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 مكتبة جامعة برمنجهامب مصحفرقى دراسة أثرية فنية ل

  بالمملكة المتحدة 

عالء الدين بدوى محمود محمد الخضرى.د

   
 

  :ملخصال

 بالمملكة المتحدةثر عليهما فى مكتبة جامعة برمنجهام ُع ينهذا البحث رق يدرس
أنهما من الرسمية بعض المواقع اإللكترونية  وقد ذكرت ، "ألفونس منغنا" بمجموعة

 لتأريخالدراسة محاولة وهذه ، هماوقد اُختلف فى تأريخ، المأقدم الرقوق فى الع
بنفس والتى كتبت ، برقوق مصحف المكتبة الوطنية بباريسمقارنتهما والرقين 
 للخط المنسوخ به الرقانوكذلك دراسة أبجدية الرقين واستخراج أبجدية ، الخط

فى المتاحف المختلفة إلى نفس الفترة  لمحفوظةا رقوقبقية ال تأريخ يمكن من خاللها
 .ينرين رئيسوينقسم هذا البحث إلى مقدمة ومحو ، التاريخية

 .للرقين الدراسة الوصفية :المحور األول

 .تأريخ الرقينمحاولة لو الدراسة التحليلية:نىالمحور الثا

 :  الكلمات المفتاحية

 منغنا ، الفونس ، الخط ، هامبرمنج ، رق
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 مقدمة 

أنزله اهلل سبحانه وتعالى على نبيه  ، المصحف الشريف هو كتاب اهلل عزوجل
بجمع  رضى اهلل عنه واهتم سيدنا أبو بكر الصديق ،محمد صلى اهلل عليه وسلم

بنسخ رضى اهلل عنه واحتفظ عمر بن الخطاب  ،القرآن الكريم فى مصحف واحد
عثمان بن عفان رضى اهلل عنه بنسخ عدة نسخ من ثم أمر سيدنا  ،من الصحف

وكانت ، واحتفظ بنسخة منه، ها على األمصارووزع ، المصحف لتوحيد القراءة
وبدون تشكيل أو إعجام معتمدة على ، المصاحف األولى ترسم بالرسم العثمانى

سالمية وبعد اتساع الدولة اإل، السليقة العربية التى ال تحتاج إلى اإلعجام والتشكيل
 .( )عاجم فى اإلسالم تم وضع ضوابط لإلعجام والتشكيلودخول األ

 :بب الدراسةس
هذا  تناولت عربيةالسبب فى دراسة هذا الموضوع إلى عدم وجود دراسة  يرجع

  .الموضوع 

 :أهداف الدراسة
 .مقارنة رقى المصحف دراسة وصفية تحليليهدراسة  -
 .ناالخط المسجل به الرقالتركيز على دراسة شكل وأبجدية حروف  -
من خالل تحديد نوع الخط المسجل به  الوصول إلى تاريخ تقريبى لهذين الرقين -

 .الرقان
 :الدراسة ومحتوى  منهج 

لمحفوظين لرقين الالتحليلى والمقارن والوصفى تعتمد الدراسة على المنهج 
ويلى ، للرقينالدراسة الوصفية بمقدمة ثم  استهل البحث و، بمكتبة جامعة برمنجهام

يعقب ذلك عرض موجز ألهم ثم  ، ومحاولة لتأريخ الرقين ، الدراسة التحليلية ذلك
بكتالوج يحتوى على مجموعة من  وقد ختم البحث ما توصل إليه البحث من نتائج؛

منها خمسة أشكال من  ًاتوضيحيشكاًل  (3 )عشر ةثالث األشكال التوضيحية بلغت
ة توضيحية؛ هذا هو بإيجاز منهج لوح (  )ةعشرحدى إعن  ؛فضاًلعمل الباحث 
 .ها وإليكم الدراسة بالتفصيل االدراسة ومحتو

 
 
 
 
 

                                                           
بتصرف،    -3، ص»دراسات أثرية حول المصحف الشريف»حسن محمد نورعبد النور، (( 

 06، ص»الكتابة العربية »حمدى بخيت عمران،،  
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 :المحور األول

 مصحف ال الدراسة الوصفية لرقى: أوالً 

وقد عثرث عليهما  الباحثة ، نسخت عليهما آيات قرآنية ( )هما عبارة عن رقين
وذلك أثناء إعدادها ، (3)بالمملكة المتحدةجامعة برمنجهام فى مكتبة ، "ألبا فيديلي"
وفى هذه الدراسة ، المخطوطات القرآنية في ةطروحتها لنيل درجة الدكتوراأل

جدل كبير حول تأريخ  أثير حيث ، الذى كتب به الرقان( )محاولة لمعرفة نوع الخط
 .انونوع الخط المنسوخ به الرق الرقين

 : المصحف ولونهما رقا 

 ام  رقين من الجلدهلكترونى الرسمى لمكتبة جامعة برمنجعرض الموقع اإل
بدون ًا وعشرون سطر أربعة(  )ومسطرة الوجة للرق األول، هما أصفر داكنلون

، أيضًا وعشرون سطرًا بدون ترقيم ةثالث (3 )وظهر الرق األول، تفحاترقيم للص
تسعة أسطر يفصلها (9)سطرًا منهااثنان وعشرون (  )ومسطرة وجه الرق الثانى

وبالنسبة لظهر الرق ، زخرفة على هيئة األمواج المتكسرةبقية األسطر عن 
 .بدون ترقيم أيضًا وعشرون  سطرًا ةثالث (3 )الثانى

 
                                                           

يؤخذ الرق من جلد الخراف والماعز، والثور، والغزال، ويختلف نوع الرق   parchment: الرق( )
وهو ما يرقق من ( الرق)بحسب نوع الجلد،  وأما الجلود فقد استخدم العرب ثالثة أنواع منها 

وهو الجلد األبيض،  وكثير من ( القضيم)هو الجلد المدبوغ األحمر، و( األديم)الجلود،  و
ق إلى ذلك التنافس الذى بين ملوك مصر من البطالمة وبين آل المؤرخين يرجع صناعة الر

صناعة مادة الكتابة عوضًا  فيبرجامون أو برجامو مما حدا بآل تالوس إلى التفكير  فيتالوس 
عن البردى الذى كان يصدر إلى برجامو من مصر، كما أن هناك من ربط بين اسم مدينة 

Pergamon  لق على الرق وبين الكلمة الالتينية التى تطparchment ،  والرق خالفًا للبردى الذى
اى مكان بما أن  فيحين أن الرق نظريًا يصنع  فييقتصر انتاجه على بعض المناطق المحددة 

 .مادته ذات األصل الحيوانى متوفرة عالميًا،  وطريقة إعداده سهلة نسبيًا وهذه ميزة مهمة للرق
، مصطفى الطوبى، 8، ص»المخطوطات العربية في» السيد السيد النشار،: لالستزادة انظر 
دراسة فنية »عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل المنيف، ، 2 ، ص »العربى اإلسالمي طالمخطو»

 29، ص »المدخل إلى علم الكتاب المخطوط»،  فرانسو دى روش، 60،  ص»لمصحف مبكر
مصورة من الرقين  فتم الرد راسلت مكتبة جامعة برمنجهام ببريطانيا للحصول على نسخة (3) 

 :على بموقع النسخة وهى نسخة عالية الجودة وهو كالتالى
http//vmr.bham.ac.uk/Collections/Mingana/Islamic_Arabic_1572b/table 

1-4-2017     
 :لالستزادة عن الخط وتعريفه انظر( )
جمع اللغة ، م98  ، ص »لسان العرب»، ، ابن منظور32 ، ص »كتاب العين»، الفراهيدى 

  2ص  ، »تاريخ الخط العربى» محمد طاهر الكردي،  ،    ، ص »الوسيط المعجم»العربية، 

http://vmr.bham.ac.uk/Collections/Mingana/Islamic_Arabic_1572b/table/
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 :ومدادهرقى المصحف  خط

 ، وكتبا بمداد أسود داكن وأعجما بمداد أحمر، اللين الرقان بالخط المائلنسخ 
 .وتحاول الدراسة تحديد نوع الخط الذى نسخ به الرقان

 :دقة النسخ والكتابة 

ت دقة تثبالرقين ومطابقتهما بالمصحف الشريف الذى بين أيدينا بمراجعة 
 . المتشابه من اآليات فيوخلوها من الخطأ والنسيان الذى يحدث أحيانًا  ، اآليات

  -:رق األولالوجه 

 :ونصها من سورة الكهف  (22 رقم  إلى اآلية 11اآلية رقم )من   اآليات

ا ُمْرِشًدا  هللا...) ُ َفُهَو اْلُمْهَتِد َوَمْن ُيْضلِلْ َفَلْن َتِجَد لَُه َولِي ً َوَتْحَسُبُهْم أَْيَقاًظا  (11)َمْن َيْهِد هللاه

َلعْ  َماِل َوَكْلُبُهْم َباِسٌط ِذَراَعْيِه ِباْلَوِصيِد لَِو اطه َت َوُهْم ُرقُوٌد َوُنَقلُِّبُهْم َذاَت اْلَيِميِن َوَذاَت الشِّ
لَِيَتَساَءلُوا َبْيَنُهْم َقالَ َقاِئلٌ  َوَكَذلَِك َبَعْثَناُهمْ  (18)َعلَْيِهْم لََولهْيَت ِمْنُهْم فَِراًرا َولَُملِْئَت ِمْنُهْم ُرْعًبا 

ُكْم أَْعلَُم بَِما لَِبْثُتْم َفاْبَعُثوا أََحَدُكْم بَِوِرقُِكْم  ِمْنُهْم َكْم لَبِْثُتْم َقالُوا َلبِْثَنا َيْوًما أَْو َبْعَض َيْوٍم َقالُوا َربُّ
َها أَْزَكى َطَعاًما ْف َواَل ُيْشِعَرنه ِبُكْم أََحًدا  َهِذِه إِلَى اْلَمِديَنِة َفْلَيْنُظْر أَيُّ َفْلَيأْتُِكْم بِِرْزٍق ِمْنُه َوْلَيَتلَطه

ُهْم إِْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم َيْرُجُموُكْم أَْو ُيِعيُدوُكْم فِي ِملهتِِهْم َوَلْن ُتْفلُِحوا إًِذا أََبًدا ( 11) ( 22)إِنه

اَعَة اَل َرْيَب فِيَها إِْذ َيَتَناَزُعوَن َبْيَنُهْم َوَكَذلَِك أَْعَثْرَنا َعَلْيِهْم لَِيْعلَُموا أَ  ِ َحقٌّ َوأَنه السه نه َوْعَد هللاه
ُهْم أَْعلَُم بِِهْم َقالَ الهِذيَن َغلَُبوا َعلَى أَْمِرِهْم َلَنته  ِخَذنه َعلَْيِهْم أَْمَرُهْم َفَقالُوا اْبُنوا َعَلْيِهْم ُبْنَياًنا َربُّ

َيقُولُوَن َثاَلَثٌة َرابُِعُهْم َكْلُبُهْم َوَيقُولُوَن َخْمَسٌة َساِدُسُهْم َكْلُبُهْم َرْجًما ِباْلَغْيِب سَ  (21)َمْسِجًدا 
تِِهْم َما َيْعلَُمُهْم إاِله َقلِيلٌ َفاَل ُتَما ِر ِفيِهْم إاِله َوَيقُولُوَن َسْبَعٌة َوَثاِمُنُهْم َكْلُبُهْم قُلْ َربِّي أَْعلَُم بِِعده

(22)اًء َظاِهًرا َواَل َتْسَتْفِت فِيِهْم ِمْنُهْم أََحًدا ِمرَ 
 

 (.1لوحة رقم )   ... وال تقولن

 -:رق األولالظهر 

 :ونصها  ( الكهفمن سورة  21إلى اآلية -22 رقم  اآلية)من اآليات 

َك إَِذا َنِسيَت َوقُلْ َعَسى أَْن (32)لَِشْيٍء إِنِّي َفاِعلٌ َذلَِك َغًدا ...) ُ َواْذُكْر َربا إَِّلا أَْن َيَشاَء َّللاا
َوَلبُِثوا فِي َكْهفِِهْم َثََلَث ِمَئٍة ِسنِيَن َواْزَداُدوا تِْسًعا ( 32)َيْهِدَيِن َربِّي ِِلَْقَرَب ِمْن َهَذا َرَشًدا 

ُ أَْعلَُم بَِما َلبُِثوا َلُه َغْيُب ا( 32)
َماَواِت َواِْلَْرِض أَْبِصْر بِِه َوأَْسِمْع َما لَُهْم ِمْن ُدونِِه قُِل َّللاا لسا

لَ لَِكلَِماتِِه ( 32)ِمْن َولِيٍّ َوََّل ُيْشِرُك ِفي ُحْكِمِه أََحًدا  َك ََّل ُمَبدِّ َواْتلُ َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمْن ِكَتاِب َربِّ
ُهْم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ َواْصبِ ( 32)َولَْن َتِجَد ِمْن ُدونِِه ُمْلَتَحًدا  ْر َنْفَسَك َمَع الاِذيَن َيْدُعوَن َربا

ْنَيا َوََّل ُتِطْع َمْن أَْغَفْلَنا َقْلبَ  ُه َعْن ُيِريُدوَن َوْجَهُه َوََّل َتْعُد َعْيَناَك َعْنُهْم ُتِريُد ِزيَنَة اْلَحَياِة الدُّ
َبَع َهَواُه َوَكاَن أَْمُرهُ فُ  ُكْم َفَمْن َشاَء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َشاَء ( 32)ُرًطا ِذْكِرَنا َواتا َوقُِل اْلَحقُّ ِمْن َربِّ

الِِميَن َناًرا أََحاَط بِِهْم ُسَراِدقَُها َوإِْن َيْسَتِغيُثوا ُيَغاُثوا بَِماٍء َكالْ  ا أَْعَتْدَنا لِلظا ُمْهِل َفْلَيْكفُْر إِنا
َراُب َوَسا ا ( 32)َءْت ُمْرَتَفًقا َيْشِوي اْلُوُجوَه بِْئَس الشا الَِحاِت إِنا إِنا الاِذيَن آََمُنوا َوَعِملُوا الصا

اُت َعْدٍن َتْجِري ِمْن َتْحتِِهُم اِْلَْنَهاُر ُيَحلاْوَن (23)ََّل ُنِضيُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمًَل  أُولَِئَك لَُهْم َجنا
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ِكئِيَن فِيَها َعلَى فِيَها ِمْن أََساِوَر ِمْن َذَهٍب َوَيْلَبُسوَن ثِيَ  اًبا ُخْضًرا ِمْن ُسْنُدٍس َوإِْسَتْبَرٍق ُمتا

 ( 2لوحة رقم).( 3)... اِْلََراِئكِ 

  -:الثانيرق الوجه 

 :ونصها  (سورة مريم)من(18 رقم  اآليةإلى 11 رقم اآلية)من اآليات الكريمة 

ْحَمِن َولًَدا  )   ِخَذ َولًَدا  (29)َدَعْوا لِلرا ْحَمِن أَْن َيتا إِْن ُكلُّ َمْن ِفي ( 23)َوَما َيْنَبِغي لِلرا
ْحَمِن َعْبًدا  َماَواِت َواِْلَْرِض إَِّلا آَتِي الرا ا ( 22)السا ُهْم َعد ً َوُكلُُّهْم آَِتيِه ( 22)َلَقْد أَْحَصاُهْم َوَعدا

ا إِنا الاِذيَن آَ ( 22)َيْوَم اْلقَِياَمِة َفْرًدا  ْحَمُن ُود ً الَِحاِت َسَيْجَعلُ لَُهُم الرا ( 22)َمُنوا َوَعِملُوا الصا
ا  قِيَن َوُتْنِذَر بِِه َقْوًما لُد ً َر ِبِه اْلُمتا ْرَناهُ ِبلَِساِنَك لُِتَبشِّ َما َيسا َوَكْم أَْهلَْكَنا َقْبلَُهْم ِمْن َقْرٍن ( 22)َفإِنا

 .(22)َتْسَمُع لَُهْم ِرْكًزا  َهلْ ُتِحسُّ ِمْنُهْم ِمْن أََحٍد أَوْ 

 -: وجه الرق الثانى علىأيضاً  ونسخ

 : ونصها (سورة طه)من(12 رقم  إلى اآلية 1رقم  اآلية )من اآليات الكريمة 

ِحيمِ  بِْسمِ ﴿  ْحَمِن الرا ِ الرا إَِّلا َتْذِكَرًة لَِمْن َيْخَشى  (3)َما أَْنَزْلَنا َعلَْيَك اْلقُْرآََن لَِتْشَقى (9)طه  ﴾َّللا 
َماَواِت اْلُعََل ( 2) ْن َخَلَق اِْلَْرَض َوالسا ْحَمُن َعلَى اْلَعْرِش اْسَتَوى ( 2)َتْنِزيًَل ِمما لَُه ( 2)الرا

َرى  َماَواِت َوَما فِي اِْلَْرِض َوَما َبْيَنُهَما َوَما َتْحَت الثا ُه َوإِْن َتْجَهْر بِالْ ( 2)َما فِي السا َقْوِل َفإِنا
را َوأَْخَفى  ُ ََّل إِلََه إَِّلا ُهَو لَُه اِْلَْسَماُء اْلُحْسَنى ( 2)َيْعلَُم السِّ

َوَهلْ أََتاَك َحِديُث  (2)َّللاا
أَِجُد  إِْذ َرأَى َناًرا َفَقالَ ِِلَْهلِِه اْمُكُثوا إِنِّي آََنْسُت َناًرا لََعلِّي آَتِيُكْم ِمْنَها بَِقَبٍس أَوْ ( 2)ُموَسى

اِر ُهًدىَعلَ  َك ِباْلَواِد ( 99)ا أََتاَها ُنوِدَي َيا ُموَسىَفلَما (93)ى النا َك َفاْخلَْع َنْعلَْيَك إِنا إِنِّي أََنا َربُّ

ِس ُطًوى   (.2لوحة رقم ) ...وأنا اخترتك(93)اْلُمَقدا

 -: ظهر الرق الثانى

 -:(طهسورة  من 23رقم إلى اآلية 92رقم اآلية)مناآليات الكريمة  

ََلَة لِِذْكِري ( 92)َفاْسَتِمْع لَِما ُيوَحى ...) ُ ََّل إِلََه إَِّلا أََنا َفاْعُبْدنِي َوأَقِِم الصا
نِي أََنا َّللاا إِنا

اَعَة آَِتَيٌة أََكاُد أُْخفِيَها لُِتْجَزى ُكلُّ َنْفٍس بَِما َتْسَعى ( 92) َك َعْنَها َمْن  (92)إِنا السا نا َفََل َيُصدا
َبَع َهَواهُ َفَتْرَدى  َقالَ ِهَي َعَصاَي ( 92)َوَما تِْلَك بَِيِميِنَك َيا ُموَسى ( 92)ََّل ُيْؤِمُن بَِها َواتا

أُ َعَلْيَها َوأَُهشُّ بَِها َعلَى َغَنِمي َولَِي ِفيَها َمآَِرُب أُْخَرى  ( 92)وَسى َقالَ أَْلقَِها َيا مُ ( 92)أََتَوكا
ٌة َتْسَعى  ( 39)َقالَ ُخْذَها َوََّل َتَخْف َسُنِعيُدَها ِسيَرَتَها اِْلُولَى ( 33)َفأَْلَقاَها َفإَِذا ِهَي َحيا

لُِنِرَيَك ِمْن آََياِتَنا ( 33)َواْضُمْم َيَدَك إِلَى َجَناِحَك َتْخُرْج َبْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء آََيًة أُْخَرى 
ُه َطَغى ( 32)اْلُكْبَرى  ْر ( 32)َقالَ َربِّ اْشَرْح لِي َصْدِري ( 32)اْذَهْب إِلَى فِْرَعْوَن إِنا َوَيسِّ

َواْجَعلْ لِي َوِزيًرا ِمْن ( 32)َيْفَقُهوا َقْولِي ( 32)َواْحلُلْ ُعْقَدًة ِمْن لَِسانِي ( 32)لِي أَْمِري 
َحَك ( 23)َوأَْشِرْكُه فِي أَْمِري  (29)اْشُدْد بِِه أَْزِري ( 23)َهاُروَن أَِخي ( 32)أَْهلِي  َكْي ُنَسبِّ
َك ُكْنَت ِبَنا َبِصيًرا ( 22)َوَنْذُكَرَك َكِثيًرا ( 22)َكثِيًرا  َقالَ َقْد أُوتِيَت ُسْؤلََك َيا ُموَسى ( 22)إِنا

ًة أُْخَرى ( 22) ا َعلَْيَك َمرا َك َما ُيوحَ  (22)َولََقْد َمَننا أَِن اْقِذِفيِه فِي ( 22)ى إِْذ أَْوَحْيَنا إِلَى أُمِّ
اِحِل َيأُْخْذهُ َعُدوٌّ لِي َوَعُدوٌّ لَُه َوأَْلَقْيُت عَ  اُبوِت َفاْقِذفِيِه فِي اْلَيمِّ َفْلُيْلِقِه اْلَيمُّ بِالسا ًة التا لَْيَك َمَحبا

ْم َعلَى َمْن َيْكفُلُُه َفَرَجْعَناَك إِْذ َتْمِشي أُْخُتَك َفَتقُولُ َهلْ أَُدلُّكُ ( 22)ِمنِّي َولُِتْصَنَع َعلَى َعْيِني 
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اَك فُُتوًنا َفلَ  ْيَناَك ِمَن اْلَغمِّ َوَفَتنا َك َكْي َتَقرا َعْيُنَها َوََّل َتْحَزَن َوَقَتْلَت َنْفًسا َفَنجا بِْثَت ِسنِيَن إِلَى أُمِّ
 (. لوحة رقم)  (23)فِي أَْهِل َمْدَيَن ُثما ِجْئَت َعلَى َقَدٍر َيا ُموَسى 

الموجودة على الرق المتاح على موقع جامعة  وبمراجعة اآليات القرآنية
 .للرسم العثمانى موافقةتبين أن اآليات الرسمى برمنجهام 

 (5جدول تحليل ابجدى رقم)  رقينأسلوب رسم الحروف فى ال: ثانياً 

ومن خالل  (6شكل رقم ) ، اللين بالخط سخت اآليات القرآنية فى الرقينُن
وجاءت ، األبجدى للكلمات سوف تتوصل الدراسة لنوع الخط بالتحديدالتحليل 

  :بجدية الكتابة على النحو التالىأ

 :حرف األلف 

فلهه   (6)ميل هامته ناحية اليمين أما ذنبهجاء حرف األلف مفردًا على هيئة قائم ت
 ، انى)بنفس الهيئة ومن هذه الكلمات  رقينطرف مدبب يمينًا وجاء فى كل كلمات ال

، اليك، اوحى، اتل، احدا، رشدا، هذا، ان، إذا ،اذكر، "اهلل"الجاللة اسم، ان، اال، غدا
، االسهما ، الهه ، واخفى ، انزلنا ، الرحيم ، الرحمن، العشى، الذين، اصبر، ملتحدا
ورسمت  ،...(النار ، اجد، او، اتيكم، نارا ، انست، نىا، امكثوا، اذ، اتاك، الحسنى

على هيئة قائم يتصل ذنبه بما قبلها فى كثير من الكلمات فهى  األلف منتهية متصلة 
 ، االنههار ، الصهالحات ، اعتهدنا ، اغفلنها ، الهدنيا )الكلمهات  الصفحتين ومن هذه

 .(0)( -3- - ات ارقام لوحال)  انا ، نارا ، اتاك، االسما.اساور

 حرف الباء وأختاها 

الباء وأختاها بصورة مفردة منتهية على هيئة قائم قصير وانبساط فوق  كتبت
، ( -  تان رقملوحال()...السموات، الشراب، القرب)مستوى التسطيح فى الكلمات

، ثلث ،ربى، ربك)الكلمات ىف مبتدأة متطرفة مبسوطة متصلةورسمت وأختاها 
، بهم، ربكم، اتبع ،تطع ،تريد ، تعد، الغدوهب ، ربهم، تجد، واتل، به، ابصر، تسعا
، تحسبهم، ...تجهر ،بقبس، تحت، بينهما ،تنزيال، تذكرة، تسمع، بلسانك، بما

ا بصورة ورسمت الباء وأختاه، ( -3- - لوحات أرقامال)(أتوكا، بيمينك، بعثنهم
، يلبسون، تحتهم، اتبع، اصبر، ملتحدا، مبدل، البثو)الكلمات فىمتوسطة متصلة 

       (اخترتك، امكثوا ،ىالثر، استوى، قبلهم ،نالمتقي ،عبدا، ينبغى، استبرق
 (.3رقم  لوحة)

                                                           
الخطهوط المسهتديرة    رأسها وذنب األلف أى طرفها السفلى وقد يكون الذنب فى:هامة األلف (6)

 60 ،  ص »دراسة فى تطور الكتابات الكوفية» جمعة،  إبراهيم،  موصواًل بغيره
 .ملحوظة،  قمت بكتابة الكلمات كما وردت فى الرقين  ((0
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 حرف الجيم وأختاها

 ىالجيم وأختاها بصورة مبتدأة مركبة على هيئة خط منكب من اليسار إله  كتبت
 ،وجهه ،اوحى ،ااحد ،حكمه) لكلماتا في اليمين يقطع مستوى التسطيح بزاوية حادة

 ،واخفى ،خلق ،احد ،احصاه ،الرحيم ،الرحمن ،جنات ،احسن ،اجر ،الوجوه ،اطاح
م وأختاها بصورة ورسمت الجي ،(3- رقم  تاناللوح) (اخترتك ،فاخلع ،اجد ،حديث

  ،يتخهذ  ،تحهتهم  ،تجهرى  ،الحهق  ،ملتحهدا  ،تجد) الكلمات متوسطة متصلة فى
وقهد وردت   ،(3-  تان رقماللوح)الحسنى ،تجهر ،تحت ،يخشى ،تحس ،حاتلالص

 على هيئة خط مسطح يميل ألعلى وعراقة تشبة حرف الياء الراجعة مفردة منتهية
 .( لوحة رقم ( )اشرح،تخرج)الكلمتين فى 

 حرف الدال وأختها 

مفردة ومتصلة بنفس الهيئة على شكل الكاف بصورة وأختها الدال  نسخت
 لماتالك التسطيح فىالمبسوطة ولكن أصغر حجمًا من الكاف وال تهبط عن مستوى 

 ،ملتحدا ،دونه ،تجد ،مبدل ،احد ،دونه ،واذددوا ،هذ، يهدينى ،اذا، اذكر، غدا ،ذلك)
 ،عدن ،الذين ،سردقها ،اعتدنا ،الدنيا ،تريد ،تعد ،يريدون  ،بالغدوة، يدعون ،الذين
 ،تذكرة ،احد ،لدا ،وتنذر ،ودا ،فردا ،عدا ،عدهم ،لقد ،ولدا ،يتخذ،وادع ،ذهب
 ،ذرعيه ،ذات، يهد، (3لوحة رقم )المقدس، بالواد، نودى، هدى، اذ، حديث
 (. لوحة رقم( )اقذفيه ،خذها ،فتردى ،اكاد ،فاعبدنى ،(  لوحة رقم )كمويعيد

 حرف الراء وأختها 

الراء وأختها الزاى بصورة مفردة ومتصلة على هيئة خط يميل يمينًا ثم  نسخت
 ،االرض ،ربهى  ،ربك)الكلمات فى التسطيحينزل عن مستوى ال قوس فى نهايته يت

 ،ربكهم  ،فرطها  ،امره ،زينة ،ذكرنا ،تريد ،يريدون ،ربهم ،اصبر ،يشرك ،ابصر
 ،( لوحهة رقهم   )اسهتبرق ،اسور،تجرى،اجر ،مرتفقها  ،الشهرب  ،سردقها ،نارا

 ،الثرى ،العرش ،تنزيال ،تذكرة ،انزلنا ،ركزا ،وتنذر ،لتبشر ،يسرناه ،فردا،للرحمن
 (يشعرن ،ورقكم ،رعبا ،فررا ،ذرعيه ،رقود ،مرشدا)،(3رقم  لوحة)(السر ،تجهر

               (ازرى ،وزيهرا  ،لنريهك  ،اخهرى  ،مهارب  ،فتهردى ، لهذكرى ) ،( لوحة رقم)
 .( لوحة رقم )

 حرف السين وأختها 

جاءت السين بصورة مفردة منتهية على هيئة رأس لها ثالثة أسنان متساوية 
،  تحس ،بئس ،المقدس)اتكلمالتنزل عن مستوى التسطيح فى  (2) الطول ولها عراقة

                                                           
جمعهة،                 إبراهيم هى الجزء المدور من الحرف الهابط عن مستوى التسطيح ؛ : عراقة الحرف((2
 66 ،  ص »الكتابات الكوفيةدراسة فى تطور »
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وجاءت السين وأختها بصورة مبتدأة  ،(3- - اللوحات أرقام ) (شها، بقبس
 ،ىالش)الكلمات فيومتوسطة متصلة على هيئة ثالث أسنان متساوية فى الطول 

 ،شا ،العشى ،نفسك ،يشرك ،اسمع ،السموات ،سنين ،رشدا ،عسى ،نسيت ،يشا
لوحة ) استبرق ،اسور ،احسن ،يلبسون ،سات ،الشراب ،يشوى ،يستغيثوا ،سردقها

 ،السر ،استوى ،لتشقى ،بسم ،تسمع ،بلسنك ،يسرنه ،سيجعل ،السموات ،( رقم
 ،بسط ،الشمال ،تحسبهم ،مرشدا) (3لوحة رقم ()انست ،موسى ،الحسنى  ،االسما
 ،سنعيدها ،تسعى، فاستمع() رقم لوحة) سدسهم، خمسه، مسجدا، الساعة، يشعرن
 . ( ة رقم لوحال)( اشدد ،اشرح ،سيرتها

 حرف الصاد وأختها 

الصاد وأختها الضاد على هيئة خطين متوازيين مستلقيين أحدهما وههو   نسخت
األسفل على مستوى التسطيح والثانى هو األعلى فوقه بقليل وله عراقة مثل عراقة 

 تهان  لوحال) (بعض ،االرض)الكلمتين منتهية فى ووقد وردت بصورة مفردة  السين
ومتوسهطة متصهلة فهى     ،وقد رسمت الصاد وأختهها بصهورة مبتهدأة    ،( - 

 بالوصهيد  ،يضلل ،الصلحت ،احصهم،( لوحة رقم ()نضيع ،براص،ابصر)الكلمات
 (. لوحة رقم )(،صدرى ،بيضا ،اضمم ،عصاى ،يصدنك ،الصالة) ،( لوحة رقم )

 حرف الطاء وأختها 

كالصاد ولها قائم يمثله حرف األلف مائاًل يمينًا وقد وردت وأختهها  الطاء كتبت 
 ،طهه  ،للظلمهين  ،فرطها  ،تطهع )متصلة فى الكلمهات  ةبصورة مبتدأة ومتوسط

وجاءت مفردة منتهية فى  (وليتلطف ،فلينظر ،اطلعت) ( 3- اللوحتان رقم ()طوى
 .(  - اللوحتان رقم ( )بسط ،احاط)الكلمتين

 حرف العين وأختها 

خط مسطح اكثرامتدادًا مهن  العين وأختها الغين مبتدأة متصلة على هيئة  كتبت
 ،عهن  ،اغفلنها  ،عنهم ،عيناك ،غيب ،اعلم ،عسى ،غدا) الكلماتى خط التقويس ف

  ،عليهك  ،عهدا  ،عدهم ،عبدا ،دعوا، ( اللوحة رقم )( عدن ،عمال ،عملوا ،اعتدنا
وقهد   ،(3لوحة رقم ( )يتنزعون ،غلبوا ،اعثرنا ،رعبا ،ذرعيه( )3لوحة رقم )على

 ،تسهعا  ،فعهل ) ة متصلة مفتوحة القمة فى الكلمهات وردت العين وأختها متوسط
 ،لعلهى  ،يعلم ،العرش ،العلى ،ينبغى() لوحة رقم)يغثوا ،يستغيثوا ،العشى ،بالغدوه
وقد رسمت العهين منتهيهة   .( لوحة رقم ()تسعى، سنعيدها (3 اللوحة رقم)(نعليك

  ،تطهع  ،مهع  ،اسهمع )مرسلة العراقة فى الكلماتمفتوحة متصلة على هيئة رأس 
 (.3- رقم تان لوحال)( فاخلع ،تسمع ،نضيع
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 حرف الفاء والقاف

رسمت الفاء والقاف مبتدأة متصلة على هيئة رأس مدور وعراقة تشبه عراقة 
 ،فتردى ،اقم ،فاعبدنى ( لوحة رقم ()بورقكم ، فررا ،رقودا) الواو فى الكلمات

 سردقها ،فليكفر ،فليومن ،فمن ،فرطا ،قلبه ،فى  ،القرب  ،قل(  لوحة رقم)تولى 
 ،(3 اللوحة رقم) (فاخلع ،فلما ،فقل ،فانه ،قرن، قبلهم ،فانما، فردا، ( لوحة رقم )

 وردت الفاء والقاف بصورة متوسطة متصلة على هيئة تدوير يرتكز على خطوقد
  ،اغفلنا ،نفسك ،كهفهم ( لوحة رقم )نقلبهم تفلحوا ،ايقاظا)الكلمات  فى التسطيح
 ،بقبس ،فقل ،اخفى ،بالقول ،لتشقى ،القران ،المتقين ،لقد ،( لوحة رقم)مرتفقا
وقد رسمت القاف مفردة منتهية على هيئة رأس الفاء ، (3لوحة رقم ) المقدس

 (3- رقم تانوحللا()استبرق) الكلماتفى ( 8)وعراقتها أشبه ما تكون بالياء البتراء
 .( - اللوحتان )حق ،برزق

 حرف الكاف

الكاف بصورة مبتدأة متصلة على هيئة أشبه بالدال مع بسطه فى الطول  نسخت
وهى مشكولة أى تكون شكلتها فى المصاحف على هيئة تقويس منكب فوق 

 ،كان ،كتب ،كهفهم ،ذكروا( لوحة رقم ) ااتوك ،اكاد ،لذكرى )الكلمات في الحروف
وردت  وقد ،(3لوحة رقم ) ةتذكر ،ركزا ،كم ،كلهم ،كل ،( لوحة رقم)كالمهل

 ،ربكم)الكلمات في بالمبتدأة المتصلة منتهية متصلة شبيهًةومفردة سطة بصورة متو
 ،انك ،نعليك ،امكثوا ،اهلكنا ،متكين ،عيناك ،اليك ،يشرك ،ربك ،ذلك) ( لوحة )

 (. 3- تان رقم لوحال) (اخترتك

 حرف الالم

ن ذنبها يستدق بانبساط يسارًا أالالم المفردة على هيئة األلف المطلق إال  نسخت
وجاءت العراقة مبتورة وتهبط عن مستوى التسطيح  ،عكس األلف الذى يستدق يمينًا

 ،(3لوحة رقهم  )بالقول،( لوحة رقم ( )الشمال) ،( لوحة رقم )(مبدل)اتفى الكلم
يسارًا فهى   متصاًل على هيئة األلف المطلق ويستدق ذنبه  أالالم مبتدوجاء حرف 

 ،( لوحهة رقهم  )السموات  ،"اهلل"لفظ الجاللة  ،لذلك ،ىالش) كثيٍرمن الكلمات منها
أما الهالم المتوسهطة    ،( لوحة رقم)القها ،لذكرى (3لوحة رقم )...ولدا ،للرحمن

 ،اعلهم  ،ثلهث )منهها  الكلمات الكثير منالمتصلة فتشبه الالم المبتدأة المتصلة فى 
 ،عملوا ،كلهم ،للرحمن ،( لوحة رقم )فليكفر  ،فليومن ،قلبه ،اغفلنا ،ملتحدا ،لكلماته

ورسمت الالم منتهية متصلة مثل المفردة فهى   (يعلم ،على ،العلى ،خلق ،الصلحت

                                                           
فى تطور الكتابهات   ةدراس»هى الياء المقطوعة غير المكتملة، إبراهيم جمعة،  :الياء البتراء ((8

 6  ،  ص »الكوفية
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 ةاللوحه ) (فقل ،هل ،سيجعل ،كل ،( لوحة رقم ) اتل ،قل)الكثير من الكلمات منها 
 .( لوحة رقم )يضلل (  لوحة رقم ( )اجعل ،احلل) (3رقم 

 حرف الميم 

 ةالميم مبتدأة ومتوسطة متصلة على هيئة رأس مستدير واستقامة يسهير  نسخت
 ،فاسهتمع  (  رقهم  لوحهة  ،لملئهت  ،مرشهدا )الكلمات في على مستوى التسطيح

 ،ملتحدا ،هلكلمت ،مبدل ،ما،اسمع ،السموت ،بما ،مائه ،من ( لوحة رقم ...)بيمينك
 ،( لوحة رقهم  )متكين ،عمال ،عملوا ،امنوا ،كالمهل ،بما ،فليومن ،فمن ،امره ،مع

 ، االسهما  ،بينهمها   ،ممن ،لمن ،تسمع ،من ،قوما ،المتقين  ،القيمة ،وما ،للرحمن
ورسمت الميم منتهية متصهلة  (.3رقم  لوحة) ،المقدس ،فاما ،منها ،امكثوا ،موسى

 ،تحسبهم)الكلمات فيعلى هيئة رأس مستديرة بدون استقامة على مستوى التسطيح 
  ،تحهتهم  ،ربكهم  ،عهنهم  ،ربههم  ،لهم ،علم ،كهفهم ( لوحة رقم )كلبهم  ،نقلبهم

  (اليم،اضهمم )،(3- اللوحتهان رقهم   ) (يعلم ،منهم ،قبلهم ،كلهم ،عدهم ،احصاهم
 .( لوحة رقم )

 النون حرف

النون المفردة والمنتهية المتصلة على هيئة تشبه الهراء وتتكهون فهى     نسخت
من يسار الكاتب إلى يمينه ثم نزول باستقامة عهن  (9)المصاحف من تقويس مسبل

ة لوحه )،هرون،يومن) وذلك فى الكلمات ،بسط قصير إلى اليسار ثم ،خط التسطيح
 ، يريدون ،لن ،سنين  ،يهدين ،ان،( لوحة رقم )اليمين ،يتنزعون ،يشعرن(  رقم 
 ،المتقهين  ،للهرحمن ،( لوحة رقهم  )متكين ،يلبسون ،عدن ،الذين ،فمن ،كن ،عن

مبتدأة ومتوسطة متصلة تشبه الباء  النونوجاءت ،(3لوحة رقم )ممن ،لمن ،القران
 ،نارا ،اعتدنا ،ذكرنا ،زينه ،عنهم ،عيناك  ،دونه ،يهدينى  ،نسيت ،انى)الكلمات فى

 ،اهلكنها  ،تنهذر  ،يسرنه ،بلسنك ،فإنما ،امنوا ،ينبغى ،(  لوحة رقم)االنهار ،جنت
    (انهك  ،نعليهك  ،انها  ،النهار  ،انسهت ،الحسنى ،فانه ،بينهما ،تنزيال ،انزلنا ،منهم

 .(3رقم  ةاللوح)

 حرف الهاء

رسمت الهاء مبتدأة ومتوسطة متصلة تتكون من قائم ومنبسط وقوس ال يبلغ قمة 
   ،سنعيدها ،سيرتها ،القها ،اهش ،اخفيها)الكلماتفى (6 )بسن القلمالقائم وتشق 

 ،وجهه ،ربهم ،لهم ،كهفهم ،هذا ،يهدين ( لوحة رقم )المهتد ،بعثنهم(  لوحة رقم)

                                                           
جمعهة،              إبهراهيم  من اإلسبال وهو االستلقاء أو الذهاب بجرة القلم فى غير تكلهف،   :مسبل ( 9)
  6 ، ص » الكوفيةدراسة فى تطور الكتابات  »
    ،   ص »دراسة فى تطور الكتابات الكوفية»جمعة، إبراهيم  (6 )



 18حتاد العام لآلثاريني العرب جملة االــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

454 

 ،هل ،لهمقب ،اهلكنا ،كلهم ،عدهم ،احصهم ،( لوحة رقم) فيها ،تحتهم،كالمهل ،عنهم
فى  (  )أى مطموسة"مدغمة"منتهيةالهاء وجاءت  ،(هدى ،الهله ،هو ،تجهر

 ،(له ،طه ،القيمة ،الحيوه،وجهه ،لكلمته ،دونه ،مائه ،"لفظ الجاللة اهلل)"الكلمات
ورسمت الهاء منتهية مفردة مربوطة على هيئة دائرة يعلوها قائم يمينًا فى 

 .( لوحة رقم )هذه  ،( لوحة رقم )الوجوه ،بالغدوه)اتالكلم

 حرف الواو 

الواو مفردة ومنتهية متصلة على هيئة رأس مستديروعراقة مسبلة بتراء  نسخت
 الكلمات سة فىورأسها جاءت مطمو كعراقة الراء تهبط عن مستوى التسطيح

 ،يغثوا ،يستغيثوا ،هوه ،وجهه ،الغدوه ،اوحى ،واتل ،وازددوا ،ولبثوا ،وقل ،واذكر)
 ،استوى ،او ،السموت ،ولدا ،( اللوحة رقم)اسور ،وعملوا ،امنوا ،الوجوه ،يشوى
 ،يوحى ،بالوصيد ،رقود ،وليا (3رقم  اللوحة)طوى ،الواد ،نودى ،امكثوا ،موسى
  ( اللوحة رقم)،األولى ،الصلوة

 حرف الالم ألف 

رسم حرف الالم ألف على هيئة قاعدة مثلث صغير متساوى السهاقين مرتكهز   
نان مستقيمين أو قوسهين  على خط التسطيح يمتد ضلعاه المتساويان إلى أعلى ويكو

اللوحهة  ) االرائك ،االنهار ،عمال ،وال  ،االرض ،القرب ،اال) الكلمات فىمتقابلين 
 .(3وحة رقم للا)(الهله ،االسما ،تنزيال  ،( رقم

 حرف الياء

 ،اوحهى   ،ولهى  ،ربى ،عسى)الكلمات فى الياء منتهية متصلة راجعة  نسخت
 ،اخفى ،فى ،استوى ،على ،العلى ،يخشى ،اتى ،ينبغى ،( لوحة رقم)يشوى ،العشى
ورسمت الياء مفردة ممدودة تتكون  ،(3لوحة رقم ) يموسى ،لعلى ،موسى ،الحسنى

 ،تجهرى )الكلمهات  تشبه عراقة القاف فهى  من خط منكب وخط مقوس عراقتها 
وقد رسمت الياء  ،( اللوحة رقم )الكبرى  ،اخرى ،لتجزى ،لذكرى ،( اللوحة رقم)

 ،سهنين  ،يهدين ،نسيت ،يشا) الكلماتمبتدأة ومتوسطة متصلة على هيئة الباء فى 
 ،يشهوى  ،يغثهوا  ،يستغيثوا ،الظلمين ،فليكفر ،فليومن ،يريدون ،الذين ،اليك ،غيب
 ،المتقين ،يسرنه ،القيمه ،يوم ،ايته ،يتخذ ،ينبغى ،( اللوحة رقم)فيها ،متكين ،نضيع
 ،المدينة ،وليا ،يهد) (3رقم  اللوحة( )نعليك ،يموسى ،اتيكم ،حديث ،بينهما ،تنزيال
 .( اللوحة رقم )حية  ،بيمينك ،اخفيها ،يوحى(  اللوحة رقم ) ،فلينظر

 

                                                           
 66 ص ،  »معجم مصطلحات الخط» ، عفيف البهنسى(55)
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 فى الرقين  رسم الكلمات بأسلو -: ثالثاً 

برمنجههام   بمكتبهة جامعهة    ينالقرآن الكريم المحفوظ ىرق اتسمت الكتابة فى
 :ومن هذه السمات (55)بالرسم العثمانى تبَتُك أنها بسمات كتابية جلها فى

 حذف حرف األلف فى وسط الكلمة: 

من الظواهر الكتابية فى رسم المصحف حذف األلف الواردة فى وسط الكلمة فقد 
  ،(الرحمان = الرحمن)منها الكلمات فى الكثير من رقينحذفت األلف فى ال

 (.الشراب=الشرب) ،لكلماته = لكلمته)،(كتاب = كتب)،(السماوات= لسموتا)

العربية القديمة نجد أن هذه الظاهرة لم تكن خاصة برسم  وبالرجوع إلى النقوش 
فمن األمثلة  ،وإنما كانت إحدى خصائص الكتابة العربية فى ذلك الوقت ،المصحف

       (3 )النمارة نقشفى  (نجران =رننج) على ذلك فى النقوش العربية الجاهلية
فى نقش  (بعام = بعم)و (وظالم =ظلمو) ،(شراحيل = شرحيل)و ،( رقم  شكل)

                                                           
خذ المصحف شكله الموحد فى الرسم والترتيب،  وصار كهل مصهحف   أ: الرسم العثمانى  (  )

من المدينة إمامًا يقتدى به أهل البلدة التى أرسل إليهها ومهن    »عثمان بن عفان»أرسله الخليفة 
-حولها،   وصارت تلك المصاحف تعرف بالمصاحف العثمانية نسبة إلى سيدنا عثمان بن عفان

وكما اشتهر أئمة بهاإلقراء فهى    ، وصار رسم الكلمات يعرف بالرسم العثمانى-رضى اهلل عنه
األمصار كذلك وجه هؤالء األئمة عنايتهم إلى ضبط رسم المصاحف وإقامتها على نحو ما جهاء  
فى المصحف اإلمام الذى وجه إليهم، وهكذا قامت المصاحف المنسهوخة مهن األمههات مقهام     

ألن  العثمهاني م سه بغيرالرصحف الم كتابة يجوزه أنوقد ورد ، األصول ألنها نسخة منقولة عنها
الرسم العثمانى ليس توقيفيًا، بل هو من اصطالح الصحابة  ارتضاه عثمان بن عفان رضهى اهلل  

وترجع أهمية المصاحف العثمانية إلى أسلوب رسمها الذى وال زالت  كثيرا من الكلمهات   عنه، 
"  هرضهى اهلل عنه  "وقد نسب إلى عثمان بن عفهان    ،تسير وفق رسمها فى المصحف الشريف

يستطيع أحد أن يقطع فيهه   العديد من المصاحف الموجودة فى متاحف متعددة وهو األمر الذى ال
وذلك لعدم وجود نسخة مؤكدة ومن هذه النسخ مصحف موجود فى متحف طوبقابوسراى برأى، 

، وللرسهم  وآخر موجود فى المكتبة االمبراطورية فهى بطرسهبورج  (  9 رقم )بتركيا بسجل 
ف الشريف أهمية كبرى فى اإلبقاء على تراث السلف الصالح واالعتهزاز بهه   العثمانى للمصح

وإظهار األصالة فى عقيدتنا من خالل التمسك برسم المصحف،  وأيضهًا لهو أختلهف الرسهم     
المصحفى عن الرسم العثمانى القديم لفتح للمغرضين باب الطعن فى القرآن الكريم بل والتحريف 

حمهدى بخيهت   ،   ، ص »المصحف رسم»،  الخياط العزيزعزت عبد: لإلستزادة انظر فيه، 
 ، 03 ، ص»رسهم المصهحف  »، غانم قدورى الحمد،   0ص ،   »الكتابة العربية» عمران، 

مصاحف » :، محمد رضوان أبو المجد2 ،  ص«النقوش الكتابية الفاطمية»فرج الحسينى فرج، 
 89ص، »القرن األول والثانى الهجرى

 :لإلستزادة عن  النقوش النبطية انظر (3 )
 .وانظر أيضًا 90- 9،  ص »مبدأ ظهور الحروف العربية»أسامه ناصر النقشبندى،   -

Abulhab, Saad D. ,« Roots of the Arabic script «  :,p.34 
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لى وقد استمرت هذه الظاهرة بعد رسم المصحف كما تدل ع ،( رقم  شكل)حران
 جمدى)و (الكتاب = الكتب)و ،(هاذا= هذا) مثل وذلكذلك النقوش العربية اإلسالمية 

أى نقش شاهد قبرعبد الرحمن  (  )القاهرة فى نقش  (ثالثين=ثلثين)و ،(جمادى =
ويرجع  ،(6 )(9رقمشكل ) م 06/ هه 3ع تاريخه لسنة الحجازى الذى يرججبربن 

 .(0 )أصل هذه الظاهرة إلى الكتابة النبطية التى انحدرت منها الكتابة العربية 

 :إبدال األلف واواً 

كما  "واو"من الظواهر اللغوية فى رسم المصحف العثمانى إبدال حرف األلف 
  (الصاله = الصلوة() لوحة رقم ) (الحياة = الحيوة) (ةبالغدا= بالغدوة)فى الكلمات

 ( لوحة رقم )

 .مربوطة" هاء"رسم تاء التأنيث غير مبسوطة

-( لوحة رقم ) (الغداه ،الحيوه ،زينه)رسمت تاء التأنيث مربوطة فى الكلمات 
قبهل   يبدو أن التوجه إلى كتابة تاء التأنيث هاء كان قد بدأو (3لوحة رقم )( القيمه)

        (ومسهلحة  ،مغيهرة ) كلمهة اإلسالم بعشرات السنين فنجد فى نقش جبل أسهيس  
وهذا يفسر  ،ذاته بالتاء فى النقش (سنة)وكتبت كلمة ،مكتوبتين بالهاء (3رقم  شكل)

 ،المصحف فى كتابة ههذا النهوع مهن الكلمهات بالتهاء أحيانهاً      لنا طريقة رسم 
 المبسوطة تختفى تدريجيًا حتى وبدأت ظاهرة كتابة تاء التأنيث بالتاء ،وبالهاءأخرى

 (2 ) زالت تمامًا من الكتابة العربية
  رسم الهمزة

ولكن فهى كتابهة    ،(8 )الغالب فى رسم المصحف هو رسم الهمزة على التسهيل
        ،(إذا=اذا) (يشهاء =يشها ) ،(أن=ان)لم يرد رسم الهمهزة مثهل الكلمهات    رقينال
 (. - اللوحات من ) واألمثلة على نحو ذلك كثيرة ،(االسماء= االسما)

 نقط اإلعجام
نقط اإلعجام هو استخدام النقاط للتمييز بين الحروف المتشابهة فى األبجدية 

 ،يم والحاء وغيرها من المتشابهاتالعربية مثل الباء والتاء والثاء وكذلك الج
                                                           

  0،  ص»العربية  ةالكتاب»حمدى بخيت عمران،   ((  
 :الحجازى انظر ايضًا" جابر"لالستزادة  عن شاهد قبر عبدالرحمن بن جبر  (6 )

 Johns,J, «Archaeology and the History of Early Islam«, p. 417 
 :وعن نماذج الخط النبطى انظر ((0 

James A. Bellamy, « Two Pre-Islamic Arabic Inscriptions«,.p .373 
،  غانم قدورى الحمهد،  06،  ص»الكتابة العربية» حمدى بخيت عمران،  لإلستزادة انظر،  ((2 
 23 ، ص »رسم المصحف»

M.C.A. Macdonald,« The Old Arabic graffito at Jabal Usays «,p.141 
 06،   ص»الكتابة العربية»حمدى بخيت عمران،  (8 )
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اللبس والخطأ الناتج عن غياب النقاط وهو  ام لغًة يقصد به ازالة العجمة أوواإلعج
 .(9 ) ما يعرف بالتصحيف

أهل المشرق ينقطون "أن  وأورد أبو عمرو الدانى فى المحكم فى نقط المصاحف
رب ينقطون الفاء بواحدة وأهل المغ.والقاف باثنتين من فوقها ،الفاء بواحدة من فوقها

 .(6 )وكلهم أراد الفرق بينهما بذلك .والقاف بواحدة من فوقها ،من تحتها
نصر بن عاصم ويحى بن يعمر قد قاما بوضع عالمات اإلعجام في وورد أن 

           وذلك حينما فزع الحجاج بن يوسف الثقفى،خالفة عبد الملك بن مروان
 ابه وسألهم وضع حل لمشكلة كثرةتَّالعراق إلى ُكوالى  ،(م  2-006/هه6-96 )

وقد استخدموا لهذه النقاط نفس لون مداد الكتابة  ،التصحيف في قراءة القرآن الكريم
بنقاط الشكل التى وضعها أستاذهما  وذلك ألن نقط الحرف جزء منه وحتى ال تختلط

 . (  )أبو األسود الدؤلى
النظر القائلة بوجود ة كبير في تدعيم وجهوقد ورد أنه كان  لألدله األثرية أثر 

اإلعجام في الكتابات العربية على األقل منذ بداية العصر اإلسالمى أى مبكرًا عن 
" قوله حسين مصطفى رمضان.د.ا"يذكرو  ،رواية نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر

تعرف ببردية ،(9لوحة رقم)هه  تتمثل هذه األدلة األثرية في بردية مؤرخة بسنة 
يصال بإستالم أغنام ألحد عمال عمرو بن العاص وقد نقط إاهناسيا وهى عبارة عن 

 .(22)"فيها حروف الخاء والذال والزاى والشين والنون
ستعانة بأمثلة من القرائن األثرية منها اال توتؤيد الدراسة هذا الرأى حيث تم
وأحد أحجار أميال ،(0شكل رقم)م022/هه68نقش سد الطائف المؤرخ بسنة 

؛ (22)م099/ هه 2وفسيفساء قبة الصخرة ،الملك بن مروان الطريق من عصر عبد
نه من إ حيث هاعينببأن التنقيط يرجع لفترة القائل تأكيد الرأى الدراسة وال تستطيع 

الممكن اكتشاف نقوش أثرية جديدة تلغى كل هذه النظريات المثارة حول نشأة 
 .( 2)اإلعجام

                                                           
نقهط اإلعجهام   ،  ولإلستزادة عهن  2  ،  ص»اإلعجام »حسين مصطفى حسين رمضان، (9 )

   ،  ص »صل الخط العربىأقديم وجديد فى »يوسف ذنون، ،   0 ص ، »المحكم»الدانى:انظر
 32-30ص ص،  »المحكم»أبو عمرو الدانى،   (6 )
ص ، »المحكهم »، أبو عمرو الدانى، 33 ، ص »اإلعجام»حسين مصطفى حسين رمضان،  (  )

  8-86ص،  ص »الكتابة العربية»، حمدى بخيت عمران، 8 -2 ص
 32 ، ص »اإلعجام»حسين مصطفى حسين رمضان، (  )
، ص »اإلعجهام »حسين مصطفى حسين رمضهان،  : لإلستزادة عن الشكل واألعجام  انظر (3 )

  3 
ورد أنه عثر على قطعة خشب من ارشيف البرديات اليونانية بكنيسة بيزنطية بالبتراء بهها   ((  

كلمة معجمة  وتعتبر أقدم كتابة معجمة عثر عليها وترجع لفترة الربع الثانى من القرن السهادس  
 :ومطلع القرن السابع الميالدى،  لإلستزادة انظر
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بعض االعجام جاء مشرقيًا وأعجمت أن  رقى المصحف تبينوعن إعجام 
حروف الأما باقى ،والزاى،والشين،والذال،في الرقين ومنها الباء وأختاها حروفال

عجام جاء على هيئة شرطة صغيرة ومن المالحظ أن اإل،عجامهاإالهجائية فلم يتم 
 (. - لوحات أرقام من) النقاطبداًل من 

 .التحليلية ومحاولة لتأريخ الرقين الدراسة : المحور الثانى
 الخصائص  الخطية للرقين ونوع الخط المستخدم:أوالً  

وقد تمثلت ،المائل اللينفى مكتبة برمنجهام بالخط  ناالمصحف المحفوظ انسخ رق
كتابة حرف األلف مائاًل ناحية اليمين وله عقف مائل :فيه بعض الخصائص مثل

ابة وكت ،على شكل الرقم سبعةالعين الوسطية وكتابة  ،فوق مستوى التسطيح
ومن المالحظ أن بعض ،حرف النون المنتهية بهيئة تشبه حرف الالم (6 )كأسة

وتؤكد الدراسة على ؛ (0 )(ن ،ض ،ز ،ت ،ب)الحروف جاءت معجمة مثل حرف
 . هذه الخصائص الخطية تتفق مع خصائص الخط الحجازى جملة وتفصياًلأن 

ما ورد عهن  ،الذى نسخ به الرقان هو الخط الحجازى ومما يؤكدعلى أن الخط
الخط الكوفى الذى يتميز باالستقامة الجافة حيث تلتقى فيه الحروف العمودية مهع  

وقد خلهت  ،(2 ) والخط الحجازى يتميز بطابع اللين ،الحروف األفقية باستقامة شديدة
من وصف المصهحف بهالمكى أو     عمومًا الثانى الهجرى ،مصاحف القرن األول
باإلضافة إلى عدم انتظام ،وكذلك عدم وجود أى أثر للهمز ،المدنى فى أوائل السور

 . (8 )وهى سمة من سمات هذه الكتابة فى هذه الفترة التاريخية ،السطور
 الخط الحجازى: ثانياً 

( 9 ) والمدنى  إلى الخطين المكى هيرجع أصلو،هو خط سجل به القرآن الكريم

 ،( 3)والحيرى ،(36)المشتقين عن الخطوط السابقة للعصر اإلسالمي كالنبطى

                                                                                                                                                    
Omar Al-Ghul, « An Early Arabic Inscription «,p.105 

معجم  » ، البهنسى عفيفهى الجزء السفلى من حروف  ق ل ص س ى،  :كأسة الحرف  ( (6 
 .2  ص،  »مصطلحات الخط

 بتصرف . 00ص  ، »ور الخط الكوفىتط»الحداد،  معبد السالعبد اهلل ((0 
 66ص -9 ،  ص«النقوش الكتابية الفاطمية»فرج الحسينى فرج، (2 ) 
-6  -   ص، »مصاحف القهرن األول والثهانى الهجهرى   »:المجدمحمد رضوان أبو  (8 )

 بتصرف
هما خطان  أحداهما  ينسب إلى مكة واآلخر إلى المدينهة، وألفهات   : الخط المكى والمدنى  (9 )

الخط المكى  بها تعويج إلى يمنة اليد وأعلى األصابع وفى شكله انضجاع يسير،  وقهد ضهنت   
دراسة فى تطهور   »جمعة، إبراهيم :المصادر عن ذكر صفاتهما وخصائصهما،  لالستزادة انظر

 بتصرف. 8 ص ،   »يةالكتابات الكوف
هو خط أتى إلى بالد العرب من ديار النبط مع التجارة التى كان القرشهيون  : الخط النبطى ( (36

 .9 ص، »دراسة فى تطور الكتابات الكوفية »جمعة،  إبراهيم يمارسونها مع األنباط،   
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م وعندما انتقل مقر الخالفة من المدينة المنورة إلى الكوفة فى عهد اإلما ،واألنبارى
والمدنى إلى البصرة  انتقل معها الخطان المكى(رضى اهلل عنه)على بن أبى طالب

ثم أطلق عليهما اسمًا جامعًا هو الخط والكوفة حيث عرفا هناك باألسماء نفسها 
اإلسالمية لهذا النوع من  وتعود أقدم النصوص،الحجازى نظرًا النتقالهما من الحجاز

والمحفوظة بمجموعة  ،( 3)م  0/هه  الخط إلى بردية أهناسيا المؤرخة بسنة 
 .(9لوحة رقم )(33)رينر األرشيدوق

ويتميز  ،( 3)(  شكل رقم -6 رقم لوحة)وكذلك برديات قرة بن شريك العبسى
على بن إبراهيم الغبان .د.ويذكر ا (36) واتقانهاالخط الحجازى اللين بجمال حروفه 

قدم كتابة منفذة بالخط الحجازى هى كتابات جبل سلع والمتمثلة فى نقش أأن "
وقد  ،(  ة رقم لوح –2رقم شكل)"المدينة المنورة بالسعوديةب (30)م6 0/هه  زهير

وأيضًا  ،(32) م بمنظمة اليونسكو كأقدم نقش مؤرخ663 فى نوفمبرسجل هذا النقش 
 .(38)(8شكل رقم )من الكتابات التى نفذت بالخط الحجازى المبكر كتابات الصويدرة

ن أقدم النصوص المكتوبة بالخط الحجازى على أوتؤيد الدراسة الرأى القائل ب
أنه لم يتم حتى حيث ،م  0/هه  بسنة  ةالبردى هو نص بردية أهناسيا المؤرخ

اآلن على حد علمى العثور على نص مكتوب بالخط الحجازى أقدم من بردية 

                                                                                                                                                    
سمى بالحيرى واالنبارى ألنه اتى إلى شبه الجزيرة العربيهة مهع   : الخط الحيرى واالنبارى ( 3)

دراسهة فهى تطهور الكتابهات      »جمعة،  إبراهيم  يم السواد عن طريق دومة الجندل،تجارة اقل
 .9 ص، »الكوفية

  6 ،  ص»نقش زهير» على بن إبراهيم الغبان،  : .لإلستزادة انظر ( 3)
دراسهة   »جمعة،  إبراهيم ،  00،  ص »ور الخط الكوفىتط» ، دد السالم الحداعبعبد اهلل  (33)

 .03، ص»الخط والكتابة»، يحيى وهيب الجبورى، 0 ، ص »فى تطور الكتابات الكوفية
برديهات  »جاسر بن خليل أبو صفية،  :لإلستزادة عن برديات قرة بن شريك العبسى انظر  ( 3)

 ،  و0 3ص ، »قرة
A. I. Ghabban, « The Inscription Of Zuhayr «   , p. 210-fig.3-4 ,p.211 

 . 03،   ص»تطور الكتابات والنقوش» محمد فهد الفعر،  (36)
هو نقش تم اكتشافه فى منطقة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية وتحديدًا : نقش زهير (30)

بسم )ونصه " درب الحاج"فى منطقة قاع المعتدل ويعرف الطريق الذى يوجد عليه النقش باسم 
تى وهذا النقش من النقوش التذكارية  ال( وعشرين/ عمر سنة اربع/أنا زهير كتبت زمن توفى/ اهلل

يدونها المسافرون على الطرقات تذكارًا لمرورهم بها أو نزولهم فى أحد منازلها،  على بن 
 30- 3،  ص ص  ،  ص »نقش زهير» إبراهيم الغبان،   

  6 ،  ص  ،  ص »نقش زهير» على بن إبراهيم الغبان،   (32)
 :لإلستزادة عن نقوش  الصويدرة انظر (38)

Saad Bin ʿAbdulaziz al-Rashid,« Al-Ṣuwaydirah «  ,p.302 
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ومن الممكن أن يكون أقدم نقش مكتوب على الحجر هو نقش زهير بجبل ،اهناسيا
 (.  رقم  لوحة -2رقم  شكل) م6 0/هه   سلع المؤرخ بسنة 

أقدم  (9شكل رقم )"الحجازى جبرشاهد قبر عبدالرحمن بن  "وفى مصر يعد نقش
وليس بالخط الكوفى ،م بالخط الحجازى 06/هه 3بسنةنقش إسالمى مؤرخ 

نه سجل بالخط الكوفى أالعديد من الدراسات فى  ورد أيضًاما كالبسيط أو بدائىال
 .(09)البسيط 
ن الدور أله محمد فهد الفعر حيث ذكر فى مجمل قو.درأى بذلك تؤيد الدراسة و

الخط العربى هو دور تجويد وتحسين وليس دور ابتكار الذى لعبته الكوفة فى 
خليل نامى .أن بعض الباحثين مثل د"محمد الفعر.ويذكر د ،واختراع كما ورد

واسرائيل ولفنسون يرون فى هذا النقش أول مرحلة من مراحل الكتابة العربية 
 .(6 )"المشتقة من النبطية مما يؤكد أن النقش حجازى وليس كوفيًا 

 ر الخط الحجازى مراحل تطو: 
 :أن الخط الحجازى مر بمرحلتين"الحداد معبد السالعبد اهلل .د"يذكر الباحث 

 : وتنقسم إلى ثالثة أنواع.القرن األول الهجرى –المرحلة األولى المبكرة 
 :النوع األول  -

كتابة بعض الحروف مائلة قلياًل إلى اليمين وخاصة حرفى األلف والالم المفردة  
ومنها كتابات إحدى برديات قرة بن  ،والمتصلة وعرف بالخط الحجازى المائل

 (.  رقم  شكل)شريك العبسى
 :النوع الثانى-

ومنها عقف ،استمرت الكتابة مائلة مع استدارة بعض الحروف وأجزائها السفلى
ل منه ناحية اليمين على هيئة ربع حرف األلف الذى ينثنى الجزء األسف قاعدة
 .دائرة
 
 

                                                           
 : انظر لالستزادة عن الخط الكوفى البسيط   ((39
 2لوحه  26ص ، «تطور الخط الكوفى»عبد اهلل عبد السالم الحداد،   -
 0 ص ، « الخط الفن العربي األصيل»حسن الباشا،   -
 . 6 ص ، « الكوفيةدراسة فى تطور الكتابات »إبراهيم جمعة،  -
 . 38،  ص«الخط العربى»سهيلة الجبورى،   -
 .9 ،  ص«النقوش الكتابية الفاطمية»فرج الحسينى فرج،  -

Christel Kessler, »Abd Al-Malik's Inscription«,p.4   

George C. Miles,  »  Early Islamic Tombstones« ,p.216 

Robert Hoyland,  »New Documentary Texts «, p.412-413. 
النقوش »،  فرج الحسينى فرج،  9 ،   ص »تطور الكتابات والنقوش» محمد فهد الفعر،  (6 )

 9 ،  ص«الكتابية الفاطمية
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 :النوع الثالث -
تميز فيه حرف الياء التى تأتى فى نهاية بعض الكلمات برجوعه إلى الخلف  

على هيئة ذيل مستدق الطرف يمتد إلى أسفل الكلمة نفسها؛ ومر النوع الثالث 
 .بفترتين من التطور

  :ولى الفترة األ
 (.فى)الراجع فيها إلى الخلف على حرف الياء فى حرف الجر لاقتصر الذي
ازداد فيها عدد الكلمات التى يرجع فيها ذيل حرف الياء إلى الخلف : الفترة الثانية

وتعتبر هذه المرحلة  ،(القوى ،على ،يوحى ،حى ،حتى ،األعلى)ومن هذه الكلمات
- األولى والمرحلة الثانية لذلك تؤرخ بالقرنين هى مرحلة االنتقال بين المرحلة 

 .م8-2/ هه 
 :المتأخرة ”المرحلة الثانية 

 م ويعرف باسم الخط الحجازى المتأخر 8/هه تمثل كتابات القرن 
 " :المتأخرة"مميزات المرحلة الثانية 

 أصبح حرف األلف والالم فى هذه المرحلة يكتب بشكل مستقيم. 

 ناحية اليمين"األلف والالم " لحرفينقل فى هذه المرحلة ميل ا. 

 قل فيها استخدام الذيل الراجع إلى الخلف. 

 استمر عقف قاعدة حرف األلف المفرد على شكل ربع دائرة راجعة إلى الخلف. 

  إضافة عالمات التشكيل على هيئة نقط مفردة أو مزدوجة تدل على نطق الحرف
 .(  )مفتوًحا أو مضمومًا أو مكسورًا أو منونًا 

  الدراسة المقارنة

فى المكتبة  ةمحفوظالرقوق الخط برمنجهام مع  خط رقى مكتبة جامعةيتشابه 
رقوق المكتبة الوطنية الفرنسية إلى " فرانسو دى روش"وقد أرخ ،الوطنية بباريس

فرانسو دى "وقد أعتمد  ،السابع الميالدى/النصف الثانى من القرن األول الهجرى
الرقوق نماذج من اتفقت وقد ،(  )نسخت به الرقوقعلى نوع الخط الذى "روش

وبيانها  ها اآلخروأختلفت فى بعضاألوجه فى بعض بالمكتبة الوطنية بباريس 
 :كالتالى

                                                           
ولإلسهتزادة عهن   . 08 -00، ص» ور الخهط الكهوفى  تطه »، الحداد معبد السالعبد اهلل  (  )

 :انظرالكتابات المبكرة بالخط الحجازى نماذج
- M. Hamidullah, «Some Arabic Inscriptions«, p. 438. 

- G. C. Miles,  « Early Islamic Inscriptions«, p. 240. 

- M. C. a. MacDonald, «The Development of Arabic« ,p.114 
 29، ص »المدخل إلى علم الكتاب المخطوط»فرانسو دى روش،  :  لإلستزادة انظر (  ) 

https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=M.+C.+a.+MacDonald&search-alias=stripbooks
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 :أسلوب رسم الحروف

مصحف مكتبة جامعة برمنجهام مع رقوق المصحف المحفوظ بالمكتبة  ايتفق رق
المنفذة بالخط الحجازى المائل فى أسلوب رسم الحروف بباريس الوطنية الفرنسية 

فى رقى مصحف سميكة ولكنها جاءت ،بدو الحروف متقنة فى هذه الرقوقتو ،اللين
وقد راعى الناسخ ترتيب األسطر فى الصفحة الواحدة والمسافة بين ،برمنجهام

لسورة وبداية السورة الالحقة بين اوكذلك الفراغ  ،الواحدالكلمات فى السطر 
شكل )تشابة البسملة فى رقى برمنجهاموعلى سبيل المثال ت،(8- 2-0-6لوحات)لها
 .(   شكل رقم )قوق المكتبة الوطنية الفرنسيةالبسملة الواردة فى رمع  (6 رقم

 :أسلوب رسم الكلمات 

مصحف مكتبة جامعة برمنجهام مع رقوق المصحف المحفوظ بالمكتبة  ايتفق رق
 ،وتوجد فراغات فى بداية السطور،العثمانىبالرسم  نسخاالوطنية الفرنسية فى أنهما 

جاءت مسطرة الرقوق جميعًا ما و ،وهو وفق الطريقة المشرقية،سليم عجام هناواإل
ومن المالحظ فى رقوق المكتبة الوطنية  ،سطر فى الرق الواحد (6 -  )بين

 (0لوحة رقم ) الفرنسية تداخل بعض الحروف وأنها مركبة

 : الزخرفة 

بسيطًا جدًا فى رقى مكتبة جامعة بين السور نفذ أسلوب زخرفة الفواصل 
               برمنجهام فجاء على هيئة زخرفة األمواج المتكسرة خالية من التنقيط

فى حين جاءت فى رقوق المكتبة الوطنية بباريس على هيئة  ،(  شكل رقم )
   (3 شكل رقم )،أكثر سمكًاتحصر نقاط بينها وجاءت أيضًا التى األمواج المتكسرة 

 (.6-3اللوحتين )

 :فواصل اآليات

دائرة غير منتظمة من  ببرمنجهام ينل اآليات فى رقى المصحف المحفوظيفص
فى حين جاءت فواصل اآليات فى رقوق المصحف المحفوظ فى  خمسة نقاط

نتظم ونفذت المكتبة الوطنية بباريس عبارة عن ست نقاط تكون شكل دائرى غير م
 .بنفس لون مداد الرقوق

مصحف برمنجهام يتبين أن   وبالتحليل الفنى للخط الحجازى المنسوخ به رقا
األول ه بل هى في أواخر القرن الكتابة ليست من زمن سيدنا عثمان رضى اهلل عن

حيث اتسم الثامن الميالدى  ؛الثانى الهجرىأوائل القرن  ،السابع الميالدى/الهجري 
الخط الحجازى بسمات تطابقت مع رقى المصحف المحفوظ بمكتبة برمنجهام؛ وقد 

أنه من الحقائق التاريخية أن سيدنا عثمان رضى اهلل عنه لم يكتب أى "ورد أيضًا 
ألن المصادر التاريخية لم تذكر أن سيدنا عثمان بن عفان نسخ  بخطهمصحف 



 18حتاد العام لآلثاريني العرب جملة االــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

450 

لعهد عثمان بن عفان رضى اهلل ن يالرق هذين  ةفأنه التصح نسب مصحفًا بخطه 
  .(3 )عنه

 :نتائج الدراسة 
 :برمنجهام تبين ما يلى  رقى خط وبعد دراسة

بمكتبة برمنجهام إلى نهاية القرن  ينرقى المصحف المحفوظ تأريخترجيح  . 
 .م8/هه م وبداية القرن 2/هه 
الثامن /نسبة رقى مكتبة برمنجهام إلى نهاية القرن الثانى الهجرىتستبعد الدراسة  . 

قل فى هذه الفترة ميل الحروف الطوالع إلى اليمين بحيث أصبح الميالدى حيث 
 .البسيط الخط الكوفىوأصبح الخط أقرب إلى  ،الحرف أقرب إلى االستقامة

من  يمثلفهو  برمنجهام هو الخط الحجازى اللين قاأن الخط الذى دون به ر .3
  .النوع الثالث من المرحلة األولى لتطور الخط الحجازى-الناحية الفنية

فى  م مع رقوق المكتبة الوطنية بباريساثبتت الدراسة التشابة بين رقى برمنجها . 
 .أسلوب الزخرفة وكذلك فى 

الدراسة أن هناك اختالفًا بين فواصل ايات رقى المصحف المحفوظين  بينت .6
ببرمنجهام فقد وردت دائرة غير منتظمة من خمسة نقاط فى حين جاءت فواصل 
اآليات فى رقوق المصحف المحفوظ فى المكتبة الوطنية بباريس عبارة عن ست 

 .نقاط تكون شكل دائرى غير منتظم ونفذت بنفس لون مداد الرقوق
الخط الكوفى البسيط يعد تاليًا فى الظهور بعد الخط أكدت الدراسة على أن  .0

 .وليس الخط الكوفى البدائى ىالحجاز
التى حاولت جاهدًا قدر المستطاع  أن أذكرها فربما الدراسة هذه نتائج وختامًا ف   

وهذا بطبيعة الدراسات  تأتى دراسة أخرى تثبت أو تنفى بعض النتئاج لهذه الدراسة
واهلل ،أن كنت قد وفقت فمن اهلل وإن كانت األخرى فمن نفسى والشيطاناألثرية 

  .أعلى وأعلم
 

 

 

 

 

 

                                                           
 بتصريف -39 ، ص »مصاحف القرن األول والثانى الهجرى»محمد رضوان،    3 ))
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 لمراجعاالمصادر و ةائمق

 القرآن الكريم 
 :اوالً المصادر

المحكم فى نقط (:مه 66 /هه   ت -أبو عمرو عثمان بن سعيد الدانى)الدانى . 
 .م992  ،بيروت،المعاصر دار الفكر،الثانية الطبعة،عزه حسن.تحقيق د ،المصاحف

كتاب ( م 29/ هه26 ت -أبى عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدى)الفراهيدى  . 
 .د ت  ، ج   ،إبراهيم السامرائى. مهدي المخزومى ود/ تحقيق د: العين

جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن على بن أحمد بن أبى القاسم بن )ابن منظور .3
تحقيق  ،المجلد الثانى،لسان العرب(:م   3 /هه  2ت  -األنصاريحبقة بن منظور 
 .د ت ،دارالمعارف ،القاهرة ،نخبة من األساتذة

 : العربية  ثانياً المراجع

فى مصر فى القرون  األحجاردراسة فى تطور الكتابات الكوفية على : جمعةإبراهيم  . 
 .909   ،القاهرة ،العربى ردار الفك  ،للهجرة  ىالخمسة األول

  ،ترجمة توفيق إسكاروس  ،ةمحاضرات فى أوراق البردى العربي :أدولف جروهمان . 
 .م6 6  ،الكتب والوثائق القوميةمطبعة دار  

مبدأ ظهور الحروف العربية وتطورها لغاية القرن األول :  أسامه ناصر النقشبندى .3
 .م980 العراق  ،العدد الرابع ،6 مج  ،مجلة المورد ،الهجرى

مركز الملك  ،دراسة وتحقيق ،برديات قرة بن شريك العبسى:خليل أبو صفية جاسر بن . 
 .م 66  ،الرياض ،فيصل للدراسات والبحوث اإلسالمية

المجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب  ، الخط الفن العربي األصيل: حسن الباشا .6
 .م908  ،القاهرة ،والعلوم االجتماعية 

 .م668  ،القاهرة  ،نشأتها وتطورها ،الكتابة العربية :حمدى بخيت عمران .0

 ،بغداد  ، ط ،أصل الخط العربى وتطوره حتى نهاية العصراألموى:سهيلة الجبورى .2
 .م 922 

 م992   ،اإلسكندرية ،دار الثقافة العربية ،المخطوطات العربية في:السيد السيد النشار .8

دراسة فنية لمصحف مبكر يعود للقرن الثالث :اهلل المنيفعبد اهلل بن محمد بن عبد  .9
المملكة العربية  ، ط ،محفوظ فى مكتبة الملك فهد الوطنية ،التاسع الميالدى/الهجرى
 .م 998  ،السعودية

وحتى  اإلسالمور الخط الكوفى فى اليمن منذ صدر تط:دعبد السالم الحداعبد اهلل  .6 
  ،ةمكتبة اإلسكندري ،أبجدياتمجلة  ،م9   -  0/ هه0 0- يوبىنهاية العصراأل

 .م660  رأكتوب  ،األولدالعد
 .م996  ،لبنان ،نالعربى والخطاطيمعجم مصطلحات الخط :عفيف البهنسى .  

 ،السعودية ،الهيئة العامة للسياحة واآلثار ،نقش زهير: على بن إبراهيم الغبان .  
 م  6 
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 .م 98   ،بغداد ،تاريخيةرسم المصحف دراسة لغوية : غانم قدورى الحمد .3 

أيمن .ترجمة د،المدخل إلى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربى: فرانسو دى روش .  
 .م  666  ،لندن،مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمى،فؤاد سيد

مكتبة ،النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فى مصر:فرج الحسينى فرج .6 
 .م662 ،االسكندرية

 م 66  ،مكتبة الشروق الدولية ،القاهرة، ط ،المعجم الوسيط: مع اللغة العربيةجم .0 

 –مصاحف القرن األول والثانى الهجرى المخطوطة  :محمد رضوان أبو المجد .2 
مخطوط رسالة  ،دراسة تاريخية وصفية تطبيقية فى ضوء القراءات والرسم المصحفى

 .م 0 6 ،طنطا،كلية القرآن الكريم،غير منشور ،ماجستير

 ،مكتبة الهالل   ،القاهرة   ،تاريخ الخط العربى وآدابه : محمد طاهر الكردي .8 
 .م939 

م حتى منتصف تطور الكتابات والنقوش فى الحجاز منذ فجر االسال:محمد فهد الفعر .9 
 . م 986 ،السعودية ،جامعة الملك عبد العزيز،رسالة ماجستير،القرن السابع الهجرى

العربى اإلسالمي بين الصناعة المادية وعلم  طالمخطو: مصطفى الطوبى .6 
 م  66   ،29االصدار ،الكويت  ،مجلة الوعى اإلسالمي ،المخطوطات 

 .م 99  ،بيروت ،الخط والكتابة فى الحضارة العربية: يحيى وهيب الجبورى .  

مجلة  ،وتطورة فى عصورة المختلفة صل الخط العربىأقديم وجديد فى :يوسف ذنون .  
 .م 980   ،العراق   ، العدد  ،دالمور
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 واللوحات ألشكالا

 األشكال التوضيحية : أوالً 

 
 عن  ،م121/م 228نقش النمارة المؤرخ بسنة  ( 1)شكل 

James A. Bellamy: «A New Reading of the Namārah Inscription«, p.34 

 
 عن   ، م1112/ م 568نقش حران ( 2)شكل 

 28 ص  ،»الخط والكتابة فى الحضارة العربية »: يحيى وهيب الجبورى

 
 عن  ،م 1121/ م528نقش جبل اسيس  (2)شكل 

 28ص  ،»الخط والكتابة فى الحضارة العربية »: يحيى وهيب الجبورى
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  ،إحدى برديات قرة بن شريك العبسى يبين تحليل ابجدى لكتابات الخط الحجازى فى ( )شكل 
 عن

 221ص  ،»برديات قرة بن شريك العبسى» :جاسر بن خليل أبو صفية
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المحفوظ بمكتبة جامعة مصحف رقى اليبين تحليل ابجدى لكتابات الخط الحجازى فى (5)شكل 
 (عمل الباحث)برمنجهام 
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 عن ،م611/هـ58 كتابات سد الطائف يبين ( 6)شكل 

George C. Miles, «Early Islamic Inscriptions«,p240 

 

 

 عن  ،م 5 6/هـ 2يبين تفريغ لكتابات نقش زهير المؤرخ بسنة ( 1)شكل 

I. Ghabban, : «The Inscription Of Zuhay«, ,Fig 4 p. 211 
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 عن ،نقش الصويدرة  فييبين تفريغ لكتابات الخط الحجازى ( 8)شكل 

Saad Bin ʿAbdulaziz al-Rashid: «Al-Ṣuwaydirah« ,p.302, 

 

الحجازى  جبرشاهد قبر عبدالرحمن بن  فييبين تفريغ لكتابات الخط الحجازى ( 1)شكل 

 22شكل  ،»الكتابات العربية» :محمد حسام الدين إسماعيل  عن ، م652/هـ21
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 المصحف المحفوظ  فيلبسملة ا  يبين( 12)شكل 

 ( عمل الباحث )بمكتبة جامعة برمنجهام  

 

 المصحف المحفوظ  فيلبسملة ا  يبين( 11)شكل 

 ( عمل الباحث )بالمكتبة الوطنية الفرنسية   

 

 رقى  فيالفواصل بين السور  فياألمواج المتكسرة زخرفة  يبين ( 12)شكل 

 ( عمل الباحث ) المحفوظ بمكتبة برمنجهام مصحف ال

 
 رقوق المصحف المحفوظ  فييبين زخرفة الفواصل بين السور ( 12)شكل 

 ( عمل الباحث )بالمكتبة الوطنية الفرنسية 
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 اللوحات التوضيحية : ثانياً 

 

بالمملكة المتحدة برمنجهام المحفوظ بمكتبة جامعة مصحف ال منرق  األول ال وجه( 1)لوحة
 عن ،

http://vmr.bham.ac.uk/Collections/Mingana/Islamic_Arabic_1572a/M
7201-4-1 -ingana_Islamic_Arabic_1572a_folio_1_recto/viewer 

 (من سورة الكهف  -22إلى اآلية رقم   11اآلية رقم )من   اآليات

http://vmr.bham.ac.uk/Collections/Mingana/Islamic_Arabic_1572a/Mingana_Islamic_Arabic_1572a_folio_1_recto/viewer-
http://vmr.bham.ac.uk/Collections/Mingana/Islamic_Arabic_1572a/Mingana_Islamic_Arabic_1572a_folio_1_recto/viewer-
http://vmr.bham.ac.uk/Collections/Mingana/Islamic_Arabic_1572a/Mingana_Islamic_Arabic_1572a_folio_2_recto/viewer%205-7-2016
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 برمنجهام بالمملكة المحفوظ بمكتبة جامعة  مصحفالظهر الرق  األول من رقى ( 2)لوحة

  عن،المتحدة 

http://vmr.bham.ac.uk/Collections/Mingana/Islamic_Arabic_1572a/M
2017-4-1abic_1572a_folio_1_verso/viewer, ingana_Islamic_Ar/ 

 (من سورة الكهف  21إلى اآلية -22اآلية رقم  )من اآليات

http://vmr.bham.ac.uk/Collections/Mingana/Islamic_Arabic_1572a/Mingana_Islamic_Arabic_1572a_folio_1_verso/viewer,%205-7-2016%20/
http://vmr.bham.ac.uk/Collections/Mingana/Islamic_Arabic_1572a/Mingana_Islamic_Arabic_1572a_folio_1_verso/viewer,%205-7-2016%20/
http://vmr.bham.ac.uk/Collections/Mingana/Islamic_Arabic_1572a/Mingana_Islamic_Arabic_1572a_folio_1_verso/viewer,%205-7-2016%20/
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 برمنجهاممكتبة جامعة المحفوظ بمصحف المن  الثانىوجه الرق  ( 2)لوحة

 »عن الموقع السابق  ،بالمملكة المتحدة 

http://vmr.bham.ac.uk/Collections/Mingana/Islamic_Arabic_1572a/Mingan

2017-4-1 a_Islamic_Arabic_1572a_folio_1_verso/viewer, / 

 (من سورة مريم-18إلى اآلية رقم  11اآلية رقم )من اآليات الكريمة

 (من سورة طه 12إلى اآلية رقم   1اآلية  رقم )اآليات الكريمة من                         

http://vmr.bham.ac.uk/Collections/Mingana/Islamic_Arabic_1572a/Mingana_Islamic_Arabic_1572a_folio_1_verso/viewer,5-7-2016/
http://vmr.bham.ac.uk/Collections/Mingana/Islamic_Arabic_1572a/Mingana_Islamic_Arabic_1572a_folio_1_verso/viewer,5-7-2016/
http://vmr.bham.ac.uk/Collections/Mingana/Islamic_Arabic_1572a/Mingana_Islamic_Arabic_1572a_folio_1_verso/viewer,5-7-2016/
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 الثاني من رقى مصحف مكتبة جامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة الرقظهر (  )لوحة

 »عن الموقع السابق

http://vmr.bham.ac.uk/Collections/Mingana/Islamic_Arabic_1572a/M
2017-4-1ingana_Islamic_Arabic_1572a_folio_1_verso/viewer/ 

 (سورة طه من 23إلى اآلية رقم 92اآلية رقم)مناآليات الكريمة 

 

http://vmr.bham.ac.uk/Collections/Mingana/Islamic_Arabic_1572a/Mingana_Islamic_Arabic_1572a_folio_1_verso/viewer-%205-7-2016/
http://vmr.bham.ac.uk/Collections/Mingana/Islamic_Arabic_1572a/Mingana_Islamic_Arabic_1572a_folio_1_verso/viewer-%205-7-2016/
http://vmr.bham.ac.uk/Collections/Mingana/Islamic_Arabic_1572a/Mingana_Islamic_Arabic_1572a_folio_1_verso/viewer-%205-7-2016/
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 عن،بباريس محفوظ فى المكتبة الوطنية رق من القرآن الكريم ( 5)لوحة

http://corpuscoranicum.de/handschriften/index/sure/11/vers/31/handschrift/158/fli

p/1   

2017-4-1 

 (سورة يونس  من 29إلى اآلية رقم 22اآلية رقم)مناآليات الكريمة 

http://corpuscoranicum.de/handschriften/index/sure/11/vers/31/handschrift/158/flip/1
http://corpuscoranicum.de/handschriften/index/sure/11/vers/31/handschrift/158/flip/1
http://vmr.bham.ac.uk/Collections/Mingana/Islamic_Arabic_1572a/Mingana_Islamic_Arabic_1572a_folio_2_recto/viewer%205-7-2016
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 محفوظ فى المكتبة الوطنية بباريس  رق من القرآن الكريم ( 6)لوحة

  »الموقع السابق »عن

 (سورة يونس  من 23إلى اآلية رقم 22اآلية رقم)مناآليات الكريمة 
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 محفوظ فى المكتبة الوطنية بباريس  القرآن الكريممن رق ( 1)لوحة

 »الموقع السابق»عن 

 (يونس سورة  من 932إلى اآلية رقم 932اآلية رقم )مناآليات الكريمة 

 (سورة هود  من 2إلى اآلية رقم 9اآلية رقم )مناآليات الكريمة 
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  ،محفوظ فى المكتبة الوطنية بباريس القرآن الكريممن رق ( 8)لوحة

 »الموقع السابق »عن

 (سورة هود   من  29إلى اآلية رقم 92اآلية رقم )مناآليات الكريمة 

 

 

 



 18حتاد العام لآلثاريني العرب جملة االــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

405 

 
 عن  ،األرشيدوق رينريبين بردية اهناسيا بمجموعة ( 1)لوحة  

 122ص ،» محاضرات فى أوراق البردى العربية» :أدولف جروهمان

 
 عن  ،تبين كتابات الخط الحجازى فى أحد برديات قرة بن شريك العبسى  (12)لوحة 

 226ص  ، »برديات قرة بن شريك العبسى» :جاسر بن خليل أبو صفية

 
 عن  ،م 5 6/هـ 2يبين كتابات نقش زهير المؤرخ بسنة ( 11) لوحة

A. I. Ghabban, : «The Inscription Of Zuhayr«, ,Fig 3 p. 211 
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An Archeological Artistic Study for two quranic 

parchments in Burmangham University Library in U.K   

Dr. Alaa Elden Badawie Mahmoud Elkhodary


 

Abstract 

This research studies two parchments which were found in 

Burmangham University Library in U.K in a group (Alphones 

Mingana) some of national websites mentioned that they are the 

oldest Quranic parchments in the world yet there is still a 

difference in their history. 

These study is atry to approximate History of this Parchment 

and compare these parchments preserved in the national Library 

in Paris .which were written with the same calligraphy and 

studying the Alphabets of two parchments and Extract Alpha for 

them through them we can make history for the rest of the kept 

parchment in the different museums during the same era. 

This research is basically divided into two axes;  

1-The first axis is: the description study  

2- The second one: is an analysis study and atry to Dating for 

them.   
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