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 نشر لمصحف شريف وقف السلطان األشرف برسباى كتبه 

 ياقوت بن عبدهللا محفوظ بمتحف قصر المنيل بالقاهرة

 172تحت رقم 

 عبد الفتاح هللا أسامة البسيونى عبد. د

 :الملخص

من المصحف الشريف المحفوظة بمتحف يتضمن البحث الدراسة والنشر لنسخة 
وقد دون فى خاتمة تلك النسخة اسم الناسخ  172قصر المنيل بالقاهرة تحت رقم 
وكتب ياقوت بن عبدهللا فى صفر سنة اربع )تية وتاريخ النسخ وذلك بالصيغة اآل

 . (وسبعين وستمئة حامدا هلل ومصليا على نبيه

ة الوقف للسلطان االشرف وقد ورد فى صفحة المصحف االفتتاحية عبار
برسباى فى السادس عشر من المحرم الحرام عام ثمانية وعشرون وثمانمائة وتتكون 

ورقة وتزين المصحف  172 من صفحات تلك النسخة الرائعة من المصحف الشريف
لزخارف النباتية باصفحات مكونة من صفحتين متقابلتين وزخرفت تلك الصفحات 

ربع اركان الجامة والنسخة بصفة عامة أنة ببخارية والمذهبة وللمصحف جلدة مزي
 . بحالة جيدة

 :الكلمات الدالة

 - محفوظ  - برسباى  - األشرف  -السلطان  -وقف  - شريف  - مصحف  -نشر 
 القاهرة   - لمنيلا-قصر  - متحف
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المصحف لغوياً هو ما يجمع فيه الصحف لذلك سمى المصحف مصحفاً 
 فيوأول من أطلق كلمة مصحف على القرآن الكريم المجمع , (2)لجمعه الصحف

 .(1)هـ21صحف والمحفوظ بين دفتين سالم بن معقل المتوفى سنة 
 :بطاقة تعريف المصحف

 وقف السلطان األشرف برسباى اسم صاحب المصحف

متحف قصر المنيل بالقاهرة تحت  مكان الحفظ ورقمه
 172رقم

 هـ276سنةشهر صفر  تاريخ نسخ المصحف

 هللا ياقوت بن عبد اسم الناسخ

 سم16,2العرض,  46الطول  مقاس المصحف

 عادى نوع الورق

 مورق كوفي –ثلث  –نسخ  نوع الخط

 وذهبيأسود  لون المداد

سطور للصفحات  21, سطر للصفحة 24 عدد األسطر التى تضم اآليات
 التى بها عنوان السورة

 القاهرة مكان النسخ

 ورقة 172 أوراق صفحات المصحفعدد 

حالته جيدة مصنوع من الجلد المزخرف  الغالف
 بأسلوب الضغط بالقالب

صفحات المقدمة وعناوين السور  مواضع التذهيب
 والعالمات

 هندسية يتخللها زخارف نباتية نوع الزخارف

مذهبة ومزخرفة برسوم نباتية وبها  صفحات المقدمة أو البداية
 أعلى وأسفلكتابات من 

مذهبة وبها زخارف نباتية واسم الناسخ  صفحات الخاتمة
 وتاريخ النسخ

 جيدة حالة المصحف

                                                             
اختلففف الصففحابة فيمففا بيففنهم علففى تسففمية القففرآن الكففريم فففالبعض قففال نسففميه سفففراً واعتففرض  (2)

وذكفر الفبعض أنفه رأى مثلفه ففى الحبشفة , اآلخرون ألن هذه التسمية كان اليهود يسموه بها وكرهفوه
يسمى المصحف فإجتمع رأى الجميع أن يسموه المصحف وهكذا ذاع صيت هذه الكلمة للداللفة علفى 

, يحافظ عليه ويصفونهوذكر األحباش أن العرب نقلوا عنهم المصحف الذى يحفظ الكتب والمصحف 
 .276ص  2627كرسى المصحف مقالة فى مجلة منبر األسالم سنة : الباشا حسن: راجع

,  نيفة مطبعفة المجمفع العلمفى العراقفىدراسفة تاريخيفة ف, المصحف االشفريف: عبدالعزيز مرزوق (1)
 . 22ص, م مستل من المجلد العشرين من مجلة المجمع العلمى العراقى 2671بغداد 
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 :نظرة عامة على المصحف الشريف  

 إلقاءقبل الحديث عن تلك النسخة البديعة من المصحف الشريف وجب 
األسير  سراح صلى هللا عليه وسلم بالكتابة حينما كان يطلق النبيالضوء على عناية 

من أبناء المسلمين وكانت المصاحف ميداناً لتجويد الخط مقابل تعليم عشرة صبيان 
تطور  الذي الكوفيوفى البداية كتبت المصاحف بأنواع مختلفة من الخط , (4)العربي

القرن الخامس  فيعلى يديهم وبلغ من الرشاقة والجمال الزخرفى أوج عظمته 

وما يتمتع به من حيوية ومطاوعة وساعد على ذلك طبيعة الحروف العربية  الهجري
زخرفته بأساليب  فيتطور الخط  إلىومرونة من تقويس وانبساط واتصال أدت 

وسجلت , (6)متنوعة مما جعلته مكان الصدارة األولى بين الفنون اإلسالمية والعربية
ة ومتعددة منها عسب النخيل آيات الذكر الحكيم فى عهد الرسول على مواد مختلف

تحدث  لكيخوص عليه واللخاف وهو حجارة بيضاء رقيقة  ال الذيوهو الجريد 
 .(2)بين لونها وبين الحبر األسودبياناً ت

يعد االهتمام بفن المخطوطات عامة والمصاحف الشريفة  خاصة من أهم 
دولة  ويعتبر عصر, اإلسالميةاهتمامات الحكام والسالطين على مر العصور 

واالجتماعية والعلمية   المماليك درة تاج العصور اإلسالمية من الناحية الحربية
, زدهار العمارة والفنون التطبيقيةوقد امتاز عصر سالطين المماليك با, والدينية

مر يدت بأش التيوتزدان مدينة القاهرة على وجه الخصوص بالكثير من العمائر 
كما تحتفظ الكثير من المتاحف بالعديد من التحف , سالطين المماليك وتحت رعايتهم

ين رعوا الء السالطين الذفى ظل هؤتم صناعتها وزخرفتها  التيالفنية  المتنوعة 
ن للمخطوطات نصيباً وافراً من رعاية سالطين المماليك كاالفنانين والفن وقتئذ و

فى مقدمتها  ويأتيفأنجزت العديد من المخطوطات فى كافة فروع اآلداب والعلوم 
حرص السالطين بتذهيبها بكافة أنواع الخطوط العربية  التيالمصاحف الشريفة 

 .المتقنة وأنواع التذهيب للصفحات وللجلود

وكان للمصحف الشريف أثر كبير فى نشأة فنون إسالمية احتلت المكانة 
بين سائر الفنون كفنون الكتاب من خط وتذهيب وتزويق وتجليد كان من األولى 

                                                             
كان من األسباب التى جعلت المسفلمين يلقفوا عنايفة خاصفة بفالخط العربفى أنفه يعتفر وسفيلة هامفة  (4)

بفالعلم وحفث علفى نشفره ونمائفه وكانفت أولفى اآليفات  اإلسفالمللعلم والتعليم عند المسلمين وقفد أشفاد 
ى التففى جممعففت بففين العلففم وهفف( اقففرأ وربففك األكففرم الففذى علففم بففالقلم)تففى نزلففت علففى رسففوم هللا ال

القفاهرة دار النهضفة العربيففة  – اإلسفالمية اآلثفار إلفىمففدخل : حسفن الباشفا : للمزيفد راجفع, والكتابفة
 .41ص  2661عام 

 .  222ص, م2661هرة الطبعة األولى مكتبة النهضة العربية بالقا, فنون اإلسالم : حسن زكى (6)
مطبعفة دار الكتفب المصفرية , الطبعفة الثانيفة  1ج, صبح األعشفى ففى صفناعة االنشفا: القلقشندى (2)

 .12ص , م2611
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بحيث صارت من أوسع فنون  وانتشرتتلك الفنون وبلغت قمته  ارتقتتيجة ذلك أن ن
 التيأن تكون كتابة المصاحف أول الميادين  الطبيعيوكان من ,  (2)العالم انتشاراً 

وقد كانت العناية سبباً فى تطويره , ا الخطاطون والمذهبون والمزخرفونعمل فيه
على يد خطاطين فنانين تفننوا فى تجميل حروفه وتقويسها ومدها وزخرفة رؤوسها 

 العالممن بين فنون  اإلسالميوذيولها باألوراق واألزهار والسيقان حتى انفرد الفن 
, (7)ق وفى جميع المنتجات الفنيةيستعمل فى أوسع نطا الذيأجمع بالخط الزخرفى 

وجهت إليها يد العناية  التيويعتبر المصحف الشريف من أول المخطوطات العربية 
 الىواالهتمام من أجل تجميله وزخرفته وإن كانت نصوصه وآياته ليست فى حاجة 

 .(1)الفنيهذا الجمال الزخرفى 

 :الخارجيالمظهر 

لحفظ ( الرق)وكانت الصورة األولى للمصحف عبارة عن قطع من الجلد 
وتغيرت هذه , البردياألشهر فى الكتابة قبل ظهور  هيالنصوص القرآنية وكانت 

يلف  البرديصورة أخرى عبارة عن ملف أو شريط طويل من  إلىالصورة البدائية 
وتطور شكل الملف , (6)(القرطاس)الدرج  باسمعلى بعضه وكان يعرف عند العرب 

المصحف وهو ما يجمع فيه الصحف بين دفتين وأصبح القرآن الكريم  إلىأو الدرج 
 .(21)غالف يحفظها إلىمجموعة من الصحف دعت الحاجة 

وهذا  للمصحف ثالثة أشكال أولها شكل من المربع الخارجيواتخذ المظهر 
أن  بمعنى األفقي يعرف بالمصحف السفينى أو الثانيوالشكل , الشكل نادر جداً 

 العموديأما الشكل الثالث يعرف بالمصحف , عرض الصفحة أكثر من ارتفاعها
وسجلت النصوص القرآنية فى هذا الشكل بالخط , حيث أن ارتفاعه أطول من عرضه

ويعتبر هذا الشكل مألوفاً فى والقليل بخط النستعليق  الكوفيالنسخ وبعضها بالخط 

                                                             
 . 262ص  2672الطبعة األولى سنة ,  اإلسالميةدراسات فى الحضارة , الباشا حسن (2)
, 2622الميففة بالقففاهرة سففنة طبعففة العال, الفففن االسففالمى أصففوله وخصائصففه  ,األلفففي أبوصففالح (7)

 .166ص
دار المعفارف بمصفر , تصوير وتجميل الكتب العربيفة ففى اإلسفالم , األصمعي الجواد محمد عبد( 1)

 . 77ص,  2622سنة 
, مكتبففة أسففعد  2622القففاهرة سففنة , الفففن االسففالمى تاريخففه وخصائصففه, عبففد العزيففز مففرزوق (6)

 . 227ص, الطبعة األولى 
هفا القفرآن الكفريم األمر استعمل لوحان من الخشب جمعت بينهمفا الصفحائف المسفجل بفى بداية  (21)

وهذه األلواح الخشبية أحياناً كانت خالية من الزخرففة أو مزينفة بأشفرطة ذهبيفة أو , جزء منه أو كله
وفففى بعففض األحيففان كانففت مزدانففة , ائح الففذهب والفضففةفضففية أو مغطففاة بطبقففة رقيقففة ممففن صففف

جففار الكريمففة ممففا دفففع الففبعض لالسففتيالء عليهففا والطمففع فففى الففذهب والفضففة بفصففوص مففن األح
, جلفدة مصفحف بفدار الكتفب المصفرية , إبفراهيم فراجع عبد اللطيف, الكريمة المزينة بها  واألحجار

 . 6ص 2612مايو  2جـ 11جامعة القاهرة المجلد – اآلدابمجلة كلية 
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, اليوم إلىشائعاً  العمودييزال استخدام الكتاب  جميع الكتب قبل اإلسالم وال
لعب  الذيوازدانت أغلفة المصاحف بالعناصر الزخرفية البحتة المنفذة بمداد الذهب 

 . مثلما الحال فى تلك النسخة موضوع الدراسة (22)دوراً هاماً فى زخرفة المصحف

 :الدراسة الوصفية للمصحف موضوع الدراسة

بعض العناصر الهامة فى تكوين وبناء تلك النسخة الرائعة من  وقبل الحديث عن
الضوء على تلك النسخة من المصحف الشريف  إلقاءوجب , المصحف الشريف

 -:التاليعلى النحو موضوع الدراسة من الناحية الوصفية 

أمكنا معرفة أصل هذه النسخة من خالل الصفحة األولى والمتضمنة عبارات 
حيث نقرأ (2لوحة رقم)لتلك النسخة للسلطان األشرف برسباى الوقف وتاريخ الوقف

 :اآلتي

الحمد هلل رب العالمين وقف موالنا المقام الشريف األعظم السلطان المالك ملكه 
النصر برسباى ايد هللا تعالى ملكة ونصره وكبت عدوه وفهره هذا  لألشرف أبو

المصحف الوقف على طلبة العلم الشريف المنزلين بجامعه المعمور بذكر هللا تعالى 
بالقاهرة المحروسة بخط الحريرين منتفعين بذلك قراءة ونسخا وشرط أن  إنشاءه الذي

االنتفاع بذلك من طلبة العلم  ال ينتقل من الجامع المذكور وال يغادره ومن أراد
الشريف غير الذين بالجامع المذكور فليمكن من ذلك على الشرط المذكور وقفاً 

فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان هللا سميع عليم فى  شرعيا
 . السادس عشر من المحرم الحرام عام ثمانية وعشرون وثمانمائة

حيث زين المصحف , لزخرفىاتسمت بالثراء ا والتيذلك صفحات البداية  يلي
جمعوا بين الزخارف النباتية  (4, 1لوحات رقم)من صفحتين متقابلتين بافتتاحيتين

خارف تلك الصفحات مع بعضها وتشابهت ز, الكتابات القرآنية من أعلى وأسفلو
زخارفه  سم مربع أوسط رصفحات البداية على حيث تركزت الزخارف فى , البعض

على أرضية زرقاء قوامها فروع نباتية متقاطعة ومتماوجة من  الروميعلى طراز 
بداخلها أوراق أحادية وثالثية ولوزية بألوان  كآسيةخطوط بيضاء تخرج من أوراق 

يدور حول , باإلضافة إلى أنصاف مراوح نخيليةسوداء وبنية ورسوم أشكال نجمية 
, رضية بيضاءه من خطوط سوداء على أهذا المربع األوسط إطار ضيق زخارف

مستطيل يتكون من شكل  زخرفييدور حول المربع األوسط بأعاله وأسفله إطار 
على طراز الرومى على أرضية  أوسط زخارفه نباتية دقيقة باللون األبيض بيضاوي

باللون األبيض على أرضية  الكوفيزرقاء تمثل مهاداً زخرفياً لكتابات قرآنية بالخط 

                                                             
دراسة لمصاحف لم تنشر ففى عهفد السفلطان جقمفق ففى ضفوء مجموعفة  ,مرسى سعيد رمضان (22)

المجلفد األول , القفاهرةجامعفة , رسفالة ماجسفتير, دراسفة  أثريفة فنيفة مقارنفة, اإلسفالميمتحف الفن 
 . 21, 27ص.ص, 1127سنة 
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تتماس دائرتان متماثلتان يتوسط كل منهما  البيضاويعلى طرفى هذا الشكل , زرقاء
بداخله وريدة ثمانية زرقاء  والبنيمحدد باللونين األبيض  مركزي ثماني نجميشكل 

بها زخارف نباتية دقيقة باللون األبيض ويخرج من رؤوس المثمن أوراق ثالثية 
يدور حول المربع األوسط ,  باللون األبيض يخرج منها فروع وأوراق دقيقة

زخارفه نباتية من  زخرفيالزخرفيان بأعاله وأسفله إطار  واإلطاران المركزي
, على فروع نباتية على أرضية بنية وأزهار وأوراق والبنيتحة باألبيض فوريدات مت

عريض زخارفه نباتية دقيقة على طراز  زخرفيإطار  الخارجيوعلى الطرف 
بينما ,  الروميسوداء وبنية على أرضية زرقاء على طراز بألوان بيضاء و الرومي

على  الكوفيمدونة بالخط فنراها تزين تلك الصفحات  التيالكتابات  إلىانتقلنا  لو
  -:اآلتيالنحو 

 : األولى الفتتاحيةالصفحة اليمنى من : أولا 
 :(6لوحة رقم )من الصفحة اليمنى العلوي اإلطار

 .أنه لقرآن كريم -
 :(2لوحة رقم)السفلى من الصفحة اليمنى اإلطار

 .فى كتاب مكنون -
 :األولى  من الفتتاحية الصفحة اليسرى:ثانياا 

 :(2لوحة رقم)من الصفحة اليسرى العلوي اإلطار

 .يمسه إال المطهرون ال -
 :(7لوحة رقم)السفلى من الصفحة اليسرى اإلطار

 .تنزيل من رب العالمين -
 :الثانية  فتتاحيةالصفحة اليمنى من ال:اا ثالث

 :(1لوحة رقم)من الصفحة اليمنى العلوي اإلطار

 . وأنه لتنزيل رب  العالمين نزل به -
 :(6لوحة رقم)السفلى من الصفحة اليمنى اإلطار

 .الروح األمين على قلبك لتكون -
 : الثانية من الفتتاحية الصفحة اليسرى:رابعاا 
 :(21قملوحة ر)من الصفحة اليسرى العلوي اإلطار

 .من المنذرين بلسان عربى -
 :(22لوحة رقم)السفلى من الصفحة اليسرى اإلطار

 .مبين وأنه لفى زبر األولين -
وهما تضم فاتحة الكتاب وبداية سورة البقرة  التيذلك فاتحة المصحف  يلي

 يحيط بهما من الجوانب األربعة (24, 21لوحات رقم)رة عن صفحتين متقابلتين عبا
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واألزرق  الذهبيهى ومتعددة اللوان األبالمنفذة نباتية ال بالزخارفمملؤ إطار ضيق 
 ممتدةقوامها فروع نباتية مورقة  البني إلىواألبيض على أرضية تأخذ اللون المائل 

مستمرة ومتوالدة يخرج منها أزهار متفتحة ووريدات وأنصاف مراوح نخيلية 
ك باللون األبيض ألرابيسيتوسطها من أعلى ومن أسفل إطار عريض بداخله زخرفة ا

من كل صفحة بكتابات وقد زينت المستطيالت العلوية والسفلية , على أرضية زرقاء
 :التاليعلى النحو  بخطى النسخ والثلثمدونة 

 :الصفحة اليمنى: أولا 

 :(26رقم لوحة)العلوى من الصفحة اليمنى اإلطار

ودونت " مكية -سورة "عبارة  بداخلهمادائرتين جانبيتين كتب  رسم الخطاط
على أرضية مملؤة بالرسوم النباتية على هيئة  النقي الذهبيالكتاب بخط النسخ باللون 

توسط تلك العبارة كتابة أخرى ,  األرابيسك باللون األسود على أرضية زرقاء اللون
 ودونت تلك الكتابة بخط الثلث باللون األسود على" فاتحة الكتاب سبع آيات"نصها 

على أرضية  الذهبيأرضية مملؤة بالرسوم النباتية على هيئة األرابيسك باللون 
 . زرقاء اللون

 :(22رقم لوحة)السفلى من الصفحة اليمنى اإلطار

ونفس  العلوي اإلطارعلى نفس التقسيمة التى نفذها فى  حرص الخطاط
 اآلية حيث دون فى الدوائر الجانبية, الزخارف ولكن اختلفت فقط النصوص الكتابية 

وفى , (21)"لقراءن كريم فى كتاب مكنون" بينما فى الوسط " مكنون -انه "  القرآنية

على أرضية  الذهبينهاية تلك الصفحة بعد نهاية سورة الفاتحة دون الخطاط باللون 
يذكر فيها  التيسورة ) التاليذات لون بنى بخط الثلث بداية سورة البقرة على النحو 

 (. 24()البقرة مايتان وأربع وثمانون آية

زينت أيضاً الصفحة اليمنى فى جانبها بجامتين علويتين وصرة وفى ذات الوقت 
 والتيرابيسك مألهم المصور بالزخارف النباتية المنفذة على هيئة األ فى الوسط

 . بدرجتيه واألزرق واألصفر واألخضر البنيتعددت ألوانها فيما بين 

 :الصفحة اليسرى: ثانياا 

اتبع المصور فى تنفيذ رسوم الزخارف التى تزين هذه الصفحة نفس األسلوب 
كانت  والتيفى الصفحة اليمنى وكان االختالف فقط فى اآليات القرآنية  إتباعهالسابق 

 :التاليعلى النحو 

                                                             
 ".أنه لقراءن كريم فى كتاب مكنون" من سورة الواقعة  77اآلية رقم  (21)
 .112فى كل المصاحف المدنية والمكية والعثمانية يكون عدد آياتها لكن سورة البقرة  (24)
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 :(22رقم لوحة)من الصفحة اليسرى العلوي اإلطار

" بينما فى الوسط" من رب -يمسه  ال"ائرتين الجانبيتين بكتابة نصها زينت الد
 . (26)"إال المطهرون تنزيل

 :(27رقم لوحة)السفلى من الصفحة اليسرى اإلطار

لمين " بينما فى الوسط " مدهنون -العا " زينت الدائرتين الجانبيتين بكتابة نصها 
 . (22)"أفبهذا الحديث أنتم 

فى حين زينت أيضاً الصفحة اليسرى فى جانبها بجامتين علويتين وصرة فى 
ودونت آيات بدايات سورة البقرة فى تلك , كما الحال فى نفس الصفحة اليمنى  الوسط

الصفحة وقد فصل الخطاط بين كل آية وأخرى بوريدة سداسية مفصصة الشكل تأخذ 
تفصل بين آيات المصحف  التيمثلما الحال فى كل الفواصل  النقي الذهبياللون 

 . الشريف فى تلك النسخة الرائعة من القرآن الكريم

, تضم اآليات الكريمة التيصفحات المصحف  باقي إلىثم ينتقل بنا الخطاط 
قف للنبى صلى هللا عليه دونت عليها عبارات الو التيوظهرت بعض الصفحات 

وظهرت أشكال عالمات التقسيم وعناوين السور الموضوعة داخل أطر , وسلم
فى رسمها  نالفنا  أبدع التيثم اختتم المصحف بالشمسة , (21لوحة رقم) مختلفة

مجموعة أشرطة دائرية متعددة بلغت خمسة أشرطة  إلىوزخرفتها بحيث قسمها 
الرسوم النباتية على شكل  هيوكانت قوام الزخرفة , تحصر المنطقة الوسطى األكبر

 الذهبيزرقاء اللون وتعددت األلوان فيما بين  األرابيسك وزهور اللوتس على أرضية

 ( . 26لوحة رقم)بدرجاته واألخضر واألبيض واألحمر والبني

 :( 2)التجليد

لوحين أول األمر  في مر تغليف الكتاب بمراحل مختلفة حيث استعمل المجلدون
تطعيم بالعاج مطوراً بصفائح من من الخشب وقد زخرفت هذه األلوان الخشبية بال

لذهب والفضة المرصعة باألحجار الكريمة وفى بعض األحيان بالقماش المطرز ا
 ونظراً لكون هذه األغلفة ثمينة ونفيسة 

                                                             
 ".يمسه إال المطهرون تنزيل من رب ال" من سورة الواقعة  11وجزء من اآلية  76اآلية رقم  (26)
 .العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون" من سورة الواقعة 12واآلية  11تكملة اآلية رقم  (22)
هو فن تغليف الكتفب بالجلفد أو القمفاش أو الفورق وذلفك لحففظ األوراق المكتوبفة والمخطوطفات  (22)

راجفع  محمفد , ومنظمفة بفل وإكسفابها مظهفراً حسفناً والتبعثفر وبقاءهفا مرتبفة  واالنفكفاكمن الضفياع 
,  1126جامعفففة القفففاهرة سفففنة  –رسفففالة ماجسفففتير , المصفففاحف التركيفففة والمغربيفففة, الغفففول راجفففف

 .162ص
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ثم استخدم الورق المضغوط أو المقوى , فقد كانت عرضة للنهب والسرقة
الكتب وأقبل الناس على تجليد , الخشب فى تقوية غالف الكتاب عوضاً عن

واستخدمت الغراء الشديد فى , بعد انتشار صناعة الورق والمصاحف بالورق والجلد
أما الكتب الصغيرة فكان يستخدم , الجلود فى المصاحف الكبيرة الحجمعملية لصق 

 .(27)لها النشا المتخذ من البر أو الكثيراء

وما ال يخفى على أحد أن الجلود كانت تمر بعدة مراحل أولها الدباغة ثم 

أو  , (26)أو بالضغط البارز أو الغائر, (21)إما بالقطع الصناعة ثم تزخرف بالخارج
 .(11)أو بالتثقيب( 12)(التمحيط)أو الحفر , (11)التفريغ

القرنين الرابع ويالحظ أن فن التجليد فى مصر قد تطور تطوراً كبيراً فى 
وظهر فى زخرفة الكتب السرة التى تتوسط متن الجلد وتحيط , والخامس الهجريين
وقد , ان األربعة للمتن أجزاء من السرةمن الزخرفة وفى األركبها أرضية خالية 

السميك وذلك بلصق عدة  البردياستعيض عن استعمال الخشب باستخدام أوراق 
صفحات ببعضها ببعض وتكسى أوراق البردى بطبقة من الجلد وقد استخدم الورق 

 األفقيالشكل أما كذلك فى التغليف وذلك بلصق عدة ورقات ببعضها وإكسائها بالجلد 
وقد , (14)وباإلضافة إلى زودت الكتب باللسان الذى يحفظ الكتاب ويحميه, مستعمالً 

أنتج المجلدون فى تلك الفترة بعض الجلود الفاخرة والثمينة وكانت عنايتهم بباطن 
 الخارجيتقل أهمية عن عنايتهم واهتمامهم الكبير بالجزء  الجلود وألسنتها ال

تتكون من الجلدة  التيومثلما نرى الحال فى جلدة هذا المصحف الشريف , (16)منها

                                                             
 –كليفة اآلثفار , رسفالة ماجسفتير, تجليفد الكتفاب ففى العصفر المملفوكىففن , سهام محمد المهفدى (27)

 .26ص,  2676جامعة القاهرة سنة 
القطع عبارة عن رسم الزخارف على شريحة من الجلد ثم تقطع الرسفوم بالسفكين وتلصفق علفى  (21)

 .لى حتى يكون اقل تعرضا للمسالغالف وأكثر ما تستعمل هذه الطريقة فى تزيين الغالف الداخ
, ساخنة تحمل شكل الزخرفة المطلوبفةتكون هذه الطريقة عن طريق الضغط على الجلد بقوالب  (26)

وتسخن هذه القوالب فى النار ثفم تطففأ ففى المفاء العفذب  ثفم تطففأ  ففى الشفمع النفه يكسفب الحديفد إذا 
 .نزل فى الجلد رونقاً وبريقاً 

الطريقففة عففن القطففع كثيففراً إال أنففه عففادة مففا توضففع بطانففة مففن الحريففر كخلفيففة تختلففف هففذه  ال( 11)
 .للزخرفة بعد قطعها بالشكل المطلوب ثم يفرغ لها بقدرها لتثبت فيه

وذلفك يفدوياً بتحديفد مكفان  Blind Toolingمحمفاة بفدون ألفوان  بفآالتهو زخرفة برسفوم مطبوعفة  (12)

 .الت بسيطةالزخرفة على الغالف ثم إعادة تحديده بآ
للمزيفد عفن ففن التجليفد , فيفة التثقيب هو عمل ثقوب فى شريحة الجلد بحيفث تكفون أشفكاالً زخر (11)

, المرجفع السفابق, هفد السفلطان جقمفقدراسة لمصاحف لم تنشر فى ع ,مرسى سعيد رمضان, راجع
 .222ص

الطبعففة , اإلسففالمىدار الغففرب , لخففط والكتابففة فففى الحضففارة العربيففةا ,الجبففورىيحففى وهيففب  (14)
 .121ص 2666األولى  لبنان سنة 

 .12ص,  1الخطط ج, المقريزى (16)
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 خماسيالخارجية والبطانة الداخلية وبينهما دفوف من الورق المضغوط واللسان 
للجلدة نجدها امتدت  الخارجينجد أن الزخرفة لم تقتصر على الغالف و, األضالع

األخرى أبدع  هيزينت  التي الكعب واللسان كذلك إلىباطن الجلدة نفسها بل  إلى
بخارية محددة بخطوط  فى جلدة هذا المخطوط عبارة عنتزيين وكانت قوام الزخرفة 
تضم , تحدق بها رؤوس سهام باللون األبيض والبنفسجيمفصصة وملونة باألبيض 

بداخلها زخارف نباتية ملونة باألبيض واألخضر والبنفسجى على أرضية زرقاء 
يخرج منها أوراق نباتية أحادية وثنائية وثالثية  وممتدةقوامها فروع نباتية متماوجة 

مفصصة يخرج من البخارية بأعالها وأسفلها ورقة نباتية , يداتوأزهار متفتحة وور
تضم بداخلها بمركزها زهرة , محيطها رؤوس سهام باللون األبيض يتعامد على

على  أرضية خضراء يوجد  والبنفسجيمتفتحة يدور حولها أوراق نباتية باألبيض 
بأركان جلدة المصحف أربعة أرباع البخارية تضم بداخلها زخرفة األرابيسك باللون 

 ورسم الفنان, المصحف إطارات ملونة على أرضية بيضاء ويدور حول جلدة البني
واألخضر  الذهبيالزخارف النباتية على أرضية زرقاء وأخذت الرسوم النباتية اللون 

بدرجاته من قطعة واحدة مع من الجلد البنى  الخارجيوكان الغالف , واألحمر الداكن
أو الخفيف وقد يكون من قماش  الكعب واللسان بينما كانت البطانة من الجلد المبشور

            وتظهر تجليدة هذا المصحف الرائعة فى, الحديد األزرق أو األخضر بدرجاته
الغالف بجامة أو صرة بيضاوية  فى حين نجد أن الفنان زين لسان, (11لوحة رقم)

باع جامتين علوية مشعة مملؤة بزخارف نباتية مذهبة وأحيطت تلك الجامة بأر
تصلة من أعلى وأسفل بشكل مبجامة وسطى باطن الجلدة كما زين الفنان , وسفلية

وسطى عن طريق وردة مفصصة الشكل ويحيط جامى مثمن متصل بالجامة ال
بتشكيالت زخرفية أرباع الجامة وزينت تلك الجامات  ركاناأل بالجامة الوسطى فى

الخطوط  إلىفة وأشكال هندسية من دوائر ومعينات وعناصر هندسية مركبة باإلضا
فى حين زين , والتى نفذت كلها باللون الذهبى المعكوفة والجدائل والعناصر السلسلية

ال يمسه " القرآنية الكريمة اآليةكعب التجليد فى الوسط بشكل جامة مستطيلة بداخلها 
         إال المطهرون تنزيل من رب العالمين وفى األركان وردات نباتية مفصصة

 .(12لوحة رقم)
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 :( 1)التذهيب

وارتبط  بأسلوب الكتابة بمداد الذهب  اإلسالميةازدهر فن التذهيب فى العصور 
وأطلق على زخرفة صفحات المخطوط , تذهيب العناصر الزخرفية المتنوعةو

 الذهبيعرفت بالتذهيب لغلبة اللون  والتيبالرسوم واألشكال الفنية الملونة والمذهبة 
وزخارف هذه الصفحات المذهبة أصبحت نماذج تنقل , وبريقه بين األلوان األخرى

وقد دأب المذهبون على زخرفة , (12)عنها التصميمات الزخرفية على التحف المعدنية

الصفحتين األولى والثانية من المصحف الشريف وكذلك فى الصفحة أو الصفحتين 
واستخدموا ماء الذهب مع األلوان المختلفة وخاصة اللون األزرق , األخيرتين منه

فرت ولذلك صارت هذه الصفحات من القرآن الكريم لوحات فنية توا, والفيروزي
تلك  ونشاهد تلك التذاهيب الرائعة فى صفحات, فيها كل عناصر الفن واإلبداع

ى تلك النسخة أيضا فى ووجدنا تلك التذاهيب ف, (4, 1لوحات أرقام )الرائعة  النسخة
تفصل بين ( حشوات)داخل أشكال هندسية تفصل بين عناوين السور التياألشرطة 

بالمداد  وعدد آياتها عنوان السوربعض أجزاء من ببعض وذلك بكتابة  عضهاب السور
فوق مهاد من الزخرفة النباتية المذهبة أيضا مع داخل أشكال هندسية مذهبة الذهبى 

كما , (11لوحة رقم)ضع عالمات التشكيل بالمداد األبيض وهو ما نشاهده فى و
حيث نفذت الوريدة السداسية  فواصل اآليات القرآنيةفى  التذهيب(17)استخدم المذهب

وكانت هذه الوريدة البتالت بالتذهيب وحددت رؤوس هذه الوريدة باللون األسود 
صفحات هذا المصحف مثلما نشاهده فى  الفاصلة بين اآليات فى هيالسداسية البتالت 

وكذلك فى بعض العناصر الزخرفية بهوامش الصفحات التى تدل (  21لوحة رقم)
تدل على  التيحيث نجد الخطاط وضع تلك التقاسيم  على أجزاء المصحف وأقسامه

بداية األجزاء أو األرباع أو غيرها من عالمات التقسيم داخل مستطيل ذا حواف 

                                                             
كمفا عفرف عنفد أقبفاط , الفراعنة المصفريين القفدماء  إلىيعتبر فن التذهيب فن قديم يرجع عهده  (12)

وقفد اقتفبس المسفلمون هفذا , فقد زخرفوا أغلفة الكتب وزينوها بصفائح من الذهب اإلسالممصر قبل 
فن عن األقباط وعملو صفائح رقيقة من الذهب لصقوها وهى ساخنة على أغلفة الكتب المتخذة مفن ال

فففى  اإلسففالميةالفنففون الزخرفيففة , مففرزوقمحمففد عبففد العزيففز  :راجففع, ثففم صففقلوها بعففد ذلففكالجلففد 
 .114ص, 2617الهيئة المصرية العامة للكتب سنة , العثمانيالعصر 

مركفز جامعففة ,  اإلسفالميفنفون الكتفاب ففى العصفر  إلفىالمفدخل , زشفادية الدسفوقى عبفد العزيف (12)
 .221ص,  1122القاهرة للطباعة والنشر سنة 

قهفا بصففائح وعمله هو تفذهيب المخطوطفات أى تزوي اإلسالميالكتاب  فنانيالمذهب يعتبر أحد ( 17)
وقد ظهر المفذهب ففى مجفال الفنفون بعفد الخطفاط وكانفت طائففة المفذهبين تفأتى ففى المرتبفة , الذهب

ومن الجدير بالذكر أن طائفة المذهبين تتكون مفن رئفيس أو , التى تأتى الخطاطين من حيث األهمية 
 شيخ الطائفة يختاره أعضاء طائفة وطريقة تعيينه وسلطاته تماثل غيره مفن مشفايخ الطوائفف وأيضفاً 

: الذين يقومون بتعليم أصول مهنة التذهيب لمن يرغفب ففى ممارسفة هفذه المهنفة راجفع  األساتذةمن 
 .244ص, المرجع السابق , دراسة لمصاحف, رمضان مرسى 



  91دراسات يف آثار الوطن العربي                  

217 

على أرضية زرقاء  ذهبيمذهبة ودونت عالمات التقسيم من أجزاء وغيرها بمداد 
 (.14لوحة رقم)اللون تعلوها رسوم نباتية ذات لون أبيض وهو ما نشاهده فى 

 :المستخدمة فى تدوين آيات المصحف أدوات الكتابة

 والمحبرة (16)والدواه (11)تتركز أدوات الكتابة فى عناصر أساسية منها القلم
وهى عناصر قد ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بتاريخ , (42)والمسطرة والورق (41)والمداد
ونزول آيات القرآن الكريم  اإلسالميخفى على أحد أنه كان لظهور  وما ال, الكتابة 

أثر كبير فى انتشار الكتابة العربية فبعد اتساع رقعة الدولة اإلسالمية وظهور 
الملك بن مروان باتت الحاجة  يبها فى عهد عبدالدواوين كمؤسسات تنظيمية ثم تعر
 . (41)مؤكدة الى الكتابة كظاهرة مجتمعية

                                                             
وذكر القلم فى القرآن أكثر من مرة حيث ذكر ففى , يذكر القلقشندى سبب تسميته قلماً الستقامته  (11)

حتفى  وقيل سمى قلماً لقلم رأسه وال يسفمى قلمفاً , المهم أيهم يكفل مريمإذ يلقون أق"سورة آل عمران 
إذ  ويقول القلقشندى أن القلم هو أشرف آالت الكتابة وأعالهفا مرتبفة, يبرى أم قبل ذلك فيسمى قصبة
صفبح األعشفى , ى وغيفره مفن أدوات الكتابفة أعفوان راجفع القلقشفند, هو المباشر للكتابفة دون غيفره

وكانفت األقفالم معروففة ولهفا ,  661ص 2624دار الكتفب المصفرية سفنة  6ج, شاءفى صناعة االن
دالالت واضحة ومحددة فى أذهان العرب منذ عصر النبوة وقبله وكانفت األقفالم العربيفة تصفنع مفن 

أو الغففاب أو القصففب البفوص وكانففت األقففالم المصفنوعة مففن الصففب ( السفعف)لفب الجريففد األخضففر
ة االستعمال فضال عن كونها طوع يد الكاتب يقطعهفا كيفمفا شفاء بحفس تظهر قواعد الخط وهى سهل

وكالفة , نشفأة وتطفور الكتابفة الخطيفة العربيفة ,عفيففيسفالم  ففوزيراجفع , حجم الكتابة ونفوع الخفط 
 .  264ص,  2611سنة  2ط, المطبوعات بالكويت 

الففن , مفرزوق العزيفز عبفدراجفع  محمفد , التى تستخدم لحفظ الحبفر وأدوات الكتابفة  األداةهى  (16)
واسفم الفدواة مشفتق مفن الفدواء ألن , 247ص, 2622القفاهرة سفنة , تاريخه وخصائصه, األسالمى

,  1ج, صفففبح األعشفففى, راجفففع القلقشفففندى, ءبإصفففالحها تصفففلح الكتابفففة كمفففا يصفففلح الجسفففم بالفففدوا
 .642ص

, المداد والحبر بقوله سفمى المفداد مفداداً ألنفه يمفد القلفم أى يعينفه علفى الكتابفة  يعرف القلقشندى (41)
ويحتفل المفداد مكانفة , يعنفى أثفر الكتابفة ففى القرطفاس : أما الحبفر فأصفله اللفون وأراد بفالحبر األثفر 

 .622ص,  1ج, صبح األعشى , راجع القلقشندى, الخطية لإلسالمهامة فى الثقافة 
كفن ول, ى عدة مدن منهفا الفسفطاط والقفاهرةة الورق فى مصر فى فترة متأخرة فانتشرت صناع (42)

وقفد , 71ص, المصفحف الشفريف ,العزيفز مفرزوق عبفد راجفع, صناعته فى الفسفطاط أكثفر وأجفود
ودونهمففا فففى الرتبففة )قففائالً  والشفامي العراقففيوصفف القلقشففندى الففورق المصففرى بعفد ذكففره للففورق 

, قطفع العفادة والمنصفورة أكبفر قطعفاً القطفع المنصفورى و: قطعتينوهو أيضا على  المصريالورق 
,  1ج, صففبح األعشففى, القلقشففندى, راجففع : المغففرب  إلففىوانتقلففت صففناعة الففورق مففن المشففرق 

وإلعفداد الففورق للكتابففة عليفه أوال يجففب أن يصففقل السففطح حتفى يسففهل الكتابففة والزخرفففة , 672ص
: تظمفة ومسفتوية ثانيفاً أن يسفطر لتفأتى الكتابفة من, مفع عليه ألن األوراق قبل الصقل سطحها غير ال

 . 226ص, المرجع السابق,  المدخل الى فنون الكتاب, عبد العزيز شادية الدسوقى, راجع
سففنة  6ع 1مجلففة المتحففف العربففى س, نظففرة فففى تكففوين الخففط العربففى , سففحر سففليم الهنيففدى (41)

 .12ص,  2617
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 :األلوان المستخدمة فى المصحف

استخدمت فى كتابة آيات ونصوص هذه النسخة الرائعة  التيتنوعت األلوان 
وبالطبع كان اللون األسود هو , واألزرقواألحمر واألبيض واألسود  الذهبيفنجد 

ات المصحف كما دونت به وقفية المصحف وكالم آياتاألكثر انتشاراً حيث دونت به 
ى افتتاحية المصحف وفى كتابة عناوين السور بينما استخدم اللون الذهبي ف, الوقف

فى  الذهبيكما استخدم اللون , ان ذلك بالتناوب مع اللون األبيضوختم السور وك

كما استخدم هذا اللون فى رسم , اآلياتلوريدات السداسية البتالت كفاصل بين رسم ا
استخدم فى تذهيب  الدوائر المركبة التى تضم عالمة الخمس وعالمة العشر كما

ارف النباتية فى الدوائر زخالفى حين اللون األحمر ظهر جليا فى , عالمات التقسيم
راءة المصحف ابة التى تبين رواية قالمركبة كما وجد فى خاتمة المصحف فى الكت

وكان ظهور اللون األزرق بشكل كبير فى الزخارف , (رواية حفص عن عاصم)
وظهرت تلك , والدوائر المحيطة بصفحات المصحف  التى تزين االفتتاحية والخاتمة

 (.16, 4, 1) فى لوحات أرقام  األلوان

 :ناسخ المخطوط

يحظى به الخطاطين من  كان ما ندرك أن قبل الحديث عن ناسخ المخطوط البد
 دفع األتراك إلى القول أن الخطاطين يكون مقرر لهم الجنة الذياألمر مكانة مرموقة 

أن المصورين يكون مقرر فى نفس السياق يذكروا , وذلك ألنهم يقوموا بنسخ القراءن
وقد اعتبر , (44)سالميوهو ما يؤكد على الدور الذي لعبه الخط في الفن اإل, لهم النار

المسلمون الخطاط أقرب أرباب الصناعات إلى الفن وإلى الفكر وكرموه أكثر من 
ط واعتبروا غيره من الفنانين كما زاول كثير من رجال الدولة والمفكرين بتجويد الخ

طاطين يجمعون بين فن تجويد الخط وبين فنون وكان بعض الخ, ذلك شرفاً كبيراً لهم
, ب مثل التصوير والتذهيب والتجليدنون المتصلة بالكتالفإسالمية أخرى السيما ا

يجعل من الحروف العربية لوحة فنية يقف أمامها المشاهد  الذيوالخطاط هو الفنان 
وقد ازدهر فن , (46)مبهوراً يفكر فى دقة الكتابة وروعة القصبة وعبقرية الخطاط

وة اإلبداع وبراعة من رهافة الذوق ق أوتواخطاطين مسلمين كباراً  أيديالخط على 
 .هندسة الحروف ما ساعدهم على كتابة روائع فنية خالدة

 :هللا الخطاط ياقوت بن عبد

من الخطاطين الكبار الذين تشاركوا فى اسم أربعة  العربيعرف تاريخ الخط 
نسبتهم أو القرن السابع وقد ميز بينهم هو وكلهم عاشوا فى عصر واحد ( ياقوت)

                                                             
32) Hillenbrand.R., Islamic Art, Calligraphy, the Dictionary of Art, volxvi ,p.276.) 

, 2622 دار النهضفة العربيفة سفنة, 2ج, الفنون اإلسالمية والوظائف علفى اآلثفار , حسن الباشا (46)
 .677-672ص.ص
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, (42)كان الخطاط ياقوت المستعصمى االسموبالطبع كان أهم من حمل هذا  (42)لقبهم
وقد خلط بعض المؤلفين بين ياقوت الموصلى الملكى وبن ياقوت المستعصمى 

 .(47)الشيخ طاهر الكردىونسبوا ألحدهم ما لآلخر ومنهم 

 ,ة البديعة فى القرن السابع أيضاً وقد عاش ياقوت بن عبد هللا الناسخ لهذه النسخ
وقد سار هذا الخطاط والكثير من الخطاطين السابقين على نهج الخطاط الكبير ياقوت 

هللا  وقد استخدم الخطاط ياقوت بن عبد, طريقته وأسلوبهالمستعصمى حيث قلدوا 

نراه بشكل  الجملة التى كان يختم بها ياقوت المستعصمى المصحف الشريف وهو ما
 أربعهللا فى صفر سنة  ياقوت بن عبدوكتب )واضح فى خاتمة المصحف وهى 

 (.12لوحة رقم)( وسبعين وستمئة حامداً هلل ومصلياً على نبيه

 :أهم العناصر الزخرفية

تنوعت الزخارف سواء كانت عناصر نباتية وأشكال هندسية كانت كأساس 
 إلىالتزيين والزخرفة لصفحات هذه النسخة الرائعة من القرآن الكريم هذا ألعمال 

فى  أساسيالفنان للنقوش الكتابية بأشكال مختلفة وأنماط متعددة كجزء  ستخداماجانب 
 .استكمال أنواع الزخرفة

 .الزخارف النباتية: أولا 

فى الزخارف اإلسالمية قد تأثر كثيراً بانصراف  النباتيوفى الحقيقة أن العنصر 
المسلمين فى مصر بالذات عن استيحاء الطبيعة وتقليدها تقليداً صادقاً أميناً فكانوا 

والورقة لتكوين زخارف تمتاز بما فيها من تكرار وتقابل ( الفرع)يستخدمون الجذع 

التجريد والرمز فى وتناظر وتبدو عليها مسحة هندسية جامدة تدل على سيادة مبدأ 
ونتناول بالوصف ألشكال الزخارف النباتية الواردة بصفحات ,  (41)الفنون اإلسالمية

 -:كالتاليتلك النسخة الرائعة من القرآن الكريم وهى 

 

                                                             
, 2612لبنففان سففنة  –بيففروت , الجديففددار الكتففاب , يففاقوت المستعصففمى, صففالح الففدين المنجففد(42)

 .2ص
هللا الرومففى المستعصففمى الكاتففب وهففو أحففد مماليففك  هففو أبففو الففدر جمففال الففدين يففاقوت بففن عبففد(42)

 الهجفريالمستعصم باهلل وأصله من بالد الروم وقد عاش فى بغداد فى القرن السفابع  العباسيالخليفة 
د حفذق الذى قربه اليفه وشفمله برعايتفه وقف, فعرف بياقوت المستعصمى العباسيوانتسب إلى الخليفة 

زكفى الفدين عبفد , للمزيفد راجفع, (قبلفة الكتفاب)لقفب فن الخط وأتقنه وجوده حتى استحق عن جدارة 
,  2ج,  2621النجففف  سففنة , تحقيفق الففدكتور بشففار عففواد, التكملففة لوفيففات النقلففة, العظفيم المنففذرى

 .112ص
 .421ص,  2646القاهرة سنة ,  العربيتاريخ الخط , محمد طاهر الكردى (47)
, مقالففة بمجلففة جامعففة دمشففق , للفففن  اإلسففالميرؤيففة جديففدة فففى المفهففوم , عبففد الففرازق السففمان( 41)

 .216ص, 1111سنة  1العدد  21المجلد 
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 .األفرع والسيقان والوريقات النباتية:أولا 

نفذت هذه الزخرفة النباتية فى الكثير من صفحات هذا المصحف والسيما فى 
التى مثلت المقدمة التى تزين هذه النسخة (46)تعرف بالسرلوح والتيالصفحات األولى 

 (. 1,4لوحات رقم )

 .الوريدة المتعددة البتالت أو المفصصة:ثانياا 

يأخذ  والتياستخدمت الوريدات السداسية البتالت المذهبة متقاطعة الرؤوس 

مركزها اللون األسود كفاصل بين آيات المصحف الشريف وظهرت تلك الزخرفة فى 
 (.12, 14لوحات رقم)كل صفحات المصحف

 (.  ) زخرفة األرابيسك: ثالثاا 

لم النبات كاألزهار اعتمدت هذه الزخرفة على العناصر النباتية المستوحاه من عا
وظهرت تلك الزخرفة بشكل واضح فى , والثمار واألوراق واألشجار والسيقان 

 (.21لوحة رقم ) افتتاحية المصحف التى تضم سورة الفاتحة

 (.2 ) زهرة اللوتس: رابعاا 

فى زخرفة صفحات هذا  رئيسياستخدم الفنان أشكال األزهار كعنصر 
المصحف الشريف وكانت زهرة اللوتس من بين تلك  األزهار وظهرت بوضوح فى 

وكذا فى خاتمة ( 21, 4, 1لوحات رقم )االفتتاحية ومقدمة المصحف  صفحتي

                                                             
وكلمة سرلوح هى كلمة عربية فصفحى وتعنفى سفر ( اللوح فى الرأس)هى لفظة فارسية معناها  (46)

لفذلك ظهفرت عبقريفة " ففى لفوح محففوظبفل هفو قفرآن مجيفد "اللوح المحفوظ فى الجنفة لقولفه تعفالى 
الفنففانين والمزخففرفين فففى سففر لوحففات وصفففحات البدايففة بالمصففاحف واهتمففوا بزخرفتهففا بزخففارف 
رائعة أكثرها نباتية بشتى أنواعها إيماناً منهم بأن هذه الزخارف التى يحيطونهفا بسفطور اآليفات انمفا 

مرجفع , دراسفة لمصفاحف, د رمضفانسفعي, علفى أنهفا نباتفات مقطوففة مفن الجنفةهى داللة واضفحة 
 .276ص, سبق ذكره 

العربفى والتوشفيح أطلق الباحثون عدة مسميات على هفذا الطفراز الزخرففى مفا بفين اسفم الفرقش  (61)
وهذا النوع من الزخرفة  قوامفه مجموعفة أغصفان وففروع نباتيفة مورقفة تتشفابك , العربى والتوريق

ويحكمهفا التناسفق والتناسفب ففى حجمهفا وأشفكالها وتتناظر وفق نظام خاص وتخضع لظفاهرة النمفو 
سفعيد , للمزيفد راجفع, لمخصصفة لهفا وال تتفرك فراغفاً بينفهوأوضاعها بحيث تمتد فتشفغل المسفاحة ا

 .217ص, مرجع سبق ذكره , دراسة لمصاحف, رمضان
قفد تعد زهرة اللوتس من أقفدم مفا اسفتعمله الفنفان ففى الزخرففة ففى معظفم الحضفارات القديمفة ول (62)

وقفد اسفتعملت , من أكثر العصور التى استعملت فيها هذا النوع من الزخرففة  الفرعونيكان العصر 
زهرة اللوتس من قبل الفنفانين المصفريين ففى  العصفر الفرعفونى بأشفكال مختلففة فكانفت تفارة مقفلفة 

لفى العصفر وقد تأثرت العصور التالية ع, تالتها توزع بطريقة زخرفية مميزةوتارة مفتوحة وكانت ب
بحفث , ( األرابيسفك) اإلسفالميةالزخرففة , عليفوةحسفين  راجفع, بهذا النوع مفن الزخرففة  الفرعوني

 . 42ص,  26ج  2626سنة  2ط -أثارها –فنونها  –ضمن كتاب القاهرة 
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التى تمثل  وفى الشمسة,  (12لوحة رقم)جانب عناوين السور  إلىالمصحف هذا 
 (.26لوحة رقم )المصحف الخاتمة المزخرفة بنهاية 

 .الزخارف الكتابية:ثانياا 

عنصراً هاماً من عناصر الزخرفة فى الفن االسالمى وكان  العربييعتبر الخط 
السبب فى ذلك كراهية المسلمين الشديدة للصور اآلدمية والحيوانية خوفاً من مضاهاة 

سس التى ولقد كانت اللغة العربية واحدة من األ,  (61)خلق وتقليده سبحانه فى صنعه

قامت عليها الحضارة اإلسالمية فقد واكبت اللغة العربية انتشار اإلسالم وأصبحت 
ونحن نعلم يقينا أنه ليس هناك فن استخدم الخط ,  (64)لغة عالمية بفضل القرآن العظيم

فى الزخرفة بقدر ما استخدمه الفن اإلسالمي ألننا ال نجد خطا أوفق فى الزخرفة من 
ذلك أن , عظيم فى تاريخ الفنون اإلسالمية فللكتابة الزخرفية شأنالخط العربي 

 إلىحروف الخط العربي وسهولة حركته وقابليته للتشكيل والزخرفة أدت كلها 
الفنان المسلم ألن يشكل حروفه حسب المساحات المخصصة  إلىإطالق العنان 

 .(66)للكتابة

وزخرفتها ولم يقتصر  ةاإلسالميولقد لعب الخط دورا هاما فى تزيين التحف 
وقد اخترع الخطاطين وطوروا , (62)األخرىعلى فرع من فروع الفنون دون 

رى اختفت أو واألخ, خطوطا متعددة بعضهم بقى الشائع والمفضل لقرون عديدة
وبصفة عامة فأن عدد الخطوط األساسية يكون محدد بستة , تالشت مع المبدع لها

ومما الشك فيه أن الخط كان دائما الفن المفضل  ,(62)وهم المعروفين باألقالم الستة
ونجد أن السيادة لهذا الفن كان , عظم احتراما في العالم اإلسالمياألكثر انتشارا واأل

 .(67)له قيمة وتقدير من خالل الحكام واألمراء وأضف إلى ذلك السمعة المرموقة

ا نستطيع أن وللنصوص الكتابية شأن عظيم في تاريخ الفنون اإلسالمية إذ إنن
ألن لكل عنصر ولكل , نتخذها أساسا وسبيال لتأريخ العمائر والتحف ذات الكتابات 

وفضال عن ذلك فان أشرطة , إقليم في العالم اإلسالمي أسلوبه في الخط وزخرفته 
الكتابة الزخرفية توجد تنويعا فى الزخرفة وتبعد ما قد ينشأ عن ملل تسببه سيادة 

                                                             
 .11ص,  2664القاهرة سنة , الخط العربى وأدوات الكتابة , الجنديتوفيق مجاهد ( 61)
 .46ص,  1116كلية دار العلوم سنة , دراسات فى الحضارة اإلسالمية , مرسى نعمة على (64)
معجففم األلفففاظ والوظففائف مففع  اإلسففالميةالنقففوش الكتابيففة علففى شففواهد القبففور , خيففر هللاجمففال  (66)

 .11ص,  1117, دار العلم واإليمان للنشر والتوزيع , اإلسالمية
 (45) El Basha , Hassan, Minber el- Aslam, Vol III , p.37. 

(46)-Piotrovsky.M.B.,Art of Islam ,Heavenly Art, Humphries Publishers 1999,p.28. 

(47)-Bagher. N., Iranian Art,1989,p.43. 
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وظهر فى هذا ,  (61)واحد سواء كانت هندسية أم نباتيةعناصر زخرفية من نوع 
 -:التاليالمصحف ثالثة أنواع من الخطوط على النحو 

 الخط الكوفى

وكان هذا الخط ,  العربيمن المعروف أن المصاحف كانت ميداناً لتجويد الخط 
وظل الخط ,  (66)هو األكثر غلبة فى خطوط مصاحف القرون الثالثة األولى للهجرة

وحل  الكوفيالخط  استخداموتدريجياً قل , ( 21)مستعمالً لمدة خمسة قرون الكوفي

احتل مكان الصدارة فى نسخ المصاحف حتى اآلن على  الذيمحله الخط النسخ 
فى كتابة عناوين السور فترة من  الكوفياستعمال الخط  استمرارالرغم من 

اصة فى الصفحات وبخ فى بعض نصوص المصحف الكوفيالخط وظهر , (22)الوقت
 (.4,1 مارقلوحات أ)االفتتاحية 

 (1 )خط النسخ

وقد كتبت , يعتبر خط النسخ من الخطوط األكثر طواعية فى كتابة المصاحف 
به متن اآليات القرآنية الكريمة وسمى بخط النسخ ألن الكتاب كانوا ينسخون به 

خط الثلث من ويعد هذا الخط قريب من , المصحف الشريف ويكتبون به المؤلفات 
وهو يحتمل التشكيل أيضاً ولكن بشكل أقل من الثلث , حيث الجمال والروعة والدقة 
وبلغ خط النسخ فى المصاحف غايته المرجوة ,  (24)ًً ويزيده التشكيل حسناً ورونقا

التى كسته بعد ذلك  اإلضافاتم ورست قواعده وكملت نسبه وإن 22/هـ21فى القرن 

                                                             
 .146ص, فنون اإلسالم , زكى حسن (61)
 األهففراممؤسسففة , القففاهرة تاريخهففا فنونهففا اثارهففا , مقالففة الخففط , حسففين عبففد الففرحيم عليففوه( 66)

 .177ص,  1111سنة
وكفان , ال يقصفد منفه أوالً أى تجميفل أو زخرففة  الهجريحتى القرن الثالث  الكوفيوكان الخط  (21)

 الكفوفيالفنانين فى نهاية القرن الرابع تنبهوا إلى استغالل الكتابة لألغفراض الزخرفيفة فتطفور الخفط 
الفنفون اإليرانيفة ففى العصفر  ,زكفى حسفن: راجفع, واالنسفجاممن مظهره البسيط وأخفذ ففى الرشفاقة 

 .121ص,  2661القاهرة سنة ,  اإلسالمي
سففنة  1الفنففون اإلسففالمية ترجمففة أحمففد عيسففى نشففر دار المعففارف بمصففر ط, ( س.م)ديمانففد  (22)

 .77-72ص,  2621
, الطغفراء واإلجفازة, الفديوانى, ةالرقعف, الثلفث, عديفدة أشفهرها خفط الطومفار للخط النسخ أنواع (21)

, 1111سفنة , بيفروت, الطبعفة األولفى, العربفيأصول الخط , راجع كامل سليمان الجبورى ,للمزيد
 .62ص

بالكويفت سففنة  واآلدابالمجلفس األعلفى للثقافففة والفنفون , جماليفة الفففن العربفى , عفيفف البهنسفى (24)
 .24ص, م 2671
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أو اللمسات الفنية الخاصة بشخصية  األيديختالف تتعدى ا إلى يومنا هذا ال
 .(26)الكاتب

وكان الخطاطون يعتمدون بصفة أساسية فى تطوير الخط النسخى على تقرير 
معايير وقواعد يضبطون بها الخط وذلك بأن يحددوا ألشكال الحروف نسباً هندسية 

ذلك يعتبر ابن م ول6/هـ4وقد وضع هذا النظام ابن مقلة فى نهاية القرن , وقياسية 
ونسب ابن مقلة جميع الحروف إلى , مقلة أول من قدر للخط معايير يضبط بها 

أنه ناسب بين طولها  أيحدد طولها بعدد من النقط  والتياأللف واتخذه مقياساً أساسياً 
 .(22)وعرضها ومن هذا سمى الخط النسخ بالخط المنسوب

له المدارس لتعليمه وتحسينه  وانشئوا العربيوقد اهتم سالطين المماليك بالخط 
, ومن أمثلتها مدرسة الشيخ شمس الدين الزفتاوى ومدرسة بن أبى رقيبة بالقاهرة 

وقد عرف عن سالطين المماليك حبهم للفنون ورعايتهم للفنانين فى عصرهم وليس 
وصلنا من عمائر القاهرة المملوكية ومنتجاتها الفنية  أدل على هذا من كثرة ما

ختلفة التى ازدانت كلها بالكتابات العربية فى أشرطة عريضة وضيقة أو داخل الم
لوحة ) فى بعض نصوص المصحف وظهر الخط النسخ, ( 22)دوائر كبيرة وصغيرة

 (.21رقم

 خط الثلث

وقد , احف بشكل عاميعتبر خط الثلث من أفضل الخطوط العربية فى كتابة المص
وكذلك استخدمه الخطاط , عناوين السور استخدم هذا الخط بصفة خاصة فى تدوين 

 (.12, 14, 21لوحات رقم )لتدوين ألسمه فى نهاية المخطوط فى التوقيع وا

 .الزخارف الهندسية: اا ثالث

أخذت الزخرفة الهندسية فى ظل الحضارة اإلسالمية أهمية خاصة وشخصية 
فى كثير من األحيان لها فى أية  حضارة من الحضارات فأصبحت  فريدة ال نظير

 فيها دوراً كالدور الهندسييغطى مساحات كبيرة يلعب الخط  الذي الرئيسيالعنصر 
وكان هم الفنان المسلم وشغله الشاغل أن , الذى يعلبه الخط المنحنى فى األرابيسك 

مزاوجة  يبحث عن تكوين جديد  ومبتكر  يتولد من اشتباكات قواطع الزوايا  أو
يسبغه على التحف  التى  الذياألشكال الهندسية لتحقيق مزيداً من الجمال الرصين 

                                                             
الشفركة الوطنيفة للنشفر , خطفوط المصفاحف عنفد المشفارقة والمغاربفة , محمد بن سعيد شفريفى (26)

 .142ص,  2611والتوزيع الجزائر سنة 
 .112ص,  مرجع سبق ذكره , اآلثار إلىمدخل , الباشا (22)
, بيفروت –مكتبفة لبنفان ناشفرون , م مصطلحات الخط العربفى والخطفاطينمعج, عفيف البهنسى( 22)

 .22ص,  2662األولى سنة  الطبعة
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وقد تنوعت األشكال والزخارف الهندسية التى زينت صفحات هذا , (27)ينتجها
 -:التالي المصحف الشريف على النحو

 .األشكال المستطيلة: أولا 

ة المتنوعة سواء صفحات المصحف بالعديد من األشكال المستطيل  ازدانت
ه وقد استخدمت هذ, المفصصة الجوانب بأشكال وأحجام مختلفة  القائمة الجوانب أو

وظهرت تلك الزخرفة بوضوح فى كتابة عناوين , األشكال فى مواضع زخرفية كثيرة

وكذلك فى كتابة عالمات الحزب والجزء  فى جوانب , (12, 11لوحة رقم)السور
 (.12لوحة رقم )الصفحات

 :األشكال البيضاوية : ثانياا 

تنوعت تلك الزخرفة على جوانب صفحات هذا المصحف وتعددت طرق تنفيذها 
ونجد أن األشكال البيضاوية ظهرت فى جوانب , فى العديد من المواضع الزخرفية 

على أرضية زرقاء  الذهبيومألت بالزخارف النباتية ذات اللون  االفتتاحيةالصفحات 
 ( . 4 ,1لوحة رقم)اللون

 :أشكال الجامات: ثالثاا 

 ,( 11 لوحة رقم)وظهرت شكل الجامة بالطبع فى جلدة المصحف 
لوحات رقم )وكان لها أيضا الكثير من التواجد فى صفحات هذا المصحف الشريف 

 .ووجدت مملؤة بالزخارف النباتية متعددة األلوان( 16,12, 14, 11

 :الخطوط اإلشعاعية: رابعاا 
يث ظهرت ح ,والخاتمة هام وبخاصة فى صفحات البداية  زخرفيمثلت عنصر 

كما ظهرت فى الكثير من , ( 12,  4, 1لوحات رقم)الخارجية  اإلطاراتتخرج من 
عالمات التقسيم فى صفحات المصحف وكذلك كرابط بين العناصر الهندسية فى 

 ( 12لوحة رقم)جوانب صفحات المصحف

 :أهم النتائج
 .النشر ألول مرة لتلك النسخة من المصحف الشريفأظهرت الدراسة  -2
بينت الدراسة مدى الروعة والجمال فى األلوان المتنوعة فى تزيين صفحات  -1

 .المصحف
أظهرت الدراسة مدى الدقة فى تناول الزخارف المختلفة سواء كانت نباتية أو  -4

 .هندسية وإتقانها بشكل رائع 
 .ية التى زينت تلك الصفحات وتعدد أنواعهاتناولت الدراسة الزخارف الكتاب -6

                                                             
 .261ص, مرجع سبق ذكره , دراسة لمصاحف , رمضانسعيد  (27)
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أظهرت الزخارف الكتابية نصوص الوقف لتلك النسخة الرائعة من قبل السلطان  -2
 .األشرف برسباى

كشفت أيضا النصوص الكتابية الموجودة عن تاريخ النسخ للمصحف الشريف  -2
خالل  وتعديالته وذلك من 2614لسنة  227وخضوعه لقانون حماية اآلثار رقم 

 .التواريخ المختلفة
افن الخط  إتقانهكشفت النصوص  الكتابية عن أسم الناسخ لتلك النسخة ومدى  -7

 .وارتباطه الوثيق بأسلوب الخطاط ياقوت المستعصمى
وزخرفة جلود  اإلسالميةالمجلد للفنون  إتقانبينت جلدة المصحف عن مدى  – 1

 .المصاحف بزخرفة رائعة ومتقنة

 :التوصيات
  إقامة معارض فنية لتلك النسخ الرائعة من المصاحف الشريفة داخل جمهورية

تضم تلك المعارض جميع الكتب المقدسة كدليل  أنمصر العربية وخارجها وأفضل 
بصفة خاصة والدولة بصفة عامة  اآلثارواضح على مدى اهتمام وزارة  مادي

دين وإنما ستظل مصر  عرق أو جنس أو إلىاالنسانى دون النظر  الثقافيبالتراث 
دائما وأبدا أرضا للجميع دون تفرقة وستظل محافظة على كل التراث الثقافي من 

 .النهب أو السرقة أو عبث العابثين
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 :المراجعالمصادر وقائمة 

 . القرآن الكريم: أوالً 
 .المصادر العربية: ثانياا 

صبح األعشى فى صناعة , ( م2621/هـ112أبو العباس أحمد أحمد بن على ت )القلقشندى  -2
 .م2611مطبعة دار الكتب المصرية , الطبعة الثانية   1ج, االنشا 

المتوفى ),  (العبيدى الحسينيأبو العباس , القادر تقى الدين أحمد بن على بن عبد)المقريزى  -1
دار الكتب , المعروف بالخطط المقريزية واآلثارالمواعظ واالعتبار بذكر الخطط , ( هـ162

 .هـ2621بيروت , العلمية 
 .المراجع العربية: اا لثثا

الطبعة العالمية بالقاهرة سنة , الفن االسالمى أصوله وخصائصه , األلفى أبوصالح  -4
 (ن.د).2622

 (ن.د) .2664القاهرة سنة , الخط العربى وأدوات الكتابة, دى توفيق مجاهدالجن -6
معجم األلفاظ والوظائف النقوش الكتابية على شواهد القبور االسالمية مع , جمال خير هللا -2

 .1117, القاهرة, دار العلم واإليمان للنشر والتوزيع , اإلسالمية
 .2622دار النهضة العربية سنة , 2ج, ن اإلسالمية والوظائف على اآلثارالفنو , الباشاحسن  -2
 (ن.د).2672الطبعة األولى سنة , مية دراسات فى الحضارة االسال,  ......... -7
 .2661هرة دار النهضة العربية عام القا –مدخل الى االثار االسالمية ,  ...........-8
 .2621سنة  1الفنون اإلسالمية ترجمة أحمد عيسى نشر دار المعارف بمصر ط, (س.م)ديمان  -6

النجف  , تحقيق الدكتور بشار عواد , التكملة لوفيات النقلة, العظيم المنذرىزكى الدين عبد  -21
 (ن.د) .2621سنة  2ج

 (ن.د) .2661القاهرة سنة , عصر اإلسالمى الفنون اإليرانية فى ال ,حسن  زكى -22
 .م2661الطبعة األولى مكتبة النهضة العربية بالقاهرة , فنون اإلسالم  , .........-21
مركز جامعة , المدخل الى فنون الكتاب فى العصر اإلسالمى , الدسوقى عبدالعزيز  شادية -24

 . 1122القاهرة للطباعة والنشر سنة 
 .2612لبنان سنة  –بيروت , دار الكتاب الجديد , ياقوت المستعصمى, صالح الدين المنجد -26
والفنون واالداب بالكويت سنة المجلس األعلى للثقافة , جمالية الفن العربى, عفيف البهنسى -22

 .م2671
, تبيرو –مكتبة لبنان ناشرون , م مصطلحات الخط العربى والخطاطينمعج, .................-22

 . 2662الطبعة األولى سنة 
 2ط, وكالة المطبوعات بالكويت , نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية , فوزى سالم عفيفى -27

 .2611سنة 
الشركة الوطنية للنشر , خطوط المصاحف عند المشارقة والمغاربة , يد شريفى محمد بن سع -21

 .2611والتوزيع الجزائر سنة 
 (ن.د) .2646القاهرة سنة , تاريخ الخط العربى , محمد طاهر الكردى  -26

دار المعارف , تصوير وتجميل الكتب العربية فى اإلسالم , األصمعى محمد عبدالجواد  -11
 .2622بمصر سنة 

مكتبة  2622القاهرة سنة , الفن االسالمى تاريخه وخصائصه , مرزوقعبد العزيز محمد  -12
 .الطبعة األولى , أسعد
 (ن.د). 1111سنة , بيروت, الطبعة األولى, أصول الخط العربى, كامل سليمان الجبورى -11
 .1116سنة  كلية دار العلوم, دراسات فى الحضارة اإلسالمية , نعمة على  مرسى  -14
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 .األجنبيةالمراجع : اا رابع
24-Bagher. N., Iranian Art,1989. (ن.د)   

25-M.B. Piotrovsky..,Art of Islam ,Heavenly Art, Humphries Publishers 

1999. 

26-Robert hillenbrand., Islamic Art, Calligraphy, the Dictionary of Art, 

volxvi 1970. 

 .والمقالت الدوريات: خامساا 
 .2627كرسى المصحف مقالة فى مجلة منبر األسالم سنة  ,الباشا  حسن -17
فنونها  –بحث ضمن كتاب القاهرة , ( األرابيسك)الزخرفة االسالمية , حسين  عليوة  -11
 (ن.د) .2626سنة  2ط -أثارها –
 .1111مؤسسة االهرام سنة, القاهرة تاريخها فنونها اثارها , مقالة الخط  ..........-19
 6ع 1مجلة المتحف العربى س, نظرة فى تكوين الخط العربى , سحر سليم الهنيدى -41
 .2617سنة
 – اآلدابمجلة كلية , جلدة مصحف بدار الكتب المصرية , إبراهيم عبد اللطيف -42

 .2612مايو  2جـ 11جامعة القاهرة المجلد
مقالة بمجلة جامعة , رؤية جديدة فى المفهوم اإلسالمي للفن , عبد الرازق السمان  -41

 . 1111سنة  1العدد  21المجلد , دمشق 
نية مطبعة المجمع العلمى دراسة تاريخية ف, لشريفالمصحف ا, مرزوق العزيز عبد -44

 .مستل من المجلد العشرين من مجلة المجمع العلمى العراقىم  2671بغداد ,  العراقى

, لغرب اإلسالمىدار ا, الخط والكتابة فى الحضارة العربية , يحى وهيب الجبورى  -46
 . 2666الطبعة األولى  لبنان سنة 

35-Hassan El Basha, Minber el- Aslam, Vol III, 1995. 
 .الرسائل العلمية: سادساا 

دراسة لمصاحف لم تنشر فى عهد السلطان جقمق فى ضوء , مرسىسعيد رمضان  -42
جامعة القاهرة , رسالة ماجستير, دراسة  أثرية فنية مقارنة, المىمجموعة متحف الفن اإلس

 .1127المجلد األول سنة , 
كلية , رسالة ماجستير, تجليد الكتاب فى العصر المملوكىفن , سهام محمد المهدى -47 

 .2676جامعة القاهرة سنة  –اآلثار 
جامعة القاهرة  –رسالة ماجستير , المصاحف التركية والمغربية, محمد فراج الغول -41

  .1126سنة 
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 :فهرس اللوحات
 .تمثل نص وقفية المصحف الشريف( 2)لوحة رقم 
 .تمثل االفتتاحية األولى المكونة من صفحتين متقابلتين( 1)لوحة رقم 
 .تمثل االفتتاحية الثانية المكونة من صفحتين متقابلتين( 4)لوحة رقم 
 تمثل اإلطار العلوى من الصفحة اليمنى لالفتتاحية األولى( 6)لوحة رقم 
 .تمثل اإلطار السفلى من الصفحة اليمنى لالفتتاحية األولى( 2)لوحة رقم 
 .لالفتتاحية األولىتمثل اإلطار العلوى من الصفحة اليسرى ( 2)لوحة رقم 
 .تمثل اإلطار السفلى من الصفحة اليسرى لالفتتاحية األولى( 7)لوحة رقم 
 .تمثل اإلطار العلوى من الصفحة اليمنى لالفتتاحية الثانية( 1)لوحة رقم 
 . تمثل اإلطار السفلى من الصفحة اليمنى لالفتتاحية الثانية( 6)لوحة رقم 
 .العلوى من الصفحة اليسرى لالفتتاحية الثانيةتمثل اإلطار ( 21)لوحة رقم 
 .تمثل اإلطار السفلى من الصفحة اليسرى لالفتتاحية الثانية( 22)لوحة رقم 
 .تمثل الصفحة األولى من افتتاحية المصحف وتضم سورة الفاتحة( 21)لوحة رقم 
 . بقرةتمثل الصفحة الثانية من افتتاحية المصحف وتضم بداية سورة ال( 24)لوحة رقم 
 . تمثل اإلطار العلوى من الصفحة اليمنى التى تضم سورة الفاتحة( 26)لوحة رقم 
تمثل اإلطار السفلى من الصفحة اليمنى التى تضم سورة الفاتحة وبداية ( 22)لوحة رقم 

 . سورة البقرة
 . تمثل اإلطار العلوى من الصفحة اليسرى التى تضم بداية سورة البقرة( 22)لوحة رقم 

 .تمثل اإلطار السفلى من الصفحة اليسرى التى تضم بداية سورة البقرة (27)ة رقم لوح
تمثل بعض الصفحات التى دونت عليها عبارة وقف للنبى صلى هللا عليه ( 21)لوحة رقم 

 .وسلم وشكل المستطيالت التى وصعت بداخلها أسماء السور 
 .تمثل الشمسة التى تزخرف خاتمة المصحف( 26)لوحة رقم 
 .تمثل جلدة المصحف( 11)لوحة رقم 
 .تمثل كعب الجلدة  ( 12)لوحة رقم 
 .تمثل شكل األشرطة التى ضم عناوين السور( 11)لوحة رقم 
 .تمثل المربعات والجامات التى تدل على أجزاء المصحف وتقسيماته( 14)لوحة رقم 
 .تمثل شكل األشرطة الدوائر والجامات ذات اللون األزرق( 16)لوحة رقم 
 . تمثل الصفحة األخيرة من المصحف وتحمل أسم الناسخ وتاريخ النسخ( 12)لوحة رقم 
 .تمثل شكل الزخرفة الهندسية التى تحمل أرقام األجزاء( 12)لوحة رقم 
 . تمثل زخرفة الخطوط اإلشعاعية( 17)لوحة رقم 
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 :الكتالوج
  

 

 .يسبق نشرهالم , تمثل نص وقفية المصحف الشريف ( 2)لوحة رقم 
 

  

تمثل االفتتاحية األولى المكونة من ( 1)لوحة رقم 
 .لم يسبق نشرها, صفحتين متقابلتين 

 

تمثل االفتتاحية الثانية المكونة من ( 4)لوحة رقم 
 .لم يسبق نشرها, صفحتين متقابلتين 
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تمثل اإلطار العلوى من الصفحة ( 6)لوحة رقم 
 .لم يسبق نشرها, األولى اليمنى لالفتتاحية 

تمثل اإلطار السفلى من الصفحة ( 2)لوحة رقم 
 .لم يسبق نشرها, اليمنى لالفتتاحية األولى

 

 

 

 

 

تمثل اإلطار العلوى من الصفحة ( 2)لوحة رقم 
 .لم يسبق نشرها,  اليسرى لالفتتاحية األولى

تمثل اإلطار السفلى من الصفحة ( 7)لوحة رقم 
 .لم يسبق نشرها, لالفتتاحية األولىاليسرى 
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تمثل اإلطار العلوى من الصفحة ( 1)لوحة رقم 
 .لم يسبق نشرها,  اليمنى لالفتتاحية الثانية

تمثل اإلطار السفلى من الصفحة ( 6)لوحة رقم 
 .لم يسبق نشرها, اليمنى لالفتتاحية الثانية

 

 

 

 

 

 

 

العلوى من تمثل اإلطار ( 21)لوحة رقم 
لم يسبق , الصفحة اليسرى لالفتتاحية الثانية

 .نشرها

تمثل اإلطار السفلى من الصفحة ( 22)لوحة رقم 
 .لم يسبق نشرها, اليسرى لالفتتاحية الثانية
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تمثل الصفحة األولى من افتتاحية ( 21)لوحة رقم 
 . لم يسبق نشرها, المصحف وتضم سورة الفاتحة 

تمثل الصفحة الثانية من افتتاحية ( 24)لوحة رقم 
 .لم يسبق نشرها, المصحف وتضم بداية سورة البقرة 

 

 

 

 

 

 

تمثل اإلطار العلوى من الصفحة اليمنى ( 26)لوحة رقم 
 .لم يسبق نشرها, التى تضم سورة الفاتحة 

 

تمثل اإلطار السفلى من ( 22)لوحة رقم 
وبداية الصفحة اليمنى التى تضم سورة الفاتحة 

 .لم يسبق نشرها, سورة البقرة 
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تمثل اإلطار العلوى من الصفحة ( 22)لوحة رقم 
لم يسبق , اليسرى التى تضم بداية سورة البقرة

 . نشرها

 

تمثل اإلطار السفلى من الصفحة ( 27)لوحة رقم 
 . لم يسبق نشرها, اليسرى التى تضم بداية سورة البقرة

 

 

 

 

 

 

 

 

تمثل بعض الصفحات التى دونت ( 21)لوحة رقم 
عليها عبارة وقف للنبى صلى هللا عليه وسلم وشكل 

, المستطيالت التى وصعت بداخلها أسماء السور  
 . لم يسبق نشرها

 

 

تمثل الشمسة التى تزخرف خاتمة ( 26)لوحة رقم 
 . لم يسبق نشرها, المصحف
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لم يسبق , المصحف  تمثل جلدة( 11)لوحة رقم 
 .نشرها

 

لم يسبق , تمثل كعب الجلدة  ( 12)لوحة رقم 
 .نشرها

 

 

 

 

 

 

تمثل شكل األشرطة التى ضم عناوين ( 11)لوحة رقم 
 .لم يسبق نشرها, السور 

تمثل المربعات والجامات ( 14)لوحة رقم 
لم , التى تدل على أجزاء المصحف وتقسيماته 

 .يسبق نشرها
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تمثل شكل األشرطة الدوائر ( 16)رقم لوحة 
 .لم يسبق نشرها, والجامات ذات اللون األزرق 

تمثل الصفحة األخيرة من المصحف ( 12)لوحة رقم 
.لم يسبق نشرها, وتحمل أسم الناسخ وتاريخ النسخ   

 

 
 

تمثل شكل الزخرفة الهندسية ( 12)لوحة رقم 
 .لم يسبق نشرها, التى تحمل أرقام األجزاء 

لم , تمثل زخرفة الخطوط اإلشعاعية( 17)لوحة رقم 
 .يسبق نشرها
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Publish for the copy of the holy_ Quran (gift from) 

sultan Bersbay written by yakout bin Abdallah 

preserved in Museum Palace manial in Cairo, under 

the No. 271. 

Dr.Osama el-Basuoni Abdallah Abdel fatah
  

Abstract: 

The study includes publishing  for version of the Holy Quran 

saved Museum Palace manial in Cairo, under the No. 271 we 

found in the conclusion that version name copier and date of 

copies to as the following wrote (written by yakout bin Abdallah 

in the safar month – year  of four Seventy six hundred.  

In the home page the gifted phrases for the sultan al-ashraf 

bersbay and the date.    

This version from the Holy Quran consist of  276 pages in the 

front of the Holy Quran adorn by two pages contain decorations 

plant and the cover adorn by medallion and four corners, this 

version in generally good condition. 

Key words: 

Published  -Holy -Quran -Gifted -Sultan- Al-ashraf -Bersbay-

preserved –Museum –Palace –Manial -Cairo 
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