


 
 

  

مة هي للكّحاب، وال جعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير
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 ثرجامت

(2) 

 نبذة تعزيفيت بشيال إس. بلري:

ـّ ، ةأمريؽق ةباحث( -8948) سققي بجامعة كقرما اإلسالمل وأ أستاذ الػ

ـّ لكرسل حؿد بـ خؾقػة  جان كؾديروود بجامعة بقسطـ، وأستاذ اإلسالمل  ؾػ

 :مثؾ ،أستاذ زائر يف طدد مـ الجامعات لبجامعة فقرجقـا كقمـقلقث، وه

 .(إيران)وبؾفػل  (،أمقركا)هارفرد 

 :امن أهم كتاباته

-The Art and Architecture of Islam, 1250–1800 (The Yale 

University Press Pelican History of Art Series, 1996(. 

 .8811 -8251الػـ والعؿارة يف اإلسالم، 

 - Islamic Inscriptions, NYU Press, 1998. 

 الـؼقش اإلسالمقة.

-Islamic Calligraphy,  Edinburgh University Press, 2006. 

 .الخط اإلسالمل

│ 
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 :(8)مقدمت

ا مـ دراسة الؿخطقصات الؼرآكقة، ا خاص  يف هذه الدراسة كؿطً  م شقال بقؾرؼدّ ت

حقث ٓ هتتؿ هذه الدراسة لؿضؿقن الؿخطقصات أو العالقة بقـفا وبقـ غقرها 

سؿ والتحزيب والتسؿقة وغقرها مـ ؽؾ والرّ مـ حقث الحروف والّش 

الؿقضقطات التل يفتؿ هبا دارسق الؿخطقصات الؼرآكقة، وإكؿا تدُرس هذه 

ة وما صرأ طؾقفا مـ تغققرات ة الخاّص قصات مـ حقث طـاصرها الػـقّ الؿخط

ة يف رات الؿاديّ حقث تحاول الربط بقـ التغقّ  ،كفا طقامؾ شت  تْ َض فرَ 

 مة يف كسخ الـّص ؾ والؿقاد الؿستخدَ ؽْ قؾ اختالف الّش بِ ـ قَ الؿخطقصات، مِ 

الؼرآين، وبقـ التغقرات آجتؿاطقة والتاريخقة، ومـفا طؾك سبقؾ الؿثال اختالف 

ع اخ وإطالم الذيـ وضعقا هذه الؿخطقصات، وكذلؽ تـقّ س  حالة الـ  

ؾ ت لفا الؿخطقصات، وهق ما دطاها لتقّس د  إشخاص أو الجفات التل ُأطِ 

وكذلؽ  ،يف الؿخطقصات ة الؿختؾػةع العديد مـ الجقاكب الػـقّ ذلؽ إلك تتب  

  .الػروق بقـ إدوات التل أكتجتفا

                                                             

الرتجؿة،  وكتابة الحقاشل والتعؾقؼات القاردة يف كّص إطالم بقام بؽتابة الؿؼدمة، وكذا التعريػ  8))

بلن  بقؾرزكا حقاشقـا طـ حقاشل ولق قسؿ الرتجؿات يف مققع مركز تػسقر لؾدراسات الؼرآكقة، وقد مقّ ممس

يف ختام الدراسة، لؽــا آثركا تضؿقـفا يف  بقؾر(، وقد كاكت حقاشل قسؿ الرتجؿاتـ)كصصـا بعدها ب

 .ةلؼارئ حتك يتؿؽـ مـ تتّبع مراد الؿملػالدراسة تقسقًرا طؾك ا
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هـا ثالث مخطقصات كـؿاذج لثالث وضـعقات  ابؾقر يف دراستفت وقد اختار

الؿخطقصـــة إولـــك هـــل مصـــحػ أمـــاجقر،  :ااجتؿاطقـــة مــــ وجفـــة كظرهـــ

ـــقابوا ــــ الب ـــة مصـــحػ اب ـــة مصـــحػ لؿخطقصـــة الثاكق ، والؿخطقصـــة الثالث

ــمــا ب توتتب عــ .الســفروردي ة واخــتالف يف صرائــؼ قـفــا مـــ تغققــرات ماديــة وفـّق

لظفـقر تؾـؽ  ْت وغقر ذلؽ، وكذلؽ الظروف وإسباب التل أفَض  دهاومدخ ْس الـ  

 رات بقـفا. التغقّ 

 ،(تاريخ الؼرآن)ـالػائدة الؽبقرة مـ وراء ترجؿة مادة كفذه يف مؾػ يفتؿ ب إنّ 

 إبراز جاكب مـ الجفقد العظقؿة التل بذلفا الؿسؾؿقن طؾك مر   طؾك هل قدرهتا

العـاية بالؼرآن الؽريؿ والسقاقات التل أكتجت هذا الجفد  التاريخ مـ أجؾِ 

ـ ـ صرافة مِ عـا طؾك مساحة ٓ تخؾق مِ ؾِ طْ تُ  باإلضافة إلك كقهنا ،وحػزت كؿقه

ل مـ جقاكب تؾؼ   ؿّ فمكشػ جاكب لفا فائدهتا الؽبقرة يف  ،آشتغال آستشراقل

 ة لؾؼرآن وطـايتفا بف يف مختؾػ فئاهتا وأهداففا آجتؿاطقة والسقاسقة.إمّ 

│ 
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الدراست 
(1)(2)

 

يـاضر الؽتاب  ذْ إِ  :يف العالؿ اإلسالمل الؼرآن هق الؽتاب إهؿّ  ٓ ريب أنّ 

س يف الرتاث الغربلالؿؼدّ 
(3)

 دَ عْ ن بَ والؼرآن وإن كان قد ُكؼؾ مشاففة، لؽـف ُدو   .

 ما تلخذ شؽَؾ  التل طادةً -ت الؿخطقصات الؼرآكقة دَ فرتة وجقزة، حتك غَ 

                                                             

قسؿ الدراسات  -أحؿد حؿزة، مدرس مساطد بؽؾقة الؾغات والرتجؿة :هذه الؿادة قام برتجؿة (8)

 اإلسالمقة بالؾغة اإلكجؾقزية، بجامعة إزهر.

، هذه الـسخةفا، تداركـاه يف تِ بَ ، وكاكت تحقي خطل يف التعريػ بؽاتِ طؾك الؿققع سبؼ كشر هذه الؿادة 2))

 )قسؿ الرتجؿات(.

لقة لفذه القرقة ٕول مرة يف الؿمتؿر الدولل لؾؿخطقصات الؼرآكقة الذي طؼد يف ت كسخة أو  مَ ُقد   (3)

 يف بقلقكقا، وُكشر تحت طـقان: 2112سبتؿرب 

Uses and Functions of the Koranic Text‟ in Mélanges de l’Université Saint-

Joseph 59 (2006), pp. 183–201. 

يف كؾقة الدراسات  2115كسخة مزيدة مـ هذه القرقة كاكت مقضقع حؾؼة دراسقة أققؿت يف مايق 

العؾقا يف العؾقم آجتؿاطقة يف باريس بدطقة كريؿة مـ هقراي تقايت. ثؿ كاكت هذه الحؾؼة الدراسقة 

الذي طؼد يف كؾقة  (والرتجؿة والتلويؾ ـّص الؼرآن الؽريؿ: ال)ة محاضرات يف ممتؿر بدورها بادرة لعدّ 

بالؼاهرة يف  لالػؾؿـؽ ي، ويف الؿعفد الفقلـد2115الدراسات الشرققة وإفريؼقة، لـدن، يف كقفؿرب 

 ل إخقرة بعـقان:. الؽثقر مـ الؿقاد مؼتبسة مـ دراستِ 2117، ويف جامعة أريزوكا يف يـاير 2116ديسؿرب 

Islamic Calligraphy (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006). 

مؽتقب فؼد كان مقضقع معرض رائع طؼد ممخًرا يف  س كـّص أما التاريخ الؿبؽر لؾؽتاب الؿؼدّ  

 واشـطـ العاصؿة: اكظر:

Michelle P. Brown (ed.), In the Beginning: Bibles Before the Year 1000 

(Washington, DC: Smithsonian Institution, 2006). 
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أكثر وثقؼة مؽتقبة تتداولفا إيدي -الؿصحػ
(1)

وطؾك الرغؿ مـ هذا  ،

دة خ الؿؽتقبة تبايـًا كبقًرا مـ حقث الؿاَس الرواج، أو ربؿا بسببف، تتبايـ الـ  

 ؿط. الؿستخدمة والشؽؾ والـّ 

ة مقسـعة طؾـك الشـؽؾ الـذي ويليت البحث الـذي بـقـ أيـديـا لقؾؼـل كظـرة طاّمـ

ظـر يف ؿ الـّ عِ ـْ اإلسالمل، وُيـ الؼرآين خالل إلػقة إولك مـ التاريخ اتخذه الـّص 

ومـــ خــالل  ،هــذه الؿصــاحػ مـــ حقــث العقامــؾ الؿاديــة والــدٓٓت الثؼافقــة

ا يعؿد البحث إلك الربط بقـ التغقرات الؿاديـة، مــ قع وضقػق  معالجة هذا الؿقض

الؼرآين، وبقـ التغقـرات  الـّص  ؽؾ والؿقاد الؿستخدمة يف كسِخ قبقؾ اختالف الّش 

ـــاخـــتالف حالـــة الـ   :آجتؿاطقـــة والتاريخقـــة، ومـفـــا طؾـــك ســـبقؾ الؿثـــال اخ س 

إشـــخاص أو ع طـــالم الـــذيـ وضـــعقا هـــذه الؿخطقصـــات، وكـــذلؽ تــــقّ وإَ 

ت لفا الؿخطقصات، طالوة طؾك اختالف صرق استخدام هـذه دّ الجفات التل ُأطِ 

                                                             

 جدلٍ  ل مـ الؿشاففة إلك الؽتابة غقر واضح ومحّؾ ٓ يزال التاريخ الدققؼ والعؿؾقة الدققؼة لؾتحقّ  (8)

 . اكظر طؾك سبقؾ الؿثال:كبقرٍ 

John Burton, art. „The Collection of the Qurʾān‟ in Encyclopaedia of the 

Qurʾān. 

 ولالصالع طؾك وجفة كظر حديثة حقل الؿقضقع، اكظر: 

William Graham and Navid Kermani, „Recitation and Aesthetic Reception‟ in 

Jane Dammen McAuliffe (ed.), The Cambridge Companion to the Qurʾān 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2005), pp. 115–43. 

 طؾك كظرة طامة حقل الؿخطقصات الؼرآكقة، اكظر: صالعولال

François Déroche, art. „Manuscripts of the Qurʾān‟ in Encyclopaedia of the 

Qurʾān; François Déroche, art. „Codices of the Qur‟an‟ in Encyclopaedia of the 

Qurʾān. 



 

 

 هللا؛ املصاحف القرآنية يف سياق عرصها كلمةكجابة 

 ثرجامت

(7) 

ـّ  :ز البحث طؾك أروع الـؿاذجويركّ  ،الؿخطقصات  لقبـّقـ بـذلؽ دور دراسـة الػـ

ة يف مســتقياهتا رة لؾؿجتؿعـات اإلسـالمقة، وبخاّصـيف تقسـقر ففـؿ الطبقعـة الؿتغّقـ

 العؾقا.

الؼرآين ُكتبت ٕغراض  سخ لؾـّص كُ  ثالث ُت رات، اخرتولبقان هذه التطقّ 

 ػ إولك مـ تاريخ اإلسالم: لْ السـقات إَ  رّ مختؾػة طؾك مَ 

  .ولك لإلسالمت يف تالوة الؼرآن يف الؼرون إُ مَ ( الرققق التل اسُتخدِ 8)

ق الؿختؾػة بداية مـ رَ فا الػِ تْ مَ خدَ ( الؿصاحػ القرققة الصغقرة التل استَ 2)

  .الؼرن العاشر

( كسخة ضخؿة متعددة إجزاء ُكتبت لؾؿراسؿ الجـائزية يف الؼرن الرابع 3)

 طشر.

 ،دةكؿقذًجا مطبقًطا صباطة جقّ  كقع، اخرتُت  ف طؾك كّؾ ومـ أجؾ التعرّ 

 ،ويؿؽـ تحديد تاريخف إن لؿ يؽـ ممرًخا بحقث يصؾح لتؿثقؾ الؿجؿقطة

تبت فقف هذه الذي كُ ل إلضفار الؿـاخ الؿادي والػؽري فـّ  ويؿؽـ تؼديؿف كلثرٍ 

 الؿصاحػ. 

فا الؼرآين، ولؽـفا مـ أهؿّ  هذه الـؿاذج الثالثة لقست مجرد كؿاذج لؾـّص 

ـ مجؿقطة متـقطة مـ استخدامات الؿصحػ طؾك اإلصالق، كؿا أهنا تبق  



 

 

 هللا؛ املصاحف القرآنية يف سياق عرصها كلمةكجابة 

 ثرجامت

(8) 

ومـ خالل هذه الـؿاذج مجتؿعة تتؽقن لديـا فؽرة  ،الؼرون رّ ووضقػتف طؾك مَ 

ؾؿخطقصات الؼرآكقةمـاسبة طـ التاريخ العؾؿل ل
(1)

. 

│ 

  

                                                             

هذه الـؿاذج التل اختارهتا بؾقر كلساس لدراستفا واقع استـساخ الؿخطقصات الؼرآكقة يف الرتاث  (1)

ًٓ تاإلسالمل وسقاقاتف ووضائػف وأهدافف  وطؾك طؽس ما يػرتض -ا، وهق أن الباحثة  رئقًس حؿؾ إشؽا

فاطؾقة اختقاراهتا  ـهذه آختقارات رغؿ بـائفا دراستفا طؾقفا، ولؿ تبقّ  "كؿقذجقة"ؾ طؾل لؿ تدلّ  -مـفا

ؿ واقع حال الؿخطقصات ووضائػ استـساخفا يف التاريخ اإلسالمل وٓ قدرهتا طؾك كشػ فْ اإلجرائقة يف فَ 

ا ففق  طـ أن هذا آختقار وكؿا هق واضح تؿامً ر الؿجتؿع الؿسؾؿ، فضاًل رها يف العالقة بتطقّ رها وتطقّ تغقّ 

س يف القاقع ل واستـساخ واستخدام الؽتاب الؿؼدّ تؾؼّ  ر يف بعض مساحاتف بسقاقاتمـ جفة اختقار متلثّ 

التعؿقة طؾك  كا، حقث يمدي إلره مـفجق  ا ٓ يقجد ما يربّصً امؿا يجعؾ يف استخدامف هـا إسؼ :الؿسقحل

 ًٓ  لفذا فنن -بقضقح كذلؽ لؿحفا يؿؽـ- مـ استؽشافف، ومـ جفة أخرى القاقع الذي يدرسف بد

ف كان مـ ة، ولعؾّ ؿاذج مؿؽـة قد تؽقن أكثر كاشػقّ ك مـ غقرها طؾك تفاكػّ  بغؾّ  اوجؿالق   افـق   ابعدً  آختقار

 ًٓ ف جعؾ الؿخطقصات الؼرآكقة يف التاريخ اإلسالمل هل كؼطة البدء يف تجريد  مـ هذا كؾّ إفضؾ بد

البدء هداف ووضائػ كسخ الؿخطقصات الؼرآكقة وارتباصف بشؽؾفا الػـل، ٓ أإكؿاط الؿختؾػة لسقاقات و

ة طؾك آختقار، إٓ إكف ورغؿ هذا مـ تصـقػ جاهز وإسؼاصف طؾك هذا التاريخ أو تغؾقب الؿعايقر الػـقّ 

شػف مـ ثراء الجفقد الؿبذولة يف كسخ الؿخطقصات الؼرآكقة ؽا لؿا يكؿط الدراسة ذاتف مفؿ   التعؾقؼ، يظّؾ 

 خالل التاريخ اإلسالمل، )قسؿ الرتجؿات(.
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 :مصحف أماجىر

هل  -رققق التالوة- فا لتؿثقؾ الؿجؿقطة إولكالؿخطقصة التل اخرتتُ 

يف التعؾقؼات  دَ رَ مصحػ أماجقر، والذي ُأصؾؼ طؾقف هذا آسؿ كظًرا لؿا وَ 

القالل العباسل  (أماجقرـ)ػ لقْ ورقة أكف وَ  دة طؾك الجاكب إيؿـ مـ كّؾ راالق

وقد أضحت هذه  ،م878/هـ264إلك  م871/هـ256طؾك دمشؼ مـ 

مـ أوراقفا يف مختؾػ أكحاء العالؿ بقـ  ع طددٌ يتقزّ  ذْ إِ  :قةالؿخطقصة متػرّ 

صقكقق والرياض والؼاهرة ومؽتبة جامعة كامربيدج ومتحػ أشؿقلقان بجامعة 

 -ورقة 242- قصة(، أما الجزء إكرب مـ الؿخط2 –8أكسػقرد )الشؽالن 

(3سطـبقل )الشؽؾ إفؿحػقظ يف متحػ الػـقن الرتكقة واإلسالمقة يف 
(1)

.  

ح الؿـاهج ة زوايا مختؾػة تقّض ا مـ طد  وكسخة مصحػ أماجقر جقدة كسبق  

 :ـقْ يف دراسة الؿصاحػ طرب الؼركَ  ػفا العؾؿاءُ والؿؼاربات الؿختؾػة التل وض  

ت الؿخطقصة أكظار العؾؿاء يف الغرب بَ ذَ والحادي والعشريـ. وقد َج  ،العشريـ

                                                             

تؼريًبا أكرب قدر مـ الؿخطقصات اإلسالمقة الؿبؽرة والبؼايا إثرية التل تصؾ إلك  يضؿ هذا الؿقضع (8)

يف  (الؿسجد الؽبقر لدمشؼ)ورقة. وقد ُحػظ الؽثقر مـ هذه إوراق يف باحة  211111ما يزيد طؾك 

سقريا حتك وقعت كارثة الحريؼ الؽبقر هـاك يف هناية الؼرن التاسع طشر. ومـ أجؾ حػظ هذه 

سطـبقل، طاصؿة العثؿاكققـ الذيـ كاكقا يحؽؿقن سقريا يف هذا الققت. وقد إقصات تؿ كؼؾفا إلك الؿخط

 :افؽاف )والذي يعـل حرفق  أت أفضؾ هذه الؿخطقصات يف مؽتبة صقب قابل، والباقل يف متحػ ودطَ أُ 

 متحػ إوقاف الديـقة(، والذي ُطرف فقؿا بعد باسؿ متحػ الػـقن الرتكقة واإلسالمقة.
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 ثرجامت

(81) 

(بركارد مقريتزطـدما أدرج ) 8983 سـة
(1)

صقرة صػحة مـفا مـ الؿؽتبة  

دائرة الؿعارف )يف الطبعة إولك مـ  (Arabia)الخديقية يف الؼاهرة يف مؼالتف 

(اإلسالمقة
(2)

 . 

وبعد ذلؽ، كؿا هق الحال يف مجال دراسة الؿخطقصات الؼرآكقة، تقارت 

سـة إلك أن جاء فراكسقا ديروش 71الؿخطقصة طـ إكظار زهاء 
(3)

وأخرجفا  

                                                             

، وحصؾ بعدها 8882طام  ه(، مستشرق ألؿاين، حصؾ طؾك الدكتقرا8939 -8859) بركارد مقريتز( 8)

س ا مصر وسقريا، كؿا ترأ  اسة آثار الؽثقر مـ البالد العربقة خصقًص رـ خاللفا مـ دطؾك مـحة سػر تؿؽّ 

ك والحجاز، ترَ  ءاـف مـ إجراء استؽشافات يف سقـمؿا مؽّ  8988 كوإل 8896مؽتبة خدققـ بالؼاهرة مـذ 

ا مـ الؽتب والدراسات يف هذا الؿجال، مـفا: طؾؿ الحػريات العربقة، مجؿقطة مـ الـصقص العربقة طددً 

، جزيرة العرب، دراسات يف الجغرافقا الطبقعقة والتاريخقة، 8915، 8111مـ الؼرن إول حتك طام 

 (.قسؿ الرتجؿات) .8923

 .Bernhard Moritz, art. „Arabia‟ in Encyclopaedia of Islam, 1st edn  اكظر:  (2)

( مستشرق فركسل، متخصص يف دراسة -8952) François Dérocheفراكسقا ديروش  (3)

 .paléographieطؾؿ قراءة الـصقص الؼديؿة  :أي ،، والبالققغرافقاcodicologieالؿخطقصات الؼديؿة 

ؼة يف طؾؿ ثؿ طؾك دبؾقم الدراسات الؿعؿّ  م،8976حصؾ طؾك شفادة التربيز يف أداب الؼديؿة سـة 

 م.8978سـة  égyptologieالؿصريات 

م 8983تقل ك ديروش التدريس يف الؿعفد الػركسل لؾدراسات إكاضقلقة بنسطـبقل بقـ سـتل 

مـحة طؿٍؾ ضؿـ فريؼ طؾؿل يف ممسسة ماكس فان  ك بعدها إلك سقيسرا مـ أجؾِ م، لُقستدطَ 8986و

 م.8988م إلك غاية 8986بجـقػ مـ  Max van Berchem Foundationبرشؿ 

= 
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 ثرجامت

(88) 

ـ مـ جديدلؾعؾَ 
(1)

سطـبقل اكتشػ ديروش جزًءا كبقًرا مـ إفلثـاء بحثف يف  ،

وقد أشار  ،قلسطـبإة واإلسالمقة يف مصحػ أماجقر يف متحػ الػـقن الرتكقّ 

                                                             
= 

ولدى طقدتف إلك فركسا، زاول طؿؾف بصػتف مديًرا لؾدراسات بالؿدرسة التطبقؼقة لؾدراسات العؾقا، يف 

  2185ومـذ طام  م.8991قسؿ العصقر الؼديؿة والؿخطقصات العربقة بدًءا مـ سـة 
ّ
ففق أستاذ كرسل

 .قصـقة بباريسبة التتاريخ الؼرآن، بالؿؽ

 من أهم أعماله:

 .م: دلقؾ الؿخطقصات العربقة8983

 .م: الؽتاب العربل الؿخطقط: مؼدمات تاريخقة2114

 ماذا أطرف؟ :م: الؼرآن، ضؿـ سؾسؾة2119 -2114

Le Coran, Que sais-je ?, PUF. 

 .برتوبقلقتاكقس(-الباريزيـق: الـؼؾ الؽتابل لؾؼرآن يف بدايات اإلسالم )الؿخطقط 2119

 .م: الصقُت والؼؾؿُ 2186

ترجؿة: هـد  قـ دتقن،سبف الربيطاين ياا لف كتَ ـا طرًض ؿْ ، وقد ترَج 2183قـ، كظرة أولقة، مقي  قرآن إُ 

 : ، طؾك هذا الرابط(الؼرآنتاريخ )مؾػ  ،وهق مـشقر طؾك قسؿ الرتجؿات، ضؿـ كػس الؿؾػ مسعد،

https://tafsir.net/translation/26/. 

كما ترمجنا لو مقالة بعنوان "ضبط الكتابة، حول بعض خصائص مصاحف الفرتة األموية"، ترمجة: 
، (االجتاه التنقيحي)مصطفى أعسو، وىي منشورة ضمن مواد امللف األول على قسم الرتمجات ملف 

 : ميكن مطالعتها على ىذا الرابطو 
https://tafsir.net/translation/9/       )قسؿ الرتجؿات( 

  بف طـ الؿخطقصات الؼرآكقة ققائؿ هبذه الؿخطقصات الؿقجقدة يف الؿؽتبة القصـقة:تضؿ كتُ  (8)

 (Les Manuscrits du coran, aux origines de la calligraphie coranique (Paris: 

Bibliothèque Nationale, Département des Manuscrits, Catalogue des Manuscrits 

Arabes, 1983); Les Manuscrits du coran, du Maghrib à l‟Insulinde (Paris: 

Bibliothèque Nationale, Département des Manuscrits, Catalogue des Manuscrits 
= 

https://tafsir.net/translation/26/
https://tafsir.net/translation/26/
https://tafsir.net/translation/9/
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 ثرجامت

(82) 

ص خّص  8991شرت يف الثؿاكقـقات، ويف طام ة مؼآت كُ إلك اكتشافاتف يف طد  

ًٓ قصقًرا طـ الؿخطقصة ُكِش  يف مجؾة مخطقصات الشرق  رَ ديروش مؼا

إوسط
(1)

إكظار إلك دٓٓت تقثقؼقة مؽتقبة طثر  ديروش َت ػَ ويف هذا الؿؼال لَ  ،

 وتعؾقًؼا بلن   (،26/876)طؾقفا يف الؿخطقصة ذاهتا، بؿا يف ذلؽ وقػقتان بتاريخ 

كة مـ ثالثقـ جزًءا لؿسجد غقر معروف ػ هذه الؿخطقصة الؿؽق  قَ وْ أماجقر قد أَ 

لـدن قر، وهل أن إحدى مدن لبـان. وأخقًرا يف طرض تؼديؿل تؿ يف يف مديـة ُص 

ؾ طؾقان فماد جقرجشر يف السـة كػسفا يف مجؾة مؼركص، حؾ  ثؿ كُ  2113طام 
(2)

 

                                                             
= 

Arabes, 1985), Nasser D. Khalili Collection (The Abbasid Tradition: Qur‟ans of 

the 8th to the 10th Centuries AD, ed. Julian Raby, The Nasser D. Khalili Collection 

of Islamic Art, 1 (London: The Nour Foundation in association with Azimuth 

Editions and Oxford University Press, 1992). 

 باإلضافة إلك طؿؾف الشامؾ:

Manuel de codicologie des manuscrits en écriture arabe, with contributions by 

Annie Berthier et al. (Paris: Bibliothèque Nationale de France, 2000); 

 وكذلؽ دراستف الؿمخرة:

Le livre manuscrit arabe: préludes à une historie (Paris: Bibliothèque Nationale 

de France, 2004). 

 اكظر:  (8)

François Déroche, „Les écritures coraniques anciennes: bilan et perspectives‟, 

Revue des études islamiques 48 (1980), pp. 207–44; „Les manuscrits arabes datés 

du IIIe/IXe siècle‟, Revue des études islamiques 55–7 (1987–9), pp. 343–79; „The 

Qur‟ān of Amǧūr‟, Manuscripts of the Middle East 5 (1990–1), pp. 59–66. 

ـّ  (2) بجامعة كامربيدج، اهتؿاماتف  والعؿارة اإلسالمقة بؽؾقة ولػسقن طؾقان فماد جقرج، أستاذ الػ

ـّ إساسقة ترتكّ  وطؾؿ الؽتابة اإلسالمل يف بدايات الحضارة اإلسالمقة، والؿخطقصات  ز يف العؿارة والػ

 (.قسؿ الرتجؿات) .رةالؼرآكقة الؿبؽّ 
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 ثرجامت

(83) 

ب الؿستخدمة يف كسخ إوراق ذات القجفقـ، كتؾؽ َس ؼ الطباطل والـ  َس الـّ 

(2 –8الؿقجقدة يف جامعة أوكسػقرد )الشؽالن 
(1)

وخالًفا لعؿؾ ديروش  ،

دية، اكصرف اهتؿام جقرج ز طؾك دراسة الؿخطقصة مـ الـاحقة الؿاالذي يركّ 

 ة.دَ طؾك حِ  إلك التحؾقؾ البصري لؾصػحات كؾ  

 عة يف صـاطة الؿخطقصاتبَ ة الؿت  يؽشػ مصحػ أماجقر طـ الؿعايقر الؿاديّ 

رةيف الػرتات الؿبؽّ 
(2)

)بػتح الراء  ق  داد العػص طؾك الرّ فالؿصحػ مؽتقب بؿِ  ،

خقذة مـ جؾقد الحققاكات أو كسرها( أو الجؾد، وُيراد بف إوراق الؿل

                                                             

 : اكظر (8)

Alain Fouad George, „The Geometry of the Qur‟an of Amājūr: A Preliminary 

Study of Proportion in Early Arabic Calligraphy‟, Muqarnas 20 (2003), pp. 1–16; 

„Geometry of Early Qur‟anic Manuscripts‟, Journal of Qur’anic Studies 9:1 

(2007), pp. 78–110.  

. 2119ر يف لـدن ـشالذي سقُ The Rise of Arabic Calligraphy  واكظر كذلؽ كتابف الؼادم

 .صالطل طؾك الـّص وأتقجف لف بالشؽر إل

 اكظر (2)

Ursula Dreibholz, Frühe Koranfragmente aus der Grossen Moschee in 

Sanaa/Early Quran Fragments from the Great Mosque in Sanaa, Hefte zur 

Kulturgeschichte des Jemen, 2 (Sanaa: Deutsches Archäologisches Institut Orient-

Abteilung Aussenstelle Sanaa, 2003),   

وٓ تزال -حقث يؼدم هذا الؼقؿ طؾك الؿجؿقطة آستثـائقة مـ الؿخطقصات التل وجدت يف القؿـ 

ؾة حقل الجقاكب التؼـقة لؿخطقصات الؼرآن الؽريؿ مـ الػرتة معؾقمات مػّص  -أساسل غقر مـشقرة بشؽؾٍ 

 رة.اإلسالمقة الؿبؽّ 
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 ثرجامت

(84) 

الؿختؾػة
(1)

أكقاًطا مختؾػة، ما بقـ جؾقد الؿاشقة والبؼر  وتذكر الؿصادرُ ، 

 ذْ إِ  :ااًل أكثر مـف واقعق  هذا التـقع قد يؽقن متخق   والحؿقر وحتك الغزٓن، غقر أنّ 

ًٓ مـ وصػ  يؿقؾ التػؽقر الحالؿ إلك الؿبالغة يف ققؿة هذه إصـاف الثؿقـة بد

ؼقة الؿادية. وكؿا أشارت أورسقٓ دريبفقلزالحؼق
(2)

إولقية كاكت  ، ٓ بد أنّ 

ة مثؾ الغزٓن تؽقن إن جؾقد الحققاكات الربي   ذْ إِ  :لجؾقد الحققاكات التل ُتذبح

ضة لؾجروح والخدوش مـ إشقاك ولدغات الحشرات والجروح رْ طُ 

لتل تجعؾفا غقر مـاسبة لؾؿخطقصاتوالعققب إخرى ا
(3)

وطالوة طؾك ذلؽ،  ،

وقطًعا كاكت جؾقد  ،مـ الؿقاد الغريبة إخرى ت الػحقصات وجقد أي  بِ ثْ لؿ تُ 

ؿد طؾقفا يف تدويـ الؼرآن تُ ٕشفر إن لؿ تؽـ إوحد التل اطإغـام هل القطاء ا

 :كاكت هذه الؿخطقصات مـ جؾقد الحؿالن ، وبشؽؾ طاميف الػرتات إولك

 ا.ا ستؽقن سؿقؽة جد  ـ  ٕن جؾقد إغـام إكرب ِس 

                                                             

 اكظر: (8)

 كقع مـ جؾقد الحققاكات، أفضؾ مـ الؿصطؾح الؿتخصص الذي يشقر إلك أّي  )الرّق( مصطؾح الربشؿان

vellum  ِجؾ.الذي يشقر بالتحديد إلك جؾد الع 

 .أورسقٓ دريبفقلز، خبقرة مخطقصات كؿساوية، مؿـ شاركقا يف العؿؾ طؾك مخطقصات صـعاء (2)

 .(قسؿ الرتجؿات)

 Dreibholz, Frühe Koranfragmente, p. 45 اكظر: (3)
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 ثرجامت

(85) 

 رعْ الش  متحػ أشؿقلقان، جاكب  مخطقصة: صػحة مـ 8الشؽؾ 

 
 حؿ: صػحة مـ مخطقصة متحػ أشؿقلقان، جاكب الؾّ 2الشؽؾ 

 
 : صػحة مـ مصحػ أماجقر3الشؽؾ 
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 ثرجامت

(86) 

 
 : لقحة خشبقة مـ مسجد أحؿد بـ صقلقن بالؼاهرة4الشؽؾ 

بعـاية ّفزطؾقف، كاكت الجؾقد ُتجَ ك الؽتابة ر لتتسـ  عْ ولرتققؼ جاكب الش  
(1)

: 

: يتؿ غؿر هذه الجؾقد يف ماء الجقر لعدّ  ًٓ عر، وبعد الغسؾ ة أسابقع إلزالة الش  أو

 دهقن أو لحقم متبؼقة إزالة أّي  ؾِ ومـ أْج  .طؾك ألقاح خشبقة حتك تجػ د  ُتؿَ 

ـُ  خؾص مع الضغط طؾقفا بؼقة لؾت ،ةقـ دائرية خاّص الجؾد ُيؽشط بسؽ   كان باص

، يشبف الخققط مـ ألقاف الؽقٓجقـ الؿقجقدة يف الجؾد بتحقيؾفا إلك شؽؾٍ 

جاكبل الجؾد طدة مرات بحجر الخػاف  ؽ  َح  يتؿ   وأثـاء طؿؾقة التجػقػ

 والطباشقر.

                                                             

 ، اكظر: )الرققق( لؾتعرف طؾك وصػ طام إلطداد ورق الربشؿان (8)

Nicholas Pickwoad, art. ‘Parchment‟ in Jane Turner (ed.), The Dictionary of Art 

(London: Macmillan Publishers Limited, 1996). 

 الربشؿان الؿستخدم يف الؿخطقصات اإلسالمقة، اكظر:ولؾتعرف طؾك مالحظات أدق حقل 

François Déroche, „L‟emploi du parchemin dans les manuscrits islamiques: 

Quelques remarques préliminaires‟ in Yasin Dutton (ed.), The Codicology of 

Islamic Manuscripts: Proceedings of the Second Conference of al-Furqān Islamic 

Heritage Foundation, 4–5 December 1993 (London: Al-Furqan Islamic Heritage 

Foundation, 1995), pp. 17–57; Déroche, Manuel, pp. 36–51. 
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 ثرجامت

(87) 

الؿستخدم يف  ق  إلك الققم أن الرّ  ْت ح الؿخطقصات التل بؼقَ وتقّض 

خدمة يف الؿخطقصات بطريؼة تختؾػ طـ تؾؽ الؿست د  الؿصاحػ كان ُيعَ 

فقفا بخالف  إذ ٓ يؿؽـ يف الغالب التؿققز بقـ وجفل ورقة الرّق  :الؿسقحقة

كؿا  ،ا القرقة اختالًفا مؾحقًضافَ ْج الؿخطقصات اإلسالمقة حقث يختؾػ وَ 

ر عْ فجاكب الش   :يتضح يف لقح مصحػ أماجقر الؿقجقد أن يف أوكسػقرد

( يؽقن 2، بقـؿا جاكب الؾحؿ )الشؽؾ الؿسام  ( تظفر طؾقف غالًبا آثار 8)الشؽؾ 

بجاكب  َؼ َص لْ أَ  بقاًضا وذا مؾؿس مخؿؾل، ويؽقن الؿدادُ  أشدّ  -بشؽؾ طام  -

الشعر إمؾس بطبقعة الحال، ولؽـف يبفت طؾك جاكب الؾحؿ. وهذا آختالف 

ققق يف البالد اإلسالمقة لؿ يؽقكقا يضغطقن صـّاع الرّ  بقـ القجفقـ يظفر أنّ 

 ر.عْ الؾحؿ لقجعؾقه أمؾًسا مثؾ جاكب الش   جاكب

قن يف البالد اإلسالمقة طـد صـاطة الؿخطقصات الؼرآكقة، كان الحرفق  

مختؾػ طؿا يػعؾف كظراؤهؿ يف الغرب،  بشؽؾٍ  إلك مصحٍػ  لقن الرّق يحق  

ت أسالقبفؿ إلك ضفقر معظؿ الؿػردات التل كعرففا طـ صـاطة والذيـ أد  

قن يف الغرب كان الحرفقّ  مـ الرققق مجؾدٍ  طؿؾِ  ؾِ أج ـْ فؿِ  :الؿخطقصات

يطقون الؿقاد مرة واحدة )بحجؿ القرقة(، أو مرتقـ )حجؿ قطع الربع(، أو 

ثالث مرات )حجؿ قطع الثؿـ(، أو أكثر، وبالتالل إكتاج واحدة أو اثـتقـ أو أربع 

أو أكثر( يف كراس  قـ )صػحتان أو أربع أو ثؿاينمـ إوراق ذات القجفَ 

 و
ّ
اس الؿػتقحة يف ، كجد يف الؽرّ احدة. وكتقجة لفذا إسؾقب يف الطل
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ـ، وكذا جاكبل الؾحؿ يف الرتتقب قمتؼابؾَ  رعْ الؿخطقصات الغربقة، جاكبل الش  

الؿعروف باسؿ كظام جريجقري
(1)

. 

الؿعتادة يف الؼرن  مـ ذلؽ، كاكت الؿخطقصات الؼرآكقةوطؾك الـؼقض 

كؿا يظفر  -مـ خؿس ورقات-ػ مـ كراسات تتلل   ،التاسعالفجري/ الثالث

بؿا يف ذلؽ الؿخطقصة  رة،مـ دراسة ديروش الؿستػقضة لؾؿخطقصات الؿبؽّ 

الحديث محّؾ 
(2)

قـ ويقضح الرقؿ الػردي لألوراق ذات القجفقـ أن الحرفق   .

 يف البالد اإلسالمقة لؿ يؽقكقا يجف  
ّ
، وإكؿا بتثبقت زون الؽراس طـ صريؼ الطل

ت ذات وجفقـ مًعا، بحقث يؽقن جاكب الؾحؿ يف إطؾك، ثؿ خؿس ورقا كّؾ 

وطـد  ،يخقطقن هذه الؿجؿقطات مًعا طرب خط يف الؿـتصػ لقجعؾقا مـفا كراًسا

ا الؾحؿ، أما بؼقة إوراق فعـد بَ فتح الؽراس، يتقاجف يف القرقة القسطك جاكِ 

رى، أي ر مـ القرقة إخعْ فتحفا يؽقن جاكب الؾحؿ يف مقاجفة جاكب الش  

 طؽس كظام جريجقري. وهذا الرتتقب العؿؾل يف صـاطة الؽراس كان لف أثرٌ 

 
ّ
مـتصػ الؽراس الؿؽقكة مـ خؿس  ٕكف يعـل أنّ  :طؾك الؽتابة كبقرٌ  مرئل

                                                             

ترتقب جريجقري مقجقد أيًضا يف الؿخطقصات الؿسقحقة التل ُكتبت يف البالد اإلسالمقة. وقد درس  (8)

 يف دير ساكت كاتريـ ومعروضة يف واشـطـ 859كقز كسخة مـ إكاجقؾ ممرخة بتاريخ  صديؼل لقراكس

(Brown, In the Beginning, no. 35).وأكد أن القرقة مطابؼة لرتتقب جريجقري ، 

أقدم الؿخطقصات الؼرآكقة والتل تعقد إلك أواخر الؼرن  أنّ ( Manuel, p. 81) وجد ديروش (2)

 .ؽراريسبلكقاع متعددة مـ ال يبدو أهنا كاكت تتؿقز (والثاين/الثامـ ،إول/السابع)



 

 

 هللا؛ املصاحف القرآنية يف سياق عرصها كلمةكجابة 

 ثرجامت

(89) 

اس طؾك ورقات يعـل فتح ثالث ورقات ذات وجفقـ )يػتح مـتصػ الؽرّ 

تل تؾقفا يؽقن اس الصػحتقـ مـ جاكبل الؾحؿ، وهناية الؽراس مع بداية الؽرّ 

اس سقؽقن غقر متقازن يف شؽؾف ثالثة أخؿاس الؽرّ  ر(، أو أنّ عْ مـ جاكب الش  

أكرب مـ  جاكب الشعر أكثر مالسة ويتشرب الحرب بشؽؾٍ  كظًرا ٕنّ  :الظاهري

ساق الطابع البصري يف تساوي درجة الؿداد واتّ  جاكب الؾحؿ. ومـ القاضح أنّ 

 ة يف العالؿ اإلسالمل.أولقيّ الصػحة ذات القجفقـ لؿ يؽـ ذا 

وحتك مع القرقة الؿـػردة ذات القجفقـ، يؿؽـ تحديد مقضعفا داخؾ 

د أن فقؿؽــا طؾك سبقؾ الؿثال أن كحد   ،اس مـ خالل التعرف طؾك الـّص الؽرّ 

)مع مالحظة أن  كة مـ خؿس ورقاتاس مؽق  ورقة أكسػقرد، هل الثاكقة يف كرّ 

  ةثؼقب الخقاصة ٓ تزال مرئق  
 
ويحتقي الـصػ إيؿـ  ،(طؾك صقل خط الطل

مـ سقرة آل  55( طؾك جزء مـ أية رقؿ 2مـ أطؾك جاكب الشعر )الشؽؾ 

وهـاك  ،مـ سقرة آل طؿران 57ع أية ؾَ طْ طؿران: وأما الـصػ إيسر ففق مَ 

ومـ خالل طّد إحرف يف  ،بقـ الصػحتقـ -آية وكصػ-جزء مػؼقد 

 حرف، حقث تحتقي كّؾ  811الؿػؼقد يؿثؾ  لـّص الؿصاحػ الؿطبقطة ففذا ا

حرًفا، وهذا يعـل أن هـاك  25صػحة يف مصحػ أماجقر طؾك ما يؼرب مـ 

ورقة ذات وجفقـ( مػؼقدة بقـ الـصػقـ  كّؾ  ،ورقتقـ :أربع صػحات )أي

 إيؿـ وإيسر مـ ورقة أكسػقرد. 



 

 

 هللا؛ املصاحف القرآنية يف سياق عرصها كلمةكجابة 

 ثرجامت

(21) 

فقـ يف وبالـسبة لؾحجؿ والشؽؾ، تتطابؼ إلقاح الؿستطقؾة ذات القج

مصحػ أماجقر مع الؿخطقصات الؼرآكقة يف الػرتة الؿبؽرة، حقث يبؾغ حجؿ 

سؿ، ويصؾ مجؿقع أبعاد ورقة صقلفا  391 × 825إلقاح ذات القجفقـ 

لقتقافؼ بالتالل مع الؿعقار  :(سؿ 33)سؿ( إلك  89.5سؿ( وطرضفا ) 82.5)

لقاضح أن رة. ومـ اسؿ( لفذه الؿخطقصات الؿبؽّ  35الذي ذكره ديروش )

تحؼقؼ آستػادة الؼصقى  أجؾِ  ـْ ًػا، وبالتالل فؿِ شراء مثؾ هذه إلقاح كان مؽؾ  

ؾصؼقن إوراق الؿـػردة لقجعؾقا قن يف الغالب يُ مـ الرققق الؿتاحة كان الحرفق  

مـفا لقحة ذات وجفقـ، ويؼحؿقن واحدة أو اثـتقـ مـ هذه إلقاح الؿرقعة 

 كّراس. داخؾ أّي 

 رة إخرى، كان كّؾ ال العديد مـ الؿخطقصات الؼرآكقة الؿبؽّ وكؿا هق ح

وهذا الجؿع والتجؾقد ربؿا  ،د بالجؾدع ويجؾ  ؿَ جْ جزء مـ مصحػ أماجقر يُ 

طقصات إولك والؿحػقضة يف القؿـقؾقؾ مـ الؿخ يشبف ما بؼل يف طددٍ 
(1)

. 

ت الؿجؾدات الثالثقن لؿصحػ أماجقر يف صـاديؼ أو ظَ وفقق هذا، ُحػِ 

                                                             

 اكظر:  (8)

Ursula Dreibholz, „Some Aspects of Early Islamic Bookbindings from the Great 

Mosque of Sana„a, Yemen‟ in François Déroche and Francis Richard (eds), Scribes 

et manuscrits du Moyen-Orient (Paris: Bibliothèque Nationale de France, 1997), 

pp. 15–34. 



 

 

 هللا؛ املصاحف القرآنية يف سياق عرصها كلمةكجابة 

 ثرجامت

(28) 

تقـ الؽامؾتقـ الؿذكقرتقـ يف الؿخطقصة، ـا هذا مـ الققػق  ؿْ ؾِ وقد طَ  ،خزائـ

 ت يف صـدوققـ.ظَ ن الؿخطقصة قد ُحػِ إ، والتل تؼقل 86واحدة يف هناية الجزء 

وقد كاكت هذه الصـاديؼ أمًرا معفقًدا، فؼد روى السؿفقدي )ت. 

تاسع( طـ شقخف (، طـ ابـ زبالة )تقيف يف أوائؾ الؼرن الثالث/ال898/8517

(، أن هذا الؿصحػ الذي أرسؾف 879/796الػؼقف الشفقر مالؽ بـ أكس )ت. 

إمقر إمقي الحجاج بـ يقسػ إلك مسجد الؿديـة الؿـقرة كان يف صـدوق 

وكان ُيػتح يف يقم الجؿعة  ملسو هيلع هللا ىلصًؿا لؿؼام الـبل ؾَ ت طَ ؾَ ؿِ طـ يؿقـ إسطقاكة التل طُ 

الصبحت قَ ؾ  والخؿقس وُيؼرأ فقف إذا ُص 
(1)

هذه الصـاديؼ كاكت خشبقة أو  ولعّؾ  ،

يف العصر الؿؿؾقكل معدكقة مزخرفة مثؾ التل جرى استخدامفا
(2)

ر هذه ظفِ وتُ  ،

بعة لحؿاية هذا الؿصحػ مدى تؽؾػة مصحػ أماجقر يف هذا الخطقات الؿت  

 الققت.

                                                             

 .George, Rise of Arabic Calligraphy, p. 80   اكظر: (8)

الصـاديؼ الؿعدكقة يف العفد الؿؿؾقكل مثؾ هذا الصـدوق الذي يعقد إلك أوائؾ الؼرن الثامـ/الرابع  (2)

ـّ (طشر، ومقجقد أن يف متحػ   .Sheila S (، والؿصقر يف883يف الؼاهرة )كتالقج رقؿ  )اإلسالمل الػ

Blair and Jonathan M. Bloom, The Art and Architecture of Islam, 1250–

1800, Pelican History of Art (London and New Haven: Yale University 

Press, 1994)،  مـفؿا يـ، كّؾ أؿ مـ الداخؾ إلك جزومؼس  سؿ مربع،  45يبؾغ مؼاسف تؼريًبا  831الشؽؾ 

ا بـػس حجؿ الؿجؾد القاحد مـ سؿ، تؼريبً  3×  85×  21ز لقسع خؿسة طشر مجؾًدا بؿؼقاس حقالل مجف  

 مصحػ أماجقر. 



 

 

 هللا؛ املصاحف القرآنية يف سياق عرصها كلمةكجابة 

 ثرجامت

(22) 

 ،د تخطقط الصػحة يف مصحػ أماجقر مدى كػاسة الؿصحػويمكّ 

صػحة  إذ يقجد فؼط ثالثة أسطر يف كّؾ  :غقر طادّي  فالؽتابة متباطدة طؾك كحقٍ 

مؽتقبة كتابة يدوية دققؼة بدون محددات باستخدام الحػر باإلبر. وباستخدام 

جزء مـ إجزاء الثالثقـ  كّؾ  أن   ـات، يؿؽــا الؼقلالصػحات الؿـشقرة كعق  

لقحة ذات وجفقـ 811اشتؿؾ طؾك 
(1)

ل يؿؽـ أن تؽقن الؿخطقصة قد وبالتال ،

رأًسا مـ الغـؿ 751جؾقد  بْت تطؾ  
(2)

أما مـ حقث جؾقد الغـؿ الؿستخدمة،  ،

ا الؿخطقصات الؼرآكقة إخرى إكرب حجؿً مع فقؿؽـ مؼاركة مصحػ أماجقر 

أن هـاك طدة  فؼد ذكر ديروش :والؿؽتقبة يف أوائؾ العصر اإلسالمل

( Arabe 324مخطقصات قرآكقة أكرب )مثؾ مخطقصة الؿؽتبة القصـقة يف باريس 

مـفا جؾد  ب كّؾ سؿ، والتل يؿؽـ أن يتطؾّ  53 × 68حقث يصؾ مؼاس القرقة 

                                                             

 مـ ( وفًؼا لؾصقر يف واجفة الؽثقر328.185إلك هذا التؼدير بؼسؿة طدد أحرف الؼرآن ) وصؾُت  (8)

اب، طؾك طدد إحرف الؿقجقدة يف صػحة واحدة مـ هذا صحػ ابـ البقّ مثؾ م رةالؿتلّخ الؿصاحػ 

ورقة  3281أو  ،ورقة 6.421 :صػحة، أي 82.841 :(. كاتج هذه الؼسؿة هق26الؿصحػ )متقسط 

 جزء مـ الثالثقـ. ورقة ذات وجفقـ يف كّؾ  817ذات وجفقـ، بؿتقسط 

 لقحةت مـ حقالل ثالثة آٓف ػَ ـ جزًءا تلل  أن الؿخطقصة ذات الثالثق لحساب هذا الرقؿ، افرتضُت  (2)

وأن أربعة مـ هذه إوراق ذات القجفقـ  ،(2م 1.152سؿ )أو  83×  41كؾ مـفا بؿؼقاس  ذات وجفقـ،

(. أكرب قطعة مـ الرققق الباققة 2 1.52سؿ )أو  65×  81يؿؽـ أن تمخذ مـ متقسط جؾد غـؿ بؿؼقاس 

سؿ،  82×  85، بؿؼقاس 468/8169إلك هذه الؾحظة مـ العصقر اإلسالمقة طبارة طـ طؼد زواج بتاريخ 

ٕكف يػرتض  :ظتحػ   طؾقفؾقد الالزمة لؽتابة مصحػ أماجقر هذا التؼدير لعدد الجوولؽـ هذا استثـائل. 

 طدم اقتصاص الحقاف وطدم وجقد طققب طؾك الجؾد.



 

 

 هللا؛ املصاحف القرآنية يف سياق عرصها كلمةكجابة 

 ثرجامت

(23) 

الـسخ ورقة )ومـ ثؿ حققاًكا( لفذه  611ب هذا واحدة مـ الغـؿ، وبالتالل تطؾ  

الفائؾة
(1)

.  

جقر والؿخطقصات الؼرآكقة الؽبقرة إخرى ويؿؽــا مؼاركة مصحػ أما

ك كقديؽس مثؾ الؿخطقط الؿسؿ   ،سبـسخ العرض الؿعاصرة لؾؽتاب الؿؼدّ 

 .Codلقريـزياكا،  -)فؾقركسا، مؽتبة مقديسقا (Codex Amiatinus)أمقاتقـقس 

Amiatinus 1 ّس (، وهل أقدم كسخة مخطقصة كامؾة مـ الؽتاب الؿؼد

لتل كاكت واحدة مـ إكاجقؾ الثالثة التل كتبت بتؽؾقػ بالالتقـقة الػقلغاتا، وا

، مقكؽقارماوث وجارومـ الؼديس سققلػريد، كبقر إساقػة ورئقس دير 

. أخذ كبقر إساقػة الؿخطقصة كفدية (بقدا العظقؿ)ت تحت إشراف وُأطدّ 

طريؼ يف ٓكجريس يف طام يس بطرس يف روما، ولؽـف تقيف يف اللضريح الؼدّ 

786
(2)

ػ مـ كقؾق دون أغؾػة، ويتللّ  35ر الضخؿ حقالل ػْ ويزن هذا الس   ،

 سطًرا مـ خطّ  44أو  43سؿ، وتضؿ  34×  49مـفا بؿؼاس  ورقة، كّؾ  8131

. وقد بقـ طؾك مستقى طالٍ مدرّ اخ ّس كتبف تسعة كُ  ،أكسقال مؽتقب يف طؿقديـ

                                                             

 .Déroche, art. „Manuscripts of the Qur’an  اكظر:  (8)

 ومـ بقـ أحدث الؿؼآت الؿتاحة: ،دكتابات طؾؿقة كثقرة هذا الؿجؾد الطقيؾ والؿعؼّ  ْت تـاولَ  (2)

Lawrence Nees, „Problems of Form and Function in Early Medieval Illustrated 

Bibles from Northwest Europe‟ in John Williams (ed.), Imaging the Early 

Medieval Bible (University Park: Pennslvania State University Press, 1999), pp. 

121–78. 



 

 

 هللا؛ املصاحف القرآنية يف سياق عرصها كلمةكجابة 

 ثرجامت

(24) 

ير دّ رأًسا مـ العجقل الصغقرة، مؿا اضطر ال 585جؾقد  استؾزم هذا العؿؾ

لققػ قطعة أرض إضافقة لرتبقة الؿاشقة الؿطؾقبة
(1)

.  

مصحػ يف الخط الؿستخدم  وكؿا هق الحال يف الؿقاد الؿستخدمة، فننّ 

الؿصحػ يف العصقر اإلسالمقة إولك: ففق مؽتقب  لخطّ مطابؼ أيًضا أماجقر 

يف الؿخطقصات  خاّص  الؿستخدم بشؽؾٍ  الؽقيف الؿعروف، وهق الخطّ  بالخطّ 

الؼرآكقة
(2)

ويتؿقز هذا  (D1) . وقد أدرج ديروش هذا الخط ضؿـ مجؿقطتف

ػ، مع ذيؾ يف هناية حرف الـقن الؿتطرف طؾك إلِ  ة هاللقة الشؽؾِ د  الخط بؿَ 

                                                             

 طؾك هذه الؿعؾقمات مـ: حصؾُت  (8)

Nees, „Problems of Form and Function‟, p. 149, 

 :كذلؽو

R.L.S. Bruce-Mitford, „The Art of the Codex Amiatinus, Jarrow Lecture 1967‟, 

reprinted in Journal of the British Archaeological Association 32 (1969). 

ئل يف كقرثؿربيا، لقتابع اقرتاح كريستقفر دي ظ كقز أن هذه الؿخطقصة تػقدكا حقل الـظام الغذاويالحِ 

بلن طدم وجقد  A History of Illuminated Manuscripts (Boston: Godine, 1986)) هامقؾ

 الؿخطقصات الؽرثقزيان يؿؽـ أن يؽقن لف صؾة بـظام الغذاء الـبايت.

 الؿؽتبة القصـقة هـاك استثـاءات كادرة تتضؿـ أجزاء مـ كتاب يف إكساب متػرق أن بقـ (2)

Bibliothèque Nationale (MS Arabe 2047 ,83 ويف الؿؽتبة البافارية الحؽقمقة، برلقـ ،)ورقة 

(MS Or 379 ,،)باإلضافة إلك كسخة مـ أطؿال الرسؾ كسخفا مقسك الراهب، ربؿا يف  ورقتان

طؾك جبؾ سقـاء، باستثـاء ريـ تفؾسطقـ، يف الؼرن الثالث/التاسع، وهل الؿقجقدة أن يف دير ساكت كا

 واكظر:؛ (MS Arabe 6725) جزء مقجقد يف الؿؽتبة القصـقة

Marie-Geneviève Guesdon and Annie Vernay-Nouri (eds), L’art du livre arabe: 

du manuscrit au livre d’artiste (Paris: Bibliothèque Nationale de France, 2001), no. 

13). 



 

 

 هللا؛ املصاحف القرآنية يف سياق عرصها كلمةكجابة 

 ثرجامت

(25) 

ع تدويره شقًئا قؾقاًل يف هنايتفسالذي يتّ 
(1)

ويستخدم كػس الـؿط يف مصاحػ  ،

التل أوقػفا طبد الؿـعؿ يف ذي الؼعدة  معاصرة أخرى، مثؾ الـسخة الؿعروفة

988/يقلقق 298
(2)

مصحػ أماجقر واحًدا مـ أكرب إمثؾة طؾك هذا  ويعد   .

مؿ مـ قاطدة السطر إلك قاطدة السطر الذي يؾقف،  29ه قدرُ  الـؿط، مع ارتػاعٍ 

يف هذه  وهق الؿؼقاس الؿعقاري الذي اطتؿده ديروش لؼقاس الخطّ 

 ؿبؽرة.الؿخطقصات الؼرآكقة ال

الؽقيف الؿستخدم يف  الخطّ  وبرغؿ مظفره الذي يقحل بالسفقلة، فننّ 

فالػحص  :ب بعـاية فائؼةتِ وكُ  ،مـ الققت مصحػ أماجقر استفؾؽ الؽثقرَ 

الؿقجقدة  كتابة الؽؾؿات السبع أكف مـ أجؾِ  -طؾك سبقؾ الؿثال-الدققؼ يقحل 

ؿف ما ؾَ أن يرفع الخطاط قَ  ب إمرُ ( تطؾ  3ة هـا )الشؽؾ ديف الصػحة الؿقجق

الحرف إول مـ حروف إبجدية -فإلػ الؿـػردة  ،يؼرب مـ ثالثقـ مرة

ؾقدية لحركة واحدة بالؼؾؿ لألسػؾيحتاج يف كتابتف التؼ -وأبسطفا
(3)

أما كتابتف  ،

هـا، كؿا هق الحال يف الحرف إخقر يف القؿقـ مـ السطر إول، سحب 

                                                             

 .Déroche, The Abbasid Tradition, table 4  اكظر: (8)

 اكظر طؾك سبقؾ الؿثال إوراق الؿصقرة يف: (2)

Estelle Whelan, „Writing the Word of God: Some Early Qurʾān Manuscripts 

and their Milieux, Part I‟, Ars Orientalis 20 (1990), pp. 113-47, figs 15–16. 

 ة الؼؾؿ مـ خالل كثافة الحرب اكظر:آثار جر   تبق ـ لؾتعرف طؾك كقػقة (3)

Vlad Atanasiu, „Le Retroencrage: déduction du ductus d‟une écriture d‟après 

l‟intensité de l‟encre‟, La Gazette du livre médiéval 37 (2000), pp. 34–42. 



 

 

 هللا؛ املصاحف القرآنية يف سياق عرصها كلمةكجابة 

 ثرجامت

(26) 

ة الؼؾؿ يصبح الخط أكثر ويف هناية جر   ،ثؿ إلك القؿقـالخطاط الؼؾؿ إلك إسػؾ 

أما  .اط لؼؾؿفع الحرب الـاجؿ طـ رفع الخطّ قتامة بسبب الضغط الظاهر وتجؿ  

ن مـ حريف كتابة الؿؼطع السابؼ الؿؽق   تػاوت كثافة الحرب فتقحل أكف مـ أجؾِ 

ك إلك أسػؾ الؼؾؿ ثالث مرات: إولك مـ أطؾ الالم والقاو قام الخطاط بجر  

لؽتابة حرف الالم، والثاكقة لرأس القاو، والثالثة لذيؾ القاو التل رسؿفا مـ 

مؽقكة مـ أربعة  «كدطق»القسار إلك القؿقـ. والؽؾؿة إولك يف السطر الثاين 

بقـؿا يف الؽتابة القدوية  ،حركات بالؼؾؿ أحرف، لؽـ كتابتفا استؾزمت سّت 

ؽؾؿات دون رفع الؼؾؿ، أما هـا فحتك الحروف ُتؽتب الؿؼاصع وال العادية طادةً 

 ب يف بعض إحقان أكثر مـ حركة بالؼؾؿ.الؿـػردة تتطؾّ 

-الخطاط  ة التل ٓقاها يف كتابة مصحػ أماجقر، فننّ وباإلضافة إلك الؿشؼ  

فؾؿ يباِل  ،العربل مع الؼراءة البطقئة د إلك تؽققػ الـّص ؿَ طَ  -غقر الؿعروف

الؽؾؿات مـ إحرف، بؿعـك أكف حافظ طؾك كػس الؿسافة ز بالؿسافة التل تؿقّ 

الػاصؾة بقـ الؽؾؿات التل سبؼ أن استخدمفا مع الػقاصؾ يف مـتصػ الؽؾؿة 

سة وأحقاًكا كان يػصؾ الؽؾؿة القاحدة حتك الؽؾؿات الشائعة أو الؿؼدّ  ،كػسفا

عؾك سبقؾ ف :(8) هناية السطر دون اطتبار لؾؿعـكد يفؿْ ، طـ طَ «اهلل» :مثؾ ،مـفا

                                                             

 88: 58سقرة رقؿ ب الخاصةأكثر وضقًحا طؾك الصػحة  يؿؽـ رؤية هذا الػصؾ بقـ الؽؾؿات بشؽؾٍ  (8)

فة يف كؾؿة )تػسحقا(، ػ الؿتطرّ بإلِ  يبدأ الـّص ، (Qur‟ān of Amāǧūr‟, pl. 1) التل كشرها ديروش

ويـتفل السطر إول يف هذا الجاكب بالؿؼطع إول  ،وهل الؽؾؿة إخقرة يف الجاكب إمامل مـ القرقة

= 



 

 

 هللا؛ املصاحف القرآنية يف سياق عرصها كلمةكجابة 

 ثرجامت

(27) 

، الجاكب إيسر( 8الؿقجقد يف ورقة أكسػقرد )الشؽؾ  الؿثال، يبدأ الـّص 

الؿقجقدة يف القرقة السابؼة. وأما  «مطفرك» :يف كؾؿةفة بحرف الؽاف الؿتطرّ 

ػ والالم لِ السطر إخقر يف الصػحة فقـتفل بإحرف الثالثة إولك )إ

يف السطر  (القاء والـقن)إخقران  ب الحرفان، لُقؽتَ «الذيـ»والذال( مـ كؾؿة 

 (.2إول مـ الصػحة القسرى )الشؽؾ 

 د الخطاطُ ٕكف يف كتابة مصحػ أماجقر تعؿ   :الؿ يؽـ هذا التباطد طرضق  

 التخؾ  
َ
ؿ الؽتابات إخرى بالؾغة فْ سخ لتقسقر فَ ا جرى طؾقف العؿؾ يف الـّ طؿ   ل

814/723 ي تعقدان لسـةدِ رْ العربقة، كؿا طؾك ورقتل بَ 
(1)

الن وهؿا يؿثّ  ،

الـصػ إيسر مـ وثقؼة مخالصة لعبد اهلل بـ حـان طـ ثالث طشرة كعجة. فعـد 

ا يـبغل أن يؽقن واضًحا لؾجؿقع، اطتـك والتل كان مرسقًما قاكقكق   كتابة القثقؼة،

ب قة لتجـّ الؿتػرّ  الؽاتب بالؿباطدة بقـ الؽؾؿات وإضافة طالمات التشؽقؾِ 

طؾك التاريخ الذي كاكت الؿباطدة بقـ  خاّص  صدق هذا طؾك كحقٍ وي ،سبْ الؾ  

                                                             
= 

ػ مـ كؾؿة )اهلل( التل وهق يـتفل بحرف إلِ  ،)ف( مـ كؾؿة )فافسحقا( التل تؽتؿؾ يف السطر الثاين

د، والؿسافات بقـ الحروف ٓ ؿْ ؾ طـ طَ َص فالؽؾؿات بالتالل كاكت ُتػْ  :تؽتؿؾ بدورها يف السطر الثالث

 ات.طؾك فصؾ بقـ الؽؾؿ تدّل 

 : اكظر:PPS 170 and 165 مجؿقطة خؾقؾل (8)

Geoffrey Khan, Bills, Letters and Deeds: Arabic Papyri of the 7th to 11th 

Centuries, ed. Julian Raby, The Nasser D. Khalili Collection of Islamic Art, 6 

(London: The Nour Foundation in association with Azimuth Editions and Oxford 

University Press, 1993), no. 97 



 

 

 هللا؛ املصاحف القرآنية يف سياق عرصها كلمةكجابة 

 ثرجامت

(28) 

س بْ وضؿان تجـب الؾ   الؽؾؿات فقف والقضقح تساطدان الؼارئ طؾك ففؿ الـّص 

 الخطاطُ  َؾ عَ تف. لؽـ طؾك الـؼقض مـ ذلؽ، يف حالة مصحػ أماجقر، فَ ءيف قرا

ا لؾؼراءة مـف، بؾ لقتؾق مـف لؿ يؽـ معد   ٕن الـّص  :ف إلبطاء الؼراءةـُ ؽِ ؿْ ما يُ  كؾ  

شخص هق بالػعؾ يحػظ الؼرآن. فعؾك خالف الؿستـد الؼاكقين الذي كان بؿثابة 

 لؾتالوة الشػفقة.  د  ا ُأطِ وثقؼة مؽتقبة، كان مصحػ أماجقر كص  

وقد ذكر بقل سايـجر
(1)

ة طـ الؼراءة يف الغرب يف الؼرون يف دراستف الؿفؿّ  

حقث  ،كػسف اخر العصقر الؼديؿة كاكقا يػعؾقن الشلءَ الُؽت اب يف أو القسطك أنّ 

الؿتصؾ ك بالخطّ دأبقا طؾك طدم الػصؾ بقـ الؽؾؿات فقؿا يسؿ  
(2)

ومـ أجؾ  ،

)بصقت  تعزيز الجقاكب البالغقة والشػقية لؼراءة الـّص  ؿّ ـ ثَ إبطاء الؼراءة ومِ 

ك مسافة رْ يتحاشقن تَ (، كان الـساخقن سقاء يف الؾغة الالتقـقة أو الققكاكقة طالٍ 

صؾ كان معقـًا لؾذاكرة طـ الؿتّ  هذا الخطّ  وكؿا أشار سايـجر، فننّ  ،داخؾ الـّص 

 وبعبارة أخرى، كاكت الؼراءة بصقت طالٍ  .صريؼ التؽرار الشػقي قصقر الؿدى

بالؾغة العربقة  التحدي يف قراءة كّص  غقر أنّ  ،اء طؾك حػظ الـّص ر  تساطد الؼُ 

بالالتقـقة أو الققكاكقة حقث  مؽتقب ؾ أكرب مـ قراءة كّص الؿتص بلسؾقب الخطّ 

                                                             

الؿسافة بقـ الؽؾؿات، كشلة )وكتابف إشفر هق  ة بؿؽتبة كققبري بجامعة شقؽاغق،رأمقـ الؽتب الـاد (8)

 .(قسؿ الرتجؿات) .(8997الؽتابة الصامتة، 

 اكظر: (2)

Paul Saenger, Space Between Words, the Origins of Silent Reading, Figurae: 

Reading Medieval Culture (Stanford: Stanford University Press, 1997). 



 

 

 هللا؛ املصاحف القرآنية يف سياق عرصها كلمةكجابة 

 ثرجامت

(29) 

ولتعقيض هذا كان كاسخ مصحػ  :ب يف الؾغة العربقةتَ الحركات ٓ ُتؽْ  إنّ 

 كة لتقضقح الـطؼ.أماجقر يضع كؼًطا مؾق  

يجعالن مصحػ أماجقر مؿثاًل  ؾ والـّص ؽْ  مـ الش  كال   ولذلؽ فننّ 

تقضح الققػقة باسؿ أماجقر، القالل وكؿا  ،رةلؾؿخطقصات الؼرآكقة الؿبؽّ 

العباسل طؾك دمشؼ، أكف يـتؿل إلك مجؿقطة الؿصاحػ التل تعقد إلك الؼرن 

قرآكقة ممخًرا قائؿة بخؿس طشرة مخطقصة  وقد جؿع ديروش الثالث/التاسع.

تعقد لؾؼرن الثالث الفجري
(1)

وكاكت آخر إضافة إلك الؼائؿة هل الؿخطقصة  ،

والؿحػقضة يف ساكت  ،الؿؽقكة مـ ثالثقـ جزًءا والتل تعقد إلك الؼرن الثالث

مقر والتل أوقػفا أبق الػتح ابـ بقغف الؽبقر، طامؾ أ (Marcel 1000)بطرسربغ 

 الؿممـقـ.

ػ مـ مخطقصة بطرسربغ تتللّ  وكؿا هق الحال يف مصحػ أماجقر، فننّ  

 عػ حجؿ مصحػ أماجقر )كّؾ الثة أسطر يف صػحة مستطقؾة، لؽـفا ِض ث

سؿ(. وكؿا هق الحال يف  285×  891صػحة يف مخطقصة بطرسربغ بؿؼقاس 

مصحػ أماجقر، يؿؽـ كسبة مخطقصة ساكت بطرسربغ إلك العصر العباسل، 

                                                             

 اكظر: (8)

François Déroche, „Un fragmento coránico datado en el siglo III/IX‟ in Juan 

Pedro Monferrer Sala and Manuel Marcos Aldón (eds), Grafeion: Códices, 

Manuscritos e Imágenes: Estudios Filológicos e Históricos (Córdoba: Servicio de 

publicaciones de la Universidad de Córdoba, 2003), pp. 127–39. 



 

 

 هللا؛ املصاحف القرآنية يف سياق عرصها كلمةكجابة 

 ثرجامت

(31) 

ا ا رئقًس ا، لعب دوًرا سقاسق  ا تركق  كان قائًدا طسؽري   -بقغا الؽبقر-فقالد القاقػ 

ػف يف الحؽؿؾَ ـ َخ ان طفد الخؾقػة الؿعتصؿ ومَ خالل الػرتة الؿضطربة إب  
(1)

، 

وباإلضافة إلك ققادة طدة حؿالت كربى ضد البقزكطققـ والؼبائؾ الؿتؿردة يف 

الؿديـة وأرمقـقا، طؿؾ بقغا مع سائر الؿسمولقـ إتراك لػرض خالفة 

ـة، لؽـ ابـف مقسك بقغا يف تؾؽ الس  . وقد ُتقيف (248/862)الؿستعقـ يف طام 

ًٓ مفؿ   ا يف سامراء، حقث )سقاء هق كػسف أبق الػتح أو لقس هق( أصبح مسمو

 س الربيد.ترأ  

ة إشخاص الذيـ أوقػقا هذه ي  قِ ة هبُكا هذه الؿعؾقمات الخاّص ساطدُ تُ 

يف  (والؿخطقصات الؿؼاربة لف)الؿخطقصات طؾك وضع مصحػ أماجقر 

م مثؾ هذه الؿخطقصات ذات ستخدَ ا هق معروف، يؿؽـ أن تُ سقاقفا. وكؿ

يقم، وبالتالل  الثالثقـ جزًءا خالل شفر رمضان، حقث يتؾق الؼارئ جزًءا كّؾ 

ـ ولؽـ أطتؼد أكف يؿؽــا أن كتعؿؼ أكثر لـخؿ   ،ؿ الؼرآن كاماًل خالل الشفرُيختَ 

ؾ( بَ مـ قِ  ُػ ققَ )أو طؾك إقؾ تُ  د  عَ السبب يف أن هذه الؿخطقصات كاكت تُ 

 البالط العباسل يف هذا الققت بالذات. 

هذه الؿخطقصات الؼرآكقة كبقرة الحجؿ ذات الثالثقـ  ػقْ فقؿا يبدو لل، أن وَ 

جزًءا، يتقافؼ مع جفقد التدويـ التل قام هبا العباسققن يف الؼرن الثالث/التاسع، 

                                                             

 .D. Sourdel, art. „Bughā Al-kabīr‟ in The Encyclopaedia of Islam, 2nd edn اكظر: (8)



 

 

 هللا؛ املصاحف القرآنية يف سياق عرصها كلمةكجابة 

 ثرجامت

(38) 

أصؾؼ طؾقف كؾقد جقؾقق الذي وهق الققت
(1)

حقـ ، «اإلمربيالقةالؾحظة » :ممخًرا 

ق والشعر وإدب والتػسقر والػؼفالـح :بدأ تدويـ العؾقم مثؾ
(2)

وهق ما جرى ، 

كذلؽ يف مجال الفـدسة والػـقن
(3)

.  

                                                             

(، مستشرق فركسل وأحد أباء الدومـقؽان، وهق أستاذ الدراسات العربقة -8941) كؾقد جقؾقق (1)

، 2116وحتك تؼاطده يف طام  ،8989مارسقؾقا بػركسا مـذ طام  -واإلسالمقة يف جامعة إكس أون بروفاكس

( مـ 8982، وقد حصؾ طؾك دكتقراه الدولة يف سبتؿرب طام )8941ولد جقؾقق يف السادس مـ يـاير طام 

جقاكب الؿخقال اإلسالمل الجؿعل مـ خالل » :وكاكت أصروحتف بعـقان ،-111Parisجامعة السقربقن 

، والتل أشرف طؾقف فقفا أستاذه محؿد أركقن، وقد طؿؾ باحًثا يف معفد إبحاث «تػسقر الطربي

بحثقة (، ومشرًفا ومحرًرا لعددٍ مـ الؿجالت الIREMAMوالدراسات حقل العالؿ العربل واإلسالمل )

مـ الؽتابات حقل تاريخ الؼرآن  كبقرٌ  وطددٌ  غزيرٌ  (، ولف إكتاٌج Arabicaالؿتخصصة كؿجؾة أرابقؽا )

 .(قسؿ الرتجؿات) .والتػسقر، وأشرف طؾك العديد مـ الرسائؾ إكاديؿقة وإطؿال العؾؿقة

آرامقة هق  -طـ وجقد كّص أصؾل سابؼ لؾؼرآن العربل ُكتب بؾغة سقرو اإلشارة هـا لـظرية لؽسـربج (8)

ا لؽتاب لؽسـربج كؼدي   اكا طرًض شرْ س، وقد كَ طبارة طـ كتاب يجؿع صؾقات وتراتقؾ مـ الؽتاب الؿؼدّ 

   /https://tafsir.net/translation/28: طؾك هذا الرابط (،تاريخ الؼرآن)ضؿـ مقاد هذا الؿؾػ 

  .(قسؿ الرتجؿات)
 اكظر:  (2)

Claude Gilliot, „Creation of a Fixed Text‟ in Jane Dammen McAuliffe (ed.), 

The Cambridge Companion to the Qurʾān (Cambridge: Cambridge University 

Press, 2005), pp. 41–57. 

 ع هذه التطقرات يف:يؿؽـ تتب   (3)

Richard Ettinghausen, Oleg Grabar and Marilyn Jenkins-Madina, Islamic Art 

and Architecture 650–1250 (New Haven and London: Yale University Press, 

2001). 



 

 

 هللا؛ املصاحف القرآنية يف سياق عرصها كلمةكجابة 

 ثرجامت

(32) 

متزايد طـ الؼصقر، والتل تقارت  لؼد بدأت الؿساجد الجامعة تـػصؾ بشؽؾٍ 

يف الؿساجد أصبحت متؿقزة  ة زخارف، يف حقـ أنّ خؾػ أسقار خالقة مـ أي  

فالؿساجد التل تؿ إكشاؤها يف جؿقع أكحاء اإلمرباصقرية مـ  :شؽؾفا الظاهر

 د، حقث يقجد فـاءٌ شؿال أفريؼقا إلك إيران، سار كحق الثؾثقـ مـفا طؾك كؿط مقح  

ويف مؼابؾ  ،أوسع يمدي إلك الؿحراب مركزّي  ذو أطؿدة مع مؿر   قٌ فْ يتؾقه بَ 

الؿحراب يقجد برج صقيؾ أو مئذكة
(1)

.  

يف  -مةوإن كاكت متفدّ -إلك يقمـا هذا  ْت تؼع أكرب هذه الؿساجد التل بؼقَ 

سامراء، بقـؿا تؾؽ الؿقجقدة يف طقاصؿ إمصار مثؾ الؼاهرة  العاصؿة العباسقة

وأصػفان والؼقروان فؽاكت أصغر حجًؿا، واطتؿدت أشؽالفا طؾك التؼالقد 

سف والل أما الؿسجد الذي بؼل يف حالة جقدة ففق الؿسجد الذي أّس  ،قةالؿحؾ  

ـ لـا يبق   والذي ،(265/879 – 262/876) مصر العباسل ابـ صقلقن يف

ة يف هذه الؽقيف أصبحت وسقؾة زخرفة مفؿّ  كذلؽ أن الؽتابات الؼرآكقة بالخطّ 

ت ومثبّ  الؿباين: فالؿسجد ٓ يزال يحتػظ ببؼايا إفريز خشبل مـحقت برباطة

(4دة التل تدطؿ السؼػ )الشؽؾ ؿ  عَ بؿسامقر أطؾك إروقة الؿُ 
(2)

وهذا الـؼش  .

                                                             

 طؾك مدخؾ الؿئذكة، اكظر: (8)

Jonathan Bloom, Minaret: Symbol of Islam, Oxford Studies in Islamic Art 

(Oxford: Oxford University Press, 1989). 

ـّ )معظؿ اإلفريز مقجقد يف مقضعف إصؾل، باستثـاء خؿس لقحات يف متحػ  (2) يف  (اإلسالمل الػ

  :اكظر ،ـجالؼاهرة، وواحدة يف متحػ الؾقفر يف باريس، وواحدة يف مجؿقطة ديػقد يف كقبـفا

= 
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 ثرجامت

(33) 

، يحتقي طؾك واحد إلك خؿسة طشر جزًءا كؿ 2الذي يبؾغ صقلف تؼريًبا مسافة 

وإجزاء الباققة جؿقعفا مـ سقرة البؼرة، ثاين سقر الؼرآن، والتل  ،مـ الؼرآن

 الؼرآكقة كامؾة.هنا تتضؿـ خالصة الرسالة إيؼال 

الخؾػاء شمون الحؽؿ  دطؾك تؼؾ   د أضحت الؿساجد طالمات بارزة تدّل ؼل

ت لفذه ػَ وقِ دة إجزاء التل أُ يف إمة اإلسالمقة، وهذه الؿخطقصات متعدّ 

كاكت تستخدم يف إحقاء آحتػآت الديـقة التل كاكت تجري هـاك،  الؿساجد

 اء يف الحؽؿ. الخؾػ وهل إكشطة التل كاكت تدطؿ حّؼ 

ـ ػ مثؾ هذه الؿخطقصات الؼرآكقة يـبغل أن يـظر لف يف هذا السقاق مِ قْ وَ  إن  

غقر أكف خالل الؼرن الرابع/العاشر، أضحك  ،تقسقع هذا الـؿط اإلمربيالل

ًعا )فعؾك سبقؾ الؿثال كان هـاك ثالثة متـافسقـ قَ ًطا وِش الؿجتؿع الؿسؾؿ أكثر تـق  

والػاصؿققن(،  ،ددمقيقن الجُ وإُ  ،واحد: العباسققنيطؾبقن الخالفة يف وقت 

وهق مصحػ  ،اـَ عف مـ خالل الـؿقذج الثاين معَ وهق التغققر الذي يؿؽـ أن كتتبّ 

 اب.ابـ البقّ 

                                                             
= 

Elise Anglade, Catalogue des boiseries de la section islamique, Musée du 

Louvre (Paris: Editions de la Réunion des musées nationaux, 1988), no. 6. 

 ،P.H. Delaporteوبالـسبة لؾقحة كقبـفاجـ التل اشرتاها يف الؼاهرة الؼـصؾ الػركسل يف مصر 

 :، اكظروالؿصقرة هـا

Sheila S. Blair and Jonathan M. Bloom, Cosmophilia: Islamic Art from the 

David Collection, Copenhagen, with essays by Kjeld von Folsach, Nancy Netzer 

and Claude Cernuschi (Chestnut Hill, MA: McMullen Museum of Art, 2006), no. 

34. 
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 :مصحف ابن البىاب

كؿا هق الحال يف مصحػ أماجقر، يعترب الؿصحػ الذي كسخف ابـ البقاب 

وقد كاكت الـسخة الؽامؾة،  ،الطباطة دَ ( مصحًػا مشفقًرا وجق  5)الشؽؾ 

س قبؾ الؿقجقدة أن بؿؽتبة تشسرتبقتل بدبؾـ، مقضقع دراسة كشرها د. راي

مـ الزمان أكثر مـ كصػ قرنٍ 
(1)

ـّ  ـ كؾ  مِ  وٓ يؽاد يخؾق كتاٌب  ،  كتب الػ

ؾ تؼريًبا مـ صػحات تقضقحقة مـ الؿخطقصة. ويشؽ   ؿ الخطّ ؾْ اإلسالمل وطِ 

  ائل الؿثبت يف خاتؿتف والذي يػقد أنّ التقثقؼ الؽامؾ وآستثـ
 
بـ هالل،  طؾل

الؽامؾ يف مديـة السالم )بغداد( يف  الؿعروف بابـ البقاب، كسخ الـّص 

398/8111- 8. 

 
 : صفحة من خمطوطة مصحف ابن البواب5الشكل 

                                                             

 اكظر: (8)

D.S. Rice, The Unique Ibn al-Bawwāb Manuscript in the Chester Beatty 

Library (Dublin: Chester Beatty Library, 1955). 
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 ثرجامت
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 اب: الغالف الداخلي يف خمطوطة مصحف ابن البو  6الشكل 

أو  الؿستخدمة يف كتابتف وطـ الشؽؾِ  كا الحديث طـ الؿقاددْ وإذا ما أرَ 

طـ الؿصحػ  واضٍح  اب يختؾػ بشؽؾٍ مصحػ ابـ البقّ  التـسقؼ، سـجد أنّ 

الذي أوقػف أماجقر، وذلؽ لعدة أمقر: إول، التغقر يف الؿادة الؿؽتقب طؾقفا 

ة قرون مـ كاكت الصقـ قد اخرتطت القرق قبؾ طدّ  ذْ إِ  :ققق إلك القرقمـ الرّ 

 أو العصر الؿقالدي، ثؿ اكتؼؾت هذه الؿادة والتؽـقلقجقا التل ةالحؼبة العامّ 

أكتجتفا غرًبا بطقل صريؼ الحرير
(1)

.  

وبحؾــــقل الؼــــرن الثاين/الثــــامـ، اســــتػادت آســــقا القســــطك مـــــ الــــقرق 

حؽـؿ العباسـققـ يف الؼـرن الثالث/التاسـع،  ويف ضـّؾ  .والتؽـقلقجقا التـل تصــعف

                                                             

 :اكظر (8)

Jonathan M. Bloom, Paper Before Print: The History and Impact of Paper in 

the Islamic World (New Haven: Yale University Press, 2001). 
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 ثرجامت
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ــقرق محــّؾ  حــؾ   ــ ال ــدويـ الؿحــتػظ هبــا يف دار  ي والرقــققدِ رْ الَب ــات الت يف طؿؾق

الؿحػقضـات. وكـان لؾــقرق يف هـذا الققـت مقــزة طظقؿـة طؾـك غقــره مــ الؿــقاد 

إخرى الؿستخدمة يف الؽتابة: وهل امتصاص القرق لؾحـرب، مؿـا صـّعب محـق 

 ،ي والرقـققأو مسح الؿؽتقب طؾقف طؾـك طؽـس مـا كـان طؾقـف الحـال مـع الـربدِ 

 التزيقػ. الؿؽتقبة طؾك القرق أكثر أماًكا ضدّ  كاكت القثائؼ ـ ثؿّ ومِ 

ر القرق واكتشاره يف الؼرن ـ تقف  مِ )ع هذا القضع الجديد لؼد شج  

 طؾك إحداث حركة مـ اإلبداع إدبل والؿعريف يف كّؾ  (الثالث/التاسع

ؿ الؽالم وحتك العؾقم الطبقعقة والعؾقم والػـقن، ؾْ بدًءا مـ طِ  ،الؿجآت تؼريًبا

مـ أكقاع الؿخطقصات بؿا يف ذلؽ  صبقعل يف العديدِ  دم القرق بشؽؾٍ واسُتخ

 َؾ َص وَ  ة والديـقة مـفا: وأقدم مثالٍ الؿخطقصات أو الـصقص الؿسقحقة، العؾؿقّ 

بفا طالؿ الؾغة أبق طبقد والتل كتَ  ،إلقـا هل الؿخطقصة التل تتضؿـ أحاديث الـبل

كتابتفا إلك شفر ذي ، ويعقد تاريخ غريب الحديث( بعـقان 224/838)ت. 

866ديسؿرب  -/كقفؿرب252الؼعدة 
(1)

.  

ك بعض الؼرآن ٓقَ  ِخ ْس استخدام هذه الؿادة الجديدة يف كَ  ويبدو أنّ 

 الؿصاحػ التل وصؾت إلقـا وتؿ كسخفا طؾك القرق ولكترجع أُ  ذْ إِ  :الؿعارضة

                                                             

اإلسؽـدرية، وهل يف مؽتبة  848خة بتاريخ هنا ممر  إممخًرا مخطقصة يؼال  مالخل بقت آرياكتشػ  (8)

ت مـاقشتفا (، فؼد تؿ  MS Or. 298 غقر مـشقرة. أما مخطقصة غريب الحديث )لقدن، مؽتبة الجامعة،

 .Blair, Islamic Calligraphy, fig. 5.1 يف: ،وتصقيرها باإلضافة إلك غقرها
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 ثرجامت

(37) 

طاط الؿصحػ الذي كسخف الخ دّ رة، ربؿا بعد قرن تؼريًبا. وُيعَ إلك فرتة متلّخ 

 
 
بـ شاذان الرازي )مـ الري بشؿال إيران( أقدم مصحػ معروف، ويتؽقن  طؾل

(2-368/978) خف سـةَس مـ أربعة أجزاء طرضقة الؿؼطع، وكَ 
(1)

خ وقد ُكِس  ،

خ يف وقت قريب مـ اب بعده بثالثة طؼقد، وبذلؽ يؽقن قد ُكِس مصحػ ابـ البقّ 

 خ الؼرآن.ْس بداية استخدام القرق يف كَ 

أو  واكب استخدام مادة جديدة يف الؽتابة )القرق( استحداث شؽؾٍ هذا وقد 

إبعاد وإحجام الؿستخدمة يف  فعؾك الرغؿ مـ أنّ  :جديد لؾؽتابة كذلؽ حجؿٍ 

اب هل كػسفا الؿستخدمة يف مصحػ أماجقر )حقث يبؾغ مصحػ ابـ البقّ 

ب، مؼاس الصػحات يف الؿصحػ الذي كسخف ابـ البقاب، وهق أن مشذ  

سؿ، بالؿؼاركة مع الرققق الؿستخدمة يف مصحػ أماجقر والتل يبؾغ  84×89

ٓ  89.5×82.5مؼاسفا  اب مختؾػة مـ حقث صػحات مصحػ ابـ البقّ   أنّ (، إ

فؼل إلك الشؽؾ الرأسل، أو ل الشؽؾ مـ الؿؼطع إُ اتجاه الؽتابة: فؼد تحقّ 

 بإسؾقب الحاسقبل مـ آتجاه إفؼل إلك العؿقدي.

ًرا يف تغقّ  الؿقاد الؿؽتقب طؾقفا ويف الشؽؾ ر الجديد يفصاحب هذا التغق  وقد 

ًٓ مـ استخدام الؿداد البُ  ،أيًضا داد والخطّ الؿِ  ل الؿتخذ مـ العػص ـّ فبد

اب الؿستؼقؿ، استخدم ابـ البقّ  والؿستخدم يف مخطقصات الرققق بالخطّ 

                                                             

 .Blair, Islamic Calligraphy, fig. 5.3 الؿخطقصة متػرقة: اكظر:  (8)
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ر وقد تغقّ  ،الثؾث خطّ الؿداد إسقد الؿصـقع مـ الؽربقن يف كسختف، وكتبفا ب

ط القاسع الذي يحقي ؿَ فؼد استبدل الـّ  :الصػحة الظاهرة لؾعقان كذلؽ شؽُؾ 

ًٓ ثالثة أسطر  صػحة مـف طؾك  ا تحتقي كّؾ مـف كؿًطا أضقؼ مؽتـزً  واستخدم بد

 ـف ذلؽ مـ كتابة الؿصحػ بالؽامؾ يف مجؾد واحد.سطًرا، وقد مؽ   26

ر طؾك إمؽاكقة قراءة هذا لؿ يمثّ  ، إٓ أنّ وطؾك الرغؿ مـ ضقؼ الـؿط واكتـازه

يف  ابابـ البقّ  اب. وقد اطتـكالؼرآين وسفقلة تؿققزه يف كسخة ابـ البقّ  الـّص 

ة فائؼة مع وجقد ف لؾؽؾؿات بدقّ طِ ؼْ ك هذا يف كَ ؿا طـاية، يتجؾ  خ مصحػف أيّ ْس كَ 

بطريؼة  اب الـّص وكتب ابـ البقّ  ،فقاصؾ واضحة ومتـاسبة بقـ الؽؾؿات

(scriptio plena)  وتسؿك بالؽتابة الؽامؾة يف السامقة الغربقة، حقث ضّؿـفا كّؾ 

 الفاء-داد: كؿا أكف مّقز الحروف الؿفؿؾة الحروف الؿتحركة والساكـة بـػس الؿِ 

 السقـ حريف ومّقز ،الحروف كػس أسػؾ وكتابتفا بتصغقرها -والعقـ والصاد

فققفؿا لتؿققزهؿا طـ السقـ  (عؼقفةة مطالمة مدّ )ؾ طالمة الؿقزان عْ بجَ  والراء

 والزاي.

اب يف كتابة مصحػف بآكسقابقة الذي استخدمف ابـ البقّ  ويتؿقز الخطّ 

ؾ بعضفا إلك القسار بامتداد طؿقدي، كؿا س الحروف وجعَ وقد رو   ،والجؿال

تـساب بعض الؽؾؿات الؿػردة والحروف مثؾ الؽاف إلك إسػؾ معؽقسة مـ 

: وتظفر هذه الحركة يف الـؼاط التل وضعفا يف كػس آكسقاب القؿقـ إلك القسار

السػؾل مـ القؿقـ إلك القسار. ويتضؿـ اإلرسال أو اإلمالة حركة أمامقة يف 
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ل التحتل الظاهر مـ الذيقل زها آمتداد الخط  ، وهل إرسال أو إمالة يعزّ الخطّ 

الؿشاهبة التل  الؿؿتدة لحريف الـقن والقاء الؿتطرفتقـ وغقرهؿا مـ الحروف

الذيقل  وأحقاًكا يؾػ   ،تؿتد هناياهتا السػؾقة لتصؾ إلك أسػؾ الؽؾؿة التالقة

ضافة إلك الؿساحات وباإل، ـةسػؾ قبؾ استدقاقفا يف كؼطة معقّ الؿرسؾة لأل

طؾك  :أيسر يف الؼراءة ؾ الـّص عْ م ابـ البقاب أكؿاًصا أخرى لجَ ، استخدوالخطّ 

رسال القصؾة بقـ السقـ والؿقؿ يف بداية البسؿؾة قام بتؿديد وإ :سبقؾ الؿثال

 سقرة.  طؾك رأس كّؾ 

اصقن الذي يؽتبقن ، استخدم الخطّ ومـذ الؼرن الثالث/التاسع طؾك إقّؾ 

ديد بداية الؿؼطع الجديد الثؾث طؾك القرق باسطة أو طارضة صقيؾة لتح بخطّ 

مـ الـّص 
(1)

السة، كؿا أهنا وتتؿقز هذه العارضة الطقيؾة بآكسقابقة والس ،

ومثؾفا  ،ـف مـ الؽتابة طؾك القرق مـ غقر اهتزازاط وتؿؽ  تعؽس حذاقة الخطّ 

ف الؼارئ إلك بداية مؼطع ة الؿتلرجحة يف أهنا تـب  د  دة الػؼرات، تػقد الؿَ مثؾ محدّ 

ف يف ثـايا الصػحة. وتبؼك هذه العارضة غقر الؿتؿاثؾة قف طقـَ تقّج  ؿّ ـ ثَ جديد، ومِ 

اب جزًءا ٓ يتجزأ مـ الؿخطقصات والقثائؼ كؿا رسؿفا ابـ البقّ يف البسؿؾة 

 التل ُكتبت بخط الثؾث لؼرون صقيؾة قادمة.

                                                             

التل ) قال) :ا مع كؾؿةيف مخطقصة غريب الحديث، لؿ يؽـ هذا الحال فؼط مع البسؿؾة، ولؽـ أيًض  (8)

 .Blair, Islamic Calligraphy, fig. 5.1a  تبدأ هبا أبقاب كثقرة: اكظر:
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الذي  بؿؼابؾة الخطّ  ز ابـ البقاب مـ إمؽاكقة وسفقلة قراءة الـّص وقد طزّ 

 :ؼ بالؿظفر أو العرضمع الخطقط إخرى ٕغراض تتعؾّ  كتب بف الـّص 

الثؾث الؽبقر ممكًدا إياه  اب خطّ خدم ابـ البقّ قر، استفبالـسبة لرؤوس الّس 

والذهبل الـحاسل  ،ر لؾؽؾؿاتداد الذهبل: الذهبل الؿصػ  بؾقكقـ مـ الؿِ 

د تؿققز هذه الؿعؾقمات اإلضافقة، قَص  ؿّ ـ ثَ لعالمات اإلطجام واإلطراب. ومِ 

ولؽـ أيًضا مـ  التل لقست جزًءا مـ القحل، لقس فؼط مـ كاحقة الحجؿ والخطّ 

 ة مع الؾقن إسقد أو إبقض.قة الؾقن، حقث يؿقزها بالحروف الذهبقّ كاح

ـُ  ؿّ تَ أَ   البقاب كسخ مصحػف وأخرجف يف مجؾد واحد، واستخدم فقف خطّ  اب

-خ ٕغراض الؼراءة، طؾك طؽس ما كاكت طؾقف الؿصاحػ يف ذلؽ الققت ْس الـ  

ـ يحػظقن مَ ت لؾتالوة، يتؾق مـفا ؿَ حقث ُصؿ   -مثؾ مصحػ أماجقر وأمثالف

 الؼرآن طـ ضفر الؼؾب. 

كتبقا اإلكجقؾ تغققرات مشاهبة، مثؾ  ـّساخ الجزيريقن الذيلؼد أدخؾ الـ  

فة لتقضقح الؿعـك وسفقلة الؼراءةفاصؾ الؽؾؿة والرتققؿ والبداية الؿزخر
(1)

، 

ك هذه التغققرات تؾؽ ؾاإلقدام ط طؾكقـ الغربق   بةَ تَ همٓء الؽَ  ومؿا حث  

إيزيدور اإلشبقؾل و ،(614جريجقري إول )ت. التل أدخؾفا  اإلصالحاُت 

أطظؿ طالؿ يف الغرب يف  (، الذي يعد  735)ت.  الؼديس بقداو ،(636)ت. 

                                                             

 .Brown, In the Beginning, pp. 51–2  اكظر: (8)
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(48) 

ر شروا جؿقعفؿ صريؼة الؼراءة الصامتة لتقسقر التدبّ الؼرون القسطك، وقد كَ 

مرتػع والػفؿ، وهق ما ُيضاف إلك التلكقد الؼديؿ طؾك ضرورة الؼراءة بصقت 

اب استجاب ابـ البقّ  وبـػس الطريؼة ،ز مـ إسؾقب الخطابل والقطظلبؿا يعزّ 

ًٓ  مؽتقب لؾحاجة التل تدطق إلك قراءة الؼرآن مـ كّص  مـ تالوتف مشاففة،  بد

لإلسالم يف الؼرن الثالث/العاشر كثقر ٍؼ ؾْ اطتـاق َخ  فُ َض رَ ر فَ وهق تغقّ 
(1)

. 

ـُ  وطالوة طؾك كؿط الخطّ  اب كذلؽ زخارف البقّ  وضبطف، أضاف اب

ـة فصػحات مصحػف مزي   :بؾ الؼراءة وتقسقرهاوطالمات تقضقحقة لتعزيز ُس 

الصػحات إولك  ل الداكـ، كؿا أنّ ـ  بالؾقن إزرق التؼؾقدي والذهبل والبُ 

ل وإبقض وإخضر وإحؿر. ومـ ـّ خارف بالؾقن البُ زوالختامقة تتضؿـ 

ت، فؼد ـَ وزي   ْت ت الؿخطقصة هل كػسفا التل زخرفَ تبَ القد التل كَ  القاضح أنّ 

ت الخطقط الؿستؼقؿة حقل الزخارف الفامشقة الؿمصرة ٕسؿاء السقر ؿَ ُرِس 

 مة يف باقل طؿؾقة الزخرفة.باستخدام الؼصبة ولقس الػرشاة الؿستخدَ 

ام أو الؿزخِرف طـ صريؼ رسؿ خطقط باإلضافة إلك ذلؽ، خالػ الرّس 

م يف باقل الرسقمات والزخارف، ت مـ كػس الؾقن )إزرق( الؿستخدَ لقس

الؿستخدم يف كتابة  لالؿداد إسقد البـّ حقث استخدم  ،وذلؽ يف مقضعقـ

                                                             

 ل، اكظر:ل التحق  حقل معد   (8)

Richard W. Bulliet, Conversion to Islam in the Medieval Period: An Essay in 

Quantitative History (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979). 

 



 

 

 هللا؛ املصاحف القرآنية يف سياق عرصها كلمةكجابة 

 ثرجامت

(42) 

ٓ   ،أو الؿتـ الـّص  ف هؿا  ٕن الـاسخ والؿزخرِ وهذا الخطل ما كان لقحدث إ

ابـ البقاب  د الؿقاهب لؿ يؽـ شقًئا فريًدا اختص بفتعد   كػس الشخص. إن  

قـ أيًضافِ اخ يف ذلؽ الققت كاكقا مزخرِ س  فؼط، ولؽـ العديد مـ الـ  
(1)

. 

اب كذلؽ طـ تؽشػ الؿخطقصة القرققة الصغقرة التل كسخفا ابـ البقّ 

ضػل مزيًدا مـ إهؿقة والػائدة العديد مـ القسائؾ الؿساطدة الؿستخدمة لتُ 

سقى صػحة واحدة مزخرفة  فؾؿ يؽـ بؿصحػ أماجقر :طؾك هذه الؿخطقصة

اب، أما مصحػ ابـ البقّ  ،جزء مـ أجزائف بالرسقمات يف بداية وهناية كّؾ 

فقحتقي طؾك مجؿقطة متـقطة مـ الصػحات آستفاللقة والختامقة )بنجؿالل 

(، كؿا يف مصحػ 6)الشؽؾ  صػحات(، فالصػحتان إقرب إلك الـّص  5

 ا لحراسة الـّص ؿَ ؿ  ُص  -امجازي  - هنؿاوكل ،ةدَ ـ طؾك حِ مـفؿا مزي   أماجقر، كّؾ 

العصقر الؽالسقؽقة ويرجع تصؿقؿ هاتقـ الصػحتقـ إلك تراث  ،سالؿؼدّ 

ويؿؽـ  ،الؼديؿة، وقد سار طؾك هذا التؼؾقد الرتاث الغربل يف الؽتب الؼقؿة

 قـدسػارنآصالع طؾك صػحات مؿاثؾة يف الؿخطقصات الغربقة مثؾ أكاجقؾ ل

يف الؼرن الثاين/الثامـ
(2)

. 

                                                             

 .Blair, Islamic Calligraphy, p. 188, n. 86  اكظر إمثؾة القاردة يف: (8)

 .Brown, In the Beginning, p. 59  غالًبا، طؾك سبقؾ الؿثال كؿا يف:  رمصقّ  (2)
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 ثرجامت

(43) 

فة يف مصحػ أما طـ الؿجؿقطات إخرى الثالث مـ الصػحات الؿزخرَ 

فالصػحات الؿقجقدة يف البداية  :عطقـا معؾقمات إضافقةاب، فنهنا تُ ابـ البقّ 

وطدد كؾؿاهتا  ،آية 6236و ،سقرة 884تخربكا بلن هذا الؿخطقط يحتقي طؾك 

 -ب6ة )ورقة ؾَ َشؽْ  856158و ،حرًفا 328251كؾؿة، ومـ الحروف  77461

اب يف الؽقفة بـ البقّ أما التل بعدها، فتتضؿـ الؼراءة التل استخدمفا ا ،أ(7

ا لحروف م طد  أما الؿجؿقطة الؿقجقدة يف الـفاية، فنهنا تؼد   ،أ(8 -ب7)القرقة 

حرًفا، وهل الؿستخدمة يف هذه  29وطددها  ،ةدَ طؾك حِ  الفجاء العربقة كّؾ 

ػ، بة يف تسؾسؾ مـتظؿ يـتفل بالقاو والفاء والالم ألِ الـسخة. وهذه الحروف مرت  

ثؿ الحرف إخقر وهق القاء، وهق دائري. وكؿا أوضح ياسر تباع، تعؽس هذه 

الؿتـقطة التل  الؼراءات ،والحروفالجداول التل تحتقي طؾك أطداد أيات 

ـتشرة يف هذا الققتمكاكت 
(1)

ت فػل بداية الؼرن الرابع/العاشر أدّ  .

ل سبع قراءات ـ  بَ ( إلك تَ 324/936اإلصالحات التل أدخؾفا ابـ مجاهد )ت 

( 371/981قيف )ت. وقد زاد طؾؿاء آخرون مثؾ ابـ خال ،دةمتقاترة أو معتؿَ 

 رة.ضاف إلقفا أربع قراءات غقر متقات، وأحقاًكا يُ اشرً حتك أوصؾفا طَ 

                                                             

 اكظر: (8)

Yasser Tabbaa, „The Transformation of Arabic Writing: Part 1 Qur‟ānic 

Calligraphy‟, Ars Orientalis 21 (1991), pp. 119–48. 
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 ثرجامت

(44) 

 ،فةتتضؿـ إكاجقؾ الؿعاصرة كػس الؿجؿقطات مـ الصػحات الؿزخرَ 

وقد اختؾػت أراء حقل كقدِيْؽس أمقاتقـقس )وهل أقدم مخطقصة باققة مـ 

د، لؽـ طؿؾقة إطادة الرتتقب الرتتقب إصؾل غقر ممكّ  س( كؿا أنّ الؽتاب الؿؼدّ 

ت ممخًرا تؼرتح أكف احتقى طؾك قصقدة إهداء وصقرة شفقرة لؾـبل طزرا التل تؿ  

 (4rآستفالل والؿحتقيات ) وورق أرجقاين يحتقي طؾك (5v)بقصػف الؽاتب 

ومخطط التقراة التخؿقسقة  (2v–3r)والصقرة الشفقرة لخقؿة الفقؽؾ يف الربية 

(7vومخططات الرتتقبات الؿختؾػة مـ كتب اإلكجقؾ وفًؼا ل )( 7جقرومr )

(6rوهقالري ) (8r)وأوغسطقـقس 
(1)

 . 

اب، باإلضافة إلك حرد وتشقر هذه الجداول الؿقجقدة يف مصحػ ابـ البقّ 

وبـاًء  ،اء الؿؼصقديـ مـ كسخ الؿصحػ هؿ جؿفقر الشقعةالؼر   الؿتـ، إلك أنّ 

يف آستفالل أو الؿؼدمة، روطل يف الؿخطقصة الؼراءة التل يؼرأ هبا  دَ طؾك ما ورَ 

 
ّ
بـ أبل صالب الؽقفققن طـ طؾل

(2)
. 

                                                             

 بالـسبة لرتتقب صػحات وإطادة كسخ الؽقديؽس أمقتاكققس، اكظر: (8)

Nees „Problems of Form and Function‟, p. 151 and n. 85, figs 16–19 and colour 

plates 10–12. 

  كؿا أشار: ،ما دة إلك حد  العبارة معؼ   (2)

Yasin Dutton, „Red Dots, Green Dots, Yellow Dots and Blue: Some Reflections 

on the Vocalisation of Early Qur‟anic Manuscripts (Part II)’, Journal of Qur’anic 

Studies 2:1 (2000), p. 17,  

 أيات الذي ذكره أبق طؿرو البصري. بالػعؾ يسقر طؾك طد   الـّص  حقث ذكر أنّ 
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 ثرجامت

(45) 

 
 : نقش خلف حمراب مسجد انئني7الشكل 

 

 
 ن من ساحة مسجد انئني: نقش ملو  8الشكل 

، «إصفار»ويتضؿـ حرد الؿتـ كذلؽ الدطقات بالربكات طؾك آل الـبل 

وربؿا كان الؼصد وراء كسخ الؿخطقصة  ،ة بالشقعةطالقة خاّص وهل طبارة لفا 

ـ كان لفؿ كػس الؿققل الشقعقة لؾبقيفققـ، الذيـ بقعفا ٕحد الؿشرتيـ مؿّ 

 اب.يقالقفؿ ابـ البقّ 

 
ّ
اب يف السقاق التاريخل يساطدكا يف وضع ابـ البقّ  هذا التبجقؾ ٔل بقت الـبل

قع مـ الؿديح الشقعل يف ػس هذا الـّ وآجتؿاطل الذي يـتؿل إلقف، فؼد ُوجد ك

ة كؿا وجدت اإلشارات التل تصػ بقت الـبقّ  ،الـؼقش الؿعؿارية يف هذا الققت

الؿثال يف جامع كائقـ وسط إيران ، طؾك سبقؾ«بإصفار»
(1)

أحدها فقق  ،

                                                             

 Sheila S. Blair, The Monumental Inscriptions from Early Islamic Iran andاكظر:  (8)

Transoxiana, Supplements to Muqarnas (Leiden: E.J. Brill, 1992), no. 9. 
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 ثرجامت

(46) 

وقد ُوضع يف خؾػقة زرقاء  ،(7الؿحراب، وهق مققع مركزي بالؿسجد )الشؽؾ 

اءة وسفقلتفا، كؿا أكف ُكتب بالخط الؽقيف الرائع. أما اإلشارة لزيادة إمؽاكقة الؼر

الؽشػ طـفا ممخًرا طؾك جدران صحـ الؿسجد  إخرى الؿطبقطة فؼد تؿّ 

القاضح. وبالـظر إلك كػس إمقر يف  ت بـػس الخطّ بَ وقد ُكتِ  ،(8)الشؽؾ 

ع ة لؿسجد الجؿعة قرب العاصؿة يف أصػفان، يؿؽـ إرجاالتجديدات البقيفقّ 

الزخارف الؿقجقدة يف جامع كائقـ إلك كػس الؿـاصريـ )البقيفققـ( ويرجع 

 هذه الؿدائح الؿقجقدة يف كّؾ  إنّ  ،تاريخفا إلك مـتصػ الؼرن الرابع/العاشر

تجديد الؿساجد وكسخ  اب وجامع كائقـ تقضح أكف تؿّ مـ مصحػ ابـ البقّ 

لؼركقـ الؿصاحػ لخدمة الجؿفقر الجديد يف العراق وإيران خالل ا

وأوائؾ الؼرن الخامس/الحادي طشر، وهؿ الشقعة الذيـ أوقػقا  ،الرابع/العاشر

 ولؽـفا لؿ تصؾ إلقـا. ،قصقًرا كبقرة ومؽتبات ضخؿة

ة أو آستخدام يف أحد اب مؽتقًبا لؾؼراءة العامّ ربؿا لؿ يؽـ مصحػ ابـ البقّ 

قصد مـف أن الؿساجد، حقث يؼرتح الشؽؾ أو الحجؿ الصغقر الذي خرج بف أكف 

الغرض مـف هق التجارة  طدم وجقد إهداء يػقد أنّ  كؿا أنّ  ،ةيؽقن كسخة شخصقّ 

ة، مختؾػة طـ مصحػ أماجقر وطـ فؼد كاكت إذن كسخة خاّص  :حأو الرتبّ 

تبت لؾؿـاسبات ا، وهق مخطقصة كبقرة متعددة إجزاء كُ ـَ الـؿقذج الثالث معَ 

 شر.الجـائزية يف بداية الؼرن الثامـ/الرابع ط
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 ثرجامت

(47) 

 :مصحف أمحد السهزوردي

مخطقصة تذكارية ضخؿة كسخفا أحؿد السفروردي يف بداية الؼرن 

 -مثؾفا يف ذلؽ مثؾ مصحػ أماجقر- الثامـ/الرابع طشر، وهل متػرقة

قة بقـ وتحتقي طؾك سبعة أقسام وخاتؿة مقجقدة يف الؿجؿقطات الؿػرّ 

(9ؽؾ الؿؽتبات الؿقجقدة بداية مـ صفران إلك كققيقرك )الش
(1)

وكؿا هق  .

تؿ تـاولفؿا هـا، يحؿؾ مصحػ السفروردي  ـِ يْ الؾذَ  ـِ قْ الحال يف الؿصحػَ 

مـ التقققعات وحرد الؿتـ،  بداخؾف تقثقًؼا، وهق يف هذه الحالة طبارة طـ طددٍ 

ع مـ أحؿد السفروردي يف بغداد والؿقق   28مثؾ ذلؽ الحرد الؿقجقد يف الجزء 

 .(18 -717/8317) يف العام

جزًءا  31وطؾك غرار مصحػ أماجقر، تتللػ كسخة أحؿد السفروردي مـ 

 ًٓ  ،ابمـ الرققق، مثؾف يف ذلؽ مثؾ مصحػ ابـ البقّ  مـسقًخا طؾك القرق بد

صػحة  ا: حقث يبؾغ مؼاس كّؾ لؽـ الصػحات يف هذا الؿصحػ كبقرة جد  

صػحة  سؿ. وتحتقي كّؾ 71×51سؿ كؿا يبؾغ حجؿ الؼطع بالؽامؾ  35×51

                                                             

 مـشقر يف:  (8)

David James, Qur’ans of the Mamlūks (London: Alexandria Press and Thames 

& Hudson, 1988), no. 39. 

 ت أوراق مـف يف:ـَ . وقد ُضؿ  (مصحػ بغداد الؿجفقل)وقد أصؾؼ طؾقف 

Linda Komaroff and Stefano Carboni (eds), The Legacy of Genghis Khan: 

Courtly Art and Culture in Western Asia, 1256–1353 (New Haven: Yale University 

Press in association with the Metropolitan Museum of Art, 2002), nos. 63–4. 
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 ثرجامت

(48) 

قـ تَ هذه الؿخطقصة الؽبقرة طؾك خؿسة أضعاف الؿخطقصتقـ الصغقرتقـ الؾ  مـ 

 ٕماجقر وابـ البقاب.

القرق الؿستخدم يف كتابة مصحػ  ظ أنّ وطالوة طؾك حجؿفا الؽبقر، ُيالَح 

ل الخشـ الؿستخدم ـّ فؾقس هذا القرق هق القرق البُ  ،السفروردي أجقد وأفضؾ

مـ  ويف حقـ أكف أقّؾ  ،خاّص  ض طؾك كحقٍ اب، لؽـف ورق أبقيف مصحػ ابـ البقّ 

ؽ لؽـف مـ كاحقة الؿتاكة أققى مـ أكقاع القرق التل تؿ إكتاجفا ؿْ كاحقة الس  

ب. وبػحصف باستخدام الؿقؽروسؽقب، عان بسقط وهق مشذ  سابًؼا، وفقف لؿَ 

مصـقطة صـاطة جقدة مـ  ة التل كسخفا أحؿد السفرورديحػالص يتضح أنّ 

إلقاف البقضاء الطقيؾة
(1)

ؿ وقد ساطد سطح القرق إمؾس أو الـاطؿ قؾَ  ،

سؼة الخطاط يف آكسقاب بسفقلة واسرتسال لؽتابة الحروف السقداء الؿتّ 

ل يف استخدام ؾ ذروة الؽؿال الػـّ مثؾ هذه الؿخطقصات تؿثّ  والؿتؿاثؾة. إنّ 

 القرق والحرب.

وطؾك إقؾ هـاك  ،ةات الؽبقرة والجؿقؾة بؿؼايقس معقاريّ وتليت هذه الصػح

خف يؽقن كَس ربؿا -جزًءا  31مؽقن مـ - ُكسخ يف هذا التقققت آخر مصحٌػ 

(81عػ هذا الحجؿ )الشؽؾ وحجؿف ِض  -أحؿد السفروردي أيًضا
(2)

وأوراق  ،

                                                             

 .Blair, Islamic Calligraphy, fig. 7.4 اكظر: (8)

 .James, Qur’ans of the Mamluks, no. 40 اكظر: (2)

 



 

 

 هللا؛ املصاحف القرآنية يف سياق عرصها كلمةكجابة 

 ثرجامت

(49) 

سؿ تتقافؼ مع ما 811×71مـفا  الؿصحػ ذات القجفقـ التل يبؾغ مؼاس كّؾ 

لؿمرخ الؿؿؾقكل الؼؾؼشـدي يف الؼرن الخامس طشر بالحجؿ البغدادي أسؿاه ا

ؾ إخراج أو صـاطة هذا الحجؿ الؽبقر مؿؽـًا عْ وربؿا كان السبب يف َج  ،الؽامؾ

كؿقة وحجؿ هذا  هق إدخال الطقاحقـ الؿطرققة، القافدة ربؿا مـ الصقـ. إنّ 

ذا ٓ بد أن ل :أن يرفعف مـ الؼالب القرق هق أقصك ما يؿؽـ لشخص واحدٍ 

ة جبارة، ٓ سقؿا إذا كان طدد ة كاكت مفؿّ ة رفع صػحات القرق الؿبتؾّ مفؿّ 

ورقة، وهق العدد الؿطؾقب إلخراج هذا الؿصحػ  8111القرق أكثر مـ 

 الضخؿ.

لؼد كان الحجؿ البغدادي الؽامؾ هق الؿعقار أو الؿـسقب الذي تؼاس طؾقف 

وقد ُكسخ الؿصحػ الذي  ،الصػحات الؿستخدمة لؾؿصاحػ يف هذا الققت

( طؾك صػحات بـصػ الحجؿ 88وّقع طؾقف أحؿد السفروردي )الشؽؾ 

كػس إمر مع العديد مـ الؿخطقصات  ؿّ وكذلؽ تَ  ،البغدادي الؽامؾ

إخرى
(1)

أجزاء لؼصقدة  (6)وأول مثال وصؾ إلقـا هق كسخة مؽقكة مـ  .

لؿؽتقبة يف رجب ا (مثـقي معـقي)جالل الديـ الرومل الصقفقة بالػارسقة 

8278ديسؿرب /كقفؿرب -677
(2)

خدم هذا القرق يف بداية الؼرن وقد استُ  ،

خ العديد مـ الؿخطقصات، سقاء أكاكت مصاحػ أم ْس الرابع طشر يف كَ /مـالثا

                                                             

 .Blair, Islamic Calligraphy, fig. 7.3 جدول يف:اكظر ال (8)

 .Blair, Islamic Calligraphy, fig. 9.1 :، ومصقرة يفMS 51 مديـة ققكقا، متحػ مقٓكا (2)
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القافقة الؿعروفة كصقًصا مرتبطة بالقزير رشقد الديـ، ٓ سقؿا يف خالصتف 

بجامع التقاريخ
(1)

. 

 
 : حرد منت مصحف أمحد السهروردي9الشكل 

ر الخط اب، تغقّ ر يف الؼرون الثالثة مـذ وقت ابـ البقّ حجؿ القرق تغقّ  وكؿا أنّ 

صػحة مـ مصحػ أحؿد السفروردي الؽبقر  حقث تحتقي كّؾ  ،كذلؽ

ؼ إسقد، مع استخدام الؿداد ( طؾك خؿسة أسطر مـ خط الؿحؼّ 9)الشؽؾ 

 ّي حادِ ويتبايـ الؿداد إسقد أُ  ،وطالمات التشؽقؾإسقد يف الحروف الساكـة 

 م لؾتزيقـ أو الزخرفة. د إلقان الؿستخدَ ل متعدّ الؾقن مع الـؼش الزاهِ 

                                                             

 اكظر: (8)

Sheila S. Blair, A Compendium of Chronicles: Rashid al-Din’s Illustrated 

History of the World (London: The Nour Foundation in association with Azimuth 

Editions and Oxford University Press, 1995). 
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وذلؽ  :اا جد  ؼ الذي استخدمف أحؿد السفروردي اكحـائق  الؿحؼّ  ويعترب الخطّ 

وهذا مالحظ طؾك سبقؾ  ،الثؾث زة لخطّ ٕكف استعار العديد مـ السؿات الؿؿقّ 

الؿثال يف هنايات حرف الراء الؿؾػقفة أو الؿرسؾة ٕطؾك يف السطر العؾقي 

، ويف وصؾة هناية حرف إلػ لؽؾؿة 28الخاص بحرد الؿتـ مـ الجزء 

تبت وقد كُ  ،يف السطر إوسط (طؾك)والؿتصؾة بحرف العقـ يف كؾؿة  (مصؾًقا)

يؾ أخذ ، كؿا يف الذّ واكسقابقة، بدون شّؽ القصالت أو العارضات بسالسة 

وتـحدر الحروف والؽؾؿات  ،(البؽري)لأللباب يف هناية حرف القاء بؽؾؿة 

مـ أطؾك القؿقـ إلك أسػؾ القسار دون خرق أو  81بؿفارة طالقة بزاوية درجتفا 

 إساس.  تشقيف الـاحقة إفؼقة الجؿالقة التل كتب هبا خطّ 

ادة ولزي ،ة بالؿعّقـ طؾك جؿال اكحدار وإرسال الخطّ د الـؼاط الشبقفوتمكّ 

ماتف لؾذكابات اكّقع أحؿد السفروردي يف استخد هباء الصػحة وجؿالفا وروكؼفا

د يف كؿا ورَ  .والالم ،إلػ :قـقـ الرأسق  ٓ سقؿا يف الحرفَ  ،)الـفايات الطرفقة(

، (هؾفأ)والسطر السػؾل مع كؾؿة  (السفروردي)السطر العؾقي مع كؾؿة 

ة الؼؾؿ إولك وواحدة أكثر تدبقًبا أو كتقًءا يف مستخدًما ذكابة أكثر استدارة لجر  

كؿا أكف كّقع كذلؽ شؽؾ الؽاف، فاستخدم طدة أشؽال مـ القصؾة  ،الثاكقة

يـ مع أإلك القصؾة الؿؽقكة مـ جز( S) الطقيؾة الؿػردة الشبقفة بؿـحـك حرف

تحتقي الؽاف ذات القصؾتقـ  وغالًبا ما ،(البؽري)الرأس الطقيؾة كؿا يف كؾؿة 

أو العارضتقـ طؾك ذكابة مدببة صغقرة يف أطؾك القصؾة الرأسقة. وطؾك الرغؿ مـ 
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  ، إٓ أنّ لـّص ابة بتؼارب بقـفا لزيادة الحروف مرت   أنّ 
ّ
، وتامّ  التقازن بقـفا مثالل

لؽبقر ويتـاسب الحجؿ ا ،بالـسبة لبعضفا البعض وبالـسبة لؽرب حجؿ الصػحة

ع الؿغقلققـ بعؿالق غارغاكتقالَ مع وَ  مـ القرق والخطّ  لؽّؾ 
(1)

. 

واحًدا مــ أشـفر  -ابمثؾف يف ذلؽ مثؾ ابـ البقّ - لؼد كان أحؿد السفروردي

ـا تْ مخطقصاتـف وتقاريخـف أو أخبـاره الؿؽتقبـة التـل وصـؾَ  خطاصل طصـره، إٓ أنّ 

أكثر تػصقاًل طــ سـابؼف، وكـظـر كقـػ  تتقح لـا أن كستقضح طؿؾف أو مفـتف بشؽؾٍ 

 الؼـرون الثالثـة الػاصـؾة بقـفؿـااط يفر وضع الخّطـتغقّ 
(2)

فعؾـك طؽـس مـا كـان  :

ًقـا لؾبقـقت يف بغـداد، كـان اب بـدأ حقاتـف مزو  اب، الذي كان ابـًـا لبـقّ طؾقف ابـ البقّ 

ا سـؾقؾ واحـدة مــ أطـرق وأرقـك العـائالت التـل أحؿد السـفروردي أرسـتؼراصق  

ا ه إكـرب أبـق حػـص طؿـر السـفروردي صـقفق  فؽـان جـدّ  ،كػـس الؿديــة سؽـت

ــ ، وممســس الســفروردية، «طــقارف الؿعــارف»ػ الؽتــاب الؿــاتع كبقــًرا، وقــد أل 

ك أحؿد وقد ترَ  ،إحدى الطرق الصقفقة الرئقسة يف وقت الخؾقػة العباسل الـاصر

ح تؾؿقـًذا الـذي كـان خطاًصـا مشـفقًرا ذا صـقت ذائـع والـذي أصـب-السفروردي 

ًٓ باققــة طؾــك الــقرق طؾــك مــدار ثالثــة طؼــقد مـــ  -لقــاققت الؿستعصــؿل أطؿــا

                                                             

 اكظر: (8)

Bernard O‟Kane, „Monumentality in Mamluk and Mongol Art and 

Architecture‟, Art History 19:4 (1996), pp. 499–522. 

 Blair, Islamic Calligraphy, p. 249 لؾتعرف طؾك سقرة مختصرة اكظر: (2)
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 -712/8312) أو ،)مخطقصة مصحػ مـ مجؾد واحـد(( 2 -718/8318)

ـــة خطّ )طق  ( 3 ـــكـ ـــة( إل ـــاب الصـــقيف ( 32 -732/8338) ق ــــ الؽت )كســـخة م

 أحؿـد، فـننّ خ الؼرن السـابع طشـر الؼاضـل ه إكرب(. ووفًؼا لؿمرّ الؿـسقب لجدّ 

ؿ معظـؿ الـصـقص الؿـؼقشـة طؾـك مبـاين بغـداد، ولؽــ ؿ  أحؿد السفروردي َصـ

 .  واحدة مـفا لؿ تبَؼ 

يف هذه الػرتة: مـ حقث استخدام أكؿاط  ر كبقرٍ ات إلك تغقّ موتشقر الؿعؾق

قة أن وهق ما سؿح لؾتصؿقؿات الخطّ  ،القرق واستخدام الؿراسقؿ يف الطباطة

ؾؽتابة طؾقفا، بؿا يف ذلؽ الحجارة والطقب ل إلك أوساط أخرى لتتحقّ 

ؾ صابع إصالة أو الجقدة وقد أصبحت مثؾ هذه التصؿقؿات تؿثّ  ،والؼرمقد

ة حتك العصقر الحديثةلؾزخرفة الخطقّ 
(1)

. 

                                                             

 ل اكظر:لؾؿزيد حقل هذا التحقّ  (8)

Jonathan M. Bloom, „Paper: The Transformative Medium in Ilkhanid Art‟ in 

Linda Komaroff (ed.), Beyond the Legacy of Genghis Khan (Leiden: E.J. Brill, 

2006), pp. 289–302. 
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 : خمطوطة أوجلايتو يف كوبنهاجن11الشكل 

فؼط أرفع كسًبا مـ سابؼف، بؾ كان أيًضا أكثر  لؿ يؽـ أحؿد السفروردي

إختام  الصغقر، فننّ  فِ اب بـسخ وتذهقب مخطقصِ فبقـؿا قام ابـ البقّ  :تخصًصا

ف أحؿد السفروردي وغقره تخربكا أن د إجزاء الذي خطّ يف الؿصحػ متعد  

ق مع الؿتخصصقـ يف الزخرفة. وقد كان رَ اصقـ يف هذه الػرتة طؿؾقا يف فِ الخطّ 

ع طؾك وقد وق   ،محؿد بـ أيبؽ بـ طبد اهللهق شريؽ أحؿد السفروردي 

(، الذي يتشابف رسؿف، وربؿا يؽقن أيًضا مـ طؿؾ 81الؿصحػ الفائؾ )الشؽؾ 

 أحؿد السفروردي. 



 

 

 هللا؛ املصاحف القرآنية يف سياق عرصها كلمةكجابة 

 ثرجامت

(55) 

إهؿقة الؿتزايدة لؾزخرفة يف هذه الؿخطقصات الؼرآكقة التل ُكتبت فقؿا  نّ إِ 

والثامـ/الرابع طشر تتزامـ مع تزايد أهؿقة  ،بقـ الؼركقـ السابع/الثالث طشر

ة يف تقثقؼ هذا التغققر، حقث وتؽتسل الؿخطقصات الؼرآكقة أهؿقة خاّص  ،الرسؿ

إختام والتقاريخ الؿتؽررة تعطل لـا فؽرة طـ إطداد الؿخطقصات خالل  إنّ 

ة التل العؿؾ مـ خاللف والؿدّ هذه الػرتة، وتؽشػ لـا الرتتقب الذي تؿ إكجاز 

ومـ هذه الحؼائؼ يؿؽــا أن كستـتج مدى أهؿقة )وتؽؾػة( العؿؾ ،استغرقفا
(1)

. 

 
 : تفاصيل من خمطوطة أوجلايتو يف كوبنهاجن11الشكل 

طؾك سبقؾ الؿثال، التعؾقؼات الؿقجقدة يف الؿصحػ ذي الثالثقـ جزًءا 

د أن الخطاط وزخرفف محؿد بـ أيبؽ تمكّ  ف أحؿد السفرورديالذي خطّ 

ا، ومع أن هذا قد يبدو مـطؼق   ، بتسؾسؾ مـ البداية إلك الـفايةاَل ؿِ ف طَ والؿزخرِ 

                                                             

 اكظر: (8)

Sheila S. Blair, „Calligraphers, Illuminators, and Painters in the Ilkhanid 

Scriptorium‟, in Linda Komaroff (ed.), Beyond the Legacy of Genghis Khan 

(Leiden: E.J. Brill, 2006), pp. 167–82. 
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ا، لؽـ إمر لؿ يؽـ كذلؽ يف جؿقع الؿصاحػ، كؿا هق الحال أو حتك بديفق  

ه رُ قَ ُتؽتب ُس  يف الؿصحػ الذي ُكتب يف مديـة شقراز لتاشل خاتقن والذي لؿ

لرتتقببا
(1)

.  

ٕن تقاريخ الؽتابة تسبؼ تقاريخ  :تسبؼ دائًؿا الزخرفة كتابة الـّص  نّ إِ 

طؾك  ،ة سـقاتالزخرفة، بؾ تصؾ الؿسافة الزمـقة يف بعض إحقان إلك طدّ 

/يقلقق 717) سبقؾ الؿثال، تؿ آكتفاء مـ كتابة الجزء السابع مـ الؼرآن يف

 بعدها بثالث سـقات يف ذي إٓ فِ ، لؽـ الزخرفة لؿ تـتَ (8318يقكقق  -8317

وقد كان هـاك بعض التداخؾ بقـ  ،(8388مايق  -/أبريؾ781) الحجة

دو أن أحؿد السفروردي بدأ بالتل يؼقم طؾقفا كػس الػريؼ، وي الؿخطقصات

كسخ الؿخطقصة الفائؾة، بقـؿا كان محؿد بـ أيبؽ ٓ يزال يـفل زخرفة 

وقد كان هذا التداخؾ مؿؽـًا ٕن أحؿد بـ السفروردي كان  :الؿخطقط إكرب

عػ سرطة محؿد بـ أيبؽ يف بسرطة تصؾ لِض  باستطاطتف أن يـسخ الـّص 

كان يستغرق مدة شفر وكصػ، مؿا يعـك أن أحؿد  واحدٍ  جزءٍ  فـسُخ  ،الزخرفة

ؿؼابؾ بقـؿا يف ال ،ةـَ السفروردي كان بنمؽاكف أن يـسخ حقالل ثؿاكقة أجزاء يف الس  

، مؿا واحدٍ  كان محؿد بـ أيبؽ يستغرق أقؾ مـ ثالثة أشفر بؼؾقؾ لزخرفة جزءٍ 

يعـل أكف استغرق سبع سـقات لزخرفة الثالثقـ جزًءا. لؼد كاكت هذه مشاريع 

 ػة تؾقؼ بالبالط الؿؾؽل.مؽؾ  

                                                             

 .James, Qur‟ans of the Mamluks, no. 69  اكظر: (8)
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ـ بشلن السقاق إصؾل لؾؿصحػ تتقح لـا التـسقؼات والتقققعات التؽف  

فعؾك الرغؿ مـ طدم  ،(9ي خطف أحؿد السفروردي )الشؽؾ ا الذالؽبقر جد  

الحجؿ الؽبقر والزخرفة العالقة  وجقد وثقؼة بالتؽؾقػ بؽتابة الؿصحػ، فننّ 

 طـ رطاية البالط لألمر.  تـؿ  

ت ئَ كِش د التل أُ اهِ َش دة إجزاء لؾؿَ ت هذه الؿخطقصات العظقؿة متعدّ ػَ وقِ لؼد أُ 

ت لألغراض الشعائرية قَ ـِ فؿـشآهتؿ التل بُ  ،يف إيران تحت حؽؿ اإليؾخاكققـ

العديد مـ إبـقة بؿا يف ذلؽ الؿسجد والؿدرسة والبقؿارستان  طادةً  كاكت تضؿ  

عة حقل ل لعابري السبقؾ، ومـازل ٔل البقت، وكؾفا مجؿ  زُ كُ ل لؾصقفققـ وَ زُ وكُ 

 ل. مشفد الراطِ 

دة ومشفد أن كربط بقـ مخطقصة محدّ  -طؾك إقؾ يف حالة واحدة- ويؿؽــا

وهق الؿصحػ الذي ُكسخ -تبت لإليؾخاكققـ أكرب الؿصاحػ التل كُ  إنّ  ،خاّص 

شفده يف لؿَ ػفا السؾطان أولجايتق وقَ أَ   -(81طؾك أوراق بغدادية كامؾة )الشؽؾ 

السؾطاكقة
(1)

ا ز هذا الؿصحػ فؼط بضخامة حجؿف، ولؽـ أيًض وٓ يتؿقّ  ،

فػل الصػحات العادية ُكتبت إسطر الخؿسة مـ  :دادالؿِ  باستخدام لقكقـ مـ

 إصارٌ  الحروَف  الؼرآين بالتـاوب بقـ الؾقكقـ إسقد والذهبل، ثؿ يحد   الـّص 

 (. 88بالؾقن الؿخالػ )الشؽؾ  

                                                             

 لؾؿزيد مـ الـؼاش حقل الؿشفد اكظر:  (8)

Sheila S. Blair, „The Mongol Capital of Sulṭāniyya, “the Imperial”‟, Iran 24 

(1986), pp. 139–51. 
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ؾػة التل لؾغاية، إضافة إلك زيادة الؽُ  ا صقياًل ؾ هذا الجؿع يستغرق وقتً ثْ مِ  ن  إِ 

وقد رأى ديػقد جقؿس ،كاكت مرتػعة بإساس
(1)

الثالثقـ  االؿصحػ ذ أن   

( ربؿا كاكت 9جزًءا إصغر يف حجؿف والذي كسخف أحؿد السفروردي )الشؽؾ 

فحجؿ  :(713/8314) البداية فقف لؾسؾطان غازان اإليؾخاين قبؾ وفاتف يف

الؿصحػ وأسؾقبف يربطاكف بالؿخطقصات إخرى التل ُوضعت لرشقد الديـ، 

ت تحت رطاية القزير، سقاء يف مـشلة غازان زَ جِ ؽـ أن تؽقن قد ُأكْ كؿا أهنا يؿ

الديـقة يف بغداد، التل كان يشرف طؾقفا القزير بعد وفاة السؾطان، أو يف مجؿع 

 يف الؿديـة. القزير الخاّص 

 ذْ إِ  :لؿ تؽـ مثؾ هذه الؿصاحػ الؽربى ضاهرة متػردة يف طفد اإليؾخاكققـ

تعقد ٕواخر الؼرن  كثقرةٍ  ٍخ َس اإليؾخاكققـ يف كتابة كُ مـافسقفؿ  ك الؿؿالقُؽ حاكَ 

الثامـ/الرابع طشر، وهل مصاحػ تساوي مصاحػ اإليؾخاكققـ يف الحجؿ 

يف الؿؽاكة والروكؼ، وإن كاكت دوهنا
(2)

 وطؾك خالف أسالففؿ اإليؾخاكققـ فننّ  ،

صػحة،  ػ مـ أحد طشر سطًرا يف كّؾ طادة ما كاكت تتلل  الؿؿالقؽ مصاحػ 

وأكرب هذه  ،( يف الجزء القاحد411طدد الصػحات )حقالل  يؼؾ   ؿّ مـ ثَ و

الؿصاحػ هق ما ارتبط بالسؾطان إشرف شعبان الثاين )تقلك الحؽؿ طام 

                                                             

 (.8999مخطقصات الؼرآن يف طصر الؿؿالقؽ، )طالؿ مخطقصات، هق صاحب كتاب ديػقد جقؿس،  (1)

 .(قسؿ الرتجؿات)

 .James, Qur’ans of the Mamluks اكظر: (2)
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 ثرجامت

(59) 

صاحػ لألوقاف ا هذه الؿػَ وقَ ( ووالدتف خقكد الربكة، وقد أَ 76 -8363

الخقرية يف الؼاهرة
(1)

ة )حقالل وجؿقع هذه الؿصاحػ مؽتقبة طؾك ألقاح كبقر ،

جؾقؾ الؿحؼؼ )أو  سؿ( مـ الحجؿ البغدادي الؽامؾ الؿؽتقب بخطّ  51×71

ت ػَ وقِ الؿحؼؼ الجؾل(. ويشقر حجؿ هذه الؿصاحػ وجقدهتا إلك أهنا أُ 

ه السؾطان حسـ )حؽؿ خالل الػرتة وجد  لؾضريح العظقؿ لقالد السؾطان شعبان 

الؼاهرة تحت (، وهق الضريح إكرب يف 762/8368إلك  748/8347مـ 

الؿؿالقؽ ؽؿُح 
(2)

ػ لقفاة الؿػاجئة لؾسؾطان حسـ وتقق  وربؿا تؽقن ا ،

 ل أشخاص آخريـ لألمر.الؿشروع السبب لتقل  

 فؽرةً  -وبعضفا يحتقي طؾك رسقم تقضقحقة- الؿعاصرة تعطقـا الدورياُت 

دة إجزاء يف الؼرن الثامـ/الرابع طـ كقػقة استخدام هذه الؿصاحػ متعدّ 

ات لؾؿـشآت الديـقة، التل أكشلها القزير رشقد ا تذكره الققػق  ؿَ وفًؼا لِ و ،طشر

ما يف الؿـشلة  أهؿّ وربع الرشقد، وكان الديـ خارج تربيز يف ربع خقكد بركة 

ٓت ك الؼرآن طؾك مدار الساطة وحقث ُتؼام آحتػاالضريح حقث ُيتؾَ 

                                                             

 .James, Qur‟ans of the Mamluks, chapter 8 اكظر:  (8)

 اكظر:  (2)

Michael Meinecke, Die Mamlukische Architektur in Ägypten und Syrien, 

Abhandlungen des Deutschen Archäologischen Instituts Kairo, Islamische Reihe 

(Glückstadt: J.J. Augustin GMBH, 1992), no. V, no. C, pp. 115–23. 
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 ثرجامت

(61) 

ة يف العطالتوالتالوات الخاّص 
(1)

،  ًٓ طـ الؿسجد بحاجز وكان الؼرب مػصق

ة لصقن الؿخطقصات الثؿقـة والؿحػقضات شبؽل تحؿقف سؾسؾتان وأقػال ققيّ 

اء ر  كة مـ ثالثة قُ وقرب الحاجز مجؿقطة مؽقّ  ،إخرى الؿقجقدة بالداخؾ

ؼة ضاء بلربعة مصابقح معؾ  وأما الؼرب فقُ  ،يتؾقن الؼرآن بالتـاوب طؾك مـابر صغقرة

مثبتة طؾك شؿعدان كبقر، باإلضافة إلك البخقر وأربع شؿقع مـ شؿع العسؾ 

اء. هـاك صقرة تقضقحقة معاصرة تصقر رثاء جثة كقف الؼرّ ر الفقاء وأُ التل تعطّ 

تبت يف ثالثقـقات الؼرن الرابع ألؽسـدر مـ الـسخة الضخؿة الشاهـامف التل كُ 

طؾقف هذه آحتػآت ْت دة طؿا بدَ طشر تعطل فؽرة جقّ 
(2)

. 

ويظفر أن  ،ة قرونه الؿصاحػ الؽبقرة يف إضرحة لعدّ ت هذظَ ػِ لؼد ُح 

وقػ لضريح السؾطاكقة قد بؼل هـاك حتك طام الؿصحػ الؽبقر الذي أُ 

إلك بالد  (دوق هقلشتايـ)سػقر - أولقريقس د آدمُ طـدما شاهَ  ،8146/8637

كػسف[  ػـا ]أولقريقسد مملّ وقد شاهَ » :فؼد ذكر ،يف مققعف الؿصحَػ  -فارس

لـصػ ذراع مربع، مؽتقبة بلحرف طربقة، يبؾغ الحرف  تب تصُؾ العديد مـ الؽُ 

                                                             

 اكظر:  (8)

Sheila S. Blair, „Ilkhanid Architecture and Society: An Analysis of the 

Endowment Deed of the Rab„-i Rashidi‟, Iran 22 (1984), pp. 67–90. 

 : اكظر:38.3متحػ فرير لؾػـقن  (2)

Oleg Grabar and Sheila Blair, Epic Images and Contemporary History: The 

Illustrations of the Great Mongol Shah-Nama (Chicago: University of Chicago 

Press, 1980), no. 39. 
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 ثرجامت

(68) 

كف اشرتى بعض إصقل إصبع اإلكسان بخطقط سقداء وذهبقة بالتـاوب: حتك 

، وهذه (قـديؾ الػماد)إوراق مـفا والتل تحتقي طؾك شرح لؾؼرآن يسؿك 

(«دوق هقلشتايـ)يؿؽـ آصالع طؾقفا يف مؽتبة 
(1)

أولقريقس يشقر إلك  عّؾ ول ،

الؿقجقد أن يف كقبـفاجـ الؿصحػ الؽبقر الجزء الرابع والعشريـ مـ 

، الذي كان (دوق هقلشتايـ)السػقر قد جؾبف إلك  (، إذ يحتؿؾ أنّ 88)الشؽؾ 

 .(ؽ الدكؿاركؾِ مَ )ا أيًض 

بعض التغققرات التل حدثت يف  ةـ لـا هذه الؿصاحػ الؿخطقصة الثالثتبق  

د وٓ تجس   ،ولك يف تاريخ اإلسالمطقصات خالل الؼرون السبعة إُ كتابة الؿخ

خ َس ا الـ  ر ذاتف أيًض دْ إذ يؿؽــا أن كـاقش بالؼَ  :أكقاع الؿصاحػ الؿخطقصة كّؾ 

ـ لـا أن هذه الـؿاذج تبق   غقر أنّ  ،غتقـ أو الطقمار أو الـسخ الؿطبقطةذات الؾ  

ولؽـ  ،لقس فؼط طـ كتابة الؼرآن ،لـامف ا زال لديفا الؽثقر لتؼدّ مالؿخطقصات 

 ـ اإلسالمل والؿجتؿع الؿسؾؿ طرب العصقر.التدي   ا حقل كؿق  أيًض 

│ 

 
                                                             

 .James, Qur‟ans of the Mamluks, p. 255, n. 14 مؼتبس مـ:  (8)

 لالصالع طؾك طرض مؼروء لعؿؾ أولقريقس، اكظر:

Elio Brancaforte, Visions of Persia: Mapping the Travels of Adam Olearius 

(Cambridge, MA: Harvard University Department of Comparative Literature, 

2003). 


