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  السمات الفنية لمخطوط إبصممودية كيهكية بدير القديس أباهور البهجورى بشرق المنيا

 راندا وجدى نصر حنا                               حسناء حسف أحمد
 جامعة الفيـو –كمية السياحة والفنادؽ  –قسـ االرشاد السياحي 

 انًهخض انًقانح          يؼهىياخ  
 انكهًاخ انًفتاديح

أباىور البيجورى؛ 
قرية سوادة؛ 
مخطوطات؛ 

 إبصممودية؛ المنيا.

(JAAUTH) 

 ،3، انؼذد 32انًجهذ 

 ،(3233 ديغًثش)

 .342- 332ص

 

القبطيات مف كافة الجوانب التاريخية واألثرية ُتعتبر المخطوطات القبطية أىـ المفاتيح لدراسة عمـ 
إلبصممودية كييكية  طقسيوالفنية والثقافية، حيث ترجع أىمية ىذا البحث أنو نشر جديد  لمخطوط 

، محفوظ بكنيسة السيدة العذراء األثرية بدير القديس أباىور الميالدييؤرخ لمقرف التاسع عشر 
شرؽ محافظة المنيا، حيث يعد زخارؼ ىذا المخطوط نموذج  قرية سوادة فيالبيجورى الذى يقع 

، واليدؼ مف دراسة الميالديمختمف عف طرز زخارؼ المخطوطات التى ترجع لمقرف التاسع عشر 
ىذا المخطوط ىو عمل دراسة فنية تحميمية لمعناصر الزخرفية الكتابية واليندسية والنباتية بالمخطوط 

زخارؼ الصمباف والدكة وزخارؼ  فيف اليوطا داخل المخطوط ف الستخداماتباإلضافة إلى شرح 
الزخارؼ الحيوانية واألدمية لزخرفة الحروؼ القبطية، وتوثيق الناسخ لمميتـ  واستخداـالتروويصة، 

بالنساخة واسمو داخل المخطوط، ووجود الحكـ والمدائح منيـ مديح خاص بالقديس مارجرجس، 
لمتعريف بتاريخ القديس أباىور البيجورى  التاريخيحث عمى المنيج أىداؼ الدراسة ارتكز الب قيولتحق

لممخطوط موضوع الدراسة  التحميميوتاريخ الدير وتحديد تاريخ اإلبصممودية، والمنيج الوصفي 
ووصفو وصفًا فنيًا، وتتبع العناصر الزخرفية والنقوش والكتابات الواردة عمى المخطوط موضوع 

النياية إلى مجموعة مف النتائج منيا أف  فيالغرض منيا، لموصوؿ الدراسة وتحميميا ومعرفة 
زخارؼ المخطوطات  فيواإلمكانيات المحيطة بو ليا دور ميـ جدا  الفنيلشخصية الناسخ وذوقو 

الزخارؼ والمناظر  ازدىارحيث  الميالديفبالرغـ مف أف ىذا المخطوط يرجع لمقرف التاسع عشر 
زخارؼ الدكة والصمباف وأيضا زخارؼ الحروؼ األولى جاءت  التصويرية لممخطوطات، إال أف

كتابة  فيالمداد األسود واألحمر المستخدـ  استخداـركيكة بدائية خالية مف األلواف والتذىيب فيما عدا 
بتوثيق وتأريخ كافة المخطوطات  االىتماـالمخطوط. باإلضافة إلى مجموعة مف التوصيات منيا 

يرة وتوفير بيئة مناسبة لمحفاظ عمى ىذه المخطوطات مف عوامل التمف المحفوظة بالكنائس واألد
 المختمفة.
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  مقدمة
العالـ القديـ، وقد سجمت  فيمعرفة الكتابة، وقدمت أحد أقدـ رموز الكتابة  فيسبقت مصر كل جيرانيا   

مف أجدادىـ الفراعنة اىتماميـ ، وقد ورث األقباط 1نصوصيا الدينية واألدبية عمى جنبات المعابد والمقابر وغيرىا
بالكتب والمكتبات، فقد حرصوا عمى أف يمحقوا بكل دير وكنيسة مكتبة تحوى أنواعًا عديدة مف الكتب 

 .3، بل ألحقت ببعض األديرة مدارس يتعمـ فييا الطالب2المخطوطة

 فيى حجر، ولكنو المغة ىو كل ما كتب بخط اليد سواء كاف كتابًا أو وثيقة أو نقشًا عم في 4والمخطوط
يقتصر عمى الكتاب المكتوب بخط اليد. وبذلؾ تستبعد الوثائق والنقوش والكتابة عمى الجدراف  االصطالح

حكميا، ألف ىذه األشكاؿ مف الكتابة تدخل تحت عمـو أخرى كعمـ الوثائق وعمـ  فيوالعمالت واألنسجة وما 
 .5اآلثار

، وامتزجت فييا المغة العربية مع المغة 6الفاطميمنذ العصر  وقد أقبل األقباط عمى نسخ وزخرفة المخطوطات
، األيوبي، الفاطميالعصر  فيمصر  فيوالفنوف المحيطة بو  القبطيالقبطية، وتبادلت التأثيرات بيف الفف 

مصر  في الفاطمي، باإلضافة إلى تأثر تصوير المخطوطات اإلسالمية منذ العصر والعثماني، الممموكي
 7.واليمنستيةبأساليب الفنوف القبطية 

                                                           
1
 .4، ص 1988عبدالحميـ نور الديف، المغة المصرية القديمة، الطبعة األولى، القاىرة،  

2
 Krause, M., "The library of the monastery of Archangel Michael at Phantoou (Al- Hamuli) , Coptic 

Encyclopedia, A.S. Atiya, vol 6, New York, Mc Millan, 1991, p,143  
3
Jansma, N . S . H., Ornements des Manuscrits Coptes du Monastère Blanc , Boland ,1973,P 

 لممزيد عف المخطوطات انظر:  4
تحقيق المخطوطات القبطية " مدخل وتعريفات"، المحاضرة األولى، القاىرة، مركز الدراسات البردية  فيإبراىيـ ساويرس، محاضرات  - 

  .2222والنقوش، ،
- Biedermann, H., Dictionary of Symbolism, Trans. by J. Hulbert, New York, 1992. 

- Thouthworth G. and Trujillo F., The Coptic bindings Collection at the Morgan Library and Museum: 

History,Conservation and Access, presented at the Book and Paper Group Session, AIC 44 th Annual 

Meeting, Montreal, Canada,  May 13–17,  2016, 

-Rutschowscaya , M.H., Catalogue des bois de l’Egypte copte au Musée du Louvre, Paris, 1986. 

، المخطوطات القبطية الورقية بالمكتبة البطريركية، مخطوط رسالة دكتوراة "غير منشور"، القاىرة، معيد الدراسات ػادي فخشٜ طادق -
.87، ص 1996القبطية، العباسية،   

5
9 ، ص2224، القاىرة، الطبعة األولى، دار القاىرة، العربيعبد الستار الحموجى، نحو عمـ المخطوطات    

6
 Evelyn White, H.G., The monasteries of Wadi Natrun, Part I, Coptic Texts from Saint Macarius 

New York: The Metropolitan Museum expedition, 1928, p.86.  
التربية الفنية  فيمصر، مجمة بحوث  فيىبو عبد المحسف عمى، التأثيرات الفنية المتبادلة بيف صور المخطوطات القبطية واإلسالمية  7

 .7 ،  ص2212، جامعة حمواف،36والفنوف، العدد 
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بالخطوط القبطية وكانت تختمف مف قرف لقرف ومف كاتب إلى كاتب وكانت  اً كبير  اىتماماً  القبطيالناسخ  اىتـوقد 
 فياألحمر ويبدأ أوؿ حرؼ  8القروف األولى زخارؼ بسيطة تقتصر عمى كتابة العناويف بالمداد فيالزخارؼ 

بدأت تزدىر الرسـو والمناظر الخاصة  الميالديعشر  الثانيات أو طيور، ومنذ بداية القرف الفقرة برسـ حيوان
المناظر والرسـو فيما بعد مع  واضمحمتألواخر القرف الثامف عشر  واستمرتبالسيد المسيح والرسل والقديسيف 

  .9الميالديبدايات القرف التاسع عشر 

باىور البيجورى، وتاريخ الكنيسة األثرية وموقع الدير، باإلضافة إلى وسوؼ يتناوؿ ىذا البحث نبذة عف القديس أ
عمل دراسة فنية تحميمية لمعناصر الزخرفية الكتابية واليندسية واألدمية والنباتية بمخطوط اإلبصممودية الكييكية 

 الذى يرجع لمقرف التاسع عشر لمناسخ يوحنا بف منقريوس.

 أهداف البحث 

 أباىور البيجورى وموقع الدير.التعريف بالقديس  -1
 عمل دراسة فنية تحميمية لمعناصر الزخرفية لمخطوط اإلبصممودية الكييكية. -2
 زخارؼ الصمباف والدكة والزخارؼ اليامشية داخل المخطوط. فيفف اليوطا  الستخداـوصف فنى  -3
 لمخطوط.وصف فنى لمزخارؼ الحيوانية والنباتية واألدمية لمحروؼ األولى المستخدمة داخل ا -4
عرض لنصوص الحكـ واألمثاؿ وكتابات توثيق المخطوط سواء الناسخ أو الميتـ بالنساخة باإلضافة إلى  -5

 أشعار المديح داخل المخطوط.

 منهجية البحث 

لمتعريف بتاريخ القديس أباىور البيجورى وتاريخ الدير  التاريخيأىداؼ الدراسة ارتكز البحث عمى المنيج  لتحقيق
لممخطوط موضوع الدراسة ووصفو وصفًا فنيًا، وتتبع  التحميمياإلبصممودية، والمنيج الوصفي  وتحديد تاريخ

 العناصر الزخرفية والنقوش والكتابات الواردة عمى المخطوط موضوع الدراسة وتحميميا ومعرفة الغرض منيا.

رية التاريخية لموضوع البحث، ، بحيث يشمل الجزء األوؿ الدراسة النظجزئيفعمى تقسيـ البحث إلى  االعتمادوتـ 
 والتحميمي القائـ عمى الدراسة األثرية والفنية لممخطوط موضوع البحث.  الوصفيفيو الجزء  الثانيأما الجزء 

 

 

                                                           
سورة الكيف  فيالكريـ  القرآف فيالكتابة وقد ورد ذكر كممة المداد  فيما يمد األداة المستخدمة  أيكممة مداد مأخوذة مف الفعل يمد  8

درجة ثباتيا  فيدة عبارة عف مواد كيميائية معدنية أو عضوية تختمف تكوف عا والتيالكتابة  فيوالمقصود بيا األحبار المستخدـ 
 في"عقد أمالؾ محفوظ بإحدى الكنائس "، القاىرة، دراسات  قبطيولمعانيا= = لممزيد انظر / شروؽ عاشور، دراسة أثرية لمخطوط 

 936، د.ت، ص العربيأثار الوطف 
مصر "أسبوع القبطيات الخامس"، القاىرة ، كنيسة السيدة العذراء روض الفرج،  فيحشمت مسيحة، دراسة مبسطة عف المخطوطات  9

 12، ص 1995



 .342- 330(، ص3033 د٠غّثش، )3، اٌؼذد 32اٌّجٍذ (JAAUTH)                              ءسأذا ٚحغٕا 
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 القديس أباهور البهجورى 

قرية  فيـ،  312ولد عاـ  11(1) لوحة رقـ  الميالديالقرف الرابع  قديسيالبيجورى أحد  12القديس أباىور
، بعد نياحة والديو، قرر أف 12بمحافظة قنا مف أسرة مسيحيػة حماديإحدى القرى التابعة لمركز نجع  بيجورة

 انتقلالنطروف"، وظل بيا لفترة ثـ   يسمؾ طريق الرىبنة فخرج مف قرية بيجورة ذاىًبا إلى صحراء اإلسقيط "وادى
، وقد ظل القديس أباىور 14الًيا قرية سوادة""شرؽ النيل بالمنيا" ومنيا إلى منطقة جبل العامود "ح 13إلى انصنا 

 في 15البيجورى بمنطقة جبل العامود فيما يزيد عف ستوف عاًما، وترىبف عمى يديو العديد مف األفراد، إال أف تنيح
 ـ.384يونيو( عاـ  11بؤونو ) 4يـو 

 تاريخ الدير

، وسوادة 16وىو مقابل منية بنى خصيبىذا الدير باسـ "دير بوىور الراىب" ويعرؼ بدير سوادة،  المقريزي يذكر 
 .17أف ىذا الدير كاف تابع لؤلقباط اليعاقبة المقريزي ىذا المكاف، كما يذكر  فيىـ عرب نزلوا 

 الوصول إلى الدير

يمكف الوصوؿ إلى قرية سوادة مف خالؿ الطريق  بقرية تسمى سوادة، 18شرؽ محافظة المنيا فييقع ىذا الدير 
وعبور الكوبرى أعمى النيل عند  الزراعي، أو مف خالؿ الطريق 19بجوار مدينة المنيا الجديدة الشرقي الصحراوي 

  .21الشرقي، ويحيط بيذا الدير جبانة مسيحية كبيرة أسفل الجبل 22كيمو جنوًبا 4 واالتجاهمحافظة المنيا 

                                                           
معناىا " أبو الكنوز" والده يدعى يوحنا ووالدتو تدعى صوفيا اىتـ يوحنا بابنو "ىور" وسممو لمعمـ شماس يدعى "قزماف" فعممو  ىور 10

طقس "الجزء الثانى مف السنكسار مف شير برميات حتى شير  93/  122التسابيح والصموات وعمـو الكنيسة / انظر مخطوط  رقـ 
ـ، محفوظ بكنيسة السيدة العذراء األثرية بدير 1851ش الموافق  1567النسى"، الناسخ ميخائيل حنا مف ناحية بنى عبيد ، بتاريخ 

 القديس أباىور البيجورى، قرية سوادة بشرؽ المنيا.   
      3أبا فيس، إيبارشية المنيا وأبو قرقاص، القاىرة، دار الطباعة، الفجالة، د.ت، ص القديساف أباىور البيجورى و  11
 مف السنكسار مف شير برميات حتى شير النسى"، مرجع سابق. الثانيطقس "الجزء  93/  122مخطوط  رقـ  12
لكيوؼ وقد نحتت كنيسة ذات محراب شرقى يتحدث ألفريد بتمر عف كنيسة السيدة العذراء األثرية بأف منطقة أنصنا مشيورة ببعض ا 13

 فى أحد الكيوؼ/ انظر ألفريد .ج بتمر، الكنائس القبطية القديمة فى مصر، الجزء األوؿ، ترجمة إبراىيـ سالمة إبراىيـ، القاىرة، الييئة
 . 1993المصرية العامة لمكتاب، 

     2القديساف أباىور البيجورى وأبافيس، مرجع سابق، ص  14
15

 ذٛفٝ 
" البالد الحالية"، الجزء الثالث  2، ؽ 1945لمبالد المصرية مف عيد قدماء المصرييف إلى سنة  الجغرافي، القاموس رمزي دمحم  16

   23، ص 1994"مديريات الجيزة وبنى سويف والفيوـ والمنيا"، القاىرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 
بذكر الخطط واآلثار المعروؼ بالخطط المقريزية، تحقيق دمحم زينيـ ، مديحة  واالعتبار، المواعع المقريزي تقى الديف أحمد بف عمى  17

 .794، ص 1998، مدبولي، الجزء الثالث، القاىرة، مكتبة الشرقاوي 
18

 Jill Kamil, Christianity In The Land Of Pharaohs “ The Coptic Orthodox Church”, Cairo, AUC 

press,       2002 , p 215 
19

 ِماتٍح ِغ ١ٔافح األٔثا فاَ أعمف وٕائظ ششق ا١ٌّٕا 
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الذى أقامت فيو العائمة  22(1) شكل رقـ كـ مف كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير 25ويقع ىذا الدير عمى بعد 
.ويعرؼ  23المقدسة أثناء رحمتيا إلى أرض مصر، ومف الوارد أيًضا أف العائمة المقدسة قد مرت مف ذلؾ المكاف

 .26(3، 2)لوحة رقـ ، أو دير القديس أباىور البيجورى 25، أو دير جبل القبور24ىذا الدير باسـ دير جبل العامود

 27أباىور البيجورى يحتوى عمى ثالث كنائس: كنيسة أثرية باسـ السيدة العذراءوالجدير بالذكر أف دير القديس 
، 29وكنيسة القديس مارمرقس وىى كنيسة حديثة أيضا 28وكنيسة أخرى حديثة مكرسة عمى اسـ القديسة دميانة

، 32ركما تحتوى كنيسة السيدة العذراء بدير القديس أباىور البيجورى عمى مجموعة مف المخطوطات بيف سنكسا
، 33، أطروحات، خطب كنسية، عظات، قطمارس32، خوالجى31أبصممودية، كتب خاصة بصموات البصخة

                                                                                                                                                        
بديع حبيب جورجى، صموئيل السريانى ) الراىب(، الدليل إلى الكنائس واألديرة القديمة مف الجيزة إلى أسواف، سوىاج ، القاىرة،  20

   35، ص 1995معيد الدراسات القبطية، 
واإلسالمية بمحافظة المنيا وكيفية تنميتيا سياحيا، مخطوط رسالة ماجستير" غير حسف رفعت حسف بدوى، المواقع األثرية القبطية  21

 31، ص  2225منشور"، جامعة المنيا، كمية السياحة والفنادؽ، 
 8بديع حبيب جورجى، الدليل إلى الكنائس واألديرة القديمة مف الجيزة إلى أسواف، مرجع سابق، ص  22

32
  William Lyster, Cornelis Hulsman, Stephen J.Daviis, Be Thou There “ The Holy Family Journy In 

Egypt  , Cairo, AUC press, 2010, p 87 

عماد عادؿ إبراىيـ، مناطق التجمعات الرىبانية بمحافظة المنيا دراسة أثرية ومعمارية، مخطوط رسالة ماجستير، جامعة طنطا، كمية  24
 289، ص 2212األداب، 

 35بديع حبيب جورجى، الدليل إلى الكنائس واألديرة القديمة مف الجيزة إلى أسواف، مرجع سابق، ص 25
 تصوير الباحثيف 26
أشرؼ سيد دمحم البخشونجى، العمائر الكنائسية بمحافظتى بنى سويف والمنيا وقديسوىا األوائل ) دراسة أثرية معمارية( ، سوىاج،  27

 173، ص 2229كمية األداب، الطبعة األولى، 
28

 Otto F.A. Meinardus, Two Thousand Years Of Coptic Christianity, Cairo, AUC press, 2002,            

p.216           
29

 .ِماتٍح ِغ ١ٔافح األٔثا فاَ أعمف وٕائظ ششق ا١ٌّٕا 
: ىو مختصر مف السير واألخبار، مرتب عمى ىيئة التاريخ واألذكار بما يتعمق بكل نيار، ينسب كتابتو إلى األنبا بطرس السنكسار 30

تذكر أف  اآلراء، وبعض الميالديوبداية القرف الثالث عشر  الميالديعشر  الثانينياية القرف  فيساويرس الجميل أسقف مميج، عاش 
يج مف دونو وأف البابا بطرس ىو مف راجعو، انظر ابف كبر )شمس الرياسة أبو البركات(، مصباح األنبا ميخائيل أسقف أتريب ومم

    285، ص 1972إيضاح الخدمة، الجزء األوؿ، مكتبة الكاروز،  فيالظممة 
31

" أو "عبور"، وأطمقت الكنيسة لفع بصخة عمى أسبوع االألـ مف اجتيازكممة قبطية معناىا فصح، وبالعبرية معناىا " ىي البصخة 
بالدـ  كانت مرشوشة التيباب التشبيو فكما أف خروؼ الفصح كاف بو نجاة شعب هللا قديًما مف ضربة المالؾ الميمؾ وعبوره عف بيوتيـ 

لآللئ النفيسة فى شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة، كذلؾ كاف الفداء بدـ السيد المسيح الكريـ عمى الصميب، لممزيد انظر يوحنا سالمة، ا
   244، ص 1999، القاىرة، مكتبة مارجرجس ، الثانيالجزء 

32
ىو كتاب يحتوى عمى قراءات وصموات القداسات الثالثة: القداس الباسيمى، القداس اإلغريغورى، القداس الكيرلسى، : اٌخٛالجٝ 

الكنيسة القبطية مف وضعيا ىو مرقس الرسوؿ وقد قاـ البطريرؾ كيرلس الكبير )البطريرؾ الرابع والعشروف(  ويذكر أف أوؿ قداس فى
بوضع بعض التعديالت عمى ىذا القداس فنسب إليو وسمى بالقداس الكيرلسى، انظر مكاريوس )األنبا(، تعرؼ عمى الكنيسة القبطية 

 45، ص 2212طبعة الثانية،األرثوذوكسية، إيبارشية المنيا وأبوقرقاص، ال
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، وفى ىذا البحث دراسة لواحدة مف ىذه المخطوطات وىى 34تفاسير ترجع أغمبيا لمنتصف القرف التاسع عشر
 «نشر ألوؿ مرة» أبصممودية كييكية ترجع لمقرف التاسع عشر 

وتنقسـ  35تعنى مزمور أو نشيد وىى كتاب التسبحة بالكنيسة« بصالموس»نانية واإلبصممودية: ىى كممة يو 
 اإلبصممودية إلى:

 اإلبصممودية السنوية: وىى تحتوى عمى التسبحة اليومية. -
 اإلبصممودية الكييكية: وىى تحتوى عمى تسابيح شير كييؾ، ومدائح لمسيدة العذراء. -

ـ ( 2265 –ـ  284بصممودية ىو ما ذكره البابا ديونسيس الكبير ) وأقدـ ما وصل إلينا عف تأليف كتاب اإل  
 فيعمل اإلبصممودية، وقد طبع كتاب اإلبصممودية السنوية ألوؿ مرة  فيعف نيبوس أسقف الفيـو وحياده 

 –ـ 1868ـ فى اإلسكندرية، ثـ بواسطة أقالديوس بؾ لبيب )  1925مصر عمى يد القس مينا البراموسى عاـ 
ـ 1764روما عاـ  فيأوؿ مف قاف بطبع اإلبصممودية الكييكية ألوؿ مرة  الطوخيى القاىرة، وكاف ـ( ف 1918

 .36تحت إسـ "التاودوكيات"  أى الثيؤطوكيات كترتيب شير كييؾ

 م.5241هـ/5455ش/ 5151 تاريخ المخطوط إبصممودية كيهكية نوع المخطوط
 121الرقـ العاـ / رقم المخطوطة

 طقس 93الرقـ الخاص/ 
 يوحنا بف منقريوس ناسخ المخطوط

 سـ  24سـ، العرض  33الطوؿ  األبعاد ورؽ  المادة الخام
 ورقة 184 عدد الصفحات بدوف غالؼ الغالف
 عربي/  قبطي المغة

تخص السيدة العذراء، وحكـ، ومديح لمقديس  اآلباءتحتوى اإلبصممودية عمى مدائح وأطروحات وتفاسير مف 
 وقبطي عربي، وقد صار المخطوط عمى نيج غير منسق بمعنى بعض الصفحات تحتوى عمى نيريف مارجرجس

والبعض األخر يحتوى عمى كتابات فقط بالمغة العربية، وصفحات أخرى تحتوى عمى كتابات بالمغة القبطية فقط 
 (6، 5، 4) لوحة رقـ 

سة تحتفط بمخطوط أخر إلبصممودية كييكية المخطوط عمى ذكر لمتاريخ إال أف الكني احتواءوبالرغـ مف عدـ 
ىػ  وذكر أف الميتـ 1244لمشيداء/  1545أيضا لمناسخ يوحنا بف منقريوس بالمغة القبطية والعربية بتاريخ 

 .37بالنساخة ىو المعمـ جرجس غبرياؿ بناحية مموى وقد كتب المخطوط بنفس أسموب المخطوط محل الدراسة

                                                                                                                                                        
33

ىى الفصوؿ التى تقرأ فى الصموات والقداسات مف رسائل بولس، والكاثيميكوف، واإلبركسيس، والمزامير، واإلنجيل  :اٌمطّاسط 
 286المقدس فى أياـ السنة بأكمميا، انظر ابف كبر، مصباح الظممة فى إيضاح الخدمة، مرجع سابق، ص 

34
 ٘ٓ و١ٕغح اٌغ١ذج اٌؼزساء تذ٠ش اٌمذ٠ظ أتا٘ٛس اٌثٙجٛسِٜماتٍح ِغ اٌمّض تثٕٛدٖ وا 
35

 3خ، ص .ذادسط ٠ؼمٛب ٍِطٝ، لاِٛط اٌّظطٍحاخ اٌىٕغ١ح، ِششٚع اٌىٕٛص اٌمثط١ح، د 
36

 44، ص 3122، ِؼجُ اٌّظطٍحاخ اٌىٕغ١ح، اٌجضء األٚي، اٌما٘شج، اٌطثؼح اٌثاٌثح، (اٌشا٘ة)أثٕاع١ٛط اٌّماسٜ  
37

 .ا٘ٓ تذ٠ش اٌمذ٠ظ أتا٘ٛ اٌثٙجٛسِٜماتٍح ِغ اٌمّض تثٕٛدٖ و 
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 المخطوط فيالبسممة  استخدام: فيما يخص أولا 

البسممة مف ضمف الكنوز التي زينت بدايات المخطوطات أو األسفار مع تعّدد صياغاتيا ودالالتيا، فيي ليست 
 .38مجرد عبارات افتتاحية مصاغة، بل ُتظير حقائق الىوتية جوىرية في اإليماف والعقيدة المسيحية

الدكة مع بداية كل تمجيد أو ترتيمة أو تسبحة خاصة ىذا المخطوط مدونة أسفل زخارؼ  فيفقد ظيرت البسممة 
 وتنوعت مابيف:« إبصالية» بالسيدة العذراء 

 39(7) لوحة رقـ «. أغمب المخطوط»بسـ هللا  -
 42(8) لوحة رقـ بسـ هللا القوى. -
 .41(9) لوحة رقـ بسـ األب واألبف والروح القدس اإللو الواحد أميف.  -

أغمب  فيترديد كممة بسـ هللا  فيمما يوضح تنوع أساليب البسممة داخل المخطوط، والتأثر بالثقافة اإلسالمية 
 .42(11، 12) لوحة رقـ صفحات المخطوط 

 فن اليوطا داخل المخطوط استخدام: فيما يخص ثانياا 

فييا ىو حرؼ اليوطا وىو  األساسيتزييف المخطوطات، العنصر  فيفف اليوطا ىو عبارة عف زخرفة تستخدـ 
األبجدية اليونانية والقبطية، والحرؼ األوؿ مف إسـ ربنا يسوع المسيح بالمغتيف اليونانية  فيالحرؼ العاشر 

 .43والقبطية

ىذا الفف عمى شكل مدرستيف، األولى تسمى بمدرسة اليوطا المربعة وىى األكثر  استخداـوقد ساد لدى النساخ 
تحيط بو أشكاؿ اليوطا بشكل مربع مائل يميًنا أو  مركزي  رئيسييكوف ىناؾ صميب حيث  واستخداماً شيوًعا 
تحيط بو حروؼ اليوطا بشكل  مركزي ، والثانية تسمى بمدرسة اليوطا المستطيمة ويكوف أيضا الصميب 44يساًرا

 : 45(2شكل رقـ فف اليوطا تتكوف مف )  في، إذف فأف الوحدة الواحدة رأسيأو  أفقيمستطيل سواء 

 حرؼ اليوطا مربًعا أو مستطياًل. -1
 .المركزي الصميب  -2

                                                           
ـ كمدخل لمتذوؽ الفنى، 18-13إيريني إيميا إستفانوس ، الدالالت الرمزية والتعبيرية في منمنمات المخطوطات القبطية مف القرف  38

 .135ـ، ص 2216مخطوط رسالة ماجستير "غير منشور"، جامعة حمواف، كمية التربية الفنية، 
39

 تصوير الباحثيف 
40

 الباحثيف تصوير 
 تصوير الباحثيف 41
 تصوير الباحثيف 42
، 2221ممارساتو" ، اإلسكندرية، بطريركية األقباط األرثوذوكس،  –معانيو  –دانياؿ إدوارد ) القس(، مقدمة فى فف اليوطا " أصولو  43

 .12ص 
 12المرجع نفسو ، ص  44
 .32ممارساتو"، مرجع سابق، ص  –معانيو  –فف اليوطا " أصولو  فيدانياؿ إدوارد ) القس(، مقدمة  45
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 .الخارجيالسمسمة أو الجدلة وىى عبارة عف حروؼ يوطا مترابطة بشكل سمسمة تصل بيف الصميب واإلطار  -3
 أو البرواز . الخارجياإلطار  -4
 وىى تكوف عمى شكل دوائر تخرج منيا أشعة . الخارجيزخرفة اإلطار  -5

 فيإطار الصفحات األولى أو اليامة  فيرسـ الصمباف والبراويز  فيالمخطوطات  فياليوطا بكثرة ويستخدـ فف 
» مقدمة المخطوط  فيتأتى  التيبداية المخطوط، أو زخارؼ الدكة  فيالمخطوط، وزخرفة الحروؼ األولى 

 «.بداية موضوعات المخطوطات كرمز لمسماء فيبكثرة  القبطيالناسخ  استخدميا والتي

 فن اليوطا فياأللوان  ستخداما

 غالبا ما يستخدـ الموف األصفر، واألحمر، واألبيض واألخضر، واألسود.

 .اإلليياألصفر: رمز لمذىب والممؾ ورمز لمنور 
 األحمر: لوف الدـ والفداء والتضحية.
 .46األبيض: ىو لوف الطيارة والنقاء 
 سفر الخروج. فياألخضر : الخير والسالـ كما ورد 

 حمميا السيد المسيح عف البشرية لييب الحياة األبدية. التياألسود: رمز لمخطايا والذنوب 

تمويف اليوتات مف الموف الفاتح إلى الموف القاتـ حتى إذا حدث خطأ يمكف عالجو وىو ما ال  فيوكاف غالبا يبدأ 
 استخدامات، وقد جاءت 47خضر ثـ األحمريمكف تداركو لو بدأنا بالموف القاتـ، فيبدأ الفناف بالموف األصفر ثـ األ

ىذا المخطوط ركيكة وبسيطة وبدائية لمغاية بعيدة عف التعقيد، لـ  فيزخارؼ الدكؾ والصمباف  فيفف اليوطا 
 الكتابة ودوف المجوء إلى التذىيب والزخرفة. فيألواف سوى المداد األحمر واألسود المستخدمة  أييستخدـ فييا 

) لوحة رقـ وحوليا مجموعة مف حروؼ اليوطا المربعة والمستطيمة  48اف مركزية يونانيةفتارة يرسـ مجموعة صمب
) لوحة ، وتارة يرسـ إطار بسيط بداخمو حروؼ اليوطا المستطيمة المتراصة بجوار بعضيا البعض49(13، 12
المستطيمة والمربعة  حولو مجموعة مف زخارؼ حروؼ اليوطا مركزي  التيني، وتارة يرسـ صميب 52(15، 14رقـ 

                                                           
46

، ص 2229،  اآلداب، مخطوط رسالة ماجستير، جامعة اإلسكندرية، كمية القبطيالفف  فيدعاء دمحم بيى الديف، الرمزية وداللتيا  
186 

47
   42، ص 3128، فٓ ا١ٌٛذا، ِطشا١ٔح ٍِٜٛ، اٌطثؼح اٌثا١ٔح، (األٔثا) د٠ّرش٠ٛط  
48

اٌفٓ  فٟفمذ تذأ ذظ٠ٛشٖ  اٌمثطٟاٌفٓ  فٟرٚ األستؼح أرسع اٌّرغا٠ٚح ٘ٛ أتغظ أٔٛاع اٌظٍثاْ ٚأوثش٘ا ش١ًٛػا  ا١ٌٛٔأٟاٌظ١ٍة  

ذظ٠ٛشٖ ػٍٝ شٛا٘ذ اٌمثٛس ٚإٌظة  ٚأرشش األلثاط ِٓ اٌؼالِح ا١ٌٙشٚغ١ٍف١ح اٌؼٕخ، اعرّذٖٚاٌزٜ  ا١ٌّالدِٕٞز اٌمشْ اٌشاتغ  اٌمثطٟ

 اٌجٕائض٠ح
Gabra, G.& Eaton-Krauss, M.,The Treasures Of Coptic Art " in the Coptic museum and churches of 

old Cairo", Cairo, The American University In Cairo Press,p58 
49

 ذظ٠ٛش اٌثاحث١ٓ 
50 

 ذظ٠ٛش اٌثاحث١ٓ
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مجمميا زخارؼ بسيطة بعيدة عف  في، إال أنيا 52(17، 16)لوحة رقـ  T 51مجمميا صميب حرؼ  فيلتكوف 
 القروف األخيرة. فيإتقاف الزخارؼ الذى ساد 

 : فيما يخص زخارف الحروف داخل المخطوطاا ثالث

المخطوطات  فيزخرفة الحروؼ األولى بزخارؼ حيوانية مرتبطة بالزخارؼ اليندسية والنباتية  استخداـشاع بكثرة 
أغمب  فياليامش األيسر ويصاحب ىذا الحرؼ  فيحيث يكوف الحرؼ مكبر 53( 19، 18) لوحة رقـ القبطية 

القرف  فما بيزخرفة ىذا النوع مف ال انتشر، وقد نباتياألحياف منظر لطير أو حيواف يمتيـ حيواف أخر أو فرع 
 54حتى القرف التاسع عشر. الميالديالثامف 

، رسمو عمى شكل طائر ربما نسر لو عيوف واسعة تقميديالفناف حرؼ ألفا بداًل مف كتابتو بشكل  استخدـ فمثالً 
بالموف األسود، يتخمل جسمو مجموعة مف الخطوط المستقيمة بداخميا دوائر حمراء الموف، واألرجل عبارة عف 
شريط زجزاجى أشبو بحرؼ النوف، وتختمف عدد األرجل مف زخرفة ألخرى، وفى بعض األحياف يخرج مف رأسو 

ألخر صور يقبض عمى تمساح مرسـو بصور بدائية جسمو عبارة عف مثمث تخرج زخارؼ نباتية وفى البعض ا
 فيالشكل لطائر النسر الذى عثر عميو  فيوىذه الزخرفة أقرب  55(22) لوحة رقـ منو مجموعة مف الخطوط 

، وفى كل مرة 57، وقد استخدـ الفناف شكل النسر بكثرة لتجسيد حرؼ األلفا56(21) لوحة رقـ  مخطوطات كميا
، 22لوحة رقـ خطوط مستقيمة وأشكاؿ صمباف )  فما بيشكمو باختالؼ الزخرفة داخل الحرؼ  فياوؿ التغيير يح
23 ،24)58. 

، فأف قدرة 59يحاوؿ الفناف تشبيو السيد المسيح بالنسر اً وأبد اً فدائم القبطيالفف  فيوالحقيقة أف لمنسر أىمية كبرى 
مف الشمس يرمز إلى المسيح وصعوده إلى السماء، وخاصة عندما يصور  واالقترابالنسر عمى التحميق عالًيا 

األلفا واألوميجا إشارة أف السيد المسيح ىو البداية والنياية أو تعبيًرا عف الىوت وناسوت السيد  حرفيالنسر بيف 

                                                           
51 

ٚاٌزٜ ٠شِض  Tاإلغش٠م١ح   tavٚ٘ٛ شىً حشف اي  crux commisaط١ٍة اٌمذ٠ظ أٔطْٛ ٠ٚؼشف ب   تاع٠ُؼشف ٘زا اٌظا٠ة 

سؤ٠ا حضل١اي دػاء دمحم تٙٝ  فٟسجحد أْ اٌّغ١ح لذ طٍة ػٍٝ ٘زا اٌظ١ٍة ٚأْ ثّح روش ٌٗ  اٌرٟ ا٢ساءٌٍح١اج األتذ٠ح، ٕٚ٘ان تؼض 

 080، ِشجغ عاتك، ص اٌمثطٟاٌفٓ  فٟاٌذ٠ٓ، اٌشِض٠ح ٚدالٌرٙا 
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 Simaika, M. , Catalogue of the Coptic and Arabic manuscripts in the Museum and Coptic 
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 (12 -11:  32تث 
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النسر إلى  ، ويرمز أيضا62سفر المزامير فييرمز النسر لمتجديد والشباب والحيوية كما ورد  المسيح، وأيضاً 
ة مف كل عاـ يقـو فترة معين فيتذكر أف النسر  التيالمعمودية والخالص والتطيير مف الذنوب طبًقا لؤلسطورة 

ثالث مرات  النقيألقرب نقطة إلى الشمس ليحرؽ ريشو القديـ ثـ ينزؿ ويقـو بغمر نفسو بالماء  اً بالطيراف عالي
، وتطيير 61المعمودية مف خالص وحياة جديدة فيشبابو كما يحدث  واستعادةوبذلؾ يقـو بتجديد نفسو مرة أخرى 

، وأيضا النسر ىو 63واحد مف كتبة اإلنجيل اإلنجيمي، كما أف النسر ىو إشارة إلى القديس يوحنا 62مف الذنوب
والذيف يشيروا إلى األربعة كتبة  64سفر حزقياؿ فيورد ذكرىا  التيواحد مف األربعة حيوانات الغير المتجسدة 

 .      األناجيل

رسـ وجو السيد المسيح حيث صوره بوجو  في(  c)حرؼ السيما أو فيكما استخدـ ناسخ المخطوط الفراغ 
تحيط برأس  التيالحرؼ وكأنيا اليالة  استدارةمستدير وعيوف واسعة ولحية وشعر كثيف أسود الموف مستًغال 

   65(25لوحة رقـ  السيد المسيح، مع إىماؿ الفناف لمنسب التشريحية لموجو )

ويتضح مف زخارؼ المخطوط تخمى الفناف عف قواعد المنظور مع عدـ التعبير عف العمق والتجسيـ والبعد عف 
، إذف الروحيمحاكاة الطبيعة والواقعية بدقة، ربما بيدؼ البحث عف عمق أخر غير العمق المنظور وىو العمق 

  .66أسموب رسميا بالبساطة اتسـفقد 

  الفنان لمترويصة استخدام

نياية الممزمة  ففيأشكاؿ صمباف بسيطة وصغيرة كاف يستخدميا النساخ لضبط توالى مالـز المخطوطة،  ىي
، فكل ممزمتيف  فياألولى وبداية الممزمة الثانية يرسـ  قمة الصفحة نفس الصميب )الترويصة( وىكذا لبقية المالـز

المالـز ليتمكف الناسخ مف جمع ىذه المالـز  لباقيالتراويص متتاليف يكوف ليما ترويصة مختمفة عف بقية 
،  فيمجمد واحد دوف خطأ  فيوتجميدىا   ىينياية الممزمة األولى  فيتوجد  التيأف الترويصة  أيترتيب المالـز

 .68(28، 27، 26)لوحة رقـ  67بداية الممزمة الثانية  فيتوجد  التينفسيا الترويصة 

                                                           
60

 ( 6: 213ِض " )ِثً إٌغش شثاتهاٌزٜ ٠شثغ تاٌخ١ش ػّشن، ف١رجذد " 

61
Mary Magdy Anwar, La Representation de La Représentation de L'aigle Dans L'art Copte, 

International journal of Heritage, Tourism and Hospitality, faculty of tourism and hotels, EL Fayoum. 

University,  vol 11 , February 2017. P 146       

62
 161، مرجع سابق، ص القبطيالفف  فيدعاء دمحم بيى الديف، الرمزية وداللتيا   

63
 216، ص 2675جٛسج ف١شجغْٛ، اٌشِٛص اٌّغ١ح١ح ٚدالٌرٙا، ذشجّح ٠ؼمٛب جشجظ ٔج١ة، اٌما٘شج، ِؼٙذ اٌذساعاخ اٌمثط١ح،  
64

ٚأسجٍٙا أسجً . ٌٚىً ٚاحذ أستؼح أٚجٗ، ٌٚىً ٚاحذ أستؼح أجٕحح. ٌٙا شثٗ إٔغاْ: ظش٘اٚ٘زا ِٕ. ِٚٓ ٚعطٙا شثٗ أستؼح ح١ٛأاخ"  

ٚٚجٛ٘ٙا . إٔغاْ ذحد أجٕحرٙا ػٍٝ جٛأثٙا األستؼح ٚأ٠ذٞ. لائّح، ٚألذاَ أسجٍٙا ومذَ سجً اٌؼجً، ٚتاسلح وّٕظش إٌحاط اٌّظمٛي

أِا شثٗ ٚجٛ٘ٙا فٛجٗ . ذذس ػٕذ ع١ش٘ا، وً ٚاحذ ٠غ١ش إٌٝ جٙح ٚجٙٗ ٌُ. ٚأجٕحرٙا ٌجٛأثٙا األستؼح، ٚأجٕحرٙا ِرظٍح اٌٛاحذ تأخ١ٗ

 (    21- 6: 2حض " / ) إٔغاْ ٚٚجٗ أعذ ١ّ١ٌٍٓ أستؼرٙا، ٚٚجٗ ثٛس ِٓ اٌشّاي ألستؼرٙا، ٚٚجٗ ٔغش ألستؼرٙا 
65

 ذظ٠ٛش اٌثاحث١ٓ 
ت القبطية واإلسالمية بمصر، مرجع سابق، ىبة عبد المحسف عمى دمحم ناجى، التأثيرات الفنية المتبادلة بيف صور المخطوطا 66
 35ص
 9ديمتريوس ) األنبا(، فف اليوتا، مرجع سابق، ص  67
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 الحكم والتذكارات داخل المخطوط استخدام: فيما يخص رابعاا 

كممات يسيرة وتعبر عف  فيذخرت المخطوطات بفنوف كثيرة منيا الزجل لما تحويو مف حكـ ومواعع كبيرة  
 القصصي الشعبيوانتشار الفمكمور  الثقافيذلؾ الزماف وىى أيضا رصد لمحراؾ  فيىمـو الكاتب والناسخ 

 .69بمصرالمسجوع بالمغة العربية بميجتيا العامية 

 72( 29)لوحة رقـ « ورثة المرحـو ميخائيل جرجس» ذكر لوقفية المخطوط والميتـ والمنفق عمى النسخ  -

 وقفًا موبدًا وحبسا مخمدًا عمى بيعت القديس العظيـ  
 أباىور بناحيت سوادة بجبل النحاسة شرقى ناحية المنيا ال تباع
 وال ترىف وال تخرج مف وقفيا بوجو مف وجوه التمف

 وجاء تقديـ ىذه األبصممادية مف ورثا المرحـو ميخائيل جرجس
 عنو ناحيو المنيا الى بيعت القديس ابواىور لوقفيا لمبيعو المذكورة تذكرا
 الى المرحـو ميخائيل الرب االلو يغفر خطاياه بشفاعت العدرى مريـ

 باىور ومصاؼ الشيداء والقديسيف آميفأوالقديس 

 71(32يوحنا منقريوس )لوحة رقـ ذكر وطمبة مف أجل الناسخ  -

 يا قاري الخط اذكر الكاتب مف شأف المسيح والرب
 االلو يعطيؾ عوض ذلؾ بالعيشو الينيو والعمر الفسيح
 والعبد بينما يوحنا منقريوس ال لو معرفو وال عقل يميز
 بو وال لساف فصيح اال االسـ حسف والفعل قبيح

 والقبر مفتوح ونحف الكل فيو نستريح

 72(31الحث عمى عدـ النظر إلى عيوب الناس) لوحة رقـ  -

 يا ناظر لعيوب الناس تصمحيا وعف عيوبؾ انت الغافل       
 مصالحيا وبعد فيانظر عيوبؾ واسعا  الناسي

 تشبو طبيبا يداوى  الناسيذلؾ اصمح عورت 
 الراسيممف بو عمو مف الخاليق وابنو معطب 

                                                                                                                                                        
68

 ذظ٠ٛش اٌثاحث١ٓ 
إسحاؽ إبراىيـ الباجوشى، بيجوؿ أنسى إسحق، القطع الزجمية والتذكارات فى المخطوطات القبطية والعربية : مخطوطات سمالوط  69

 495، ص 2217الفرنسيسكانى،  الثقافي، العدد الثالث، القاىرة، المركز المسيحي يالعربوطحا األعمدة نموذًجا، التراث 
 تصوير الباحثيف 70
 تصوير الباحثيف 71
 تصوير الباحثيف 72
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 73( 32حكمة عف الجاىل ) لوحة رقـ  -

 قاؿ الحكيـ أف نبت الماء عمى غير ارض وطار
 الطير بال جناح ويبيض الغراب ببيض

 مثل التمج والمر والصبر يصير مثل العسل
 اعمـ اف الجاىل يصير حكيمًا.

  74(33لمقديس مارجرجس) لوحة رقـ  الشعبيمديح مف التراث  -

 
 أنا ىو الناقل غبرياؿ . منسوب بمديح بكر نقية    

 بطل . وسابق لو الفضل عميا ومتوسل بشجيع
 فخر الشجعاف . زيف كل القبادوقية. 75قبادوقى

 ممطى مشيور بيف األقراف . منسوب بالنسبة األصمية.
 بى اطموفيروس ايـ ميرديروس . كوكب شارؽ فى الصبحية.

 باشويس بوره جاورجيوس . صاحب عز ونجدة قوية.
 مديح بكر نقية. فيواختـ أقواؿ رتبناىا . 

 يقرأىا . سامح لو كل خطية يحيمسوكل 

 النتائج 

 نشر جديد لمخطوط اإلبصممودية الكييكية.  -

مدائح وحكـ ودعاء لمميتـ بالنسخ وذكر لمناسخ  فما بيأظيرت الدراسة ثراء ىذا المخطوط فيو يجمع   -
 فف اليوطا وزخارؼ الحروؼ األولى. الستخداـومديح لمقديس مارجرجرس، باإلضافة 

 ترديد كممة بسـ هللا. فيأوضحت الدراسة تنوع أساليب البسممة داخل المخطوط، والتأثر بالثقافة اإلسالمية   -

كل  فيالزخرفة بشكل نسر مع تغيير الزخارؼ  فيحرؼ األلفا  الستخداـأوضحت الدراسة تكرار الناسخ   -
النسر بالمعمودية والحياة  ارتباطمرة داخل الحرؼ ليؤكد عمى رمزية ارتباط السيد المسيح بالنسر، وأيضا 

 الجديدة والخالص.

زخارؼ  فيواإلمكانيات المحيطة بو ليا دور ميـ جدا  الفنيأوضحت الدراسة أف لشخصية الناسخ وذوقو  -
الزخارؼ  ازدىارحيث  الميالديالمخطوطات فبالرغـ مف أف ىذا المخطوط يرجع لمقرف التاسع عشر 

                                                           
 تصوير الباحثيف 73
 تصوير الباحثيف 74
75

 تاٌجٙح اٌششل١ح ِٓ ٘ضثح األٔاضٛي وثادٚو١ا ٘ٝ ِغمظ سأط اٌمذ٠ظ جشجظ ذمغ حا١ٌا فٝ ٚعظ ذشو١ا اٌّؼاطشج تّماطؼح ٔٛشٙش 
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والمناظر التصويرية لممخطوطات، إال أف زخارؼ الدكة والصمباف وأيضا زخارؼ الحروؼ األولى جاءت 
كتابة  فيواألحمر المستخدـ  األسودالمداد  استخداـركيكة بدائية خالية مف األلواف والتذىيب فيما عدا 

 المخطوط.

 رسـ النسر ورسـ وجو السيد المسيح. فيالناسخ بالنسب التشريحية والواقعية  اىتماـأظيرت الدراسة عدـ   -

بو ناسخ ىذا المخطوط ىو ذكر اسمو واسـ الميتـ بالمخطوط داخل  ـما قاأوضحت الدراسة أىمية   -
المخطوطات،  باقي فيأوؿ صفحة أو أخر صفحة كما ىو متعارؼ عميو  فيصفحات المخطوط وليس 

 قداف الصفحة األولى واألخيرة مف المخطوط.باسـ الناسخ ومعرفتو بالرغـ مف ف االحتفاظوىو ما أدى إلى 

أوضحت الدراسة تاريخ المخطوط بالرغـ مف عدـ ذكره داخل المخطوط وذلؾ مقارنة بمخطوط أخر  -
إلبصممودية كييكية محفوظ بكنيسة السيدة العذراء األثرية بدير القديس أباىور البيجورى أيضا لمناسخ 

ىػ، والميتـ بنساختو ىو المعمـ 1244لمشيداء/  1545ة بتاريخ يوحنا بف منقريوس بالمغة القبطية والعربي
جرجس غبرياؿ بناحية مموى وقد كتب المخطوط بنفس أسموب المخطوط محل الدراسة مما يؤكد كتابتيما 

 نفس التوقيت. في

 التوصيات

بإنشاء مراكز متخصصة لدراسة المخطوطات القبطية لما تحممو ىذه المخطوطات مف  االىتماـضرورة  -
لدراسة الفنوف القبطية  اً مميز  اً ية وتاريخ األقباط كما تعد نموذجالكثير مف المعمومات عف الحضارة القبط

 عمى مر القروف. 

لحفاظ عمى المخطوطات بإنشاء متاحف متكاممة لممخطوطات القبطية تراعى مقاييس ا االىتماـضرورة  -
 سواء مف الرطوبة أو اإلضاءة المباشرة أو مسببات التموث.

 مجاؿ المخطوطات. فيالمتخصصيف  العمميبالباحثيف والبحث  االىتماـضرورة   -

 بالصيانة الدورية لممخطوطات مف قبل متخصصيف ومرمميف مف كميات اآلثار. االىتماـضرورة   -

 لمخطوط مف حيث درجة الحرارة والرطوبة لمنع انتشار الفطريات أو تآكميا.توفير بيئة مناسبة لمحفاظ عمى ا -

إجراء مزيد مف البحوث لدراسة السمات والخصائص الفنية والجماليػة لصػور المخطوطات القبطية وأيضًا  -
 وعالقتيػا بالفنوف األخرى وتطور زخارؼ المخطوطات عمى مر العصور المتعاقبة.

إجراء مزيد مف البحوث لدراسة ناسخي المخطوطات سواء النساخ المعروفيف أو المحمييف أو مف الرىباف،  -
 نسخ المخطوط خالؿ القروف المختمفة. فيودراسة أساليبيـ الفنية 

العديد مف  فيلتسجيل وتوثيق وتأريخ المخطوطات والقبطيػة المصورة والمحفوظة  قوميإعداد مشروع  -
 بات بمصػر والعػالـ .المتاحف والمكت
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رفع الوعي األثري لدى رجاؿ الديف والكنيسة باألىمية األثرية لممخطوطات القبطية المحفوظة داخل   -
تاحة الفرص لمباحثيف بدراسة ىذه المخطوطات.   الكنائس واألديرة وا 

إنشاء موقع خاص عمى شبكات اإلنترنت وشبكات التواصل اإلجتماعى بمغات متعددة توثق المخطوطات   -
 ف والمكتبات .حااألديرة والكنائس والمت فيالقبطية 

 األشكال والموحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

خشيطح تىضخ يىقغ ( 1)شكم 

 يذافظح انًُيا فيقشيح عىادج 

 انًخطىطاخ فيشكم يىضخ كيفيح سعى صخشفح انيىطا ( 2)شكم 

 

  نذيش انقذيظ أتاهىس انثهجىسي  خاسجييُظش ( 2)نىدح   
 

أيقىَح نهقذيظ أتاهىس ( 1)نىدح  

 انثهجىسي
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( توضح أول صفحة 5لوحة )
 من مخطوط اإلبصممودية

كُيغح انغيذج انؼزساء يٍ انذاخم تذيش انقذيظ ( 3)نىدح 

 أتاهىس انثهجىسي

 انهغح انؼشتيح وانهغح انقثطيح ٍيا تيتىضخ تُىع انكتاتاخ داخم انًخطىط (  6، 5)نىدح 
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تىضخ تُىع أعانية انثغًهح داخم انًخطىط                                 ( 11، 10، 9، 8، 7)نىدح 



 .342- 330(، ص3033 د٠غّثش، )3، اٌؼذد 32اٌّجٍذ (JAAUTH)                              ءسأذا ٚحغٕا 
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وانظهثاٌ داخم انًخطىط                      صخشفح انذكك فيصدشفح انيىطا  اعتخذاوتىضخ تُىع (  17، 16، 15، 14، 13، 12)نىدح 
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 انًخطىط كضخشفح ديىاَيح يغ انضخاسف انُثاتيح فيانذشوف األونً  اعتخذاوتىضخ ( 19،  18)نىدح 

 

شكم نذشف األنفا (  20)نىدح 

يضخشف ػهً شكم َغش  انقثطي

 يقثض تفًه ػهً تًغاح

صخشفح ( 21)نىدح سقى 

دشف األنفا ػهً شكم َغش 

يقثض ػهً تًغاح يٍ 

 "كهيا"يخطىط تًُطقح 

 

 خطىط يغتقيًح وأشكال طهثاٌ ٍيا تيداخم انذشف  تىضخ تثايٍ صخشفح دشفح األنفا(  24، 23، 22)نىدح سقى 
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 فيانفشاؽ  اعتخذاوتىضخ ( 25)  نىدح

 دشف انغيًا نشعى وجه انغيذ انًغيخ

 تذايح طفذاخ انًخطىط  فيأعهىب انتشويظح  اعتخذاوتىضخ (  28،  27، 26)نىدح                       
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ركش نىقفيح انًخطىط وانًهتى وانًُفق ( 29)نىدح 

 «وسحح انًشدىو ييخائيم جشجظ» ػهً انُغخ 

 

 ركش وطهثح يٍ أجم انُاعخ يىدُا يُقشيىط(  30)نىدح 

 انذج ػهً ػذو انُظش إنً ػيىب انُاط( 31)نىدح 
 دكًح ػٍ انجاهم( 32)نىدح 

 نهقذيظ ياسجشجظ انشؼثييذيخ يٍ انتشاث ( 33)نىدح 
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  قائمة المصادر والمراجع

: الكتاب المقدس.  أولا

"، الناسخ النسيشير  مف السنكسار مف شير برميات حتى الثانيطقس "الجزء  93/  122مخطوط  رقـ  :ثانياا 
ـ، محفوظ بكنيسة السيدة العذراء األثرية 1851ش الموافق  1567ميخائيل حنا مف ناحية بنى عبيد ، بتاريخ 

 بدير القديس أباىور البيجورى، قرية سوادة بشرؽ المنيا.   

 : المصادرثالثاا 

ابف كبر )شمس الرياسة أبو البركات(، مصباح الظممة فى إيضاح الخدمة، الجزء األوؿ، مكتبة الكاروز،  -
1972. 

ـ، المواعع واالعتبار بذكر الخطط 1442ىػ / 845المقريزي )تقي الديف أحمد بف عمى المقريزي( ت  -
ثالثة أجزاء، القاىرة، الطبعة واآلثار المعروؼ بالخطط المقريزية، تحقيق دمحم زينيـ ومديحة الشرقاوي، 

 .1998األولى، مكتبة مدبولي، 
 : المراجع العربيةرابعاا 
 .1972السنكسار، جزأف، القاىرة، الطبعة الثالثة، مكتبة المحبة،  -
تحقيق المخطوطات القبطية " مدخل وتعريفات"، المحاضرة األولى، القاىرة،  فيإبراىيـ ساويرس، محاضرات  -

 .2222مركز الدراسات البردية والنقوش، ،
 .2224أثناسيوس )الراىب(، الكنيسة مبناىا ومعناىا، القاىرة، الطبعة األولى، دار نوبار،  -
 .2211القاىرة، الطبعة الثالثة، ) الراىب(، معجـ المصطمحات الكنسية، الجزء األوؿ،  المقاري أثناسيوس  -
المخطوطات القبطية  فيإسحاؽ إبراىيـ الباجوشى،  بيجوؿ أنسى إسحق،  القطع الزجمية والتذكارات  -

، العدد الثالث، القاىرة، المسيحي العربيوالعربية : مخطوطات سمالوط وطحا األعمدة نموذًجا، التراث 
 .2217الفرنسيسكانى،  الثقافيالمركز 

بنى سويف والمنيا وقديسوىا األوائل ) دراسة أثرية  بمحافظتيد دمحم البخشونجى، العمائر الكنائسية أشرؼ سي -
 .2229، الطبعة األولى، اآلدابمعمارية( ، سوىاج، كمية 

ألفريد.ج بتمر، الكنائس القبطية القديمة فى مصر، ترجمة إبراىيـ سالمة إبراىيـ، تقديـ نيافة األنبا  -
 . 1993ء األوؿ، القاىرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، إغريغوريوس، الجز 

 ، دار الطباعة، الفجالة، د.ت.القاىرةإيبارشية المنيا وأبو قرقاص، القديساف أباىور البيجورى وأبافيس،  -
بديع حبيب، الكنائس واألديرة القديمة بالوجو البحري والقاىرة وسيناء، إعداد نيافة األنبا صموئيل )أسقف  -

 .1995القناطر وتوابعيا(، القاىرة، معيد الدراسات القبطية،  شبيف
 تادرس يعقوب ممطى، قاموس المصطمحات الكنسية، مشروع الكنوز القبطية، د.ت. -
تراث األقباط، موسوعة اآلثار والفنوف والعمارة القبطية، الجزء الثالث، القاىرة، الطبعة األولى، مكتبة  -

 2224الرجاء،
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، ندوة اآلثار القبطية، المجمس األعمى لمثقافة، القاىرة، القبطيالفف  فيكاؿ الغير تقميدية جماؿ ىيرمينا، األش -
2222. 

جورج فيرجسوف، الرموز المسيحية وداللتيا، ترجمة يعقوب جرجس نجيب، القاىرة، معيد الدراسات القبطية،  -
1964 

امس، القاىرة، كنيسة مصر، أسبوع القبطيات الخ فيحشمت مسيحة، دراسة مبسطة عف المخطوطات  -
 1995السيدة العذراء روض الفرج، 

ممارساتو" ، اإلسكندرية، بطريركية  –معانيو  –فف اليوطا " أصولو  فيدانياؿ إدوارد ) القس(، مقدمة  -
 .2221األقباط األرثوذوكس، 

 . 2217ديمتريوس )األنبا(، فف اليوتا، مطرانية مموى، الطبعة الثانية،  -
أثار  في"عقد أمالؾ محفوظ بإحدى الكنائس"، القاىرة، دراسات  قبطيشروؽ عاشور، دراسة أثرية لمخطوط  -

 ، د.ت. العربيالوطف 
جامعة عيف شمس،  اآلداب، آثار مصر المسيحية، القاىرة، الطبعة الثانية، كمية الجنديشريف صادؽ  -

2212 . 
 .2224القاىرة، الطبعة األولى، دار القاىرة، ، عربيعبد الستار الحموجى، نحو عمـ مخطوطات  -
 1988عبدالحميـ نور الديف، المغة المصرية القديمة، الطبعة األولى، القاىرة،  -
" البالد  2، ؽ 1945لمبالد المصرية مف عيد قدماء المصرييف إلى سنة  الجغرافي، القاموس رمزي دمحم  -

والفيـو والمنيا، القاىرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب،  الحالية"، الجزء الثالث "مديريات الجيزة وبنى سويف
1994. 

قرقاص، الطبعة  مكاريوس )األنبا(، تعرؼ عمى الكنيسة القبطية األرثوذوكسية، إيبارشية المنيا وأبو -
  2212الثانية،

سالمية ىبة عبد المحسف عمى دمحم ناجى، التأثيرات الفنية المتبادلة بيف صور المخطوطات القبطية واإل -
 2212بمصر " دراسة نقدية مقارنة"، جامعة حمواف، كمية تربية فنية، 

، القاىرة، مكتبة الجزآفشرح طقوس ومعتقدات الكنيسة،  فيالنفيسة  الآللئيوحنا سالمة " القمص" ،  -
 .1999مارجرجس، 

 : الرسائل العمميةاا خامس
ـ 18-13، الدالالت الرمزية والتعبيرية في منمنمات المخطوطات القبطية مف القرف  إيريني إيميا إستفانوس -

 ـ.2216، مخطوط رسالة ماجستير" غير منشور"، جامعة حمواف، كمية التربية الفنية، الفنيكمدخل لمتذوؽ 
ميمية مقارنة " دراسة فنية تح القبطيالتصوير  فيجماؿ ىرمينا بطرس، المناظر الطبيعية والدينية والرمزية  -

 .2212"، مخطوط رسالة دكتوراه، جامعة القاىرة،  كمية اآلثار، واإلسالميالقديـ  المصري بيف الفف 
حسف رفعت حسف بدوى، المواقع األثرية القبطية واإلسالمية بمحافظة المنيا وكيفية تنميتيا سياحيا، مخطوط  -

 . 2225والفنادؽ، رسالة ماجستير" غير منشور"، جامعة المنيا، كمية السياحة 
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، مخطوط رسالة ماجستير، جامعة اإلسكندرية، كمية القبطيالفف  فيدعاء دمحم بيى الديف، الرمزية وداللتيا  -
 .2229،  اآلداب

"غير منشور،  دكتوراهعادؿ فخرى صادؽ، المخطوطات القبطية الورقية بالمكتبة البطريركية، مخطوط رسالة  -
 .1996، معيد الدراسات القبطية، العباسية

عاطف ربيع أبو زيد حسف، تصاوير مخطوط األناجيل األربعة لجرجس بف حنانيا بمكتبة المخطوطات  -
 .2221، اآلداببسويسرا دراسة أثارية فنية، مخطوط رسالة دكتوراه " غير منشور"، جامعة المنيا، كمية 

رية ومعمارية، مخطوط رسالة عماد عادؿ إبراىيـ، مناطق التجمعات الرىبانية بمحافظة المنيا دراسة أث- -
 .2212، اآلدابماجستير، جامعة طنطا، كمية 
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 سابعاا :المقابالت الشخصية

 المنيا.مقابمة مع نيافة األنبا فاـ / أسقف كنائس وسط وشرؽ  -
 مقابمة مع القمص/ ببنوده كاىف بدير القديس أباىور البيجورى  -
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Coptic manuscripts are considered the most important keys to the study of 

Coptic science from all historical, archaeological, artistic and cultural 

aspects. Al-Minya, where this manuscript is a different model from the 

decorative models of manuscripts dating back to the nineteenth century AD, 

and the aim of studying this manuscript is to make an analytical technical 

study of the written, geometric and vegetal decorative elements in the 

manuscript, in addition to an explanation of the uses of yota art within the 

manuscript in the decorations of crosses, benches and marginal decorations. 

And the use of Coptic letters in decorations, documenting the scribe 

interested in the copyist and his name inside the manuscript, and including 

praise for Saint George, to achieve the objectives of the study. The resarch 

described it artistically, and traced the decorative elements, inscriptions, and 

The writings contained on the manuscript under study, analyzing it and 

knowing its purpose, to reach in the end a set of results, including that the 

personality of the scribe, his artistic taste and the surrounding capabilities 

have a very important role in the decoration of manuscripts, despite the fact 

that this manuscript dates back to the nineteenth century AD, where the 

flourishing of decorations and pictorial scenes of manuscripts However, the 

decorations of the bench and crosses, as well as the decorations of the initial 

letters, were rudimentary and devoid of colors and gilding. In addition to a 

set of recommendations, including interest in documenting and dating all 

manuscripts preserved in churches and monasteries and providing an 

appropriate environment to preserve these manuscripts from various factors 

of damage. 

 


