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 الملخص
. م(1451هـ/855مؤرخ بسنة )التركيبي اليزدي محمد الحكيم  للخطاط فريد لمصحف فنية يتناول البحث دراسة أثرية 

الفرس الذين برعوا في الكتابة بخط  الخطاطينواحد من  الضوء على إلقاء تهدف هذه الدراسة إلىو . ألول مرة ويدرس ينشر
وآثاره الخطية،  ،حياته وتاريخ وفاته تقديم معلومات عن مع وهو الخطاط التركيبي اليزدي ،خالل العصر التيموري والنسخ لثالث

والتوصل إلى المدرسة الفنية التي اتبعها  ،من خالل مصحف الدراسة في خطي النسخ والثلث أسلوبه الفني فضاًل عن تحليل
لصيرفي ومن ة مقارنة أسلوبه في كتابة خط النسخ بأساتذة الخط المباشرين قبله مثل امع محاول ،الخطاط في كتابة خط النسخ

لمعرفة  ، ومقارنة األسلوب الفني للخطاط التركيبي اليزدي مع بعض رواد الخط في العصر العثمانيقبله ياقوت المستعصمي
 في عصر خطوطالمضافة للم والزخارف خطوطتقديم دراسة تحليلية للوكذلك  في الكتابة. سلوبهأواتبع  دربهمن سار على 
 .فيها وقفية المصحف وتحليل أركان الوقف وشروطه المذكورة إلى تحليل الدراسة . كما تسعى هذهاألسرة العلوية

عن استقراء المصادر والمراجع من فضاًل  الذي يعتمد على الوصف والتحليل التاريخي الباحث في هذه الدراسة المنهج قد اتبعو 
   تحقيق أهداف هذه الدراسة.أجل 

وكان من أبرز نتائج الدراسة أنها أظهرت القيمة األثرية والتاريخية للمصحف موضوع الدراسة كما أنها أوضحت األسلوب الفني 
 .، والتوصل إلى مدرسته الفنية في كتابة خط النسخوالكتابي للخطاط التركيبي اليزدي في كتابة هذا المصحف الشريف

 دالة: الكلمات ال
 .نسخ ؛التركيبي ؛محمد الحكيم ؛خطاط فارسي ؛مخطوط قرآن

Abstract:  

This research deals with an archaeological artistic study of a unique Qur’an written by the 

calligrapher Mohamed Al- Hakim Al-Tarkibi Al-Yazidi dated to 855AH/ 1451AD. This 

manuscript is published and studied for the first time. The study aims to shed light on one of 

the Persian calligraphers who excelled in writing in Thuluth and Naskh script during the 

Timurid era; the calligrapher Al-Tarkibi Al-Yazidi, providing information about his life, date of 

death, and his calligraphic effects, as well as analyzing his artistic style in Naskh and Thuluth 

scripts through the Qur’an copy of the study. The study also aims at showing the technical 

school that the calligrapher followed in writing the Naskh script, with an attempt to compare 

his style of writing the Naskh script with the direct calligraphers before him, such as Al-Sayrafi 
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and Yaqut Al-Musta’simi, and comparing the technical style of the Yazdi compositional 

calligrapher with some of the pioneers of calligraphy in the Ottoman era to find out who 

followed his path. Moreover, it presents an analytical study of the handwritings and the 

decorations added to the manuscript in the era of Mohamed Ali dynasty. This study also seeks 

to analyze the endowment of the Qur'an and the pillars and conditions of the endowment 

mentioned in it. 

In this study, the researcher followed the historical method, which depends on 

description and analysis, as well as extrapolation of sources and references in order to achieve 

the objectives of this study. 

One of the most prominent results of the study was that it showed the archaeological and 

historical value of the Qur’an under study, and it also clarified the artistic and writing style of 

the calligrapher Al-Tarkibi Al-Yazidi in writing this Holy Qur’an, reaching his technical school 

in writing Naskh script. 

Keywords:  
Quran Manuscript, Persian Calligrapher, Mohamed Al- Hakim ,Al-Tarkibi  ،Naskh 

 مقدمة:ال
     أهمية الدراسة:

الذي وصلنا حتى اآلن بخط  وحيدالمصحف الشريف ال يعد جدير بالذكر أن المخطوط موضوع الدراسة      
سالمية في السيدة ومحفوظ في المكتبة المركزية للمخطوطات اإل ،التركيبي اليزدي محمد الحكيم الخطاط

حسبنا أن نشير وتاريخية على حد سواء. و  أثريةلهذا المصحف أهمية و  (.2357تحت رقم ) ،زينب بالقاهرة
وط الدراسة في أنه يضيف لنا أحد أعمال الخطاط التركيبي اليزدي، والذي كان له لمخط األثريةإلى األهمية 

باع كبير في الكتابة على المنشآت المعمارية باإلضافة إلى نسخ المخطوطات على حد سواء، ومما يزيد من 
، نحتى اآل -في حدود علمي –أهمية ذلك المخطوط هو أن ذلك الخطاط لم تفرد له دراسة علمية مستقلة 

ذاتية عنه وعن  دراسة، وتقديم هذكر الضوء على الخطاط السالف  إلقاء إال أنه بفضل ذلك المصحف نستطيع
 مع مقارنة طريقته في الكتابة، نتاجاته الفنية، فضاًل عن دراسة أسلوبه الفني في خطي النسخ والثلث معاً 

الكتابة بخط النسخ، ومعرفة من سار على ؛ من أجل التوصل إلى مدرسته الفنية في أساتذته السابقين وطريقة
. وال شك أن هذه اإلضافة قد تهم المهتمين بدراسة نهجه واتبع طريقته من الخطاطين الذين جاءوا من بعده

م( بصفة عامة، وبدراسة الخط والخطاطين الفرس خالل 15هـ/9خطاطي المصاحف الشريفة خالل القرن )
ذلك فإن لهذا المخطوط كذلك أهمية تاريخية حيث يعد دلياًل فضاًل عن  العصر التيموري بصفة خاصة.

ماديًا باقيًا يثبت ويؤكد حقيقة ما أوردته بعض المصادر من أنه كان هناك عالقات ود وصداقة ووئام بين 
ونضيف لما سبق ذكره أنه نظرًا  الدولة المملوكية الجركسية والدولة التركمانية خالل فترة نسخ المخطوط.

( من م1895هـ/1313وقفه في عهد األسرة العلوية سنة )  آلثارية والتاريخية لمخطوط الدراسة فقد تمللقيمة ا
المصحف من تاريخ نسخ  ك بعد أربعة قرونقبل السيدة جشم أفت خانم على روح الخديوي إسماعيل ، وذل

 .السالف الذكر
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  الخطاط التركيبي اليزدي:.1
ه على الرغم من قلة المعلومات وشحها عن الخطاط التركيبي أن تجدر اإلشارة في هذا المقام إلى

باإلضافة إلى تاريخ اليزدي فقد استطعت بفضل اهلل تعالى أن أجمع معلومات عن حياته، وآثاره الخطية، 
وفيما يلي عرض ، التي أمكنني اإلطالع عليهاالمصادر الفارسية  من بطون والمكان الذي دفن فيه وفاته

 قابه ونسبه فضاًل عن أهم أعماله، كما يلي:السم الخطاط وأل
  التعريف بالخطاط التركيبي اليزدي:.1.1
لألمير نظام  كان معاصراً  خطاط تيموري .1التركيبي اليزدي حافظال حكيمالهو شمس الدين محمد شاه    

3، من حكام يزد في عهد جهانشاه2الدين حاجي قنبر جهانشاهي
في   4دز  خطاطي مدينة ي   يعد من أبرزو . 

  .5م(15هـ/9) القرن

                                                           
1

أحوال وآثار مهدی،  ،بيانی ؛194 هـ.ش، 1317گلبهار، يزد، ايران،  ، چاپ اول، چاپخانهتاريخ يزدعبد الحسين،  ،آيتی 
ارات دانشگاه تهران، ، جلد چهارم، انتشط خوش، به کوشش حسين محبوبی اردکانیبا نمونه هايی از خطو  خوشنويسان

شارات اساطير، بخش اول، به کوشش ايرج افشار، انت 3، جلد جامع مفيدیمحمد مفيد مستوفی،  ،بافقی؛ 154 هـ.ش، 1358
ه بهارستان: سال ششم، ، نامآثار خوشنويسی در دو مرقع سلطان يعقوبسه كى، يوشيفوسا، ؛ 396 هـ.ش، 1384تهران 

 .106، 99،  78 ، 12-11هـ.ش، دفتر  1385، 1384ن زمستا-دوم، تابستان-شماره اول

ذو بصيرة، و السمعة،  و  حسن الطبع اً زاهد رجالً  م(، وكان15هـ/9) في أواسط القرنيزد  حاجي قنبر جهان شاهيحكم  2
بترميم الديوان  ففي بداية حكمه قام للعمران، اً ، ومحببع ومعطاءً كريم الط أمير جقماق، كان شخصاً  أخالق وأخالقه تشبه كثيراً 

عروف باسمه وهو سوق حاجي السوق الم اءبنب كما قام، حيث لم يلق عناية الحكام السابقين، من قبل الذي كان خرباً السلطاني 
يزد  ئونتطورت ش عهد حاجي قنبر . وفيهـ.ق 861عام  بنائهميدان األمير جقماق، وكان االنتهاء من  قنبر، والموجود بجوار

. من الزمان ظلت حكومته فترة طويلةكما  ،عديدة بمدينة يزد ترك حاجي قنبر آثاًرا فقد وفي المجمل إلى حد كبير، وتقدمت.
 (.205 ،تاريخ يزد ،آيتی)
شرق إلى شيراز. ولد هو جهان شاه بن قرا يوسف بن قرا محمد التركماني األصل، صاحب بغداد، وممالك أذربيجان، وملك ال3

م( أو بعدها بماردين في حياة والده، ولذا قيل أنه سمي "ماردين شاه"، فغضب أباه من ذلك االسم، وقال 1407هـ/810سنة )
ه ان شاه، ونشأ جهانشاه يتيمًا تحت كنف أخيه اسكندر بن قرا يوسف إلى أن كبر وترعرع. قيا أنه  هذا اسم للنسوة، وسماه ج 

م(. كان عمره آنذاك زاد على الستين، وأرسل 1467هـ/872أعوان حسن بك قرايلك بالقرب من ديار بكر سنة )مات قتاًل بيد 
المنهل الصافي م(، 1470هـ/874حسن بك برأسه إلى القاهرة فعلقت بها. انظر)ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن )ت

ركز تحقيق التراث، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، تحقيق: نبيل محمد عبد العزيز، م والمستوفى بعد الوافي،
الضوء الالمع ألهل القرن م(، 1090هـ/902؛ السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن )ت28-26، 5.م،جـ1988
 (.80، 3.، بيروت: دار الجيل، د.ت، جـالتاسع

مسالك م(، 951هـ/340اهيم بن محمد الفارسي )ت، اإلصطخري، أبو إسحاق إبر إحدى مدن إقليم فارس من كورة اصطخر 4
، بيروت: معجم البلدان؛ الحموي، شهاب الدين أبي عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل، 100م، 1927، ليدن: مطبعة بريل، الممالك

 .435، 5.م، مجـ1977دار صادر، 

 .396، جامع مفيدیبافقی،  5
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 آثاره الخطية: .2.1
 السيماو  في كتابة جميع أنواع الخطوط واإلبداع أعلى درجات الكمال التركيبي اليزدي الخطاط نال  

كتب بالثلث الجلي على العمائر في يزد، . 6الثلث والنسخ والرقاع والتوقيع، ولم يكن له نظير في فن الخط
 أعمالوتشير لنا المصادر الفارسية إلى أهم والمرقعات باإلضافة إلى المخطوطات.  كما برع في كتابة القطع

 ، 7مسجد )چقماقيه( )جقماق(قش كتابي في المدخل الشرقي من ن الخطاط التركيبي اليزدي، وكان من أبرزها:
حاجي صدر عمارة )مبنى(  في واجهة نقش كتابيو  ،8بيزد )مسجد الجمعة( المسجد الجامعنقوش كتابية في و 

وكذلك نقش كتابي بمدخل مدرسة باوردية بمنطقة اإلسكندرية  .10م(15هـ/9من القرن ) 9الدين احمد ابيوردي
صفحة من مخطوط بايقرا طهماسب بخط الخطاط التركيبي اليزدي محفوظ  بمتحف بيزد، فضاًل عن 

ث والرقاع، مؤرخة بسنة مذهبة مكتوبة بخطي الثل خطية باإلضافة إلى قطعة .11طوبقابوسراي باستانبول
، وقطعة من مرقع مؤرخ بسنة محفوظة ضمن مجموعة فخر الدين نصيري أمينيو (، م1436هـ/840)
 . كما قام بالكتابة في مرقعي السلطان يعقوب، المحفوظ بمتحف12(، محفوظ بجامعة إسطنبولم1455هـ/860)

 .13طوبقابوسراي باستانبول

                                                           
6
 .194، تاريخ يزد آيتی،؛ 396، 3، جامع مفيدی ،بافقی 
م(، 15هـ/9يعد مسجد األمير جقماق واحدًا من أفضل مساجد يزد بعد المسجد الجامع الكبير في يزد، وقد بني في القرن ) 7

 20م(، وقد بناه األمير جقماق في رحلته الثانية، واستغرق بنائه حوالي 1437هـ/841من عمارته سنة ) االنتهاءوكان تاريخ 
بررسی و معرفی تزيينات گچی ؛ حمزاوى، ياسر، 195-194 ،تاريخ يزد ، آيتی ؛396، 3 ،جامع مفيدی، بافقیعامًا. راجع: 

 .12، 9، هـ.ش 1390،  دی  160، شماره  کتاب ماه هنرمجلة  ،بناهاي دوره تيموري شهر يزد

سنة وفي  في عهد ملكشاه السلجوقي، "، وكان أميرًا على يزدآل بويه" من أسرة عالء الدولة كالنجار أنشأ مسجد يزد 8
المسجد الجامع الحالي( في ناحية قبلة )المسجد  هوو أقام السيد ركن الدين نظام الحسيني مبنى عظيم ) م(1323هـ/724)

قواعد )أساسات( وضعت رئيسي، و  مدخلالقديم( لعالء الدولة، وفي هذه الفترة أضيف العديد للبناء القديم، وُشيدت قبة، و 
الثانية أكمل موالنا شرف الدين علي اليزدي أحد الرجال المشهورين في العصر التيموري قبة  في المرحلةو اإليوان والمقصورة. 

بالطات في عهد األمير تيمور ُزينت القبة واإليوان بال م(1375هـ/777سنة )في المرحلة الثالثة في و اإليوان وبعض زخارفه. 
في  أضيف لعمارة مسجد يزد م(1416-1406هـ/ 819-809)  ما بينوذلك في السنوات ،  وفي المرحلة الرابعة .القاشانية

كما أضيف للمسجد الحرم الشمالي، والدهليز واألروقة المتعلقة به، وبعض الزخارف. العديد من األعمال منها  عهد شاهرخ 
 یشناسييبايز زاده،  باستاني، كريم حاجىراجع ) خالل الفترة التيمورية، والفترات الالحقة ملحقات عدة، أغلبها يتعلق بالزخارف.

، ، ايران، دوره هشتم، 18شماره ، مجله پژوهش های باستان شناسی ايران، زديمسجد جامع  یها بهيکت نينماد یو ارزشها
 (. 179تا  178هـ.ش، از صفحه  1397 زيـيپا
س ون س انسبة إلى   9 ُد: مدينة بخراسان بين س ر خ   .86، 1.ـمج معجم البلدان،الحموى، ؛ أ ِبيو ر 
 .12 ،بررسی؛ حمزاوي، 396، 3، جامع مفيدی، بافقی؛ 195-194، تاريخ يزد ،آيتی: انظرلمزيد من التفاصيل.  10

 11 http://aftabeyazd.ir/?newsid=3765 Accessed:10/3/2021.                                   

   .154، وآثارأحوال بيانی،  12
 108، 106، 99، 78، آثار خوشنويسیسيكي،  13

http://aftabeyazd.ir/?newsid=3765
http://aftabeyazd.ir/?newsid=3765
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 وفاته: .3.1
م(، ودفن 1457هـ/ 862) في غرة شهر المحرم من عامالتركيبي اليزدي توفي الخطاط محمد الحكيم 

 .14مزار زنگيانفي 
مؤرخ بسنة الو  مصحف الدراسةونضيف لما سبق ذكره من أعمال الخطاط التركيبي اليزدي 

 م(.1451هـ/855)
وفي شأن ذلك الصدد يمكننا أن نطرح سؤااًل وهو كيف وصل هذا المصحف الشريف من إيران إلى 

 ر؟مص
وفي محاولة مني لإلجابة على هذا التساؤل الذي طرحته فإنني أرى أنه ال سبيل اآلن إال أن نطرح 

في فترة حكم األسرة  يعًا أو هبةً األول: من المحتمل أن يكون هذا المصحف وصل إلى مصر باحتمالين: 
 .م(1895هـ/ 1313العلوية، وأوقفته جشم أفت خانم على روح زوجها في تاريخ سنة )

، فحواه أن هذا المصحف كتب في إيران وبالتحديد بمدينة وهو الرأي الراجح لدي   الثاني حتمالاالأما 
م(، وهو عهد 1451هـ/855ووصل إلى مصر سنة )، يزد التي ينتمي إليها خطاط ذلك المصحف الشريف

إلى  تكون طريقة وصوله، وقد 15الدولة المملوكية الثانية وبالتحديد عهد السلطان المملوكي أبو سعيد جقمق
السلطان جقمق كان محبًا أن  )أواًل( :سبابعدة أ ؛ ودليلنا في ذلكأو الشراء اإلهداءب كمصر آنذا

وآية ذلك ما ذكره بن تغري  ،، ويحرص على اقتنائها وشرائها بمبالغ تفوق ثمنها16للمخطوطات اليدوية الجميلة

                                                           
 .12، بررسیحمزاوي، ؛ 397، 3، جامع مفيدی، بافقی 14
هو السلطان الملك الظاهر أبو سعيد جقمق بن عبد اهلل العالئي الظاهري، سلطان الديار المصرية، والبالد الشامية، واألقطار 15

به خواجا كزلك  أحد تجار المماليك إلى مصر، واشتراه األمير عالء الدين علي بن الحجازية. كان جقمق مملوكًا جركسيًا، جل
م(. وقد اعتلى جقمق تخت السلطنة 1398-1390هـ/801-792األتابك إينال اليوسفي في سلطنة الظاهر برقوق الثانية )

بمهامه الداخلية والخارجية حتى إذا  م(، وظل السلطان جقمق يقوم1438هــــ/ سبتمبر 842ربيع األول سنة ) 19المملوكية في 
م( فقد بدأ المرض ينال منه ، وظل على ذلك التوعك حتى وافته المنية في شهر 1451هـ/855جاء شهر ذي الحجة من عام )

ابن تغري بردي، جمال م(، وكان قد بلغ من العمر آنذاك واحد وثمانون عامًا؛ 1453فبراير  12هـ/857الثالث من صفر سنة )
المنهل الصافي والمستوفى الوافي، تحقيق: د. نبيل محمد عبد م(، 1469هـ/874أبي المحاسن يوسف األتابكي )ت  الدين
؛ ابن عربشاه، شهاب 294، 284، 279، 4.م، جـ1988مركز تحقيق التراث، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  :، القاهرةالعزيز

سيرة "التأليف الطاهر في شيم الملك الظاهر أبي سعيد جقمق م(، 1450هـ/854الدين أحمد بن محمد الدمشقي الحنفي )ت
، 33م، 2019دار البشير للثقافة والعلوم،  السلطان المملوكي الظاهر سيف الدين جقمق"، تحقيق ودراسة: محمد شعبان أيوب،

39 ،43 ،44.) 
، م1995-1415مدبولي، القاهرة، (، مكتبة 25، تاريخ دولة المماليك في مصر، صفحات من تاريخ مصر)موير، وليم 16

 .157م، 1997، بيروت: دار النفائس، تاريخ المماليك في مصر وبالد الشام؛ طقوش، محمد سهيل، 156
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الزائدة عن  ثماناأليقتني الكتب النفيسة، ويعطي فيها  -السلطان جقمق-" كان أنه بردي في المنهل الصافي
  .17ثمن المثل"

العالقات المملوكية الخارجية في عهد السلطان جقمق كـان يسـودها الـود والوئـام غيـر أن مـا يعنينـا  أن :الثانى
 فــي هــذا المقــام هــو أن نتحــدث عــن تلــك العالقــة فــي الفتــرة التــي كتــب فيهــا مصــحف الدراســة، وهــي فتــرة حكــم

آنـذاك.  السلطان جقمق، وعالقتـه بـاألمراء التركمـان فـي التخـوم الشـمالية والشـمالية الشـرقية للسـلطنة المملوكيـة
مــن المعــروف أن الســلطان جقمــق قــد تعامــل معهــم بالمصــالحة والمصــاهرة واإلغــداق فــي العطــاء، وكــان مــن ف

، وكـانوا يسـتقبلون للسـلطان هـم وطـاعتهمؤكـدين والئفـي القـاهرة م عليـه المخـالفون نتاج هذه السياسة أن تقـاطر
ومــــن حســــن الطــــالع أن  .19م(1451هـــــ/855، وتبــــادل الطرفــــان الهــــدايا فــــي عــــام )18بالقــــاهرة اســــتقبااًل ملكيــــاً 

وتبـادل الهـدايا  ،20وتركمـان الشـاه السـوداءجقمـق  العالقـات الطيبـة بـين المصادر التاريخية قد أشارت إلى تلـك
 ، ويـذكر بـن تغـري بـردي فـييخ نسخ المصحف الشريف موضوع الدراسة، وهو تار م(1451هـ/855في سنة )

اد األمير جهان شاه بن قرا يوسف " حوادث الدهور أنه متملك تبريـز وبغـداد  -هـ855صفر سنة  –وصل قصَّ
وأنزلــوا بالميــدان مــن تحــت قلعــة الجبــل إلــى يــوم االثنــين حــادي عشــرة عمــل  ومــا واالهــا إلــى الــديار المصــرية

وتمثلوا بين يدي المواقف الشريفة  -المذكورون-موكب بالحوش السلطاني من القلعة وطلع القصاد السلطان ال
 -أعنــي ابــن أصــبهان بــن قــرا يوســف -وصــحبتهم ابــن أخــي جهــان شــاه -رالمــذكو  -وقــدموا هديــة جهــان شــاه

العجمي والهدية تشتمل على بعض خوذ وزرديات وجمال بخاتي أربعـة عشـر جمـاًل، وكـان كتـاب جهـان شـاه بـ
وذكر ابن تغري بـردي فـي المنهـل الصـافي أنـه  .21إلى السلطان، وأنه تحت طاعته" فعرب، فكان معناه التودد

في سنة خمس وخمسين إلى السلطان الملك الظاهر جقمق ُيعرفه: بأنه باٍق على  -جهان شاه-أرسل قصاده "
ة جهـان كيـر علـى السـلطان. وذكـر إال لمـا بلغـه مخالفـ -صـاحب أمـد-مودته، وأنه ما مشي على جهـان كيـر 

ــاده، وردهــم إليـه بعــد أن أحســن إلــيهم إحســانًا زائــدًا.  عـن جهــان كيــر أمــورًا، ورمــاه بعظـائم؛ فــأكرم الســلطان ُقصَّ
وأرسـل صـحبتهم أيضــًا رسـوله األميــر قـانم مــن صـفر حجـا المؤيــدي، المعـروف بالتــاجر، وعلـى يــده جملـة مــن 

                                                           
 .299، 4.جـ ، المنهل الصافي،ابن تغري بردي 17
كتبة (، م279، سلسلة األلف كتاب )م(1517-1382مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة )طرخان، إبراهيم علي،  18

 .156، تاريخ دولة المماليك؛ موير، وليم، 124م، 1959النهضة المصرية، القاهرة، 
 .512، تاريخ المماليك؛ طقوش، 156، تاريخ دولة المماليكموير،  19
يطلق عليهم القره قوينلو، وهي قبيلة من التركمان، استولت على أذربيجان، وأصفهان، والعراق عقب وفاة تيمورلنك، وتفكك  20
انظر . م(1469هـ/874براطوريته، وظلوا يحكمون فارس والعراق حتى قضت عليهم قبيلة أخرى وهي "اآلق قوينلو" سنة )إم

نوار، عبد العزيز سليمان،  ؛243م(، 1987هـ/1407الزهراء لإلعالم العربي، القاهرة،  أطلس تاريخ اإلسالم،مؤنس، حسين، 
 .266د.ت، ، دار الفكر العربي، تاريخ الشعوب اإلسالمية

، حوادث الدهور في مدى األيام والشهورم(، 1469هـ/874)ت  يوسف األتابكيابن تغري بردي، جمال الدين أبي المحاسن  21
 .320، 1.م، جـ1990عالم الكتب، ، تحقيق: محمد كمال الدين عز الدين
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إن جميـع المخـالفين والمـوافقين اغتنمـوا فـرص امتثـال أوامـره، وسـارعوا ه "ويذكر ابـن عربشـا .22الهدايا والتحف"
، وحصــل لهـــذه الدولــة العادلــة بعـــون اهلل  -الســـلطان جقمــق –إلــى تقبيــل األرض بــين يـــدي المواقــف الشــريفة 
 .23تعالى ما لم يحصل للملوك والسالطين قبلها"

مضافة في عصر األسرة العلوية كمـا سيتضـح  أن جلدة المصحف ليست أصيلة من تاريخ النسخ إنما :الثالث
فيما بعد أثناء الحديث عنها في موضعها؛ وهذا ما يؤكد أن هذا المخطوط وصل إلى مصـر قبـل عصـر أسـرة 

قــد أصــابتها عوامــل التلــف  امحمــد علــي، فلــيس مــن المنطقــي أن تهــدى نســخة أو تبــاع لألســرة الملكيــة وجلــدته
فــي الفتــرة الســالفة  تجليــد المصــحف مــن جديــد إعــادة ن مــن نتيجــة ذلــكالمتعــددة ممــا تســبب فــي تهالكهــا، وكــا

 .الذكر
، فضـاًل عـن دراسـة وتحليليـة للمصـحف مـن حيـث الشـكل والمضـمونويشتمل هذا البحـث علـى دراسـة وصـفية 

 كما يلي: السمات الفنية للخطاط التركيبي اليزدي في كتابة مخطوط الدراسة، وذلك 
 :صحفالدراسة الوصفية للم .2

يشتمل على جميع سور القرآن  .يحتوي على ثالثين جزءاً  بمجلد واحد كامل شريفمصحف  هو
، بالمداد الذهبي بخط الثلثوكتبت عناوين السور وعدد آياتها  بالمداد األسود، الكريم، مكتوب بخط النسخ

 .سم20×29اده: أبع م(.1451هـ/855يظهر قيد الفراغ بآخره أنه نسخ بيد الخطاط التركيبي اليزدي سنة )
:  8، ومتوسط عدد الكلمات في السطر من )سطراً  عشرة ياثنتمن ( ورقة، وتتألف مسطرته 316يتألف من )

، تلوث ورطوبة لذا منها أكلة أرضه( كلمات. وهو بحالة سيئة حيث تظهر عليه الكثير من عوامل التلف 10
ألثرية والتاريخية. وقد اشتمل المصحف على فهو في حاجة ماسة إلي الترميم من أجل الحفاظ عليه لقيمته ا
 عالمات الشكل واإلعجام، وكذلك عالمات التقسيم الخاصة به. 

  مصدر المخطوط:.1.2
على ذلك فيمكننا  رجحت الدراسة أن هذا المخطوط وصل إلى مصر في عهد السلطان جقمق، وبناءً 

وأوقفته السيدة جشم  إلى األسرة العلوية القول بأن ذلك المصحف ظل في مقر األسرات الحاكمة إلى أن وصل
ما ذكر في وقفية ل فقاً بمسجد اإلمام الرفاعي؛ و  افت خانم على روح الخديوي إسماعيل ووضع آنذاك

(، 52الغالف الخاص به. ثم نقل إلى مكتبة اإلمام الحسين بالقاهرة برقم ) كعب المصحف، وكذلك على
 .24طوطات اإلسالمية بالسيدة زينبمنها إلى المكتبة المركزية للمخأخيرًا و 
 
 

                                                           
 .28، 5.ـ، جالمنهل الصافيابن تغري بردي،  22
 .339، التأليف الطاهرابن عربشاه،  23
 أرشيف المكتبة المركزية للمخطوطات اإلسالمية بالسيدة زينب. 24
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  غالف المخطوط:.2.2
عبارة عن جلدة باللون البني المائل إلى اإلحمرار، وهذه الجلدة مضافة من عصر األسرة العلوية،        

تحتوي هذه الجلدة على زخارف نباتية وهندسية سوف أتناولها بشئ من . وليست جلدة المصحف األصلية
عن زخارف المخطوط. أما عن كعب الجلدة فقد قسم إلى قسمين العلوي منهما يتضمن التفصيل عند الحديث 

عبارة "ديوان األوقاف  عبارة "مصحف شريف وقف هلل تعالى بمسجد الرفاعي"، والسفلى منهما وردت فيه
 .(1)شكل (1)لوحة  الخصوصية الملكية"، وكتبت كلتا العبارتين السابق اإلشارة إليهما بالمداد الذهبي

  فاتحة المخطوط:.3.2
 تجدر اإلشارة إلى أن فاتحة المخطوط ليست من المخطوط األصلي، فقد أضيفت إلى المصحف      
في عصر األسرة العلوية، وكتبت تلك الفاتحة بخطوط مختلفة عن الخطوط التي استخدمها الخطاط  الشريف

، بالصفحة غير متطابقتينو  تينمتقابل ينصفحتوتتألف من  التركيبي اليزدي في كتابة المصحف الشريف.
 (، وهو: 2)لوحة  (، أحدهما في أعلى الصفحةالعثمانية )نصين باللغة التركية اليمنى

 بيك ايكيوز قرق بش سنه سي ماه رجب شريفك اون يدنجي بازار -1
 ايرتسي كيجه سي ساعت برده اقليم عدمدن صحراي وجوده -2
 تعالى حضرتلرياسمعيل بك افندي طلوع ايلدي اهلل سبحانه و  -3
 اطول عمر ايله معمر ومعزز وعلم كامل وعمل صالحلرينه -4
 نصيب وانلرك دخي خير خلفلريني نصيب -5
 واحسان ايليه آمين -6
 الف آمين -7

 ترجمة النص بالعربية.4.2
في تمام الساعة الواحدة من ليلة يوم اإلثنين الموافق السابع عشر من شهر رجب الشريف سنة 

د إسماعيل بك أفندي جعل اهلل له نصيبًا من العمر الطويل والمعزز والعلم الكامل جاء إلى الوجو  (هــ1245)
 والعمل الصالح، وألوالده، ولمن خلفه.آمين

 ألف آمين
 ، ونفذ بخط الرقعةالعثمانية واآلخر في أسفل الصفحة السالفة الذكر، وقد كتب هذا النص باللغة التركية

 كما يلي:( 2)لوحة 
 تكل نفس ذائقة المو

 وقت والدتي تبشير وباالده قيد وتحرير ايدلمش وبشنجي مرتبه ده .1
 والي مصر اولدقده امتيازات مخصوصه ايله )خديو( عنوان واالشاننى .2
 آلمش اوالن دولتو فخامتلو اسماعيل باشا حضرتلرى بيك اوجيوز اون ايكي .3
 دهسنه هجريه سي رمضان شريفنك بشنجي جمعه ايرتسي كوني ساعت ايكي راده لرن  .4
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 استانبولده ميركونده كندى ساحلخانه لرنده "ارجعي إلى ربك راضية مرضية" .5
 امر وارادهء ربانيه سنه امتثال واجل موعود ايله دار بقايه ارتحال ايتمش .6
 وجسدلرى مصره نقل ايله مقام رفاعيده توديع خاك عطرناك ايدلمشدر. .7
 ندهجناب واجب والوجود روح شريفلريني اعالي عليين وفردوس بري .8
 رحمت رحمانيه ووصلت سبحانيه سيله نائل مقام محمود ايلسين آمين بحرمة طه ويسين. .9

كما يوجد أسفل النص السالف الذكر جهة اليسار ختم يحتوي على اسم السيدة جشم افت خانم يحتوي على 
 (.41 )شكلكلمة )جشم( 

 :ترجمة النص باللغة العربية.5.2
 كل نفس ذائقة الموت

 ، وخامس والة مصرالبشرى ليكون من ضمن علية القوم تعند والدته جاء
 وقد حصل على امتيازات مخصصة له باإلضافة إلى اللقب عظيم الشأن وهو )خديو(

هجرية في اليوم التالي للجمعة الخامسة من شهر  1312ذو الدولة والفخامة حضرت اسماعيل باشا في سنة 
 رمضان في تمام الساعة الثانية تقريباً 

رادة ربه "ارجعي إلى ربك راضية مرضية" وأجله في است انبول وعند تواجده في ساحلخانه وامتثااًل ألمر وا 
 الموعود رحل إلى دار البقاء

 وتم نقل جسده إلى مصر ليدفن "ليودع" في ترابه المعطر)العطر(
ين برحمة طه على عليين والفردوس األعلى برحمته وأناله المقام المحمود آمأسكن اهلل روحه الشريفة أ

 وياسين.
 كما يلي: (2)لوحة  وقفية المصحفعلى  تحتوي الصفحة اليسرى

 وقفت وحبست وتصدقت بهذا المصحف الشريف دولتلو  .1
 عصمتلو ِجشم افت خانم افندي ألجل القراءة فيه على روح دولتلو  .2
 ذ الرفاعيفخامتلو المرحوم إلى اهلل تعالى جنتمكان الخديوي إسماعيل باشا المدفون باألستا  .3
 عليه سحائب الرحمة والرضوان ثم ُيهدى ثواب القراءة إلى حضرة  .4
 النبي صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه الكرام وآل بيته الطاهرين .5
 ثم إلى روح من هو موقوف ألجله ثم جعلت مقره بضريح .6
 العارف باهلل تعالى سيدي السيد أحمد الرفاعي الكائن بجهة المنشية .7
 ال يجوز نقله منه وال بيعه وال شراؤه بمصر المحروسة بحيث .8
 وال هبته وال تبديله قال اهلل تعالى فمن بدله بعد ما سمعه فإنما .9

 إثمه على الذين يبدلونه إن اهلل سميع عليم وكان ذلك في اليوم .10
 ألف وثالثماية وثالثة عشر 1313الثالث من شهر ذي الحجة الذي هو في شهور سنة  .11
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 هجرية .12
 ولتلوالمنسوب إليه صحيح د .13
 عصمتلو جشم افت خانم .14
 أفندي حرم المرحوم .15
 جنتمكان اسماعيل .16
 باشا الخديوي .17
 غفر اهلل .18
 له .19
 : صفحتا البداية.6.2

تصميم الفني والتكوين الزخرفي، وكذلك من صفحتين متقابلتين ومتشابهتين من حيث ال تتألف  
اليسرى على أوائل سورة البقرة تحتوي الصفحة اليمنى على سورة الفاتحة، بينما تشتمل الصفحة . الكتابات

يوجد أعلى وأسفل النص و  ،25ويالحظ أن الفنان قد مأل أرضية صفحتا البداية بالسحب .(5: 1)من اآلية 
، لكتابة اسم السورة، ومكان نزولها ا، العلوي منهما خصصشريطان اتخذا الشكل المستطيل األفقي القرآني

اوين السور وأماكن نزولها وعدد آياتها بالمداد الذهبي على السفلي تضمن عدد اآليات. وكتبت عن شريطالو 
أرضية ذهبية، وذلك داخل أشكال سداسية يحيط بها من الجانبين زخارف هندسية رباعية أو خماسية 

باللونين الذهبي واألحمر على  بأوراق وسيقان نباتية متشابكة ومنفذة األضالع، وهي محددة بإطارات شغلت
 .(3 لوحة) (3، 2 أشكال) ودأرضية باللون األس

 الدراسة التحليلية للمصحف: .3
 من حيث الشكل:.1.3
  :مسطرة المصحف.2.3

الدراسة، حيث بلغ عدد مسطرة مصحف في  نظام الزوجيجدير بالمالحظة أن الخطاط قد استخدم ال       
طرة المصحف لم يكن األسطر في الصفحة الواحدة اثنتا عشرة سطرًا، وهذا النظام الزوجي في كتابة مس

شائعًا في كتابة المصاحف الشريفة، بينما كانت القاعدة المتبعة في كتابة معظم المصاحف الشريفة هو 
 . ومن أمثلة المصاحف التي اتبعت التسطير الزوجي ما يلي:26فرديكتابتها وفق النظام ال

                                                           
وردت هذه الزخرفة في ربعة مصحف للسلطان الناصر محمد بن قالوون محفوظة في مكتبة تشستربيتي بلندن تحت رقم  25
، كلية ررسالة ماجستي، "زخرفة المصحف الشريف في العصر المملوكي"(. أبو قنديل، يمنى محمد أحمد مرتضى، 1464)

 (.48م ـ، 1998جامعة القاهرة،  /اآلثار 
( 13(، )11(، )9(، )7من المصاحف المملوكية التي اتبعت النظام الفردي في كتابة مسطرتها، كأن يكون عدد األسطر: ) 26

 م(، محفوظ في دار الكتب المصرية1333هـ/734ما يلي: مصحف شريف باسم الملك الناصر محمد بن قالوون مؤرخ بسنة )
م(، محفوظ بدار الكتب المصرية= 1368هـ/770(، مصحف شريف باسم السلطان األشرف شعبان مؤرخ بسنة )81تحت رقم )
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بدار الكتب المصرية،  مصحف شريف باسم األمير الكبير السيف جاني بك أمير خور الملكي، محفوظ -
 .27م(، ومسطرته عشرة سطور1474هـ/879(، مؤرخ بسنة )55تحت رقم )

 األسطر، وقد بلغ عدد 28م(1682هـ/1094مصحف شريف عثماني بخط الحافظ عثمان، مؤرخ بسنة ) -
 فيه اثنتا عشرة سطرًا.

المخطوطات ، تحت مصحف شريف عثماني محفوظ بمكتبة الملك عبد اهلل بن عبد العزيز الجامعية بقسم  -
 .29، فقد بلغت مسطرته اثنتا عشرة سطرًا في الصفحة الواحدة2( بمجموعة أحمد طاهر علي 1253رقم )
 التعقيبة: .3.3

التعقيبة هي الكلمة األخيرة في ظهر الصفحة، وغالبًا ما تكتب بمفردها تحت السطر األخير، وتكون 
كان الغرض من استخدام التعقيبة هو ضمان  .30لصفحة(تكرارًا للكلمة األولى من الصفحة التالية )وجه ا

 .31الترتيب الصحيح لصفحات المخطوط
. نظام التعقيبة في ترقيم صفحاته المصحف موضوع الدراسة قد اتبع الخطاط في وجدير بالذكر أن

؛ وربما هالدراسة في ست صفحات فقط من المخطوط، ولم ترد في باقي صفحات مخطوطظهرت التعقيبة في و 
، مما تتسبب في بتر بعض في فترات تاريخية مختلفة رجع السبب وراء ذلك إلى تعرض المصحف للترميمي

 . 32بتور، وبالتالي فقدان التعقيبة مع الجزء المالسفلى أثناء الترميم األجزاء من هوامش المخطوط
ما في كلمات: وجاءت التعقيبة في ثالثة أشكال، األول: أفقية في أسفل الجهة اليسرى من الصفحة ك

(، 39(، والثاني: مائلة إلى أسفل جهة اليسار كما في كلمة )إنما( )شكل 38)ربنا، واهلل، واذا، اهلل( )شكل 

                                                                                                                                                                                           

(، مؤرخ 10(، مصحف شريف آخر باسم السلطان األشرف شعبان، محفوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم )9=تحت رقم )
م(، محفوظ بدار 1417هـ/820لمحمودي مؤرخ بسنة )مصحف شريف باسم السلطان المؤيد شيخ ا م(،1372هـ/774بسنة )

 .89، 75، 69، 34 زخرفة المصحف الشريف،(. انظر:أبو قنديل، 17الكتب المصرية برقم )
 118، زخرفة المصحف الشريفأبو قنديل،   27

 28 https://www.alkatat.com(Accessed: 21/8/2021) 

"مجموعة المصاحف التركية والمغربية المحفوظة بالمكتبة المركزية بجامعة أم القرى بمكة محمد فراج محمد،  الغول، 29
 .129م، 2014هـ/1435جامعة القاهرة، /، كلية اآلثاررسالة ماجستير"، المكرمة، دراسة أثرية فنية مقارنة

لقاهرة: معهد المخطوطات ا ،مراجعة: فيصل الحفيان، ترجمة: مراد تدغوت، ، المرجع في علم المخطوط العربيجاسك، آدم30
 .133م، 2016هـ/1437العربية، 

 .133، المرجعجاسك،  31

يذكر األستاذ الدكتور أحمد شوقي بنين أن المخطوطات التي لم يظهر فيها الترقيم بالتعقيبة أو باألرقام أو غيرها، فإنها في  32
يمها عبر التاريخ، واستطرد قائاًل أنه ال يعقل أن ُينسخ مخطوط ويجلد دون غالب الظن هي مخطوطات قد أعيد تجليدها أو ترم

أن يستعين الناسخ بنوع من أنواع الترقيم السالفة الذكر، باإلضافة إلى أنه ال يعقل أن تظهر التعقيبة كاملة في بعض األوراق 
مجلة عالم ، "عقيبة في المخطوط العربي" التوال تظهر في البعض اآلخر من صفحات المخطوط. راجع: بنين، أحمد شوقي،

 .522م، 1993، سبتمبر، الكتب

https://www.alkatat.com/
https://www.alkatat.com/
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ي كلمة )فاولئك(        أما الشكل الثالث فقد ظهرت التعقيبة بصورة مائلة ألعلى جهة إطار الكتابة كما ف
 (.40)شكل 
 :لمخطوطالخصائص الفنية ل.4.3

 لخصائص العامة:ا.1.4.3
(، إال أنه في بعض 6، 5استطاع الخطاط أن يراعي النسب والمسافات بين الكلمات والسطور )لوحة 

األحيان لم يحقق ذلك التوازن في توزيع بعض الكلمات فقد جاءت تارة مزدحمة وبها تراكب بنهايات السطور 
           (7و وسط أو نهاية السطر )شكل (، وتارة أخرى بينها فراغات في بداية أ9، 8، 7لوحات أرقام: )

 (.10)لوحة 
لم يتقيد الخطاط بالمساحات المخصصة لعناوين بعض السور، فقام باستكمال بعض كلمات نهايات 

، وذلك بأسلوبين: األول بأن تخللت تلك اآليات منتصف الحشوات كما في سور شرطةالسور في تلك األ
، المطففين، األعلى، التين، العاديات، الدين، الكوثر، الناس(، والثاني: )الحديد، المجادلة، الصف، النازعات

. فضاًل عن ة ألسماء السور كما في سورة يونسكتابة تلك اآليات على يمين ويسار تلك المساحة المخصص
         ( 6ذلك فقد لوحظ استغناء الخطاط عن تخصيص مساحة لكتابة اسم السورة كما في سورة الفلق )شكل

 (. 21)لوحة 
يبدو أن الخطاط قد سقط منه سهوًا كلمات أو أجزاء من بعض اآليات القرآنية، فقام بتصويبها 

، 13، 12، 11واستكمالها إما فوق اآلية نفسها أو بالهامش األيمن أو األيسر من الصفحة كما في لوحات )
14 ،15 ،16 ،17 ،18.) 

لعناوين السور، في حين  مساحات المخصصةال ظهر تراكب الكلمات في خط الثلث المكتوب به في
ندر استخدام التراكب في خط النسخ الذي كتب به آيات القرآن الكريم، حيث لجأ الخطاط إلى تراكب بعض 

 (.19كلمات نهاية األسطر؛ وذلك حرصًا منه على احترام اإلطار األيسر ورغبته في عدم تجاوزه )لوحة 
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 : تفصيليةالخصائص ال.5.3
 )بخط الخطاط نفسه(: المستخدمة في المخطوطاألصيلة  الخطوط  .1.5.3
في كتابة المصحف  34خط النسخفي كتابة عناوين السور واستعمل  33خط الثلث الخطاط استخدم       

 :وعن أهم خصائص خط الثلث في مصحف الدراسة ما يليالشريف. 
طاء، والكاف، والالم المفردة والمركبة المبتدأة، والياء ترويس األلف المفردة، والتاء، والراء، والدال، وال -

   (8المركبة المبتدأة )شكل 
 يالحظ أن الجيم وأختيها المركبة قد ظهرت في ثالثة صور:  -

جاءت قبل حرف الراء، والميم، والملوزة: صحبت األلف وما شابهها كالدال والالم ألف ، أما المحققة  الرتقاء:
 (.9، وقبل حرف األلف والتاء، والدال، والضاد، والفاء، والقاف )شكل ا بعد حرف الالموردت بكثرة السيمفقد 
وردت السين والشين المفردة، والمركبة المبتدأة والمتوسطة محققة، وقلياًل ما جاءت السين وأختها المبتدأة  -

 (.10)شكل  ُجعلت واحدة أسفل اثنتين معلقة، وفي حالة نادرة وضع أسفل السين ثالث نقط
  .(11ظهرت العين المركبة المبتدأة مردوفة ومشكولة )شكل  -
 (.12التأرجح بين طمس عقد بعض الحروف وفتحها في البعض اآلخر )العين، والميم، والواو( )شكل  -
شاع استخدام الكاف المركبة المتوسطة المشكولة في مصحف الدراسة، ونادرًا ما استخدمت الكاف  -

 (.13المبسوطة )شكل 
 (.14الكاف المختتمة في كلمة )الملك( بحرف الميم المبتدأة  في كلمة )مكية( )شكل اتصلت  -
 وردت الميم بعدة أشكال، هي كالتالي: -
  (.15المعلقة المبتدأة: جاءت قبل حرف صاعد كاأللف ، الدال، والكاف )شكل 
  :(.17(، ومركبة مختتمة )شكل 16جاءت متوسطة قبل حرف األلف )شكل مطموسة مربعة 
 (.18طموسة بيضاوية: وردت في وسط الكلمة )شكل م 
  (، ومركبة 19ميم مثلثة مجموعة: عقدتها تشبه الصاد، وعراقتها كالراء المدغمة، وقد جاءت مفردة )شكل

 (.20مبتدأة قبل حرف الراء المدغمة )شكل 

                                                           
لمزيد من التفاصيل عن خط الثلث تسميته، نشأته، وأنواعه؛ انظر: القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي  33
، 62، 52دار الكتب الخديوية، المطبعة األميرية،  :، القاهرة3.، جـصبح األعشى في صناعة اإلنشام(، 1418هـ/821)ت

 .278-261م، 2012"النشأة، والتطور"، سوريا، لبنان، الكويت: دار النوادر، الكتابة وفن الخط العربي؛ ذنون، يوسف، 104

، ترجمة: غانم محمود، تقديم: "النسخ والثلث" لمزيد من التفاصيل عن نشأة خط النسخ وتطوره. راجع: كروهمان، أدولف، 34
حرفنا العربي ؛ سرحان، أحمد عبد اهلل، 118-113م، العراق، 1986هـ/ 1407، 4.، ع15.، مجـمجلة المورديوسف ذنون، 

ترجمة:  أطلس الخط والخطوط،؛ فضائلي، حبيب اهلل، 106-103م، 1989، دار البيادر، الجيزة، وأعالمه العظام عبر التاريخ
 .297-291م ، 2002، 2.محمد التونجي، دمشق: دار طالس،  ط
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  (21ميم مفتولة: جاءت متوسطة بعد حرف الهاء المدغمة )شكل. 
 لمصحف موضوع الدراسة ما يلي:في ا نسخوعن خصائص خط ال

 .(22)شكل  في خط النسخ خلو رأس األلف المفردة والمركبة من الترويس -
 .(23استخدم الخطاط األلف المطلق ، واأللف المحرف في كتابة المصحف )شكل  -
تلتها معلقة إذا ظهرت في معظم األحيان الباء وأختيها، الالم، الميم، والياء المركبة المبتدأة  والمتوسطة  -

 .(24)شكل  الجيم وأختيها
يالحظ أن الخطاط لم يرفع القلم عند االنتهاء من رسم عراقة حروف الدال والراء المركبة المختتمة، وكذلك  -

 (.25الواو المركبة المختتمة ورسم الهاء المعراه وكأنها جزء ال يتجزأ من الحروف السالفة الذكر )شكل 
ن والشين، الفاء والقاف، النون، والياء( سواء أكانت مفردة أو اتساع كاسات بعض الحروف مثل )السي -

 (.26مركبة )شكل 
(. كما قام بالتنويع في رسم 27استخدم الخطاط السين والشين المحققة بكثرة في كتابة المصحف )شكل  -

وذلك بوضع نقطة فوق نقطتين،  هرميالنقط الخاص بحرف الشين؛ حيث اتخذت صورتين: إحداهما الشكل ال
 (.28واألخرى على شكل خط مستقيم وذلك بوضع ثالث نقاط بجوار بعضهم )شكل 

وردت عقد حروف )العين والغين المتوسطة، الفاء والقاف المبتدأة والمتوسطة والمطرفة( تارة مفتوحة وتارة  -
 (.29أخرى مطموسة )شكل 

والعين المفردة والمبتدأة وأختها ولم يطمس الخطاط بأي حال من األحوال عقد الصاد وأختها، والطاء وأختها، 
 (.30 )شكل

رسمت الكاف المبتدأة والمتوسطة على صورتين مبسوطة، ومشكولة، وجاءت الكاف المختتمة تارة  -
مجموعة وتارة أخرى مبسوطة، ووردت الكاف المفردة موقوفة، هذا وقد قام الخطاط بترويس بداية الكاف 

 (.31المفردة )شكل 
وذلك بإضافة نقطة بعرض القلم في بدايتها من جهة  ف الالم المفردة والمركبةقام الخطاط بترويس حر  -

 .(32اليمين )شكل 
 (.33ظهرت الميم المركبة في المصحف موضوع الدراسة في عدة صور: محققة، ومعلقة )شكل  -
ووجه مصحف الدراسة بين المردوفة، المدغمة، المشقوقة طواًل، الملفوفة،  في المركبة تعددت صور الهاء -

 (.34الهر )شكل 
 (.35لم ُيطمس حرف الواو، وجاءت المركبة والمفردة منها بعدة صور: مجموعة، مبسوطة، مقورة )شكل  -
 (.36محققة موقوفة، وأيضًا وراقية في كتابات المصحف موضوع الدراسة )شكل الالم ألف  جاءت -
نية مبسوطة، واألخيرة راجعة السيما ظهرت الياء المركبة المختتمة في ثالثة صور: األولى مجموعة، والثا -

 (.37في حالة اتصالها بحرف الفاء )شكل 
 



   م(2022) 1العدد23املجلد العرب لآلثاريين العام االتحاد مجلة

 

453 | DOI 10.21608/jguaa.2022.84263.1193 أماني محمد طلعت إبراهيم خلف 

 

 الخطوط المضافة في عصر األسرة العلوية: .2.5.3
خط فقد استخدم كتبت فاتحة المخطوط بثالثة أنواع من الخطوط هي النسخ والنستعليق والرقعة، 

لوي من الصفحة اليمنى، وكذلك في كتابة وقفية بالجزء الع في كتابة النص التركي العثماني الموجودالنسخ 
كل نفس ذائقة ) عبارةفي كتابة  35خط النستعليق، واستعمل في الصفحة اليسرى من الفاتحة المصحف

وقد راعى الكاتب فيها استخدام الكشائد في كلمة )نفس(، وحرف التاء ، (2)لوحة  بالصفحة اليمنى 36(الموت
أيضًا أنه حاول تنسيق الكلمات في مساحة وحيز استطاع من خالله في كلمة )الموت( ، ومن المالحظ 

اظهار روعة وجمال خط النستعليق في تركيب بعض الحروف كما في حرفي الذال واأللف في كلمة )ذائقة( 
فوق كأس السين وكذلك حرف التاء الكشيدة في نهاية كلمة )الموت( بوضعها فوق حرف  فقد قام بتركيبهما
فة إلى اإلتزان الذي حاول الوصول إليه من خالل ضبط حرف الالم في كلمة )كل( وهي الواو، باإلضا

الكأس األولى في الجملة ثم كأس حرف )السين( في كلمة )نفس( والذي راعى أن تكون السين كشيدة يقابلها 
ليه نقاط التاء الكشيدة في نهاية الجملة. فضاًل عن اهتمامه الواضح بمستوى الخط الوهمي الذي وضعت ع

 .(2)لوحة  الحروف لتصنع أيضًا توازنًا مقبوالً 
الموجود بالجزء السفلي من الصفحة اليمنى في  العثماني في كتابة النص التركي37خط الرقعةاستخدم و 

 :وعن أهم خصائص خط الرقعة الواردة في المخطوط ما يلي .فاتحة المخطوط
                                                           

بغداد: منشورات مكتبة النهضة،  مصور الخط العربي،يل عن خط النستعليق؛ راجع: زين الدين، ناجي، لمزيد من التفاص 35
تاريخ الخط العربي عبر العصور المتعاقبة "إيران، بالد ما وراء النهر، بالد األناضول، شبه القارة ؛ صالح، 376م،1968
 .104-96م، 2017، بيروت: دار الكتب العلمية، 3.، جـالهندية

 .57سورة العنكبوت: اآلية  36

وتسميته بخط الرقعة ليس له عالقة بخط  .إحدى الخطوط التي اخترعها الخطاطون األتراك في الدولة العثمانية هي الرقعة 37
الرقاع القديم. وعلى الرغم من تعدد اآلراء حول نشأته إال أنه من المؤكد أن هذا النوع من الخطوط كان معروفًا منذ عهد 

م( في 1863هـ/1280ويرجع الفضل إلى الخطاط ممتاز بك سنة ) ن محمد الفاتح، وكتب به السلطان سليمان القانوني.السلطا
م( في وضع قواعد لكتابة هذا الخط وفق ميزان النقط على 1863-1839هـ/1277-1255عهد السلطان عبد المجيد خان )

ودرسه حتى بلغ به األمر أنه أصبح معلمًا للسلطان عبد ، أخرى وقام بتخليصه مما يداخله من خطوط .غرار الخطوط المنسوبة
المجيد خان. وقد قال الدكتور سهيل أنور أن كتابة خط الرقعة هي األكثر سرعة في االنجاز عن كتابة خط النسخ، ولم 

ضها اسم )قرمة رقعة ، وتنوعت أسماء الرقعة في جميع المصادر التركية، وأطلق على بعتحسن استخدامه في األمور القدسيةيس
راجع: ألب أرسالن،  سي( بمعنى )الرقعة المكسرة(، وعرف هذا النوع أيضًا باسم )باب عالي رقعة سي( أي رقعة الباب العالي.

؛ 235هـ، 1428، محرم، 33، السنة 1دارة الملك عبد العزيز، ع.، ترجمة: سهيل صابان، "الخط العربي عند األتراك"، علي
فن الكتاب المخطوط في العصر ؛ مؤذن، عبد العزيز عبد الرحمن، 384، الخطمصور ؛ زين الدين، 110سرحان، حرفنا، 

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة أم القرى، مكة  العثماني، رسالة دكتوراة، قسم الدراسات العليا في التاريخ والحضارة،
الكتابة العربية من النقوش إلى ؛ الحسن، صالح بن إبراهيم، 406-405 أطلس،؛ فضائلي، 209م، 1989هـ/ 1410المكرمة، 

 .304م، 2003هـ/1424، مكتبة الملك فهد الوطنية، دار الفيصل الثقافية، الكتابة المخطوطة
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أنها من شخص ليس بمحترف في كتابة الخط  جاءت الكتابة سريعة دونما تنميق وتنسيق، والواضح
نما هو على دراية كاملة بقواعد كتابة خط الرقعة وكأنه الخط الدارج عنده إال أن لنا بعض الوقفات  وا 

 والمالحظات، وهي كما يلي:
بقواعد خط الرقعة إال أن الواضح أن سرعة الكتابة أثرت بعض الشئ  لتزاماالحاول الكاتب إلى حد كبير  -

قد  الكلماتو  السطور المسافات بين دة الحروف لكنها ظهرت في النهاية بشكل جيد فضاًل عن أنفي جو 
 (.2أحيانًا أخرى )لوحة  ضاقتأحيانًا و  اتسعتغير متساوية حيث  جاءت في كثير من األحيان

ة تصال الالم المفردااتصال بعض الحروف المفردة المختتمة بالحرف الذي يسبقها في الكلمة ذاتها ك -
)ارتحال( في السطر السادس، واتصال الكاف المفردة  في كلمة )امتثال(، المنتهية بحرف األلف المركبة

، وهو أمر شائع وواضح في الخط الديواني (2بحرف األلف المركبة في كلمة )خاك( بالسطر السابع )لوحة 
ر مقبول مادام ال يخل بقراءة إال أن بعض من يكتب خط الرقعة يستعير تلك السمة كنوع من التجميل وهو أم

 الكلمة نفسها وال يؤثر على جمالها وأيضًا مع مراعاة الحفاظ على القاعدة.
يالحظ أن حرف الميم المنتهية إذا جاء بشكله المفرد خاصة إذا سبقه ألف مركبة منتهية أو الم ألف  -

وف وأيضًا لتقليل مساحة الكتابة يجوز تعليق حرف الميم أعلى الحرف السابق له لتظهر الكلمة متعانقة الحر 
على السطر، وهذه من السمات المهمة في خط الرقعة، والتي يحرص عليها من يكتب بهذا النوع  فنجده وقد 
         استخدم هذا الشكل في كلمة )مقام( والتي وردت مرتين في السطرين السابع والتاسع في النص المذكور

 .(2لوحة )
)جمعة( بالسطر الرابع، وكلمتي )ساحلخانة( ، هية بشكليها البسيط في الكلمات استخدم حرف الهاء المنت -

)راضية( بالسطر الخامس، وكلمات )ربانيه(، )سنة(، )بقايه(، )ايله( بالسطر السادس، وكلمات )رحمانية(، 
ية( بالسطر )سبحانية(، )سيلة( بالسطر التاسع، والهاء المركبة في كلمة )مرتبة( بالسطر األول، وكلمة )هجر 

الرابع، وكلمة )مرضية( بالسطر الخامس، وكلمة )يلة( بالسطر السادس، وكلمات )بحرمة( ،)طه( بالسطر 
  .(2لوحة ) وهو أمر محمود ومقبول هذا التنوع الظهر جماليات خط الرقعة وبساطته التاسع.

ة( في السطر الثاني، جاءت الواو المركبة المتوسطة متصلة بالحرف الذي يليها كما في كلمة )مخصوص -
وهو من األمور التي يستخدمها من كان على دراية كاملة بقواعد كتابة  وكلمة )الوجود( في السطر الثامن،

 .(2لوحة ) خط الرقعة
البسيطة  م بعض اإلشارات )السمات(ااستخدمع  في كتابة وقفية المصحف خط النسخ :استعملالنسخخط 

بترويسات مقوسة في بدايتها من أعلى وقد تتقاطع تلك  39لفات المشعرةمثل األ 38 المعروفة في خط اإلجازة
                                                           

اإلجازة هي الشهادة الخطية التي تمنح للمتفوقين في الخط عند بلوغهم درجة عالية من اإلتقان في الكتابة وهي بمثابة  38
وم في الوقت الراهن، وقد حرص الخطاطون على الحصول على اإلجازة التي تخول لهم حق امتهان الخط حتى لو كانوا الدبل

 =من بالد بعيدة وذلك بواسطة المراسلة؛ لذلك كان لكتابة هذه اإلجازة خط خاص بها عرف باسم "خط اإلجازة". وعرف خط
الخط هو خليط بين خطي الثلث والنسخ، وأن يوسف الشجري قد وضع قواعده اإلجازة قديمًا باسم "خط التوقيع". وقيل أن هذا =
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 كما في كلمة )الشريف( بالسطر األول، وذلك في بعض الكلمات التشعيرات مع حرف الالم في نفس الكلمة
)العارف، الكائن( بالسطر  وكلمة )الطاهرين( بالسطر الخامس، وكلمتي )المرحوم( في السطر الثالث، وكلمة
وقد  (.2)المحروسة( بالسطر الثامن، وكلمة )ذي الحجة( في السطر الحادي عشر )لوحة  وكلمة ع،الساب

 استثنى كلمات أخرى دون هذه اإلشارة في باقي الوقفية.
، وحرف العين ومن المالحظ أيضًا أنه استخدم حرف الحاء الثعبانية في كلمة )بضريح( بالسطر السادس

فضاًل عما سبق فقد قام الخطاط بتركيب الياء الراجعة كما في  سطر العاشر.الثعبانية في كلمة )سميع( بال
 .(2لوحة ) كلمة )سيدي( بالسطر السابع، وكلمة )الخديوي( بالسطر السابع عشر

 المدرسة الفنية للخطاط التركيبي اليزدي: .4
التركيبي اليزدي  من خالل دراسة المخطوط والنظر في السمات الفنية لطريقة كتابة خط النسخ للخطاط

الذي يعد من األساتذة الرواد ذلك ألن كتابة خط النسخ وخاصة في كتابة المصحف الشريف ليس باألمر 
ن كان ماهرًا في صنعته. فكتابة المصحف تحتاج إلى ملكات خاصة واستعداد  الهين على أي خطاط حتى وا 

ن قد تتلمذ أو تأثر بمن سبقه سواًء في جيله نفسي وروحي من الخطاط قبل أن يقوم بهذا العمل والبد وأن يكو 
أو األجيال التي سبقت جيله، ولحسن حظ الخطاط أن من سبقه مباشرة هو أحد األعالم ويعد من الرواد 

، والذي قام بكتابة  40المؤسسين صاحب البصمة المعروفة واألنامل المبدعة وهو الخطاط )عبد اهلل الصيرفي(
 .41م(1320هـ/720سنة )مصحف شريف يرجع تاريخه إلى 

وبمقارنة السمات الفنية لطريقة الكتابة عند الخطاط التركيبي اليزدي وما يقابلها عند الخطاط الصيرفي 
نجد التأثير واضحًا إال أن األول لديه بعض اللمحات الفنية الخاصة التي تشير إلى مهارة متقدمة عن السابق 

يبي هي أكثر جودة ودقًة منها عند الصيرفي، ويتضح هذا بدايًة من له فنجد مثاًل في كتابة البسملة عند الترك
، حرف السين الكشيدة فنجده عند الصيرفي ُكتب دونما مراعاة لعالقة التسنين في حرف السين بعضها ببعض
 وبالمقارنة نجد أن هذه العالقة واضحة تمامًا عند التركيبي فضاًل عن الكشيدة وعالقتها بحرف الميم المنتهية

                                                                                                                                                                                           

 تاريخ الخط العربي وأدابه "هو كتاب الكردي، محمد طاهر بن عبد القادر، : راجعالجليل وأطلق عليه الخط الرياسي.من الخط 
مصور ؛ ناجي، 107م،1939هـ/ 1358مكتبة الهالل،  ،لصور الخطية والرسوم الفتوغرافيةتاريخي اجتماعي أدبي مزين با

 .121، حرفنا؛ سرحان، 379الخط، 

 .20، معجم . انظر: البهنسي،هي تقوس في رؤوس األلفاتالتشعيرة:  39

هو عبد اهلل بن محمود الصيرفي، خطاط إيلخاني، عاش في تبريز، وتلقب بياقوت زمانه، وهو من أبرز خطاطي القرنين  40
ة ياقوت المستعصمي، وعلى طريقة الصيرفي كتب الخطاط العثماني حمد هلل م(، وقد كتب على طريق15-14هـ/8-9)

مصحف نادر منصور، نصار محمد، م(، ودفن في مقبرة سرنديب بتبريز. راجع: 1345-6هـ/746األماسي. توفي بعد سنة )
ب الفنية ألسلوبه في خط (" دراسة تاريخية لحياة الصيرفي وأبرز الجوانم1345 -6هـ/746بخط عبد اهلل الصيرفي )توفي بعد 

 .79-78م،2012، 1.، ع6.، مجـالمجلة األردنية للتاريخ واآلثارالنسخ"، 
 .87مصحف نادر،منصور،   41
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أن حرف الميم لم يأخذ حقه  يجد (23، 22ات أرقام )لوح في مصحف الصيرفي ناظرفي خط النسخ فال
نجد العناية به واضحًا. وكذلك لفظ الجاللة هو أجود  (3)لوحة  كاماًل من التجويد وفي المقابل عند التركيبي

حًا جليًا بين اإلثنين، فاألول لم في مصحف التركيبي ثم مقطع الالم والراء في كلمة )الرحيم( نجد الفرق واض
حرف الراء كما ينبغي لها أن تكون في حين أن التركيبي لم يهمل هذا وأجاد في كتابة هذا يظهر تفاصيل 

المقطع. وبالنظر أيضًا إلى تركيب كلمة )الرحمن( مع كلمة )الرحيم( فكالهما استخدم حرف النون المبسوطة 
أننا نجد الجودة واإلتقان بوضوح كامل في مصحف التركيبي عنه في لتركيب الكلمة األخيرة عليها إال 

نما هو  مصحف الصيرفي المشار إليه سابقًا، وهذا ال يعني أن مصحف الصيرفي أقل في األهمية والجودة، وا 
 .هلعامل الفارق الزمني بين هذا وذاك، واألهم هو تلك المهارات التي يمتلكها كل منهم على حد

ت واضــحة فــي كامــل الســورة القرآنيــة وهــي فاتحــة الكتــاب فالمتأمــل فــي المقــاطع بــين ونجــد هــذه الســما
جماليــات خــط النســخ  راإظهــمخطــوط الصــيرفي ومخطــوط التركيبــي يجــد األخيــر وقــد أولــى عنايــة فائقــة فــي 

وليس الفنية الدقيقة في تركيب المقطع على سبيل المثال  ومحاولة الحفاظ على قلم النسخ إلظهار تلك العالقة
نجـد أن عالقـة  (42)شـكل  الحصر مقارنة كلمة )صراط( في مصحف الصيرفي معهـا فـي مصـحف التركيبـي

حــرف الصــاد بــالراء لــم تظهــر بمــا يتناســب وقلــم النســخ عنــد الصــيرفي أمــا عنــد التركيبــي فنجــد أن قلمــه جــاء 
ظهـار عالقـة الصـاد مـع الـراء وهـي عالقـة خ يحاً ر صواضحًا  اصـة إلـى حـد مـا. ونجـد في كتابة هـذا المقطـع وا 

هذا الحرص من الخطاط على إظهار عالقـات الحـروف والمقـاطع بعضـها بـبعض واضـحة فـي كـل المخطـوط 
ن كــان هنــاك بعــض التجــاوز فهــو أمــر مغفــور ألننــا أشــرنا  أنــه عمــل جليــل يضــع علــى عــاتق صــاحبه ًا قســابوا 

والجهـد فالبـد أن يكـون هنـاك بعضـًا  منـه فضـاًل عـن أنـه يسـتغرق الكثيـر مـن الوقـت نتهـاءاالحمل كبير لحين 
. وال يفوتنــا أن نشــير إلــى األســتاذ متيــازاال مــن التجــاوزات المســموح بهــا إال أن العمــل فــي مجملــه عمــل يفــوق

والذي يعد رائدًا في مجاله وأستاذًا . 42األكبر والمعلم األول لهما على السواء وهو الخطاط ياقوت المستعصمي

                                                           
المستعصم باهلل، آخر خلفاء بني العباس، الذي قتل على يد هوالكو  الخليفة هو ياقوت بن عبد اهلل المستعصمي، نسبة إلى  42

م(. كان رومي الجنس، وقدم ياقوت إلى بغداد في جملة الرقيق. وعندما ُقتل 1258هـ/656) خان عند استيالئه على بغداد سنة
المستعصم نجا ياقوت من القتل. وكان هوالكو قد عين عالء الدين الجويني على جميع العراق، وجعله رئيس ديوان الممالك، 

بن أخيه شرف الدين هارون. وقد هيأت لياقوت هذه وحظي ياقوت عند عالء الدين بمكانة كبيرة. وكتب عليه الخط أوالده، وا
الصلة بآل الجويني أن يحيا حياة سعيدة. وعين خازنًا في دار الكتب المستنصرية. وأتاحت له براعته في الخط وأخالقه أن 

، و"أبي " بأبي الدر"ـــبوكني  و"كمال الدين"، و"الكاتب"، و"األستاذ"، و"قبلة الكتاب". "جمال الدين"، ــــيسمو ويرتقي. وقد لقب ب
ومن المؤكد أن ياقوت عمل في تدريس الخط، كما اشتغل في نسخ المخطوطات والمصاحف الشريفة. وقد ذكرته  .المجد"

وتوفي ياقوت سنة  المصادر بأنه صاحب الخط البديع الذي شاع شرقًا وغربًا، وقد بلغ من الخط غاية ما بلغها ابن البواب.
؛ منصور،= 18-17دار الكتاب الجديد، د.ت، :المنجد، صالح الدين، ياقوت المستعصمي، بيروت: انظر ؛م(1299هـ/698)
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نلكل من جاء من بعده، اقتفو  يلحقوه زمانـًا ومكانـًا، ولكنـه أرسـى  لم ا أثره وتعلموا من منهجه وتتلمذوا عليه، وا 
، للخطــاط يــاقوت المستعصــمي مصــحف مخطــوط قواعــد لهــذا الفــن جعــل منــه ســباقًا فــي مجالــه فبــالنظر فــي

نجـــد أن التـــأثير  (24 )لوحـــة 43م(1294هــــ/694، مـــؤرخ بســـنة )(22بـــرقم ) محفـــوظ فـــي مكتبـــة نـــور عثمانيـــة
وتنسيق الكلمات واستخدام المقـاطع التـي تتشـابه نية آالقر  ضحًا من حيث السمات الفنية وطريقة كتابة اآلياتوا

فالواضح من دراسة مخطـوط المستعصـمي وتلميـذه الصـيرفي نجـد أنهـم 44. أما ما يخص اإلعجامإلى حد كبير
وضــع المربــع الــذي يرتكــز اســتخدموا أســلوبًا خاصــًا فــي وضــع النقــاط وذلــك بوضــع النقطــة فــوق الحــرف فــي 

باإلضـافة إلـى نقطتـي اإلعجـام لحـروف التـاء أو اليـاء حيـث تكتـب  الـوهمي األفقـيبضلعه األسفل علـى الخـط 
دون أن تمس إحداهما األخرى مع مراعاة فراغ بينهما، وكذلك كتابة الثالث نقاط لحرفي الثاء والشـين نجـدهما 

لوحات )نع بالشكل الهرمي في مواضع قليلة نظرًا لضيق المساحة يكتبان الثالث نقاط متجاورات ونادرًا ما ُتص
أمـــا التركيبـــي فـــال يصـــنع مـــا صـــنعاه أســـتاذيه بـــل يلتـــزم بشـــكل النقطـــة المربعـــة المائلـــة . (24، 23، 22 أرقـــام

فضـاًل عـن أنـه راعـى ( 43)شـكل  والتي ترتكز بإحـدى زواياهـا علـى الخـط األفقـي الـوهمي ̊ 45ألسفل بزاوية 
ن النقطتــين، وكــذلك لــم يتخلــى عــن كتابــة الــثالث نقــاط بالشــكل الهرمــي الــذي يضــفي عليهمــا جمــااًل التمــاس بــي

 .وثقاًل أعلى الحرف، ويصنع أيضًا توازنًا بين الكتلة والفراغ

على أننا نلحظ مالحظة في غاية األهمية، وهي رشاقة وجمال الحروف لدى الخطاط التركيبي فضاًل 
، قلما نجدها في كثير من المخطوطات ميزةً نية والنسب مما أعطى هذا المخطوط عن مراعاته للمسافات البي

                                                                                                                                                                                           

م(، "دراسة تحليلية للخصائص الفنية ألسلوبه في الخط 1298هـ/698=نصار محمد، الخطاط ياقوت المستعصمي)ت
  .27، 26، 23، 22م، 2018، 2.، ع12.ـ، مجالمجلة األردنية للتاريخ واآلثارالريحاني"، 

43 https://majles.alukah.net/t150260 (Accessed: 21/8/2021) 

ُعرف تنقيط الحروف المتشابهة عند العرب باإلعجام، وذلك باستخدام النقاط فوق الحروف المتشابهة في الرسم أو تحتها تمييزًا لها  44
لحدوث اللبس أو الغموض عند القراءة ، وهو ما ُيعرف بالتصحيف. وقد ذكر القلقشندي أنه "ينبغي للكاتب عن بعضها البعض منعًا 

أن ُيعجم كتابه، ويبين إعرابه، خوفًا من التحريف والتصحيف". وتجدر اإلشارة إلى أن المصاحف األولى كانت مجردة من اإلعجام 
المصحف الذي ُجمع وُأرسل إلى األمصار في أيام خالفة عثمان بن عفان سواء المصحف الذي جمع وُنسخ في عهد أبي بكر أو 

وقد  .وكان الصحابة رضوان اهلل عليهم يفرقون بين الحروف بأن ُجعل لكل حرف طريقة في الرسم تميزه عن اآلخر .رضي اهلل عنه
؛ رمضان، 155، 3.ـجصبح األعشى، راجع: القلقشندي،  قيل أن أول من نقط المصاحف ووضع العربية هو أبو األسود الدؤلي.

العبادلة،  ؛ 229، 1996، 7.جامعة القاهرة، ع /مجلة كلية اآلثار "،،" اإلعجام في ضوء الكتابات األثريةحسين مصطفى حسين
؛ 137م، 2007، 1.، ع43.ـ، مجدراسات علوم الشريعة والقانون"، أبو األسود الدؤلي وجهوده في نقط المصحف"، حسن عبد الجليل

، بيروت: دار 1.ـجتاريخ الخط العربي عبر العصور المتعاقبة قبل اإلسالم ثم في الحجاز وبالد الشام، الح، عبد العزيز حميد، ص
، بيروت: دار الكتب خط المصحف الشريف وتطوره في العالم اإلسالمي؛ صالح، عبد العزيز حميد، 277م، 2017الكتب العلمية، 

 .123 -98م، 2020العلمية، 

https://majles.alukah.net/t150260
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كما أن طريقة كتابته في مخطوط الدراسة تحمل في طياتها روحانيات تشعر القارئ بعظمة هذه الكلمات 
واإلخالص واضحًا في حروفه واهتمامه حتى  ؟وكأنه كان يتمتع بتجليات خاصة من عند ربه، ولما ال 

بكل دقة دونما تهاون فنجده مثاًل وضع الشدة فوق الحرف المشدد ال  45)الشكل( يةاإلعراب الحركاتبوضع 
تختلف من حرف آلخر في كامل المخطوط، ووضع الفتحة أو الكسرة أو التنوين في بعض األحيان وكأنها 

ذا الخطاط ومهارته عالمة واحدة تتنقل بذاتها بين الحروف مما يجعلنا ونحن نتأمل هذه الكتابة بعظمة ه
  الفريدة في كتابة هذا المخطوط.

ومن السمات الفنية الواضحة في مخطوط الخطاط التركيبي هي أنه يجيد استخدام قلم النسخ فهو على 
دراية واسعة بأسرار وفنيات هذا الخط، ويظهر هذا جليًا في رشاقته وابداعاته وكيفية تحكمه في كل سطر 

لفائقة في وضع الكلمات تلو األخرى في تناسق غير مسبوق، وأيضًا حرصه الشديد على حده، ومدى المهارة ا
على أن ينتهي كل سطر كما بدأه دونما تزاحم في أوله أو في وسطه أو في آخره بل تظهر السالسة واليسر 
 في كتابة الكلمات بعضها تلو األخرى وكأنها تعرف طريقها وال تجور كلمة على أخرى مع مراعاة أيضاً 
المسافات البينية بين السطور لتظهر صفحة المصحف كاملة في تنسيق بديع ُيظهر جماليات خط النسخ 

. ومما يحسب لهذا الخطاط تنوعه في استخدام األشكال المتعددة لبعض الحروف، وكذلك تنوع ورشاقة حروفه
وط. والناظر فيما كتبه مكانيات غير المحدودة لهذا النوع من الخطبعض المقاطع ليظهر في النهاية اإل

التركيبي اليزدي يستشعر جمااًل ينعكس فورًا لراحة نفسية ويجعل هناك عالقة بصرية بين من يتأمل صفحات 
هذا المصحف ترتبط بعالقة روحية تجعلك ال تستطيع أن تنصرف بنظرك عن التأمل في سالسة ورشاقة 

نب بجوار أساتذته ومن سبقوه حتى صنع لنفسه ودقة وجودة هذا الخطاط البارع، والذي يقف جنبًا إلى ج
مدرسة أخرى تستحق أن نطلق عليها مدرسة السهل الممتنع سهل في كتابته فهو خط النسخ ليس بغريب 
على أي خطاط معرفة قواعده وأصول كتابته، صعب على أي خطاط في أن يطوعه ويستخدمه بسالسة 

 .الدراسة ي مخطوطورشاقة ليصنع ذلك الجمال الذي صنعه التركيبي ف
ومن خالل دراسة العديد من المصاحف العثمانية ، وعلى سبيل المثال وليس الحصر مصحف شريف 

تبين لنا التأثر الواضح  (25)لوحة  47محفوظ بمتحف طوبقابوسراي بإستانبول، ال46يار ص  ره حِ للخطاط أحمد ق  

                                                           
يما يتعلق بالشكل ) الحركات اإلعرابية( باستثناء السكون عبارة عن أصوات متحركة تكون على نوعين، قصيرة وطويلة. عرفت وف 45

 القصيرة منها بالضمة، الفتحة، والكسرة. أما الطويلة فقد عرفت بحروف المد: وهي األلف اللينة، والواو، والياء. وتجدر اإلشارة في هذا
بدون ن الكريم حينما ُجمع في عهد أبي بكر الصديق واتخذ شكله النهائي في عهد عثمان بن عفان كان حينذاك المقام إلى أن القرآ
باتت الحاجة ملحة إلى ضبط المصحف ، ومع كثرة اللحن في العصر األموي نتيجة الختالط العرب باألعاجم الحركات اإلعرابية

 .123-112 ،خط المصحف الشريففاصيل. راجع: صالح، لمزيد من الت الشريف بالحركات اإلعرابية )الشكل(.
ار( في وسط غرب األناضول، ولد قبيل عام  46 هو أحمد شمس الدين القره حصاري، ولد في مدينة)أفيون قره ِحص 
م(. وقد ُعرف عن القره حصاري أنه هو الذي أنعش من جديد طريقة ياقوت في الممالك العثمانية، ومن ثم 1470هـ/875)

 =فن الخط تاريخه ؛ درمان، مصطفى أوغور،وعمره قرابة التسعينم(، 1556هـ/963توفي عام ) قب "ياقوت الروم"ُعرف بل
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تزاحم األسطر والمسافات بين الكلمات،  بأسلوب الكتابة عند التركيبي والتي تميزت برشاقة الحروف، وعدم
واختيار أنسب وأيسر المقاطع دون البحث عن المعقد منها أو المركب، والبعد قدر اإلمكان عن تراكيب 

الناحية الفنية فتقريبًا يتفق معه في كل سماته من حيث جودة القلم ورشاقة الحروف وحسن  منو ، الكلمات
عطي في النهاية نموذجًا فريدًا من لكتابات التي تكاد تكون امتدادًا لتلك التنسيق، واختيار أنسب األشكال لت

 المدرسة التي بدأها التركيبي وسار على نهجها هذا الخطاط ببراعة شديدة.
ومقارنة مصحفه المؤرخ بسنة  48وأيضًا بدراسة أحد األعالم واألساتذة الرواد الخطاط الحافظ عثمان

السمات الفنية الغالبة عليه نجد أنه تأثر تأثرًا واضحًا بأستاذه ومعلمه ، و (26)لوحة  49م(1682هـ/1094)
ن لم يتتلمذ مباشرة على يديه، ولكنه اعتنق مدرسته وأحب أسلوبه الفني، واستحضر روحه الفنية، وهو  وا 

شابه الخطاط البارع التركيبي فالناظر في كال المصحفين وطريقة كتابة الكلمات والمقاطع والحروف يلمس الت
على أن هناك  التركيبي اليزدي. الكبير والتأثر باألسلوب الفني الذي يجعل من الحافظ امتدادًا لمدرسة

( سطرًا كما هو الحال في مصحف 12مالحظة ال يمكن أن نغفلها في هذا المصحف وهي أنه جاء في )
 الخطاط التركيبي.

مميزة، وهو الخطاط العثماني محمد وأيضًا من خالل دراسة نموذج آخر لخطاط فريد صاحب مهارة 
م(، والمحفوظ بمكتبة الملك عبد اهلل بن 1699هـ/1111صاحب المصحف الشريف المؤرخ بسنة ) 50جلبي

وقد أدهشنا هذا الخطاط عند مطالعة مصحفه  (27)لوحة  51(2603عبد العزيز الجامعية تحت رقم )
مات الفنية لديه نجده قد أعادنا مرة أخرى لتلك صفحتا البداية، ونحن ننظر في أسلوب الخطاط، والس وخاصة

من المستعصمي والصيرفي مرورًا بالتركيبي وكأنه مزج بين هؤالء  األصول والنبع الذي استقى منه الكثير بدءً 
الثالث إال أن تأثير األخير واضح إلى حد كبير في كتاباته وخاصة إذا ما نظرنا إلى فاتحة الكتاب وخاصة 

                                                                                                                                                                                           

، ترجمة: صالح سعداوي، تقديم: أكمل الدين إحسان أوغلي، إستانبول: مركز التاريخ ونماذج من روائعه على مر العصور=
 .191-190م، 1990هـ/1411والفنون والثقافة اإلسالمية، 

  47https://ar.m.wikipedia.org/wiki/أحمد_قره_حصاري?hcb=1  (Accessed: 21/8/2021) 
م(، وقد حفظ القرآن وهو صبي، فعرف باسم "الحافظ 1642هـ/1052سنة ) استانبولولد الخطاط الحافظ عثمان في   48

وبدأ يتعلم األقالم الستة، فشرع يأخذها أواًل عن درويش علي غير أن األخير كان قد وصل إلى سن الشيخوخة فلم  عثمان".
يستطع أن ينشغل به كما يجب، فأرسله إلى صويولجى زاده مصطفى األيوبي، وكان واحدًا من أبرز طالبه، واستطاع الحافظ 

يزال في الثامنة عشر من عمره، ثم توجه بعده إلى ن ف س  زاده إسماعيل أفندي  عثمان أن ينال اإلجازة من أستاذه الجديد وهو ما
م( تخلى الحافظ عن طريقة الشيخ، وشرع يكتب 1678هـ/1090فأخذ عنه طريقة الشيخ حمد اهلل بكل دقائقها. وابتداًء من عام )

 .195 فن الخط،م(؛ درمان، 1688هـ/1110بطريقته الخاصة. توفي سنة )
49  https://www.alkatat.com (Accessed: 21/8/2021) 

م(، وهو من أسرة فنية، وهي عائلة "جلبي"، والتي اشتهرت في مجال فن الخط العربي 18هـ/12كان من خطاطي القرن ) 50
 .214 مجموعة المصاحف،، والمخطوطات اإلسالمية؛ الغول

 (.19، لوحة )35 احف،مجموعة المص الغول،  51

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/أحمد_قره_حصاري?hcb=1
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/أحمد_قره_حصاري?hcb=1
https://www.alkatat.com/
https://www.alkatat.com/
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( نجد التأثر بالتركيبي واضح إلى حد كبير مقارنة بما ورد في مصحفي المستعصمي في كلمتي )إياك
 .والصيرفي

سبقوه من أساتذته  نخالصة القول أن الخطاط التركيبي اليزدي قد أسس مدرسة فنية قد تأثر فيها بم
ميزت برشاقة ، وأضاف طابعه وأسلوبه الخاص، وخرج لنا بمدرسة فنية تستعصمي والصيرفيمالرواد أمثال ال

حروفها وسالسة كلماتها وحسن التنسيق واختيار أيسر المقاطع، ومراعاة كل الفنيات التي ساعدت على 
 إخراج عمل مميز ومدرسة فنية سار على دربها العديد من الخطاطين فيما بعد.

 :العناصر الزخرفية المستخدمة في المخطوط.5
 : الزخارف األصلية .1.5
من ثالث  في صفحتي البداية، وذلك نص القرآنيفي رسم اإلطار المحيط بال المهارةالدقة و يالحظ       

و عبارة عن إطار عريض يخرج منه أشكال رمحية هخارجي و  ، وهو عبارة عن إطارين، أحدهما جهات فقط
 ، وزخرف الفنان داخل هذا اإلطار بعناصر نباتية محورة52مسننة باللون األزرق بعضها قصير واآلخر طويل

. أما يتخللها أشكال براعم حمراء ووريدات لونت باللون الذهبي ويربط بينها سيقان نباتية متشابكة ومذهبة
تلك الزخرفة  حددتوقد  زخرفة الهندسية المجدولة باللون الذهبياإلطار الداخلي فزخرف بشريط رفيع من ال

د من جمال تلك اإلطارات بقدرته على حسن . وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه استطاع الفنان أن يزياألسود باللون
توزيع األلوان المستخدمة بها؛ حيث جعل اإلطار الخارجي باللون األزرق وبداخله زخارف باللونين الذهبي 

 (.3لوحة ) (2)شكل  واألحمر، واإلطار الداخلي باللون الذهبي ويتخلله زخارف باللونين الذهبي واألسود
 من الداخل بتالتها حددت 53شكل وريدة سداسية مذهبة قرآنية علىجاءت الفواصل بين اآليات الو 

 الفواصل في بعض األحيان أعلى، وقد وضعت تلك ريدة نقطة باللون األحمر، وبمركز الو خطوط سوداءب
 (.4( )لوحة 5، 4لقرآني )شكل النص ا في نفس سطروفي أحيان أخرى ، أسطر الكتابة

 :العلويةالزخارف المضافة في عصر األسرة  .2.5
م( هو 15هـ/9كان األسلوب الزخرفي السائد في فن تجليد المخطوطات عند العثمانيين خالل القرن )

تقسيم الجلدة إلى ميدالية بالوسط مع أربعة أرباع الميدالية في األركان األربعة، وكانت الميدالية مملوءة 

                                                           
شاع استخدام األشكال الرمحية في زخرفة المصاحف المملوكية، وعلى سبيل المثال وليس الحصر استخدمت في زخرفة   52

صفحتا اإلفتتاحية من ربعة مصحف للسلطان الناصر محمد بن قالوون محفوظة في مكتبة تشستربيتي بلندن تحت رقم 
(؛ 94ة من مصحف السلطان برسباي المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )(. كما ظهرت في صفحتا البداي1464)

 .114، 112، 48-47، 42، زخرفة المصحف الشريفراجع: أبو قنديل، 
جاءت فواصل اآليات على شكل وريدة مذهبة حددت بتالتها من الداخل بخطوط سوداء في العديد من المصاحف المملوكية  53

(، ومصحف أرغون شاه األشرفي، محفوظ بدار الكتب 96فوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم)منها مصحف للسلطان حسن مح
 .   198، 197، زخرفة المصحف الشريفأبو قنديل، : (. راجع55المصرية تحت رقم )
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م( استخدمت رسوم األشكال األدمية 16هـ/10وفي القرن ). 54بالزخارف النباتية واآلرابيسك والسحب الصينية
وخالل القرن  .55جنبًا إلى جنب الزخارف النباتية حيث كان المصورون آنذاك أكبر عون لصناع الجلود

 .56م( شاع استخدام الزخارف النباتية والهندسية في زخرفة جلود المخطوطات العثمانية17هـ/11)
، 57قد قام بزخرفة جلدة المصحف باستخدام التذهيبأن الفنان  ونظرًة إلى مخطوط الدراسة فنالحظ 
منهما من  كون كليتمستطيلين متداخلين،  تتألف منعبارة عن زخارف نباتية وهندسية،  خرفةوقوام الز 

طارين المشكلين للمستطيل الخارجي أكثر سمكًا من ، غير أن اإلمنفذين بالمداد الذهبيو  إطارين متوازيين
أفرع نباتية قصيرة ينبثق منها  ضالع ومن الزوايا األربعة للمستطيل الخارجيويخرج من منتصف األآلخر، ا

رسوم معينات أما عن زخارف المستطيل الداخلي فهي عبارة عن  المحورة عن الطبيعة. 58زهور الياسمين
كل ، وبمركز ، وذلك بالمداد الذهبي59الساز المسننة شكلها الفنان من أفرع نباتية ينبثق منها رسوم أوراق

 .معين من المعينات دوائر مطموسة

                                                           
ف فنون تجليد الكتب في العصر العثماني في ضوء مجموعتي متحف الفن اإلسالمي والمتحإبراهيم،"ناصرمنصور  ،الكالوي 54

 .1187م، 2009، 12.، ع12.ـ، مجدراسات في آثار الوطن العربي "،القبطي دراسة فنية أثرية
 .1187، ، فنون تجليد الكتبالكالوي  55
 .1189، ، فنون تجليد الكتبالكالوي  56
ث كان م( بأنها نفذت بواسطة مذهبي المخطوطات أكثر من المجلدين؛ حي19هـ/13تميزت جلود المخطوطات خالل القرن )  57

 .1190، ، فنون تجليد الكتبالكالوييقوم بمهمة تجليد المخطوطات وتذهيبها شخص واحد؛ 
زهرة الياسمين: هي زهر أبيض، أصفر، وأرجواني، نادرًا ما استخدمت في زخرفة التحف الفنية العثمانية، واستخدمت في   58

زهرية أخرى مثل الاللة والخرشوف، إال أنها  زخرفة الخزف العثماني. ووتعددت مواضع ظهورها، فقد ظهرت مع عناصر
الزخارف النباتية على الفنون التطبيقية في آسيا الصغرى خالل العصر ظهرت بشكلها المحور. راجع: سعيد، هند علي محمد، "

في  ؛ وقد ظهرت زهور الياسمين3115م، 2012هـ/1433جامعة القاهرة،  /، كلية اآلثاررسالة ماجستير منشورة"، العثماني
زخرفة قالب خشبي خاص بطباعة النسيج ينسب للعصر العثماني، محفوظ بمتحف الوادي الجديد بالخارجة تحت رقم سجل 

(. انظر: محمد، عزة عبد المعطي عبدة، "دراسة أثرية فنية لمجموعة من التحف الخشبية والعظمية محفوظة بمتحف 2144)
 .5، لوحة 215 ،115م، 2017، ربيع 2.، مجـن والعلوم اإلنسانيةمجلة العمارة والفنو الوادي الجديد بالخارجة"، 

ترجع أصول زخرفة أوراق الساز المسننة إلى إيران، حيث اشتقها اإليرانيون من عرائس النيل المقدسة، وقد وجد هذا العنصر  59
م(، واستخدمت في 16هـ/10)بكثرة على السجاد اإليراني، هذا وقد ذاع صيت تلك الزخرفة في العصر العثماني خالل القرن 

زخرفة قفاطين من قماش الكمخا، كما استخدمت أوراق الساز كوحدة زخرفية مستقلة متبادلة مع بعض األزهار أو ثمار 
الصنوبر، وأيضًا استخدمت في زخرفة الهاتاي، كذلك ظهرت في زخرفة السجاد العثماني، كما في سجاد الذق، وسجاجيد 

. فضاًل عن ذلك فقد استخدمت األوراق المسننة في زخرفة قالب خشبي لطباعة  341-340باتية، قونية؛ سعيد، الزخارف الن
، دراسة أثرية فنية(؛ محمد، 21153النسيج، يرجع للعصر العثماني، محفوظ بمتحف الوادي الجديد بالخارجة تحت رقم سجل )

نماذجها في الفنون العثمانية، وأشكالها، ومواضعها. ؛ ولمزيد من التفاصيل عن أوراق الساز، أصولها، و 15، لوحة 225، 115
 .3153-3150 الزخارف النباتية،راجع: سعيد، 
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تقان كما نجح في إيجاد نوع من التباين اللوني بين  هذا؛ وقد نجح الفنان في تنفيذ الزخارف بدقة وا 
 التذهيب، واللون البني الممثل لجلدة المصحف الشريف.

  التذهيب:.1.2.5
نه لـم يحقـق التـوازن فـي ، إال أفي صفحات المصحف بإطار رفيع مذهبأحاط الخطاط النص القرآني  

ـــاييس ذلـــك اإلطـــاربعـــ ـــين مق ـــان ب ـــع باإلطـــار فـــي بعـــض الصـــفحات عـــن مثيالتهـــا فـــي ض األحي ، حيـــث ارتف
 .(4 )لوحة( 5، 4)شكل  الصفحات المقابلة لها
 عالمـات الشـكل واإلعجـام ةكتابـمراعـاة  اآليـات القرآنيـة بخـط النسـخ بالمـداد األسـود مـع وكتـب الخطـاط

 .الذهبي مدادبال بخط الثلث نزولها أماكنعناوين السور وعدد آياتها و  كتبت، و بنفس لون المداد
كبيرًا في زخرفة المصحف الشريف، وقد تطور هـذا الفـن وتقـدم بفضـل الحـرص علـى  كان للتذهيب دوراً 

م( أعظــم 12-10هـــ/6-4وتعــد مخطوطــات المصــاحف الشــريفة فــي القــرون ). 60صــيانة المصــحف الشــريف
من الناحية الفنية، فقد كانت تذهب وتزين بأدق وأبدع الرسوم، كما اهـتم هـؤالء المـذهبين  المخطوطات القديمة

وأعالهـم شـأنًا بعـد  بتذهيب المصاحف الشريف في أبهى صورها. وكان يقوم بتلك المهمة آنـذاك أرفـع الفنـانين
كـــانوا يضـــيفون ؛ وخيـــر دليــل علـــى إرتفـــاع مكانــة المـــذهب آنـــذاك هــو أن العديـــد مـــن المصــورين 61الخطــاطين

 .62ألسمائهم لفظ "مذهب"
ونظــرًة إلــى التــذهيب فــي العصــر التيمــوري فنجــد أنــه ازدهــر بصــورة كبيــرة، فقــد وصــلنا مــن ذلــك العصــر 

م( ظهــر فيــه صــورة الخطــاط والمــذهب والمصــور الــذين 1427هـــ/831مخطــوط مــن الشــاهنامة مــؤرخ بســنة )
 .63ذهب في اإلخراج الفني للمخطوط؛ مما يدل على االعتراف بفضل المنتاجهإاشتركوا في 

وتجـــدر اإلشـــارة هنـــا إلـــى أنـــه ظهـــر التـــذهيب فـــي مصـــحف الدراســـة فـــي صـــفحتي البدايـــة، والحشـــوات  
المخصصة لكتابة عناوين السور وأماكن نزولها وعدد آياتها، فضاًل عـن اإلطـارات المحيطـة بـالنص الكتـابي، 

 وكذلك في عالمات التقسيم الخاصة بالمصحف الشريف.
ويغلب الظن أن الخطاط كان قد أتم عمله في كتابة المصحف الشريف، ثم جاء بعد ذلك دور المـذهب 
الــذي قــام بوضــع الفواصــل بــين اآليــات القرآنيــة فــي الفراغــات التــي تركهــا الخطــاط لــه، ويالحــظ أنــه فــي بعــض 

اقـة. باإلضـافة لـذلك ( من سورة الح1األحيان قد نسي المذهب وضع فواصل اآليات كما حدث في اآلية رقم )
فقد  لوحظ أن الخطاط فـي كثيـر مـن األحيـان لـم يتـرك مسـاحة كافيـة للمـذهب حتـى يضـع تلـك الفواصـل؛ ممـا 

 (.21، 20اضطره إلى وضعها فوق اآليات القرآنية، أو خارج اإلطار المحيط بالنص الكتابي )لوحات أرقام 
 

                                                           
 .14، 9م، 2002القاهرة: دار القاهرة، ، فن التذهيب العثماني في المصاحف األثرية، عبد العزيز، شادية الدسوقي،  60

 .58هنداوي سي آي سي، د.ت، ، مؤسسة الفنون اإليرانية في العصر اإلسالميحسن، زكي محمد،  61
 .58 الفنون،حسن، 62
 .60، الفنون حسن،63
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 من حيث المضمون:.2.2.5
 أسماء السور:.1.2.2.5
، وسورة 64شارة في هذا المقام إلى أنه في مصحف الدراسة سميت سورة اإلسراء: بني إسرائيلتجدر اإل
، وسورة الشورى: عسق، وسورة الساعة: اقتربت، وسورة القلم: 66، وسورة فصلت: السجدة65فاطر: المالئكة

 . 68المسد: تبت، وكذلك سورة 67ن، وسورة اإلنسان: الدهر، وسورة العلق: اإلقراء، وسورة الماعون: الدين
وبشأن هذا الصدد فقد أشار الزركشي إلى أنه قد يكون للسورة اسم واحد وهو الشائع، وقد يكون لها 

وقال الزركشي في البرهان: "ينبغي النظر في وجه اختصاص كل  .69اسمان، وقد يكون لها أكثر من ذلك
ذ أسمائها من نادر أو مستغرب سورة بما سميت به، والشك أن العرب تراعي في الكثير من المسميات أخ

يكون في الشئ من خل ق أو صفة تخصه، أو تكون معه أحكم أو أكثر أو أسبق إلدراك الرائي للمسمى. 
ويسمون الجملة من الكالم أو القصيدة الطويلة بما هو أشهر فيها، وعلى ذلك جرت أسماء سور الكتاب 

قصة البقرة المذكورة فيها... وسميت سورة النساء بهذا  العزيز؛ كتسمية سورة البقرة بهذا االسم لقرينة ذكر
 .70االسم لما تردد فيها من كثير من أحكام النساء"

  توقيع الخطاط:.2.2.2.5
في قيد الفراغ  سورتي الفلق والناسالخطاط محمد الحكيم التركيبي اليزدي بكتابة اسمه مباشرة بعد  قام

 ( بصيغة :21)لوحة  (6)شكل وذلك في ثالثة أسطر الخاص بالمصحف الشريف
 (كتبه أضعف عباد اهلل الكريم محمد بن )الحاج -1
 الحكيم الحافظ التركيبي اليزدي غفر اهلل لهما في سلخ صفر -2
 لسنة خمس وخمسين وثمانمأية حامدًا ومصليًا ومسلمًا تسليماً  -3

 التركيبي اليزدي الخطاطالخطاط الذي قام بكتابة مخطوط الدراسة وهو  اسميع على واشتمل هذا التوق
 لمصحفكتابته ل يليه الدعاء له بالمغفرة، وتاريخ ،متضمنًا ألقابه ونسبته إلى موطنه 71كامالً  وقد ورد اسمه

                                                           
، السعودية:وزارة اإلتقان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمم(، 1505هـ/911السيوطي، جالل الدين )ت 64

 .157، 1.الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، المملكة العربية، د.ت، مجـ

 .157، 1.، مجـاإلتقاني، السيوط 65

 .157، 1.مجـ اإلتقان،السيوطي،  66

 .159، 1.مجـ اإلتقان،السيوطي،  67

 .159، 1.، مجـاإلتقانالسيوطي،  68

تحقيق: يوسف عبد الرحمن  البرهان في علوم القرآن،م(، 1391هـ/794الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد اهلل )ت 69
 .366، 1.م،جـ1990هـ/1410، بيروت: دار المعرفة، عبد اهلل الكردي المرعشلي، جمال حمدي الذهبي، إبراهيم

 .368، 1.، جـ، البرهانالزركشي 70

 من البحث. 5-3راجع ترجمة الخطاط التركيبي اليزدي  71
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 والصالة على رسوله الكريم. ، وذلك بالحروف العربية فقط، وأخيرًا الثناء على اهلل تعالىلشهر والسنةباليوم وا
. وقد ورد هذا اللقب التذلل إلى اهلل تعالى "أضعف عباد اهلل الكريم"وقد تضمن توقيع الخطاط عبارة التضرع و 

واستمر استخدام هذا  .72(1320هـ/ 720مؤرخ بسنة )الفي قيد الفراغ لمخطوط مصحف عبد اهلل الصيرفي 
في قيد الفراغ لمصحف عثماني بتوقيع الخطاط اللقب في مخطوطات المصاحف العثمانية حيث ظهر 

حصاري، محفوظ بمكتبة الملك عبد اهلل بن عبد العزيز الجامعية، قسم المخطوطات، برقم  التركي أحمد القرة
(3169)73. 

 وقفية المصحف:.3.2.5
 هذه الوقفية العناصر التالية: تضمنت

 :اسم الواقفة وهي األميرة  ذكرتباليوم والشهر والسنة، كما  يتضمن إثبات تاريخ تحريرها توثيق الوقفية
 جة الخديوي إسماعيل.زو  74جشم آفت هانم

 :جاء نصها كالتالي: "وقفت وحبست وتصدقت ..." صيغة الوقف 
 :وكان الغرض 75هو بداية النص على أغراض الواقف، التي وقفت عليها بعض أو كل ما يملك اإلنشاء .

الكائنة في جامع  76الخديوي إسماعيل المدفون في قبتهيف هو القراءة فيه على روح من وقف المصحف الشر 
. والدعاء له بأن يتغمده اهلل بالرحمة والمغفرة والرضوان، وأن ُيهدي ثواب القراءة فيه إلى النبي 77لرفاعيا

 )ص( وأصحابه وآل بيته الطاهرين.
                                                           

 . 89، مصحف نادرمنصور،  72

 (. 16، لوحة )210-209 مجموعة المصاحف،الغول،  73

تعت بمكانة خاصة لديه. لم تنجب أطفااًل، لذا قامت بتبني طفلة، وقد وقع كانت الزوجة الثالثة للخديوي إسماعيل، وتم 74
حريم ملوك المحالوي، حنفي، : . راجعاختيارها على "فائقة هانم" التي تزوجت فيما بعد من صاحب السعادة محمد عزت باشا

 .82م، 1994، دار األمين، مصر من محمد علي إلى فاروق
 . 119م، 1998دار الشروق،  :، القاهرةقاف والسياسة في مصراألو غانم، إبراهيم البيومي،  75
م(. تقع داخل جامع الرفاعي، ويتم الوصول إليها من إحدى 1895هـ/1312) هي قبة الخديوي إسماعيل باشا، المتوفي سنة 76

نقشت هذه القبة بالذهب الرحبتين الواقعتين غرب القبة التي تعلو الحجرة البحرية الشرقية، وقد كسيت جدرانها برخام ملون، و 
م( برسم الخديوي إسماعيل باشا ووالدته 1896هـ/1313) واأللوان، ومكتوب على رقبتها آية قرآنية، وتاريخ إنشائها سنة

 . 370م، 1946مطبعة دار الكتب،  :، القاهرةتاريخ المساجد األثريةعبد الوهاب، حسن، : راجع ؛المرحومة خوشيار هانم
هذا الجامع أمام مدرسة السلطان حسن، في نهاية شارع محمد علي. أمرت بإنشائه المرحومة الست  جامع الرفاعي: يقع 77

م(، وكان في األصل زاوية صغيرة تعرف بزاوية الرفاعي، وبالزاوية 1870هـ/1286) خوشيار هانم والدة الخديوي إسماعيل سنة
أبي شباك، وقبر سيدي يحي األنصاري، وقبر السيد البيضاء، وكان بها عدة قبور: قبر سيدي علي الرفاعي المعروف ب

مصطفى الغوري، وقبر الشيخ حسين الشيخوني إمام جامع شيخون وشيخ سجادة الرفاعية سابقًا، وغيرها، فأزالت الست خوشيار 
لجامع وبه هانم تلك الزاوية وما يجاورها من مقابر وحارات، وأمرت األمير حسين باشا فهمي وكيل ديوان األوقاف بتصميم ا

ضريح لسيدي علي الرفاعي وأخر لسيدي يحي األنصاري، ومدافن لها وألسرتها، إال أن البناء لم يتم إال في عهد الخديوي 
 =م(، وقد دفنت به1911هـ/1330) م(، وافتتح سنة1910هـ/ 1328) عباس حلمي الثاني بن الخديوي توفيق وذلك في سنة
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 :وهي تلي "اإلنشاء" من حيث ترتيب الورود في نص الحجة، كما تليها من حيث األهمية  شروط الواقف
. وقد 78وعن خطته في إدارته على النحو الذي يراه محققًا ألهدافهفي اإلفصاح عن أهداف الواقف من وقفه، 

 في وقفية الدراسة في النقاط التالية: قفشروط الو  تحققت
اشترطت الواقفة أن يوضع المصحف الشريف في ضريح العارف باهلل تعالى السيد أحمد  مكان الوقف: ( أ)

ادر التاريخية يتضح أن السيد أحمد ، وبالرجوع إلى المص79الرفاعي بجهة المنشية في مصر المحروسة
الرفاعي هو أبو العباس أحمد بن أبي الحسن المعروف بابن الرفاعي، وهو فقيه شافعي المذهب، وهو من 

، وانضم إليه خلق عظيم من الفقراء، وأحسنوا االعتقاد فيه، وتبعوه، وقد نسبت 80قرية أم عبيدة في البطائح
، ودفن في ضريحه الذي  81(1182هـ/578) ية أم عبيدة بالعراق سنةإليه الطائفة الرفاعية. توفي في قر 

؛ ومما سبق يمكن التأكيد على مقر هذا المصحف وهو ضريح سيدي علي 82يحمل اسمه في البطائح بالعراق

                                                                                                                                                                                           

الخطط مبارك، علي باشا، : ل، وأبنائه وزوجاته بما فيهم األميرة جشم افت خانم. انظرخوشيار هانم وابنها الخديوي إسماعي=
، 3.ـج م،2014مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، : ، القاهرة التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ومدنها وبالدها القديمة والشهيرة

مدينة القاهرة من والية محمد علي ، محمد حسام الدين، ؛ إسماعيل366-363 تاريخ،؛ عبد الوهاب، 245-237، 4.ـ، ج255
 .45م، 1997دار اآلفاق العربية،  :القاهرة م(،1879-1805إلى إسماعيل)

 .121، األوقافغانم، 78
قديمًا بالرميلة؛ وذلك ألن أرضها واألرض المحيطة بها كانت تقع بين هضبتين عاليتين هما الشرف الذي  المنشية عرفت79

قلعة الجبل شرقًا، والشرف اآلخر الذي بنيت عليه قلعة الكبش، وكان الميدان ملتقى لرمالهما وترابهما. ويشغل بنيت عليها 
المساحة المحصورة بين باب العزب بالقلعة وبامتداد سور القلعة على جانبيه من جهة الشرق، وبين جامع ميدان الرميلة 

الغرب، وحده الشمالي يمتد من سكة المحجر ثم مدرسة قايباي  الرفاعي ومدرسة السلطان حسن وقسم الخليفة من جهة
اميراخور حتى جامع الرفاعي، أما حده الجنوبي فيمتد من مصلى المؤمني لمتحف مصطفى كامل، وكان الجزء الشمالي 

دار  :القاهرة ميادين القاهرة في العصر المملوكي،الششتاوي، محمد، : الغربي من الرميلة أمام مدرسة السلطان حسن. انظر
وقد ذكر علي باشا مبارك في الخطط التوفيقية أن الرميلة قد عرف في عهده باسم المنشية.  ،9-7م، 1999اآلفاق العربية، 

 .285،292، 2.ـ، جالخططمبارك، :  راجع
ى متصلة وأرضًا مفردها الب طيحة، بالفتح ثم الكسر، وهي بطائح واسط. تقع بين واسط والبصرة بالعراق، وكانت قديمًا قر  80

 .450، 1.ـ، جمعجمالحموي، : عامرة. راجع
، راجعه وصححه: الكامل في التاريخم(، 1232هـ/ 630)ت ابن األثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد الشيباني:انظر 81

أحمد بن محمد  ؛ ابن خلكان، أبي العباس شمس الدين118، 10.ـدار الكتب العلمية، د. ت، مج :، بيروتمحمد يوسف الدقاق
م، 1987دار صادر،  :بيروت ، تحقيق: احسان عباس،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانم (، 1282هـ/ 681)ت بن أبي بكر

دول اإلسالم، م(،  1347هـ/ 748)ت ؛ الذهبي، شمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان172-1،171.ـمج
 .84، 2.ـدار صادر،  د. ت، ج :بيروت رناؤوط،تحقيق: حسن إسماعيل، تقديم: محمود األ

المكتبة :البحرين دار إحياء العلوم، :، بيروتالتحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربيةابن حمد، محمد بن الشيخ خليفة،  82
 .8م، 1999، 2.الوطنية، ط
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، وهو ما يخالف ما ذكر 84، والمدفون في قبره الموجود داخل جامع الرفاعي83الرفاعي المعروف بأبي شباك
 مصحف كما سبق القول. في نص وقفية ال

. وقد اشترطت الواقفة في 85وهو يعني تغيير وتبديل طريقة االنتفاع باألعيان الموقوفة التغيير والتبديل: ( ب)
وقفية الدراسة بعدم جواز نقل المصحف الشريف من ضريح أحمد الرفاعي، وعدم بيعه أو شراؤه أو هبته أو 

عه وال شراؤه وال هبته وال تبديله قال اهلل تعالى فمن بدله بعدما تبديله، وجاء بصيغة: "ال يجوز نقله منه وال بي
 سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن اهلل سميع عليم".

 :هي آخر أقسام حجة إنشاء الوقف، وهي عمل توثيقي في المقام األول، وخاصة في  الخاتمة واألختام
. 86م الوقف ولزومه، والتحذير من االعتداء عليهخاتمة الحجة، حيث كانت تحمل معاني التأكيد على انبرا

ومن ذلك ما ورد في خاتمة الوقفية بصيغة: "بحيث ال يجوز نقله منه وال بيعه وال شراؤه وال هبته وال تبديله 
ل ى الَِّذين  ُيب دُِّلون ُه ِإنَّ ا"قال اهلل تعالى  ِليٌم" ]البقرة: ف م ن  ب دَّل ُه ب ع د  م ا س ِمع ُه ف ِإنَّم ا ِإث ُمُه ع  ". [181للَّه  س ِميٌع ع 

بختم ُدمغ المصحف فقد  ، والتذكير بهذلك الوقف شرعيةوتجدر اإلشارة في هذا المقام إلى أنه من أجل تأكيد 
، صفحة البداية ، وكان موضع هذا الختم من المصحف في(3)شكل (2)لوحة 87ديوان األوقاف الملكية

(، وكذلك الصفحة قبل األخيرة من خاتمة 64، 63، 56والصفحة الخامسة من سورة يوسف بجوار اآليات )
 المخطوط بجوار سورة النصر.

 
 
 
 
 
 

                                                           
م(. 1242هـ/640) ك(، ولد بمصر سنة)أبي شبا هو السيد علي بن السيد عز الدين أحمد الصياد الرفاعي المعروف بـــ 83

نيل الخيرات الملموسة بزيارة أهل البيت والصالحين بمصر أبو األسعاد، سعيد، : م(. انظر1300هـ/ 700) وتوفي سنة
. وقال علي باشا مبارك أن بعض الناس تعتقد أنه ابن أخت سيدي أحمد الرفاعي 118-117، د. ن، د. ت، المحروسة

 .243، 4.ـج الخطط،مبارك، ؛ الرفاعية القطب الكبير للطريقة
 .243، 4.ـ، ج255، 3.ـج الخطط،مبارك،  84
 .122، األوقافغانم،  85
 .125، األوقافغانم،  86
ديوان األوقاف الملكية: هو ديوان خاص بأوقاف حكام مصر منذ عهد محمد علي باشا إلى الملك فاروق. وقد نشأ في سنة  87

وقاف؛ وذلك إلدارة أوقاف أسرة محمد علي، واإلشراف عليها، وصرف ريعها وفقًا لشروط م مستقاًل عن ديوان عموم األ1900
الواقفين. وقد أطلق عليه عدة مسميات، منها: "ديوان األوقاف الخديوية"، ثم أطلق عليه "ديوان األوقاف السلطانية"، وأخيرًا ُسمي 

 .131، األوقاف"ديوان األوقاف الملكية"؛ غانم، 
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 :والنتائجالخاتمة 
عن طريق اإلهداء في  الدراسة أن مصحف الخطاط الفارسي التركيبي اليزدي قد وصل إلى مصر رجحت -

 م(. 1451هـ/855د جقمق، وذلك سنة )عهد السلطان المملوكي أبو سعي
تمكنت الدراسة من خالل التنقيب في بطون المصادر الفارسية من الوصول إلى ترجمة لخطاط المصحف  -

 .موضوع البحث الشريف
يستنتج من ورود لقب "الحافظ" في توقيع الخطاط بمصحف الدراسة على أنه كان حافظًا للقرآن الكريم،  -

كتب السير الفارسية التي أشارت إلى الخطاط محمد شاه الحكيم التركيبي اليزدي وبالتالي تعد إضافة إلى 
 حيث لم تشر إلى تلقبه بقلب الحافظ.

أثبتت الدراسة أن الخطاط التركيبي اليزدي كان له أثر واضح في تلمذة بعض الخطاطين العثمانيين الذين  -
 جاءوا بعده وساروا على نهجه.

ط التركيبي اليزدي قد جمع بين أصالة السابقين من أساتذته كالمستعصمي توصلت الدراسة إلى أن الخطا -
ُتُه، وخرج لنا بمدرسة فنية في الخط العربي تخرج فيها العديد ممن  والصيرفي، كما أنه أضاف طابعه وس م 

 لحق به.
طريقة  أثبتت الدراسة أنه كتب الخطاط العثماني أحمد قره الحصارى، والحافظ عثمان، ومحمد جلبي على -

 الخطاط التركيبي اليزدي.
 أوضحت الدراسة القيمة األثرية والتاريخية على حد سواء لمصحف الخطاط التركيبي اليزدي. -
الخطاط خط النسخ خطًا واعتماد ، الدراسة تنوع الخطوط المستخدمة في هذا المصحف الشريف أكدت -

الدراسة  أثبتتكما  ،عناوين السور القرآنية خط الثلث في كتابةتخدام أساسيًا في كتابة مصحف الدراسة، واس
خط بثالثة أنواع من الخطوط هم:  صفحتان نفذتا م(1895هـ/1313) في سنة إلى المخطوط أضيفأنه 
 .لنستعليقخط اكذلك خ والرقعة و النس
 ةيستدل من الدراسة أنه جاءت مسطرة الصفحة الواحدة على النظام الزوجي، حيث تتألف من اثنتا عشر  -

، عكس ما هو متعارف عليه في غالبية المصاحف الشريفة فقد كانت مسطرتها في الصفحة الواحدة سطراً 
 تتبع النظام الفردي وقلياًل جدًا ما اتبعت النظام الزوجي مثل مصحف الدراسة.

مما ساعد على سهولة قراءة المصحف  اوجماله ورشاقة حروفه، بوضوح الخط مصحف الدراسة اتسم  -
 الشريف.

من الدراسة براعة الفنان في تنفيذ زخارف المصحف الشريف فضاًل عن قدرته على حسن توزيع يتضح  -
 األلوان في مصحف الدراسة. 

أضافت الدراسة إلى المصادر التاريخية واآلثرية على حد سواء ترجمة دقيقة عن الخديوي إسماعيل وأهم  -
ل على وجه الدقة باليوم والشهر والسنة ، وهو ألقابه، فقد ورد في هذا المصحف تاريخ مولد الخديوي إسماعي

م(، فضاًل عن ذكر تاريخ وفاته بشئ 1829هـ/1245ليلة االثنين الموافق السابع عشر من شهر رجب سنة )
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من التفصيل وذلك بالساعة واليوم والشهر والسنة ، وهو تمام الساعة الثانية تقريبًا في اليوم التالي للجمعة 
 م(.1894هـ/1312ن سنة )الخامسة من شهر رمضا

يستنتج من الدراسة أنه نظرًا ألهمية هذا المصحف الشريف وقيمته األثرية والتاريخية، وبراعة الخطاط في  -
كتابته، وجمال آدائه؛ فقد وقفته الست جشم افت خانم على روح زوجها الخديوي إسماعيل بعد انقضاء أكثر 

 من أربعة قرون من تاريخ نسخه.
 أن الرميلة عرفت بالمنشية خالل أسرة محمد علي.أكدت الدراسة  -
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Dīn ʿIz al-Dīn, ʿAlam al-kutub, 1990. 

  ،المكتبة  :دار إحياء العلوم ، البحرين :، بيروتالتحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربيةابن حمد، محمد بن الشيخ خليفة
 م.1999، 2.الوطنية ، ط

 IBN ḤAMAD, MŪḤAMMAD BIN AL-ŠAYẖ H ̱ALĪFA, al-Tūḥfa al-nabhānīya fī tārīẖ al-Ǧazīra al-ʿarbīya, 

Bīrūt: Dār Iḥīāʾ al-ʿUlūm, Bahrain: al-Maktba al-Waṭnīya , 2sted, 1999. 

 وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، (، م1282هـ/681ن محمد بن أبي بكر)ابن خلكان، أبي العباس شمس الدين أحمد ب
 م.1987دار صادر،  :، بيروتتحقيق: احسان عباس

 IBN H̱ILIKĀN, ABĪ AL-ʿABĀS ŠAMS AL-DĪN AḤMĀD BIN MŪḤAMMAD BIN ABĪ BAKR 
(681A.H/1282A.D), Wafīyāt al-aʿyān wa anbāʾ abnāʾ al-zamān, Reviewed by: 
Iḥsān ʿAbās, Beirut: Dār Sādir, 1987. 

 التأليف الطاهر في شيم الملك الظاهر م(، 1450هـ/854ابن عربشاه، شهاب الدين أحمد بن محمد الدمشقي الحنفي )ت
أبي سعيد جقمق "سيرة السلطان المملوكي الظاهر سيف الدين جقمق"، تحقيق ودراسة: محمد شعبان 

 م.2019، دار البشير للثقافة والعلوم، أيوب

 Ibn ʿArbšāh, Šihāb al-Dīn Aḥmad bin Mūḥammad al-Dimašqī al- Ḥanfī (D:854A.H/1450A.D), 

al-Taʾalīf al- ṭāhir fī Šayam al-Malik al-Ẓāhir Abī Saʿīd Ǧaqmaq "Sīrat al-Sūlṭān al-

mamlūkī al-Ẓāhir Sayf al-Dīn Ǧaqmaq", Reviewed by: Muḥammad Šaʿbān Ayūb, 

Dār al-Bašīr liʾl-Ṯaqāfa waʾl ʿUlūm, 2019m. 

  ، د. ن، د.ت.نيل الخيرات الملموسة بزيارة أهل البيت والصالحين بمصر المحروسةأبو األسعاد، سعيد ، 

   ABŪ AL-ASʿĀD, SAʿĪD ,Nayl al-ẖayrāt al-malmūsa bizyārt Ahl al-bayt waʾl-Ṣāliḥīn bi-Miṣr al-

maḥrūsa, d. n, d.t. 
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  ،كلية اآلثاررسالة ماجستير "،"زخرفة المصحف الشريف في العصر المملوكيأبو قنديل، يمنى محمد أحمد مرتضى ،/ 
 .م1998جامعة القاهرة، 

 ABŪ QANDĪL, YAMANĪ MUḤAMMAD AḤMAD MURTAḌA,«Zaẖarafat al-muṣḥaf al-šarīf fī al-ʿaṣr 

al-mamlūkī», Master Thesis, Faculty of Archeology/ Cairo University, 1998  

  ،دار اآلفاق  :، القاهرةم(1879-1805مدينة القاهرة من والية محمد علي إلى إسماعيل)إسماعيل، محمد حسام الدين
 م.1997العربية، 

 Ismāʿīl, Mūḥammad Hūsām al-Dīn, Madīnat al-qāhira min wilāyat mūḥammad ʿAlī ʾila 

ismāʿīl(1805-1879m), Cairo:Dār al-ʾAfāq al-ʿArbīya, 1997. 

  ،هـ1428، محرم، 1.ع، دارة الملك عبد العزيز، ترجمة: د. سهيل صابان الخط العربي عند األتراك،ألب أرسالن، علي. 

 ALB-ARSILĀN, ʿALĪ, al-H̱aṭ al-ʿArbī ʿind al-atrāk, Taranslated by: Sūhīl Ṣābān: Dārat al-Malik 

ʿAbd al-ʿAzīz1, mūḥram, 1428. 

  ،م.1993، سبتمبر، مجلة عالم الكتب، "التعقيبة في المخطوط العربي"بنين، أحمد شوقي 

 BANĪN, AḤMAD ŠAWQĪ, «al-Tʿaqība fī al-maẖṭūṭ al-ʿarbī», Maǧalt ʿAlam al-Kūtub, September, 

1993. 

  ،م.1995مكتبة لبنان ناشرون،  :، بيروتمعجم مصطلحات الخط العربي والخطاطينالبهنسي، عفيف 

 AL-BAHNASĪ,ʿAFĪF, Mūʿǧam muṣṭalaḥāt al-ẖaṭ al-ʿArbī waʿl-ẖaṭāṭīn, Beirut: Maktabat lūbnān 

nāšrūn, 1995. 

 المعهد الفرنسي  :دمشق إبراهيم الكيالني،تحقيق: ،"رسالة في علم الكتابة "م(،1023هـ/414التوحيدي، أبو حيان )ت
 م.1951بدمشق للدراسات العربية، 

 AL-TAŪḤĪDĪ, ABŪ ḤAYĀN (D:414A.H/1023A.D), Risāla fī ʿilm al-kitāba, Reviewed by: Ibrāhīm 

al-Kīlānī, Damascus: The French Institute in Damascus for Arabic Studies, 

1951. 

 ،معهد  :ترجمة: مراد تدغوت، مراجعة: د. فيصل الحفيان، القاهرة ،المرجع في علم المخطوط العربي جاسك، آدم
 م.2016هـ/1437المخطوطات العربية،  

 ǦĀSIK, ADAM, al-Marǧiʿa  fī ʿilm al-maẖṭūṭ al-ʿarbī, Taranslated by: Mūrād Tdaġūt, Reviewed 

by: Fayṣal al-Ḥafīān, mʿahd al-mẖṭūṭāt al-ʿarbīẗ, Cairo, 1437A.H/2016A.D. 

  ،مؤسسة هنداوي سي آي سي، د.ت.الفنون اإليرانية في العصر اإلسالميحسن، زكي محمد ، 

 Ḥasan, Zakī Mūḥammad, al-Finūn al-irānīya fī al-ʿaṣr al-islāmī, muʾsasat Hindāwī sī aī sī, d.t. 

  ،مكتبة الملك فهد الوطنية، دار الفيصل الكتابة العربية من النقوش إلى الكتابة المخطوطةالحسن، صالح بن إبراهيم ،
 م.2003هـ/1424الثقافية، 

 AL-ḤASAN, ṢĀLIḤ BIN IBRĀHĪM, al-Kitābat al-ʿarbīya min al-nuqūš ila al-kitāba al-maẖṭūṭa, 

Maktabat al-Malik Fahd al-waṭnīya, Dār al-Fīṣal al-Ṯaqāfīya, 

1424A.H/2003A.D. 
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  ،م.1977دار صادر،  :، بيروتمعجم البلدانالحموي، شهاب الدين أبي عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل 

 AL-ḤAMĀWĪ, ŠIHĀB AL-DĪN ABĪ ʿABDULLAH YĀQŪT BIN ʿABDULLAH, Mūʿǧam al-būldān, Beirut: 

Dār Ṣādir, 1977.  

 ترجمة: صالح سعداوي، تقديم: أكمل  فن الخط تاريخه ونماذج من روائعه على مر العصور،، درمان، مصطفى أوغور
 م.1990هـ/1411مركز التاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية،  :الدين إحسان أوغلي، إستانبول

 DERMAN, MUSTAFA UĞUR, Fan al-ẖaṭ tārīẖuh wa namāḏiǧ min rawāʾiʿuh ʿala mar al-ʿuṣūr, 

Translated by: Ṣāliḥ Siʿdāwī, Reviewed by: Ekmeleddin İhsanoğlu, Istānbūl: 

Markaz al-Tārīẖ waʾl-Funūn waʾl-Taqāfa al-Islāmīya, 1411A.H/1990A.D. 

  ،م.2012دار النوادر، لبنان، الكويت،  :، سوريا(النشأة، والتطور )الكتابة وفن الخط العربيذنون، يوسف 

 ḎANŪN, YUSŪF, al-Kitāba wa fan al- ẖaṭ al-ʿarbī (al-Našʾa, waʾl-Taṭūr), Syria: Dār al-nawādir, 

Lebanon, Kuwait, 2012. 

 دول اإلسالم، تحقيق: حسن إسماعيل، م(، 1347هـ/ 748) الذهبي، شمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان
 دار صادر،  د. ت. :، بيروتتقديم: محمود األرناؤوط

 AL-ḎAHABĪ, ŠAMS AL-DĪN ABĪ ʿABDŪLLAH MŪḤAMMAD BIN AḤMĀD BIN ʿUṮMĀN (748A.H/ 

1347 A.D), Diwal al-ʾIslām, Reviewed by: Ḥasan Ismāʿīl, Created by: Maḥmūd 

al-Arnāʾūṭ, Beirut: Dār Sādir, d. t. 

  ،1996، 7.جامعة القاهرة، ع /اآلثارمجلة كلية ، "اإلعجام في ضوء الكتابات األثرية"رمضان، حسين مصطفى حسين. 

- RAMḌĀN, HUSAYN MUṢṬĀFA HUSAYN, «al-Iʿǧām fī Dawʾ al-kitābāt al-Aṯrīya», Journal of the 
Faculty of Archeology, Cairo University 7, 1996. 

 تحقيق: يوسف عبد الرحمن ن في علوم القرآن، البرهام(، 1391هـــ/794لزركشي، بدر الدين محمد بن عبد اهلل )تا
لبنان، دار المعرفة،   :بيروتالمرعشلي، جمال حمدي الذهبي، إبراهيم عبد اهلل الكردي، 

 م.1990هـ/1410

 AL-ZARKAŠĪ, BADR AL-DĪN MŪḤAMMAD BIN ʿABDŪLLAH (D:794A.H /1391A.D), al-Būrhān fī 
ʿulūm al-Qūrʾān, Reviewed by: Yūsif ʿAbdū al-Raḥman al-Marʿašlī, Ǧamāl 
Ḥamdī al-Ḏahbī, Ibrāhīm ʿAbdullah al-Kūrdī, Beirut: Dār al-Maʿarifa, 

1410A.H/1990A.D. 

 م.1968منشورات مكتبة النهضة،  : بغداد، ، مصور الخط العربيزين الدين، ناجي 

a 1968.-alat t Maktabāršū, Baghdad: Manīrbaʿ-la ṭaẖ-awr alṣMu ,ĪǦĀN ,ĪND-ĪN ALZ- 

 دار الجيل، : بيروتم(، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، 1090هـ/902السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن )ت
 د.ت.

 AL-SAẖĀWĪ, ŠAMS AL-DĪN MŪḤAMMAD BIN ʿABD AL-RAḤMAN (D: 902A.H/1090A.D), al-Ḍūʾ al-

Lāmiʿ  li-ʾahl al-qarn al-tāsiʿa, Beirut: Dār al-Ǧīl, d.t. 

  ،م.1989دار البيادر،  :، الجيزةحرفنا العربي وأعالمه العظام عبر التاريخسرحان، أحمد عبد اهلل 

 SARḤĀN, AḤMĀD ʿABDULLAH, Ḥarfanā al-ʿarbī wa aʿlāmuh al-ʿiẓām ʿabr al-tārīẖ, Giza: Dār al-

Bīādr, 1989. 
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رسالة ماجستير "، آسيا الصغرى خالل العصر العثماني"الزخارف النباتية على الفنون التطبيقية في سعيد، هند علي محمد،  -
 م.2012هـ/1433جامعة القاهرة،  /، كلية اآلثارمنشورة

 SAʿĪD, HIND ʿALĪ MUḤAMMAD, «al-Zaẖārif al-nabātīya ʿala al-funūn al-taṭbīqīya fī aSya al- 

Ṣuġra ẖilāl al-ʿaṣr al-ʿuṯmānī»,Master Thesis, Faculty of Archeology/ Cairo 

University, 1433A.H/ 2012A.D. 

 المملكة العربية ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، اإلتقان في علوم القرآنم(، 1505هـ/911السيوطي، جالل الدين )ت
 وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد،  د.ت. :السعودية

 AL-ṢUYŪṬĪ, ǦALĀL AL-DĪN (D:911A.H/1505A.D), al-Itqān fī ʿulūm al-qūrʾān, Reviewed by: 

Mūḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm, Kingdom Saudi Arabia: wazārat al-Šuʾūn 

al- Islāmīya waʾl-awqāf waʾl -daʿwa waʾl -iršād, d.t. 
 م.1999دار اآلفاق العربية،  :، القاهرةميادين القاهرة في العصر المملوكيالششتاوي، محمد،   -

 AL-ŠIŠTĀWĪ, MŪḤAMMAD, Mayādīn al-qāhira fī al-ʿaṣr al-mamlūkī, Cairo: Dār al-Afāq al-ʿArbīya, 

1999. 

، بيروت: 1.، جـتاريخ الخط العربي عبر العصور المتعاقبة قبل اإلسالم ثم في الحجاز وبالد الشامصالح، عبد العزيز حميد، -
 م.2017العلمية،  دار الكتب 

 SALĀḤ, ʿABD AL-ʿAZĪZ ḤAMĪD, Tārīẖ al- ẖaṭ al-ʿarbī ʿabr al-ʿuṣūr al-mutʿāqiba qabl al-Islām ṯūma fī 

al- Ḥiǧāz wa Bilād al- Šām, vol.1, Beirut: Dār al-Kūtūb al-ʿilmīya, 2017. 

  ……… ،م.2020دار الكتب العلمية،   :، بيروتخط المصحف الشريف وتطوره في العالم اإلسالمي 

 …………………………, H̱aṭ al-Mūṣḥaf al-šarīf wa taṭawruh fī al-ʿālam al-Islāmī, Beirut: Dār al-

Kutub al-ʿilmīya, 2020. 

  ،(، القاهرة279، سلسلة األلف كتاب )م(1517-1382مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة )طرخان، إبراهيم علي: 
  م.1959مكتبة النهضة المصرية،  

 ṬURẖĀN, IBRĀHĪM, ʿALĪ,  Miṣr fī ʿAṣr dūlat al-mamālīk al- Ǧarākisa (1382-1517m), Silsilat al-alf 

kitāb 279, Cairo: Maktabat al-nahḍa al-miṣrīya, 1959 . 

  ،م.1997دار النفائس،  :، بيروتتاريخ المماليك في مصر وبالد الشامطقوش، محمد سهيل 

 TAQŪŠ, MŪḤAMMAD SŪHĪAYL, Tārīẖ al-mamālīk fī Miṣr wa Bilād al-Šām, Beirut: Dār al-Nfāʾis, 

1997. 

 43.ـ، مجدراسات علوم الشريعة والقانون، "أبو األسود الدؤلي وجهوده في نقط المصحف"، العبادلة، حسن عبد الجليل ،
 م.2007، 1.ع

 AL-ʿABĀDILA, ḤASAN ʿABD AL-ǦALĪL,  «Abū al-Aswad al-duʾalī wa ǧūhūdh fī nāqṭ al-

mūṣḥaf», Drāsāt ʿūlūm al -Šarīʿa waʿl qānūn43, No.1, 2007m.  

  ،م.2002دار القاهرة،   :القاهرة فن التذهيب العثماني في المصاحف األثريةعبد العزيز، شادية الدسوقي 

 ʿABD AL-ʿAZĪZ, ŠĀDĪYA AL-DUSŪQĪ, Fan al-taḏhīb al-ʿuṯmānī fī al-maṣāḥif al-aṯrīya, Cairo: Dār al-

qāhira, 2002. 

  ،م.1946مطبعة دار الكتب ،  :، القاهرةتاريخ المساجد األثريةعبد الوهاب، حسن 

 ʿABD AL-WAHĀB, ḤASAN, Tārīẖ al-masāǧid al-aṯrīya, Cairo: Maṭabaʿat Dār al-kutub, 1946. 
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  ،م.1998دار الشروق، :، القاهرة األوقاف والسياسة في مصرغانم، إبراهيم البيومي 

 ĠĀNIM, IBRĀHĪM AL-BĪYŪMĪ, al-Aūqāf waʾl-sīyāsa fī Miṣr, Cairo: Dār al-Šūrūq, 1998. 

  ،القرى بمكة "مجموعة المصاحف التركية والمغربية المحفوظة بالمكتبة المركزية بجامعة أم الغول، محمد فراج محمد
 م.2014هـ/1435جامعة القاهرة،  /، كلية اآلثاررسالة ماجستير "،المكرمة، دراسة أثرية فنية مقارنة

 AL-ĠŪL, MUḤAMMAD FARRĀǦ MUḤAMMAD, «Maǧmūʿat al-maṣāḥif al-turkīya waʾl-Maġribīya 

al-maḥfūẓa biʾl-maktba al-markzīya bi-ǧāmʿaẗ Ūm al-qura bi-maka al-

mūkrma, dirāsa aṯrīya fanīya muqārna», Master Thesis, Faculty of Archeology/ 

Cairo University, 1435A.H/2014A.D. 

  ،م.2002، 2.دار طالس،  ط :دمشق ، ترجمة: محمد التونجي،أطلس الخط والخطوطفضائلي، حبيب اهلل 

 FAḌĀʾILĪ, ḤABĪBULLAH , Aṭlas al-ẖaṭ waʾl-ẖūṭūṭ, Translated by: Mūḥammad al-Tūinǧī, 

Damascus:  Dār Ṭalās, 2sted, 2002. 

 دار الكتب  :، القاهرةصبح األعشى في صناعة اإلنشاءم(، 1418هـ/821القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي )ت
 الخديوية، المطبعة األميرية،  د.ت.

 AL-QALQAŠANDĪ, ABŪ AL-ʿABĀS AḤMĀD BIN ʿALĪ (D:821A.H/1418A.D), Ṣūbḥ al-aʿšā fī ṣināʿat 

al-ʾInšāʾ, Cairo: Dār al-Kūtūb al-H̱idīwīya, al-Maṭbʿa al-Amīrīya, d.t. 

هو كتاب تاريخي اجتماعي أدبي مزين بالصور الخطية ’‘ تاريخ الخط العربي وأدابهالكردي، محمد طاهر بن عبد القادر، -
 م.1939هـ/ 1358، مكتبة الهالل، والرسوم الفتوغرافية

 AL-KŪRDĪ, MŪḤAMMAD ṬĀHIR BIN ʿABD AL-QĀDIR, Tārīẖ al-ẖaṭ al-ʿarbī wa adābūh "Huwa kitāb 

tārīẖī  iǧtimāʿī adabī mūzīn bilṣiwar al-ẖaṭīya waʿl-rusūm al-futūġrāfīya , Maktabat 

al-hilāl, 1358A.H/ 1939A.D. 

  ،4.ع، 15.ـ، العراق ، مجمجلة المورد، ترجمة: غانم محمود، تقديم: يوسف ذنون، النسخ والثلثكروهمان، أدولف 
 م.1986هـ/ 1407

 KROHMANN, ADOLF, al-Nasẖ waʾl-ṯuluṯ, Taranslated by: Ġānim Maḥmūd, Reviewed by: Yusūf 

Danūn, Maǧalat al-mawrid15, No.4,  Iraq 1407A.H/ 1986A.D. 

  فنون تجليد الكتب في العصر العثماني في ضوء مجموعتي متحف الفن اإلسالمي إبراهيم،الكالوي، ناصر منصور "
 م.2009، 12.، ع12.ـ، مجدراسات في آثار الوطن العربي "،والمتحف القبطي دراسة فنية أثرية

 AL-KILĀWĪ, NĀṢIR MANṢŪR IBRĀHĪM, «Funūn taǧlid al-kutub fī al-ʿaṣr al-ʿuṯmānī fī ḍawʾ 

maǧmūʿatay mutḥaf al-fan al-Islāmī waʾl-mutḥaf al-qibṭī dirāsa fanīya aṯrīya», 

Dirāsāt fī aṯār al-waṭan al-ʿarbī12, 2009. 

  ،مطبعة دار الكتب والوثائق الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ومدنها وبالدها القديمة والشهيرةمبارك، علي باشا ،
 .م2014القومية، القاهرة، 

 MŪBĀRK, ʿALĪ BĀŠĀ, al-H̱iṭaṭ al-tawfīqīya al-ǧadīda li-miṣr wal qāhira wa mūdūniha  wa bilādiha al-

qadīma waʾl šahīra, Cairo: Maṭbaʿit Dār al-Kūtūb waʾl waṯāʾiq al-qawmīya, 

2014. 
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  ،محفوظة بمتحف الوادي الجديد دراسة أثرية فنية لمجموعة من التحف الخشبية والعظمية محمد، عزة عبد المعطي عبدة
 م.2017، ربيع 6.، ع2.ـ، مجمجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية، بالخارجة

 MUḤAMMAD, ʿAZA ʿABD AL-MUʿAṬĪ ʿABDŪ, «Dirāsa aṯrīya fanīya limaǧmūʿa min al-tuḥf al-

ẖšbīya waʾl-ʿaẓmīya maḥfūẓa bi-matḥaf al-Wādī al-Ǧadīd biʾl-H̱āriǧa», Maǧalat 

al-ʿimāra waʾl-funūn wā’lʿulūm al-insānīya2, No.6, Rabīʿa 2017. 

  ،م.1994دار األمين،  :، القاهرةحريم ملوك مصر من محمد علي إلى فاروقالمحالوي، حنفي 

 AL-MAḤLĀWĪ, ḤANAFĪ, Ḥarīm Milūk Miṣr min Mūḥammad ʿAlī ila Fārūq, Cairo: Dār al-ʾAmīn, 

1994. 

  ،دار الكتاب الجديد، لبنان، د.ت. :بيروت ياقوت المستعصمي،المنجد، صالح الدين 

 AL-MUNǦID, SALĀḤ AL-DĪN, Yāqūt al-Mustʿṣmī, Beirut: Dār al-kitāb al-ǧadīd, d.t. 

 م( دراسة تاريخية لحياة 1345 -6هـ/746" مصحف نادر بخط عبد اهلل الصيرفي )توفي بعد ،منصور، نصار محمد
، 1.، ع6.ـ، مجالمجلة األردنية للتاريخ واآلثارالصيرفي وأبرز الجوانب الفنية ألسلوبه في خط النسخ"، 

 م.2012

 MANṢŪR, NAṢṢĀR MŪḤAMMAD,« Muṣḥaf nādir bi-ẖaṭ ʿAbdullah al-Ṣīrafī (D: 746A.H/6- 

1345A.D) Dirāsa tārīẖīya li-ḥīāṭ al-Sīrafī wa abraz al-ǧawānib al-fanīya liʾ-

aslūbuh fī ẖaṭ al-nasẖ», al-maǧala al-urdunīya liʾl-tārīẖ waʾl-aṯār 6, No.1, 2012. 

 ……………، "دراسة تحليلية للخصائص الفنية ألسلوبه في الخط  م(،1298هـ/698الخطاط ياقوت المستعصمي )ت
 م.2018، 2.، ع12.ـ، مجالمجلة األردنية للتاريخ واآلثار، "الريحاني

 ………………..,« al-H̱aṭāṭ Yāqūt al-Mustʿṣimī (D:698A.H/1298A.D), Dirāsa taḥlīlīya liʾlẖaṣāʾiṣ 

al-fanīya lʾaslūbih fī al-ẖaṭ al-rīḥānī», al-maǧala al-ʾurdunīya lil-tārīẖ wa’l-sṯār.12, 

No.2, 2018. 

  ،قسم الدراسات العليا في "، رسالة دكتوراةالكتاب المخطوط في العصر العثماني فن"مؤذن، عبد العزيز عبد الرحمن ،
هـ/ 1410جامعة أم القرى، مكة المكرمة،  /التاريخ والحضارة، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

 م.1989

 MUʾAḎIN, ʿABD AL-ʿAZĪZ ʿABD AL-RAḤMAN, «Fan al-kitāb al-maẖṭūṭ fī al-ʿaṣr al-ʿuṯmānī», 

Ph.D thesis, Department of Postgraduate Studies in History and Civilization, 

College of Sharia and Islamic Studies/ Umm Al-Qura University, Makkah Al-

Mukarramah, 1410A.H/ 1989A.D.  
  ،م.1987، الزهراء لإلعالم العربي :القاهرةأطلس تاريخ اإلسالم، مؤنس، حسين 

 MUʾNIS, ḤUSAYN, Aṭlsa tārīẖ al-islām, al-Zahrāʾ liʾl-iʿlām al-ʿarbī, Cairo, 1987. 

  ،م.1995-1415مكتبة مدبولي،  :، القاهرة25، صفحات من تاريخ مصرتاريخ دولة المماليك في مصرموير، وليم  

 MUIR, WILLIAM, Tārīẖ dūlat al-Mamālīk fī Miṣr, Ṣafaḥāt min tārīẖ Miṣr25, Cairo: Makatbat 

Madbūlī, 1415A.H-1995A.D. 

  ،ت. ، دار الفكر العربي، د.تاريخ الشعوب اإلسالميةنوار، عبد العزيز سليمان 

 NAWĀR, ʿABD AL-ʿAZĪZ SULAYMĀN, Tārīẖ al-šuʿūb al-Islāmīya, Dār al-Fikr al-ʿArbī, d.t. 

 المراجع الفارسية: :نياً ثا

 ،هـ.ش. 1317 چاپخانه گلبهار،   :، يزد، چاپ اول"تاريخ يزد "آيتی، عبد الحسين 

 AYATĪ, ʿABD AL- ḤUSAYN, Tārīẖ yazd, Ǧāb awal, yazd: ǧābẖāna gulbihār, 1317 h.š 
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  ،مجله پژوهش های باستان  "،زديمسجد جامع  یها بهيکت نينماد یو ارزشها یشناسييبايز "باستاني، كريم حاجى زاده
 . 192 -175هـ.ش،  1397 زيـي، پاايران، ، دوره هشتم، 18شماره ، شناسی ايران

 BĀSTĀNĪ, KARĪM HĀǦĪ ZĀDA,« Zībāyišnāsī wa Arzšhāy namādīn katība hāy masǧid ǧāmiʿa 

yazd», Iranian Journal of Archaeological Research 18, Dūrh huštIm, Iran , bāyiz 1397 h..š, 175 - 192  

  ،1384بخش اول، به کوشش ايرج افشار، انتشارات اساطير، تهران  3، جلد جامع مفيدیبافقی، محمد مفيد مستوفی 
 هـ.ش.

 BĀFQĪ, MUḤAMMAD MUFĪD MUSTAWFĪ, Ǧāmiʿa mufīdī, vol.3, No.1, Bih kūšš īraǧ afšār, Antšārāt 

asāṭīr, Tehran, 1384 h.š. 

  ،به کوشش حسين محبوبی اردکانی، جلد چهارم، أحوال وآثار خوشنويسان با نمونه هايی از خطوط خوشبيانی، مهدی ،
 هـ.ش. 1358انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 

 BYĀNĪ, MAHDĪ, Aḥwāl waʾaṯār ẖūšnwuiysān bā namūnh hāyi az ẖuṭūṭ ẖūš, bih kūšš ḥusīn 

maḥbūbī ardkānī, Vol. ǧhārm, intšārāt dānšgāh tahrān, tahrān, 1358 h..š. 
  ،دی 160کتاب ماه هنر، شماره  ۀ، مجلبررسی و معرفی تزيينات گچی بناهاي دوره تيموري شهر يزدحمزاوى، ياسر ،

 هـ.ش. 1390

 HAMZĀWI, YĀSIR, «Birrsī wa maʿrify taziyināt kaǧī banāhāī dūrh tīmūrī šahr yazd"», maǧalt 

kitāb māh hinr, šamārh 160, dī 1390 h..š 

  ،دوم، تابستان-، نامه بهارستان: سال ششم، شماره اولآثار خوشنويسی در دو مرقع سلطان يعقوبسه كى، يوشيفوسا-
 .12-11هـ.ش، دفتر  1385، 1384زمستان 

 SIH KAI,YŪŠĪFŪSIĀ, Aṯār ẖūšnuwysī dr dū marqʿ Sulṭān yʿaqūb, nāmh bahārastān: sāl šišm, 

šamārh aūl-dūm, tābstān-zamstān 1384, 1385 h..š, dftr 11-12  

 :المواقع اإللكترونية :ثالثاً 
- http://aftabeyazd.ir/?newsid=3765(Accessed: 10/3/2021) 

- https://www.alkatat.com(Accessed: 21/8/2021)  

- https://ar.m.wikipedia.org/wiki/أحمد_قره_حصاري?hcb=1(Accessed: 21/8/2021) 

- https://majles.alukah.net/t150260-(Accessed: 21/8/2021) 

 

 
 
 

 

 

 

http://aftabeyazd.ir/?newsid=3765(Accessed:%2010/3/2021)
https://www.alkatat.com/
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/أحمد_قره_حصاري?hcb=1
https://majles.alukah.net/t150260-
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 األشكال

 
 .عمل الباحث ©( تفريغ جلدة المصحف1شكل )   

 
 .عمل الباحث ©من فاتحة المخطوط  اليمنى صفحةلتفريغ ل( 2)شكل
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 الباحث.عمل  ©حة المخطوط تفريغ للصفحة اليسرى من فات( 3)شكل

 
 عمل الباحث.©تفريغ إلحدى صفحات سورة البقرة ( 4)شكل
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 .عمل الباحث ©تفريغ إلحدى صفحات سورة البقرة ( 5)شكل

 
 عمل الباحث ©تفريغ لخاتمة المخطوط ( 6)شكل
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   الشكل الرقم

 (7شكل )

 

 
 (8 شكل)

 

 

 

 

  (9 شكل)

 

 

 (10 شكل)

 

 (11 شكل)

 

 (12 شكل)
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 (13شكل )

   

 (14 شكل)

 

 (15 شكل)

 

 (16شكل )

 

 (17شكل )

 

 (18شكل )

 

 (19شكل )

 

 (20شكل )

 

 (21شكل )
 

 (22 شكل)
 

 (23شكل )
 

 (24شكل )
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 (25شكل)

 

 (26شكل )

 

 (27شكل )
 

 (28شكل )

 

 (29 شكل)

 

 (30شكل )

 

 (31شكل )

 

 (32شكل )

 

 (33 شكل)

 

 (34شكل )

 

 (35شكل )
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 (36شكل )

 

 (37شكل )
 

 (38شكل )

 

 (39شكل )

 

 (40شكل )

 

 (41شكل )

ختم بتوقيع 
السيدة جشم 
افت خانم 
بفاتحة 
  المخطوط

 

 
 (42شكل )

 
اإلعجام في 
مصحف 

 دراسةال

 (43شكل )
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 اللوحات

 
 (2357محفوظة في المكتبة المركزية للمخطوطات اإلسالمية في السيدة زينب بالقاهرة، تحت رقم ) ،( جلدة المصحف1لوحة )

 ألول مرةتنشر 

 
  (2357محفوظة في المكتبة المركزية للمخطوطات اإلسالمية في السيدة زينب بالقاهرة، تحت رقم ) ،فاتحة المخطوط (2لوحة )

 ألول مرة تنشر
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  (2357محفوظة في المكتبة المركزية للمخطوطات اإلسالمية في السيدة زينب بالقاهرة، تحت رقم )، ( صفحتا البداية3لوحة )

 تنشر ألول مرة

 

  (2357محفوظة في المكتبة المركزية للمخطوطات اإلسالمية في السيدة زينب بالقاهرة، تحت رقم )، ( سورة البقرة4لوحة )
 ول مرة تنشر أل
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محفوظة في المكتبة المركزية للمخطوطات اإلسالمية في السيدة زينب بالقاهرة، تحت رقم  ،( من سورة المعارج5لوحة )
 تنشر ألول مرة (2357)

 

  (2357محفوظة في المكتبة المركزية للمخطوطات اإلسالمية في السيدة زينب بالقاهرة، تحت رقم ) ،( من سورة هود6لوحة )
 ول مرةتنشر أل
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، محفوظة في المكتبة المركزية للمخطوطات اإلسالمية في السيدة زينب بالقاهرة، تحت رقم ( من سورة آل عمران7لوحة )
 تنشر ألول مرة  (2357)

 

، محفوظة في المكتبة المركزية للمخطوطات اإلسالمية في السيدة زينب بالقاهرة، تحت رقم ( من سورة الحجر8لوحة )
 ر ألول مرةتنش  (2357)



   م(2022) 1العدد23املجلد العرب لآلثاريين العام االتحاد مجلة

 

487 | DOI 10.21608/jguaa.2022.84263.1193 أماني محمد طلعت إبراهيم خلف 

 

 

، محفوظة في المكتبة المركزية للمخطوطات اإلسالمية في السيدة زينب بالقاهرة، تحت رقم ( من سورة الشعراء9لوحة )
 تنشر ألول مرة (2357)

 

   (2357، محفوظة في المكتبة المركزية للمخطوطات اإلسالمية في السيدة زينب بالقاهرة، تحت رقم )( سورة المائدة10لوحة )
 نشر ألول مرة ت
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، محفوظة في المكتبة المركزية ( من سورة البقرة11 لوحة)
للمخطوطات اإلسالمية في السيدة زينب بالقاهرة، تحت رقم 

 تنشر ألول مرة  (2357)

، محفوظة في المكتبة ( من سورة آل عمران12لوحة )
المركزية للمخطوطات اإلسالمية في السيدة زينب بالقاهرة، 

 تنشر ألول مرة  (2357تحت رقم )

  
، محفوظة في المكتبة المركزية ( من سورة النساء13لوحة )

للمخطوطات اإلسالمية في السيدة زينب بالقاهرة، تحت رقم 
 تنشر ألول مرة( 2357)

، محفوظة في المكتبة المركزية ( من سورة المائدة14لوحة )
رقم  للمخطوطات اإلسالمية في السيدة زينب بالقاهرة، تحت

 تنشر ألول مرة (2357)
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، محفوظة في المكتبة المركزية للمخطوطات اإلسالمية في السيدة زينب بالقاهرة، تحت رقم ( من سورة االنعام15 لوحة)
  تنشر ألول مرة( 2357)

 

، تحت رقم ، محفوظة في المكتبة المركزية للمخطوطات اإلسالمية في السيدة زينب بالقاهرة( من سورة التوبة16 لوحة)
 تنشر ألول مرة( 2357)
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، محفوظة في المكتبة المركزية للمخطوطات اإلسالمية في السيدة زينب بالقاهرة، تحت رقم ( من سورة النحل17لوحة )

  تنشر ألول مرة (2357)

 

هرة، تحت رقم ، محفوظة في المكتبة المركزية للمخطوطات اإلسالمية في السيدة زينب بالقا( من سورة اإلسراء18لوحة )
 تنشر ألول مرة (2357)
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، محفوظة في المكتبة المركزية للمخطوطات اإلسالمية في السيدة زينب بالقاهرة، تحت رقم ( سورتي سبأ وفاطر19لوحة )
 تنشر ألول مرة (2357)

 

  (2357لقاهرة، تحت رقم )محفوظة في المكتبة المركزية للمخطوطات اإلسالمية في السيدة زينب با، ( من سورة الرحمن20لوحة )
 ول مرةتنشر أل
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، محفوظة في المكتبة المركزية للمخطوطات اإلسالمية في السيدة زينب بالقاهرة، تحت رقم ( خاتمة المخطوط21لوحة )
 تنشر ألول مرة ( 2357)

 

 م(1320هـ/720( صفحتا البداية لمخطوط مصحف بخط عبد اهلل الصيرفي، مؤرخ بسنة )22لوحة )

 101، مصحف نادر، منصور
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 م(1320هـ/720( صفحة من مخطوط مصحف عبد اهلل الصيرفي، مؤرخ بسنة )23لوحة )

 102، مصحف نادرمنصور، 

 
(، مؤرخ بسنة 22عثمانية برقم ) ( صفحتا البداية من مخطوط مصحف لياقوت المستعصمي، محفوظ بمكتبة نور24لوحة )

 م(1294هـ/694)

https://majles.alukah.net/t150260/) Accessed August ,2021 

https://majles.alukah.net/t150260/)
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 494   ( 495-439) |دراسة أثرية فنية ملخطوط مصحف 
 

 

 ( صفحة البداية من مخطوط مصحف شريف للخطاط أحمد قره حصاري، محفوظ بمتحف طوبقابوسراي بإستانبول25لوحة )

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/أحمد_قره_حصاري?hcb=1 (Accessed August ,2021):  

 

 م(1682هـ/1094( صفحة البداية من مصحف شريف بخط الحافظ عثمان، مؤرخ بسنة )26لوحة )

https://www.alkatat.com (Accessed August ,2021) :  

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/أحمد_قره_حصاري?hcb=1
https://www.alkatat.comنقلاً
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495 | DOI 10.21608/jguaa.2022.84263.1193 أماني محمد طلعت إبراهيم خلف 

 

 

 م(1699هـ/1111( صفحتا البداية من مصحف شريف لمحمد جلبي، مؤرخ بسنة )27لوحة )

 (19لوحة  )نقاًل عن: الغول، مجموعة المصاحف،

 


