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   ١أسفار موسى
  مصر العثمانیة   من مـصوربطي ـطوط قـمخ

  أسماء حسین عبد الرحیم محمود. د
  

 ٥ورقة، مسطرة كل ورقــة  ١٨٤یبلغ عدد أوراق ھذا المخطوط  : التعریف بالمخطوط 
والمـخطوط  مـجدول ومحلى بـاأللوان وبـلــیقة  ،سـم ٢١×  ٣٢أسطر، مقاس كل منھا 

 ٢٧وھـو )ج(وقد كتـب التاریخ بآخــر ورقة  ،ھب، وجـلدتھ مصقـولة وبـھا نـقشالـذ
، وقـف بطرس سعد نخلھ من نـاحیة أم خنانبخط  ٢)م ١٧٧٣/ ش ١٤٩٠( كیھك سنة 

  .٣كنیسة مار مرقس باألزبكیة
  : الدراسة الفنیة لصور ھذا المخطوط 

  
      )رمـل مـجموعة من األوراق واألزھافرع نبــاتي یح( وتــمثل :ورة األولىالص

  . ٤)١لوحة رقم(
یشغل معظم مساحة الصورة فرعـا نباتیا صاعدا لھ لون أخضر زیتوني تتفرع منھ أفرع 

ة  ، كما یحمل وریدرمحیة مسننة ذات لون أحمر ووردي خضراء أخرى تحمل أوراق
كما یـحمل  ،أحمر وزھرة كبیرة متعددة األلوانو، صغیرة ذات ألوان أزرق، و أصفر

، ویظھر الفرع النــباتي بــھذا الــشكل على غالف مــصحف بعض الوریقات الخضراء
  . ٥)٢لوحة رقم (ھـ محفوظ في متحف قصر النیل ١٢٨٤مؤرخ بسنة 

  
  
  

                                                             
سفر التكوین ، وسفر الخروج ، ( وھي األسفار الخمسة األولى من التوراة وھي : أسفار موسى  ١

وھي األسفار الخــمسة األولى ضمن مجموعة أسفــار ) وسفر الالویین ، وسفر العدد ، وسفر التثنیة 
وتتناول نصوص ھذه األسفار أصل . القدیم التي یـبلغ عدد أسفارھا جمیعا تسعة وثالثین سفرا العھد 

العالم حتى دخول بني إسرائیل أرض كنعان ، وھي األرض الموعودة لھم بعد خروجھم من مصر فیما 
ث تستخدم وحكایة ھذه األحدا. یعتقد بنو إسرائیل على وجة التحدید حتى وفاة سیدنا موسى علیة السالم 

حال كإطار عــام لوصف األحـــكام ، ونــظم الحیاة الدینیة ، واالجتماعیة للشعب الیھودي ،  على كل
 . ٤٢، التوراة واإلنجیل ، ص ) مـــوریس ( بوكاي . ومن ھنا جاء اسم التــوراة أو النــاموس 

  جامعة القاھرة . كلیة اآلثار . أستاذ اآلثار اإلسالمیة المساعد. 
 ) . ١٨٤مقدسة ( تحتفظ الدار البطریركیة بھذا المخطوط تحت رقم  ٢
 ٤٥ص . الجزء الثاني . المجلد األول . ، فھارس المخطوطات ) مرقص ( سمیكة  ٣
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     :٦)٣لـــوحة رقم )(لنــبي إبراھیم علیھ الـــسالما(وتــمثل:لصورة الثانیةا
، رســـم بــداخلھ ل یشاھد في وسطھ ما یشبة البانوهمعظم مساحة الصورة مستطییشغل 

یتجھ برأسھ نــحو الــیمین النبي ابراھیم علیھ السالم واقفا في وضعة ثالثیة األرباع وھو 
ة واضحة تتمثل في الوجھ البیضاوي، والعــــیون ویظھر إبراھیم بمالمح بیزنطی ،قلیال

كما رسم بھیئة متقدمــة في العـمر  ،تقیم الطویل، والفم الصغیرألنف المس، واالجاحظة
لونت وجـــنتاه باللــون  ، وقدواللحیة الكثة ذات اللون األبیض من حیث الشعر والشارب

، ویــرتدي ابــراھیم ثوبا وعــبـاءة وجود ھالة مـستدیرة تـحیط برأسة ، ونالحظاألحمر
،ونــالحظ أن یمن لتصل إلى ما قبل قدمیھ بقلیلاألحمراء تنسدل خلف ظھره وأمام كتفھ 

طیات ثیابھ قد رسمت بأسلوب واقعي،وقد رفع النبي ابراھیم یده الــیمنى إلى أعلى قلیال، 
  . بینما أمسك في یدة الیسرى التي یرفعھا أیضا بسكین یرمز لقربانھ 

مـستویات  عـدة وقد رسم النبي إبراھیم حافي القدمین على أرضیة صحراویة مكونة من 
ویـــظھر خـــف  ي الـــخلفیة الــسماء بلون أزرق،، بینما تظھر فلونت باللون البرتقالي

ابراھیم وفي یسار الصورة شجرة بـریة مـــتوسطة األرتفــاع یـــصعد علیھا حیوان غیر 
  . واضح بسبب تلف ھذا الجزء من الصورة وھو بالطبع الكبش الذي یرمز إلى األضحیة

، بینما زخرف إطـار الصوره جاء من أعلى على ھیئة عقد ثالثي ما إطار الصورة فقدأ  
ن أعلى وأسفل ، وقد زین اإلطــار مع نباتیة ذات وریقات رمحیة مسننةمن الجانبین بأفر

، ویحـیط األزرق، رسمت على جانبیھا ورقتین نــباتیتین لونتا بـاللون بورقة نباتیة كبیرة
وقد زخـــرفت المــساحة الركنیة بیـن  متقاطعة تعطي شكل الــشبكة،خطوط  بھذا اإلطار

أزھار القــرنفل، ، وع نــباتیة تحمل أزھار ذات بتالتالــمستطیل وإطــار الـــبانوه بــأفر
  . ، وبراعم األزھار والوردي البلدي

  
كــتابات وزخارف على ورقتین تمثالن خاتمة ســفر ( وتمثل : الصورة الثالثة 

  . ٨) ٤لوحة رقم ) ( من أسفار موسى الخمسة ٧لخلیقةا
، وإن كتبت بھا قة الیمنى على أیة زخارف أو رسوم، ال تحتوي الوروتتكون من ورقتین

  . عبارات من خاتمة سفر الخلیقة 
، القسم األول مــنھا نھایة السفر ، كتب فيالیسرى فقد قسمت إلى أربعة أقسامأما الورقة  

  : بالعبارات األتیة وقد ذیلت خاتمتھ 
  تم السفر 

  األول بعون هللا تعالى وھو سفر 
  الخلیقة وكان الفراغ منھ في یوم 
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ویــسمى أیضا سفر التــكوین ، وھو أول أسفار موسى الخمسة ، ویتعلق بــمسألة خلق : سفر الخلیقة ٧
  .  ٤٦:  ٤٢ص : ، التوراة واألناجیل ، ص . ) موریس ( بوكاي . العالم 

8 Atalla (N.S) Illustrations from Coptic. P 15. 
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   ١١٩٨الخمیس المبارك غرة شھر محرم سنة 
  وثمانیة وتسعین للھجرة ) ومائة ( ألف ومایة 

 الموافق ذلك 
، ویظھر بداخل كل منھما دائرة مان اآلخران على جانبي ھذا القسموقد جاء القس

تتوسطھا وردة ذات ست بتالت رسمت باللون األخضر الزیتوني على أرضیة ذھبیة 
  . اللون 

، تتوسطھ ابقة، وقد اتخذ شكل مــستطیالأما القسم الرابع فیظھر أسفل األقسام الثالثة الس 
ى أرضــیة الذھبـي علدائرة كبیرة رسمت في وسطھا وردة ذات ستة بتالت بـاللون 

، وفي أركان المستطیل تظھر أربـع دوائر تــتوسط كل مــنھا وردة ذات زرقاء داكنة
، والتي القسمست بتـالت باستثناء الدائرة التي رسمت في الركن االیسر العلوي من ھذا 

  .تظھر بھ وردة من أربع بتالت یخرج من بینھا خطوط دقیقة 
  

  .١٠) ٥لوحة رقم (  ٩)ت العھد القبة وتابو(  وتمثل  الصورة الرابعة 
وقد ،١١وتمثل ھذه الصورة قصة نقل التابوت المقدس بــواســــطة عـــسكر داوود

، رسمت مقدمة الــصورة على ھیئة أرض ه الـــصورة إلى عــدة مســتویاتقــسمت ھذ
تنــبت فیھا بعـض األعشاب المدمجة القصیرة، ویظھر في الركن األیسرالسفلي من 

، ي الذي یظھر خلفھ یمثل وزیــــره، والثـــانجالن األول ھو النبي داوودصورة رال
ویرتــدي الرجــالن المالبس العسكریـة ذات الطــراز الرومـــاني حـیث القـــمیص 

واألحـــذیة ذات الرقـاب ، یر الذي ال یــصل إلى الركــبتین، والــسروال الضیـقالقص
یث رسم لھ شعر بـــمالمح بیزنطیة مـتقدمة في العمر حـ ویــــظھر النبي داوود. الطویلة

لون أزرق علیھ ، وقد ارتدى قمــیصا قصیرا كما ذكرنا لھ وشارب ولحیة بیضاء
ــــلون ال ،بینما تنسدل على أكتافھ وحول صدره عباءة حـمراء الصدریة صفراء ذھبیة
یـــمسك داوود بین یــدیھ ، وما یـــرتدي تــاجا ذھبي اللــون، كتـــصل إلى الــقدمین

 . جــنك یعزف علیھ

                                                             
تابوت من خشب السنط مطعم بالذھب من الداخل والخارج ، ویــرمز إلى البطن الذي : تابوت العھد ٩

،السیدة العذراء ، أعیادھا ، .) حجاجي ابراھیم ( حـمل السید المسیح في الدیانة المسیحیة ،محمد 
،  ١٥سوان ، ص أوألقابھا ،ورموزھا ، وأیقوناتھا ، وبیان بأشھر كنائسھا األثریة من القاھرة إلى 

  . ٧حاشیة رقم 
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وجمع داوود أیضا المنخبین في إسرائیل ثالثــة : ( ذكر العھد القدیم ھذة القصة على الـنحو التالي  ١١
ود وكل بــیت وداو...............ألفــــا وذھب وجمیع الــشعب معھ لیصعدوا إلى من ھناـــك تابوت هللا 

الـــكتاب ) . إسرائیل یلعبون أمام الرب بـــكل اآلالت من خـــشب السر و بالعیدان وبالرباب وبالدفوف 
 ) . ٦- ١( اإلصحاح السادس . صموئیل الثاني . العھد القدیم . المقدس 
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تـدى قــمیصا قصیرا ذو لـون أما الوزیر فقد رسم أیضا بمالمح بیزنـــطیة وقد ار  
راء زیتونیة، وسروال ، وقد ارتدى عباءة خضلون األحمر، وطیات محددة بالوردي

ر ارتداء ، وقد أمسك بین یدیھ عودا یضمة إلى صدره ، ویلفت الــــنظأزرق اللون
خاصة  السالطین  في مدرسة  الــوزیر لغــطاء رأس یشبة أغـــطیة رؤوس األشخاص

  . ١٢)م ١٨/ ھـ ١٢(  نانیة التي ترجع إلى القـــرالتصویر الــعثم
ویظھر عجلین في القسم األیمن من ھذا المستوى من الصورة مرسومین بأحجام  

، ویجر العجالن خلفھما تابوت العھد يونت أجسادھما بدرجات اللون البنصغــیرة، وقد ل
طوط الذي یـــتخذ ھیئة صندوق خماسي األضالع لھ غطاء أخضر اللون رسمت بھ خــ

للھا نقاط ، یتخبوت جوانب ملونة باللون األصفر، وللتاأفــقیة وأقـــواس بشكل رأسي
ویجر ھذا التابوت  –ربما في إشارة إلى المسامیر التي تربطھ  -حمراء مربـعـة الشكل 

  . على عجالت تظھر مــنھا الخلفیة فقط 
لتي لونت بدرجــات أما الــــمستوى الثاني من الصورة فـــتشاھد بھ بـــعض التالل ا 

، ین ھذه التالل مجموعة من األشخاص، ویـــــشاھد باللـون األصفر، والبـــرتقالي
ر من البــعض اآلخر ، بینما یظھ عضھم النصف العلوي فقط من أجسادهر مــن بویـظھ

ث رســــموا وقد جاءت مالمح ھؤالء األشخاص وكــأنھا ألطفال حـــی ،وجوھھم فــقط
، بینما ارتدى البعض وقد ارتدى بعضھم الطواقي، حلیــقي الوجـــــوه، وجاحظي العیون

  .  ١٣م بالنفخ في األبواق ابتھاجا برؤیة تابوت العھداآلخــر الطراطیـــر، ویقوم بعضھ
ــابقین وقد توجـــت ویشاھد في المستوى الثالث من الصورة عمائر مــــكونة من ط 

، ت مربــعـة تمثل النـــــوافذ، ورسم بكل طابق فتحابقباب حمراء، وصفراء، وبنیة اللون
یمین ھذا ، ویــظھر في قودةلسفلي أبـــواب لھا فتحات معبینما رسم في الطابق ا
، ذات النھایات المرفرفة المزدوجة ، وبعض األعالم الـــحمراءالمـــستوى أشجار السرو

وقد رســمت ھذه العمائر واألشجار بداخل اطار كبیر ذو  لون برتقالي یــــخرج من 
  قــمتھ ما یــــشبــھ

لى ھیئة سماء لونت بدرجات ، وقد جاءت خلفیة ھذا المستوى عاألوراق الرمحیة المسننة
  .متعددة من اللون األزرق 

شخاص ونالحظ في ھذه الصورة التأثر الواضح بالفن العثماني من حیث رســـم األ 
، وھو ما یتشابھ مع صورة تركیة من مخطوط سلیمان نامـھ بـــین التالل وھم یحتفلون

ودة الســــلطان ، وتمثل عـــم١٥٥٨تانبول والذي یرجع إلى سنة المحفوظ في اس
  .  ١٤ســـلیمان القانوني مظفرا إلى قلعة ردوس بعد جالء األعداء

                                                             
 ٢١٠، التصویر الفارسي والتركي ، لوحة رقم . ) ثروت ( عكاشة  ١٢
یبعث الفرحة في الشعب ، وكان داوود یرقص بكل قوة أمامھ ، العھد القدیم  كان حمل تابوت العھد ١٣
)٤٤:  ٤٣ . ( 

 . ٢٠٣، التصویر الفارسي والتركي ، لوحة رقم . ) ثروت ( عكاشة  ١٤
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نــــھایات المرفرفة كما یظھر التأثیر العثماني أیضا في رسم األعالم ذات ال 
، وھو ما یشاھد في الصورة المذكورة التي تـــمثل عودة السلطان سلیمان المـــزدوجة

  . الـــقانوني أیضا 
ألوروبي في اتباع قواعد س التأثر بالفن العثماني المتأثر بدوره بالفن اكذلك نلم 

  . ، وفي التدرج اللوني المـنظور
  

  .١٥)٦لوحة رقم ) ( ھارون علیھ السالم ( وتمثل : الصورة الخامسة 
، یـــشبھ مثیلھ الذي تطیل یتوسطھ رسم یشبـــھ البانوهیشغل معظم مساحة ھذه الورقة مس

حیث یتخذ من أعـــلى وأسفل )  ٣لوحة رقم ( ابراھیم علیھ الــــسالم یظھر في صورة 
باتیتان رمحــیتا الشكل ھیئة العقد الثالثي ویحیط بإطاره األیـــمن واألیــــسر ورقتـــان نــ

، وقد أحاط بـــھا من یشبھ الورقة النباتیة الكـــبیرة، كما تتخذ قمة العقدین شكل ومسننتان
  . نباتیان مدببان النھایة  الجانبین فرعان

، وفي وســـط ھذا بأفرع نباتیة رسمت  بأسلوب محور أما أركان الصورة  فقد زخرفت 
، وبمالمح متقدمة ةالبانوه یشاھد النبي ھارون واقفا في وضع المواجھھ بمالمحھ البیزنطی

بیضاء تصل إلى ما بعد   في العمر حیث رسـم لھ شعر وشارب ولحــیة كـــثة
، ویرتدي النبي ھارون قبعة تنتھي بشكل ھالل بداخلھ  قمر وھي زخرفھ ــصرهخــ

زي الذي أشار ـــارون یرتدي الـ، ویبدو أن النبي ھالتركیة والعثمانیةشاعت في الفنون 
تأخذ الثیاب وتلبس ھرون القمیص وجبة الرداء :(القدیــم بالعبارة التالیة ھدــــإلیھ الع

عل اإلكلیل ، وتجالرداء ، وتضع العمامة على رأسة زناروالصدرة وتشد بوالرداء 
ارتدى مالبس مكونة من عدة  ، حیث یشاھد ھارون وقد١٦)المقدس على العـمامـھ

أزرق وطیات مرسومة بأسلوب  ، حیث ارتدى صـــدره مـن أعلى لھا لونطبقات
اقعي لھ طیات رسمت بأسلوب و، ویظھر أسفلھا ثوب أحمر ال یصل إلى القدمین واقعي
ني فاتح وطیات ، وأسفل ھذا الثوب یظھر ثـــــوب آخر یصل إلى القدمین لھ لون بأیضا

، كما زخرف بوریدات صغیرة حمراء تنبثق من أفرع نباتیة رسمت بأسلوب واقعي
وقد  ،ــذاء أحمر اللون یظھر أسفل ثوبھ، ویرتدي ھارون حـــیرة خضراء زیتونیةصغ

الشـھــیرة التي تتدلى من یده عن طریق ١٧ شوریتھ أمسك في یده الیمنى بمجمرتھ أو
سل من أعلى في شكل وتتجمع ھذه السال، ثالثة سالسل أو حبال مجدولھ تتخللھا وریدات

التي یضمھا إلى صدره فرعا ، بیــنما یمسك ھارون في یده الـــیسـرى یشبھ الطرطور
                                                             

15 Atalla (N.S) Illustrations from Coptic. P 16 
 ) . ٢٩:  ٥( سفر الخروج : العھد القدیم  ١٦
المسیحیون أحد رموز السیدة العذراء، فالجمر یرمز إلى ناسوت المسیح، یعتبرھا : شوریة ھارون  ١٧

ونار الجمر ترمز إلى الھوتھ، والمجمره ترمز إلى بطن العذراء الذي اتحد داخلھ الناسوت مع 
، السیدة العذراء ، .) حجاجي ابراھیم(محمد . الالھوت، وصنعت من الذھب لعلو شأن السیدة العذراء 

 . ١٦م ، حاشیة رق ١٦ص 
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صفوفة في وضع ویقف ھارون على أرضیة جاءت عـــبارة عن بـــالطات م ،نباتیا
، والــذھبي، أما خلــفیة الصورة فقد جاءت مائل، وقد لونت باأللوان األحمر، واألزرق

وتذكرنا ھذه اللوحــة بمنظر على  ،تخللھا لمسات من اللون البرتقاليذھبیة براقة ت
سلطانیة من الخزف الفاطمي ذو البریق المعدني ترجــع إلى مصر في بــدایة القرن 

  .١٨)أ  ٦لوحة رقم  ( یمثل قسیس یمسك مبخرة )  م ١٦/ ھـ ٦(
 

   ١٩)٧لوحة رقم ) ( النبي موسى علیھ السالم  ( وتمثل : سةالصورة الساد
وسى ـــالصورة تمثل قصة موسى والحیة النحاسیة حین طلب الشعب من م هویبدو أن ھذ

  .  ٢٠، فأمره هللا أن یضع الحیة على رایةأن یعتذر إلى هللا
بارة ـــقدمة الصورة عـ، یظھر المستوى األول في موتتكون الصورة من عدة مستویات 

راف ــ، وتقف بینھا الخائش أو الحزم النباتیة المتناثرةعن صحراء تنمو بھا بعض الحش
جام صغیرة جدا ـــــ، وقد رسمت بأحاھات مختلفةــالتي یرعاھا موسى في أوضاع واتج

ستوى من ـــین ھذا المــوفي یم ،ني واألسودــــاأللوان الب باللون األبیض مع لمسات من
ثاني من ــلقاة على األرض ، ویشاھد في المستوى الــــوسى مــشاھد عصا مـــالصورة ت

نظر ــالصورة النبي موسى جالسا على األرض ، ویظھر موسى بمالمح بیزنطیة یلفت ال
في المخطوطات المسیحیة، حیث رسم  ید المسیحفیھا أنھا تشبھ إلى حد كبیر مالمح الس

فروق من ــــ، وشعر مة، وأنف طویل مستقیم، وفم صغیر، وعیون جاحظبوجھ بیضاوي
ھایة ــحیة مزدوجة النــــاألمام ومجمع إلى الخلف، كما رسم لھ شارب بني طویل، ول

، وعباءة تنسدل على كتفھ األیمن حتى األرض لون بني، ویرتدي موسى ثوبا أحمر ذات
یط برأس ـــ، وقد رسم موسى حافي القدمین وتحة العباءة لون أزرق وطیات واقعیةولھذ
ھ إلى ــبي موسى رأســـع النــــ، وقد رفطار أحمرى ھالة مستدیرة ذھبیة اللون لھا اموس
، وقد ده الیسرى على األرضــــ، بینما وضع یء ویده الیمنى إلى أعلى في تساؤلالسما

اللون ــ، وقد لونت بTتلتف حول قائم خشبي یأخذ شكل حرف  رسمت في مواجھتھ حیة
، قاليــ، ویظھر خلفھا تالل لونت باللون األصفر مع لمسات من اللون البرتالبني الداكن

لون ذھبي وحدود ـــمس بـــصورة  قرص الشــــــویشاھد في الركن العلوي األیسر من ال
، خضر زیتوني وأســــود وأصفرلون أطوط إشعاعیة ذات بخ ، وقد زخرفبرتقالیة

ترتدي ثوبا  وبـــداخل قرص الشــمس  تشاھد السیدة العذراء تحمل السید المسیح وھي

                                                             
18 Dury (C), Art of Islam. Germany. 1970. PL.P.83. 
19 Atalla (N. S.), OP. It P 17. 

فأتى الشعب إلى موسى وقـــالوا قد أخطأنا  ( :ا العھد القدیم على النحو التاليتمثل القصة التي أوردھ ٢٠
ألجـــل الشعب ، ، فصلى مـــوسى ا الحیاتإذ تكلمنا على الرب وعلیك ، فصلي إلى الرب لیرفع عن

 ، فكل من لدغ ونظـــر إلیھا یحیا فصنعصنع لك حیة محرقة وضعھا على رایةا: فقال الرب لموسى
العھد ) . موسى حیة ، فوضعھا على الرایة ، فكان متى لدغت حیة إنسانا ونظر إلى حیة النحاس یحیا 

                                                                                                                             ) .               ٩٤:  ٩٠( القدیم ، سفر العدد 
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یتصل بھ غـــطاء رأس، وقد نظرت نحو موسى مباشرة، وأحاطت برأسھا ھــالھ 
الجدید ، وربما رســـمھا الفـــنان المسیحي ھنا امتدادا لتجسید رموز من العھد مفصصة

، بـینما رسمت الخلفیة على ھیئة سماء ذات لون أزرق فاتح قصص تمثل العھد القدیمفي 
  . مع لمسات من األلــوان األبـــــیض والبرتقالي 

  
  :الدراسة التحلیلیة لصور ھذا المخطوط 

، حیث یــذكرنا الفرع النــــباتي خطوط إلى حد كبیر بالفن العثمانينالحظ تأثر ھذا الم -
بالــفن ) ١لوحـة رقم ( الذي یحمل األوراق الرمحیة المــسننة وتتخللھ بعض الوریـــدات 

، مثل الفرع جاءت على أغلفة المصاحف الشریفة ، ال سیما في الزخارف التيالعثماني
متحـــف ، والـمحفوظ في ھـ١٢٨٣غالف المصحف المؤرخ بسنة  النباتي الذي یزخرف

بالـــمصحف  ، والفرع النباتي المزخرف لبطانة الغالف٣٠٥٢١قصر المنیل سجل رقم 
  .  ٣٠١٢٢، والمحفوظ بمتحف قصر المنیل سجل رقم ھـ ١٢٠٢المؤرخ بسنة 

كذلك نلحظ التأثر بالفن العثماني في رسم األفرع النباتیة الرشـیقة المزخرفة ألركــــان  -
حـــیث تتشـــابھ في  ذلك مـع )  ٣لوحة رقم ( ورد البــــلدي الصورة والتي یــتخللـھا ال

المــحفوظ في مكتبة جامة  م ١٣یة بالمصحف الذي یرجع للقرن زخــــارف صفحة البدا
  .  ٢٣) ٨لوحة رقم ( ٦٦٩٥استانبول سجل رقم 

  كما یظھر التأثر بالفن العثماني في ھذا المخطوط في رسم األشخـاص بین التــــالل  -
، ومــــثال على لك مع كثیر من الصور التــــركیةحیث تـتشابھ في ذ)  ٥لوحة رقم ( 

الذي  ذلك صورة من مخطوط سلیمان نامھ المحفوظ في طوبقا بي سراي في استانبول
، وتمثل عودة السلطان سلیمان القانوني مظفرا إلى قلــــعة م ١٥٥٨یـرجع إلى سنة 

یــــظھر ھذا التأثیر في رســـــم األعالم المرفرفة ردوس بعد جــــالء األعداء، كذلك 
  . ذات النھایــات المزدوجة على الطراز العثماني 

  ) .  ٥لوحة رقم ( یشاھد التأثیر العثماني في االھتمام برسم أشجار السرو  -
یظـھر التأثیر البیزنطي واضـــــحا  في صور ھـذا المــــخطوط خاصة  في رســـــم  -

حیث یتشابھ ) ٦، ٣لوحات أرقام ( نوه أو إطار على ھیئة معـــماریةبداخل بااألشخاص 
الرابع أو في ذلك مع اللـــوحات الــــبیزنطیة العاجیة المــحفورة التي ترجـــع إلى الـقرن 

حیث تـــــظھر  ة التي تمثل االمبراطوره اریادني،، مثــــل اللـوحالخــــامس الــمیالدي
  . ٢٤واقفة تحت ظلة مزخرفةاالمبراطورة 

                                                             
 . ١١٨، فن التذھیب ، لوحة رقم . ) شادیة الدسوقي ( عبد العزیز  ٢١
 . ١٢٩، فن التذھیب ، لوحة رقم . ) لدسوقي شادیة ا( عبد العزیز  ٢٢
 . ٢٨، فن التذھیب ، لوحة رقم . ) شادیة الدسوقي ( عبد العزیز  ٢٣
 ٢٩، الفن البیزنطي ، لوحة رقم .) ثروت(عكاشة  ٢٤
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حیث ) ٦، ٥، ٣لـوحات أرقام( یظھر التأثیرالبیزنطي  في مـــالمح األشـــــخاص   -
، وفي أسلوب تصفیف الصغیر، والفم الطویل ، واألنـــــف المستقیمالعیون الجـــــاحظة

  ) . ٧لوحھ رقم (ھر الشعر المفروق من األمام الذي یتجمع خلف الظ
رسم موسى  حــــیث)٧لوحة رقم (البیزنطي في صورة النبي مــــوسىیر یتجلى التـأث -

حیث ،رســــم المسیح في الفن البیزنطيبأسلوب متطابق تماما من حیث المالمح ألسلوب 
روســــیة تـــمثل صورة المـــسیح  یتشابھ في ھذه الصورة مع صورة المسیح في أیقــونھ

  .٢٥)٩لوحة رقم ( م ١٦٧٧ع إلى سنة منطبعھ على مندیل فیرونیكا التي ترج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  ١٠٩، الفن البیزنطي ، لوحة رقم .) ثروت(عكاشة  ٢٥
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  ) ١(  رقم لوحة

 من مجموعة یحمل نباتي فرع
 أسفار مخطوط.  واألزھار األوراق
 مقدسة.  البطریركیة الدار.  موسى
  ) . م١٧٧٣/ ش١٤٩٠. ( ١٨٤

  

  ) ٢(  رقم لوحة

. مصحف غالف على نباتي فرع
 مؤرخ.  المنیل قصر متحف

  .  ھـ١٢٨٤ بسنة
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  ) ٣(  رقم لوحة

.  السالم علیھ إبراھیم النبي
  .١٨٤ مقدسة.  موسى أسفار

  

  )٤(  رقم لوحة

 ورقتین على وزخارف كتابات
.  الخلیقة سفر خاتمة تمثالن
 مقدسة.  موسى أسفار مخطوط

١٨٤ .  
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  )٥(  رقم لوحة

.  العھد وتابوت القبة
.  موسى أسفار مخطوط

   . ١٨٤ مقدسة

  

  )٦(  رقم لوحة

.  السالم علیھ ھارون
.  موسى أسفار مخطوط

  .   ١٨٤ مقدسة
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  ) أ ٦( رقم لوحة

.  مبخرة یمسك قسیس
 ذو الخزف من سلطانیة
 مصر.  المعدني البریق

/  ھـ٦ القرن بدایة في
  .    م١٢

  ) ٧( رقم لوحة

 مخطوط.  موسى النبي
 مقدسة.  موسى أسفار

١٨٤    .  



    ١٦دراسات في آثار الوطن العربي  

٤٧ 
 

 

 

  ) ٨( رقم لوحة

 المصحف من البدایة صفحة
 جامعة مكتبة في المحفوظ

) .  ٦٦٩٥(  رقم سجل. استانبول
  .  ھـ١٣ القرن.  األناضول

  ) ٩( رقم لوحة

 منطبعة المسیح صورة تمثل أیقونة
 سیمون تصویر.  فیرونیكا مندیل على

 الروسي المتحف.  م١٦٧٧ أوتشاكدف
  .  بلننجراد


