :حيث نجد عبارة .77التاسع عشر الميالديفي معظم حجج الوقف الصادرة خالل القرن 
)وقفية رقم إن اهلل سميع عليم(  على الذين يبدلونه دله بعدما سمعه فإنما إثمهرهن فمن بَّ باع وال يُ ا ال يُ شرعي  

غير وال ُيبدل وال ُيرهن وال يورث فمن بّدله أو ا ال يُ وقًفا صحيًحا شرعي  ) :، وصيغة(1( )لوحة 1)شكل  (1
ية غيره أو منعه من االنتفاع به فعليه لعنة اهلل والمالئكة والناس أجمعين ال يقبل اهلل منه صرًفا وال عداًل( )وقف

 .(4( )لوحة 6)شكل  (2رقم

 وهذا ما سنتعرف عليه فيما يلي:، 78أيًضا داللة التوثيق للوقفية ختام والتواريخألل عما سبق فقد كان فضالً 

                                                           
 .440 دراسة أثرية فنية،لف، خ73
 .447 دراسة أثرية فنية،خلف، 74
 .465 دراسة أثرية فنية،خلف، 75
 .466 -465 دراسة أثرية فنية،؛ خلف، 366، 1عبد الوهاب، تاريخ المساجد، 76
 .125 ،غانم، األوقاف77
 .126 األوقاف،غانم، 78
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ورد فيـــه التـــاريخ جـــاء تســـجيل التـــاريخ فـــي وقفيـــات الدراســـة بأســـلوبين: األول منهمـــا : تااااريخ تحريااار الوقفياااة
مكتفًيا بأنه في غاية محرم، وتلى ذلك الشهر  ،أيام األسبوع دون تحديدبالحروف العربية، حيث ذكر اليوم من 

وذلــك بصــيغة: "يــوم الســبت الموافــق غايــة محــرم الــذي هــو مــن شــهور ســنة أربــع  ؛والســنة، ذاكــًرا كلمــة )هجــرة(
     ( 6)شــــكل  (2)وقفيــــة رقــــم  "ثمائــــة وألــــف مــــن هجــــرة مــــن لــــه المجــــد والعــــز والشــــرف ســــيدنا محمــــدعشــــرة وثال

، باإلضافة إلى ، واألسلوب الثاني ورد فيه التاريخ باألرقام ، وذكر كلمة سنة، ولم يذكر كلمة هجرية(4ة )لوح
( 1)شـكل  (1)وقفيـة رقـم  .80"1303ل سـنة  5، وذلـك بصـيغة: "79 اختصار شهر شوال إلـى رمـز حرفـي )ل(

 .(1)لوحة 

 ســة بخــتم ديــوان األوقــاف الملكيــةُدمغــت الصــفحة اليمنــى مــن خاتمــة مصــاحف الدرا: خااتم األوقاااف الملكيااة
هـــذا المضـــمار إلـــى أن . ونشـــير فـــي (6)لوحـــة  (2، )مصـــحف رقـــم (3( )لوحـــة 4)شـــكل  (1)مصـــحف رقـــم 

ثـم أطلـق عليـه "ديـوان األوقـاف  ،الديوان السالف ذكره كـان يسـمى فـي بـادئ األمـر: "ديـوان األوقـاف الخديويـة"
عــن  مســتقال   م(1900هـــ/ 1318تــم إنشــائه ســنة ) ، وقــد81ة"ُســمي "ديــوان األوقــاف الملكيــالســلطانية"، وأخيــًرا 

ــفقــد خُ  ،ديــوان عمــوم األوقــاف دارتهــا، وصــرف ريعهــا طبًقــا لإل َص صِّ شــراف علــى أوقــاف أســرة محمــد علــي، وا 
  .82لشروط واقفيها

 
 

                                                           
لت في علم القراءات، واستخدمت في كتب الفهارس استخدمت الحروف كرموز بقصد االختصار في شتى العلوم، حيث استعم79

باإلضافة لذلك فقد شاع استعمالها منذ  ،الخاصة باألحاديث الشريفة، وكذلك في علم الحساب والهندسة والرياضيات وغيرها
م( من قبل 1861هـ/ 1278سنة ) ىجمادى األول 12عصر محمد علي في الدواوين المصرية إلى أن صدر فرمان في 

ي سعيد إللغاء استخدام الرموز الحرفية في اإلشارة إلى الشهور، وضرورة كتابة الشهور بأسمائها كاملة، وبالرغم من ذلك الخديو 
ظلت مستخدمة في دواوين الخديوي إسماعيل، فضاًل عن استخدامها في النقوش الكتابية للعمائر المصرية، وكذلك النقوش  فإنها

النقوش الكتابية على عمائر مدينة القاهرة في القرن التاسع "مصطفى،  انظر: بركات، ؛الشاهدية خالل عصر األسرة العلوية
؛ خلف، أمانى محمد طلعت 256 -255، 1 ـم، مج1991جامعة القاهرة، /، كلية اآلثارهرسالة دكتورا ،"عشر دراسة فنية أثرية

م( محفوظة بالمكتبة المركزية 19 -18هـ/ 13 -12توقيعات جديدة لنساخ مصاحف لم يسبق نشرها من القرنين )"إبراهيم، 
جامعة  /، كلية اآلدابحوليات مركز البحوث والدراسات التاريخية، "للمخطوطات اإلسالمية بالسيدة زينب دراسة أثرية فنية

 .63-62م(، 2017هـ/ يوليو 1438القاهرة، )شوال 
ان ورودها: مصحفان شريف رة العلوية، ومن أمثلةهذه الطريقة في تأريخ بعض المصاحف الشريفة في عصر األس استعملت 80

م(، برقم حفظ 1845هـ/ 1261محفوظان بالمكتبة المركزية للمخطوطات اإلسالمية بالسيدة زينب، أحدهما مؤرخ بسنة )
أضواء  "؛23 -22 ، توقيعات جديدة،خلف راجع: ؛(2204م(، وبرقم حفظ )1847هـ/ 1264(، والثاني مؤرخ بسنة )1970)

لى خطاطي مصاحف غير منشورة محفوظة بالمكتبة المركزية للمخطوطات اإلسالمية بالسيدة زينب بالقاهرة ومؤرخة جديدة ع
، جامعة عين شمس، مجلة مركز الدراسات البردية "،ة( دراسة أثرية فنيم1883 -1765 هـ/1301 -1179بسنوات )

 .21 -20، 35 ـم، مج2018
 .131 األوقاف،غانم، 81
 .131 األوقاف،غانم، 82
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 :الواردة األلقاب.10.4

دينية، فضاًل  ايفية، وألقابً وظ افخرية، وألقابً  اعامة، وألقابً  األقابً  -موضوع الدراسة-الوقفيات  ضمنتت
 عن ألقاب التواضع والتذلل هلل تعالى، وهو ما سنوضحه فيما يلي:

 األفخم:.1.10.4

كما ُأطلق هذا اللقب على الخديوي  ،(1( )لوحة 1( )شكل 1ورد لقًبا للخديوي إسماعيل في الوقفية رقم )  
، وبنقش كتابي بمسجد م(1885هـ/ 1303في نقش كتابي بقبة وضريح السيدة زينب سنة ) 83محمد توفيق

 . 84 م(1891هـ/ 1309اإلمام الشافعي، مؤرخ بسنة )

 جنتمكان:.2.10.4

ويبدو أن لقب "جنتمكان" كان يطلق على  .85هي لفظة تركية محرفة عن العربية ساكن الجنان
والدة  ار هانموذلك بالدعاء له بأن يكون من سكنة الجنان. وقد تلقبت به المرحومة خوشي ؛ىالشخص المتوف

في  بعد وفاته على  الخديوي إسماعيل كذلك أطلق، كما (1( )لوحة 1( )شكل 1الخديوي في الوقفية رقم )
(، 2357وقفية مصحف شريف محفوظ في المكتبة المركزية للمخطوطات اإلسالمية بالسيدة زينب، برقم )

 .86 م(1895هـ/ 1313ومؤرخة بسنة )

 الخديوي:.3.10.4

كان هذا اللقب ُيلبس صاحبه  أو الرب، لخاء وكسرها، كلمة فارسية معناها السيد أو المولىبفتح ا ديوِ خَ 
ُيعطى سابًقا في  لقب "خديو" وكان رداء االستقالل في المركز والعمل أكثر مما تلبسه إياه أية كلمة أخرى،

تنتقل في  كانت ة مصروالي أنإلي اإلشارة هنا  وتجدر .87فارس وتركيا إلى بعض حكام األقاليم المستقلة
ذا ُلقبوا  أسرة محمد علي باشا إلى من يختاره السلطان، وكان والة مصر يلقبون بالعزيز أو الوالي أو الباشا، وا 

نال رتبة أول من  فهو إسماعيل باشا أما .88على سبيل التجميل والتفخيم ذلك يكون فإنما ،أحياًنا بالخديوي

                                                           
م(. 1879هـ/ 1862م(، وتولى عرش الخديوية سنة )1852هـ/ 1269هو أكبر أنجال الخديوي إسماعيل باشا، ولد سنة )83

 .61، 1 تراجم،م(. زيدان، 1892هـ/ 1310توفي سنة )
إلغاء  األلقاب والوظائف العثمانية "دراسة في تطور األلقاب والوظائف منذ الفتح العثماني لمصر حتىبركات، مصطفى، 84

 .300م، 2000، القاهرة: دار غريب، م1924هـ/ 1517الخالفة العثمانية من خالل اآلثار والوثائق والمخطوطات 
، أطلق "أمين سامي" لقب "ساكن الجنان" على كل من إبراهيم باشا، ومحمد علي باشا الكبير، 305 األلقاب،بركات،  85

 . 1022، 3 ،3مجـ  تقويم النيل، سامي،
 .447 ،فنية اسة أثريةدر خلف،  86
، القاهرة: مكتبة 2ط ،1879إلى سنة  1863تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا من سنة األيوبي، إلياس،  87

 .307 ،األلقاب؛ بركات، 387، 1م، مجـ1996هـ/ 1416مدبولي، 
 .51 تراجم،زيدان،  88
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فأصبحت والية مصر إرثًا صريًحا في نسله ينتقل منه إلى أكبر  ،بصفة رسمية الخديوية، ولقب الخديوي
يوليو 8هـ/ 1284ربيع األول  5) وذلك بموجب فرمان رسمي صادر في ؛89أوالده، وهكذا على التعاقب

جمادى  12بـ ) وقد تأكد هذا اللقب في الفرمان المؤرخ ،90أنعم عليه فيه السلطان بلقب خديو (م1867
على طلق أُ  لقب الخديوي قد ويالحظ أن .91 (م1873يوليو سنة   8الموافق / هـ 1290األولى سنة 
، كما 92 م(1867هـ/ 1284نقش كتابي على سبيل الشيخ صالح أبو حديد المؤرخ بسنة )في  إسماعيل باشا

تلقب به في نص كتابي بفاتحة مخطوط مصحف شريف للخطاط التركيبي اليزدي، محفوظ بالمكتبة المركزية 
 في الخديوي إسماعيل وُأطلق هذا اللقب على .93 (2357اإلسالمية بالسيدة زينب، برقم ) للمخطوطات

في الوقفية  وورد بصيغة "الخديوي األعظم" (،4( )لوحة 6( )شكل 2الوقفية رقم ) وقفيات الدراسة، فظهر في
 . (1( )لوحة 1)شكل ( 1رقم )

 :القدير الراجي عفو ربه.4.10.4

 بخاتمة ةمفتي زادب ب به الخطاط محمد جالل الدينتلقَّ التضرع إلى اهلل تعالى. ذلل و تيعد من ألقاب ال
خاتمة مصحف عثماني،  في قد ظهر هذا اللقب من المالحظ أنو  (.3( )لوحة 5( )شكل 1) رقم المصحف

 .94(282، ومحفوظ بمتحف قصر المنيل، برقم )م(1564هـ/ 972مؤرخ بسنة )
 الست:.5.10.4

وُأطلق على النساء التركيات والمصريات على حد . 95ق على المرأة، مثل "السيدة"لقب عام ُيطل
، كما ورد لقًبا لرمز عاشق معتوقة (1( )لوحة 1( )شكل 1تلقبت به خوشيار هانم في الوقفية رقم ). 96سواء

  (.4( )لوحة 6( )شكل 2الخديوي إسماعيل في الوقفية رقم )
 السيد:.6.10.4

 .97والعلم ،رجال الدين، والسياسةعلى األجالء من  هذا اللقب لك والزعيم، وقد ُأطلقالسيد في اللغة الما
 .98المصاحف الشريفة خالل العصر العثماني يكما ُأطلق على بعض خطاط

                                                           
 .51 تراجم،زيدان،  89
 .307 األلقاب،بركات،  90
 .51 تراجم،زيدان،  91
 .558 أسبلة القاهرة،أبو طربوش،  92
 .447 -446خلف، دراسة أثرية فنية،  93
 .374، 372 فن التذهيب،عبد العزيز، 94
 .317م، 1989هـ/ 1409القاهرة: الدار الفنية للنشر،  ، األلقاب اإلسالمية في التاريخ والوثائق واآلثار،الباشا، حسن 95
 .338 األلقاب،بركات،  96
 .348، 345، ب، األلقاالباشا 97
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. كما ورد (1( )لوحة 1( )شكل 1في الوقفية رقم ) 99أحمد الرفاعي تلقب به الشيخ قد  ونالحظ أنه
 (.3( )لوحة 5( )شكل 1)المصحف رقم  بخاتمة ةبمفتي زاد لقًبا للخطاط محمد جالل الدين

 العبد الفقير:.7.10.4

وقد استخدم هذا  .100لقب من ألقاب التواضع والتذلل هلل تعالى، وهو غالب الورود في النقوش الجنائزية
ة محمد جالل الدين بمفتي زاده في خاتم تلقب به الخطاط اللقب في قيد الفراغ بمصحفي الدراسة، فقد 

(، وأطلق على الخطاط مصطفى وصفي في خاتمة المصحف رقم 3( )لوحة 5( )شكل 1المصحف رقم )
 (.2( )لوحة 10( )شكل 2)

 :/ العزيزةعزيز مصر.8.10.4

على  العزيز من األلقاب التي تجري مجرى التشريف، وتوصف بها بعض األشياء، وقد ورد هذا اللقب
م( بنقش 1863هـ/ 1280إبراهيم باشا بن محمد علي سنة ) حيث ُأطلق على ؛أسبلة القرن التاسع عشر

وقد أطلق هذا  .101لسبيل أم مصطفى فاضل الموجود بدرب الجماميز، المتفرع من شارع بورسعيدكتابي 
وقفية م( في 1885هـ/ 1303اللقب بصيغته المؤنثة على والدة الخديوي إسماعيل "خوشيار هانم" سنة )

 (. 1( )لوحة1ل ( )شك1الوقفية رقم ) الدراسة
عبد  من السلطان العثماني لقب "العزيز" الحصول على حاول الخديوي إسماعيل وجدير بالذكر أن

 ، والمقربينووزرائه ، وفي سبيل ذلك أنفق الكثير من األموال والهدايا النفيسة إلى السلطان العثماني102العزيز
محاوالته بالفشل، ورفض السلطان  زيز"، فباءتمجتهًدا في استصدار فرمان يخّوله التلقب بلقب "الع ،لديه

 .103منحه هذا اللقب
أن الخديوي إسماعيل قد تلقب بلقب "عزيز مصر" بعد وفاة السلطان عبد العزيز، وخير دليل  بدويو 

في قطعة تذكار لوالدة الخديوي إسماعيل، مؤرخة  على إسماعيل باشا لقب "العزيز بمصر" على ذلك إطالق
                                                                                                                                                                                           

 .47 -46 أضواء جديدة،خلف،  98
هو أبو العباس أحمد بن أبي الحسن المعروف بابن الرفاعي، وهو فقيه شافعي المذهب، من قرية أم عبيدة في البطائح  99

ليه تُنسب الطريقة الرفاعية، توفي في قرية أم عبيدة بالعراق سنة ) يحمل  م(، وُدفن في ضريحه الذي1182هـ/ 578بالعراق، وا 
 465 دراسة أثرية فنية،اسمه في العراق؛ انظر: خلف، 

 .393 ،، األلقابالباشا100
 .565، 261، 254 أسبلة القاهرة،أبو طربوش، ؛ 313 األلقاب،بركات، 101
م(، وتبوأ كرسي السلطنة سنة 1829/ هـ1245هو السلطان عبد العزيز خان بن السلطان محمود الثاني، ولد عام )102
(، وخلفه السلطان مراد خان؛ راجع: آصاف، تاريخ م1876هـ/ 1293( عاًما، مات سنة )32، وعمره )(م1860هـ/ 1277)

 .125، 122سالطين، 
، القاهرة: مكتبة 2، ط1879إلى سنة  1863األيوبي، إلياس، تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا من سنة 103

 .313 ب،األلقا؛ بركات، 386 -385، 1، مجـم1996هـ/ 1416مدبولي، 
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وقفية الدراسة  نص في م(1885هـ/ 1303سنة ) وتلقبه بلقب "عزيز مصر"، 104 م(1876هـ/ 1293بسنة )
بجامع  للخديوي إسماعيل ينفي نقش شاهد ورد هذا اللقب كذلك (.1( )لوحة 1 ( )شكل1)الوقفية رقم 

 .105م(1894هـ/ 1312، مؤرخ بسنة )الرفاعي
 المعتوقة:.9.10.4

َعَتَق العبُد َيْعِتُق ِعْتًقا وَعْتًقا وَعتاَقا وَعتَاَقًة العبد: خرج من  َمْعتوق: محرر من الرق والعبودية. َأْعَتَق،
الِرّق والعبودية، فهو َعتيٌق وعاِتٌق، وجمعه ُعَتقاء، وَأْعتَْقُته أنا، فهو ُمْعَتٌق وَعتيٌق. وفالن َمْولى َعتاَقٍة وَمْولى 

حثت الشريعة اإلسالمية على العتق، فوضع وقد  .106َعتيٌق، وَمواٍل ُعَتقاء، ونساء َعتائق: وذلك إذا ُأْعِتْقنَ 
ا لتحرير الرقيق يتركز حول الوسائل التالية: العتق الطوعي الترغيبي المنبعث من اإلسالم منهًجا تشريعي  

وذلك بإرادة السيد بقصد األجر والمثوبة؛ ليحظى المعتق بالفوز بالجنة، والنجاة من النار، والعتق  ؛اإليمان
وهو تحرير الرقيق كفارة لما يرتكبه المسلم من مخالفات شرعية، والعتق بالمكاتبة، وهو منح الحرية بالكفارات، 

لسيده مقّسًطا، فإذا أداه  عبدللرقيق متى طلبها بنفسه مقابل مبلغ من المال يتفق عليه السيد على أن يؤديه ال
ًصا لتحرير األرقاء من أموال الزكاة، والعتق ا، والعتق بكفالة الدولة، فقد وضع اإلسالم مصروًفا خافيصبح حر  

وذلك بأن  ؛وذلك إذا ضرب السيد عبده ضرًبا مبرًحا وأهان كرامته، وأيًضا العتق بالوصية ؛بالضرب الظالم
أنت حر بعد موتي، وكذلك العتق بأم الولد، وهي وسيلة من وسائل التحرير، فإذا أنجبت  :يقول السيد لعبده

ورد لقب "المعتوق"  وقد .107وتصبح حرة ،أصبحت في نظر الشرع أم ولد ،ًدا واعترف بهالجارية من سيدها ول
. وورد هذا 108م( 1879هـ/ 1297في النقش اإلنشائي لسبيل مدفن حسن أفندي حسني، والمؤرخ بسنة )

                                                           
عزب، خالد، وحسن، محمد، ديوان الخط العربي في مصر، دراسة وثائقية للكتابات وأهم الخطاطين في عصر أسرة محمد 104

اهلل الخطاط عبد"؛ عبد السالم، منة اهلل خالد سميح، 210م، 2010علي، اإلسكندرية: مركز الخطوط، مكتبة اإلسكندرية، 
، كلية اآلثار/ رسالة ماجستيرها بأعماله الفنية خارج مصر، دراسة أثرية فنية"، زهدي ومدرسته الفنية في مصر مع مقارنت

 .290، 105م، 2021هـ/ 1443جامعة القاهرة، 
 .313 األلقاب،بركات،  105
دار  بيروت: لسان العرب،م(، 1311هـ/ 711ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد مكرم بن علي بن أحمد )تراجع: 106

 بيروت: ،19 ، طالمُْنِجد في اللغة واآلداب والعلوم؛ معلوف، لويس، 235 -234 مادة )عتق(، ،10 ـصادر، د.ت، مج
، ترجمة: د. محمد سليم النعيمي، مراجعة: جمال تكملة المعاجم العربية؛ دوزي، رينهارت، 486المطبعة الكاثوليكية، د.ت، 

 .141 -140، 2م، 1992دار الشئون الثقافية العامة،  بغداد: الخياط،
 ؛68 -45 دار السالم للنشر، د.ت،القاهرة:  نظام الرق في اإلسالم،علوان، عبد اهلل ناصح، انظر: لمزيد من التفاصيل؛  107

؛ سري، تفيدة سمير 61 -57م، 2013ترجمة: أحمد زكي، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة،  الرق في اإلسالم،شفيق، أحمد، 
، المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات ،"المحفوظات العمومية، دراسة أرشيفية وثائقيةسجالت عتق الرقيق بدار "محمود، 

 .203 -202م، 2014، ديسمبر، 2.، ع1ـمج
 .568، 387 -386،أسبلة القاهرة أبو طربوش، 108
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"ُمعتقها  وظهر بصيغة، (1( )لوحة 1( )شكل 1"معتوقت الخديوي األعظم" في الوقفية رقم ) اللقب بصيغة
  (.4( )لوحة 6( )شكل 2لخديوي األسبق" في الوقفية رقم )ا

 :المفتي.10.10.4

وهو الذي يفتي في األمور الدينية، ويرد على السائلين بخصوص الحرام  ،المفتي: اسم وظيفة دينية
ه والحالل، ويحل المشكالت المتعلقة بالشرع، والبد أن يكون عالًما متمكًنا في شتى العلوم الدينية من الفق

، قام بكتابة اسمه على المصحف رقم ويالحظ أن الخطاط محمد جالل الدين .109والشريعة والحديث، وغيرها
 ."ة( بصيغة "السيد محمد جالل الدين بمفتي ذاد3( )لوحة 5( )شكل 1)
 :والنتائجالخاتمة .5

ـــم تـــذكرها ال ضـــافة معلومـــات جديـــدة ل دراســـات تمكنـــت الدراســـة مـــن تأكيـــد بعـــض الحقـــائق التاريخيـــة، وا 
 :وذلك كما يلي عن تصحيح البعض اآلخر، اًل فض ،ثاريةالتاريخية واآل

فــــي عهــــد الخــــديوي  فــــي وقــــف المصــــاحف الشــــريفة لكــــةعائلــــة الماأثبتــــت الدراســــة مشــــاركة معتوقــــات لل      
 .إسماعيل

أكــدت وقفيتــا الدراســة مـــا ورد فــي المصــادر التاريخيـــة حــول الــدور المهــم للخـــديوي إســماعيل فــي عتـــق 
 ، ورعايته لهم، مع توفير سبل العيش الكريم لهم حتى بعد العتق.لرقيق، وحسن معاملته لمعاتيقها

 ثاريــةأضــافت وقفيتــا الدراســة اســمين لمعتــوقتين للخــديوي إســماعيل لــم تــذكرهما الدراســات التاريخيــة واآل
 على السواء.

ويـــة بالخـــديوي إســـماعيل، ن عالقـــات طيبـــة وقعـــتهورمـــز عاشـــق قـــد جم ،ســـتنتج مـــن الدراســـة أن دالرميُ 
دينان بـالوالء والطاعـة للخـديوي السـالف تـ تـامما كان له أثـره الكبيـر فـي أنهمـا ظل ؛ووالدته السيدة خوشيار هانم

ذكره في حياته وبعد مماته، فقد أوقفت دالرم مصحًفا شـريًفا علـى روح والـدة الخـديوي فـي حياتـه، بينمـا أوقفـت 
 في قبة الخديوي إسماعيل بعد وفاته. رمز عاشق مصحًفا آخر للقراءة فيه

الالتي تم جلبهن مـن بـالد  اواتمن الجواري البيض انتارجحت الدراسة أن معتوقتي الخديوي إسماعيل ك
 الجراكسة والقوقاز.

ـــة يأكـــدت الدراســـة أن معتـــوقت ـــا بمكانـــة اجتماعي ـــبالط الخـــديوي الخـــديوي إســـماعيل قـــد تمتعت ؛ داخـــل ال
 .عائلة المالكةاد من المكنتهما من الوقف على أفر 

                                                           
 .1116، 3م، ج1966القاهرة: دار النهضة العربية،  الفنون اإلسالمية والوظائف على اآلثار العربية،الباشا، حسن،  109
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أن  تاا، فقـد اسـتطعي ـمـن طبقـة الميسـورات ماد االخديوي إسماعيل كانتـ يتوصلت الدراسة إلى أن معتوقت
مصاحف شريفة خزائينية نفيسة ومذهبة، كتبها خطاطون مهرة بأجود الخطوط، تتلمـذوا علـى أيـدي كبـار  توقفا

 الخطاطين خالل تلك الفترة.

قيمة للخطاط مصطفى وصفي تلميذ الخطاط مصطفى حلمي المعروف بحكاك  أضافت الدراسة ترجمة
 زاده.

 ( ترجمة للخطاط محمد جالل الدين المشهور بمفتي زاده.1تضمن قيد الفراغ في المصحف رقم )

أن والــده  ؛يســتدل مــن إطــالق لقــب "مفتــي زاده" علــى الخطــاط محمــد جــالل الــدين فــي مصــحف الدراســة
 بنسبته إلى وظيفة والده. آنذاك خالل فترة الدراسة؛ فاشتهر كان يشغل وظيفة المفتي

فـاة الســلطان العثمـاني عبــد العزيــز، و رجحـت الدراســة أن الخـديوي إســماعيل تلقـب بـــ "عزيــز مصـر" بعــد 
هــــ/ 1303حيـــث أطلـــق هـــذا اللقـــب علـــى الخـــديوي إســـماعيل ســـنة ) ؛وهـــذا مـــا أكدتـــه إحـــدى وقفيـــات الدراســـة

 م(. 1885

هـــ/ 1303طلــق عليهــا لقــب "العزيــزة" ســنة )أن خوشــيار هــانم والــدة الخــديوي إســماعيل أُ الدراســة  بــرزتأ
 م( في إحدى وقفيات الدراسة.1885

أكـــدت الدراســـة أن لقـــب "الســـيد" لـــم يقتصـــر علـــى رجـــال السياســـة فقـــط، بـــل ُأطلـــق علـــى رجـــال الـــدين، 
 المصاحف الشريفة خالل العصر العثماني. يوخطاط

 المصاحف الموقوفة. يتخطي اإلجازة والنسخ في كتابة وقفي الدراسة استخدام أوضحت

أن إحـدى المصـاحف تـم وقفهـا علـى روح السـيدة خوشـيار  ،يستدل من تواريخ وقفيات مصاحف الدراسة
هــانم فــي الســنة التــي توفيــت فيهــا، بينمــا جــاء تــاريخ وقــف المصــحف اآلخــر بعــد وفــاة الخــديوي إســماعيل بعــام 

 واحد فقط.

اســتخدام الرمــوز الحرفيــة فــي اإلشــارة إلــى الشــهور فــي عهــد الخــديوي إســماعيل،  اســتمرار أكــدت الدراســة
 م(. 1885هـ/ 1303مؤرخة بسنة ) شريفٍ  مصحفٍ لوذلك في تاريخ تحرير وقفية 

يسـتنتج مـن الدراسـة تنـوع األســاليب المسـتخدمة فـي تـذهيب مصـاحف الدراســة مـا بـين التـذهيب الملــون، 
 والتذهيب بدون ألوان.

اتبعتــا طــرازين،  ينالموقــوف ينالمصــحف يــةبتــت الدراســة أن التقســيمات الفنيــة واألشــكال الزخرفيــة الفتتاحأث
، والطراز المبتكر )طراز الروكوكو العثماني( الذي ةهما: الطراز التقليدي الشائع في فواتح المصاحف العثماني

 م(.19هـ/ 13استخدامه في المصاحف العثمانية خالل القرن )شاع 
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ح ما وجد في إحدى وقفيات الدراسة من أن ضريح أحمد الرفاعي موجود فـي يتصح منكنت الدراسة تم
أن المدفون  ، وهونفت الدراسة هذا القول، وأكدت ما ذكرته المصادر التاريخية واآلثارية حيثمسجد الرفاعي؛ 

 المعروف بأبي شباك. "علي الرفاعي"في جامع الرفاعي هو 
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 جعثبت المصادر والمرا

: المصادر والمراجع العربية:  أوالا

 القرآن الكريم -

- al-Qurʾān al-Karīm 

مجلة الفنون واألدب وعلوم  :العراق "،األوضاع االجتماعية للرقيق في مصر في القرن التاسع عشر"إبراهيم، نبراس خليل،  -
 م.2020، أكتوبر، 59نسانيات واالجتماع، ع. اإل

- IBRĀHĪM, NIBRĀS H ̱ILĀL, «al-Awḍāʿa al-iǧtmāʿīya liʾl-raqīq fī miṣr fī al-qarn al-tāsiʿa ʿašr», 

Journal of Arts, Literature, Humanities and Sociology 59, uktūbr, 2020m. 

تحقيق وضبط: عبد السالم محمد هارون،  معجم مقاييس اللغة،م(، 1004هـ/395ابن فارس، أبو الحسن أحمد بن زكريا )ت  -
 فكر، د. ت.القاهرة: دار ال

- IBN FĀRIS, ABŪ AL-ḤASAN AḤMAD IBN ZAKRĪYĀ (t 395h./1004m), Muʿǧam maqāyīs al-luġa, 

Reviewed by: ʿAbd al-Salām Muḥammad Hārūn, Cairo: Dār al-fikr, d.t . 
دار صادر، بيروت:  لسان العرب،م(، 1311هـ/ 711ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد مكرم بن علي بن أحمد )ت -

 د.ت.

- IBN MANẒŪR, ABŪ AL-FAḌL ǦAMĀL AL-DĪN MUḤAMMAD MAKRAM IBN ʿALĪ IBN AḤMAD (D:711/ 

1311), Lisān al-ʿarab, Brirut: Dār Ṣādir, d.t  
 م.2020اإلسكندرية: دار الوفاء،  أسبلة القاهرة في القرن التاسع عشر،أبو طربوش، محمد هاشم إسماعيل،  -

-  ABŪ ṬARBŪŠ, MUḤAMMAD HĀŠĪM ISMĀʿĪL, Asbilat al-qāhira fī al-qarn al-tāsiʿ ʿašr, Alexandria : 

Dār al-wafāʾa, 2020. 

راجعه: الكبتن ا.ج. سفدج،  تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيل الوقت الحاضر،اإلسكندري، عمر، وسليم حسن،  -
 مكتبة مدبولي، د.ت. :القاهرة

- AL-ISKANDARĪ, ʿAMR, & SALĪM ḤASAN, Tārīẖ Miṣr min al-fatḥ al-ʿuṯmānī ila qabīl al-ūaqt al-ḥāḍr, 

rāǧʿah: al-kabtin a.ǧ. sfdǧ, al-qāhira: maktabẗ madbūlī, d.t. 

آصاف، حضرة عزتلو يوسف بك، تاريخ سالطين بني عثمان من أول نشأتهم حتى اآلن، تقديم: محمد زينهم محمد عزب،  -
 م.1995هـ/ 1415القاهرة: مكتبة مدبولي، 

-  AṢĀF, ḤAḌRAT ʿIZATLŪ YŪSUF BIK, Tārīẖ Salāṭīn banī ʿUṯmān min awal našʾathum ḥatta al-an, 

presented: Muḥammad Zīnhum Muḥammad ʿAzab, Cairo: Madbouly Library, 

1415/ 1995. 

نب من التفاعل الحضاري بين المصريين أوغلي، أكمل الدين إحسان، وصالح، صالح سعداوي، الثقافة التركية في مصر، جوا -
واألتراك مع معجم لأللفاظ التركية في العامية المصرية، استانبول: مركز األبحاث للتاريخ والفنون 

 م.2003سالمية، والثقافة اإل

- AŪĠLĪ, AKMAL AL-DĪN IḤSĀN, & SĀLIḤ, ṢĀLIḤ SAʿDĀWĪ, al-Ṯaqāfa al-turkīya fī Miṣr, Ǧawānib min 

al-tafāʿul al-ḥaḍārī bayn al-miṣryīn waʾl-Atrāk maʿa muʿaǧam lilʾalfāẓ al-turkīa fī al-

ʿāmīya al-miṣrīya, istānbūl: Research Center for Islamic History, Art and 

Culture, 2003. 
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هرة: مكتبة مدبولي، ، القا2.، ط1879إلى سنة  1863األيوبي، إلياس، تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا من سنة  -
 م.1996هـ/ 1416

- AL-ʾAYŪBĪ, ILYĀS, Tārīẖ Miṣr fī ʿahd al-H̱idawī Ismāʿīl bāšā min sanat 1863 ilā sanat 1879, 2nd ed., 

Cairo: Maktabat Madbūlī, 1416h./ 1996m. 

 م.1966عربية، الباشا، حسن، الفنون اإلسالمية والوظائف على اآلثار العربية، القاهرة: دار النهضة ال -

- al-Bāšā, Ḥasan, al-Funūn al-islāmīya waʾl-waẓāʾif ʿalā al-aṯār al-ʿarbīya, Cairo: Dār al-Nahḍa 

al-ʿarbīya, 1966m. 

 م.1989هـ/ 1409األلقاب اإلسالمية في التاريخ والوثائق واآلثار، القاهرة: الدار الفنية للنشر، ________،  -

- ________, al-ʾAlqāb al-islāmīya fī al-tārīẖ waʾl-waṯāʾiq waʾl-aṯār, Cairo: al-Dār al-fanīya liʾl-

našr, 1409h./ 1989m. 

بركات، مصطفى، األلقاب والوظائف العثمانية "دراسة في تطور األلقاب والوظائف منذ الفتح العثماني لمصر حتى إلغاء  -
م، القاهرة: دار غريب، 1924ـ/ ه1517الخالفة العثمانية من خالل اآلثار والوثائق والمخطوطات 

 م.2000

- Barakāt, Muṣṭafā, al-ʾAlqāb waʾl-waẓāʾif al-ʿuṯmānīya "Dirāsa fī taṭaūr al-ʾalqāb wā'alūẓāʾif 

munḏ al-fatḥ al-ʿuṯmānī li'miṣr ḥta ilġāʾa al-ẖilāfa al-ʿuṯmānīya min ẖilāl al-aṯār 

waʾl-waṯāʾiq waʾl-mẖṭūṭāt 1517A.D./ 1924, Cairo: Dār Ġarīb, 2000. 

، كلية ه، رسالة دكتورا"النقوش الكتابية على عمائر مدينة القاهرة في القرن التاسع عشر دراسة فنية أثرية"، ___________ -
 .م1991اآلثار، جامعة القاهرة، 

- ___________, « al-Nuqūš al-kitābīya ʿalā ʿamāʾir madīnat al-qāhira fī al-qarn al-tāsiʿ ʿašr 

dirāsa fanīya aṯrīya», Ph.DThesis, Faculty of Archeology/ Cairo University, 

1991. 

 :القطوري، القاهرة ترجمة وتقديم: سامية محمد جالل، مراجعة: الصفصافي أحمد الخط والخطاطون،بيدابيش، حبيب أفندي،  -
 م.2010المركز القومي للترجمة، 

- BĪDĀBĪŠ, ḤABĪB AFANDĪ, al- H̱aṭ waʾl-ẖaṭāṭūn, Translted by:  Sāmīya Muḥammad Ǧalāl, Reviwed 

by: al-Ṣafṣāfī Aḥmad al-Qaiṭūrī, Cairo: al-Markaz al-qawmī liʾl-tarǧma, 2010. 

 م.2008المركز القومي للترجمة، القاهرة: ترجمة وتقديم: هالة كمال،  نساء مصر في القرن التاسع عشر،تاكر، جوديث،  -

- TUCKER, J., Nisāʾ Miṣr fī al-qarn al-tāsʿa ʿašr, Translited by: Hāla Kamāl, Cairo: al-Markaz al-

qawmī liʾl-tarǧma, 2008. 

، مجلة آداب البصرة ،"رائدات الكتابة وفن الخط العربي منذ عصر الرسالة وحتى نهاية العصر العثماني"، جانودي، محاسن -
 م. 2014، 71ع

- ǦĀNŪDĪ, MAḤĀSIN, Rāʾidāt al-kitāba wa fan al-ẖaṭ al-ʿarabī munḏu ʿaṣr al-risāla wa ḥatta 

nihāīyat al-ʿaṣr al-ʿUṯmānī, Maǧalat Adāb al-Baṣra71, 2014. 

 ندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية السعودية، ،"إسهام المرأة في وقف الكتب في منطقة نجد"الحربي، دالل بنت مخلد،  -
 هـ.1420محرم  27-25مكتبة الملك عبد العزيز،  المدينة المنورة:

- AL-ḤARBĪ, DALĀL BINT MUẖALAD, «Ishām al-marʾa fī waqf al-kutub fī manṭiqat naǧd», Nadūa 

al-maktabāt al-waqfīya fī al-mamlaka al-ʿarbīya al-Saʿūdīya, Medina: King 

Abdulaziz Library, 1420A.D, 25-27. 

 دار سحنون للنشر، د.ت. :، تونسميزان الخط العربيى حلمي، حكاك زاده، مصطف -

- ḤAKĀK ZĀDA, MUṢṬAFA ḤILMĪ, Mīzān al-ẖaṭ al-ʿarabī, Tunisia: Dār Saḥnūn liʾl-našr, d.t. 
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 م.1992دار عمار، : الحموز، عبد الفتاح أحمد، فن الترقيم في العربية أصوله وعالماته، عمان -

- AL-HAMŪZ, ʿABD AL-FATTĀḤ AḤMAD, fan al-tarqīm fī al-ʿarbīya uṣūluh waʾl-ʿāmāt, Amman: Dār 

ʿAmār, 1992. 

م( 19 -18هـ/ 13 -12توقيعات جديدة لنساخ مصاحف لم يسبق نشرها من القرنين )" خلف، أمانى محمد طلعت إبراهيم، -
وليات مركز ح ،"ةمحفوظة بالمكتبة المركزية للمخطوطات اإلسالمية بالسيدة زينب دراسة أثرية فني

 م(. 2017هـ/ يوليو 1438البحوث والدراسات التاريخية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، )شوال 

- HALAF, AMĀNĪ MUḤAMMAD ṬALʿAT IBRĀHĪM, «Tawqīʿāt ǧadīda liʾ-nusāẖ maṣāḥif lam yasbiq 

našrhā min al-qarnīn (12- 13h./ 18- 19m) maḥfūẓa biʾl-maktaba al-markazīya 

liʾl-maẖṭūṭāt al-islāmīya biʾl-Sayīda Zaynab dirāsa aṯrīya fanīya», Ḥawlīyāt 

markaz al-buḥūṯ waʾl-drāsāt al-tārīẖīya, Faculty of arts, Cairo university, 

1438A.D/ 2017. 

طات جديدة على خطاطي مصاحف غير منشورة محفوظة بالمكتبة المركزية للمخطو  "أضواء، ________________ -
م( دراسة أثرية 1883 -1765هـ/ 1301 -1179اإلسالمية بالسيدة زينب بالقاهرة ومؤرخة بسنوات )

 م.2018، 35 ـ.مجلة مركز الدراسات البردية، جامعة عين شمس، مج فنية"،

- _______, «ʾAḍwāʾa ǧadīda ʿalā ẖaṭāṭī maṣāḥif ġayr manšūra maḥfūẓa bi-ālmaktaba al-markazīa lil' 

maẖṭūṭāt al-islāmīa bi' ālsaīda zaīnab bi'ālqāhira wa'muʾarẖa bi'sanwāt (1179- 1301h./ 1765- 

1883m) Dirāsa aṯarīya fanīya», Journal of the Papyrus Studies Center, Ain Shams University35, 

2018. 

خطاط الفارسي محمد الحكيم التركيبي دراسة أثرية فنية لمخطوط مصحف نادر ينشر ألول مرة لل"، ______________ -
، سنة 1، ع23 ـ.مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب، مج ،"م(1451هـ/ 855اليزدي مؤرخ بسنة )

 م.2022

- _________, «Dirāsa aṯarīya fanīya li-maẖṭūṭ muṣḥaf nādir yunšar li-ʾawal mara liʾl-ẖaṭāṭ al-

fārsī Muḥammad al-Ḥakīm al-tarkībī al-yazdī muʾaraẖ bi-sanat (855h./ 1451m)», Maǧallat Al-

Itiḥād Al-ʿām Lil Aṯārīyin Al-ʿarab (JGUAA) 23, No.1, 2022. 

 دار الثقافة، د.ت. :اإلسكندرية االستبدال واغتصاب األوقاف دراسة وثائقية،الخولي، جمال،  -

- AL-HŪLĪ, ǦAMĀL, al-Astibdāl waʾ -iġtiṣāb al-ʾawqāf dirāsa waṯāʾiqīya, Alexandria : Dār al-ṯaqāfa, 

d.t. 

دار الشئون الثقافية  :ترجمة: د. محمد سليم النعيمي، مراجعة: جمال الخياط، بغداد ، تكملة المعاجم العربية،دوزي، رينهارت -
 م.1992العامة، 

- DOZY, REINHART, Takmilat al-mʿāǧim al-ʿarbaīya,Transleted by: Muḥammmad Salīm al-Naʿaīmī, 

Reviwed by: ǧamāl al-ẖayāṭ, Bagdad: Dār al-šuʾiūn al-ṯaqāfīa al-ʿāma, 1992. 

ترجمة: مراد تدغوت، تقديم ومراجعة: د. فيصل الحفيان،  الكتاب العربي المخطوط مقدمات تاريخية،ديروش، فرانسوا،  -
 م.2016هـ/ 1437معهد المخطوطات العربية،  :القاهرة

- DAĪRŪŠ, FIRĀNSWĀ, al-kitāb al-ʿarabī al-maẖṭūṭ muqadimāt tārīẖīa, Transleted by: Murād tadġūt, 

Reviwed by: Faīṣal al-Hafīān, Cairo: Maʿahad al-maẖṭūṭāt al-ʿarabīya, 1437h./ 

2016. 

الخلفاء العباسية: دراسة  وقفية وردقان خاتون الجهركسية عتيقة"الربيدي، فاطمة يحيى زكريا، ومحمد محمود خلف العناقرة،  -
مجلة اتحاد الجامعات  ،"م(1766هـ/ 1180في تغير جهات االستحقاق وطرق االنتفاع بالوقف سنة )

 م.2021، نيسان 1، ع18 ـ.العربية لآلداب، مج
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- AL-RABĪDĪ, FĀṬIMA YAḤĪA ZAKARĪĀ, & MUḤAMMAD  MAḤMŪD ῌALAF, al-ʿanāqira, «ūaqfīat 

ūardaqān ẖātūn al-ǧahrkasīa ʿatīqaẗ al-ẖulafāʾa al-ʿabāsīa: dirāsa fī taġīyr ǧihāt 

al-istiḥqāq wa'ṭuruq al-intifāʿa bi'ālūaqf sanẗ (1180h./ 1766m)», Maǧalat itiḥād 

al-ǧāmiʿāt al-ʿarabīya lil'ʾādāb18, No.1, 2021. 

دار  :، بيروت5طعرب والمستعربين والمستشرقين، األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من الالزركلي، خير الدين،  -
 م.1980العلم للماليين، 

- AL-ZARKALĪ, ῌAYR AL-DĪN, "al-ʾ aʿ lām qāmūs tarāǧim li-ʾašhar al-riǧāl waʾl-insāʾ min al-ʿarab 

wa'l-mustʿaribīn wa'l-mustšriqīn, 5th ed., Beirut: Dār al-ʿilm lilmalāyin, 1980. 

 مؤسسة هنداوي، د.ت. القاهرة: راجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر،تزيدان، ُجرجي،  -

- ZĪDĀN, GURǦĪ, " Tarāǧim mašāhīr al-šarq fī al-qarn al-tāsʿa ʿašar, Cairo: Muʾsasat Hindāwī, d.t. 

 م.1968هـ/ 1388مكتبة النهضة،  :بغداد مصور الخط العربي،زين الدين، ناجي،  -

- ZAĪN AL-DĪN, NĀǦĪ, Muṣawir al-ẖaṭ al-ʿarabī, Bagdad : Maktabat al-Nahḍa, 1388A.D/ 1968. 

تقويم النيل وأسماء من تولوا أمر مصر ومدة حكمهم عليها ومالحظات تاريخية عن أحوال الخالفة العامة سامي، أمين،  -
دار  :القاهرة م(،1872 -1863هـ/ 1289-1279وشئون مصر الخاصة عن المدة من غضون سنة )

 م.1936هـ/ 1355 ،ب المصريةالكت

- SĀMĪ, AMĪN, Taqwym al-nīal wa' ʾasmāʾa mn taūlawā amr miṣr wa'mudaẗ ḥukmuhum ʿalīhā 

wa'mulāḥaẓāt tārīẖīa ʿan aḥwāl al-ẖilāfa al-ʿāma wa'šuʾiūn miṣr al-ẖāṣa ʿan al-muda 

min ġuḍūn sanẗ (1279-1289h./ 1863- 1872m), Cairo : Dār al-kutub al-maṣrīya, 

1355/ 1936. 

 م.1989دار البيادر،  :الجيزة حرفنا العربي وأعالمه العظام عبر التاريخ،سرحان، أحمد عبد اهلل،  -

- SARḤĀN, AḤMAD ʿABD-'ULLAH, Ḥarfunā al-ʿarabī wa  aʿalāmih al-ʿiẓām ʿabr al-tārīẖ, giza : Dār al-

Byādir, 1989. 

المجلة الدولية لعلوم  ،"عتق الرقيق بدار المحفوظات العمومية، دراسة أرشيفية وثائقية سجالت"سري، تفيدة سمير محمود،  -
، ديسمبر، 2، ع1ـالمكتبات والمعلومات، الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات واألرشيف، مج

 م.2014

- SIRĪ, TAFĪDA SAMĪR MAḤMŪD, «siǧilāt ʿatiq al-raqīq bi'dār al-maḥfūẓāt al-ʿamūmīa, dirāsa 

aršīfīa waṯāʾiqīa», al-miǧala al-ddūlīa li'ʿalūm al-maktabāt wā'almʿalūmāt 1, No.2, 

al-ǧamʿīa al-maṣrīya lil'maktabāt wāalmʿalūmāt wā'alʾaršīf, 2014. 

 م.2015الهيئة المصرية العامة،  :، القاهرةالقاهرة خططها وتطورها العمرانيسيد، أيمن فؤاد،  -

- Saīd, Aīman Fuʾād, "al-qāhira ẖiṭaṭihā wa'taṭūrhā al-ʿamrānī, Cairo: al-hīʾia al-mṣrīya al-ʿāma, 

2015m. 

تقان في علوم اإل، م(1505/ هــ911) السيوطي، أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري المصري الشافعي، ت -
وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف  :تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المملكة العربية السعودية القرآن،

 رشاد ، د. ت.والدعوة واإل

- aL-SĪŪṬĪ, ABĪ AL-FAḌL ʿABD AL-RAḤMN IBN ABĪ BAKR AL-ẖUḌĪRĪ AL-MAṢRĪ AL-ŠĀFʿĪY, (D:911/ 1505), 

al-Aitqān fī ʿalūm al-qurʾān, Reviwed by: muḥammad abū al-faḍl ibrāhīm, 

Kingdom Saudi Arabia: Ministry of Islamic Affairs, Call and Guidance, d. t. 

الشرقاوي، أحمد عبد الوهاب، ومحمد، محمد عبد العاطي، ومحمد، ياسر أحمد، جغرافية الممالك العثمانية، المركز الثقافي  -
 م.2018هـ/ 1439(، دار البشير، 1اآلسيوي، مشروع مصادر التاريخ العثماني )
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- al-Sarqāwy, Aḥmad ʿAbd al-Wahhāb, & Muḥammad, Muḥammad ʿabd al-ʿaāṭī, & 

Muḥammad, Yāsir Aḥmad, ǧuġrāfīyat al-mamālik al-ʿUṯmānīa, Asian Cultural Center, 

Ottoman History Sources Project1, Dār al-Bašīr, 1439/ 2018. 

 م.1934هـ/ 1352مطبعة مصر،  :القاهرة مذكراتي في نصف قرن،شفيق، أحمد،  -

- ŠAFĪQ, AḤMAD, Muzkrātī fī niṣf qarn, Cairo: Maṭbʿat miṣr, 1352/ 1934. 

 م.2017هـ/ 1438دار الكتب العلمية،  :بيروت تاريخ الخط العربي عبر العصور المتعاقبة،صالح، عبد العزيز حميد،  -

- SĀLIḤ, ʿABD AL-ʿAZĪZ ḤAMĪED, Tārīẖ al-ẖaṭ al-ʿarabī ʿabr al-ʿuṣūr al-mutʿāqiba, Beirut: Dār al-kutub 

al-ʿalamīya, 1438/ 201. 

 م.1986هـ/ 1407، سنة 4، ع 15مجلة المورد، مج  :العراق ،"نساء خطاطات"عباس، ظمياء محمد،  -

- ʿABĀS, ZAMĪĀʾA MUḤAMMAD, «Nisāʾa ẖaṭāṭāt», Maǧalat al-mawrid15, No. 4, Iraq, 1407/ 1986. 

، .60مجلة المؤرخ المصري، ع ،"م1879 -1822كومي في مصر الرقيق الح"عبد الرحيم، جمال عبد الرحيم خليفة،  -
 م.2022

- ʿABD AL-RAḤĪM, GAMĀL ʿABD AL-RAḤĪM ẖALĪFA, «Alraqīq al-ḥkūmī fī miṣr 1822- 1879m», 

Maǧalat al-muʾriẖ al-miṣrī60, 2022. 

مقارنتها بأعماله الفنية خارج مصر،  عبد السالم، منة اهلل خالد سميح، "الخطاط عبد اهلل زهدي ومدرسته الفنية في مصر مع -
 م.2021هـ/ 1443دراسة أثرية فنية"، رسالة ماجستير، كلية اآلثار، جامعة القاهرة، 

- ʿABD AL-SALĀM, MINATULLAH ẖĀLID SAMĪḤ, «al-ẖaṭāṭ ʿAbdullah Zuhdī wa madrsatuh al-fanīa 

fī miṣr mʿa muqārntihā biʾaʿamāluh al-fanīya ẖāriǧ miṣr, Dirāsa aṯrīya fanīya», 

Master Thesis, Faculty of Archeology/ Cairo University, 1443/ 2021. 

 م.2002القاهرة،  :القاهرة ، دارفن التذهيب في المصاحف األثريةعبد العزيز، شادية الدسوقي،  -

- ʿABD AL-ʿAZĪZ, ŠĀDĪA AL-DISŪQĪ, Fan al-taḏhīb fī al-maṣāḥif al-ʾaṯrīya, dār al-qāhira:Cairo, 

2002m. 

 م.2010دار الكتب والوثائق القومية،  :، القاهرة2تصدير: أيمن فؤاد سيد، ط تاريخ المساجد األثرية،عبد الوهاب، حسن،  -

- ʿABD AL-WAHĀB, ḤASAN, Tārīẖ al-masāǧid al-ʾaṯrīya, Taṣdīr: Ayman Fuʾād Sayīd, 2nd ed., Cairo: 

Dār al-kutub waʾl-waṯāʾiq al-qawmīya, 2010. 

عمائر الخديوي عباس حلمي الثاني الدينية الباقية بالقاهرة والوجه البحري )دراسة أثرية "عثمان، مجدي عبد الجواد علوان،  -
كلية اآلداب، قسم اآلثار،  رسالة دكتوراه، ،"م(1914 -1892هـ/ 1332-1310معمارية مقارنة( )

 م.2003هـ/ 1424جامعة طنطا، 

- ʿUṮMĀN, MAǦDĪ ʿBD AL-GAWĀD ʿILWĀN, «ʿAmāʾir al-ẖidīwy ʿAbās Hilmī al-ṯānī al-dīnīa al-

bāqīa bi'ālqāhira wā'alūǧh al-baḥrī (dirāsa aṯrīya mʿamārīa muqārna) (1310-

1332h./ 1892- 1914m)», PhD Thesis, Faculty of Arts, Department of Archeology, 

Tanta University ,1424/ 2003. 

، خالد، وحسن، محمد، ديوان الخط العربي في مصر، دراسة وثائقية للكتابات وأهم الخطاطين في عصر أسرة محمد عزب -
 م.2010علي، اإلسكندرية: مركز الخطوط، مكتبة اإلسكندرية، 

- ʿAzb, ẖālid, wa'Hasan, Muḥammad, "Dīwān al-ẖaṭ al-ʿarabī fī miṣr, dirāsa ūaṯāʾiqīa lil'kitābāt 

wa'ʾaham al-ẖaṭāṭīn fī ʿaṣr ausraẗ muḥammad ʿalī, Alexandria : markaz al-

ẖuṭūṭ, Alexandria Library, 2010. 

 م.1991الهيئة المصرية العامة للكتاب،  :، القاهرةاألوقاف والحياة االقتصادية في مصر في العصر العثمانيعفيفي، محمد،  -

- ʿAFĪFĪ, MUḤAMMAD, al-ʾAūqāf waʾl-ḥīāẗ al-Iqtṣādīa fī miṣr fī al-ʿaṣr al-ʿuṯmānī, Cairo: al-hīʾia al-

miṣrīya al-ʿāma lil'kitāb, 1991m. 

 م. 1991دار المعارف،  :، القاهرةفنون الغرب في العصور الوسطى والنهضة والباروكعالم، نعمت إسماعيل ،  -
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- ʿALLĀM, NIʿAMAT ISMĀʿĪL , Funūn al-ġarb fī al-ʿaṣūr al-ūsṭa wā'alnahḍa waʾl-bārūk, Cairo: Dār al-

mʿārif, 1991. 

 :القاهرة ،7عسلسلة دراسات وثائقية،  المرأة المصرية قبل الحداثة مختارات من وثائق العصر العثماني،عيسى، عبد الرازق،  -
 م.2012هـ/ 1433دار الكتب والوثائق القومية، 

- AʿĪSA, ʿABD AL-RĀZIQ, « al-Mrʾaẗu al-miṣrīya qabl al-ḥadāṯa muẖtārāt min ūṯāʾiq al-ʿaṣr al-

ʿuṯmānī», Silsilat dirāsāt waṯāʾiqīya7, Cairo: Dār al-kutub waʾl-waṯāʾiq al-

qaūmīya, 1433/ 2012. 

 م.1998هـ/ 1419دار الشروق،  :القاهرة األوقاف والسياسة في مصر،غانم، إبراهيم البيومي،  -

- GĀNIM, IBRĀHĪM AL-BAĪŪMĪ, al-ʾAwqāf wā'alsīāsa fī Miṣr, Cairo: dār al-širūq, 1419h./ 1998m. 

 م.2019دار القاهرة،  :القاهرة خط وتذهيب وزخرفة المصحف الشريف دراسة أثرية فنية،الغول، محمد فراج محمد محمد،  -

- AL-ĠŪL, MUḤAMMAD FARĀǦ MUḤAMMAD MUḤAMmad, ẖaṭ wa'taḏhīb wa'zaẖrafiẗ al-muṣḥaf al-

šarīf  dirāsa aṯrīya fanīya, cairo: dār al-qāhira, 2019. 

مؤتمر األوقاف األول في المملكة العربية السعودية، جامعة أم  أنواعه"، -شروطه –"الوقف مفهومه فداد، العياشي الصادق،  -
 م.2001هـ/ 1422القرى، مكة المكرمة، 

- FIDĀD, AL-ʿIYĀŠĪ AL-SĀDIQ,« Ālūaqf mafhūmoh –Šorūṭh- Anwāʿah», Muʾatamr al-ʾAūqāf al-

ʾAūal fī Kingdom of Saudi Arabia, Umm Al-Qura University, Makkah Al-

Mukarramah, 1422/ 2001. 

رسالة "أعمال األميرة خوشيار هانم المعمارية والفنية في مصر، دراسة آثارية وثائقية"، فرغلي، شيرين فوزي عبد الرحمن،  -
 م.2020هــ/ 1442 جامعة القاهرة، -دكتوراة، كلية اآلثار
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 م(1885هـ/1303)وقفية مصحف شريف مؤرخة بسنة تفريغ ل ( 1شكل )

 عمل الباحثة©

 
 (1مصحف )لفي ا صفحتي البدايةتفريغ ل (2شكل )

 عمل الباحثة©
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 (1فاتحة المصحف )ل التقسيمات الفنية والزخرفية( 3شكل )

 عمل الباحثة©

 
 (1المصحف ) للصفحة اليمنى من خاتمةتفريغ  (4شكل )

 عمل الباحثة©
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 (1تفريغ للصفحة اليسرى من خاتمة المصحف ) (5شكل )

 عمل الباحثة©

 
 م(1896هـ/1314)وقفية مصحف شريف مؤرخة بسنة تفريغ ل( 6شكل )

 عمل الباحثة©
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 (2( تفريغ للصفحة اليمنى من فاتحة المصحف )7شكل )
 عمل الباحثة©

 

 (2( تفريغ للصفحة اليسرى من فاتحة المصحف )8شكل )
 عمل الباحثة©
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( تفريغ للصفحة اليمنى من خاتمة 9شكل )
 (2المصحف )

 عمل الباحثة©
 

مة من خات سرى( تفريغ للصفحة الي10شكل )
 (2المصحف )

 عمل الباحثة©
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 اللوحات :ثانياا

 
 م(1885هـ/1303وقفية مصحف شريف مؤرخة بسنة ) (1لوحة ) 

 
 (1فاتحة المصحف ) (2لوحة ) 



 مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب م(  2023) 1العدد24املجلد

 

 318 ) 319 -275 ( |وقفيتان ملصحفين شريفين ملعتوقتين للخديوي إسماعيل
 ج

 
 (1خاتمة المصحف ) (3لوحة ) 

 
 م(1896هـ/1314وقفية مصحف شريف مؤرخة بسنة ) (4لوحة ) 
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 (2فاتحة المصحف ) (5لوحة ) 

 
 (2مة المصحف )خات (6لوحة )

 


