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  : :   دقّدمةدقّدمةململاا

قين، وذلك هميّة على املستويني الفنّي والتّألالتأدية رسالة يف غاية  نفسهاشر لنّل " حيّان"كرّست دار

عرب نشر وتوزيع منسوخات طبق األصل للمخطوطات العربيّة اإلسالميّة بغرض إنشاء قائمة متنوّعة هلاته األخرية 

 .اإلسالمي راث العربيوذلك يف سياق محاية ونشر التّ

راء املعريف الذي حتقّق فنيّة والعلميّة والدينيّة التّي تبيّن الثّالبدمج املواد   شرلنّل " حيّان"دار ،لبلوغ هدفنا

 .ننية والتّي تعكس التطوّر املطرّد للرّوح والفكر اإلسالمي على مرّ السّمن خالل احلضارة اإلسالميّ

وانتقاء الوثائق واملخطوطات ة القدمية ة للحضارة العربيّرة الثقافيّاكيتلخّص هدفنا يف البحث ضمن الذّ

قاع املستعملة وكذلك اليد، نوع الورق، الرّ بة خبطّداد، الكتابات املذهّعادة تقدميها مع مراعاة جودة املإة واهلامّ

ائي هو انعكاس صادق ألعمال العمل النه أنّ د منقنيات احلديثة للتأكّالتّ األسلوب الفنّي للكتابة مع استخدام كلّ

 .تيجة النهائيّة ألعمالنا عن العمل األصليّعب متييز النّانني القدامى مما جيعل من الصّالفنّ
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 نسخاملخطوطات املنتجة هي عبارة عن  إنّ

طبق األصل لبعض االعمال التارخييّة اليت سيتم تقدميها 

شاملة  إصدار نسخ سيتمّو  .ابأعداد حمدودة جدّ

غة العربيّة أو بتضمينها ترمجة ا باللّمّإالية اجلودة تكون ع

 .ة لتسويق أكثر مشوالغة اإلجنليزيّباللّ

 

طباعة هاته الكتب بطريقة دقيقة لضمان جودتها وذلك بانتقاء ورق متني عالي اجلودة خالي  ن تتمّأوقد حرصنا 

 .لب وحسب اختياراتهمالطّ يكون قيدس  نسخاغبني بهاته الّتزويد الرّ نّإ .متاما من احلمض

 



 5     ةان لإلصدارات احملدودّيحب ّصةمذّكرة عرض خا                                                                                   

 

  ::سمية سمية صل الّتصل الّتأأ" " حّيان حّيان ""

  

جابر "العامل والكيميائي العربي سمية مستقاة من ارخيية هلاته التّاملرجعيّة التّ إنّ            

: " "جون هوملياردإيريك " جنليزي املعاصرالذي قدّمة املؤرّخ اإل "انحيّ ابن

سبة صور الوسطى وذلك بالنّت يف العأهم الشخصياّو كعنصر من أبرز

كما اتّسمت هاته الشخصيّة بالغموض  .تينيةوالالّة ة اإلسالميّللحضارتني العربيّ

كان ذلك يف املوروث اإلسالمي القديم أو أراسات حوهلا سواء لندرة الدّ

نسوبة اليه هي رجرّد املات الكتاب نّألوجوده معتربة إيّاه شخصيّة خياليّة و دراسات بني مفنّوقد انقسمت هاته الدّ .احلديث

ة جلابر ابن فة التارخيّة الدراسات هاته الفرضيّة مؤكّدة بذلك الصّبينما دحضت غالبيّ. تلفيقات خالية من الصحّة

للهجرة  الثّامنىل القرن إاني مسلم على امتداد ستّة قرون أي من القرن الثّ م عامل كيمائيوأعض كأهمّ حيّان 

 .بذلك صحّة مجيع الكتابات املنسوبة اليه هتمثب" ادق جعفر الصّ" اإلمام  يد ملتتلمذ علىوا (م 167اىل / م  741)

معظم املؤلّفات جلابر ابن حيّان كان هلا عظيم األثر يف تطوّر العلوم  نّإ

املكوّنة ممّا ال يقلّ عن  "اجلابرييّة"وقد متّ إعادة إصدار هاته اجملموعة . العربيّة اإلسالميّة

 "اخلميائي " درجها إمجاال حتت عنوان أالّذي " بول كريس " من قبل  عنوان 755

شموليّة هاته اجملوعة لكونها ال تنحصر يف مجلة من لهذا العنوان يعدّ منقوصا ومتجاهال  بيد أنّ

 الوصفات والقواعد لتحويل املعادن اىل ذهب بل تتجاوزها اىل رجاالت أوسع واملرتاوحة من 
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حو، من امليتافيزيقا ىل النّإىل الكيمياء، من اهلندسة إعر، من علم االحياء ىل الشّإ وسيقى، من الطبّىل املإعلم الفلك 

 .اتياضيىل الرّإا ورائيات ومن علم االعداد املىل إىل علم العروض، من املنطق إ

  ::املشاريعاملشاريع

 

والذي املنكالي  حممداتب للك "حش الفال ونس املال بأ" اليّا على إجناز منسوخة لكتاب إنّنا بصدد العمل ح

موضوع الكتاب  يتمحور. ديشيفيل. مركوسوقد قدّمه  فارون فلورينالكاتب  ة غة اإلجنليزيّترمجته اىل اللّ أمتّ

 .7885وقد نشر بباريس سنة . فنون الصيد الربّي وصيد الصقورلحول عرض 
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صدر يف  لالنتباهانّه ملفت  إالّوهو مؤلّف غري عربي  "ينش خمطوطات فو" كما أنّنا بصدد العمل على 

 .و بداية القرن السادس عشرأأوروبا أواسط القرن اخلامس عشر 

فوينش . م.لفريد" ادرة بأمريكا لـيعود تاريخ تسمية الكتاب اىل إعادة جرد و فتح متاجر الكتب النّ

 ذ إ " علميّ" و أ"  سحريّ كنصّ "حتّى انه وصف . 7171من سنة  ابتداءوالذي اكتسب شهرته 
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 باحليويّة يتسم قرويّ طابع يف علميّة وأ رجازيّة نباتيّة، رسوم من تقريبا ختلو تكاد صفحة من صفحاته ال

 و البنّي و األخضر من خمتلفة درجات يف الطّالء من رقيقة بطبقة املدعومة و باحلرب املسطّرة اخلطوط خالل من

 .راألمح و األزرق و األصفر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .النفزاوي حممد بن حممد العالّمة اإلمام للشّيخ "اخلاطر نزهة يف العاطر الرّوض"  كتاب -

العزيز آل  عبد بن الفيصل خالد لألمري "مانالزّ غدر و العشق لوعة" الشّعري الدّيوان من شعريّة أبيات -

  .سعود

 .ادرةة والنّنصوص اهلامّبعض الّ إىلول الوص من آل سعود لتمكيننا مسوّ نتظارآفل اننّإو
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 .وجودين يف السّاحة مشهود هلم بالرباعة يف شتّى أنواع اخلطوطاملاطينا فكفاءات من خرية ا عن خطّمّأ

على عملهم  دءوبونهم نّأ إالّا كبريا منهم يعملون يف بلدان غري مستقرّة سياسيّ اعدد نّأوبالرغم من 

ىل اإلصرار إيدفعنا على  سبيل نشر هاته املعار  حتّى يف الفرتات العصيبة مما ومصرّون على تنمية مهاراتهم يف

 .عم الكامل هلمعلى تقديم الدّ

 :هي  األساسيةأنواع اخلطوط 

 مغربي حفصي                         

 

 

 

                                            

     ثلث                              

 

 

  رقعة                           

 

 

 ديواني                                    

 

 

    ديواني جلّي                                         

 

     

  حجازي                                     

 

 

 



 10     ةان لإلصدارات احملدودّيحب ّصةمذّكرة عرض خا                                                                                   

 

 

 

     فارسي                    

 

 

  خنس                        

 

 (للقائمة الكاملة ألنواع اخلطوط العربيّة املستعملة  7الرجاء االطالع على امللحق ) 

 

شر حيّان تولي دار النّ نّإ

ذهيب انني القائمني على التّة بالفنّعناية خاصّ

ذين يعتربون من صفوة املمارسني هلذا واللّ

. األتراك منة واملتكوّنني خاصّ الفنّ

غري  أإليرانينيكما عملنا مع األساتذة 

ة الغري مستقرّة وضاع السياسيّاأل أنّ

 كمال تعاونناإلبالدهم حالت دون 

 

 

صاميم املنجزة للغال  اخلارجي للكتب ميتدّ ليشمل التّتقان املنسوخات إإنّ بلوغ غايتنا املتمثّلة يف 

 .رةاملصد
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  ::واحلر فاءواحلر فاءسويق سويق ال التّّّال التّّّخمخم

 

لدول اخلليج اليت  منتجاتناىل تسويق إنا نهد  نّإ

ة، الكويت البحرين، ة السعوديّتشمل اململكة العربيّ

 نّإ. حدة وسلطنة عمانة املتّاالمارات العربيّقطر،

هة باألساس لألثرياء هاته الكتب واملخطوطات موجّ

نا نستهد  أيضا املؤسّسات ولكنّ. واحلرفاء العارفني

راث أو متحف قافة والتّللثّ مثل مركز أبو ضيب

وحة بقطر وكذلك العديد من األماكن املتواجدة باملناطق املقدّسة باململكة يف الدّ(  MIA) ة الفنون اإلسالميّ

  .ة السعوديّةالعربيّ

ساس باأل ة واليت ختصّة املكرّمة يف اململكة العربيّة السعوديّات تسويقيّة كبرية مبكّيف عمليّ البدء ارتأيناكما 

الكتب  إنّ. الفنادق الكربى والفخمة اليت تقوم خبدمة احلجاج األثرياء أثناء موسم احلج وزيارتهم للمناطق املقدّسة

مع العمل على تلبية رغبات . عليمات املدوّنة عليهان معروضة بنقاط البيع باجلملة وبنقاط حمليّة حسب التّواملطبوعة ستك

من تطوير عالمة  على غال  يصمّم خصيصا لعالماتهم التجاريّة كجزء بعض املشرتين الذين يأملون للحصول

 .نموي هلار التّشركتهم املسجّلة وكجزء من التصوّ
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قل أن يكونوا شخاص الذين يسعون ألهناك العديد من األ أنّذ إواسعني يف دول اخلليج  نيالن نشاطراث ميثّقافة والتّالثّ إنّ

قاليد باملعتقدات، التّ اليت تهتمّ ة،ة اإلسالميّقافة العربيّثراء الثّ إحياءويرغبون يف ثقافة الغربيّة على الّ اعتمادا

 .ادرة من اإلبلالالت النّالصيد الربّي وتربية السّ،شاطات احملليّة مثل صيد الصقوروالنّ

 

بعت  غضون اخلمسون سنة األخرية اتّروات ومناء األموال اليت حدثت يف املنطقة يفيادة املطّردة يف الثّالزّ إنّ

ن ة واليت ارتبطت بدورها ارتباطا وثيقا بالديّقافة العربيّثّبالاملتزايد  االهتمامبتغيريات جذريّة متحورت حول 

مر الذي يدعم املواضيع الفاعلة املوجودة باملنطقة األ وأقوى أهمّهذا االهتمام مجع اذن بني اثنني من  إنّ. اإلسالمي

 .بالثقافة يف املنطقةشر ذات الصلة النّ احتياجات لتوريد املنتجات اليت تليبّالفرصة 

ة عدّة كمنطقة جورجيا، أثري العربي على رجاالت جغرافيّمبجرّد إمتام املرحلة األوىل بنجاح، سو  يتحقّق التّ

 .نركاء احمللييّشّالترتبط عادة ب نكمانستان وغريها ممّطاجيكستان، تر أذربيجان،

شمل تتسّع لتتدّ ومتسويق على استهدا  العمالء العارفني ومع تنامي العمل سو  ز عمليّة التّترتكّسبداية يف ال

 "كالفايس بوك" االجتماعيواصل حدث وسائل التّأ إىلاستخدام وسائط ترتاوح بني احملامل املطبوعة وصوال 

  .ةة العامليّكبلى الشّة عسبة لنظائرهم من املنتديات العربيّمر بالنّكذلك األ "التويرت"و
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  ة ة يّّينافسنافستتا تت الا تت الاجملاجمل

وق اخلليجيّة يف الوقت الرّاهن حيث مل يسفر حبثنا عن تواجد ن هناك مثة منافسة كبرية يف السّأّن ال نعترب نّا

 . دداستثمارها يف هذا الصّ أفكار مماثلة يتمّ ةأيّ

 

  اإلجنازاتاإلجنازات

رق ة وكبار العمالء احملتملني يف منطقة الشّئات هامّصالت وروابط جيّدة مع هي بإنشاءا بالفعل نلقد قم

 تعهّدات السريّة املتبادلة اليت متّالخاذ ها عند اتّتشاركم ستتمّ تعترب سريّة يف هذه املرحلة و هاته القائمة .األوسط

. للغاية يّه حدث إجيابنّأعلى  إليهعم ملشروعنا حيث ينظر عرب اجلميع عن االهتمام والدّأقد ل. االعتياد عليها

 و. ودعما ألعمالنا اهتمامابوا بدورهم بالفكرة وأبدوا ة رحّة هامّات إقليميّعالقات مع شخصيّ بتأسيسكما قمنا 

ة تعتمد خطّ. بعات عن طريق عالقاتنا يف منطقة اخلليجغبة القتناء هاته املنشورات والطّاحلماس والرّ قمنا ببثّ قدل

عالية الوالطباعة ة، اليت تشمل التغليف ة والرتكيّة، السوريّة للكفاءات التونسيّاإلنتاج على استخدام املهارات الفنيّ

حنن اآلن اذن . عددنا اهليكل العام هلذا املشروعأرنا وعملنا على العديد من األحباث ونا تصوّكوّ وقد. اجلودة

 .حباجة للمضي قدما حنو اإلنتاج الفعلي والكامل بدون تأخري
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  ::ةةجنة العلمّيجنة العلمّيالّلالّل

ن املقيمني يف اململكة املتحدّة وخارجها، للمساعدة ة من األكادميييّقد عملنا على تشكيل جلنة استشاريّل

 هم مكلفون مبراجعة االعمال النهائيّةكما انّ. دقيق فيها لإلنتاجالتّ صح واملشورة خبصوص الوثائق اليت يتمّوتقديم النّ

 . طوال الوقت حيحةباع اخلطوات واملعايري الصّد من اتّللتأكّ

 

  ::ة ة يّّيووطط  التنمطط  التنماخلاخل

ة صوص اهلامّلية، سو  نقوم بتعميم املنجزات الرئيسيّة بالعمل على النّمبجرّد ضمان النجاح ألعمالنا األوّ

 .اليت تتاح حاليا للجمهور األوروبيةيف املكتبات 

 .عةجملاالت متنوّسو  تعاجل الكتب املختارة موضوعات معيّنة تندرج بدورها ضمن رجموعات صغرية 

املخطوطات والكتب املوجودة باململكة املتحّدة ككتب الصيّد وخمطوطات القرون  توظيفبيل املثال سيتم سفعلى 

 .الوسطى ذات املواضيع الدينيّة بصياغة وحلّة جديدة

قيقة والنادرة من دّفات الغلب املؤلّأنينا العديد من اآلالت التكنولوجيّة احلديثة اليت ستمكّننا من رقمنة توقد اق

 .والباحثني ءمالاة، العجل تقديم نسخ طبق األصل للهوّأ

على  حبوزتنااملواد اليت  مصدر مرجعي ملطبوعاتنا ومنشوراتنا وكلّ إنشاءى علكمل أنّنا بصدد العمل 

 .ةإضافيّ وإرادات االنرتنيت األمر الذي سيساهم يف تطوير وجلب مموّلني
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  ::اإلدارةاإلدارة

  

o تونس/ بلجيكيا  – (على اليسار)ز الكسندر هامر 

o حدةاململكة املت – مالكوم سوولو 

o اململكة املتحّدة / سوريا  – ار خضريبش 

 

 .ركة كناشر للكتبوملتزمون بإمتام وجناح هذه الشّ نودمتعهّوهم  العمللقد وضع الفريق األسس هلذا 

  ::ات والبنية التحتّيةات والبنية التحتّيةالعملّيالعملّي

شر من قبل اجمللس اإلداري الذي ينوي أعضاءه العمل على تعدّد تصاميم الكتب املعدّة للن انتقاءيتم 

باعة اليت عادة ما تتّم ترمجة عداد الكتب للطّإتكليف الفنييّن لكتابة وتنضيد و االنتاجات يف تونس، حيث يتمّ

 .لبالطّسب حباخلطوط، فيقوم بها خرباء يف البلدان اجملاورة  سم وفنّعن الرّ أما. ةاللّغة العربيّ إىلنصوصها 

 وقع االختيار على البالد التونسيّة؟ مل

ابعة ات التّوستكون العمليّ. توفّر البالد يف جوهرها قوّة عاملة عالية املهارة ذات تكلفة أساسية تنافسيّة

عمال جتاريّة أنّ احلكومة ترغب يف جلب وخلق أ إىليعود ذلك  و .رائبللشركة يف البالد معفيّة من معظم الضّ

 . د واليت من شأنها خلق مواطن عمل ألعداد كبرية من القوى العاملة املتاحة واملتعلّمةجديدة للبال
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تكاليف العمالة ينظر اليها بعني الرضا مبا انّها تكون تنافسيّة جدّا مقارنة مع دول اخلليج األخرى أو البلدان  نّأكما 

 .ةاألوروبيّ
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خلليج من دون اشكاليّة شروط القبول يف بعض األحيان كما حتظى البالد بصالت وروابط جيّدة مع دول ا

صالت تّإللمستقرّة ومفتوحة  إذنتعترب احلكومة . جارةفر والتّروط على أنشطة السّمع غياب الشّ اجملاورة،للبلدان 

 .ة فيكون الوفود من واىل املراكز االوروبيّة مستقرّا ومالئماالتجاريّ واألنشطةة الغربيّ
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و من لدن املتاحف ولكن من أفراد األمن طر   ماّإكتاب منجز وذلك  كلّلراخيص وقد حرصنا على استالم التّ

 .أليفالتّ وقعمال القدمية ليست مقيّدة يف حدّ ذاتها بقضايا ومشاكل حقّنّ األأالواضح 

يتمّ على  أشهر 6و 3ة ترتاوح ما بني مدّة زمنيّ مطلوبكتاب  يستغرق اجناز نسخة طبق األصل من أيّ

 . غليفباعة والتّباشرة الطّهائي بعناية ويف وقت قصري ملفحص العمل النّ إثرها
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لطلب  %35وسبة ألعمال الكتب الفنيّة، دفعة مقدّمة بالنّك %75لبات على أساس معاجلة وتفعيل الطّ يتمّ

 . يتمّ تزويد الكتب بشروط صارمة. كليف بإجراء كتاب مطبوعالتّ

 

 : ةةاملالّياملالّياملتططّلبات املتططّلبات 

وسو  تلحق أعمال يورو   3-70555إنّ تكاليف اإلنتاج سرتفع قيمة الكتب املنجزة اىل ما يقارب 

 .يورو 1 – 30555وزيع مبا يقدّر غليف والتّوضيح، التّالتّ ، اخلطّنسخة كفنون تشكيل  أخرى بكلّ

يورو وذلك مع  1 – 355كلفة من نسخة املرتاوحة التّ 7555سخ املطبوعة بسعر اجلملة ابتداء من ستباع النّ

 .يورو 85إضافة املصاريف املرتبطة بها واملقدّرة بـ 

من أجل بدأ عمليّات التسجيل األوّلية والشروع يف نشر اوّل كتاب، فإنّنا بصدد البحث عن متويل 

ر أورو ممّا سيوفّ 7750555يورو باإلضافة اىل إجياد متويل مصريف بقيمة  7550555استثماري بقيمة 

 .الشركة أسهممن  %75للمستثمر 

 

  ::وحات الفنّيةوحات الفنّيةلّّلالال

الألصليّة  للكتب   و النّسخ  تااملخطوط زاإجن بني استثماراتها على مراوحة  لقد عملت دار حيّان للنشر

دور الفنون التشكيليّة  و  ءاربخت النّادرة  و بني  إنتاج  اللّوحات الفنّيّة  ذات  املواضيع  املتنوّعة  و ذلك  حسب  طلبا

 .العرض  و املتاحف  العامليّة  احلديثة

حول  وصف  احلياة  اليوميّة  للمجتمعات  املشرقيّة  أو ما  مواضيع  اللّوحات  املنتجة أغلب  و قد متحورت 

                       ."الإلستشراقي "يعر   بالطّابع 
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  امللحقامللحق                                

  عة اإلستخدامعة اإلستخدامئئأنواع اخلططوط شاأنواع اخلططوط شا                                                  



 25     ةان لإلصدارات احملدودّيحب ّصةمذّكرة عرض خا                                                                                   

  

  

  احلجازياحلجازي  اخلّ اخلّ 

  

  

  

  

  الكويفالكويف  اخلّ اخلّ 

  

  

  

  املوّشح املوّشح   الكويفالكويف
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    املغربياملغربي  اخلّ اخلّ   

  

  

  

  

  سخسخالنّّالنّّ  خّ خّ 

 

 

 

 

 

  

   الّثلثالّثلث  خّ خّ 
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   الفارسيالفارسي  اخلّ اخلّ 

  

  

  

  اخلّ  البحارياخلّ  البحاري

  

  

  

اخلّ  احملدّققاخلّ  احملدّقق
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   ّتوفيدقيّتوفيدقياخلّ  الاخلّ  ال

  

  

  

  الّرحيانيالّرحياني  اخلّ اخلّ 

 

 

 

 

 -مت  بعون  اللّه -


