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تعد النقو�ش الكتابية الإ�سالمية ب�سفة عامة وثائق اأ�سلية وم�سدًرا 
الفنون  من  اأ�سياًل  وفرًعا  الإ�سالمي،  التاريخ  م�سادر  من  اأ�سياًل 
الإ�سالمية؛ فهي ذات اأهمية كربى من الناحية الأثرية لقيامها بتاأريخ 

العمائر التي ُنق�ست عليها.

وترجع اأهمية كتاب »ديوان اخلط العربي يف �سورية« اإىل اأنه مبثابة 
ح�رص وتوثيق للنقو�ش الكتابية اململوكية بجميع اأنواعها، �سواء كانت 
نقو�ش تاأ�سي�سية اأو وقفية اأو دعائية اأو دينية، على كافة اأ�سكال العمائر 
تعر�ش  حني  يف  مرة،  لأول  بع�سها  ين�رص  والتي  �سورية،  يف  الأثرية 
الكثري منها اإىل التدمري نتيجة للحرب الدائرة فيها. وترجع اأهمية تلك 
النقو�ش الكتابية اإىل اأنها تعد م�سدًرا اأ�سياًل وخ�سًبا لتاريخ بالد ال�سام 
يف الع�رص اململوكي، وهي تفيد يف معرفة النواحي الإدارية وما يرد بها 
من �سخ�سيات تولوا منا�سب �سيا�سية واإدارية مهمة، وتلقي ال�سوء على 
ا  اأي�سً وهي  واأعمالها،  النيابات  ذكر  خالل  من  والإدارة  احلكم  نظم 
�سجل لتاريخ املدن ال�سورية، وهي معلومات ل تتوفر عادًة يف كتب 
ا للنيابات واملدن  امل�سادر التاريخية، وتعترب غاية يف الأهمية خ�سو�سً

ال�سغرى، كنواب حم�ش اأو الالذقية اأو نواب القالع املختلفة.

يرد  ما  الناحية اجلغرافية من خالل  اأهمية كبرية من  لها  اأن  كما 
واجلبال  والأنهار  والبقاع  والبالد  والتقا�سيم  الأقاليم  اأ�سماء  من  بها 
والدروب  واخلطط  وال�سوارع  والقرى  واملدن  والقالع  واملعامل 
والأ�سواق والرباع واجلوامع وامل�ساجد واخلوانق واملدار�ش والطباق 
والبيوت  واجل�سور  واخلانات  والقي�ساريات  واحلوانيت  واملعا�رص 
والأ�سبلة والب�ساتني والقاعات والق�سور والقبور وامل�ساهد وامليادين 
بها قد  اأن كثرًيا مما ورد ذكره  نعلم  اأهميتها حني  وغريها. وتتعاظم 
دثر مع الأيام واأن وروده يف النقو�ش بحدوده الأربعة وموقعه دليل 
ا من و�سائل الإعالم املكتوبة؛ حيث  قوي واأكيد عليه. كما تعد اأي�سً
واملنتجات  املن�ساآت  على  الإن�سائية  الن�سو�ش  ت�سجيل  عملية  تعترب 
الع�سور  انت�رصت يف  التي  الإعالم  باآخر من و�سائل  اأو  الفنية ب�سكل 
اأو  الواجهات  باأعلى  �سواء  اإظهارها  يف  واملبالغة  فنق�سها  الو�سطى، 

على املداخل كان يق�سد به الإعالن. 

وينق�سم الكتاب اإىل ثالثة اأبواب رئي�سية؛ كالتايل: الباب الأول 
عن النقو�ش الكتابية على العمائر الدينية، والباب الثاين عن النقو�ش 
الكتابية على العمائر املدنية، والباب الثالث عن النقو�ش الكتابية على 
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بداأ  منهج  الدرا�سة  اأغلب  يف  الباحث  �سلك  وقد  احلربية.  العمائر 
فيها بعمائر دم�سق ثم عمائر حلب ثم عمائر حماه فحم�ش فجبلة 
يف  مدينة  كل  عمائر  ورتب  والقرى،  املدن  من  غريها  ثم  فالالذقية 

ترتيب تاريخي.

فق�سم الباحث الباب الأول اإىل ثالثة ف�سول؛ كالتايل:

y  الف�سل الأول: مو�سوعه النقو�ش الكتابية يف اجلوامع وامل�ساجد؛
ثمَّ كانت احلاجة  الإ�سالم، ومن  اأركان  اأهم  تعترب من  فال�سالة 
واأمراء  �سالطني  فحر�ش  ال�سالة،  من�ساآت  اإقامة  اإىل  ملحة 
املماليك على اإقامة من�ساآت ال�سالة باأنواعها من م�ساجد جامعة 
وم�ساجد ال�سلوات اخلم�ش يف جميع اأنحاء مدن بالد ال�سام. 
من  كبري  عدد  يف  اململوكية  النقو�ش  الباحث  فيه  وا�ستعر�ش 
اجلوامع وامل�ساجد، بداأها من دم�سق، حيث ا�ستعر�ش عدد كرب 
الكتابية باجلامع  النقو�ش  من نقو�ش جوامعها وم�ساجدها مثل 
بالإ�سافة  بدم�سق،  تنكز  بجامع  الكتابية  والنقو�ش  الأموي، 
م�سجد  جتديد  نق�ش  مثل  والتجديد  الإن�ساء  نقو�ش  من  لعدد 
الذبان، ونق�ش توقيع ملعمار مئذنة ال�سحم، ونق�ش اإن�ساء ووقفية 

م�سجد جادة عا�سم.

y  ،ثم ينتقل بعدها الباحث لتوثيق نقو�ش جوامع وم�ساجد حلب
الكبري، ونق�ش  باجلامع  الكتابية اخلا�سة  النقو�ش  بينها  التي من 
اإن�ساء جامع ال�سيفي، وكذلك النقو�ش الكتابية اخلا�سة بجامع 
بانقو�سا. ويتبع الباحث نف�ش تلك املنهجية عند درا�سته لنقو�ش 
وقارا،  وحم�ش،  والالذقية،  وجبلة  حماة،  وم�ساجد  جوامع 

وب�رصى، وم�سياف، وح�سن الأكراد، و�رصمني.

y  الف�سل الثاين: ينتقل فيه الباحث لدرا�سة نقو�ش الإن�ساء والوقف
والنقو�ش الدينية مبن�ساآت التعليم والت�سوف، والتي كانت هي 
موقوفني  �سيوخ  اأيدي  على  العلوم  لتلقي  ُيَتًخذ  الذي  املكان 
القراآن  لتحفيظ  ت�ستخدم  التي  القراآن  لدور  بالإ�سافة  عليه، 
بتدري�ش علوم احلديث  تالوة وكتابة، ودور احلديث املخت�سة 
الباحث  اتبع  ا  اأي�سً الف�سل  هذا  ويف  الفقه.  ومدار�ش  النبوي 
دم�سق،  من  بدًءا  اململوكية  النقو�ش  درا�سة  يف  املنهجية  نف�ش 
التعليم كاملدر�سة  من�ساآت  نقو�ش  فيها عدد كري من  التي در�ش 
بعدها  وانتقل  الإخنائية.  واحلديث  القراآن  ودار  ال�ساذبكية، 
حماة،  حلب،  يف  العليم  مبن�ساآت  الكتابية  النقو�ش  لدرا�سة 

ا على عدد من  اأي�سً وح�سن الأكراد. كما احتوى هذا الف�سل 
النقو�ش الكتابية مبن�ساآت الت�سوف يف دم�سق، مثل نق�ش وقفية 
بكل من ح�سن  الت�سوف  من�ساآت  ونقو�ش  ال�سامرية؛  اخلانقاة 

الأكراد وحلب.

y  الرتب الكتابية يف  بالنقو�ش  فيه  الباحث  ا�ستقل  الثالث:  الف�سل 
وامل�ساهد، فالرتب تعترب من اأمناط العمائر الإ�سالمية التي انت�رص 
بناوؤها؛ وهي اإما عمائر قائمة بذاتها اأو ملحقة بعمائر اأخرى. 
التي  الأخرى  اجلنائزية  العمارة  من�ساآت  من  فهي  امل�ساهد  اأما 
انت�رصت يف العامل الإ�سالمي ب�سفة عامة، زهي عبارة عن اأ�رصحة 
ال�سحابة  اأو  النبي  بيت  اآل  من  لأ�سخا�ش  اأقيمت  ومقامات 
احتفظت كل من دم�سق  والعارفني. وقد  ال�ساحلني  اأو  الكرام 
وحلب بعدد كبري من هذه النقو�ش، التي قام الباحث بدرا�ستها 
تاريخيًّا ونق�سيًّا، لينتقل بعدها لنقو�ش الرتب وامل�ساهد بحماة، 

وحم�ش، وح�سن الأكراد.

كما ق�سم الباب الثاين اإىل ثالثة ف�سول؛ كالتايل:

y  البيمار�ستانات على  الكتابية  النقو�ش  مو�سوعه  الأول:  الف�سل 
وبداأ  الأمرا�ش.  كافة  ملعاجلة  عامة  م�ست�سفيات  هي  التي 
انت�سارها يف العامل الإ�سالمي منذ ع�رص الدولة الأموية، وحر�ش 
�سالطني واأمراء املماليك على ت�سييدها ووقف الأوقاف عليها 
لت�ستمر يف اأداء وظائفها. وي�ستمل البيمار�ستان يف الغالب على 
لتجهيز  مطبخ  على  كذلك  وحتتوي  املتنوعة،  العالج  اأق�سام 
ما  اأهم  ولعل  والأ�رصبة.  لالأدوية  وم�سنع  للمر�سى،  الطعام 
در�سه الباحث يف هذا الف�سل هو النقو�ش الكتابية بالبيمار�ستان 
النوري بدم�سق، وبيمار�ستان بكتمر الأ�رصيف بح�ش الأكراد، 

والنقو�ش الكتابية اململوكية لبيمار�ستان نور الدين بحلب.

y  الف�سل الثاين: مو�سوعه النقو�ش الكتابية يف اخلانات التي كانت
تن�ساأ عادة يف الطرق التجارية الهامة لإيواء امل�سافرين ودوابهم 
املدن؛  تبنى داخل  التي كانت  للخانات  بالإ�سافة  وب�سائعهم، 
من  نوع  وهي  التجارية،  املن�ساآت  من  فهي  القي�سارات  اأما 
الأ�سواق؛ حيث كانت ت�سم عدًدا كبرًيا من احلوانيت تخت�ش 
ببيع نوع معني من الب�سائع. ومن بني هذه اخلانات ال�سهرية خان 
لجني امل�سهور بخان عيا�ش، والذي قام الباحث با�ستعرا�ش ما 

به من نقو�ش، وكذلك خان الع�سل، وخان ال�سبيل، وغريها.
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y  والنواعري الأ�سبلة  على  الكتابية  بالنقو�ش  ا�ستقل  الثالث:  الف�سل 
احتفظت  وقد  للمدن.  املياه  لتوفري  اأن�سئت  التي  والطواحني، 
كل من دم�سق وحلب بعدد كبري من الأ�سبلة التي حتمل نقو�ش 
بدم�سق،  ال�سالم  وباب  الربيدي  �سبيلي  مثل  مملوكية،  كتابية 
ال�سكاكيني وبردبك بحلب.  ب�سبيل  امل�سهور  اآ�سقتمر  و�سبيلي 
النواعري،  �سورية  يف  حمفوظة  لتزال  التي  املائية  املن�ساآت  وبني 
وهي تتميز ب�سخامتها وجمال بنائها. ا�ستعر�ش الباحث نواعري 
املاأمورية.  والناعورة  املحمدية،  الناعورة  يف  املتمثلة  حلب 
منجك  طاحون  مثل  الطواحني  بدرا�سة  الف�سل  هذا  ويختتم 

بالك�سوة، وطاحون ال�سبعة خارج مدينة حم�ش.

اأما الباب الثالث فق�سمه الباحث اإىل ثالثة ف�سول؛ كالتايل:

y  مدينة وقلعة  اأ�سوار  يف  الكتابية  النقو�ش  عن  الأول:  الف�سل 
نظًرا  الع�سكرية؛  العمارة  لفن  مميًزا  منوذًجا  تعد  التي  دم�سق 
لأنها �سيدت يف فرتة تطورت معها تلك الفنون تطوًرا ملحوًظا 
وبلغت اأوجها من الرقي واملنعة. وهي ت�سم العديد من الأبواب 

والأبراج التي تتاألف من عدة طوابق.

y  ،الف�سل الثاين: عن النقو�ش الكتابية يف اأ�سوار وقلعة مدينة حلب
وهي من اأجل القالع يف �سورية، وتتميز مبوقها الفريد فوق تل 

طبيعي �ساهق.

y  اأحد الأكراد  ح�سن  يف  الكتابية  النقو�ش  عن  الثالث:  الف�سل 
الع�سور  اإىل  ترجع  التي  احلربية  التح�سينات  مناذج  اأف�سل 
الو�سطى، وقلعة الكهف التي كانت اإحدى القالع التي كانت 
ال�ساحل  الواقع على  املرقب  الإ�سماعيلية، وح�سن  ال�سيعة  بيد 
داخلية  قلعة  من  ويتاألف  بانيا�ش،  مدينة  من  بالقرب  ال�سوري 
يف  تقع  التي  �سيزر  وقلعة  ات�ساًعا،  اأكرث  خارجية  واأخرى  قوية 

حو�ش نهر العا�سي.

بطباعة  الكبري  القطع  من  �سفحة   560 حوايل  يف  الكتاب  يقع 
فاخرة، ويحتوي على عدد �سخم من اللوحات والتفريغات الن�سية 
للنقو�ش الواردة يف الدرا�سة. ومن ثم؛ فيعد بحق درا�سة مو�سوعية توثق 
اململوكي على  للع�رص  نقو�ش ترجع  �سورية من  به  لأهم ما احتفظت 
اإبراز اجلانب  الباحث على  فيها  العمارة، حر�ش  اأ�سكال متنوعة من 
التاريخي لكل نق�ش، اتبعه بدرا�سة خطية ون�سية لكل نق�ش على حدا، 
وتاأتي اأهمية هذا الكتاب اإىل اأنه وثق العديد من النقو�ش التي تعر�ست 

لل�سياع والتدمري من جراء احلرب الدائرة يف �سورية اجلريحة.


