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أيـمـــن فـــــؤاد َس ِّيـــد

مـــــــن ُنس َخ ِ
ــدان َج ِ
ـد َ
جُ َمـ َّل َ
ــــة
يــدان
ِ ْ
َــــاب َ
ِ
ـــو َرة
ـان
غـــــ
األ
ِكــــت
يِ
املـ َص َّ
َ
ُ
ِ
ال خَ ْتفى َأ مَ ِ
َ
ُ
األص َبهانى ،املتوىف
وقيمة كتاب
ه َّي ُة
«األغــانـــــــــي» أليب ال َف َرج عيل بن احلسني بن حممد القُ َريش ْ
بالتاث العريب اإلسالمي .فالكتاب َو ِ
أه ِّم المُ َؤ َّلفات التي َو َص َلت إلينا يف
تمني رُّ
احدٌ من َ
سنة  356هـ  967 /م ،عيل المُ ْه ِّ
األ َدب العريب ،فقد أرا َد أبو ال َفرج أن ي َؤ ِّلف كتابا َي ُضم األغاين املشهورة وجيمع حوهلا األشْ عار املختارة وال َّن ِ
وأخ َبار
وادر ْ
ً
ُ
َ
ُّ
ِ
الش َعراء وا ُملغَ نِني ُ
ٍ
َ
واأل َدباء؛ وإِ َضاف ًة إىل ذلك
اإلسالمية عىل امتداد أكثر
ُ
ي َم ْصدَ ر ُي َص ّور لنا احل َضارة َ
فالكتاب َخ رْ ُ
العربية ْ
ُّ َ
ِ
ٍ
للم ْعلومات املتع ِّلقة بتاريخ األدب وتاريخ
من ثالثة
قرون ونصف ال َق ْرن بعد ظهور اإلسالمَ ،ف ُي َع ُّد بذلك َمعي ًنا َض ْخ اًم َ

احتاج «مخسني سن ًة لتأليف
األص َب َهاين أنَّه
َ
ال َّث َقافة حتى منتصف ال َقرن الرابع اهلجري  /العارش امليالدي .وذكر أبو ال َف َرج ْ
أهدَ اها لسي ِ
الد ْولة ا َ
فأعطاه
ف َّ
هذا الكتاب» و «أنَّه ك َت َبه َم َّر ًة واحد ًة يف ُع ْمره[ ،أي َب َّي َضه] ،وهي ال ُّن ْسخة التي ْ
حل ْمدَ اين ْ
َْ
والكتاب ُم َؤ َّل ٌف َض ْخ ٌم يقع يف َنشرْ َ ة دار الكتب املرصية يف أربعة وعرشين جملدً ا من ا َ
حل ْجم الكبري.
عليها ألف دينار».1
ُ

اجا ،فقد َع َّزت ن َُس ُخه الكاملة التي َو َصلت إلينا عىل كثرة ما َو َصل إلينا من
ورغم أنَّ الكتاب ُي ُّ
عد من أكثر الكتب َر َو ً

أحىص منها فؤاد َ
التاث العريب» أكثر من َثامنني ن ُْس َخة.2
سزكني يف كتابه «تاريخ رُّ
نسخه ،حيث ْ
بخ ِّطه وأهدَ اها إىل سي ِ
ومل ت ِ
لألسف ُم َب َّي َض ُة كتاب «األغاين» التي كتبها أبو ال َف َرج َ
أو َر َدت
ف َّ
َصل إلينا َ
الد ْولة ،وإنَّام ْ
َْ
ِ
ٍ
سودة األوىل للكتاب؛ فيذكر يا ُقوت ا َ
ريذاد« :ات ََّصل يب أنَّ
ادر َخ رَب ا ُمل َّ
َ
املص ُ
حل َموي َن ْقلاً عن أبيِ َج ْع َفر محُ ََّمد بن حَي َيى بن ش ْ
الو َّر ِاقني ل ُت ْبتاع ،فأ ْن َف ْذ ُت إيل ابن ُق َرا َبة وسألته إنْفاذ
ُم َس َّو َدة كتاب «األغاين» ،وهي ْ
أص ُل أبيِ ال َف َرجُ ،أ ْخ ِر َجت إيل ُسوق َ
َص ِ
وعرفني هَّأنا بِ َيعت يف ال ِّنداء بأربعة آالف ِد ْر َهم ،وأنَّ أكثرها يف ُط ُروس َ
وبخ ِّط ال َّتعليق،
احبها
َ
ألبتاعها منه يل ،فجا َءين َّ
اشت َيت َ
وأ َّهنا رُ ِ
فراس ْل ُت أبا أمحد فأنْكر أنَّه َي ْع ِرف شي ًئا من هذاَ ،ف َب َح ْث ُت َّ
الب ْحث فام
أليب أمحد بن حممد بن َحفْصَ ،
كل َ
رت عليها».٣
َقدَ ُ

1

ياقوت احلموي :معجم األدباء  ،٩٨ ،٩٧ :١٣نرشة أمحد فريد رفاعي،
القاهرة1936 ،؛ الصفدي :الوايف بالوفيات ،النرشات اإلسالمية ،بريوت،
.٢٢ :٢١ ،2005 - 1949

٢
٣

F. Sezgin, GAS I, Leiden-Brill, 1967, p. 381-382.

ياقوت احلموي :معجم األدباء ١٢٧ ،١٢٦ :١٣؛ الصفدي :الوايف بالوفيات
.٢٢ :٢١
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أيـمـــن فـــــؤاد َس ِّيـــد

زء من نُس ٍ
ياقوت كذلك أنَّه قرأ عيل َظهر ُج ٍ
خة لكتاب «األغاين» َ
ابن ُع ْرس املَ ْو ِصيل  -وكان
وذكر
ُ
«ح َّدث ُ
ألبيِ ال َف َرجَ :
ْ
ْ
ِ
الد ْو َلة ،وكان خَي ُلف أبا تَغْ ِلب با َ
حل رْ َ
يأم ُرين
الد ْولة وبني َأيب تَغْ ِلب بن نارص َّ
عز َّ
ا ُمل رَت َِّسل بني ِّ
ضة  -قال :ك َت َب إ َّيل أبو تَغْ لب ُ
ِ
فابتعته بعشرْ ة آالف ِدرهم من صرَ ِ
ف ثامنية عرش ِد ْر مَها بدينار [أي نحو
األص َب َهاين،
ُ
ْ
بابتياع كتاب «األغاين» أليب ال َف َرج ْ
ْ
ِ
وو َق َ
دينارا] ،اَّ
املسكني وإنَّه ُيساوي عندي
ف عليه ورأى َع َظ َمة َ
فلم حمَ َ ْل ُت ُه إليه َ
ً ٥٥٥
وجلاَ ل ما َح َوى َقال :ل َقد ُظلم َو َّرا ُقه ْ
َ
عرشة آالف ِدينارا ،ولو ُف ِقدَ ملا َقدَ َرت عليه امللوك إلاَّ بالرغائبَ ،
وأ َمر أن تُكتب له ن ُْسخة أخرى خُ
فابتدأ
اسمه
وي َّلد عليها ُ
َّ
بذلك ،فام أد ِري أ َّمتت ال ُّن ْس َخ ُة أم ال؟».٤
ونظرا َ
ائع ِّ
ياقوت ً
جم الفوائد
أل مَه َّية وقيمة َهذا الكتاب يقُ ول
ُ
أيضاَ « :ل َع ْمري إنَّ هذا الكتاب جَلليل ال َق ْدر َش ُ
الذكر ُّ
ً
ِ
ِ
ِ
َ
َ
تأم ْلت هذا الكتاب وعنيت به وطال ْع ُته م َر ًارا َ
بت منه ن َ
ُسخ ًة
عظيم العلم
وك َت ُ
ٌ
الب ْحت واهل ْزل ال َّن ْحت؛ وقد َّ
ُ
جامع بني اجلدِّ َ
5
ُ
الش َعراء» ،»......إِ َضا َف ًة َّ
َ
«م ْع َجم األ َد َباء» .
بخ ِّطي يف عرش جم َّلدات ،و َن َق ْل ُت منه إىل كتايب املَ ْو ُسوم
بـ«أخبار ُّ
ْ
بالط ْبع إيل ُ
خل َلفاء ُ
الطيب» عن ا َ
أحد ا ُ
َو َر َوي املَقَّري يف « َنفْح ِّ
األ َمويني باألندَ ُلس« -وكان َي ْب َع ُث يف الكتب إىل
حل َكم ا ُمل ْس َت ْنصرِ َ -
ِ
ويرسل إليهم األموال لشرِ ائها حتى َج َل َب منها إيل األندلس ما لمَ َيعهدُ وهَ ،و َب َعث يف كتاب
األقْطار ِرجالاً من ال ُّتجار،
ِ
األصبهاين  -وكان نَسبه يف َبني ُأ َمية  -وأرس َل إليه فيه ِ
َ
بألف ِدينار من َّ
العينْ ،
الذ َهب َ
ْ َ
«األغاين» إيل ُم َص ِّنفه أيب ال َف َرج ْ َ
َُ
َّ
٦
ِ
ٍ
اخلب مع ما َذ َكره يا ُقوت ِر َواية عن أيب ال َف َرج من أنَّه
ورغْ م تَعارض هذا رَ
َف َب َع َث إليه ب ُنسخة َقبل أن خُي ِر َجه إىل العراق» َ .
واحد ًة يف ُعم ِره ،إلاَّ أنَّه يدُ ُّل عيل أمهية الكتاب وقيمته ِ
ك َتب ك َتابه مر ًة ِ
وح ْر ِ
ص اخللفاء عيل اقتِ َنائه وتقديرهم له ،حتى
ْ
َّ
َّ
ِ
الدو َلة َ
أعطى أ َبا ال َف َرج عيل كتابه عندما أهدَ اه له َ
احب بن َع َّباد عندما َب َلغَ ُه أنَّ َس ْي َ
ف َّ
الص َ
ألف دينار ،قال« :لقد قصرَّ
إنَّ َّ
ف الكتاب ْ
أضعافها»َ ،و َو َص َ
ثم قال« :ولقد اشْ َت َملت َخزائني عىل مائتني وس َّتة آالف
َس ْي ُف َّ
الد ْو َلة وإنَّه َي ْستأهل َ
فأط َنب َّ
غيه ،وال را َقني منها سواه».٧
جم َّلد ما منها ما هو َسمريي رْ ُ

نسخة حممد بن أيب طالب البدري

احتِ َفاء القُ دَ ماء هبذا الكتاب فإنَّ ما َو َص َل إلينا من خَمْطوطاته الكاملة ٌ
أي من نشرَ ات الكتاب
قليل ،لذلك مل تعتمد ٌ
ومع ْ
ٍ
أصلها يف عشرْ ين مجُ َلدً ا
تمدة عيل ن ُْس َخ ٍة
كاملة عتيقة له .ومن بني َ
أص ِّح ن َُسخ كتاب «األغاين» ن ُْس َخ ٌة كانت َت َقع يف ْ
ا ُمل ْع َ
كتبها َ
الب ْدري ،ومل َي ِصل إلينا منها
بخ ِّطه يف الفرتة بني سنتي  614و 616هـ  1217 /و 1219م حممد بن أيب طالب َ
الدانامرك.
ِس َوي مجُ َ َّلدَ ات ُم َت َف ِّر َقة ُم َوزَّ َعة عيل أربع مكتبات موجودة يف أربع ُد َول خمتلفة هي :مرص و تركيا و املغرب و َّ
صورة من كتاب
وهذه ال ُن ْسخة من ال َّناحية الف ِّنية ُ
صورة ،فهي ال ُن ْس َخة الوحيدة ا ُمل َّ
فر ٌد بني املَ ْخطوطات ا ُمل َّ
أنمو َذ ٌج ُم َت ِّ
كل مجُ َّلد من جم َّلدَ اهتا حَي ِمل رَس َلو َحة ُ Frontispiceم َنم َن َمة ُن ِّف َذت َوفْق ُ
«األغاين» التي َو َصلت إلينا ،ف َقد كان ُّ
األسلوب
ْ
ْ ْ
املدرسة التي ْاز َد َهرت بني القرنينْ السادس
درسة بغداد يف التصوير» ،وهي
َ
ؤرخو الفنون اإلسالمية « َم َ
الذي َأطلق عليه ُم ِّ

٤
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املقري :نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،حتقيق إحسان عباس،
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َــــاب َ
مـــــــن ُن ْس َخ ِ
ِ
مجُ َـ َّلــدَ ان َج ِ
ِ
ـــو َرة
األ
ــــة ِكــــت
ـديــدَ ان
غــــــانيِ ا ُمل َص َّ
َ

وو َصل إلينا من اَنم ِذجها
والسابع لل ِه ْجرة  /الثاين عرش و الثَّالث عرش للميالد قبل ُسقوط بغداد سنة  656هـ  1258 /مَ ،
وصورها يف بغداد سنة  635هـ 1237 /م حَ ْييى بن محُ َمد الو ِ
ن ُْس َخ ُة « َم َقا َمات ا َ
اسطي (باريس رقم
حل ِريري» التي كتبها َ َّ َ
َّ َ
َ
 ،)BNF arabe 5847ون ُْس َخة كتاب َ
الشام بني
وص ِّورت عيل األرجح يف َّ
«ك ِلي َلة َو ِد ْم َنة » التي يرى الباحثون أهنا ُكتِبت ُ
ؤرخة سنة
سنتي  600و 620هـ  1203 /و 1223م (باريس رقم  )BNF arabe 3465ون ُْس َخة كتاب رِّ ْ
«الت َياق» ا ُمل َّ
 595هـ  1198 /م (باريس رقم .8)BNF arabe 2964
ِ
ُسخة كتاب «األغاين » التي كتبها بِ ِّ
دات التي َو َصلت إلينا من ن َ
الب ْد ِري هي كذلك
وا ُملج َّل ُ
خطه محُ َّمد بن أيب َطالب َ
ُ
األفراد واملكتبات
املجموعات ا ُملختلفة وتمَ ُّلك
املخطوط وانتقاله بني
وذج ملا ُيطلق عليه يف ِعلم املَ ْخطوطات ِرحلة
أنم ٌ
ُ
ُ
َ
ِ
َ
الب ْد ِري مل حيدِّ د يف ُح ُرود املَ ْتن املتعدِّ دة التي َح َوتهْ ا هذه ال ُّنسخة املَدي َنة التي كتبها فيها
لهَ .
ورغم أنَّ محُ َّمد بن أيب طالب َ
الظن أنَّه كتبها يف مدينة املَ ْو ِصل شامل العراق ،ألنَّ أحد
بني سن َت ْي  614و  616هـ  1217 /و  1219م ،فأغلب
ِّ
الشخوص
ظن أنَّه األمري َب ْد ُر الدِّ ين ُل ْؤ ُل ْؤ
ُّ
املصورين يف ُم َن ْمنمتني من ُم َن ْمنامهتا الثامنية التي َو َصلت إلينا (مج  19و ُ )20ي ُّ
َّ
ِ
بعضدَ ي
اسمه فوق ُعصا َبتينْ تحُ ِيطان ُ
والذي حكم هناك بني سنتي  658-607هـ  1259-1210 /م ،حيث ُكتب ُ
صور يف ا ُمل َنمنمتَينْ .
األمري ا ُمل َّ
ٍ
ُ
والرابع
وكان
املعروف من مجُ َ َّلدات هذه ال ُنسخة حتى هناية خمَ سينيات القرن العرشين ،سبعة مجُ َّلدات فقط هي :الثَّاين َ
وا َ
األول واآلخر وخمروم يف أثنائه) يف دار الكتب املرصية بالقاهرة برقم 579
حلادي عرش والثَالث عرش (ولك َّنه مبتور َّ
املتمم لل ُّنسخة
والسابع عرش والتاسع عرش يف مكتبة َف ْيض اهلل بإستانبول برقمي  1565و  ،1566والعرشون ِّ
أدبَّ ،

َكشَ َ
ف عند سنة  1957املسترشق اإلنجليزي  S.M. Sternيف املكتبة امللكية بكوبنهاجن بالدانامرك برقم  ،ar. 168يشمل
ُّ
مبكرا .وكنت قد ُد ِعيت
س َل ْو َحة ُم َن ْم َنمة  -فيام عدا املجلد الثالث عرش الذي ُف ِقدَ ت ُم ْنمنم ُته
كل جم َّلد من جملداهتا عيل رَ ْ
ً
سة ُ
ؤس ُ
الفرقان للرتاث اإلسالمي بلندن
يف َص ْيف  2001إللقاء حمارضات عن علم املخطوطات يف َّ
الد ْورة التي ن ََّظمتها ُم َّ
بالرباط ،فدعاين صديقى عامل املخطوطات املعروف الدكتور أمحد شوقي بنيني ،مدير اخلزانة
واستضافتها اخلزانة َّ
العامة َّ

امللكية بالرباط ،أثناء وجودي هناك لزيارة هذه اخلزانة ،وأثناء َت َفقُّ دي للمعرض الذي َي ُض ُّم نوادر ما تضمه اخلزانة لفت
نظري وجود جم َّلدين من كتاب «األغاين » حيمل ُّ
س َل ْوحة ُم َن ْم َنمة ،وعندما طلبتهام وتصفحتهام َتبينَّ يل أنهَّام
كل جم َّلد منها رَ ْ

الب ْدري والمُ َوزَّ عة بني القاهرة وإستانبول وكوبنهاجن،
جم َّلدان آخران من ال ُّنسخة نفسها التي كتبها حممد بن أيب طالب َ
ِ
ٍ
وم َن ْمنمتيهام أحدٌ من ْقبل،
يتعرف عيل هذين املجلدين ُ
مها املج َّلدان َّ
السادس والثَّامن وهبام آثار ترميم حديث ظاهر .ومل َّ
ِ
والسادس والثَّامن واحلادي
والرابع َّ
وبذلك َيب ُلغ ما َوصل إلينا من جم َّلدات هذه ال ُّن ْسخة ال َّنادرة تسع جم َّلدات هي :الثَّاين َّ

8

راجع حول هذا املوضوع:

E. de Lorey, «La peinture musulmane – L’école de Bagdhad», Gazette

;des Beaux-Arts 10, 1933, p. 1-13

أمحد تيمور :التصوير عند العرب ،أخرجه وزاد عليه الدراسات الفنية
والتعليقات زكى حممد حسن ،القاهرة  -جلنة التأليف والرتمجة والنرش
 ،1942زكي حممد حسن« :مدرسة بغداد ىف التصوير اإلسالمي» ،سومر
( ،46-15 ،)1955حسن باشا :التصوير اإلسالمي ىف العصور الوسطى،

القاهرة  -مكتبة النهضة املرصية  ،1966حممد عبد اجلواد األصمعى:
أبو الفرج األصبهاين وكتابه األغاين ،القاهرة  -دار املعارف ،1967 ،1952
نفسه :تصوير وجتميل الكتب العربية يف اإلسالم ،القاهرة دار املعارف
1971؛  R. Ettinghausen, Arab Painting, Skira - Geneva, 1962؛ أيمن
فؤاد سيد :الكتاب العريب املخطوط وعلم املخطوطات ،القاهرة  -الدار
املرصية اللبنانية .397-368 ،1997
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ِ
ست
راسة ٍّ
تمم لل ُنسخة ،ومن ُم َن ْم َنامهتا ثامن ُم َن ْمنامتَّ ،متت د َ
والسابع عرش وال َّتاسع عرش والعرشون ا ُمل ِّ
عرش والثَّالث عرش َّ
9
ِ
السادس والثَّامن للدراسة الفنية.
منها من ق َبل ُم ِّ
ؤرخي ال َف ّن  ،وحتتاج ا ُمل َن ْم َنمتان اجلديدتان املوجودتان يف املج َّلدين َّ
ويري الربوفيسري ستورم رايس  ،D.S. Riceأحد الذين درسوا ا ُمل َن ْم َنامت املعروفة َهلذه ال ُّن َ
الشخصيات
سخة ،أنَّ صور َّ
مجيعا َلب ْدر الدِّ ين لؤلؤ حاكم املوصل
ا ُمل َص َّو َرة فيها ،وعىل
السابع عرش وال َّتاسع عرش والعرشون ،هي ً
ّ
األخص املج َّلدات َّ

الذي أمر بكتابة ال ُّن ْس َخة ،بينام يرى األستاذ برش فارس ،الذي توفَّر كذلك عىل دراسة ُم َن ْم َنامت هذه ال ُّن ْس َخة ،أنَّ كل
كل ٍ
للخرب الوارد يف َّأول ِّ
ُم َن ْم َنمة منها هي رسم ت َْوضيحي َ
جملد من جم َّلدات ال ُّن ّْس َخة.
ص  »Ex-Librisعىل
ومن وجهة ال َّنظر الكوديكولوچية فقد َو َر َدت ُ
بعض العالمات التي ن ُْط ِلق عليها َ
«خ َوارج ال َّن ّ
ُ
الب ْدري من
بعض جم َّلداهتا تُعيننا عىل ال َّت َع ُّرف عىل َح َركة هذه ال ُّن ْس َخة ورحلتها منذ أن َف َر َغ
ناسخها حممد بن أيب طالب َ
والرباط
كتابتها يف َر َم َضان سنة ّ
ست عرشة وستامئة /نوفمرب سنة  1219م ،وحتى استقرار جم َّلداهتا يف القاهرة وإستانبول َّ

وكوبنهاجن.
ِ
فواض ٌح أنَّ ال ُّن ْس َخة ُكتبت ،يف أغ َلب َّ
الظ ِّن يف املَ ْو ِصل بني سنتي  614و  616هـ  1217 /و  1219م ،و َلك َّننا ال
ندري املال َبسات التي قادهتا ايل املكتبات املحفوظة هبا اآلن .وهذه ال ُّن ْس َخة ،أو هذه املج َّلدات من هذه ال ُّن ْس َخة ،واحدة
للعراق سنة  656هـ  1258 /م ،وقد تكون َخرجت من ِ
من ال ُّنسخ التي ن ََجت من االجتياح املغُ ويل ِ
العراق قبل ُسقُ وط
ْ
َ
َ
وو ُصول جيوش هوالكو؟.
بغداد ُ
األصل التي َن َقل منها ،ولكن َو َر َد يف هناية بعض جم َّلدات ن ُْس َختنا ( )11 ،6 ،4 ،2عبارة
ومل حُيَدِّ د ال َّن ُ
اسخ ن ُْس َخة ْ
باألص ِل املنقول منه واحلمد هلل َح ّق حمَ ده وصلىَّ
وص ّح واحلمد هلل وله امل َّنة» أو « ُقوبِل
« َب َلغ َع ْر ًضا
باألصل املنقول منه َ
ْ
ْ
الطاهرين» ،مما َيدُ ّل عىل ِص َّحة ال ُّن ْس َخة ،كام هَّأنا يف الوقت نفسه َم ْض َ
نبيه وآله َّ
بالشكل َض ْب ًطا
بوطة َّ
اللهّ عىل َس ِّيدنا حممد ِّ
صحيحا ِش ْبه تام.
ً
الب ْدري منذ اجلزء الثَّاين َعدَ َد جم َّلدات (أجزاء) ال ُّن ْس َخة التي ي ْن ُ
ذاكرا هَّأنا ستكون يف
َ
وح َّد َد حممد بن أيب طالب َ
سخها ً
عرشين جز ًءا ،ويبدو أنَّه ا ْق َتدى يف ذلك بوضع ال ُّن ْس َخة التي َي ْن ِقل منها ،فقد جاء َح ْر ُد َم ْتن هذا اجلزء كال َّتاىل:
«هذا ِ
ٍ
أجزاء عرشين
آخ ُر اجلزء الثَّاين من
و َي ْت ُلوه يف اجلزء الثَّالث إن َشا َء اهلل تعاىل

9
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برش فارس« :صورة جديدة ُمنمنمة من أسلوب التصوير البغدادى تارخيها
 614هـ ( )1218-1217متثل النبى العربى» ،جملة املجمع العلمى املرصى
 4-1 ،)1946-1945( 28مع ثالث لوحات ،نفسه :سوانح مسيحية
ومالمح إسالمية حول خمطوط مزوق ىف القرن السابع اهلجرى ،القاهرة
 -املجمع العلمى املرصى 1961؛

D. S. Rice, “The Aghani Miniatures and Religions in Islam”, The Burl
lington Magazine 95, 1953, p. 218-234; S.M. Stern, “A New Volume
of the Illustrated Aghani Manuscript”, ArsOr II, 1957, p. 501-503.

ثروت عكاشة :موسوعة التصوير اإلسالمي ،بريوت  -مكتبة لبنان ،2001
.84- 82
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َــــاب َ
مـــــــن ُن ْس َخ ِ
ِ
مجُ َـ َّلــدَ ان َج ِ
ِ
ـــو َرة
األ
ــــة ِكــــت
ـديــدَ ان
غــــــانيِ ا ُمل َص َّ
َ

بين ا َ
بش ٌار حَ ْي ُشو ِش ْع َر ُه
حل َسن قال َح َّد َثنا أمحد بن حممد قال َح َّد َثني ُقدَ ا َمة بن نوح قال كان َّ
ْ
أخ رَ َ
وا َ
سيدنا حممد َنبِ ّيه
حل ْمد للهّ َو ْحدَ ُه َ
وصلىَّ اهلل عىل ِّ
وآله َّ
الطاه ِرين»
ِ
الرابع كال َّتايل:
َ
وجا َءت صيغَ ُة َح ْرد َم ْت ِن اجلزء َّ
ِ
ِ
الرابع من أجزاء عرشين جز ًءا
«آخر اجلزء َّ
ِ
اخلام َسة إن َشا َء اهلل تعاىل
َي ْت ُلوه يف ا ُمل َج َّلدَ ة
إس َحق بن إبراهيم
ْ
أخ َب ُار ْ
ٍ
وا َ
حممد ن َِّبيه وآله َّ
وص َلواتُه عىل َس ِّيدنا
الم ُه
حل ْمدُ هلل َو ْحدَ ُه َ
وس ُ
الطاهرين َ
ِ
ِ
الب ْدري
ك َتبه وما َق ْب َل ُه من األجزاء َ
الع ْبدُ الفقري إيل رمحة اهلل تعاىل حممد بن أيب طالب َ
ِ
ٍ
صيه وآهلام َّ
حممد ن َِّبيه وع ٍّ
الطاه ِرين
حامدً ا هلل تعاىل عىل نِ َع ِمه ُم َص ِّل ًيا عىل َس ِّي ِدنا
يل َو ِّ
وس َّلم ت َْس اً
كثريا»
َ
ليم ً
وي ْظهر يف هذا احلرد أو ُل َت يح  -فيام َو َصل إلينا من مجُ َ َّلدات ال ُنسخة  -باسم ال َّن ِ
اسخ ،وهو محُ َّمد بن أيب َطالِب
َ
ْ َّ صرْ
ْ
ْ
البدري والذي ُي ْظ ِهر فيه كذلك تَشَ ُّيعه ،فهو مل ْ
الس َّنة بال َت ْص َلية عيل ال َّنبي محُ َّمد وإنَّام كذلك عىل
يك َتف مثل ال ُّن َّساخ ُّ
الطاهرين» ،ومل يكرر ذلك فيام بعد يف ُحر ِ
وصيه وآهلام َّ
«عليِ ٍّ
ود املَ ْتن ال َّتالية التي َو َص َلت إلينا ،إلاَّ يف َح ْر ِد م ْتن اجلزء
َ
ِّ
ُ ِّ
ُ
ا َ
حلادي عرش.
بالصيغَ ة التالية:
السادس ِّ
َ
وجا َء َح ْر ُد َم ْتن اجلزء َّ

«هذا ِ
آخر ا ُ
السادس
جل ْزء َّ
السابع إن َشا َء اهلل
و َي ْت ُلوه يف َّ

باره
ن ََس ُب َجري ٍر ْ
وأخ ُ
جرير بن َع ِط َّية بن ا َ
واس ُمه ُح َذ ْي َفة بن َب ْدر بن َس َل َمة بن َع ْوف
خل َطفي ْ
ُ
ِ
واحلمد هلل َو ْحدَ ه َو َص َل َواتُه عىل َس ِّيدنا محَ َّمد ن َِّبيه وآله َّ
الطاهرين
ِ
الب ْدري
َكتبه محُ َّمد بن أيب َطالب َ
َ
َحامدً ا هلل ت ََعاىل عىل نِ َع ِمه مص ِّليا عىل َس ِّيدنا
ٍ
حممد نَبيِه وآله َّ
المه»
وس ُ
الطاهرين َ
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ْتضبا اكتفى فيه بال َق ْول:
َّأما َح ْر ُد َم ْتن اجلزء الثَّامن فقد َجاء ُمق ً
ِ
آخ ُر ا ُ
جلزء الثَّامن من كتاب َ
األغاين الكبري
َي ْت ُلوه يف ا ُمل َج َّلد ال َّتاسع إن شاء اهلل تعالىَ
......
وص َلواتُه َعيل نبيه محُ مد وآله َّ ِ
وا َ
حل ْمدُ للهَّ اَ
المه
كم ُهو ْ
وس ُ
الطاهرين َ
أه ُل ُه َ َ
ِّ َّ
وح ْس ُبنا اهلل ونِ ْعم الوكيل»
َ
ونصه:
َّأما َّأو ُل تصرْ يح بتأريخ ال َّن ْسخ فقد جاء يف َح ْرد َم ْتن اجلزء احلادي عرش ُّ
جل ِ
ِ
«آخ ُر ا ُ
زء احلادي عرش من األغاين َوي ْت ُلوه إن شاء اهلل تعالىَ
باره
الع َّتايب ْ
يف الثاين عرش ن ََس ُب َ
وأخ ُ

أيـوب بن ُع َب ْيد بن ُح َن ْيس بن ْأوس بن َم ْس ُعود بن عبداهلل بن عمرو بن كلثوم الشَّ اعر
هو ُكلثُوم بن َع ْمرو بن ُّ
ِ
حممد نبِ ِّيه وع ِّ
صيه
واحلمدُ هلل َح َّق حمَ ْ ده َو َصلواتُه عىل َس ِّيدنا َّ
ىل َو ِّ
وآهلام َّ
المه
وس ُ
الطاهرين َ
ِ
ري
الب ْد ُّ
َك َ
ـتـبـه وما َق ْب َل ُه من األجزاء حممد بن أيب طالب َ
الط ِ
ِ
ِ ِ
نبيه وآلِه َّ
اهرين
حامدً ا هلل تعاىل عىل ن َعمه ُم َص ِّل ًيا عىل محُ َّمد ِّ
وذلك يف ُش ُهور سنة ْأربع َعرشَ ة وستامئة»
ِ
ِ
َ
السابع عرش وال َّتاسع عرش ُ
املحفوظني يف مكتبة ْفيض اهلل
ولأل َسف َّ
الشديد فقد ُفقدت َ
الورقة األخرية من املجلدين َّ

بإستانبولَ ،
اجلزءالسابع عرش هو:
اع معها آخر َح ْرد َم ْتن اجلزأين ،وما تبقَّى منه يف
وض َ
َّ
السابع عرش من كتاب األغاين
«ت ََّم
ُ
اجلزء َّ
ويتلوه إن شاء اهلل تعالىَ يف اجلزء الثَّامن عرش منه
أخـبـار أبـي نـ َواس ِ
اص ًة
َ
وجنان َخ َّ
ُ
أخباره قد ُأف ِر َدت ُم َت َقدِّ ًما»
إ ْذ كانت َ

ثم توجد ت َْع ِق َيب ٌة تدُ ُّل عيل ما كان َس رَ ِ
وجه الورقة ال َّتالية ن َّصها:
يد يف ْ
«كانت ِجنان»
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َــــاب َ
مـــــــن ُن ْس َخ ِ
ِ
مجُ َـ َّلــدَ ان َج ِ
ِ
ـــو َرة
األ
ــــة ِكــــت
ـديــدَ ان
غــــــانيِ ا ُمل َص َّ
َ

ويف اجلزء ال َّتاسع عرش هو:

«آخر اجلزء ال َّتاسع عرش من األغاين الكبري اجلامع
ويت ُلوه يف ِ
العشرْ ين إن شاء اهلل تعالىَ »
ِ
هذين
الورقة التي كانت ُ
َّ
والدليل عيل أن هذه َ
بقية َح ْرد املَ ْتن ُفقدَ ت من قديم ،هو أنَّ ال َّتقْييدات وا ُملطا َلعات عىل ْ
تض ُّم َّ
فحة املقابلة املشْ َتملة عىل بقية َح ْرد املَ ْتن.
الص َ
اجلزأين ُس ِّجال عيل هذه الصفحة ال عىل َّ
أما َحرد املَ ْتن ال ِّنهائي لل ُّنسخة والذي َور َد يف هناية اجلزء العشرْ ين فجاء ِ ٍ
نصها:
بصيغة كاملة ُّ
َ
َّ ْ
«هذا آخر كتاب األغاين الكبري اجلامع
َ

من ِ
األص َبهاين
احلسني بن محُ َّمد ْ
ْ
تصنيف أيب ال َف َرج َعيل بن َ
حمِ
َر َ ه اهلل
شهر رمضان َّ
عظم اهلل
انتساخه يف ْ
َو َو َقع ال َفراغ من َ
شهور سنة ست عرشة
املسلمني من ُ
برك َته عىل ْ
وستامئة.

وشكره ويس َت ِ
وكات ََب ُه بِ َح ْمد اهلل ُ
غفر اهلل من مجيع
لم ُه َّمما ال َ
يرضاه إنَّه ك ِريم َع ِظيم املَغْ ِفرة
ما َج َرى به َق ُ

ـــــمــــــة.
والـــر ْح
َ
َّ
ا َ
َ
َّ
لاَ
وس ُم ُه.
حل ْمدُ للهَّ ِّ
العاملني كام هو أه ُله َ
رب َ
وصلواتُه َعىل ن َِّبيه محُ َّمد وآله الطاهرين َ
وح ْسبي اهلل َو ْحده إنَّه نِ ْعم ا ُمل ِعني وال َّن ِصري.
َ
ِ
ِ
الب ْدري حامدً ا هلل عىل نعمه ُمص ِّل ًيا
َك َت َبه َ
الع ْبدُ ال َفقري إىل َرحمْ َ ة َر ِّبه محُ َّمد بن أيب طالب َ
عىل ِ
ٍ
نبيه وآله الطاهرين ُم َس ِّل اًم».
سيدنا محُ َّمد ِّ
ِّ
الص َفحات األخرية لبعض أجزاء هذه ال ُّنسخة (الغَ ِ
عالمات ُّ
تدل
ظهريا َهتا
اش َية) وكذلك عىل بعض
ٌ
وو َجدت عىل َ
َ
َّ
ُ
املحفوظة هبا اآلن.
عىل بعض األماكن التي تَن َّق َلت بينها أجزاء هذه ال ُّنسخة قبل استقرارها األخري يف املكتبات
ِ
نصه:
َ
والرابع َتقْييدٌ ُّ
فجاء عىل غاشية اجلزأين الثَّاين َّ
الع َّطار َ
األزهري َغ َفر اهلل له آمني»
«احلمدُ للهَّ َو ْحده .طالعه الفقري حسن بن حممد َ
وكان َح َسن َّ
وو َصلت إلينا َ
العطار ً
بخ ِّطه
شيخا للجامع
َ
األزهر بني سنتي  1250-1246هـ 1835-1831 /مَ ،
طالعات عىل املخطوطات.
العديدُ من ا ُمل َ
َ
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كام َورد عىل ِ
غاش َية ا ُ
ٌ
نصها:
جلزء الثَّاين ُم
طالعة ُّ
َ

«طالعه ِ
الفقري درويش سنة »1016

نصها:
وهو َّ
ُ
السادس ُّ
نفسه الذي َّ
الشخص ُ
سجل ُمطالع ًة أخرى عىل اجلزء َّ
«طالعه الفقري درويش سنة »1017
ِ
نص أوهلام:
الرابع ُمطالعتان ُأ ْخ َريان ُّ
وتوجد عىل غاشية اجلزء َّ
«طالعه داعيا ملالكه ...يف سنة »795

ونص الثانية:
ُّ

السوجي املالِكي باملدرسة ا ُمل َؤيدية يف ثاين ذي القعدة سنة سبع وسبعني وثامنامئة
«احلمد هلل.
ُ
ْ
طالعه محُ َّمد بن أمحد بن رُّ
َغ َفر اهلل له وللمسلمني»

ؤرخة يف حادي
وكتب بخطه ُمطا َل َع ًة أخرى يف آخر املج َّلد الثَّامن يف التأريخ نفسه وكذلك عىل املج َّلد احلادي عرش ُم َّ

املحرم سنة .887
عرش
َّ

ِ
نصها:
السوجي ُّ
َّأما غاش َي ُة اجلزء احلادي عرش فاشتملت عيل أربع ُمطالعات َّأوهلام ملحمد بن أمحد رُّ
فقري َرحمْ َ ة ر ِّبه الغني حممد بن أمحد بن رُّ ِ
«احلمد هلل.
ؤيدية يف حادي عشرَ محُ َّرم
ُ
طالعه ُ
السوجي املَالكي باملدرسة ا ُمل َّ
احلرام سنة ٍ
سيدنا حممد وآله وسلم».
ثامن َ
وسبعني وثامنامئة َغ َفر اهلل له وللمسلمني وصلىَّ اهلل عىل ِّ
َص الثانية:
ون ُّ

سيدنا محُ َّمد .فائدة .طالع يف هذا
السطر الثانىَّ :
الصالة عىل ِّ
«احلمد هلل وحده وصليَّ اهلل عىل ِّ
سيدنا »..يف سطر ،ويف َّ
الكتاب املبارك الفقري سليامن جاويش الشهري َ
حمرم
باأل ْخرس وبابن ْأز َدكني َغ َفر اهلل له َ
بم ِّنه وذلك يف أوائل شهر َّ
احلرام من سنة ثالثة عرش بعد ألف [.»]1013

نصها:
والثَّالثة ُمطالعة البنه ُّ
«طالع يف هذا الكتاب املف َت ِقر إىل رمحة ر ِّبه ومغفرتِه ورضوانِه احلقري رمضان أغا بن املرحوم سليامن جاويش...
واهبا ثواب ال إله اال اهلل محُ َّمد رسول اهلل مع الفاحتة.
غفر اهلل هلام ولوالدهيام وملن طالع فيه ً
يف شهر ذي القعدة سنة .»1015

فنصها:
َّأما الرابعة ُّ
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َــــاب َ
مـــــــن ُن ْس َخ ِ
ِ
مجُ َـ َّلــدَ ان َج ِ
ِ
ـــو َرة
األ
ــــة ِكــــت
ـديــدَ ان
غــــــانيِ ا ُمل َص َّ
َ

السادس ُ
الرباط ن َُّصها« :طالعه الفقري درويش سنة .»1007
والعالمة الوحيدة التي وردت يف آخر املج َّلد َّ
املحفوظ يف َّ

اجلزأين املحفوظني يف مكتبة ْفيض اهلل بإستانبول برقمي  1565و  ،1566فقد َو َر َد عىل غاشية اجلزء السابع عرش
أما
ْ
ِ ِ
ص اخلاطئ للنسخة عند جتليدها ،والباقي نقرأ منه:
َت ْقيِيدٌ ُفقدَ ن ْص َفه الثَّاين نتيجة لل َق َّ
«مر عليه الفقري لعفو
َّ
أمحد بن عيل بن حجر بن ...داعـ
يف ذي القعدة سنة أربع و» ...

ـم َّيز باتصال كلامته.
وهو دون شك َخ ّط احلافظ املحدِّ ث شهاب الدِّ ين أمحد بن عيل بن حجر َ
الع ْس َقالين وهو ُم َ
نصه:
َو َو َرد عيل غاشية اجلزء التاسع عرش َت ْقيِيدٌ ُّ

«احلمد هلل الذي َّمتم يل املطالعة إن األغاين حسن وللفنون جامعة رشح َص ْدر من رأى فيه بال منازعة ألباب ُع ْرب
وكذا كم فيه من مقارعة

كتبه عيل بن حسن املسريي يف حادي عرش ذي احلجة احلرام سنة ثامنني وتسعامئة»
وهذان اجلزءان املحفوظان يف مكتبة ْفيض اهلل مت َّلكهام جامع الكتب العثامين الشهري أبو بكر بن ُر ْس ُتم بن أمحد الشرِّ ْ واين،

فقد َو َر َدت عالمته املعروفة

«اهلل حسبي

من كتب أيب بكر بن رستم بن أمحد
الشواين»
رِّ ْ

عىل َّ
ٌ
ومعروف أنَّ الشرِّ واين توفيِّ سنة 1132هـ 1722/م .10كام
الطرف األعلىَ األيمن ُمل َن ْم َن َمة كل من اجلزأين،
الطرف َ
يوجد داخل َّ
نمتينْ مت ُّل ٌك آخر ن َُّصه« :للفقري أمحد بن العجمي».
األعلىَ األيرس لكل من ا ُمل َن ْم َ
وواضح أنَّ محُ مد بن أيب طالب الب ْدري ِ
ٌ
ٌ
حمرتف
ناسخ
ناس ُخ هذه ال ُّنسخة -الذي مل ِأقف له عىل ترمجة مع طول بحثي-
ِ ٌ
َّ
َ
إلمالء َح َسن ا َ
ملتزم بمراعاة الدِّ قة يف قواعد ا ِ
باألصل
ومعارضته
الض ْبط صحيحه،
جيد َّ
ٌ
ٌ
حريص عىل مقابلة ما َي ْن َسخ ُ
ْ
خلط ِّ
أصلاً
صحيحا للنرش.
ً
املنقول منهَّ ،مما جيعل من هذه النسخة لو َو َص َلت إلينا كامل ًة ْ
نفسه الذي قام برسم ا ُمل اَ
نمنمت العشرْ ين ،مثل الواسطي ناسخ نسخة «مقامات احلريرى»
وال ن َْدري إذا كان البدري هو ُ
توقيع عىل ا ُمل اَ
نمنمت ،كام أنَّ الذين َد َرسوا
اسمه فال يوجد
املعروفة بـ «حريري شيفر» ،أم َر َس َمها
ٌ
ٌ
شخص آخر ال نع ِرف َ

هذه ا ُمل اَ
نمنمت َد َرسوها بمع ِزل عن ال ُّنسخة املوجودة فيها فيام َعدَ ا بِشرْ فارس الذي ذهب إىل أنَّ كل منمنمة ت َُع رِّب عن
َّأول خرب ورد يف املج َّلد.
10

راجع عنه:

A. Fouad Sayyed, “Les marques de possession sur les manuscrits et la reconstitution des anciens fonds de manuscrits arabes”, Manuscripta
Orientalia 9/4, 2003, p. 19-22.
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َــــاب َ
مـــــــن ُن ْس َخ ِ
ِ
مجُ َـ َّلــدَ ان َج ِ
ِ
ـــو َرة
األ
ــــة ِكــــت
ـديــدَ ان
غــــــانيِ ا ُمل َص َّ
َ

نمنمة اجلزء احلادى عرش من «األغاين» ،خمطوط
صورة ُ .5م ْ
دار الكتب املرصية رقم  579أدب.

نمنمة اجلزء السابع عرش من «األغاين» ،خمطوط مكتبة فيض
صورة ُ .6م ْ
اهلل بإستانبول رقم .1565

نمنمة اجلزء التاسع عرش من «األغاين» ،خمطوط مكتبة فيض
صورة ُ .7م ْ
اهلل بإستانبول رقم .1566

نمنمة اجلزء العرشين املتمم لكتاب «األغاين» ،خمطوط املكتبة
صورة ُ .8م ْ
امللكية بكوبنهاجن رقم .ar. 168
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AnIsl 40 (2006), p. 155-167 Ayman Fuʾād Sayyid
ﻣُﺠَﻠَّﺪَﺍﻥ ﺟَﺪِﻳﺪَﺍﻥ ﻣِﻦ ﻧُﺴْﺨَﺔِ ﻛِﺘَﺎﺏِ ﺍﻷَﻏَﺎﻧِﻲ ﺍﻟﻤُﺼَﻮَّﺭَﺓ.muṣawwara-al Aġānī-al Kītāb nusḫat min ǧadīdān Muǧalladān .
© IFAO 2023
AnIsl en ligne
https://www.ifao.egnet.net
)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org

أيـمـــن فـــــؤاد َس ِّيـــد

صورة َ .9ح ْر ُد َم ْتن اجلزء الثانى من «األغاين» ،خمطوط دار الكتب املرصية
رقم  579أدب.

صورة َ .10ح ْر ُد َم ْتن اجلزء الرابع من «األغاين» ،خمطوط دار الكتب املرصية
رقم  579أدب ،ويظهر به ألول مرة اسم الناسخ.
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AnIsl 40 (2006), p. 155-167 Ayman Fuʾād Sayyid
ﻣُﺠَﻠَّﺪَﺍﻥ ﺟَﺪِﻳﺪَﺍﻥ ﻣِﻦ ﻧُﺴْﺨَﺔِ ﻛِﺘَﺎﺏِ ﺍﻷَﻏَﺎﻧِﻲ ﺍﻟﻤُﺼَﻮَّﺭَﺓ.muṣawwara-al Aġānī-al Kītāb nusḫat min ǧadīdān Muǧalladān .
AnIslم ْتن اجلزء الثامن من «األغاين» ،خمطوط اخلزانة احلسنية
.12ligne
صورة
السادس من «األغ��اين» ،خمطوط اخلزانة
صورة َ .11ح ْر ُد َم ْتن اجلزء
َ enح ْر ُد َ
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َــــاب َ
مـــــــن ُن ْس َخ ِ
ِ
مجُ َـ َّلــدَ ان َج ِ
ِ
ـــو َرة
األ
ــــة ِكــــت
ـديــدَ ان
غــــــانيِ ا ُمل َص َّ
َ

صورة َ .13ح ْر ُد َم ْتن اجلزء الثامن من «األغاين» ،خمطوط اخلزانة احلسنية
بالرباط ‹.›2

صورة َ .14ح ْر ُد َم ْتن اجلزء احلادى عرش من «األغاين» ،خمطوط دار الكتب
املرصية رقم  579أدب ،ويظهر به ألول مرة تأريخ النسخ.
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صورة َ .15ح ْر ُد َم ْتن اجلزء العرشين املتمم لكتاب «األغاين»،

.ar. 168
بكوبنهاجن رقم
خمطوط املكتبة امللكية
AnIsl 40 (2006), p. 155-167
Ayman
Fuʾād Sayyid
ﻣُﺠَﻠَّﺪَﺍﻥ ﺟَﺪِﻳﺪَﺍﻥ ﻣِﻦ ﻧُﺴْﺨَﺔِ ﻛِﺘَﺎﺏِ ﺍﻷَﻏَﺎﻧِﻲ ﺍﻟﻤُﺼَﻮَّﺭَﺓ.muṣawwara-al Aġānī-al Kītāb nusḫat min ǧadīdān Muǧalladān .
© IFAO 2023
AnIsl en ligne
https://www.ifao.egnet.net
)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org

