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 ملخص:ال

سخة مصحف مصحف مخطوط محفوظ في أحد مساجد قري صعيد مصر وهو نتناولت هذه الدراسة نشر ودراسة  
م، وهي من النسخ المخطوطة على الرغم  19القرن  فترة نهايةجامع المشهد ببرديس بسوهاج كنموذج لمصاحف القري خالل 

كانت قد عرفت قبل تلك الفترة ولكن حرص الناسخ على بذل الجهد في نسخ المصحف )الشريف( من أن طباعة المصحف 
 وس المسلمين.بخط اليد تعكس قدسية المخطوط وأهميته في نف

وهو )الشريف( وحرص واقف المصحف  ،م1892هـ/1309شوال ووقفت الدراسة على تاريخ نسخ المصحف وهو 
واستعرضت أنواع الخطوط المستخدمة في نسخ على تحديد وقفه على جامع المشهد ببرديس،  الشيخ حسن محمد أبوالسعود

لسمات والخصائص الصناعية والفنية المستخدمة في اخراج وهي خط النسخ وخط الثلث، كذلك ا)الشريف( مخطوط المصحف 
المحورة مع استخدام طريقة الضغط في  هذه النسخة، والتي دارت حول األشكال الهندسية البسيطة وبعض العناصر النباتية

شريفا   صحفا  نشر مكان أهمها هو .وتوصلت الدارسة لمجموعة من النتائج )الشريف( تنفيذ األشكال الهندسية بجلدة المصحف
 هو وأن من قام بوقفه ،م1892هـ/1309شوال  )الشريف( المصحف نسخ هذاإلى تاريخ  الدراسةتوصلت كما ة، ألول مر كامال  

ر أو االبدال، خال من أخطاء التكرا)الشريف( إلى أن هذا المصحف كذلك توصلت الدراسة و ، الشيخ حسن محمد أبوالسعود
روح وطبيعة المكان الذي تعبيرها عن  هذه النسخةوأظهرت دراسة ، عادة كتابتها بالهوامشوعالج النقاش أخطاء النسيان بإ

 األساليب الصناعية والزخرفية المستخدمة.سواء في  تهابه وبساط تنسخ

 :دالةالكلمات ال

 سوهاج ؛برديس ؛المشهد ؛جامع ؛مصحف ؛مخطوط
Abstract: 

This study dealt with the publication and study of a Qur’an manuscript preserved in one 

of the mosques of the villages of Upper Egypt, which is the copy of al-Mushaf of al-Mashhad 

Mosque in Bardis, Sohag, as a model for Qur’anic manuscripts during the period of the end of 

the 19th century AD. It is one of the manuscript copies even though the printing of the Qur’an 
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was known before that period, but the copyist's keenness to make an effort to copy the Qur'an 

by hand reflects the sanctity of the manuscript and its importance in the hearts of Muslims. 

The study focused on the history of copying the Qur’an, which is Shawwal 1309 AH / 

1892 AD, and the endowment of the Qur’an. Sheikh Hassan Muhammad Abu al-Saud was keen 

on specifying his endowment on al-Mashhad Mosque in Bardis and reviewed the types of fonts 

used in copying the manuscript of the Qur’an, which are the Naskh font and the Thuluth font. 

The article focuses as well on the industrial and technical features and characteristics used. The 

production of this copy revolved around simple geometric shapes and some modified plant 

elements with the use of the method of pressure in the implementation of geometric shapes in 

the binding of the Qur’an. 

The study concluded a number of results; the most important of which was the 

publication of a complete Holy Qur’an for the first time. The study also found the date of this 

copy of the Qur’an in Shawwal 1309 AH / 1892 AD, and that the one that made it was Sheikh 

Hassan Muhammad Abu al-Saud. The study also concluded that this Qur’an was free of errors. 

The discussion addressed the errors of forgetting, repetition or substitution, by rewriting it in 

the margins, and the study of this copy showed its expression of the spirit and nature of the 

place in which it was copied and its simplicity, both in the industrial and decorative methods 

used. 
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  :مقدمةال

 وحتى () سيدنا محمدعلى منذ تنزيله نفوس المسلمين  فيبمكانة كبيرة  ونسخه تمتع القرآن الكريم
الذي نزل به جبريل عليه  ،()كالم اهلل  فهو، يرث اهلل األرض ومن عليها حتىيومنا هذا وسيظل كذلك 

وعالقاتهم باألمم  ة المسلمين،االدستور الذي ينظم حيهو ، و ()السالم أمين الوحي على الرسول محمد 
منذ البداية على تدقيق ومراجعة كتابة القرآن بنفسه وشدد على المواضع  ()، وقد حرص الرسول 1األخرى

 .3بتحسين خط كتابة القرآن ()كما اهتم الرسول  ،2في كل سورة)القرآنية الكريمة( التي تكتب به اآليات 

 

 

 

  
                                                           

 .63-62، م1939مكتبة الهالل،  :القاهرة، تاريخ الخط العربي وآدابه ،كي الخطاطمحمد طاهر بن عبد القادر المالكردي،  1
2

دار الكتب  :، تحقيق محمد على سمك، بيروتالنكت على مقدمة ابن الصالح، أبي عبد اهلل محمد بن بهاد ،الزركشي 
 .355م، 2004العلمية، 

عالم التراث للطباعة : بيروت ،1.ـ، جموسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف، أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني، زغلول 3
 .396 م،1989والنشر، 

https://www.google.com.eg/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84%D8%8C+%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%22
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 هفجمع وجمعه ونسخه، ميفي االهتمام بالقرآن الكر ( )الرسول على نهج  الراشدين وسار الخلفاء
 عبر العصور (الشريف)المصحف استمر نسخ وقد ، 5)) بن عفان عثمان ونسخه، ))4 أبوبكر الصديق

اإلسالمية في كافة األمصار، وأصبح هناك ما يميز كل حقبة أو عصر من سمات تختلف باختالف المكان 
 والزمان.  

القديمة، والتي  ة(الشريف)ساجد مدن وقري مصر بنسخ من مخطوطات المصاحف تزخر بعض مو 
شكل مع مجموعة المصاحف المحفوظة في المتاحف والمكتبات العالمية والمحلية رصيدا  كبيرا  لفنون ت  

المصحف المخطوط، والتي ال تزال تحتاج إلى الكثير من الدراسات المتخصصة والتي تساهم في ابراز ما 
 به هذه النسخ المخطوطة من خصائص فنية وطرق صناعية مختلفة. تمتاز

ومن األمور الجديرة بالمالحظة أن هذه النسخة من المصحف مخطوطة وتم نسخها باليد على الرغم 
كانت قد عرفت قبل تلك الفترة ولكن حرص الواقف والناسخ على بذل  (الشريف)من أن طباعة المصحف 
 بخط اليد تعكس قدسية المخطوط وأهميته في نفوس المسلمين. (يفالشر )الجهد في نسخ المصحف 

لعهد الخديوي عباس حلمي مخطوط ألول مرة يرجع  (شريف)تهدف الدراسة إلى نشر مصحف و 
ظهار سماته التي تعبر عن روح وخصائص المصاحف المخطوطة في تلك الفترة بشكل عام، وعن الثاني ، وا 

تاريخ هذه النسخة، والوقوف على  على، إضافة الى التعرف روح مصاحف قري صعيد مصر بشكل خاص
التعرف على أنواع الخطوط المستخدمة بها، وهل تضمنت هذه واسم الواقف وشرط وقفه، وكذلك ، تهاحال

، ومقارنة هذه النسخة مع النسخ لتعرف على الخطاط الذي نفذ هذه النسخةمحاولة او  ؟النسخة أخطاء امالئية
هذه أن ، وبالرغم من بساطة النسخة محل الدراسة إال ( السابقة والمعاصرة لها بقدر اإلمكانالرسمية )الفاخرة

 المنفذةالعناصر الفنية البسيطة المصدر الذي استقى منه الناسخ ما هو تساؤل حول  تطرحقد طة نفسها االبس
 ؟بصفحتا البداية

وحتي القرن  2الممتدة من القرن  المؤرخة في الفترات التاريخيةالمخطوطة نالت دراسة المصاحف و 
ولم تنل المصاحف المخطوطة المتأخرة ال سيما المؤرخة ، الباحثين المسلمين وغير المسلمين اهتمامهـ 11

م حقها من الدراسة، وان كانت هناك بعض الدراسات التي تمت على نماذج من 19-18هـ/13-12بالقرن 
                                                           

، وزارة الثقافة واإلعالم العراقية، مجلة المورد، "موازنة بين رسم المصحف والنقوش العربية القديمة"غانم قدوري، الحمد،  4
مكتبة الدار العربية  :، القاهرة1.، طنشأته وتطوره –عربي الخط ال ،األلوسي، عادل؛ 29م، 1986، 4ع.، 1ـ.بغداد، مج
 .62، م2008للكتاب، 

إلى  الكتابة العربية من النقوشصالح بن إبراهيم،  ،الحسن؛ 31-30،موازنة بين رسم المصحف والنقوش العربيةحمد، ال5 
 .64بي، العر الخط األلوسي، ؛ 60 م،2003دار الفيصل الثقافية،  :، الرياضالمخطوطالكتاب 
الخط العربي نشأته ي، وس؛ عادل األل60،الكتابة العربية من النقوش إلى الكتاب المخطوطصالح بن إبراهيم،  ،الحسن
 .64،وتطوره
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 "المخطوط الديني في مصر والمغربالدراسة المعنونة بـ:  لمصاحف تلك الفترة والتي منها على سبيل المثا
، والتي تناولت 6"دراسة فنية مقارنة –فى القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين خطوطه وفنونه 

 مجموعة"والدراسة المعنونة بـ: الهجري بمصر والمغرب وخطوطه وفنونه،  13-12مصاحف القرنين 
والتي تناولت "7 المكرمة بمكة القرى أم بجامعة المركزية بالمكتبة المحفوظة والمغربية التركية المصاحف

دراسة ونشر مجموعة مصاحف محفوظة بالمكتبة المركزية بجامعة أم القرى ترجع للعصر العثماني والقرن 
 بالمكتبة محفوظة "منشورة غير مصاحف خطاطي على جديدة "أضواءوأيضا  الدراسة المعنونة بـ: م، 19
م( 1883-1765هـ/1301-1179)بسنوات  ومؤرخة بالقاهرة زينب بالسيدة للمخطوطات اإلسالمية مركزيةال

، والتي تناولت دراسة خطاطي المصاحف هذه الفترة المتأخرة من التاريخ اإلسالمي، وكذلك 8"فنية دراسة آثرية
مؤرخ بسنة  من صعيد مصر (شريف)لمصحف ونشر  دراسة أثرية فنيةالدراسة المعنونة بـ: "

في فترة زمنية قريبة من  شعبي حيث تناولت مصحف ،، وهى من الدراسات المهمة9"م1870هـ/1287
ويرجع أهمية هذه الدراسة أيضا  لقلة الدراسات التي  حيز جغرافي قريب منه، فيو المصحف موضوع الدراسة، 

لمقارن مع نسخ المصاحف ا المنهج الوصفي التحليلي وقد اتبعت الدراسةتعرضت للمصاحف الشعبية، 
 .(الشريف)هذه النسخة من المصحف المعاصرة ل

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

فى القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين خطوطه  المخطوط الديني في مصر والمغرب، "، تامر مختار محمدأحمد 6
 م.2011كلية اآلداب/ جامعة حلوان،  ،غير منشورة رسالة دكتوراه ،"دراسة فنية مقارنة –وفنونه 

 بمكة القرى أم بجامعة المركزية بالمكتبة المحفوظة والمغربية التركية المصاحف مجموعة" ،محمد محمد فراج محمد ،الغول 7
 .136، 132لوحة  م،2014 القاهرة، جامعة /اآلثار كلية ،ماجستير رسالة مخطوطة ،"المكرمة

 للمخطوطات اإلسالمية المركزية بالمكتبة محفوظة منشورة غير مصاحف خطاطي على جديدة أضواء" ،طلعت، أماني محمد 8
 البردية الدراسات مركز مجلة ،"فنية م( دراسة آثرية1883-1765هـ /1301-1179بسنوات ) ومؤرخة بالقاهرة زينب بالسيدة
 .م2018 ،35ـ.مج ،والنقوش

لمصحف شريف من صعيد مصر مؤرخ بسنة ونشر  دراسة أثرية فنية"بدوي الخضري،  الخضري، عالء الدين 9
 م. 2021، 2ع.، 22ـ.، مجمجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب، "م1870هـ/1287
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 التعريف بنسخة المصحف: .1

  مصحف شريف 10ربعةنوع المخطوط: 

  11جامع المشهدمكان الحفظ: 

 .بصعيد مصر 14سوهاجبمحافظة  13التابعة لمركز البلينا (3، لوحة 2-1)شكل 12برديسقرية ب

 أصليةالجلدة: 

 يوجدال اسم الناسخ: 

 (3، لوحة 2-1)شكل  هـ1309شوال تاريخ النسخ: 

 (3، لوحة 2-1)شكل 15الشيخ حسن محمد أبوالسعود :اسم الواقف
 

 
                                                           

10
دار الفكر : ربعة: هي القرآن الكريم المجزأ محمد أحمد دهمان، معجم األلفاظ التاريخية في العصر المملوكي، بيروت 

 .82م، 1990ر، المعاص

بالبحث في المصادر التاريخية المعاصرة لم أتمكن من الحصول على معلومات وافية عن المسجد وتاريخ انشاءه، وعن سبب  11
رأى في منامه الرسول صلى اهلل عليه هذا المسجد تسميته بالمشهد، وذكر بعض كبار السن القاطنين حول الجامع أن منشئ 

هـ 14هـ وبدايات القرن 13وهم ببناء هذا المسجد، ويمكن تأريخ هذه المسجد بنهايات القرن  وسلم بهذا الموضع، فاستيقظ
هـ/ 1278)هذه القرية سواء مسجد حميد بك أبوستيت مع المساجد األثرية بمسجد مقارنة الوحدات والعناصر المعمارية للب

، المسح األثري لمحافظة سوهاج عوض محمدعوض االمام،  :. للمزيد ينظرم(1890هـ/1308) أو مسجد اللبيديم( 1861
عمال المؤتمر العالمى الرابع لمدونة اآلثار العثمانية حول التأثيرات األوربية على أ ،يكشف عن مسجدين أثريين ببلدة برديس
 .35 -13م، 2001، ، مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلوماتالعمارة العثمانية وآليات الحفظ والترميم

قرية صغيرة بصعيد مصر، وهي من كورة قوص، تقع غرب النيل، وكانت تعرف برزازا، وجعلت قاعدة لقسم برديس برديس:  12
، 1 ـ.مج، م1977دار صادر،  :بيروت ،معجم البلدان ،الحموي اهلل ياقوتشهاب الدين أبى عبد ، الحموي م1829هـ/1245
، م1994للكتاب، العامة المصرية الهيئة: القاهرة ،4.ـج الثاني، القسم ،المصرية للبالد الجغرافى القاموس محمد، رمزى، ؛378
98-99. 
13

م، وتأسس 1886حدى المدن القديمة، التي تقع غرب النيل، وكانت تتبع قسم برديس، وأصحبت مقر للقسم عام االبلينا:  
، القاهرة، 9 ـ، جالقديمة والمشهورةوبالدها الخطط الجديدة لمصر القاهرة ومدنها مبارك، علي باشا،  م.1890قسم البلينا عام 

 .97-96، 4.ـ، ج2، القسم القاموس الجغرافي؛ محمد رمزي، 82 ،هـ1305المطبعة الكبرى األميرية، 
م، وأطلق عليه 1829سوهاج: مدينة نيلية جنوب أسيوط، تتبع قرية اخميم، وكانت تنطق قديما سوهاى، وأصبح قسم عام  14

 .18 ،4.ـج، 2القسم ، القاموس الجغرافيرمزي،  م. للمزيد ينظر 1890مركز عام 

دليل وادى النيل لعامى إبراهيم، عبدالمسيح،  .هو أحد كبار تجار ومالك مديرية جرجا عامة، وبرديس خاصة في حياته 15
 .33م، 1892 القاهرة، ،م 1891-1892
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  1616 & 22قياس الجلدة: 

 (1لوحة )  17مجلد 30عدد المجلدات: 

 664عدد صفحات كامل المخطوط: 

 صفحة غير مرقمة. 22-20تراوح بين  :عدد صفحات الجزء

 16 & 22 قياس الورقة:

 كلمات في السطر. 9-6: المسطرة

 18(17 - 11) في الصفحات: عدد األسطر

  
في بداية )الشريف( نص وقف المصحف تفريغ  (1شكل )

 عمل الباحث ©  الجزء األول
بداية الجزء الخامس  في)الشريف(  نص وقف المصحف (2شكل)

 عمل الباحث © والعشرون

                                                           
16

، فالقياس 2 -3تي الطول بما يساوييعتبر هذا القياس قريب من النسبة الفاضلة لجمال المستطيل وهي أن العرض ثل 
سم كان سيصبح في تعداد النسبة الفاضلة للمستطيل، وهذا الغفل عن  22سم بدال  عن  24الطولي لهذا المصحف إذا زاد إلى 

. الخط وتتماشي مع الروح العامة للمصحف موضوع الدراسة المعايير والنسب الدقيقة تعتبر من سمات المصاحف غير الرسمية
 .126 م،1986، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية: الرياضي من خالل المخطوطات، العرب

منذ القدم، وربما يرجع ذلك إلى تقليل الحمل أو الثقل، أو االستفادة  أو أكثر من مجلد مجلد 30عرف تقسيم المصاحف إلى  17
مجلد ربعة  30تي نفذت بها التجزئة أو التقسيم إلى ال من قراءة عدد أشخاص أكثر في نسخة مصحف واحدة، ومن النماذج

مصحف ؛ وبال187 ،تاريخ الخط العربي وآدابه الكردي،م؛ 1309–1294هـ/709-693قالوونمصحف الناصر محمد بن 
الحسين، ومؤرخ  في األصل في مكتبة مسجد األمام ، وكان محفوظ2213محفوظ بمكتبة المخطوطات المركزية بالقاهرة برقم 

 14الربعة التركية الشريفة رقم ونفذت هذه التجزئة أو التقسيم ب؛ 49لوحة ، المخطوط الديني، أحمد م؛1867/هـ1284بعام 
: 261بمكتبة الملك عبداهلل عبدالعزيز الجامعية بجامعة أم القري بمكة ويحمل رقم تسجيل ) ةم( والمحفوظ19-18هـ/12-13)

 .136، 132لوحة  ،ربيةوالمغ التركية المصاحف جموعةم ،الغول ؛(283
18

سطر، وهو ما يتماشى مع الروح الشعبية لهذا  15تخلى الناسخ عن النسبة الفاضلة في عدد أسطر الطراز العمودي زهو  
 .126الخط العربي من خالل المخطوطات، غير الرسمي أو غير الفاخر. المصحف 
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 (4، لوحة 4)شكل  (متنثلث في العناوين، ونسخ في النوع الخط: )

 في بعض االهتراءات في بعض أطراف أجزاءه. االجيدة  الحالة:

 ر.اللون األصف ابيض مائل الى ورقاستخدم : المصحف 19ورق

والمداد األحمر لكتابة اسم السورة وموضع نزولها )القرآنية الكريمة( : المداد األسود لكتابة اآليات لون المداد
 وعدد آياتها.

 664 ويتكون من سميك، أحمر داكنجزء ، غلف كل جزء بغالف ن يثالث مكون من (لشريفا) المصحف
 ورقاستخدم صفحة، و  22 -20، تراوح عدد صفحات الجزء الواحد بين 20صفحة وفقا  للطراز العمودي

 بخط أسود، بمداد (الشريف) المصحف في)القرآنية الكريمة(  اآليات نسختو ر، اللون األصف ابيض مائل الى

على ( الشريف)واشتمل المصحف  النسخ، لخط العربي الخط ميزان على الناسخ َيِسر ولم متقن، غير نسخ
موضوع الدراسة  (الشريف)بالمصحف وجاءت الكلمات الخاتمة، صفحتي افتتاحية، وخال من  صفحتي

  .األسودمداد اللون بنفس المصحف  فيمشكولة ومعجمة وجاء التشكيل 
بدايات األحزاب وأجزاء  كما كتبت، أحمر مدادب وموضع نزولها وعدد آياتهااسم السورة  وقد كتب

، كما كتب الكلمة التي يبدأ بها في الصفحة التالية بأقصى الهامش في األحمر بالمداد (الشريف)المصحف 
التي كانت تسقط عن الناسخ ويعاد  ، وأيضا  الكلمات والعباراتأسفل يسار كل صفحة بمداد أسود داكن

 صفحات األجزاء. بإطارات ابتهاكت

من أي زخرفة،  (الشريف)وكذلك خلت الهوامش في المصحف  زخرفة أيوقد خلت الصفحات من 
، وجاء اإلطار الخارجي (الشريف)واقتصر األمر على تنفيذ إطار مزدوج بلون أحمر في معظم المصحف
خلت بعض الصفحات من اإلطار،  بلون أزرق اللون، والداخلي بلون أحمر اللون في بعض الصفحات، كما

أشكال هندسية يغلب عليها الشكل المستطيل،  الصفحاتكما خلت من مواضع السجود، وأخذت إطارات 
  شكل مثلث في بعض األحيان.  اإلطارومنها السداسي والثماني، وقد أخذت نهايات 

اء االمالئية خطاألها من وخلو )القرآنية الكريمة( دقة اآليات  (الشريف)المصحف  فيبالتدقيق تبين و 
 بكتابة الكلمات بالهوامش الجانبية. النسيان عالجكما ، والنحوية

                                                           
19
م والذي يصعب 8هـ/2بالكاغد، وحل محل الرق في القرن  م، وعرف أيضا   7هـ /1م المسلمون الورق في القرن دالورق: استخ 

-477م، 1928القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية،  ،2.جـ ،في صناعة االنشا صبح االعشىمعه التزيف. القلقشندى، 
ف المصح؛ مرزوق، محمد، 32 م،1979القاهرة: دار النهضة العربية،  ،مدخل الى اآلثار اإلسالمية؛ الباشا، حسن، 478

  .28 م،1975القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ،دراسة تاريخية فنية الشريف
الفن "بالفورمة  مؤرخيويعرف عند  ،أن ارتفاعه أطول من عرضهب الطراز العمودي: أكثر طرز المصاحف انتشارا ، يتميز 20

 ؛ 62-61، المصحف الشريفحمد، مرزوق، م للمزيد ينظر ؛السفينىفعرف ب األفقيالمصحف أما طرز الفرنسية"، 
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 الدراسة الوصفية: .2

 :(2-1لوحة  ،3)شكل  غالف المصحف وجلدته من الخارج.1.2

 مقاسها، سميكأحمر داكن ها وجلدة لونجزء ، غلف كل جزء بغالف  نيثالثمن  (الشريف)المصحف يتكون 
شكل مستطيل بداخله  (الشريف) جلدة المصحف خذتاو ، سم 1.1 & 22 مقاسه والكعب م،س 16 & 22

ل اشكأكون أربعة  مستطيل أصغر منه تنطلق من نواصيه خطوط مستقيمة تتصل بزوايا المستطيل الخارجي
 ، ث بت بالقسم العلوي للغالف حلية ورقية تأخذغير متساوي االضالع تحيط بالمستطيل الداخلي ةمستطيل

شكل لوزي باللون الذهبي بطريقة الضغط كتب عليها رقم الجزء بالحروف اسم الجزء بمداد أسود داكن، كما 
، ويتشابه مع الربعة التركية الشريفة رقم (2-1لوحة  ،3)شكل بمداد أحمر  21الهنديةكتب رقم الجزء االرقام 

الجامعية بجامعة أم القري بمكة والمحفوظ بمكتبة الملك عبداهلل عبدالعزيز م( 19-18هـ/ 12-13) 14
( والذي جلد كل جزء بجلدة )غالف( أخذت لون أحمر داكن كل وثبت على 283: 261ويحمل رقم تسجيل )

كل منهم شكل هندسي معين كتب به باللغة التركية العثمانية اسم الجزء مثل الجز برنجى بمعني الجزء األول 

 22 الكتابة التركية العثمانية  الجزء باألرقام الهندية أعلى  كما كتب رقم

 

 

 

 

 

 

 
 .عمل الباحث© ( تفريغ لجلدة المصحف محل الدراسة3شكل )

والقريبة منها في الفترة المعاصرة لهذه النسخة غلفة االعن غيره فمن المعتاد أن تأخذ  إطارتميز 
لعثماني تأخذ شكل بخارية ، فنجد أغلب أغلفة المصاحف الرسمية أو الفاخرة بالعصر اشكل بخاريةجغرافيا  

                                                           

 9-8-7-6-5-4-3-2-1-0وترسم هذه األرقام حاليا  بهذا الشكل ،تسمى باألرقام الغبارية والهندية الهندية:األرقام 21 
، "اإلفرنجيةاألرقام العربية واألرقام "هزاع بن عيد، ، الشمرى :لالستزادة انظر، من اليمين إلى اليسار العربيوتكتب مسايرة للقلم 
   436، م1998، 19ـ.مج، مجلة عالم الكتب

 .136، 132لوحة  ،والمغربية التركية المصاحف مجموعة ،الغول 22
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هـ/ 1139مؤرخة بسنة المحفوظ بمكتبة المخطوطات المركزية بالقاهرة  (الشريف)غالف المصحف مثل 
المحفوظ بمكتبة المخطوطات المركزية  (الشريف)وبغالف المصحف ، 227123والمحفوظة برقم م 1727
أغلب أغلفة المصاحف الرسمية  ، وأخذت223824والمحفوظة برقم م 1765هـ/1179مؤرخة بسنة بالقاهرة 

المحفوظ بمكتبة  (الشريف)غالف المصحف أو الفاخرة بالقرن التاسع عشر الميالدي شكل بخارية مثل 
وبغالف مصحف  ،22525والمحفوظة برقم م 1805هـ/ 1254مؤرخة بسنة المخطوطات المركزية بالقاهرة 

ومن نماذج أغلفة مصاحف ، 2326ة برقم محفوظ بدار الكتب المصريم 1866/هـ1283مؤرخ بعام  (شريف)
عبد  يعبد الباقمصحف بالقرن التاسع عشر الميالدي التي أخذت كل بخارية غالف  قري صعيد مصر

 .27م1870هـ/1287ي حمادبنجع  مالمنع

 :(3، لوحة 4) شكل  "28" صفحتا البداية )السرلوح(فاتحة المصحف.2.2

ــم يســتخدم تــذهيب، لتعبــر عــن روح البيئــة و بســاطة الاتســمت ب البدايــة وهمــا متقابلتــان، يصــفحتتمثــل  ل
اتبـع وقـد  القروية الصعيدية بخالف المصاحف الرسـمية أو الفـاخرة خـالل نفـس الفتـرة أو الفتـرات القريبـة منهـا،

ومــن نمــاذج صــفحتا البدايــة بالمصــاحف الرســمية أو الفــاخرة  البدايــة الشــكل المســتطيل، يلصــفحت الشــكل العــام
هــــ/ 1101المـــؤرخ بعـــام  (الشـــريف) المصـــحف بـــدايتهمصـــفحتا التـــي ذهبـــت ولونـــت مـــاني العصـــر العثخـــالل 
 (الشــريف)، وصــفحتا البدايــة بالمصــحف 1805829م والمحفــوظ بمتحــف الفــن اإلســالمي بالقــاهرة بــرقم 1690

 (الشــريف)، والمصــحف 49030والمحفــوظ بمتحــف قصــر المنيــل بســجل رقــم م 1720هـــ/1132المــؤرخ بعــام 
، والمصــــحف 1808031م والمحفــــوظ بمتحــــف الفــــن اإلســــالمي بالقــــاهرة بــــرقم 1726هـــــ/1138المــــؤرخ بعــــام 

والمحفوظــة بــرقم م 1727هـــ/1139مؤرخــة بســنة المحفــوظ بمكتبــة المخطوطــات المركزيــة بالقــاهرة  (الشــريف)
                                                           

23
 .1لوحة ، المخطوط الديني، أحمد 

24
 .10لوحة ، المخطوط الديني، أحمد 

 .27لوحة ، المخطوط الديني، أحمد 25

26
 .99لوحة ، المخطوط الديني، أحمد 

 .485-484، "لمصحف شريف من صعيد ونشر دراسة أثرية فنية"، الخضري 27

 صفحة تعني ولوح ورئيس رأس تعني سر اإلسالمي، الكتاب فنون في فني كمصطلح استخدمت مركبة فارسية كلمة :سرلوح 28
 األولي الصفحتين تعني االصطالح وفي الشريفة، والمصاحف المخطوطات في األولي أو الرئيسية الصفحة تعني سرلوح أن أي

: دار العلم بيروت ،2، ط." طالئي فرهنج"  عربي – فارسي الذهبي المعجم محمد، التونجي، .الشريف المصحف من والثانية
 لبنانمكتبة بيروت:  ،والخطاطين العربى الخط مصطلحات معجم عفيف، البهنسى، ؛345-338 ،م1980 للماليين،
 .73، م1995،ناشرون

، لوحة 106 م،2002للنشر، القاهرة دار  القاهرة ،األثرية المصاحف في عثمانىال التذهيب فن الدسوقى، شادية العزيز، عبد 29
16. 
 .17، لوحة 106، التذهيب العثمانى فن، عبد العزيز 30

 .18، لوحة 106، التذهيب العثمانى فن، عبد العزيز 31
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مؤرخــــة بســــنة صــــفحتا البدايــــة بالمصــــحف المحفــــوظ بمكتبــــة المخطوطــــات بجامعــــة الملــــك ســــعود  ،227132
، ومـن نمـاذج صـفحتا البدايـة بالمصـاحف الرسـمية أو الفـاخرة 33 3439والمحفوظـة بـرقم   م1769/ هـ1183

بـــالقرن التاســـع عشـــر المـــيالدي صـــفحتا البدايـــة بالمصـــحف المحفـــوظ بمكتبـــة المخطوطـــات المركزيـــة بالقـــاهرة 
 بالمصحف موضـوعاليمنى  الصفحة اشتملت وقد ،225834والمحفوظة برقم  م 1805هـ/1254مؤرخة بسنة 

وكتب ، األسود بالمداد وأسفلهم كلمة أمين، وقد كتبت الفاتحة وأمين ( أسطر4) فيعلى سورة الفاتحة الدراسة 
ويؤطرهـا  ،أعلى السـورة األحمر باللونوموضع نزولها بأنها مكية اسم السورة  اسفلهم عدد آيات السورة، وكتب

مـن مربعـات متبادلـة بعضـها  ة الشـطرنجمزخرف بزخرفة هندسية تشبه زخرفـمستطيل طولي مزدوج شبه اطار 
وصـمم االطـار الخـارجي علـى  ،بلـون بنفسـجي ومنهـا مـا هـو بلـون األرضـيةمـن اللـون  خاليمطموس واآلخر 
منفــذة بــاللون األخضــر الفــاتح علــى أرضــية بيضــاء، الضــلع العلــوي للمســتطيل نصــف دائــرة  تهيئــة مســتطيال

يمين  وعلىمنفذة باللون األحمر،  سم السورة وموضع نزولهابنفس شكل االطار المزدوج، وبداخل هذا الشكل ا
ويســار أشــكال بســيطة تشــبه الفــروع النباتيــة المســتقيمة  منفــذة بــاللون األخضــر وتنتهــي بشــكل يشــبه الــوردة أو 
الزهــرة، ومنفـــذ  بـــاللون البنفســـجي واألخضـــر الفـــاتح، أمـــا الضـــلع الســـفلي للمســـتطيل مثلـــث متســـاوي االضـــالع 

ة مع ضلع المسـتطيل، ويـؤطر هـذا المثلـث اطـار متعـدد، الـداخلي يأخـذ بلـون أخضـر فـاتح يليـه قاعدته مشترك
اطـار بنفســجي اللــون مــع اطــار بـاللون األخضــر الفــاتح يليــه شــكل وريـدة بــاللون األحمــر والبنفســجي، ثــم اطــار 

بـــين  ىاجـــبـــاللون األخضـــر الفـــاتح، وعلـــى جـــانبي المثلـــث األوســـط مثلـــث بـــاللون األخضـــر مـــزدوج بشـــكل زجز 
الخطين، وتنتهي قمة المثلثين بدائرة باطـار خطـي مـزدوج بـاللون األخضـر الفـاتح بداخلـه دائـرة أو وريـدة منفـذة 

 باللون البنفسجي، وبداخل هذا الشكل عدد آيات السورة باللون األحمر.

تطيل بمداد أسود اللون، ويؤطرها اطار مسأسطر من سورة البقرة  واشتملت الصفحة اليسرى على ستة
االطار  ،طولي مزدوج يضم أشكال مربعات ومستطيالت منها ملون بنفسجي ومنها ما هو بلون األرضية

الخارجي على هيئة مستطيالت منفذ باللون األخضر الفاتح بأرضية بيضاء، الضلع العلوي للمستطيل على 
طار المزدوج، وبداخل هيئة مثلث  متساوي االضالع قاعدته مفتوحة على الصفحة، وأضالعه بنفس شكل اال

يمين الشكل المثلث أشكال بسيطة تشبه  وعلىهذا الشكل اسم السورة وموضع نزولها بمداد أحمر اللون، 
الفروع النباتية المستقيمة  منفذة باللون األخضر وتنتهي بشكل يشبه الوردة أو الزهرة، ومنفذ  باللون البنفسجي 

لضلع السفلي للمستطيل شكل نصف دائرة، ويؤطر هذا الشكل واألخضر الفاتح، وأخذ القسم األوسط من ا
خطوط بنفسجية اللون ثم شكل لزهرة صغيرة بلون أخضر فاتح، ويخرج من على  ثالثةاطار متعدد من 

                                                           
 .2لوحة ، المخطوط الديني، أحمد 32

33
 .14لوحة ، المخطوط الديني، أحمد 

34
 .27لوحة ، دينيالمخطوط ال، أحمد 



 مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب   (م2022) 1عددال23املجلد

 

359 | DOI 10.21608/jguaa.2022.103463.1212- أحمد حلمى صادق إبراهيم 
 

       وبداخل هذا الشكل عدد آيات السورة باللون األحمر جانبي هذا الشكل زهور صغيرة باللون البنفسجي،
 (.3، لوحة 4شكل )

وهي سمة من االفتتاحية،  يصفحتفي موضوع الدراسة يضم إطار  (الشريفحظ أن المصحف )ويال
/ هـ1289يرجع تاريخه إلى سنة  (شريف)مصحف له كما هو الحال في  المعاصرةسمات المصاحف 

 .36م1853/ هـ1270تاريخه لسنة آخر يرجع  (شريف)مصحف ب ، وكذلك35م1872

 
 عمل الباحث© 5-1صفحة اليمني سورة الفاتحة، واليسرى سورة البقرة من اآلية ال المصحففاتحتا ل( تفريغ 4شكل )

حول ما هو المصدر  تساؤال  وبالرغم من بساطة النسخة محل الدراسة إال أن هذه البساطة نفسها قد تطرح 
 البداية؟ يبصفحت الذي استقى منه الناسخ العناصر الفنية البسيطة المنفذة

على هذه  افيهللمنطقة )محافظة سوهاج( التي عثر للتراث المحلى  نرجعؤل عن هذا التسا ولإلجابة
نجد أن هذه األشكال هي نفسها التي تم تنفيذها على واجهات العمائر  (الشريف)النسخة من المصحف 

، وقد نفذت بالتلوين، كما نفذت بالحفر على حشوات الخشبية للمصارع 37المدنية سواء بيوت أو منازل

                                                           

  .54لوحة ، 30، المخطوط الدينىأحمد، للمزيد انظر: 35  
 .22لوحة ، المخطوط الديني، أحمد36 
مثلت هذه الزخارف اإلرث المحلي الشعبي المتوارث عن األجيال السابقة، ومازالت هذه الزخارف تستخدم على واجهات  37

شاهين، سناء محمد عبدالوهاب، الزخارف النوبية و انيا سعد محمد، أحمد، ر  .ببرديس خاصة وبالصعيد عامة المنازل والبيوت
، 2 ،ع.36.ـكمصدر تراثي البتكار تصميمات قالئد تحقيق االستدامة باألزياء النسائية، المجلة المصرية لالقتصاد المنزلى، مج

 .5، 3، 2، صورة 235 ،م2020
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النوافذ، وأيضا  على األعتاب الخشبية، مما يظهر انعكاس التأثيرات المحلية على زخارف نسخة األبواب، و 
 محل الدراسة.  (الشريف)المصحف 

 :(12-10، 4رقم لوحة  ،4 شكل) السورفواصل .3.2

كتبت موضوع الدراسة، و  (الشريف)مثلت أسماء السور وعدد آياتها فواصل بين السور في المصحف 
بمداد أحمر، وقد كتب موضوع الدراسة في بداية كل سورة مباشرة  (الشريف)المصحف  فير عناوين السو 

مثلث الشكل، أما  ىخر األداخل شكل أقرب إلى نصف دائرة و  اهماحدااالفتتاحية  ياسم السورة في صفحت
سر من زخرفي بتشكيالت هندسية مختلفة، بعضها بالجانبي األي إطارباقي عناوين السور فقد نفذت داخل 

مثل عنوان سورة النساء، ونفذ البعض يأخذ يسار الصفحة وكامل عرض الصفحة في السطر الذي الصفحة 
 يليه مثل عنوان سورة المائدة.

 

 
الميالدي  رشعخالل العصر العثماني والقرن التاسع بالعديد من المصاحف  السورنفذت فواصل وقد 

العصر العثماني ومنه ما تم  ف الفاخرة أو الرسمية خاللبالمصاحوقد فصل بين السور بشريط زخرفي 
بمتحف كلية  محفوظال (الشريف)المصحف مثل  تذهيبه، وكتب اسم السورة ومكان نزولها هل مكية أم مدنية

بمكتبة المخطوطات المركزية بالقاهرة  المحفوظ (الشريف)، والمصحف 1738اآلثار جامعة القاهرة برقم 

مصحف وب ، 227139 والمحفوظة برقمم 7721هـ/1139مؤرخ بسنة ال
 2239وتحمل رقم م 1176/1762 محفوظة بمكتبة المخطوطات المركزية بالقاهرة مؤرخة بسنة

 ببعض مصاحفومكان نزولها  ةالسور  آيات وعددأسماء السورة  كما سجل، 40
 والمؤرخ،  18108قم المحفوظ بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة بر  (الشريف)المصحف م مثل 19هـ/13القرن 
محفوظ بالمكتبة المركزية  م1853/هـ1270 مؤرخ بسنة (شريف) وبمصحف ،41م1847هـ/1264سنة 

                                                           
38
 .50، لوحة التذهيب العثمانى فن، عبد العزيز 

39
  .3 لوحة، خطوط الدينيالم، أحمد 

40
 .9لوحة ، المخطوط الديني، أحمد 

 .156 ،التذهيب فن العزيز، عبد 41  
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ونفذت فواصل بين السور بمصحف ،222542للمخطوطات بالقاهرة ويحمل رقم 
عبارة عن مساحة كتب فيها البسملة وعلى  م1870هـ/1287عبدالباقي عبدالمنعم الجاليلي بنجع حمادي 

، وفي أحيان أخرى يكتب اسم ومكان النزول بيها اسم السورة وعدد آياتهاجان

 . 43أعلى البسملة السورة وعدد آياتها ومكان النزول

أو مكان نزولها  )القرآنية الكريمة( وقد وجدت مصاحف لم يشر إلى عنوان السور أو عدد اآليات  
على جانبيها براعم  والتيشوة المستطيلة الذهبية تتوسطه الح الذي الزخرفيبالكتابة، ولكن اكتفى بالشريط 

 ،238محفوظ بمتحف قصر المنيل برقم ال( الشريف)الزهور والوريدات المتعددة البتالت مثل المصحف 
 ،18114محفوظ بمتحف الفن اإلسالمي برقم ال (الشريف)والمصحف  44م1839هـ/1255المؤرخ بسنة و

  .45م1869هـ/ 1286المؤرخ بسنة 

 :صل اآلياتفوا .4.2

اال  ،اآليات فصل بينت التي)القرآنية الكريمة(  اآلياتفواصل  موضوع الدراسة من (الشريف)المصحف  خال
في صفحتي االفتتاحية وبعض المواضع القليلة، فقد مثل فواصل اآليات عبارة عن ثالث نقاط، بحيث يضع 

غة كفواصل لآليات بعد صفحتا لمسافات فار لى ذلك تركه يو ،  نقطتين متجاورتين وأعالهم نقطة
 االفتتاحية بسورة البقرة خالل الجزءين األول والثاني، ثم أهمل تلك الفواصل بعد ذلك في باقي المصحف

وقد بدأت فواصل اآليات في المصاحف المبكرة بترك مساحة فارغة أكبر من الفراغ الذي بين ، (الشريف)
يات وقد نفذت فواصل اآل 46عند قراءة القرآن الكريمكلمتين، وقد كان النبي يقف على رؤوس اآليات 

  مذهب دائريفمنها ما أخذ شكل بشكل متنوع خالل العصر العثماني بالمصاحف الفاخرة أو الرسمية 

والمحفوظ بالمكتبة المركزية م 1727/ هـ1139مؤرخة بسنة  (شريف)مثل نسخة مصحف  
الفواصل شكل دائري بداخله دائرة مصمتة صغيرة، كما أخذت 227147للمخطوطات بالقاهرة ويحمل رقم 

مؤرخة المحفوظة بمكتبة المخطوطات المركزية بالقاهرة  (الشريف)مثل فواصل نسخة المصحف   

                                                           
42
 .33لوحة ، المخطوط الديني، أحمد 

43
 .521، لمصحف شريف من صعيد ونشر دراسة أثرية فنيةالخضري،  

 .160،فن التذهيب عبد العزيز،44 
 .160، فن التذهيبعبد العزيز، 45 
46

 .99 ،شريفالمصحف المرزوق،  

47
 .3-2 لوحة، المخطوط الديني، أحمد 
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شكل دائرى )القرآنية الكريمة( ، وأخذت فواصل اآليات 227148والمحفوظة برقم  م1727هـ/1139بسنة 

محفوظ بالمكتبة المركزية بالقاهرة مؤرخ بسنة  (شريف)مثل فواصل مصحف    بداخله حرف الميم
ونفذت فواصل على شكل دائرة مقسمة من الداخل إلى ستة مثلثات متساوية ، 219949م ويحمل رقم  1220

محفوظ بالمكتبة المركزية بالقاهرة مؤرخ  (شريف)مثل فواصل مصحف    األضالع باللون الذهبي
   كما نفذت فواصل على شكل دائري مصمت بين اآليات 225850ويحمل رقم  م 1805هـ /1254بسنة 

 .51م1870هـ/1287عبدالباقي عبدالمنعم الجاليلي بنجع حمادي   (شريف) بمصحف 

يات موضوع الدراسة وفواصل اآل)القرآنية الكريمة( وبذلك نجد عدم تشابه بين فواصل اآليات 
موضوع  (الشريف)اآليات بالمصحف  تشابه فاصل وقد م،19هـ/13بمصاحف العصر العثماني والقرن 
التي أخذت شكل ثالث بالرغم من الفجوة الزمنية بينهم المبكرة ة( الشريف) الدراسة مع فواصل آيات المصاحف

 .52نقاط تأخذ شكل مثلث
 العالمات:.5.2

بهوامش الصفحات بمداد أحمر اللون موضع الدراسة  (الشريف) بنسخة المصحفكتبت العالمات 
أو رسومات بتلك  ، كما لم تنفذ عالماتولم يكتب مواضع األحزاب أو االنصاف، ها بصيغة ربعقبالة مواضع

، بينما كتبت كلمة حزب وربع ونصف (8، 5رقامأ لوحاتفقط )المواضع واقتصر على كتاب كلمة ربع 
رخ التركي المؤ  (الشريف)المصحف مثل  (الشريف) السابقة والمعاصرة لهذا المصحفالرسمية بالمصاحف 

والمحفوظ بمكتبة الملك عبداهلل عبدالعزيز الجامعية بجامعة أم القري بمكة ويحمل م 1830/هـ 1246بعام 

، والمؤرخ 23المحفوظ بدار الكتب المصرية برقم  (الشريف)المصحف وب    259653رقم تسجيل

                                                           
48
 .9 لوحة، المخطوط الديني، أحمد 

 .3.23-2 لوحة، المخطوط الديني، أحمد 49

50
 .29 لوحة، المخطوط الديني، أحمد؛ 100 ،المصحف الشريفمرزوق، محمد،  

 .9، لوحة لمصحف شريف من صعيد ونشر دراسة أثرية فنيةالخضري،  51

 ؛99 ،مصحف الشريفالمرزوق، محمد،  52

 AL-SHAREEF ,A. M, ABDUL SALAM, Y. I.:« Early Manuscripts of Quran Through Data of Hijazi Calligraphy 

and Archaeological Evidence», Journal of the General Union of Arab Archaeologists 5,No.1,  2020, 12-13. 
 .60لوحة  ،المغربيةو  التركية المصاحف جموعةم ،الغول 53
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عامة المحفوظ بمكتبة الملك عبدالعزيز ال(الشريف)المصحفوأيضا   ، 54م1866هـ/1283بعام

 عبد  (شريف)، أما نماذج المصاحف الشعبية كنسخة مصحف 1646455 رقمبالرياض ويحمل 

 .56فقد كتب بها ربع ونصف حزب م1870هـ/1287ي بنجع حماد معبد المنع يالباق

محل الدراسة وهي سمة تعبر عن  (الشريف)بنسخة المصحف  والسجدةنفذ عالمات الوقف ت ولم
عبد  يعبد الباق (شريف)اسة والتي تتشابه في نفس األمر مع نسخة مصحف بساطة هذه النسخة محل الدر 

وهذه البساطة ربما ترجع للقدرات الفنية المحدودة للناسخ، والتي  ،57م1870هـ/1287ي بنجع حماد مالمنع
، والذي أراد كسب (الشريف) تتناسب مع القدرات المادية غير الضخمة التي تمتع بها الواقف للمصحف

أو كبار التجار، فبالرغم من كونه تاجر إلى  الوالةوفق قدراته المادية التي تختلف عن السالطين أو الثواب 
ما نسخ أ ، وبذلك تنعكس محلية وشعبية العمل،القري، أي ذو قدرات مادية محدودة بإحدىأنه تاجر 
بر عن قدرة علمية وفنية ، والتي تعفقد نفذ بها عالمات الوقف ومواضع السجودأو الفاخرة الرسمية المصاحف 

المصحف  ةيمصحفلا هذه النسخ للقائمين على العمل، والتي تتطلب توفير إمكانات مادية، ومن نماذج
والمحفوظ بمكتبة الملك عبداهلل عبدالعزيز الجامعية بجامعة  م1830/هـ1246التركي المؤرخ بعام  (الشريف)

  .   259658 أم القري بمكة ويحمل رقم تسجيل
 :(12 -5لوحة  )إطارات الصفحات وهوامشها.5.5

أخذت إطارات الخارجية أشكال هندسية يغلب عليها الشكل المستطيل، ومنها السداسي والثماني، وقد 
وخلت بعض  ونفذت هذه اإلطارات بخط أحمر مزدوج، أخذت نهايات اإلطار شكل مثلث في بعض األحيان،

واستغلت الهوامش لكتابة  (،12لوحة )لتي سقط تنفيذها ، وااإلطاراتمن  (الشريف)صفحات هذا المصحف 
                                                           

 .102 لوحة، المخطوط الديني، أحمد 54

55
بمكتبتي الملك عبدالعزيز العامة بالرياض المحفوظة  مصاحف الرق المغربية واألندلسية"الحربي، مريم بنت أحمد عباس،  

، صورة م2018لك سعود، ، كلية السياحة واآلثار/ جامعة المرسالة ماجستير غير منشورة، "والمدينة المنورة دراسة أثرية فنية
15. 

56
 .8، 7لوحة ، "لمصحف شريف من صعيد ونشر دراسة أثرية فنية"، الخضري 

57
 .486، "لمصحف شريف من صعيد ونشر دراسة أثرية فنية"، الخضري 

 .60لوحة  ،والمغربية التركية المصاحف جموعةم ،الغول 58
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بنفس مداد كلمات الصفحة )المداد  الكلمات التي تسقط من الناسخ قصاد السطر الذي حدث به السقط
كتبة ممحفوظ بم 1776هـ/1190عثماني مؤرخ بعام وقد نفذت نفس المعالجة بمصحف تركي ، األسود(
 وبالمصحف، 485759بجامعة أم القري بمكة ويحمل رقم تسجيل الجامعية عبدالعزيز عبداهلل الملك 

والمحفوظ بمكتبة الملك عبداهلل عبدالعزيز الجامعية بجامعة أم م 19هـ/13التركي المؤرخة بالقرن  (الشريف)
كتابة عالمات تقسيم المصحف  يكما استغلت الهوامش ف، 259060القري بمكة ويحمل رقم تسجيل 

كما استغلت نهايات هوامش ة ربع بعد انتهاء كل ربع، وذلك بمداد أحمر، بحيث تكتب كلم (الشريف)
مصحف عبد نفذ ذلك بالمصاحف الشعبية كما ب، و الصفحات لكتابة الكلمة التي ستبدأ بها الصفحة التي تليها

 مثل كما نفذ بالعديد من المصاحف الفاخرة أو الرسمية، 61م1870هـ/1287ي بنجع حماد معبد المنع يالباق

والمحفوظ بمكتبة الملك عبداهلل عبدالعزيز  م(19-18هـ/13-12)المؤرخة بالقرنالربعة التركية الشريفة 
التركي المؤرخة  (الشريف) ، وبالمصحف62(283: 261بمكة ويحمل رقم تسجيل )الجامعية بجامعة أم القري 

أم القري بمكة ويحمل رقم  والمحفوظ بمكتبة الملك عبداهلل عبدالعزيز الجامعية بجامعةم 19/ه13بالقرن 
 .63 2590تسجيل 

 :الدراسة التحليلية .3
 :كتابات المصحف الشريف من حيث الشكل .1.3

 (:5)شكل  أسلوب رسم الحروف.1.1.3

األلف  ترسمو فرسم األلف مستقيما  مطلق أميل إلى القصر،  بخط النسخ (الشريف)كتب المصحف 
 في ةيسر  الباء وأختاها ويميل قائم، 64صعودها خاللمختلفة  بتخاناتو  ةويسر  ةالصاعدة بها ميل خفيف يمن

الجيم وأختاها مبتدأه ومتوسطة  ونفذتمفردة، أو منتهية مجموعة سواء كانت وجاءت  ،أغلب مواضعها
منتهية ومفردة مجموعة غير مرسلة،  الدال وأختها ورسمت، (الشريف)أغلب الكلمات بالمصحف فيمجموعة 

أما وهي البسملة،  فيمرسلة  السين وأختهات رسمو  ،مبسوطة ومجموعة ومقوسة ترسمفالراء وأختها أما 
ا ما وعراقتهم، وحجمهأبدا   لوزى دائما  ولم تعدم سنتها الصاد وأختها وجاء بياضرسمت مسننة، فمجموعة 

لوقف ا مستقيم ومروس أحيانا ، ويكثر فيها اما لوزى، وطالعهمالطاء وأختها بياضه ورسمت صغيرة أحيانا ،
المتوسطة،  فيوبدون رقبة  المبتدأة، فيا قصيرة مالفاء وأختها مدورة، ورقبتهعقدة  وجاءت ،رسالويقل اإل

                                                           
59
 .50، لوحة والمغربية التركية المصاحف مجموعة"،الغول 

 .112لوحة  ،والمغربية التركية المصاحف مجموعة، دمحم محمد فراج محمد ،لغولا 60

 .7لوحة ، "لمصحف شريف من صعيد ونشر دراسة أثرية فنية"، الخضري 61

62
 .135لوحة  ،والمغربية التركية المصاحف مجموعة ،الغول  

63
 .114لوحة  ،والمغربية التركية المصاحف مجموعة، الغول 

 .11 ،2016للنشر، الوفاء دار :اإلسكندرية ،الشريف المصحف حول أثرية دراسات حسن محمد، نور، 64
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زنادية ومشكولة فى حالتها  ورسمت الكاف ويغلب عليها الجمع، وعراقة القاف المنتهية كأنها حرف نون،
ة فترسم بهمزة، وقد تجمع أو ترسل أو حالتها المنتهي فيأما  المبتدأة والمتوسطة مع حذف طرفها المقوس،

 ، وقد تميل يسرة، ويزداد ميلها كثيرا  (الشريف) أغلب كلمات المصحف فيتبسط، أما الالم فرسمت مروسة 
 .65، أما الالم ألف فترسم محققة ومرشوقة ووراقية، ولها غالبا  سن على يسارهاعند تركيبها قبل الجيم وأختيها

قد تقلب أو تحقق، وفى حالتها المنتهية و  دائرية أو لوزية، مطموسة، الميم مفتحة أو ورسمت عقدت
جميع الحاالت، وهى بهيئة  في ةومسبلة أو مرسلة وقد تدغم، وجاءت النون معجم يرسم ذيلها قصيرا  أحيانا ،

يرة ...، وعراقته صغةأو يسر  ةوقد يميل يمن حالتها المبتدأة والمتوسطة، فيقائم قصير يلتقى بخط التسطيح 
حالتها المبتدأة والمتوسطة، كما  فيوتجمع وترسل وتبتر، ورسمت الهاء بهيئة عين الهر  حالتها المنتهية، في

 فهيحالتها المنتهية فمتنوعة  فيأما  حالتها المتوسطة، فيترسم بهيئة أذن الفرس وبالهيئة المشقوقة المدغمة 
وعراقتها قصيرة  وقد تطمس، عقدتها مبيضة مستديرة، فقد جاءت الواوأما  معراة أو ملحقة رادفة أو مخطوفة،

  .66ومنتهية ومتوسطة مجموعة مبتدأهرسمت الياء  وصغيرة، حرف الياء،
 منتهي متوسط مبتدأ صور الحرف

 أ
   

 ـــــــــــــــــــــــــــ
  

 ث-ت-ب
          

 خ-ح-ج
        

 ذ-د
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 ز-ر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 ش-س
   

   

 ض-ص
     

 ظ-ط
   

                                                           
 .50-49، أثرية حول المصحف الشريف نور، دراسات  65
 ،"لمصحف شريف من صعيد ونشر دراسة أثرية فنية"؛ الخضري، 50-49، دراسات أثرية حول المصحف الشريفنور، 66 

488-489. 
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 غ-ع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

 ق-ف

       

 ك
    

 

 ل

   
  

 م
      

 ن

     

 ه
        

 و
 

  ــــــــــــــــــــــــــ

 ال

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ى

  
    

 عمل الباحث©المصحف بخط النسخ  أبجدية( 5شكل )

 المصحف:نسخ  فيالخطوط المستخدمة .2.1.3

 لنسخ لكتابة اآليات، فقد استخدم ا(الشريف) في كتابة المصحف 68والثلث 67النسخ خط الناسخاستخدم 

                                                           
للمزيد . نسخ بهذا االسم إلى أنه كان يستخدم فى نسخ المخطوطات وال سيما القرآن الكريمترجع تسمية الخط الخط النسخ:  67

وهيب، يحيى ، الجبورى؛ 175-174، ت.د ،الوفاء للنشر دار :اإلسكندرية، فلسفة الفنون اإلسالميةمحمد، ، عبد الواحد ينظر
، مجلة حروف عربية ،"خط الثلث القديم"يوسف، ، ذنون؛ 142 ،137، م1994،بيروت ،والكتابة فى الحضارة العربية الخط

 .7، 19.ع، اإلمارات العربية المتحدة
وقد وضع قواعد هذا الخط الوزير ابن مقلة، وسمى هذا الخط بالثلث نسبة إلى أنه يبلغ  يطلق عليه أم الخطوط،خط الثلث:  68

 . للمزيد ينظر، وقلم الثلثين بمقدار ثلثيهغل()الب البرزون يبلغ عرضه أربع وعشرون شعرة من شعر الذيثلث قلم الطومار 
"دراسة فى الشكل  شواهد قبور من تربة البايات بتونس العاصمة، حسن محمد، نور ؛131-130،الخط والكتابة ،ىالجبور 

،= هاشم، محمد؛ 85، م2002هـ/1423، الكويت، 33ع. ،حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية، 191الرسالة رقم ، "والمضمون
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 وقـــدفـــي كتابـــة خـــط النســـخ،  69للنســـبة الفاضـــلة الناســـخ يراعـــيفلـــم وجـــاء بجـــودة متوســـطة  ،)القرآنيــة الكريمـــة(
، 70األيـوبي خـالل العصـر الكـوفيالخـط  على طغيالمخطوطات والنقود والمصاحف و  فيخط النسخ  استخدم

 .71العثمانيين أيدياعية في كان أكثر طو بشكل كبير، و  نيو العثمانونال خط النسخ اهتمام 

ور، وقد شاع استخدامه لذلك نظرا  عناوين المصاحف واسم السأما خط الثلث فقد استخدم في كتابة 
يتفق المصحف و  .لكبر حجم هذا الخط وهيبته وموافقته للغرض الذي يكتب به وهو عنونة القرآن الكريم

الفترة التاريخية أو السنوات المقاربة لتاريخ  موضوع الدراسة مع المصاحف التي ترجع إلى نفس (الشريف)
بخط النسخ  (الشريف)الثلث ومتن المصحف من حيث كتابة عناوين السور بالخط  (الشريف)المصحف 

فقد كتب عنوان سورة الفاتحة والبقرة وأماكن  م1870/هـ1287المؤرخ بسنة  (الشريف)المصحف " ومنها
ذهب وفى عناوين السور المنفذة بالصفحات الداخلية للمصحف آياتهما بالخط الثلث الم نزولهما وعدد

 .73م1870هـ/1287 الجاليلى سنة يعبد الباق معبد المنعمصحف أيضا  ، و 72(الشريف)
 أسلوب رسم الكلمات: .3.2.3

، وجاءت الكلمات منتظمة وال توجد فراغات تسع كلماتأو سبع كتب متوسط عدد الكلمات في السطر 
وفق الطريقة  ا  فقد جاء سليم لإلعجام، وبالنسبة وجاء التراكب في الكلمات قليال   و نهايتها،في بداية السطور أ

، وعالج أخطاء مالئيةواألخطاء اإل من أخطاء التكرار (الشريف)المصحف  وقد خال المشرقية في التنقيط،
جاءت عالمات الضبط و النسيان بكتابتها في الهوامش الجانبية للسطر، كما قشط بعض العبارات الخاطئة، 

 .(الشريف) المصحفنوع منها في هذا  بأيكل في مواضعها، ومن المالحظ عدم استخدام الزخرفة  اإلعرابي

 

 

                                                                                                                                                                                           

 ،العربي الخط لفن العثمانية المدرسة ،محمد ادهام حنش،؛ 26، م1986، عالم الكتب للطباعة :بغداد، العربيالخط  قواعد=
 .1هامش رقم  202، م2012 البخاري، اإلمام مكتبة :القاهرة

ال الخط العربي، النسبة الفاضلة: هي النسبة التي تزن الحروف العربية بالمخطوط عامة، وهي معادلة هندسية أبرزت جم 69
للمزيد  ؛طة لسان القلم الذي يكتب به الخطاط(، ويعد ابن مقلة المهندس األول للخط المنسوبقوجعلت وحدة القياس النقطة )ن

، بيروت: دار دراسة لحركية الخط العربي في التكوين والبنى واالبعاد :ابجدية القرآن من مملكة سبأ، محمد، لينظر: عق
وكالة الصحافة  :الجيزة، الخط العربي، فن.. تاريخ.. اعالم؛ محمد، عمرو إسماعيل، 125، 120م، 2009المحجة البيضاء، 

 .94 ،م2021، العربية
70

 .5، م1997 ،8ع.، جامعة القاهرة /مجلة كلية اآلثار ،"الخط العربى على النقود اإلسالمية"، رأفت محمد، النبراوى 
 223 ،يالمدرسة العثمانية لفن الخط العرب ،حنش 71
 52-51لوحة رقم - 31،المخطوط الدينى فى مصر والمغرب، أحمد 72
 .493،لمصحف شريف من صعيد ونشر دراسة أثرية فنيةالخضري،  73



 مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب   (م2022) 1العدد23املجلد

 

(349-381)  368 دراسة أثرية فنية ملخطوط مصحف جامع املشهد ببرديس | 
 

 رسم المصحف:.4.2.3

والرسم العثماني ) )نسبة إلى سيدنا عثمان بن عفان العثمانيبالرسم (الشريف)كتب هذا المصحف 
عثمان الخليفة ، ورسومه الخطية، التي ارتضاها (الشريف) هو أوضاع حروف القرآن في المصحف

  () وقد اعتبر البعض أن طريقة الرسم العثماني من األمور التي أمر بها الرسول() ، 74والصحاب
 .75العثمانييجوز كتابة المصحف بغير الرسم ، و (الشريف)في كتابة ونسخ المصحف () الصحابة
 دقة النسخ والكتابة:.5.2.3

، األخطاء االمالئية والنحويةلشريفة وخلوها من دقة اآليات ا (الشريف)المصحف  في بالتدقيقتبين 
، وجاءت جودة الكتابة متوسطة (8-7لوحة ، 7شكل بكتابة الكلمات بالهوامش الجانبية ) النسيان كما عالج

 .النسبة الفاضلة احد محيث لم تراع إلى 

 
 23، الصفحة اليسري، سورة النساء، اآلية 23-17رة النساء، اآلية ( تفريغ صفحات المصحف: الصفحة اليمنى سو 7شكل )

 عمل الباحث©

                                                           
دمشق: ، تحقيق محمد أحمد دهمان، المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصارأبو عمرو عثمان بن سعيد،  ،الداني 74

 .15 ،م1940مطبعة الترقي،
، مراجعة عدد من النظريات المتعلقة برسم المصحف في ضوء علم الخطوط القديمة، قدورىغانم ، الحمدينظر:  للمزيد 75

 .27-26 ،م2013، جامعة الملك سعود، المؤتمر الدولي لتطوير الدراسات القرآنية
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 :(12-5لوحة ، 7شكل ) تسطير المصحف.3.3

-11على تسطير وجاء عدد األسطر) لم يحتوِ  موضوع الدراسة أنه (الشريف) المصحفيالحظ أن 
فاضلة لعدد األسطر في الطراز (، وهي بذلك ال تتناسب مع النسبة الالشريف) متن المصحف في( سطرا  17

من المتبع عند وهو استمرار لسمات المصاحف غير الرسمية أو غير الفاخرة، و  76سطر 15العمودي وهو 
تنسخ على صفحات بيضاء غير مسطرة أن يتم تسطيرها بمسطر معين، وعلى هذا  التينسخ المخطوطات 

ومن المعروف أن الورق المستخدم قبل فإن عدد سطور صفحات المخطوط تكون منتظمة بالمخطوط كله، 
اختراع الطباعة كان غير مسطر، وبالنسبة للمصاحف يالحظ أن الكتابة منتظمة ومتساوية كما أن 

طار، فالمتن يكتب به النص  أما اإلطار فهو هامش الصفحات  القرآنيالصفحات نفسها مقسمة إلى متن وا 
تقسيمات  في، كما أن كتابة النصوص القرآنية لم تكتب وكان ينفذ به زخارف نباتية بأشكال مختلفة ملونة

أشكال مربعة أو مستطيلة أو دائرية أو لوزية أو بيضاوية وغيرها خاصة  فيتكتب  ا  فأحيان  متشابهةزخرفية 
 .77البداية والنهاية صفحتي في

  :(12-4)لوحة شكل المصحف .4.3

الشكل الثالث  ، وهوالعموديلطراز موضوع الدراسة حسب ا الخارجي (الشريف)جاء شكل المصحف 
الفن  مؤرخيحيث أن ارتفاعه أطول من عرضه ويعرف عند  ،(الشريف)للمصحف  الخارجيللمظهر 

معظمها بالخط النسخ، وفكرة تعديل  العمودي"بالفورمة الفرنسية"، وسجلت النصوص القرآنية في المصحف 
ا يرجع لتميز شكل المصحف بعد أن انتشر ربم العمودي)السفينى( إلى المصحف  األفقيشكل المصحف 

اإلسالم ورسخت قواعده بين األديان األخرى، واعتناق كثير من الناس لهذا الدين الجديد، أو ربما لرغبة 
ل وأيسر لهم ومألوفا  عند على نطاق أوسع فكان هذا الشكل أسه (الشريف)المسلمين في نشر المصحف 

 .78عا  إلى اليوم"ئشا  العموديستخدام الكتاب قبل اإلسالم، وال يزال ا منذ الجميع
 (:2-1، لوحة 3)شكل المصحف جلدة طرق تنفيذ زخرفة  .5.3

طريقة الضغط بواسطة  تهذه النسخة طريقة الضغط بالقالب الساخن، وقد استخدم فياستخدم المجلد 
دث الزخرفة بالختم وتح المملوكيفي مصر في العصر  الختم أو القالب لتنفيذ الزخارف على أسطح الكتب

ستعمل القالب الذى تطور في بادئ األمر في لتثم تطورت المزخرف، خاتم العن طريق الضغط على الجلد ب
النوع األول : ، 79حدثنا عنها العلماء بنوعين وقد ،فقد استخدم الفنان اإليراني القوالب المعدنية والجلدية، إيران

                                                           
76
 .126الخط العربي من خالل المخطوطات،  

 31 ، التذهيب العثمانى فن، العزيزعبد  77
 .62-61 ،المصحف الشريفمحمد، مرزوق،  78
 والمتحف اإلسالمى الفن متحف مجموعتى ضوء في العثمانى العصر في الكتب تجليد فنون" منصور، ناصر إبراهيم، 79

 .1194، م2009 ،11 رقم عشر، الثانى المؤتمر ،العرب اآلثاريين مؤتمر كتاب ،"أثرية فنية دراسة القبطى،
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بصفة عامة  اإلسالميوهو السائد في التجليد  ،بقوالب ساخنةالضغط ، والثاني 80الضغط بالقوالب الباردة
إلنتاج زخرفة أكثر وضوحا  وثباتا ، وقد استخدمت من قوالب منفصلة تنتظم في صفوف الواحد بعد اآلخر 

 .81سطح الجلد باقيإلنتاج عناصر ووحدات متتابعة، وتنفذ والجلد مبلل ألن الجلد المبلل لونه قاتم عن 
 الشريف. مضامين كتابات المصحف .4

موضوع  (الشريف)تزدان المصاحف األثرية بالعديد من المضامين المختلفة وبالنسبة للمصحف 
 :اآلتيشتمل على االدراسة فقد 

 (:3، لوحة 2-1)شكل  طريقة تأريخ المصحف.1.4

تحريرا  في  " بصيغة بالشهر على الصفحة األولى من كل جزء مسجال   (الشريف)ورد تاريخ المصحف 
 .م1892مايو وهذا التاريخ يعادل  "، مكتوبة باألرقام الهندية،1309شوال" وحددت السنة بصيغة " سنة 

 :وتوقيعهخطاط المصحف .1.1.4

أن صـــفحة التوقيـــع  وأ، ربمـــا الن الخطـــاط مغمـــور، خـــال المصـــحف مـــن توقيـــع للخطـــاط الـــذي نســـخه
يكن محتـرف وانمـا خطـاط مـن الهـواه مـن سـاكني القـري،  ويستشف من السمات العامة أن الخطاط لمقطعت، 

جـرت العـادة علـى وجـود  وربما لم يأخذ مقابل لعمله واكتفـى بأخـذ الثـواب مـن اهلل تعـالى، وذلـك بـالرغم مـن أنـه
ـــى تـــاريخ هـــذه النســـخة مـــن المصـــحف ، اســـم الخطـــاط وتوقيعـــه بالمصـــاحف علـــى مـــر العصـــور ويالحـــظ عل

بخـط  (الشـريف)اال أن حرص الخطاط على بـذل الجهـد فـي نسـخ المصـحف أن الطباعة قد عرفت  (الشريف)
 اليد تعكس قدسية العمل.

  
 األلقاب:2.1.4

( 2-1شكل ) أطلق على من أوقف وتحبس بهذا المصحف على جامع المشهد ببرديس لقب الشيخ
كذلك ، و الشيخ بما قصد به من يحب توقيره كما توقرر ، و في اللغة هو الطاعن في السن، والشيخ (3لوحة )

 المسلمين بل كان على الم يكن هذا اللقب مقتصر  ، و المحتسبينو  رجال الكتابة، و على الوزراء، و كبار العلماء

 .82سفراء الدولاطب به كما يخ ة،فالصيار و تاب يطلق على أهل الذمة من الك  

 

 
                                                           

80
 م1195-1194إبراهيم، فنون تجليد الكتب،  

  م1196-1195 فنون تجليد الكتب،إبراهيم،  81
 – 364، م1989الدار الفنية للنشر والتوزيع، القاهرة: ، األلقاب اإلسالمية في التاريخ والوثائق اإلسالمية، حسن الباشا، 82

365. 
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 :والنتائج الخاتمة

ة برديس بسوهاج بصعيد مصر، تم نسخه تناولت الدراسة مصحفا  شريفا  أوقف على جامع المشهد بقري
م، وقد عبر ببساطته عن روح وطبيعة نسخ مصاحف قرى صعيد مصر خالل تلك  1892هـ /  1309 في

أن الطباعة قد عرفت اال أن حرص الخطاط  (الشريف)ويالحظ على تاريخ هذه النسخة من المصحف الفترة، 
وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج من العمل،  على بذل الجهد في نسخ المصحف بخط اليد تعكس قدسية

 بينها:

 .جامع المشهد ببرديس علىأوقف ة ألول مر شريفا  كامال   مصحفا  مرة نشر الدراسة ألول   -
 .م1892هـ/ 1309توصلت الدراسة إلى تاريخ نسخ هذا المصحف شوال  -
 توصلت الدراسة إلى أن من قام بوقفه هو الشيخ حسن محمد أبوالسعود -
 بحيث جلد كل جزء بمفرده. نيالمصحف بفصل أجزاءه الثالثيز تم -
استقى منه الناسخ العناصر الفنية المصدر الذي كان  إلى أن التراث المحلى للمنطقةتوصلت الدراسة  -

 .البداية يبصفحت البسيطة المنفذة
ش أخطاء النسيان ر أو االبدال، وعالج النقاتوصلت الدراسة إلى أن هذا المصحف خال من أخطاء التكرا -

 بإعادة كتابتها بالهوامش.
نسخ المصحف هو خط النسخ غير المتقن حيث لم يراع فيه  فيالدراسة على أن الخط المستخدم  بينت -

 .العربيميزان الخط 

، واقتصر وجود الزخرفة على متنه أو هوامشه فيكشفت الدراسة عن خلو هذا المصحف من الزخارف  -
 صفحتي االفتتاحية.

 متخصصا  في جهة معنية بنسخ المصاحف.صلت الدراسة أن الخطاط لم يكن تو  -
من تولى الصرف على نسخ المصحف لم يكن له صفة رسمية حيث أنه كان أحد توصلت الدراسة أن  -

 على بساطة سمات المصحف الفنية.  انعكستجار القري مما 
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