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قواعد وشروط النشر بالمجلة
 -1يكون المحتوى حسب التسلسل يبدأ بملخص ،الكلمات الدالة ،فمقدمة ،ثم موضوع البحث،
والخاتمة ،يليها المراجع ،ثم مالحق الخرائط واألشكال والجداول واللوحات.
 -2يجب في جميع صفحات البحث ترك هامش علوي وسفل )2.5سم) ،وهوامش جانبية
( ،)2.5ويجب الكتابة بين الهوامش دون مسافات في بداية الفقرات ).. (Justified
-3يكتب باستخدام بنط  (Simplified Arabic) 1٤عادي في البحوث باللغة العربية و
) )Time New Romans points Plain- 12في البحوث باللغة األجنبية ،وتكون المسافة
بين األسطر ، (Single Space)،العناوين الثانوية تكتب باستخدام)(Simplified Arabic
بنط  1٤ثقيل في حالة البحوث باللغة العربية و (Time New Romans points,
 Boldface-12),في حالة تقديم البحث باللغة األجنبية مسبوقة باألرقام العربية .
 -٤يجب استخدام مقدار حرف للمسافة بين كلمتين ،مع عدم وضع مسافة قبل الفاصلة أو
النقطة ومراعاة وضع مقدار حرف للمسافة بعد الفاصلة في الجملة ،ووضع مقدار حرفين
للمسافة بعد النقطة بين جملتين .كما يجب عدم ترك أسطر فارغة.
 -5ال تنشر البحوث إال بعد تحكيمها من قبل لجنة تحكيم المجلة .
 -6يسلم البحث ورقي مع أسطوانة مدمجة بها نسخة ًبصيغة Wordو نسخة بصيغة .Pdf
-7للمزيد عن قواعد النشر بالمجلة يرجي االطالع:
http://www.minia.edu.eg/bohothnew/
 -8ترسل جميع األبحاث علي البريد اإللكتروني الخاص بالسيد األستاذ الدكتور /جمال صفوت
سيد حسن المدير التنفيذي للمركز .مدير تحرير المجلة
Email: gamal2013@mu.edu.eg
M: 01200807555
M: 01061872555
األراء الواردة بالبحوث تعرب عن وجهة
نظر أصحابها وال تعرب بالضرورة عن
وجهة نظر اجمللة
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اهليـ ــة اإلدارية للمجل ـ ـ ــة

األستاذ الدكتور  /مصطفى عبد النبي عبد الرحمن
رئيس الجامعة
رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ الدكتور /عصام الدين صادق فرحات
نائب رئيس الجامعة
والمشرف علي قطاع شؤون البيئة وخدمة المجتمع
رئيس التحرير

األستاذ الدكتور /جمال صفوت سيد حسن
أستاذ اآلثار اإلسالمية بكلية اآلداب
المدير التنفيذي للمركز
مدير تحرير المجلة
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هيـة خترير اجمللة
أ.د نجيب قنواتي
أستاذ األثار المصرية القديمة جامعة ماكوراي استراليا
أ.د /حسين محمد علي
أستاذ ترميم األثار كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا
أ.د رجب علي عبد المولي
أستاذ التاريخ الحديث كلية اآلداب  -جامعة المنيا
أ.د هدي محمد عبد المقصود
أستاذ األثار المصرية كلية اآلداب  -جامعة المنيا
أ.د سماح عبد الرحمن محمود
أستاذ األثار اإلسالمية كلية السياحة والفنادق  -جامعة المنيا
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السادة األساتذة احملكمون ألحباث العدد التذكاري حبسب ترتيب األحباث

أ.د /حسان إبراهيم عامر

أستاذ اآلثار اليونانية بكلية اآلثار  -جامعة القاهرة

أ.د /خالد غريب شاهين

أستاذ اآلثار اليونانية بكلية اآلثار  -جامعة القاهرة

أ.د /عزت ذكي قادوس

أستاذ اآلثار اليونانية بكلية اآلداب  -جامعة اإلسكندرية

أ.د /بهبة محمد شاهين

أستاذ اآلثار اليونانية بكلية اآلداب  -جامعة اإلسكندرية

أ.د /حسام الدين المسيري
أ.د /محمد حمزه إسماعيل الحداد
أ.د /جمال صفوت سيد
أ.د /شادية الدسوقي كشك

أستاذ احلضارة واالثار اليونانية بكلية اآلداب  -جامعة اإلسكندرية
أستاذ اآلثار اإلسالمية بكلية اآلثار  -جامعة القاهرة
أستاذ اآلثار اإلسالمية بكلية اآلداب  -جامعة املنيا
أستاذ اآلثار اإلسالمية بكلية اآلثار  -جامعة القاهرة
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فهرس المحتويات
م

اسم البحث

الصفحات

1

المناظر المصورة فوق النقبة الملكية في المعابد البطلمية والرومانية
أ.م.د  /محمد رجب سيد جاد المولي

31-1

2

نشر عمالت سكندرية (محفوظة بالمتحف المصرى بالقاهرة)

٤2 -32

3

د /ريهام حسن عبد العزيز
أفروديت وإقترانها بالمعبودات المصرية خالل العصرين البطلمي والروماني

٤9 -٤3

أ.د /خالد غريب & د /نيفين يحيى & مرام محمد عبد الراضي
٤

5
6

7

8

تصوير معبودات أقاليم المنيا في العصرين البطلمي والروماني علي
العمالت الرومانية
د .محمد فخري عبد الجليل
أثر الخط العربى فى فنون أوروبا فى ضوء األدلة األثرية
أ.د /محمد حمزة إسماعيل الحداد
سالطين سالجقة الروم االعاظم ابناء السلطان كيخسرو الثاني واساليب
حكمهم في ضوء عمالتهم
ا.د /محمد محمود علي الجهيني
المحاريب األثرية الباقية بعمائر األناضول إبان عصر اإلمارات التركمانية
(دراسة في ضوء نماذج مختارة)
أ.د /جمال صفوت سيد
كراسي الوعظ في الجوامع السلطانية

63-50

86-6٤
106-87

155-107

171-156

التي أنشأها السلطان سليمان القانوني بمدينة استانبول
أ.د .محمد حمزة الحداد أ.د .شادية الدسوقي عبدالعزيز
أ.محمد أبوسيف عبدالعظيم خضر
9
10
11

تمثال الحديقة ما بين االبداع والتكامل الفني في الحدائق ذات القيمة التاريخية 19٤-172
فواد بسيوني
أ.د خالد ٔ
تاريــخ الــصمـغ العربي في جنوب الجزيرة العربية "دراسة تاريخية حديثة" 207-195
أ.د .محمد جابر يحيى الخالدي المالكي
سيرة ومسيرة العالم المرحوم أ.د ممدوح درويش مصطفي

Quelques exemples de l’expression « celui dont l’action ne 12
» connaît pas l’échec
Prof .DR/ Wagdy Ramadan

21٤-208
1-6
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skirt

iar
watt

ibt
4

ibA
1

kilt

pagne
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pXrt

bsAw

mstrt

mst

nTrt

ns
Hbs-nTr

HAyt

xn

xbsyt
xsdD
swHt
sxd
sD/sAD
Sndyt
twD
dAiw
dmA
DbA
DH

mnk
SnDty/Sndty
2
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ir snTr n @t-Hr
Dendara,XII,PL.22

aA-n-@r

Nswt-bity

sA-Ra

anx wAs nb HA.f mi Ra Dt.

di.i n.k qnw nbw ; di.i n.k smA.k nbw
3
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sHtp %xmt
Dendara,XV,traduction,OLA,213,PL.LII

sHtp ¤xmt
sHtp @t-Hr

4
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Nswt-bity (Pr-aA )| sA-Ra (Pr-aA)| HqA HqA xAswt sxr sbyw.f

anx wAs nb HA.f mi Ra Dt

saHa sSSt, sxm
Dendara,XV,traduction,OLA,213,PL.LI

sSSt

sxm
sistrum

to shake

[Z]

sSSt

@t-Hr nbt Iwnt nbt sxmw mnit sSSt
sxmw
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sfr

xAx - xx

E80C

ixxw - axx - xx
xAx - s - axx
axx - xAx - sgAt - sfr - sfrr - tStS

E80C

#Ax
E80C
&wtw

E259A
sfr -

s

E279
Olaf E. Kaper
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( @r-bHdty nTr aA nb pt )|

@r-bHdty nTr aA nb pt nb Msn, nb Iwnt xnty nTrw

twA sxm, mnit, sxm
Dendara,XV,traduction,OLA,213,PL.LXXVI
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@r-Hr nbt Iwnt irt-Ra nbt pt Hnwt nTrw nbw

IHy wr sA @r-Hr

xw/xwt

[C163

]

#wyt

#wyt xwt.s nTr aA

#wyt xwt.s nTr aA

#wyt tAwy idbw
8
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pA-dmi / xAdb
Dendara,XV,traduction,OLA,213,PL.LIII

Sn

(@qAt aAt Hnwt stp-sA )|

@r-bHdty nTr aA nb pt

dwA-nTr n Ra-smA-tAwy

Dendara,XV,traduction,OLA,213,PL.CII
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+

+

Mwt + nbwt + mkt
nbwt

+
+ sA [.s]

mwt

sA

mkt
par excellcnce
s

mAi + (w)nm + sby
mAi
(w)nm

w

nm
sby
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fAi ixt
La Porte d’ Isis, PL.50-51

Nswt-bity ( @qA-HqAw, stp-n-PtH )| sA-Ra ( KAysrs )|

iTi sw sbyw it.f

sA anx wAs nb HA [.f mi Ra Dt ]

11
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aAbt
La Porte d’ Isis, PL.52-53

Nswt-bity ( @qA-HqAw, stp-n-PtH )| sA-Ra ( KAysrs, anx Dt )| HqA-HqAw mry nTrw

sA anx wAs nb HA [.f mi Ra Dt ]

sA anx wAs nb HA.f mi Ra Dt

12

)9102( العدد التذكاري

جملة البحوث والدراسات األثرية

rdi TAw n anx
Msxnt
La Porte d’ Isis, PL.59

rdi TAw n anx n Msxnt m Iwnt

di.i n.k anx mn.tw Hr nst.k, nswyt.k m nswt-bity

Nswt-bity nb-tAwy nb irt ixt-nTr //// Nswt-bity ////

13
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La Porte d’ Isis, PL.70

smA-tAwy

| MAat mwt %mA-tAwy

2

| BHdty nb pt, BHdty nTr aA

 |1اإلدفوي سيد السماء ،اإلدفوي اإلله العظيم |2

14

1
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Axt

 تصوير الباحث+ Daumas, F.; Le mammisis de Dendara, PL.XCVI
hmhm

Nswt-bity nb-tAwy ( Pr-aA )| sA-Ra nb-xaw ( Pr-aA )| Hwi xAswt

sA anx wAs nb HA.f mi Ra Dt
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Hnk mnxt

 + Daumas, F.; Le mammisis de Dendara, PL.XCVI bisتصوير الباحث

Sn

|) ( Pr-aA
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Cauville,S.; Dendara,XII,PL.22

Edfou,XIV,PL. DCLXVI
18
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Esna,VII, n°.916

Dendara,XV,traduction,OLA,213,PL.LII

19

العدد التذكاري ()9102

جملة البحوث والدراسات األثرية

Dendara,XV,traduction,OLA,213,PL.LI

21
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Dendara,XV,traduction,OLA,213,PL.LXXVI

21

العدد التذكاري ()9102

جملة البحوث والدراسات األثرية

Dendara,XV,traduction,OLA,213,PL.LIII
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Dendara,XV,traduction,OLA,213,PL.CII
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La Porte d’Isis, Pl. 50
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La Porte d’Isis, Pl. 51

La Porte d’Isis, Pl. 52
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La Porte d’Isis, Pl. 53

La Porte d’Isis, Pl. 59
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La Porte d’Isis, Pl. 70
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Daumas, F.; Le mammisis de Dendara, PL.XCVI

Daumas, F.; Le mammisis de Dendara, PL.XCVI bis
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(1) Hannig, R.; Grosses Handworterbuch Ägyptisch-Deutsch : (2800-950 v. Chr.) ;
die Sprache der Pharaonen (HL1) • Marburger Edition (PDF verision online),p.28
(2) Hannig, R.; Handworterbuch, p.87
(3) Hannig, R.; Handworterbuch, p.195; Meeks, D.; Année Lexicographique Egypte
Ancienne,Tome I,1977,p.83 (n° 77.0854).
(4) Hannig, R.; Handworterbuch, p.255
(5) Hannig, R.; Handworterbuch, p.278
(6) Hannig, R.; Handworterbuch, p.310
(7) Hannig, R.; Handworterbuch, p.381
(8) Hannig, R.; Handworterbuch, p.387; Meeks,D.; Année Lexicographique, I, p.
173 (n° 77.1883) ; Meeks, D.; Notes de lexicographie (§ 5-8) in : BIFAO, 77
(1977), p.83, n° 5.
(9) Hannig, R.; Handworterbuch, p.454; Meeks,D.; Année Lexicographique, I, p.
199 (n° 77.2193).
(10) Hannig, R.; Handworterbuch, p.470
(11) Hannig, R.; Handworterbuch, p.535
(12) Hannig, R.; Handworterbuch, p.558
(13) Hannig, R.; Handworterbuch, p.636
(14) Hannig, R.; Handworterbuch, p.646
(15) Hannig, R.; Handworterbuch, p.670
(16) Hannig, R.; Handworterbuch, p.635
(17) Hannig, R.; Handworterbuch, p.814
(18) Hannig, R.; Handworterbuch, p.858
(19) Hannig, R.; Handworterbuch, p.899; Meeks,D.; Année Lexicographique, I, p.
375-376 (n° 77.4255) ; Wb,IV,522 (2-7).
:  راجع¥ntw وٌذي انكهمت تضاوي فً انقبطٍت
Vycichl, Werner ; Dictionnaire Étymologiqe de La Langue Copte, Leuven, 1984, p.
266.
(20) Hannig, R.; Handworterbuch, p.992
(21) Hannig, R.; Handworterbuch, p.1041
(22) Hannig, R.; Handworterbuch, p.1051
(23) Hannig, R.; Handworterbuch, p.1078 ; Wb,V,560 (l0-11).
(24) Hannig, R.; Handworterbuch, p.1089
(25) Hannig, R.; Handworterbuch, p.362
(26) Hannig, R.; Handworterbuch, p.899 ; Wb,IV,522 (8).
(27) Edfou, XIV, PL.DCLXVI & DCLXVII.
(28) Esna, VII, n°. 570 & n°.619
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- Goyon , J-C ., Le Rituel du sHtp ¤xmt au changement de cycle annuel, Bde,141,
2006.
(30) Lise Manniche, Music and Musicians in Ancient Egypt,P.152
(31) Daumas, F. ; Les objets sacrés de la déesse Hathor à Dendara in :RdÉ,22
(1970), P.72-73.nº.2
(32) Dendara,I,Pls. LI; LV; LXII; VII,Pls. DCXVII ; DCXIX ; DCXXII.
(33) Dendara,IX,31(9) ; Cauville, S. ; Hathor en tous ses noms, in :BIFAO, 115,
2015, p.61
(34) Cauville, S., Le fonds hiéroglyphique au temps de Cléopâtre, Cybèle, Paris,
2001, p.77 ; Leitz, Chr., Quellentexte zur ägyptischen Religion I, Münster 2004, p.
160 ;
Kurth, D., A Ptolemaic Sign-List: Hieroglyphs Used in the Temples of the GraecoRoman Period of Egypt and their Meanings, Hützel, 2010, p.66, n°. 92
(35) Daumas, F. et.al., Valeurs phonétiques des signes hiéroglyphiques, Vol. I, p.
243
(36) Kurth, D., A Ptolemaic Sign-List; p.66, n°. 93
(37) Daumas, F. et.al., Valeurs phonétiques ; Vol. I, p. 243
(38) LGG, V, p.629
#Ax
(39) Quaegebeur, Jan ; Le Dieu égyptien Shaï dans la religion et l’onomastique,
OLA,2, Leuven, 1975, , p.145
(40) Olaf E. Kaper, the Egyptian god Tutu A Study of the Sphinx-god and Master
of Demons with a Corpus of Monuments, OLA, 119,Leuven, 2003, p.41
(41) Serge Sauneron, Esna, VIII, L’écriture figurative dans les textes d’Esna,
IFAO, Le Caire, 1982, p.136, n°. 113 ; Wb, IV, 115(12).
sfr
s
(42) Serge Sauneron, Remarques de philologie et d’étymologie (§ 26-35),
in :BIFAO,62, 1964, p.16 ; LGG, VI, 301-302.
(43) Olaf E. Kaper, the Egyptian god Tutu, p.118-119.
Nicolas Wyatt, Grasping the Griffin: Identifying and Characterizing the Griffin in
Egyptian and West Semitic Tradition, in: Journal of Ancient Egyptian
Interconnections, Vol. 1:1, 2009, p.29–39 available at :
http://jaei.library.arizona.edu ; I. Flagge, Untersuchungen zur Bedeutung des
Greifen ,1975; L.D. Morenz, “Der Greif als Vergeiter aUes Irdischen - Textvariante
und bildliche Vorlaufer einer Geschichte aus dem Mythos vom Sonnenauge”,
Enchoria 24 (1997/8), p.38-42 ; J. Baines, “Contexts of Fate: Literature and
Practical Religion”, in: C. Eyre e.a. (eds.), The Unbroken Reed, Studies in the
Culture and Heritage of Ancient Egypt in Honour of A.F. Shore, London 1994,
p.35-52
(44) Quaegebeur, Jan ; Le Dieu égyptien Shaï, p.145
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 بحث ضمه أعمال انمؤتمز،بمعبذ دوذرة دراصت تصوٌزٌت
 انزمز انحتحوري انمقذس:محمذ رجب صٍذ
ً "انكهمت وانصورة فً انحضاراث انقذٌمت" ف: بعىوان،انذونً انخامش نمزكز انذراصاث انبزدٌت وانىقوط
.465-449  ص،  و2114  مارس31  انى29 انفتزة مه
(50) Wilson, P., a Ptolemaic lexikon, p.961 ; Wb, IV,339(16)-340 (6)
mki - sA - xwy - nxw - nD
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(51) Wilson, P., a Ptolemaic lexikon, p.661 ; Wb, III, 123(2) ; Edfou, IV,58(8);
VII,22(7) VIII,110(3).
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und Übungsstücken, Backe-Verlag, Hützel, 2007, p.201 ; Sauneron, S., Esna, VIII,
134, n°.104.
(53) Cauville, S. ; La Porte d’Isis, IFAO, Le Caire, 1999, p.44(13).
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Cauville, S.
- Cauville, S.; Dendara, IV, traduction, OLA, 88, Leuven, 1999, p.150-184.

- LGG, III, p. 437-438 ; M.Th .Derchain-Urtel., "Meskhent", in: LÄ, IV, col.107.
(55) Cauville, S. ; La Porte d’Isis, 50(4)
(56) Cauville, S. ; La Porte d’Isis, 51(6)
31

العدد التذكاري ()9102

جملة البحوث والدراسات األثرية

نشر عمالت سكندرية (محفوظة بالمتحف المصرى بالقاهرة)
د /ريهام حسن عبد العزيز
مدرس بكلية اآلداب  -جامعة عين شمس  -مصر

تمهيد
تميزت العملة السكندرية عن غيرها من العمالت المضروبة في الواليات األخرى من العالم
الروماني ،ليس فقط النها عملة إعتيادية ال يتم تداولها أال فى مصر فقط بل النها تميزت بالفئات
المختلفة خاصة فى معدنى البيللون والبرونز ،كما أنها أحتوت على كم هائل من الطرز الفنية التى
ميزتها عن غيرها من الواليات الرومانية األخرى.
هدف الدراسة
يهدف البحث الى دراسة مجموعة من العمالت تتكون من  5قطع نقدية من البللون ترجع للعصر
السكندرى (عصر االمبراطور نيرون) محفوظة فى مخازن المتحف المصرى تحت رقم .SR.2695
يهدف البحث الى دراسة ما يمكن دراسته من تلك المجموعة التى لم تنشر من قبل والمحفوظة حاليا فى
مخازن المتحف المصرى بالتحرير ،يقدم البحث دراسة وصفية تحليلية لهذه القطع تشمل رقم العملة
فى سجل المتحف وقطرها مع تقديم شرح مفصل للموضوعات المصورة على وجه وظهر العملة و
تأريخ كل قطعة من خالل مقارنتها بعمالت أخرى مشابهه.
تم العثور على المجم وعة فى منطقة منشأة سوهاج إحدى المدن اليونانية التى إزدهرت فى العصر
البطلمى وكان يطلق عليها  Ptolemais Hermiouكما ذكرها سترابون فى كتاباته.
و المنطقة تعد من المناطق الثرية التى عثر فيها على مجموعة ضخمة من العمالت سواء تم نشرها أو
ال تزال قيد الدراسة .ففى عام  5235تم نشر مجموعة ضخمة من القطع ترجع للمنطقة تبلغ حوالى
 5322من الفضة والنحاس  ،قطعة واحدة تنتمى للعام الثانى من حكم فاسبسيان والباقى يرجع لعصر
نيرون وبخاصة فيما بين عامى  52-55م.5
مجموعة أخرى تم نشرها تنتمى لنفس المنطقة وهى مجموعة مكونة من  503قطعة نقدية تم العثور
عليها فى حفائر منزل فى المنشأة  ،المجموعة جاءت إلى المتحف المصرى فى الرابع من يناير عام
 5291وتم تسجيلها تحت رقم 3. 305 ،5291\4\4المجموعة كلها من فئة التترادراخمة بالحجم
المعتاد من البللون وهى تنمى للعصور من كلوديوس ( )42/43إلى انتونينوس بيوس ()550/542
وعمالت نيرون تمثل حوالى  %95من المجموعة وعمالت هادريان حوالى .%54
أما إذا انتقلنا الى المجموعة قيد الدراسة فى عبارة عن  5قطع نقدية من البللون تتراوح أقطارها ما بين
51إلى  33مم .العمالت بشكل عام فى حالة سيئة للغاية فهم مطموسى المعالم تم تحديد طرزهم كما
انها تخلو من الكتابات .
التعريف بمكان العثور.............
قبل الحديث عن القطع قيد الدراسة أود االشارة إلى منطقة العثور وهى المنشأة أو منشأة سوهاج والتى
عرفت بإسم  Ptolemais Hermiouأحدى المدن اليونانية فى مصر العليا و التى أعاد إستخدامها
23

)

العدد التذكاري ()9102

جملة البحوث والدراسات األثرية

بطليموس األول  ،2فهى إحدى المدن اليونانية الثالث الكبرى التى أعيد إكتشافها مرة أخرى فى
العصر الهللينستى  ،بداية من نقراطيس فى الدلتا ،واالسكندرية أكبر المدن التى أقامها االسكندر
وأخيرا  Ptolemaisفى جنوب مصر.4
تقع المنشأة على الجانب الغربى من النيل مابين جرجا وسوهاج وهى حاليا مركز ومدينة المنشأة
بمحافظة سوهاج بمصر.
وتعتبر  πτολεμαις Ερμιουعاصمة إقليم  Thinitesفى العصر الفرعونى 5،والمنطقة لم تلقى
9
اهتماما سوى فى القرن االخير القى االهتمام بمحاجر جبل طوخ يبعد حوالى 50كم من المنشاة.
وتعتبر  Ptolemaisمن اكبر المدن فى مصر العليا حيث يضاهى سترابون 7اتساعها بممفيس ذاتها
المدينة الثانية فى مصر.
῎επειτα
Πτολεμαϊκὴ πόλις, μεγίστη τῶν ἐν τῇ Θηβαΐδι καὶ οὐκ ἐλάττων
Μέμφεως, ἔχουσα καὶ σύστημα πολιτικὸν ἐν τῷ ἑλληνικῷ τρόπῳ.
(تم تأتى بطلمية أكبر المدن فى طيبة وليست أصغر من ممفيس وبها تجمع لالدارة الهللينية ( .

1

من أشهر االلهة فى المنطقة هو ديونيسوس وزيوس وإيزيس ,ولقد تم ذكر العديد من اسماء المعبودات
فى المنطقة حيث ظهرت عبادة االلهة آريس  Aresوربما ذلك الن اريس هو االلهة اليونانى المقابل
2
لالله  Onurisوالذى يعتبر االلهة الرسمى القليم . Thinites
ومن اشهر المعبودات أيضا فى المنطقة هو هيراكليس والذى من اسماءه Hermias,
 Hermonولكن ليس مؤكدا أن تسمية االقليم سميت على هذا االسم .
ولقد كان المعبود الرئيسى فيها كان التمساح حتى ان بعض العمالت التى ترجع لتللك المنطقة صور
50
عليها التمساح.
استخدم بطليموس االول تلك المدينة كمستوطنة للمقدونيين واالغريق .اال انه مع كبر حجمها كما اشار
سترابون اتسعت رقعتها حتى مجئ أغسطس وكنتيجة للعدد الكبير للمستوطنين من االغريق
والمقدونين والذى جأـوا بعقائدهم وعباداتهم ومع أختالفها وتنوعها أصبحت تللك المنطقة من مواطن
القوى البطلمية فى مصر العليا.
القطع قيد الدراسة عبارة عن خمس قطع نقدية ترجع الى عصر نيرون وهى تتشابه مع معظم
العمالت التى عثر عليها فى ذات المنطقة  ،وقد تم االستعانة بأهم كتالوجات العملة السكندرية كما
سيأتى ذكرها فى موقعها لوصف وتأريخ القطع .
القطع قيد الدراسة.............
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القطعة األولى
رقم السجل:
1/1/67.3D
94م95-.م( .العام الحادى عشر)
التاريخ التقريبى:
 1جرام
الوزن:
30مم
القطر:
تترادراخمة
الفئة:
بللون
المادة:
وجه العملة :رأس االمبراطور نيرون المكللة تتجه إلى اليمين،أحد
أطراف االكليل تنسدل خلف الراس بشكل مستقيم،الرقبة طويلة  ،ال
تظهر اى من الكتابات
ظهر العملة :يظهر االله سرابيس يتجه برأسه الى اليمين Obv.
يرتدى modiusويظهر امامه التاريخ  = LIAالعام الحادى عشر .

Rev.
للمقارنة:
Milne 226-227; Köln 170, RPC 5279,5281,
Datt. 253, BMC 157-158
القطعة الثانية:
رقم السجل:
1/1/67.3J
العام الحادى عشر
التاريخ التقريبى:
7.7
وزن:
30مم
القطر:
تترادراخمة
فئة:
بللون
المادة:
الوصف السابق بدون أى كتابات أو تاريخ
Obv.

Rev.
24

)

العدد التذكاري ()9102

جملة البحوث والدراسات األثرية

القطعة الثالثة
رقم السجل
1/1/67.3C
العام الحادى عشر م
التاريخ التقريبى
1جرام
الوزن
30مم
القطر
تترادراخمة
الفئة
بللون
المادة
وجه العملة راس نيرون تتجه الى اليمين،يرتدى التاج المشع
وااليجس.
ظهر العملة  :النسر يتجه الى اليسار  ،منخفض االجنحة ،وتظهر Obv.
خلفه سعفه النخيل واألرجل اليمنى تتقدم عن اليسرى وامامه التأريخ
( LIAالعام الحادى عشر)
للمقارنة:
Milne 228-235, Köln 1.163,167 , RPC 5283-5284,
Datt. 270-271 , BMC165-167

Rev..
القطعة الرابعة
رقم السجل:
1/1/67.3L
95م99 -.م( .العام الثانى عشر)
التاريخ التقريبى:
1جرام
الوزن:
30مم
القطر
تترادرخمة
الفئة
بللون
المادة
وجه العملة :رأس االمبراطور نيرون المكللة تتجه إلى اليمين،أحد
أطراف االكليل تنسدل خلف الراس بشكل مستقيم ،ال تظهر اى من Obv.
الكتابات
ظهر العملة : :رأس االسكندرية تتجه الى اليمين ترتدى غطاء راس
الفيل وال يظهر عليها أى من النقوش أو الكتابات
للمقارنة:
Milne 238-245, RPC 5289, Köln 172-174,Dattari
204,
BMC 163-164,

القطعة الخامسة
25
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رقم السجل
1/1/67.3B
99م97-.م .العام الثالث عشر
التاريخ التقريبى
 1جرام
الوزن
30مم
القطر
تترادراخمة
الفئة
بللون
المادة
وجه العملة :راس نيرون تتجه الى اليمين
ظهر العملة :رأس االله ابوللو تتجه لليمين  ، ،وتظهر النقطة
المركزية أسفل الراس .نقش التاريخ أمام الرأس LIΓ

Obv.

للمقارنة:
Milne 272,RPC 5302, Köln 176, Datt. 208, BMC
144

Rev.
الدراسة التحليلية للقطع النقدية:
ال تتمتع عملة نيرون بأهمية فريدة فقط باعتبارها واحدة من أكثر األنظمة النقدية اكتماالً في العصور
ً
مجاال ثريًا من االهتمام بعالم العمالت.
القديمة  ،ولكنها توفر
اعتلى نيرون عرش اإلمبراطورية الرومانية عقب وفاة كلوديوس (91-54م) فهو يعتبر أخر افراد
االسرة اليوليو كالودية
ويعتبر عصر نيرون من الفترات المتميزة فى دراسة العملة الرومانية بشكل عام والسكندرية بشكل
خاص فلقد كان له دورا كبيرا ليس فقط على الصعيد االقتصادى واإلضافات النقدية التى اضافها
للعملة بل النه ايضا على صعيد الخصائص الفنية للعملة وضع قدم النقود السكندرية خاصة  ،بمعدنيها
البيللون والبرونز ،على أول الطريق نحو التجدد والتنوع .فقد حدثت قفزة هائلة فى اختيار الطرز،
والسيما من حيث إثرائها بآلهة جديدة لم يسبق لها أن صورت من قبل .
ينقسم سك العملة فى عصر نيرون الى فترتين محددتين بوضوح األولى من 45م36-م أما الفترة
الثانية من35م36-م ولقد تم تقسيم العملة الى فترتين نظرا الن السمات المميزة بوضوح لكل فترة
يمكن رصدها بدقة من حيث أسلوب القطع النقدية ووزنها وكذلك فيما يتعلق بظهور أنماط ظهر محددة
وفضية ،
تتكون القطع النقدية الخاصة بالفترة االولى (45م36-م) بصورة أساسية من قطع ذهبية
تظهر صورة االمبراطور الموجودة على وجه العملة كونه شابا يافعا فى السابعة عشر من عمره بدون
التاج أو اكليل الغار ،أما ظهر العملة فقد تنوعت االنماط المصورة والنقوش الموجودة عليها. 55
ولعل أهم المميزة لعمالت تلك الفترة أن وزنها يقارب وزن تلك القطع النقدية التى تم سكها فى عهد كال
من تيبيريوس وكالوديوس  ،هناك غياب تام لألنماط التى تحمل أية أشارات تاريخية  ،االسلوب الفنى
التى صورت به االلهة على ظهر العملة ذو مستوى متدنى فنيا يفتقد لالناقة والسالسة فى التصوير،
واخيرا يظهر على العملة صيغة  EX.S.C.على كل القطع الخاصة بتلك الفترة وهى إختصار EX
) S(enatus) C(onsultoأى تم سكها (بواسطة سلطة السناتوس) ولعل تلك الصيغة على العملة
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الذهبية والفضية أسفرت عن الكثير من الجدل نستطيع أن نخلص منه الى انه أبان الفترة االولى من
حكم نيرون (54م 92-م) عمد نيرون الى التنازل عن حقه فى إصدار الذهب والفضة وهو الذى كان
إمتيازا أمبراطوريا ً منذ إصالح النظام النقدى الذى قام به أوغسطس عام( 55ق.م ).وسمح لمجلس
53
السناتوس وحده دون غيره حق سك العملة .
ولعل هذا االجراء ربما ال يتناسب مع السلطة المستبدة التى طالما تنسب إلى نيرون ولكنها تعتبر من
الفترات النادرة التى هدأت فيها حدة ميل االمبراطور لالستئثار وحده بالسلطة ليتبعها الفترة الثانية(من
عام 35م حتى 36م) والتى تتسم بالعنف ولقد وضع فيها نيرون نصب عينيه أن يسحق سلطة
السيناتوس سحقا تحت سياسة قوامها االنفراد بالسلطة مما أسهم فى االسراع بالحروب االهلية التى
اندلعت فيما بعد بين عامى 91م 92-.م .ولقد اختلفت تلك الفترة عن سابقتها فى عدة نقاط أهمها هى
سلطة السن اتوس فى سك العمالت الذهبية والفضية  ،طرق التأريخ المختلفة  ،ألقاب نيرون التى وردت
على القطع النقدية  ،االوزان المختلفة للفئات النقدية للعملة الرومانية باالضافة الى بعض العناصر التى
52
تضمنها الطرز الفنية المستخدمة والتى لم تظهر فى الفترات السابقة.
ولقد اعتادت دار سك اإلسكندرية بشكل عام أن تستقى من دور السك الرومانية جانبا ً ال بأس به من
موضوعاتها ،لكن يبدو أن العكس هو الذى حدث فى هذا العهد ،ذلك أن إصدارات نيرون الرومانية
كافة حملت طرزا ً تكاد تكون مشابهة لما ورد على اإلصدارات السكندرية ،لكنها تؤرخ بعد اإلنتاج
ى ،وليس قبله .بمعنى آخر لم يكن هناك مجال أمام دار سك اإلسكندرية كى تقتبس أفكارا ً من
السكندر ّ
دور السك الرومانية؛ ألن دار سك اإلسكندرية هى األسبق هذه المرة فى إنتاجها.
أما اذا انتقلنا الى العملة السكندرية فى عهد نيرون والتى تنتمى لها القطع -قيد البحث -فكما سبق ذكره
فالقطع عبارة عن  5قطع من البللون تتراوح أقطارها ما بين  51إلى 33مم.
ولقد تنوعت الفترات التى تنتمى لها القطع فالقطعة االولى والثانية تنتمى للعام العاشر من حكم نيرون
ثم القطعة الثالثة ترجع للعام الحادى عشر  ،القطعة الرابعة ترجع للعام الثانى عشر  ،واخيرا القطعة
الخامسة تنتمى للعام الثالث عشر من حكم نيرون.
وهناك بعض الدراسات التى قامت بتقسيم العمالت البللون فى عهد نيرون من حيث وجه العملة إلى
54
تسع مجموعات مع تصنيف الظهر الى سنوات الحكم .
القطعتين االولى والثانية تنتميان للعام الحادى عشر أى (94م95 -.م ).وهما عبارة عن تترادراخمة
من البللون  ،يأتى على الوجه االمبراطور نيرون يتجه برأسه الى اليمين مكلال بإكليل الغار وتنسدل
اطراف االكليل خلف الرأس ،الكتابات مطموسة بشكل كامل ولكن اذا اتبعنا التصنيف سالف الذكر فإن
القطع تنتمى للمجموعة  Eو Gوالتى ورد ذكر أهم النقوش التى تظهر على عمالت تلك الفترة أال
وهى:55
ΝΕΡΩΚΛΑΥΚΑΙCCEBΓΕΡ
()59
)()()()()(
ترجمتها :نيرون كلوديوس القيصر األوغسطس قاهر الـﭽرمان
يعتبر العام العاشر بداية ظهور االلهة السكندرية والمصرية على عملة نيرون ،فقد تم تصوير
اإلله نيلوس 57ألول مرة على التترادراخمة فى العام العاشر من حكم نيرون بعد أن كان يصور على
البرونز فقط  .وقد يعد انتقال نيلوس من البرونز إلى البيللون ،سبيالً من سبل الدعاية األكثر له،
واالهتمام األكبر به ،وقد حدث التطور نفسه فيما يختص بإالله سيرابيس ،حيث تم تصويره منذ العام
العاشر أيضا ً على البيللون؛ لينتقل بذلك من مرحلة البرونز إلى مرحلة أخرى أكثر أهمية . 18
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في العام العاشر من حكم نيرون كانت االستعدادات للحملة العسكرية على أثيوبيا وبدأت القوات بالفعل
تتركز في اإلسكندرية  ،52مما كان السبب وراء إنتاج التترادراخمة من البيللون أكثر من ضعف ما كان
عليه في أي عام سابق االمر الذى أدى معه إلى ظهور الطرازين الجديدين.
النقوش على القطعتين مطموسة تماما فيما عدا القطعة االولى يظهر على ظهر العملة التأريخ أمام وجه
سرابيس والذى ال يتضح بشكل دقيق هل ما يظهر فى طرف القطعة النقدية هى Α
وبالتالى يكون التأريخ  LIAأى العام الحادى عشر أو أن ما يظهر على الطرف من أثار طمس الطبقة
السطحية وبالتالى يكون التاريخ  LIأى العام العاشر من حكم نيرون  .وسواء هذا أو ذاك فالطراز لم
يتغير منذ ظهوره فى العام العشر ظل بنفس الطراز والنقش والفئة النقدية وهى التترادراخمة .
القطعة الثالثة تصور على الوجه رأس االمبراطور نيرون تتجه الى اليمين ،يرتدى التاج المشع
( (Corona Radiataوااليجس(، )Aegisوالذى لطالما ظهر بهم االمبراطور نيرون حيث التاج
المشع للتشبه باإلله سول  solإله الشمس و درع زيوس اللقاء الرعب الدائم فى نفوس أعداءه 30 .أما
الظهر يصور النسر خافضا جناحيه يتجه الى اليسار وتظهر خلفه سعفه النخيل والتظهر أى من
النقوش أو الكتابات فيما عدا النقطة المركزية تظهر بشكل بسيط .
فى العام الحادي عشر الوضع السياسي كان قد أخذ منعطفا ً خطيرا ً حيث تم إحياء الخالف القديم بين
اإلغريق واليهود في اإلسكندرية  ،لذلك كانت هناك حاجة لمزيد من القوات للحفاظ على السالم ولذلك
ً
إكليال أو
تم تمييز النوع الجديد من النسر وهو النسر الروماني  Aquilaحتى عندما يحمل النسر
سعفة نخيل  ،فهو دائ ًما عسكري  ،على عكس نسر البطالمة  ،الذي ليس له طابع عسكري .وكان عادة
35
ما يظهر النقش خلفه ) ΑΥΤΟΚΡΑ(τωρبمعنى  :الحاكم المطلق

النسر الرومانى يظهر أمامه التأريخ وخلفه النقش وسعفه النخيل

33

القطعة الرابعة ترجع للعام الثانى عشر من حكم نيرون 34م33-.م .حيث
تصور على الوجه االمبراطور نيرون يرتدى التاج المشع وال يظهر على القطعة سوى مالمح نيرون
فقط  ،حيث ال تحتوى على اى من النقوش أو الكتابات .
ظهر العملة يصور تجسيد االسكندرية تتجه إلى اليمين وترتدى غطاء رأس الفيل وأمامها التاريخ
وايضا ال تظهر أى من النقوش أو الكتابات ,ولكن من خالل المقارنات بمثيالتها نستطيع استنتاج
التاريخ المطموس والمفترض أنه  LIBأى العام الثانى عشر من حكم االمبراطور نيرون.
منذ العام الثامن من حكم نيرون (93-95م) ظهر على النقود السكندرية ألول مرة تشخيص مدينة
اإلسكندرية  ،32وذلك كرد فعل تلقائى إلحداث نوع من التوازن بين اختيار الطرز.
فمثلما تم تصوير مدينة روما كان البد من الدعاية أيضا ً لمدينة اإلسكندرية .وهكذا ينحصر غرض
اإلصدار فى فكرة الدعاية للمدن  ،أما ظهور غطاء رأس الفيل فلقد كان نيرون يستعد للحملة ضد
أثيوبيا مما كان سببا رئيسيا فى ظهور هذا الطراز.34
القطعة الخامسة ترجع للعام الثالث عشر من حكم نيرون 33م36-.م .الوجــه يصور نيرون بالتاج
المشع متجه الى اليمين معظم المعالم مطموسة ولكن من خالل المقارنات نستطيع استنتاج أنه يرتدى
. Aegisأما الظهر فيصور االله أبوللو وال يظهر من التفاصيل سوى النقطة المركزية ، 35التاريخ
مطموس ولكن المقارنات تؤكد لنا إنه يرجع إلى العام الثالث عشر .LIΓ
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أقدم نيرون على زيارة بالد اليونان حوالى عام 99م؛ كى يشارك فى األلعاب اليونانية هناك فعبر إلى
بالد اليونان ليس من أجل األهداف التى ذهب إليها أسالفه ،مثل أوغسطس ،بل بغرض قيادة العربات،
واللعب على القيثارة وقد مكث نيرون أكثر من عام هناك ،شارك خاللها فى جميع المسابقات ،و يأتى
تصوير أپوللو البيثى ،26تعبيرا ً عن األلعاب البيثية ( )المقامة فى مدينة دلفى تكريما ً لإلله
أپوللو .وباإلضافة إلى أن هناك طراز آخر يعبر عن مشاركة نيرون فى األلعاب األكتية (،)
التى كان أوغسطس قد أسسها على شرف أپوللو عقب انتصاره فى موقعة أكتيوم .وقد تم التعبير عن هذه
األلعاب من خالل تصوير اإلله أپوللو األكتى.
وأخيرا...........
يمكن القول انه من خالل الخصائص الفنية لعمالت نيرون إنه قد وضع قدم النقود السكندرية ،على أول
الطريق نحو التجدد والتنوع .فقد حدثت قفزة هائلة فى اختيار الطرز ،والسيما من حيث إثرائها بآلهة
جديدة كما يتضح من العمالت الملحقة بالبحث على سبيل المقارنة.

نيــــــــــرون واالله ســـــــــــرابيسMilne,226

نيــــــــــرون واالله ســـــــــــرابيسMilne,226,1
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نيــــــــــرون والنسر الرومانىMilne, 228

نيــــــــــرون والنسر الرومانىMilne, 237.1

نيــــــــــرون وتجسيد اسكندريةMilne, 238
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( )

أفروديت وإقترانها بالمعبودات المصرية خالل العصرين البطلمي والروماني *
أ.د /خالد غريب شاهين & د /نيفين يحيى & مرام محمد عبد الراضي أبو الحسن
ملخص البحث :

تحاول الباحثة من خالل هذا البحث إلقاء الضوء على بداية تواجد عبادة الربة أفروديت في مصر،
وإبراز التأثير المصري على عبادتها وأهميتها ،والتعرف على طريقة تعامل المصريين القدماء مع هذه
المعبودة اليونانية ،وإبراز التأثير المصري على تصوير أفروديت في العصرين البطلمي والروماني
من خالل اقترانها مع الربتين " حتحور" و" إيزيس" .
الكلمات الدالة  :أفروديت  -إيزيس  -حتحور  -العصرين البطلمي والروماني.
مقدمة :
إقتران أفروديت مع المعبودات المصرية جاء كنتيجة طبيعية لتركيب المجتمع آنذاك  ،والتزاوج
واإلختالط بين اإلغريق والمصريين  ،لكنهم لم يكونوا الوحيدين الذين ساهموا في تشكيل الحياة الدينية
في مصر اليونانية والرومانية ،وإنما كانت توجد أعراق أخرى بين سكان وادي النيل مثل اليهود،
والفرس والساميين ،والكاريين( ، )1مما جعل الحياة الدينية في مصر في تلك الفترة متشعبة ومتداخلة
نتيجة تداخل الجنسيات الكثيرة التي جاءت إلى مصر بأربابها ومعتقداتها  ،ومن ثم أخذوا يربطون بينها
وبين الم عبودات والمعتقدات المصرية  ،فال شك في أن اإلغريق كانوا ينظرون إلى المعبودات
والمعتقدات المصرية بكثير من اإلحترام والتبجيل ،بل وشبهوا معبوداتهم اإلغريقية بالمعبودات
المصرية ويمكن القول أنه في أحيان كثيرة قد قدس بعضهم المعبودات المصرية نفسها  ،فقد وجد نص
ألحد اليونانيين يستغيث بأوزوريس قائالً  " :أنا سبارتاكوس ابن فايدروس  ،جئت ألبيدوس  ،أغثني
()2
يا أوزوريس "
ولكن تصوير أفروديت في هذا الوقت كان متأثرا ً بالمعبودة الفينيقية " عشتار" وقد ُكشف عن عدد
من األدلة األثرية في نقراطيس ترجع للقرنين السادس والخامس قبل الميالد تؤكد الجمع بين عشتار
وأفروديت في تلك الفترة المبكرة ( ، )3حيث تواجد الفينيقيين في نقراطيس منذ القرن السابع قبل الميالد
عثر على الكثير من الفخار الذي أُطلق عليه " الفينيقي – اليوناني " مما يشير إلى إنه كان
 ،وقد ُ
()4
بينهم نشاط تجاري خالل تلك الفترة وهو ما جعلهم يتأثرون بهم .
وقد قدس اليونانين األرباب المصرية  ،ولكنهم أطلقوا عليها أسماء المعبودات التي كانت تقابلها
لديهم ووضح ذلك في سجالت البردي من العصر اليوناني ،حيث كان يتم ذكر األرباب المصرية
الكبرى التي كانت لها وظائف مهمة ولكن تحت مسميات يونانية  ،فأصبح حورس بالنسبة للمستوطنين
اليونان " أبوللو"  ،وتحوت هو "هرمس"  ،وآمون هو "زيوس"  ،وحتحور هي " أفروديت "  ،وهكذا
 ، ....ويؤكد التماثل الذي حدث بين حتحور وأفروديت خطاب يرجع تاريخه إلى عام  257ق  .م  ،إلى
وزير المالية ذُكر فيه  " :كهنة أفروديت التي هي حتحور يسألون إمدادهم بشجر المر ألجل التحنيط
" (. )5
وكما جمع اإلغريق بين أفروديت وعشتار  ،جمعوا كذلك بين أفروديت وحتحور وإيزيس (، )6
حيث ارتبطت أفروديت بشكل أساسي في العبادة في مصر في العصرين البطلمي والروماني بالربتان
حتحور وإيزيس فيما يعرف بــ " حتحور – أفروديت "  ،و " إيزيس – أفروديت "  ،ومن ثم وجب
دراسة األبعاد والجوانب المختلفة لعبادة أفروديت في مصر في تلك الفترة من خالل إقترانها مع
حتحور ،وإيزيس  ،هذا اإلقتران الذي روج له كتاب اإلغريق من قبل حكم البطالمة على سبيل الدعاية
السياسية ولربط المصريين باإلغريق في عالقات متناغمة ليسهل حكمهم (. )7
ومن ثم وجب دراسة األبعاد التي ارتبطت بهما أفروديت من خاللها :
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أوالً  :حتحور-:

()8

هي البقرة السماوية  ،واألم الكونية " حتحور إمنتت "  ،وهي ربة الحب  ،والموسيقى ،
والمرح والرقص في مصر القديمة  ،وكان يتم إحياء أعيادها وطقوس عبادتها بالرقص والموسيقى ،
وكان يقوم النساء على خدمتها ويحيوا طقوسها بالرقص والغناء والموسيقى والضرب على الدفوف ،
ولذلك شبهها اإلغريق بأفروديت عندما جاؤا إلى مصر واتصلوا بعبادتها ( ، )9وكان لحتحور الكثير
من األلقاب التي تدل على مكانتها منها  ( :سيدة السماء  ،أم المعبودات ملكة األرباب  ،وغيرها ) ....
( ، )10لكنها إشتركت مع أفروديت في لقبين هما ( :السماوية  ،والذهبية) حيث كان لحتحور جانب
كوني من ارتباطها بالمعبودة نوت التي تلد قرص الشمس كل يوم ( ، )11ومن ثم أعتبرت حتحور كأم
لكل األ رباب والبشر  ،ويوضح أحد األناشيد أو النصوص التي كانت تنشد لها في إدفو هذا الدور ،
حيث كانت تسمى " حتحور التي تلد األرباب بعد والدة رع نفسه "
من هنا شبهها اليونانيين بأفروديت التي كان من ضمن ألقابها لقب ( يورانيا ) أي السماوية  ،وهو
إشارة إلى إنها ليست فقط ربة الجمال والحب ولكن أحيانا ً اتخذت بعدا ً دينيا ً لتمنح األحياء السعادة في
الدنيا وتصحب األموات في العالم اآلخر( ، )12وأدى هذا الجانب إلى إرتباطها بحتحور التي كانت تقوم
بحماية ومساعدة الموتى في العالم اآلخر .
ً
كما لقبت حتحور منذ أقدم العصور بـ (الذهب)  ،أو (الذهبية)  ،ولقبت أفروديت أيضا ب "
الذهبية" في األساطير اليونانية والرومانية ( )13وأكد ديودور الصقلي ذلك عندما ذكر أن أهالي مدينة
ديوسبوليس كانوا ينعتون أفروديت " بالذهبية "  ،باإلضافة إلى وجود سهل حول مدينة موممفيس
يسمى " سهل أفروديت الذهبية " ( ، )14ويبدو هنا أن ديودور كان يتحدث عن حتحور على إنها
أفروديت  ،ألن هذا اإلقليم كان مركز لعبادة حتحور وأصبح مركز لعبادة أفروديت في العصر
الروماني  ،وحيث أن ديودور الصقلي قد جاء إلى مصر في القرن األول قبل الميالد  ،فكان من
الطبيعي أن ينظر لحتحور على إنها أفروديت  ،حيث كانت المعتقدات والمعبودات المصرية قد دخل
بها الكثير من الخلط والتعقيد منذ وقت طويل قبل العصر البطلمي  ،وحيث عرفت حتحور بأنها ربة
للحب والموسيقى  ،فهذا ما جعل اإلغريق يشهونها بأفروديت التي كانت تحمل نفس الصفات  ،وكانوا
يحيون حفالتها بالرقص والموسيقى  ،حيث ظهر في طقوس العبادة في الماميزي أنها كانت تشمل
األغاني والموسيقى والرقص وشرب النبيذ  ،وكان أحد ألقابها " سيدة أباريق النبيذ "  ،ويذهب
 François Daumasإلى القول بأنه كانت شرب النبيذ وممارسة البغاء ضمن طقوس العبادة في
أعيادها (. )15
بينم ا ارتبطت أفروديت بالزواج والوالدة والحياة العائلية وكل ما يتعلق بها من عالقات إجتماعية
فقد لقبت ب " أفروديت بانديموس "  ،أي أفروديت الشعبية  ،أي لكل البشر  ،إال أن أفالطون يميز بين
اللقبين " أفروديت يورانيا "  ،و " أفروديت بانديموس " ويذكر أن هناك فرق في شخصية أفروديت
بين كال اللقبين نتج عنه تغيير في طقوس العبادة  ،حيث أن أفروديت يورانيا تعبر عن الحب السماوي
النقي وقد عبدت بتلك الصفة في أثينا  ،بينما أفروديت بانديموس تعبر عن الحب المادي والرغبة
الجنسية بين البشر( ، )16وقد عبدت أفروديت كربة معنية بالنشاط الجنسي واإلخصاب خالل العصور
الكالسيكية في بعض مراكز عبادتها مثل كورنثة  ،وكانت تتم ممارسة البغاء كطقوس للعبادة في
معبدها هناك ( )17وفي معبدها في بافوس فيما يسمى بالبغاء الديني(. )18
وقد عرفت حتحور أيضا ً بأنها ربة الحب والجاذبية الجنسية والخصوبة ( ، )19وتنفرد بين جميع
األرباب بأنها هي التي تشعل الرغبة في ممارسة الحب وتمنح من خاللها طاقة الحياة والنشوة الروحية
وكان المصريون يحتفلون في اليوم العشرين من الشهر األول من السنة ،وهو شهر(توت) بعيد النشوة
()20
والثمالة  ،وكانت تقدم فيه أواني الجعة والنبيذ قربانا ً لحتحور وكان ذلك احتفاالً بالسنة الجديدة
ويرى " أليسون روبرتس " أن هناك تغييرات هامة قد طرأت على الديانة المصرية القديمة خالل
الدولة الحديثة  ،حيث ظهرت أشكال جديدة في الطقوس الدينية وفي الفن تختلف عن األشكال التي
كانت موجودة من قبل ( ، )21وتوجد العديد من الروايات في األساطير المصرية واليونانية تشير إلى
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مدى تأثير كل من حتحور وأفروديت على كل األرباب  ،فتصور األساطير اليونانية أفروديت تمتلك
حزام سحري كان هو سر جاذبيتها  ،حيث تتجمع فيه كل قوى السحر واإلغراء( ، )22وفي هذا الجانب
صورت األساطير المصرية حتحور أيضا ً كربة ال يمكن أن يقاوم تأثيرها أحد من األرباب  ،حتى رع
نفسه(. )23
بالرغم من أن كلتا الربتين حتحور وأفروديت كانتا ربات للحب والجمال والمرح  ،إال أن كان بهما
جانب من الشراسة يظهر في حالة الغضب أو اإلنتقام  ،ويتضح هذا الجانب في العديد من األساطير
المصرية التي تصور حتحور شرسة في بعض األحيان ( ، )24وعبر المصريون القدماء عن هذه
اإلزدواجية بثنائية ( سخمت – حتحور )  ،فسخمت هي الجانب الشرس والمدمر من حتحور ،وهي
تتجلى في طاقة الشمس الحارقة  ،هذا التناقض بين سخمت الغاضبة  ،وطبيعة حتحور المبهجة
والمشرقة ( ، )25فلم تحمل حتحور فقط صفات الحنان واألمومة  ،وإنما أيضا ً كانت توجد بها وحشية
اللبؤة التي تظهر في إسطورة إحضار البعيدة التي تصور حتحور كلبؤة شرسة تسكن الصحاري
الشرقية للنوبة أو صفة التأهب واإلنقضاض التي لدى الحية  ،وهو ما يبرر تصويرها في بعض
األحيان كلبؤة أو كحية فهي صور تعبر عن الطبيعة المركبة للمعبودة فبالرغم من إنها ربة الحب إال
انها كانت دائما ً تحتفظ بذلك الجانب العنيف من شخصيتها (. )26
بالتالي تشابهت مع أفروديت التي حملت أيضا ً صفات الشراسة  ،والتي ربما اكتسبتها من خالل
تشابهها مع ربات الحرب الشرقية إنانا وعشتار( ، )27أو من خالل إرتباطها برب الحرب أريس  ،وقد
عبدت أفروديت بتلك الصفة في عدد من المدن اليونانية مثل كورنثة  ،وإسبرطة  ،وكيثيرا  ،وكانت
ُ
()28
 ،وجدير بالذكر إنه كان لها معبد في كورنثة على مايسمى ب
توجد لها تماثيل مسلحة هناك
()29
األكروكورنث للدفا ع عن المدينة ،وكان لها هناك تمثال مسلح ضخم يطل على المدينة  ،وتوجد
()30
الكثير من األساطير التي تصور عنف وشراسة أفروديت  ،فقد كانت تنتقم من كل من يسيء إليها

ثانيا ً  :إيزيس -:
هي المعبودة السماوية  ،ابنة جب ونوت  ،وزوجة أوزوريس  ،وأم حورس  ،وتعتبر من أهم
الربات المصرية القديمة منذ أقدم العصور  ،وأصبحت شخصية بارزة في مجموعة األرباب المصرية
بسبب إسطورة أوزيرعندما استطاعت إعادة زوجها إلى الحياة بعد أن قتله أخيه ست(  ) 31لذلك
إرتبطت إيزيس دائما ً بالفرعون في الحياة وبعد الممات  ،وكانت األم الرمزية للملك نظرا ً ألن الملك
يمثل إبنها حورس على األرض ( ، )32يعني إسمها (العرش)  ،وفي رأي آخر يعني (تلك التي تهيمن
على السلطة ) (. )33
ظهرت منذ أقدم العصور كأحد أعضاء تاسوع هليوبوليس  ،ثم ازدهرت عبادتها في العصور
التالية فعرفت إيزيس كربة للسماء  ،واألمومة  ،والسحر  ،والحماية في مصر القديمة من خالل دورها
في حماية زوجها أوزوريس وإبنها حورس  ،ثم امتد هذا الدور ليصل لعامة الشعب وأصبحت إيزيس
معبودة تمثل الحماية لألحياء واألموات ( ، )34وكانت تلقب ب (سيدة السماء)  ،و(الساحرة)  ،و(عظيمة
السحر) .
اندمجت ايزيس بالعديد من الربات مثل عشترت  ،وباستت  ،ونوت  ،لكن كان أشد اندماج لها مع
حتحور( ، )35كان السبب في ذلك هو إشتراك إيزيس وحتحور في العديد من الصفات منذ أقدم العصور
فكلتاهما كانت تقوم بإرضاع الفرعون  ،وتغذي الكائنات الحية بلبنها  ،كما كانت كلتاهما تساعد الموتى
الذين يدخلون للعالم اآلخر  ،وكانت حتحور مثل إيزيس حامية وحارسة لجنس النساء بصفة عامة ،
وقد أدت كل تلك األمور إلى تطابق إيزيس بحتحور والذي ظل قائما ً خالل العصرين اليوناني
والروماني وحتى قبيل دخول المسيحية  ،حيث كانت قد احتوت إيزيس حتحور بداخلها تماما ً نتيجة
لتزايد الخلط والتداخل بينهما (. )36
وقد احتلت إيزيس خالل العصرين اليوناني والروماني مكانة عالية  ،فقد اثارت عقيدتها اهتماما ً
واسعا ً داخل وخارج حدود مصر وصل لكافة أرجاء حوض البحر المتوسط ( ، )37ويرى" "fraserأن
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إيزيس كانت معروفة بالفعل في العالم اليوناني قبل ظهور سيرابيس ،وأن إرتباطها بسيرابيس قد بدأ
منذ القرن الثالث قبل الميالد  ،ويؤكد ذلك أنه عندما قام اإلسكندر األكبر بتأسيس معبد إليزيس
المصرية في األسكندرية ،كانت لها كمعبودة مصرية عبادة في مدينة بيرايوس اليونانية تؤرخ بعام
 332 /333ق .م ليس أكثر  ،أي قبل أكثر من قرن من ظهور عبادة سيرابيس في أثينا ( ، )38وهو مما
يشير إلى أهمية هذه المعبودة بالنسبة لإلغريق الذين شبههوها عند قدومهم إلى مصر بالعديد من
معبوداتهم اليونانية مثل ديميتير ،هيرا  ،أثينا  ،وأفروديت  ،بل وبكل سيدة رفعت إلى مصاف األرباب
(.)39
صورت إيزيس عادة كإمرأة على رأسها عالمة كرسي العرش  ،أو قرص الشمس بين قرني البقرة
( )40كما صورت في أحيان أخرى كحدأة  ،أو في شكل حية  ،أو بقرة وكان هذا في العصور المتأخرة
( )41أو إمرأة برأس بقرة  ،وأحيانا ً أخرى صورت كإمرأة على رأسها هالل القمر ،أو امرأة لها قرنان
من زهرة اللوتس وأذني بقرة  ،وكانت تصور في العصرين اليوناني والروماني وهي ترتدي الباروكة
المصرية التقليدية وعلى رأسها التاج التقليدي قرص الشمس وريشتان طويلتان يتوسطان قرني البقرة ،
وكانت ترتدي رداء طويل وفوقه شال ذو أهداب وشراشيب ومربوط فوق الصدر بما يسمى بعقدة
()42
إيزيس  ،وتمسك في يدها السيستروم  ،وكثيرا ً ما تصور إيزيس وهي وهي ترضع إبنها حربوقراط
.
توجد العديد من العوامل التي أدت إلى إرتباط إيزيس بأفروديت  ،أهمها هو إرتباط إيزيس منذ
العصور الفرعونية بالمعبودة حتحور ،والتي إرتبطت بأفروديت في فترة مبكرة من تواجد اليونانيين
في مصر ،وظهر ذلك بوضوح من خالل األدلة األثرية والسمات الفنية لتلك القطع  ،فنجد مثالً أن أقدم
التماثيل التي تصور المعبودة ( إيزيس -أفروديت ) تعود تقريبا ً إلى القرنين الثالث والثاني قبل الميالد
بينما التماثيل التي تصور ( حتحور -أفروديت ) أقدم من ذلك التاريخ قليالً ،حيث تعود في أقل تقدير
مع بداية العصر البطلم ي ،وقد بلغ إرتباط أفروديت في العبادة بإيزيس إلى الدرجة التي إرتبطت فيها
أفروديت بالمعبودة حتحور .
وارتبطت كالً من أفروديت وإيزيس بالخصوبة  ،فقد عرفت إيزيس كربة للخصوبة للمرأة
واألرض – ولذلك شبهت أيضا ً بديميتر ربة الزراعة عند اإلغريق  -وبأفروديت التي كانت أيضا ً ربة
للخصوبة ( )43حيث توجد العديد من األساطير اليونانية التي تصف أفروديت بأنها ربة لخصوبة
األرض ،منها على سبيل المثال إنها عندما خطت خطواتها األولى على ساحل جزيرة قبرص كانت
تنمو النباتات والحشائش حول أقدامها الرشيقة وبينها ( ، )44باإلضافة إلى أن جميع معابدها كانت
مزروعة بالنباتات والشجيرات الوافرة الخضرة والمليئة باألزهار  ،وبصفة خاصة نبات اآلس الذي
كان مكرسا ً ألفروديت بصفتها سيدة العطور ،وبالتالي ارتبطت بإيزيس التي كانت أيضا ً ربة للخصب
والنماء تُخرج النبات وتُزهر األزهار وتًنضج الثمار  ،فلقد كانت ربة سماوية مسيطرة على األرض
مثلها مثل أفروديت (. )45
كما ارتبطت أفروديت بإيزيس كربة للبحر  ،ويرى تشرني أن هناك تطور قد حدث في عبادة
عبدت في روما كربة حامية للبحارة والمسافرين  ،وكان يقام
إيزيس منذ القرن األول الميالدي  ،وإنها ُ
أحد أعيادها في الخامس من شهر مارس وكان يسمى عيد " مالحة أو إبحار إيزيس "  ،وخالل هذا
العيد كان يوضع تمثال إليزيس على قارب تحمله عربة في طرق وشوارع روما (. )46
لكن عبادة إيزيس كربة للبحارة كانت قد بدأت قبل هذل التاريخ بقرون  ،حيث وجد نقش يؤكد
وجود تماثل بين أفروديت وإيزيس في هذا الجانب  ،وهو عبارة عن طلب تقدم به ك ٌل من التجار
القبارصة والتجار المصريين إلى الجمعية العامة األثينية للحصول على قطعة أرض لبناء مزارات لكل
من أفروديت وإيزيس وقد وافقت الجمعية على هذا الطلب عام  332 / 333ق  .م  ،مما يشير بوضوح
إلى أن هذا التماثل كان منذ فترة مبكرة بوصفهما ربتان للمالحة ( ، )47فقد إرتبطت أفروديت بالبحر
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من خالل إسطورة مولدها من زبد البحر  ،وكانت تعبد في المدن والموانئ البحرية في اليونان خاصة
قبرص (. )48
بالتالي ارتبطت بإيزيس التي عبدت في األسكندرية كربة للبحر وأصبحت منذ العصر الهللينستي
سيدة البحار  ،وكان يطلق إسمها على السفن الضخمة سواء التجارية أو الحربية كما كان يثبت تمثالها
على مقدمة المركب  ،وقد وجدت العديد من األدعية واإلبتهاالت باللغة اليونانية واالتينية التي كتبت
تمجيدا ً لها  ،وحملت العديد من األلقاب التي عرفت بها أفروديت في اليونان كربة للبحر ،ويشير هذا
إلى مدى التطابق بين المعبودتين (. )49
كما تشابهت كلتا الربتان بصورة غير مباشرة من خالل قصة إيزيس مع أوزوريس  ،وأفروديت
مع أدونيس  ،واأللم الذي عانت منه كلتا الربتان  ،فمثلما ورد في رواية أوزوريس الذي قتله أخيه ست
وقطع جسده إلى أشالء وبعثرها في أماكن متفرقة من األرض  ،ونحيب إيزيس وحزنها على زوجها
والبحث عنه إلى أن عثرت عليه وجمعت أشالءه ( ، )50نجد أيضا ً في قصة أفروديت مع أدونيس بعض
التشابهات التي تتمثل في موت أدونيس وهو مازال شابا ً على يد خنزير  ،وبحثت أفروديت عن جثته
إل ى أن وجدته في مزار أبوللو في قبرص ومدى حزن وبكاء أفروديت على وفاته  ،وكان النحيب من
ضمن طقوس عبادة أدونيس  ،وكما عاد أوزوريس من العالم اآلخر  ،أقنعت أفروديت زيوس بأن يعيد
أدونيس للحياة مرة أخرى( ، )51وقد نالت عبادة أدونيس أهمية خاصة في األسكندرية كما وصفه
ثيوكريتوس في اإلحتفاالت التي كانت تتم في األسكندرية على شرفه بصفته ابنا ً ألفروديت (. )52
تجدر اإلشارة في النهاية إلى أنه مع مرور الزمن أخذت المعبودات القديمة التي كان الشعب ال
يزال يقدسها تفقد خصائصها شيئا ً فشيئا ً  ،وحدث ذلك منذ العصر المتأخر حيث اختلطت الكثير من
المعبودات مع بعضها البعض  ،وقد زاد ذلك في األوقات البطلمية والرومانية فإمتزجت المعبودات
المختلفة فيما بينها  ،كما امتزجت مع المعبودات اليونانية  ،فعلى سبيل المثال كانت إيزيس في
إخالصها لزوجها وحبها إلبنها قد ظلت شخصية واضحة المعالم  ،وجرت العادة إلى الخلط بينها وبين
حتحور وغيرها من المعبودات  ،وبذلك أصبحت شخصية مبهمة غير واضحة  ،بحيث يمكن أن يقال
انها أصبحت تمثل كل الربات بصفة عامة  ،وقد سميت فعالً في إحدى المرات ( الجوهر الجميل لآللهة
جميعا ً )  ،وقد ذُكر في نص من العصر الروماني إنها تعتبر ربة كل مدينة (. )53
بالتالي مع مرور الوقت فقدت أفروديت صفاتها اليونانية في العبادة في مصر ،وأصبحت معبودة
جديدة بسمات جديدة حيث قرنها البطالمة ومن بعدهم الرومان بربات األمومة والحماية المصرية بشكل
عام  ،فيذهب  Wolfgang Helkإلى اإلعتقاد بأنها كانت ترتبط أيضا ً بنفتيس إلى جانب حتحور
وإيزيس( ، )54كما إنها في أحيان أخرى يمكن أن تقترن بالربة نخبت كربة حامية ( ، )55ولكن هذا على
أية حال يعبر على مدى أهمية عبادة أفروديت في تلك الفترة وإقترانها بالربتين إيزيس وحتحور ،
وبالتالي كان من الطبيعي أن تقترن بنظائرهما مثل نفتيس ونخبت في الجانب الخاص بالحماية .
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تصوير معبودات أقاليم المنيا في العصرين البطلمي والروماني علي العمالت الرومانية
د .محمد فخري عبد الجليل
مفتش بوزارة اآلثار
ملخص البحث
يتناول البحث رااةثل لثبال الا ثلن الن ايثل البةواليثل الةوااايثل التثل اثار لثل ا ايثل ال ثة
األول وحتل النصف الثاال ال ة الثاال ال يلري والتل ُصاا ااباران أقثالي ال نيثا لثلل الاصثةي
البطل ل والةوااال والتثل ةثهت ا راا ةثإل انةثهناايل لثل المتثة اث  81وحتثل  161م  ،واظثةا ل ثا
شهله رااةل الا لن الن ايل ال ااايل ا أه يل لاصل لثل ااثال الاااةثان التااي يثل واأل ةيثل  ،ل ثا
ث ل ثثا رااةثثل ل ثثت الا ثثلن لتا ثثيا ا اا ث ا ونتا ا ثثا الل ينيثثل  ،وال ابثثاران ال صثثاا للي ثثا ،
وا صصثثا ا  ،وهثثت الا ثثلن ل ثثل البثثاط للثثل اثثل ثثة الا ثثلن البةواليثثل ال اصثثل األقثثالي
وللقت ا ااا ةإل انةهناايل و ا ا ال الااااب االقتصاريل أقالي ال نيا .
الكلمات الدالة
 الا لن البةواليل الةوااايل . أقالي ال نيا لل الاصةي البطل ل والةوااال راا ةإل انةهناايل . هةايس ( قلي هيةاا اليس ااجنا ) هةاااا يس ( قلي نينا اليس ) -اوان – أ ينا ( قلي أونسيةا اس )

يا -:
تُعتبر ااينل ال نيا ا أه اا الصثايا ويةجثذ كلثإل لثل ااقا ثا ال تاةثد وااتثاارها طثال ا ثة
النيا سالل  135نث ةيبثا  ،و تاةثد ا سثاو للثااري حثاالل  18نث  ،نثتلإل ثا بث ه اث اااقثذ
()1
أ ةيل ا يل (اها .)1-
اختلفت اآلااط حثثال أصثثا نل ثثل ال نيثثا وكلثثإل سثثبب التريثثةان التثثل اثثةن للي ثثا لثثلل الاصثثاا
ال تلمثثل  .لمثثل الاصثثة المةلثثاال نثثا يطلثثا للثثل انقلثثي االة ث ال صثثةي


Mnat  

Mnat- xwfw
انات ويانل اة ال " التصااا للة ال صثةي الهااثا
انات لالا( " )2أي ااينل اة ال ال لإل لالا وان ا ااتا اةث ال نيثا  ،أو أا ثا اُاثت ت اث نل ثةل "



 " Mni  انل " ال اي ثل

()3

انثل " ال ينثاط " اثاا لثل ااقا ثا للثل ا ثة النيثا  ،أاثا
ل ِةلثت
ل ِةلت اة "  " " tmooneي ثاال" انثل ( الثاية ) و ُ
للل الاصة الياااال والةوااال ل ا ُ
ُ
لل اللرل ال بطيل اة "  Moniااال " التل اات ت ا االة الياااال "  " Μόνηو انل ال نثلل
ل ِةلت لل الاصة انةلال اة انيل لصيب أو لصي (. ) 4
 ،ين ا ُ
()5
وقا ت ال نيا لل اا حاورها انراايل لل الاصة المةلاال ل سل أقالي اصةيل قاي ل
 -1انقلي ال ااس لشة -:
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لث ِثةه هثثت انقلثثي اة ث  Wnt أو  wn ويانثثل " قلثثي األااثثب " حي ث قُثثاس
ُ
الش ال لل الاناب ويرطل اساحل حاالل  412ن .
األااب ليه وي تا هتا انقلي ا
()6
و ُاا انط تثل األاث ااي و ااثا الابثا اث أهث ال نثا ا األ ةيثل ثانقلي  ،ثذ األاث ااي للثل
ل ِةلت لل اللرثل
البمل الرة يل للنيا ا ال غةب ااينل الاي حاالل  8ن  ،وهل لاص ل انقلي  ،و ُ
ج









ال صثثةيل ال اي ثثل اة ث "   
 xmnw ل ةثثةنا" و انثثل "الث اايثثل" اسثثبه لثثل الثثثااا
ال اس( )7التل اشأ لل هتا انقلي  ،وجاط اة ا لل الاصة الياااالΈρμουπολίς Мεγανη " ،
" هةاا اليس ااجنا أو هةاا اليس الهبةي( )8وكلإل اسبل لل ال ابار هةايس( )9التي اب ه انغةيا
ال ابار "

 DHwtyچحا ل( )10التي يُاا ال ابار الةة ل لإلقلي (.)11

 -2انقلي السارس لشة -:
 MA - HDو انثل الالثا
أ لثا ال صثةي ال ثاي للثل هثتا انقلثي اةث "
األ يل " ( )12التي جالا االا لإلقلي  ،وي تا حاليا هتا انقلي ا قةيل ا ليام لل الاناب حتل نا
الابا لل ا ال ال نيا  ،و تلإل يبلغ اله حاالل  30ن  ،أاثا لة ثل لبلثغ لثل اثل األاثان  20نث

ةيبا ( ، )13و ذ لاص ته حبنا  ( )14(@bnw  ال صاا البيباط) للل البمل الشةقيل لن ة
النيا لنا قةيل الهام األح ة قةب اويل ال يتي ( اويل ةلطا ) وياتبة حاا /حثااس Hrw 
ال ابار الةة ل لإلقلي .
 -3انقلي السا ذ لشة -:
لةه هتا انقلي اة "
ُ

 Inpwtانل ااينل ا ث ووي( " )15وأُلثت

 Inpwأو

هتا االة ل ال ابثار " ابثا  /أاثا يس

()16

 " Inpwال ابثار الةةث ل لإلقلثي  ،و ثذ

لاص ل هتا انقلي للل الشا ئ الرة ل للنيا ولةلت اة "   حنا "
جدير بالذكر ااه قا أليا الة د ي انقلي السا ذ لشة وانقلي الثاا لشة للل الاصة البطل ل
وكلإل ب ا لبةريل جثاايل ( )18وأ لثا انغةيثا للثل هثتا انقلثي اةث "  Κυνοπολιςنينا ثاليس
انل قلي الهلب " .
()17

 -4انقلي الثاا لشة -:
َو َارَ هثثتا انقلثثي لثثل الاايثثا ا ث ال ثثااغ الارةاليثثل شثثها ص ث ة لثثل قثثااب اثثا

ثثااا جناحيثثه أو

اااةها لبل ل ظ اا للل ال اآل اا تا الشها "  )19(" والتلف الال اط حال الااللل
الصا يل لةال انقلي ل ن ا ي ةأ  spAةبا( )20أو antyلنتل(( )21كو ال الثب أو األظثالة ) ولهث
ب ثثا لل ثثةاطان الحايثثثل ل ث ال ثثةاط األاجثثا ل ثثتا االة ث هثثل "  Nmtyا تثثل " و انثثل (ال ثثاغ أو
ال تاال)( )22وي تا انقلي حاليا ا اةنل ة الا جنا ا حتى قةب اةنل المش حالظل نل ةايف
ا اال و تلإل ي تا ل سالل  63ن و بلغ اساحته  5600اتة اة ذ (. )23
 -5انقلي التاةذ لشة -:



 wAbwوا ا ويانثل قلثي الصثالاا " وي ثذ
كُنة هتا انقلي لل ال ااغ الارةاليل اة "
للل البمل الرة يل للنيا ( ، )24وي تا هتا انقلي حاليا ُ لل الاناب ا قةيل أ ا جةج ا ال اةنل نثل
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الاا وحتى جناب ااينل با حالظل نل ةايف( ، )25و اا ااينل " 
 Wnsy  واسثل "
ل ِةلثت للثل ا ثا لاصث ل انقلثي لثل لصثة الاولثل الاةثطل واةنثلا
أحا ال ا ال ااثل ثانقلي حيث ُ



لابثثار ال ابثثار ةثثت stX 


()26

وااقثثذ ال اينثثل حاليثثا غيثثة االثثام



()27

 ،نثثتلإل ا ث ال ثثا ألتثثل

اا بطت ت انقلي ااينل "  Pr-mDd  ة -ااا أي اها الل اط " ولل كلإل ااا لل
اها الت اط حااس اذ ةت ( ، )28ولةلت لل الياااايل اةث "  Οξύρρυγχοςأونسثيةا اس وهثا
ةثه أهثا ال اينثل( ، )29ين ثا لةلثت لثل الاصثة انةثلال اةث ااينثل
اة ة إل ال ناال الثتي نثا يُ ا ُ
()30
.
الب نسا وأصبحت اةنلا ااايا هااا ي ذ للل الطةيا ال ؤري لل الااحان البحةيل
وجدير التنة أ الت سي انرااي ل صة للل الاصةي الياااال والةوااال التلثف لث الت سثي
لثثثلل الاصثثثة المةلثثثاال  ،ل ثثثا أ لثثثا انغةيثثثا للثثثل األقثثثالي المةلاايثثثل اةثثث Νομους / Νομί
ااااس( )31وأصبحت انط ل ال نيا تبذ قلثي  Επτανομαίهبتااااثاي ( اصثة الاةثطل ) الثتي ي تثا
ا ال نط ل ال تا لبة احالظل ال نيا حتى احالظثل الايثل ( ، )32و ريثة الت سثي انرااي اثة ألثةي
للل الاصة البيلاطل لمل ال ة السارس ال يلري قس ت اصة الاةطل والاليثا لثل روقيتثي ه ثا "
روقيل ااناريا  Аρκαδίαو ش ا ال نط ل ال تثا اث الثالتا حتثى لثا ال ثيس ( نينا ثاليس ) جنا ثا ،
وروقيثثل يبثثل  Θηβαίδοςو بث ال نط ثثل ال تثثا اث جنثثاب لثثا ال ثثيس حتثثى جليثثة ليلثثل( )33وقثثا
التلمت ال صارا ال اي ل لل كنة أة اط النااان البطل يل والةوااايل نط ثل ال نيثا ( )34ولهث ا ثا أ
انط ل ال نيا للل الاصةي الياااال والةوااال ناات ب ل سل اا ياااايل هل-:
Έρμουπολίς
 Κυνοπολιςنينا ثثثاليس (ال ثثثيس) Οξύρρυγχος ،أونسثثثيةا اس (الب نسثثثا )
ياروةثثثثثا اليس (ال نيثثثثثا) ،
(Мεγανηهيةاا ثثثثثاليس ااجنا(األاثثثثث ااي ) Ταοδουςοπολιs
Аντινόου πόλιςااتينا اليس(()35الشيخ لبار ) وظلت هت الاحاان انراايل احتمظثل طا ا ثا
الياااال والةوااال حتى المتا الاة ل (. )36
معبودات اقاليم المنيا في العصرين البطلمي والروماني .
قاس أهالل وةها أقالي ال نيا للل الاصةي البطل ثل والةواثاال الاايثا اث ال ابثاران ويتبثا
لثة للي ا لل ال ااقذ وال لااان األ ةيل ا وقةي
كلإل ا للل ال ظاهة الحباايل واأل ةيل التل ُ
ُ
هثثت األقثثالي  ،لالثثل ةثثبيا ال ثثثال اثثةي ال ابثثار حثان  /هثثةايس والثثتي قثثاس لثثل انط ثثل األاث ااي
()37
Διός
وأصبحت اةنلا اغيسا لابار ه ولةلت اة هةاا اليس ااجنا  ،ونثتلإل ال ابثار يثاس
وةا إل ( ةثالاس) 38وةثيةا يس( )39واأللثاي ريسثهااي( )40وال ابثار حتحثاا وال ابثار يثليس




 Rnnt  حيث

()42
ث ايسث ج ياثا لثل انط ثل أنثاايس
االيس()41ال ابثار اانثان
( نا الابا حاليا )  ،نثتلإل اثةي ال ابثار أاثا يس الثتي قُثاس لثل اثا انقلثي الثثاا لشثة اث أقثالي
اصثثثة الاليثثثا والثثثتي اثثثب ه انغةيثثثا ثثثال ابار هثثثةايس و ثثث الثثثاا ين ثثثا حثثثت أةثثث هةاثثثااا يس
 ، )44( Ερμανούβίςايبثثا ال ابثثار الثثت ( ( )45ال طثثل البةيثثل ) والتثثل اثثب ا انغةيثثا ثثال ابار
أا يس ( ، )46وأقاااا ل ا جباال نبية لل انط ل أةطبا لنتة( )47ا ل ا انةهناا الةا ذ( ، )48لبثل
ل لبار أو ية أاتيناوس( )49التي ظ ةن لل ااينل ااتينا اليس  ،ولبار ال ابار ثاوان TA wrt
( )50لل انقلي التاةذ لشة والتل لةلت اة ايثاايس (  ) Θουέριςانثل ( الاظي ثل ) ( ، )51وقثا
كنثثة لا ثثاا  )52( Plutarchا ثثا احظيثثل ال ابثثار ةثثت ال ابثثار الةغيسثثل لإلقلثثي ( )53وياتبثثة قلثثي
أونسيةا اس ال ةنل الةغيسل لابار اوان لل اصة وقا اب ا انغةيا ثال ابار أ ينثا Αθηνά
( )54ولةلت اة أ ينا اياايس( . )55( ( Αθηνά- Θουρις
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تصوير معبودات أقاليم المنيا
اغثث اثثار ال ابثثاران التثثل قاةثث ا أهثثالل وةثثها اقثثالي واثثا ال نيثثا لثثلل الاصثثةي البطل ثثل
والةوااال ال ا راا ةإل الا لل لل انةهناايل لنااا اةلت لل صااا أول المئثان الن ايثل ال اصثل
األقالي وكلإل لل الاام الحاري لشة ا ل ا انابةا اا روايتيثاااس( )56وحتثل ألثة اصثاااان هثت
المئان الن ايل لل ل ا انابةا اا أاطااياس ياس( )57اي ا لام  81م وحتل لام  160م ( ،)58لث
تصاية نالل ال اباران رالا أقالي واثا ال نيثا و ا ثا ث صثاية و اسثيا ال ابثار الةغيسثل رو
غية ا ال اباران ويتبا كلإل ا للل ال الن اكج ا المئان الن ايل البةواليل وان ا -:
الا لل األولل ( اها )2-
يةجذ اايخ هت الا لل لل الاام الثال لشثة اث حهث انابةا ثاا ةاجثا ( 110-109م) وهثل
صاا للل الاجثه األول صثاا اصثميل لإلابةا ثاا اتا ثا ةأةثه ااحيثل الي ثي ،
ا لئل الااال ل ُ ،
وقا نلا اأةه نليا الراا ويُحيد ه ا اليساا لل الي ي الن ش التالل -:
(AVT
KAI
TPAIAN
CEB
ГEPM
ΔAKIK
)
وي ثثةأ ( انابةا ثثاا ةاجثثا أغسثثطس ال نتصثثة للثثل الاةاثثا والثثاانيي ) أاثثا للثثل الاجثثه اآللثثة
صاا ال ابار حان  /هةايس واقما يتاه ةأةه ااحيل اليساا  ،له ااة نثيف ولحيل  ،يالا اأةه اج
ُ
األ ف وقةال الهبش  ،ية اي ال يتا يالا ال ي ا ا حي رطل اصمه السملل و نسثال للثل كاالثه
األيسة التي ي سإل ه لصل الة  kerykeionين ا يح ا للل يا الي نل قةرا صريةاََ جالسا يالا
اأةثثثه قثثثةر ال ثثثة ويحثثثيد ثثثال نظة الثثثن ش التثثثالل  ) EPMOΠOΛІΤΗC ( -:وي ثثثةأ ( قلثثثي
هيةاا اليس ااجنا ) ويظ ة للل الااابي األي واأليسة األحثةه (  )L- ІГوالتثل شثية لثل الاثام
الثال لشة ا حه انابةا اا ةاجا (. )59
الا لل الثاايل ( اها )3-
يةجذ اايخ هت الا لل لل الاام الحاري لشة ا حه انابةا اا هارايا ( 127 -126م ) وهل
صثثاا للثثل الاجثثه األول صثثاا اصثثميل لإلابةا ثثاا لاثثا الشثثباب اتا ثثا
اث لئثثل اال ثثال ُ ، obol
ةأةه ااحيل الي ي  ،يالا اأةه نليا الراا  ،ويُحيد ال نظة ا اليساا لل الي ي الن ش التالل -:
()AVT KAI TPAI AΔΡΙΑ CEB

وي ةأ ( انابةا اا قيصة ةاجا هارايا أغسطس )  ،ين ا يظ ة للل الاجه اآللة صاا اصثميل
لل ابار هةايس لل هيئل اجا اس له ااة نثيف ولحيثل اتاةثطل  ،يالثا اأةثه ثاج األ ثف  ،ية ثاي
ال ي ا ا حي رطل نتمه األي وال نط ل أةثما الةقبثل  ،ويظ ثة اث أاااثه ثاغة األيثبس  ،ويظ ثة
للل الاااب األيسة ا ش ا تصة يا ا اة انقلي (  ( ) EPMOهيةاا اليس ) ين ثا ا ثس للثل
الاااثثثب األي ثثث الحثثثةه (  ) L IAوالتثثثل شثثثية لثثثل الاثثثام الحثثثاري لشثثثة اثثث حهثثث انابةا ثثثاا
هارايا (.)60
الا لل الثالثل ( اها ) 4-
يةجذ اايخ هت الا لل لل الاام الثاال لشة ا حه انابةا اا ةاجا ( 109-108م) وهل ا
صاا للل الاجه األول صاا اصميل لإلابةا اا اجه ا تلئ اتا ا ةأةه لل الي ي
لئل الااال ل ُ
ويتاج اأةه نليا الراا  ،ويحيد ال نظة ا اليساا لل الي ي الن ش التالل -:
) (AVT KAI TPAIAN CEB ГEPM ΔAKIK
صثاا
وي ةأ ( انابةا اا ةاجا أغسطس ال نتصة للل الاةاا والاانيي ) أاا للل الاجه اآللة ُ
ال ابار هةاااا يس واقما اتا ا ةأةه ااحيل اليساا  ،يالا اأةه اج األ ثف  ،ية ثاي ال ي ثا ا حيث
نشمت ل نتمه األي  ،ي بل يا اليسةي للثل غصث الن يثا  ،ين ثا يح ثا يثا الي نثل اثيئا غيثة
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وا ثا  ،ولنثا قاايثه ي ثف ا ث أوي ( الهلثب ) ويحثيد ثال نظة الثن ش ( ΚΥΝΟΠΟΛΕІΤΗC
)  ) ΝΜOCقلي نينا اليس  ،ين ثا ا ثس للثل الاااثب األيسثة الحثةه (  ) L IBوالتثل شثية لثل
()61
.
الاام الثاال لشة ا حه انابةا اا ةاجا
الا لل الةا ال ( اها ) 5-
يةجذ اايخ هت الا لل لل الاام الحاري لشة ا حه انابةا ثاا هارايثا ( 127 -126م) وهثل
صاا للل الاجه األول صاا اصثميل لإلابةا ثاا اتا ثا ااحيثل الي ثي  ،لثه
ا لئل اال ال ُ ، Obol
لحيل انس ل ُ ،اجت اأةه نليا الراا  ،ويحيد ه ا اليساا لل الي ي الن ش التالل -:
()AVT KAI TPAI AΔΡΙΑ CEB
صاا ال ابار أاثا يس
وي ةأ ( انابةا اا قيصة ةاجا هارايا أغسطس )  ،أاا للل الاجه اآللة ٌ
 /هةاااا يس واقما يتاه ةأةه ااحيل الي ي ية اي ال يتا يالا ال ي ا ا  ،ي سإل يا اليسةي نلب
 ،ويظ ة لل الاااثب األيسثة الثن ش ( ) ΚΥΝΟΠوهثل التصثاا لهل ثل نينا ثاليس  ،ويظ ثة ثاايخ
انصثثااا للثثل الاااثثب األي ث ثثاألحةه (  ) L IAوالتثثل شثثية لثثل الاثثام الحثثاري لشثثة ا ث حه ث
()62
انابةا اا
الا لل ال ااسل ( اها ) 6-
يةجذ اايخ هت الا لل لل الاام الحاري لشة ا حه انابةا ثاا هارايثا ( 127 -126م) وهثل
صاا للل الاجه األول صاا اصميل لإلابةا اا اتا ا ااحيل الي ي  ،له لحيل
ا لئل اصف اال ال ُ
انس ل ُ ،اجت اأةه نليا الراا  ،ويحيد ه ا اليساا لل الي ي الن ش التالل -:
()AVT KAI TPAI AΔΡΙΑ CEB
صاا ال ابار أاثا يس
وي ةأ ( انابةا اا قيصة ةاجا هارايا أغسطس )  ،أاا للل الاجه اآللة ٌ
لل هيئثل الحيااايثل صثاا الهلثب اتا ثا ااحيثل الي ثي  ،ويظ ثة اث للمثه لثل الاااثب األيسثة الثن ش
( ) ΚΥΝΟΠوهل التصاا لهل ل نينا اليس  ،وا أاااه يظ ة اايخ انصثااا ثاألحةه ( L IA
) والتل شية لل الاام الحاري لشة ا حه انابةا اا(. )63
الا لل السارةل ( اها ) 7-
يةجذ اايخ هت الا لل لل الاام الحاري لشة ا حه انابةا اا روايتيثا ( 92 -81م ) وهثل لئثل
صاا للل الاجه األول صاا اصميل لإلابةا اا اجه ا تلئ اتا ا ااحيل الي ثي ويتثاج
الااال ل ُ
اأةه نليا الراا  ،ويحيد الةأس ا اليساا لل الي ي الن ش التالل -:
()AVT KAIC ΘEO VIOC ΔΟΜІΤ CEB ГΕP
وي ةأ ( انابةا اا قيصة الحان ال طلا ال ؤله روايتيا أغسطس قاهة الاةاا )  ،أاا للل الاجه
صاان ال ابار ثاوان – أ ينثا ( ) Αθηνά- Θουριςواقمثل نظثة ااحيثل الي ثي  ،بثذ
اآللة ُ
()64
ثبل يثاها اليسثةي
للل اأةث ا ال ثاك الحة يثل  ،و ة ثاي ال يتثا يالثا البيبلثاسΠέπλος
للل الةاا أو المأس ال لروج  ،ين ا ح ا للل ياي ا الي نل ال ابار ايهل ال انحل ( اابثار النصثة
) ويحثثثثيد ثثثثال نظة الثثثثن ش التثثثثالل  ) NOMOC OΞYPYNXEITHC (-:وي ثثثثةأ( قلثثثثي
أونسيةا اس ) وا أااا ا ا شت الحةوه (  ) L IAوالتل شثية لثل الاثام الحثاري لشثة اث حهث
انابةا اا(.)65
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الا لل السا ال ( اها – )8
يةجذ اايخ هت الا لل لل الاام الثاا ا حهث انابةا ثاا ااطاايثاس يثاس (  145 -144م )
صاا للل الاجه األول صاا اصميل اتا ا ااحيل الي ي  ،له لحيل اتاةطل الطال واثااب  ،و ثاج
ُ
اأةه نليا الراا ويحيد الةأس ا اليساا لل الي ي الن ش التالل - :
()AVT K T AIΛ AΔP ANTWNEINOC CEB EVC
وي ةأ ( انابةا اا قيصة يتاس ايلياس هاراياااس أاطاايناس اغسطس الت ثل )  ،أاثا للثل الاجثه
صاان ال ابار اوان – أ ينثا ( ) Αθηνά- Θουριςواقمثل نظثة ااحيثل اليسثاا  ،بثذ
اآللة ُ
للل اأة ا ال اك الحة يل  ،ة اي ال يتا ويالا البيبلاس  ،سثإل يثاها الي نثل المثأس ال ثلروج ،
ين ا ح ا للل ياها اليسةي ال ابار ايهل ال انحل  ،ويحيد ال نظة الن ش التالل -:
 ) OΞYPYNXويشثثية لثثل قلثثي أونسثثيةا اس  ،ويظ ثثة ثثاايخ انصثثااا اثثا و للثثل
( IT
()66
الااابي األي وانيسة األحةه (  ) L Hوالتي يشية لل الاام الثاا ا حه انابةا اا
الدراسة التحليلية
يتضت ا ث لثثلل رااةثثل اثثل ا ثثاكج الا ثثلن الن ايثثل التثثل صثثاان اابثثاران أقثثالي ال نيثثا لثثلل
الاصةي البطل ل والةوااال اا يلل -:
 أ انط ل ال نيا للل الاصةي البطل ل والةواثاال ث ت لثل حثاورها انراايثل ل ثل أقثالياغيسيل ل د هثل  ،انقلثي ال ثااس لشثة ( قلثي هةاا ثاليس ااجنثا )  ،انقلثي الثثاا لشثة (
قلي نينا اليس )  ،انقلي التاةثذ لشثة ( قلثي أونسثيةا اس )  ،اغث أ ال نط ثل ( ال نيثا )
نااثثت ب ث ل سثثل أقثثالي اصثثةيل قاي ثثل  ،ولثثلل الاصثثة البطل ثثل والةواثثاال حثثا ا ثثد
()67
واااااج ي ال األقالي .
 يتبا ا للل رااةل هت الن اكج ااه الةغ ا وجار اا كان اأ اااي واقتصارينط ل أقالي ال نيا للل الاصةي البطل ل والةوااال اثا ااينل ( أناايس  /نا الابا )
والتل تات اقذ اةتةا يال هام ي النيا والصحةاط  ،ااتلهت االي ا الطةق التااايل
 ،األولل ا ةيل ل ةيا ا ة النيا  ،والثاال لبة الصحةاط الشةقيل لل البحة األح ة(، )68
ونتلإل ااينل ( ااتينا اليس  /الشيخ لبار ) والتل ااشأها انابةا اا هارايا لل المتة ا
 138- 117م و اتبة ال اينل الةوااايل الاحيا التل اشاها للل الاصة الةوااال الهااا
طيط ا للل الطةا ال ا ال للينستل الهبةي  ،و لوياها ساق نبية وح ااان
و
()69
و الةغ ا اهااه هت ال ا وو ا ا التاااي واالقتصاري ل يت ا اكها
واسةحا
نأقالي است لل  ،وأ ت انراا البطل يل والةوااايل للل اةانل األقالي ن ا ناات ةا ا وةات
ل د لل را وا د ال األقالي والتاةذ لل البال األلة رو ا ا ال ةانل الةغيسيل
لألقالي نط ل ال نيا .
 اغ اار ال اباران رالا أقالي ال نيثا الثل ثل ال أ راا السثإل انةثهناايل صثاان ال ابثارالةغيسل ل د للل المئان الن ايل ال اصل ها قلي .
 حالظت أقالي ال نيا الثل ل للل ااا ا الث الل والاينل ا للل احتماظ ثا ثال ابار الةغيسثللل نا قلي انت أقام الاصاا وحتل الاصةي البطل ل والةوااال .
 يتبا ا للل رااةل هت الن اكج ا الا لن أ األقالي الثل ل نط ثل ال نيثا نااثت ثا ثلاةانل لبار اغيسيل لل ابثاران التثل ث صثايةها للثل ل ثلن األقثالي لهااثت هةاا ثاليس
ثثانقلي ال ثثااس لشثثة اةنثثلا اغيسثثيا لابثثار ال ابثثار ( حثثان  /هثثةايس )  ،ونااثثت ااينثثل



" 
 sA-kA  ةثا-نثا " والتثل ا ثا أاثتا ان ثا اةث لثا ال ثيس
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غةب نثل اثلاا ) و ااينثل "  Hr-dy  حثة -راي ( ( )71ا ثا قةيثل الشثيخ لبثا
الحاليل) انقلي الثاا لشة اةنلا اغيسيا لابار ال ابار ( أاثا يس  /هثةايس )  ،ين ثا نااثت
()72
ااينل أونسيةا اس انقلي التاةذ لشة اةنلا اغيسيا لابار ال ابار ( اوان – أ ينا )
 حا اا با و طا ا ي ال اباران ال صةيل وال اباران الياااايل ( )73وجاطن ال طذ الن ايثللتؤنا كلإل لظ ة طا ا ي لبار حان وهةايس لل انقلي ال ااس لشة ( هةاا ثاليس )
و طا ثثت لبثثار أاثثا يس وهثثةايس لثثل انقلثثي الثثثاا لشثثة ( نينا ثثاليس ) و طا ثثت لبثثار
اوان وأ ينا لثل انقلثي التاةثذ لشثة ( أونسثيةا اس )  ،وللثل الثةغ اث أ صثاية هثت
ال ابثثاران جثثاط لثثل اثثها يااثثاال يت ثثثا لثثل هيئثثل أرايثثل لةجثثا او ةثثيا  ،ال ا راا السثثإل
صثاا ال ثةر البثا اال للثل ل ثلن انقلثي
انةهناايل لث رمثا ااثا واثاااان األقثالي  ،ل ُ
صاا الهلب للل ل لن قلي نينا اليس ولل كلإل احاولل نظ اا التسااا
ال ااس لشة  ،و ُ
()74
الاينل ونسب حب الشاب ال صةي  ،ونظ اا الطا ذ ال حلل لل التصاية .
 يةجا ا للل رااةل هت الن اكج لا لن أقالي ال نيثا لثلل الاصثةي البطل ثل والةواثاالأ راا السثثإل انةثثهناايل نااثثت للثثل راايثثل شثثئا الايااثثل ال صثثةيل وااةلثثل ثثال اباران
ال صةيل ال اي ل وا صصا ا ال اةل لل نا قلي  ،وا ا اةتااات ا الل ا اله نل نل
يسالاوا لناال راا السإل لل اصيف واة ال صصان والةاا ال اةل لتلإل ال اباران .
 يتبثثا ا ث لثثلل الاااةثثل أ المئثثان الن ايثثل لا ثثلن اقثثالي ال نيثثا اثثار لثثل ل ثثا نثثل ا ثانابةا ثثثثاا روايتيثثثثا ( 96 -81م) ،انابةا ثثثثاا ةاجثثثثا ( 117 -98م)  ،انابةا ثثثثاا
هارايثثا ( 138 -117م )  ،انابةا ثثثاا أاطااينثثاس يثثثاس (  161 -138م) وقثثا التلثثثف
الال اط لل الاالذ الح ي ل وااط صااا لإل المئان الن ايل لل ل ا هؤالط األ ا ة  ،ل ثن اث
يثثةي أ الثثاالذ وااط صثثااا لثثإل المئثثان هثثا نشثثيد حةنثثل التاثثاا الاالليثثل لثثل ل ليثثل البيثثذ
والشثثةاط ثثي األقثثالي ( ، )75واثثن اث يثثةي أ ال ثثاه هثثا ظ ثثاا حسث الناايثثا اثثا الشثثاب
ال صةي ونسب ور ا للل ظ اا جااب ا التسثااا الثاينل لثل صثاية اابثاران الحيثا
()76
الاينيل لل اصة ال اي ل و انبا ل يام الثااان
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(شكل  )1-خريطة توض األقاليم المصرية القديمة بمنطقة المنيا والمدن التابعة لها .
نقال عن
محمد حسن الشريف  ،المنيا " عروس الصعيد " القاهرة  ، 1989 ،ص . 39

(شكل  )2-عملة من عهد اإلمبراطور تراجان تصور المعبود هرميس
Poole( S.), Catalogue of the Coins of Alexandria and the Nomes, London,
1892,P.358,no.82
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(شكل  )3-عملة من عهد اإلمبراطور هادريان تصور المعبود هرميس
Poole( S.), Op.Cit,P.360,no.84.

(شكل  )4-عملة من عهد اإلمبراطور تراجان تصور المعبود هرمانوبيس
Geissen, A., Weber, M., Untersuchungen zu den Ägyptischen Nomenprägungen
VI,Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (ZPE), 2006 ,P.282,TAFEL .1 , no.5

(شكل  )5-عملة من عهد اإلمبراطور هادريان تصور المعبود هرمانوبيس
Geissen, A., Weber, M,P.282,TAFEL .1, no.6.
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(شكل  )6-عملة من عهد اإلمبراطور هادريان تصور المعبود أنوبيس في الهيئة الحيوانية
Geissen, A., Weber, M,P. 282,TAFEL .1, no.7.

(شكل  )7-عملة من عهد اإلمبراطور دوميتيان تصور المعبودة تاورت – أثينا () Αθηνά- Θουρις
Geissen, A., Weber, M,P. 288,TAFEL .1, no.8.

(شكل  )8-عملة من عهد اإلمبراطور أنطونينوس بيوس تصور المعبودة تاورت – أثينا () Αθηνά- Θουρις
Geissen, A., Weber, M,P. 289,TAFEL .II, no.14.

59

)

العدد التذكاري ()2019

جملة البحوث والدراسات األثرية

حواشي البحث
( )1اااي ا راويش  ،الارةاليل التااي يل ل نط ل احالظل ال نيا " ا الاصة المةلاال وحتى ا ايل الاصة الةوااال  ،ال يئل
الااال للهتاب  ،انةهناايل  ، 1980 ،ر . 17
(  )2التلمت اآلااط حال ااقذ انات لالا  ،حي كُنة أا ا ذ للثل اسثالل قصثية لثل الانثاب اث ااينثل أ اقةقثار ولةلثت
اة " الانةباا " وهل ال اينل التل اهلت ا ا ة نل حس جباات ا  ،وا ا أا ا ذ ي قةيل حا جنا ا و ي ااينثل الب نسثا اث اال
وله الةأي الةاجا أا ا ذ البمل الشةقيل للنيا اااا الصحةاط الشةقيل  ،و اا ( اناثت لالثا) أحثا أهث اثا انقلثي السثارس
لشة ا أقالي اصة الاليا  ،وهل لاص ل للالط الشةقل ا انقلي التي لةه اة (  )Dwt –Hrجبا حثااس وجثاط كنةهثا
لل الاايا ا ال صارا ان ا ا ش ااري الح ااان لل الا" ةانخ " ا األةة الحاريل لشة ولل ا بة لنام حتثب األول (اقث
 )14وا بة لنام حتب الثاال (اق  )3ا األةة الثاايل لشة لل نل حس  .لل ليا يةاجذ -:
صاقه ااةل للل  ،انقلي السارس لشة انت أقام الاصاا حتل ا ايل الاولل الاةطل  ،اةالل ااجستية غية انشاا
نليل اآلراب  ،جااال ال نيا  ، 1989 ،ر ر . 1005 – 997
(  )3لبا الحلي ااا الاي  ،اااقذ اآل اا ال صةيل ال اي ل  ،الالط الثاال " اااقذ اصة الاليا " الطبال الثاانل  ،ال اهة 2009 ،
ر . 56
)4( Youssri (E.H.), EL-Minia Region in The Graece-Roman Period ,(Historical and Archaeological
Study) Tourist Guidance Department , Faculty of Tourism ,Minia University,2005,PP.1-5
( )5اة ة ية الشةقاوي  ،احالظل ال نيا "ال ااقذ األ ةيل وال لااان الاينيل "  ،ال الس األللى لآل اا ، 2005 ،ر . 5
)6(Gardiner( A.H) Ancient Egyptian Onomastica, Vol.ІІ ,Oxford University Press, 1947,PP.81-87
( )7الثااا ال اس أو ااا األا ااي ها أحا اظةيان ال لا التثل ظ ثةن لثل اصثة المةلاايثل وهثتا ال ثتهب يثةي أ الهثا

ُللا ا للل لاوج اا الل ا ال اباران لارها اايل ظ ةوا للل ا أ لثل ااحسثةن لنثه ال يثا  ،ويت ثثا هثتا الثثااا لثل
أا ال كناا ا البمارو وأا ذ اا ا الحيان وه (اا واااثت وي ثثل ال حثيد األ لثل  ،أاثا وأاااثت وي ثثل الاثام أو
ال ااط حا وحاحيت ويث ل اللا اغيل  ،نا ونانيثت وي ثثل الظثلم ) واث هثتا التثلاوج لثةج ( او ) اب الشث س لي لثا
الها لل ليا يةاجذ -:
أرولف أااا  ،رياال اصة ال اي ل  ،ةج ل لبا ال نا أ ا هة  ،اح ا أااا اهةي  ،ال يئل الااال للهتاب  ،ال اهة 1997 ،
ر ر75-72
( )8جاط كلثإل يثلا ل ثا لث ااينثل هةاا ثاليس ااهثا ( هةاا ثاليس الصثرةل صثة السثملل ) والتثل ثذ اث ال غثةب الثالتا
حالظل البحية لنا ران اا  ،لل ليا ل هةاا اليس ااجنا  .اة ة ية الشةقاوي  ،ال ةجذ السا ا  ،ر . 191
( )9ال ابار هةايس  : Èρμηςها ا ياس  Διόςوالحاايل (اايا ) نت أ لس ،لةه للى أاه اةال اآلل ل وحااى التااا
وال سالةي وا أه ااا ال بال ال انحل والحتاط ال انا و لصا الةةال  . kerykeionلل ليا يةاجذ -:
Larson(J.),Ancient Greek Cults , London& New York ,2007.P.146 .
( )10ال ابار چحا ل :لُةه أاه اابار الحه ل وال اةلل لهنه ح ا الاايا ا األل اب ان ا ااه ةيا الث الل  ،اةال اآلل ل  ،وا ذ
ال اااي واب الااالل  ،وها الساحة األلظ وةيا السحة له ال ة  ،وقا صاا چحا ل لل اهليي أةاةيي ه ا ثاغة األيثبس (
أ ا اناا ) واها ال ةر لها أحيااا يألت اها اغة األيبس الهااا وأحيااثا يظ ثة ثةأس الطثاغة ل ثد وجسثا اسثا  ،ونثتلإل اثذ
ال ةر  .لل ليا يةاجذ -:
واالس اچ  ،ول ل ال صةيي  ،ةج ل اح ا حسي يااس  ،اهتبل اا الل  ،ال اهة  ، 1998 ،ر ر 479 -459
( )11لُبثا اااثب چحثا ل لثار اث ال ابثاران األلثةل ان ثا ال ابثار "

 
 
 Ht-Hr حتحثاا"

 Wntواثت " وهثل ثثا اثااا انقلثثي

ظ ثةن هثت ال ابثار صثاا
وا ُلتبةن ال االاثل لث اآلل ثل وقا لثه ألثااغ  ،هنثا أيبثا ال ابثار "
ولصاغص ا تلمل ولبان لل أاان لايا لل اصة وهل ا ل ال اةي ل والحب والاطاط واألاااثل  ،صثاان للثل اثها ثة ة
 لن ثا اليااثثاايي
ناالثثل أو أاثثثل يالثثا اأة ث ا قثثةر الش ث س وال ثثةايي أو أاثثثل ثثةأس ثثة و ثثي قةاي ثثا قثثةر الش ث س  ،قاااثثت

 

ال ابار ألةوريت وا ي ال اباران التل ظ ةن لل األا ااي ااا ال ابار " اح ت لاوي 
 "   انثل التثل
ح ل الرناغ نا أول ظ اا ل ا لل انقلي ال ثااس لشثة لثل لصثة الاولثل الحايثثل ث اات لثت لثل الثالتا لثل ل ثا األةثة الثاايثل
والاشةي ولةلت للل أا ا ةيا األا ااي أو ةيا الاناب  .لل ليا ل هت ال اباران يةاجذ -:
أح ا اح ا ةيا ح يا  ،انقلي ال ااس لشة ا أقالي الاناب لل لصة الاولتي ال اي ل الاةطل  ،اةالل ااجستية غية
انشاا  ،نليل اآلراب  ،جااال حلاا  ، 2007 ،ر . 27 -18
)12( Gardiner (A.H.), Op.Cit,P.91.
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)13( Montet (P.) Geographie de ĽEgypte Ancienne ІІ, Paris ,1963, P.163.

( )14يتنة أ نل ل " حبنا" اات ت ا الماا ال صةي " حب
ةت والتي قام طانه لل هت ال نط ل  .لل ليا يةاجذ - :

 Hbnانل يطا " ااا لل ال ابار حااس وصةاله اذ انله
Gomaa (F.), Hebenu , in :LÄ ΙΙ,1977,P.1075.

)15( Helck ( W.) ,Die Altägypten Gaue ,Ludwig Reichert, Wiesbaden ,1974 , PP. 112-113.

ووي أحثا المصثاغا الهلبيثل  ،ولثةه لثاي ال صثةيي ال ثاااط

( )16ابا  /أاا يس  : Аνουβίςاابار جناغلي لل اها حياا ا
له
ال ا ى وحااس الابااان وال تاال ي ال باا لل الصحةاط لينبش ا  ،ونثا ي ثثا للثل هيئثل اسثا ثةأس نلثب وأحيااثا ي ثثا
للل اها حياا قا ذ للل طنه  ،اثله ال صةيا للى هيئل نلثب يثة ل للثى قالثا ثثا واج ثل ال بثة وكلثإل للح ايثل وأ ثت
نتلإل صمل "ال حند" ألاه قام تحنيد انله "أو يةيس"  .لل ليا -:
لبا الحلي ااا الاي  ،الاياال ال صةيل ال اي ل ( الالط األول ) ال اباران  ،الطبال الثاايل  ،ال اهة  ،ر ر 110-103
)17(Montet (P.) , OP.Cit, P.166.
( )18اصطمل للال اح ا  ،انقلي الثاا لشة ا أقالي اصة الاليا " لنتل " اةالل رنتااا غية انشاا  ،نليل اآل اا،
جااال ال اهة  ، 2010 ،ر . 15
)19(Montet ( P.) ,Op.Cit ,P.172
( )20حس احل الاي السااي  ،حهام األقالي لل اصة المةلاايل  ،ال اهة  ،2003ر . 56
)21(Gardiner (A.H.), Egyptian Grammar, Oxford ,1957 ,P.468.
)22(Berlev ( O.D.)," Falcon in Boat" a Hieroglyph and a God , JAH.1 , 1969 ,PP.3-30.
)23( Helck (W.), Op.Cit , PP.75-76.
( )24حس احل الاي السااي  ،ال ةجذ السا ا  ،ر . 57
( )25اصطمل للال اح ا  ،الب نسا لل الاصةي المةلاال والياااال الةوااال  ،اةالل ااجستية غية انشاا  ،نليل اآل اا ،
جااال ال اهة  ، 2000 ،ر . 18
( )26ال ابار ةت  :اابار قاي جاا  ،لةه للل أاه لثه الشثة لثل اصثة ال اي ثل  ،حيث قتثا ألثا أو يثةيس وراان ين ثا لثا
اااا اات ت ااتصاا ال ية ال ت ثا لثل حثااس  ،ي ثثا لثل اثها نثاغ لةالثل يصثاب حايثا هايتثه  ،ويظ ثة أحيااثا لثل اثها
اسا ةأس هتا الهاغ والتي يل م ايا وأكايه ال ستايتي ا أللل  .لل ليا
Te Velde (H.) , Seth ,god of Confusion ,Leiden ,1967, PP.1-15.
)27(Montet (P.), Op.Cit , P.181
)28(Gomaa ( F.),Op.Cit, P.350

( )29اصطمل للال اح ا  ،ال ةجذ السا ا  ،ر . 26
( )30للن نل قاروس  ،و اا اصة لل الاصةي الياااال والةوااال  ،انةهناايل  ، 2001 ،ر ر . 240 -239
( )31ةاهي اصحل  ،اصة لل لصة البطال ل  ،الالط الثاال  ، 1976 ،ر ر . 380-378
( )32اااي ا راويش  ،ال ةجذ السا ا  ،ر . 24
( )33يا اح ا لطا  ،الحيا االقتصاريل لل اصة البيلاطيل  ،ال اهة  ، 1984 ،ر ر . 64 -60
 ،ال اهة  ، 1978 ،ر ر . 185 -180

وحباا
أاال اح ا الةو ل  ،الةواا ااي
( )34اااي ا راويش  ،ال ةجذ السا ا  ،ر . 24
( )35هتب أحيااا ( ااطيااا الس ) وهل ذ للل البمل الشةقيل للنيا لل اااج ل ااينل هيةاا ثاليس ةيبثا و سث ل اآل قةيثل
الشثثيخ لبثثار اثثار سث يل هثثت ال اينثثل ( ااتينا ثثاليس ) لثثل الصثثبل ااتينثثاوس  Аντινόουغثثلم انابةا ثثاا هارايثثا ( -117
 138م)حي غةق هتا الرلم قبالل ااقذ ال اينل ا ا حاا انابةا اا هارايا أ يُؤله هتا الصبل ويبنل له ااينل لثل هثتا ال اقثذ
ح ا اة ه و ُ َ لا كنةا للل اة اللاا  .لل ليا يةاجذ -:
ةيا الناصةي  ،اايخ انابةا اايل الةوااايل السياةل والحبااي  ،الطبال الثاايل  ،ال اهة  ، 1991 ،ر 255
( )36يا اح ا لطا  ،قلي ال نيا لل الاصة البيلاطل لل اط أوااق البةري  ،ال يئل ال صةيل للهتاب  ،ال اهة ، 1982،
ر ر .44- 38
( )37يثثثثاس : Διόςهثثثثا نبيثثثثة ا آلل ثثثثل الياااايثثثثل  ،ال ثثثثتحه لثثثثل أاثثثثاا السثثثث اط ،لثثثثل األةثثثثا ية هثثثثا ا ثثثث نةواثثثثاس،
أا ة وجا ه ألته الة ل هيةا  ،ناات له الاايا ا اللوجان .يةاجذ-:

Larson(J.),Ancient Greek Cults ,Routledge, London& New York ,2007,PP.15-28
( )38ةا إل  :أحا اه ال اباران ال صةيل ال اي ل التل لبان لل هيئل الت ساح  ،ةجذ لبار ه لل لصاا اا قبا التاايخ ،
صاا لل ال يئل الهاالل للت ساح أو ال يئل األرايل ةأس ساح اتبة الميام ال ةنل الةغيسل لابار ه  .يةاجذ -:
لبا الحلي ااا الاي  ،ال ةجذ السا ا  ،ر ر . 276 -270 ،
ل
ا
ة
والتي
األول
ياس
طل
لإل
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للل
اصة
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ه
لبار
( )39ةيةا يس -:ال ابار الةة ل ل اينل انةهناايل ال اي ل  ،لُةلت
َ
َ
َ
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لتاحيا ال صةيي والياااايي لحاول التياا اابار اة ل للاولل يَحظثل بثال الطثةلي لاجثا" أو يثة – أ ثيس " وهثا الاِاثا
ال ُ اس أ يس التي يتحا اا اا ه اذ له الاال اآللة أو يةيس ،ل ثام طلي ثاس ترييثة هيئتثه للصثاا اآلرايثل ثاال اث الحيااايثل
التل ل يه يألم ا انغةيا وقام تس يا النطا للى اللسا االغةي ى ليس ى ة «ةثيةا يس».لُبثا ةثيةا يس ن ابثار للشثماط والاثال
األلة  ،ونا يُص ِّ ِاا راغ ا نةجا له لحيل وااة اااا ويالا اأةه الهل اس .ونثا اابثا " السثةا يام " ،لثل ااينثل انةثهناايل
ا أه ااا ا ان الل لى اةنل ولة لابار ه لل ناااب  .لل ليا -:
Stambaugh(J.E.),Sarapis under The Early Ptolemies, Leiden,E.J.Brill ,1972,PP.1-13
( )40األلاي ريسهااي ه ا ناةتاا Κάστωρو اللانس  Πολυδεύκηςأ ناط اطم لل لهل لياا  Λήδαا اةبة ل وهل
وجل ال لإل يناااوس  ، Τυνδάρεωςوقا التلمت الةوايان حال والا هتا التاطم ل ن ا اا يتنة أا أ ناط لل ابار ياس والتي
هام حبا ولش ا لل لهل لياا و ااها لل هيئل اغة الباذ وللل أ ة كلإل أاابت ال لهل التاأاي ناةتاا و اللانس  ،والتاأاي
نليت نيستةا  Κλυταιμνήστραو هيلينل  ، Ελένηوان ا اا يتنة أ ناةتاا ها أ لل لإل يناااوس  ،ين ا اللانس أ
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ال اي ل نحااةل وحاايل لل لإل لل حيا ه و اا اا ه  .لل ليا يةاجذ  -:لبا الحلي ااا الاي  ،ال ةجذ السا ا  ،ر 261 -258
( )43ذ أناايس للل اا حاالل  230ن جناب ال اهة للل البمل الشةقيل للنيا  ،للل اا حاالل  12ن اث ال اثةق ااينثل
ال نيا  ،التلمت األة اط التل أ ل ت للل ال اينل  ،ا يالا للل أه يل ااقذ ال اينل و يار اشا ا لبة الاصاا .
kawanishi (H.), Akoris, Report of The Excavation at Akoris in Middle Egypt ,1981-1992, Tsukuba
,Kyoto,1993,PP.11,34
)44(Bonnet,(H.)., Reallexikon der Ägyptischen Religionsgeschichte, Walter De Gruyter& Co.,
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Wilkinson (R.H.),The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt, London , 2003 , P.180.
( )46أا يس  :لل األةا ية الياااايل هل ا نه ياس وال ا ( ليتا) وألت انله أ اللا تات هاال لةيا ي ال اباران
الياااايل لةلت أا ا ل ل للصيا ،حاايل للحياااان والبةيل ألتن ال اس والس واألياغا ااا ا ل ا .لل ليا يةاجذ:
Larson,J.,(2007),Ancient Greek Cults ,Rout ledge, London& New York ,101-103.
،
()47
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السا ا .171 -165 ،
)51(Geraldine( P.), Magic in Ancient Egypt ,London: British Museum Press, 1994,P. 39.
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 ، Pantheonsنثثثا يةاثثثل ل ثثثا طثثثاغة البااثثثل ااثثثل الحه ثثثل وال اةلثثثل لثثثل ثثثلر
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أثر الخط العربى فى فنون أوروبا فى ضوء األدلة األثرية

1

أ.د /محمد حمزة إسماعيل الحداد
كلية االثار – جامعة القاهرة
مقدمة:
يعد موضوع أثر الخط العربى فى فنون أوروبا على جانب كبير من األهمية  ،فهو من الموضوعات
الجديرة بالبحث والدراسة والتحليل وال سيما اذا طبقنا ما اصطلحنا على تسميته بالتكامل فى المنهج العلمى
بين علمى اآلثار  /والتاريخ ،فأوروبا لم تتأثر فنونها بالخط العربى فحسب وإنما كان تأثرها كبيرا ً بالعديد
من المجاالت والجوانب فى الحضارة اإلسالمية عامة والفن اإلسالمى خاصة ،ويأتي فن الخط العربى
على راس افرع الفن اإلسالمى التى أثرت تأثيرا ً كبيرا ً فى فنون أوروبا بل انتقل هذا التأثير إلى الواليات
المتحدة األمريكية ،وتعكس األدلةاألثرية الباقية ما يؤكد ذلك وهى أدلة يصعب الطعن فى قيمتها أو التشكك
فى أصالتها ألنها شاهدة على العصر ومرآة صادقة ال تكذب وال تتجمل.
ولذلك ينبغى قبل أن نتحدث عن مظاهر أثر الخط العربى فى فنون أوروبا أن نتناول بإيجاز
االتصال الحضارى بين الشرق والغرب ونظرة الغرب إلى الشرق والمعابر التى عبرت من خاللها
التأثيرات الحضارية اإلسالمية إلى الغرب األوروبي ،ثم اإلسهامات الغربية الرائدة فى دراسة اثر الفن
اإلسالمى فى أوروبا عامة واثر فن الخط العربى على تلك الفنون خاصة.
وعلى ضوء ما تقدم فإن دراستنا لهذا الموضوع سوف تكون من خالل ثالثة محاور رئيسة وهى:
المحور األول :االتصال الحضاري بين الغرب والشرق ونظرة الغرب إلى الشرق والمعابر التى عبرت
من خاللها التأثيرات اإلسالمية إلى الغرب األوروبي.
المحور الثانى :اإلسهامات الغربية الرائدة فى دراسة أثر الفن اإلسالمى عامة وأثر الخط العربى خاصة
فى فنون أوروبا.
المحور الثالث :مظاهر أثر الخط العربى فى فنون أوروبا.
وفيما يلى نتناول كل محور منها على حده.
المحور األول :االتصال الحضاري بين الغرب والشرق ونظرة الغرب إلى الشرق والمعابر التى عبرت من
خاللها التأثيرات اإلسالمية إلى الغرب األوروبي.
يمكن القول  ،بادئ ذي بدء  ،أن الحضارة اإلسالمية قد قامت بدورها في خدمة الحضارة اإلنسانية
خير قيام ؛ ورغم ذلك فإن هناك كثيرين ممن يجهلون هذا الدور البارز للحضارة اإلسالمية ولواله لتأخرت
النهضة الحديثة عدة قرون .
حقا قد يكون هناك أسباب لهذا الجهل  ...وقد يكون تحامل بعض المستشرقين والعلماء الغربيين على
التراث اإلسالمي ،بل وإهمال المسلمين أنفسهم لتراثهم وتاريخه فترة طويلة من عوامل وجود ذلك
اإلعتقاد.
وعن جذور هذا التحامل يمكن القول أنه كاد ينعقد الرأي عند جمهرة المستشرقين في القرن التاسع
عشر الميالدي على االستخفاف بدور العرب في بناء الحضارة اإلنسانية  ،واإلصرار على أن الحضارة
األوروبية ال تدين بالفضل لغير أجدادهم من اليونان والرومان ،واالدعاء بأن العرب بطبيعتهم لم يخلقوا
للتفكير األصيل المبتكر  ،وجاء هذا في وقت اشتد فيه التعصب الديني وقوى فيه الشعور بالتحزب الجنسي
الذي يؤكد تفوق الجنس اآلري األبيض على غيره من األجناس  ،وسبق أوروبا في الخلق الحضاري على
غيرها من القارات  ،واالرتفاع بالمسيحية فوق غيرها من الديانات ! وهكذا تمزقت العالقات بين
الحضارات اإلنسانية بعضها والبعض اآلخر ،واستقلت كل ثقافة عالمية عن غيرها من الثقافات  .وفي هذا
الجو نمت األحقاد بين الشعوب بعضها والبعض وتهيأت الظروف الستعمار األقوياء للضعفاء .
ومنذ أواخر القرن 19م وأوائل القرن العشرين المنصرم قدر للتعصب الديني والتحزب الجنسي أن
تخف حدته وأن يعالج موضوع الحضارات الكبرى والثقافات العالمية – في كثير من الحاالت بموضوعية
وأمانة علمية  .وعندئذ كشف العلماء والباحثون في مؤتمراتهم العالمية وندواتهم الدولية وبحوثهم
ودراساتهم الموضوعية عن نصوص ووثائق رفعت الحواجز التي كانت تقوم بين الحضارات بعضها
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البعض ؛ وأثبتت هذه وتلك أن الحضارة اإلنسانية متنوعة الينابيع متعددة المصبات وأن الحضارات
الكبرى تتفاعل بعضها مع بعض وخالل عمليتي األخذ والعطاء يزداد مضمونها خصوبة وثراء  ،وبالتالي
فإن حضارة اليوم في أعلى مستوياتها ليست إال حصيلة جهود سبقت إليها حضارات عالمية تركت
بصماتها في تاريخ البشرية وتقدمها وهذا خير تمهيد للوحدة اإلنسانية التي تنتفي معها األحقاد وتتالشى
األطماع وتتحقق الدعوة إلى السالم .
غير أن ما يعنينا في هذا المقام هو أنه كان من دالالت هذا التحول من التعصب الديني والتحزب
الجنسي في القرن التاسع عشر إلى السماحة واإلنصاف عند الكثيرين في القرن العشرين المنصرم ما نراه
من أحكام موضوعية صدرت في تقييم الدور البارز للحضارة اإلسالمية التي حملت مشعل النور
والحضارة في العالم كله خالل العصور الوسطى .
وليس أدل على اتصال حلقات الفكر اإلنساني عبر تاريخه الطويل من اإلشارة إلى أن عميد مؤرخي
العلم جورج سارتون (1956 +م) كان يسفه الرأي الذي يجعل العلم – أي علم – من خلق مفكر واحد لم
يسهم في إنشائه أحد قبله ؛ أو يجعل الحضارة – أية حضارة – من صنع شعب واحد لم يسبقه إليها شعب
آخر ،ومن أقواله «إن من الضالل أن يقال أن إقليدس هو أبو علم الهندسة أو أن أبقراط هو أبو علم الطب
أو  ...فإن تاريخ العلم ال يعرف من اآلباء الذين لم يولدوا إال أبانا الذي في السموات ! . » ...
وبالنسبة للحضارة اإلسالمية فإن سارتون يؤكد أن ما حققته المعجزة العربية ويقصد الحضارة
اإلسالمية في عصرها الذهبي – في المجال العلمي يكاد يتجاوز حد التصديق(.)2
ويؤكد ذلك أيضا ً العالم كويلر يونج في بحثه الذي ألقاه في مؤتمر الثقافة اإلسالمية الذي عقد برعاية
جامعة برنستون ومكتبة الكونجرس في واشنطن عام 1953م حيث يذكر في ختام بحثه الموسوم بـ « أثر
الثقافة اإلسالمية في الغرب المسيحي » ما نصه « وبعد  ،فهذا عرض تاريخي قصد به التذكير بالدين
الثقافي الذي ندين به لإلسالم  ،منذ أن كنا نحن المسيحيين – داخل هذه األلف سنة نسافر إلى العواصم
اإلسالمية وإلى المعلمين المسلمين ندرس عليهم العلوم والفنون وفلسفة الحياة اإلنسانية  ،وفي جملة ذلك
تراثنا الكالسيكي الذي قام اإلسالم على رعايته خير قيام حتى استطاعت أوروبا مرة أخرى أن تتفهمه
وترعاه  ،كل هذا يجب أن يماذج الروح التي نتجه بها – نحن المسيحيين – نحو اإلسالم نحمل إليه هدايانا
الثقافية والروحية فلنذهب إليه – إذن – في شعور بالمساواة نؤدي الدين القديم  ،ولن نتجاوز حدود العدالة
إذ نحن أدينا ما علينا بربحه ولكننا سنكون مسيحيين حقا إذا نحن تناسينا شروط التبادل وأعطينا في حب
واعتراف بالجميل( ،)3أما توماس جولدشتاين فقد أطلق على الفصل الذي عقده لدراسة إسهامات العصر
اإلسالمي للعلم الحديث أسم «هبة اإلسالم» فهل هناك عنوان أجمل من هذا يعبر عن الدور البارز
للحضارة اإلسالمية في نشأة وتقدم العلم الحديث ؟(.)4
ويذكر جيوم « وقد قضى جهل أسالفنا – من أهل الغرب – بلغة العرب أال يتذوقوا إال القليل من
هذه الحياة الخصبة المنوعة  ،ولهذا فإن اإلمبراطورية اإلسالمية في أوروبا حين غابت شمسها واندحر
البربر ضاعت بإندحارهم كل ألوان العلم الذي لم يكن الغربيون قد تمثلوه من قبل ،ورغم هذا فقد بقيت
الحالة العقلية في الشرق والغرب إلى القرن الثالث عشر على اتصال لم يكن له نظير منذ ذلك العهد ...
وسوف نرى عندما تخرج إلى النور الكنوز المودعة في دور الكتب األوروبية أن تأثير العرب الخالد في
حضارة العصور الوسطى كان أجل شأنا وأكبر خطرا ً مما عرفناه حتى اآلن »(.)5
ومهما يكن من أمر فقد إتضحت الرؤية الصائبة ألسبقية الحضارة اإلسالمية في العديد من
المجاالت في العصور الوسطى مما مهد لقيام الحضارة األوروبية الحديثة.
ويمكن القول أن المسلمين قد تسلموا القبس من بناة الحضارات السابقة بفضل حركة الترجمة ،وأنه
قد ظل في أيديهم بضعة ق رون من الزمان يضيئون بنوره حياتهم وحياة من إتصل بهم أو عاش في ظلهم ،
وفي الوقت الذي أوقد فيه العرب شعلة الحضارة الوضاءة كانت أوروبا – منذ سقوط الدولة الرومانية
الغربية في أيدي القبائل الجرمانية المتوحشة 476م – في حالة مزرية من البداوة والجهالة والتخلف ،
وح ين أخذت تستيقظ بعد سبات عميق دام بضعة قرون من الزمان( ،)6ارتدت إلى تراث الحضارة
اإلسالمية التي كانت تحمل وحدها مشعل النور وراحت تنهل من معينه وتسقى ظمآها من ينابيعه(.)7
وإذا كان األمر كذلك فما هي إذن المعابر التى انتقلت من خاللها الحضارة اإلسالمية إلى الغرب
األوروبي ؟ .
65

)

العدد التذكاري ()2019

جملة البحوث والدراسات األثرية

والواقع أن االتصال الحضاري بين العالم اإلسالمي وبين الغرب األوروبي قد تم من خالل عدة
معابر وهي :
 -1أسبانيا وصقلية وجنوب إيطاليا .
 -2التجارة .
 -3الحروب الصليبية .
 -4حركة الترجمة من العربية إلى الالتينية .
 -5الدولة العثمانية .
ولما كان المقام ال يتسع إلبراز أثر كل معبر من هذه المعابر على حده  ،ولذلك حسبنا أن نؤكد على
عدة حقائق تتعلق بذلك الموضوع :
أن أسبانيا أصبحت منذ الفتح العربي لألندلس عام 92هـ711/م نقطة إلتقاء
-1
حضارتين متضادتين قام بينهما صراع مرير طال أمده وإنتهى بتفوق إحداهما على األخرى في
نهاية القرن 9هـ15/م وبالتحديد عام 897هـ1492/م عندما تغلب الملكان الكاثوليكيان على
غرناطة وأطفئت بذلك آخر جذوة لحضارة اإلسالم في األندلس  .وعلى هذا األساس كانت أسبانيا
تنقسم خالل ثمانية قرون إلى شطرين متعاديين منفصلين جغرافيا وعنصريا  ،على أن ذلك ال
يعني أنه لم تكن هناك إتصاالت أخرى وتقاليد مشتركة بطبيعة الحال  ..إذ كانت التأثيرات
الحضارية تتسرب من أكثر هذين الشطرين تقدما ً وحضارة إلى أشدهما تأخرا ً – كالماء يندفع من
أعلى المناطق إلى أشدها انخفاضا ً – وذلك عن طريق المستعربين والمسالمة في أسبانيا
اإلسالمية والمدجنين ومتنصرة العرب أو الموريسكيين في أسبانيا المسيحية  ،ومن هنا أضحت
أسبانيا معبرا ً رئيسيا النتقال التأثيرات الحضارية اإلسالمية إلى أوروبا(.)8
أما صقلية فقد إنضوت تحت لواء الحضارة اإلسالمية فيما بين 484-212هـ1091-827/م،
وظل المسلمون بها من 484هـ1091/م  ،حتى تم نفيهم إلى جنوب إيطاليا ثم القضاء عليهم نهائيا ً
عام 700هـ1300/م  ،ورغم ذلك فقد ازدهرت الحضارة اإلسالمية في ظل رعاية وتشجيع
ملوك النورمان بها  ،وهو األمر الذي جعل من صقلية معبرا ً أساسيا من معابر الحضارة
اإلسالمية إلى إيطاليا ومنها إلى بقية الغرب األوروبي(.)9
 -2كان للتجارة أثر بارز في االتصال الحضاري بين العالم اإلسالمي والغرب األوروبي المسيحي في
العصور الوسطى وكان للمدن التجارية اإليطالية ومن أهمها البندقية وجنوه وبيزا دور كبير في
شتى المجاالت( ،)10ومنها الفن اإلسالمى بصفة عامة وفن الخط العربى بصفة خاصة.
 -3الحرو ب الصليبية  :مهما كانت الدوافع التي كانت وراء تلك الحمالت التي خرجت من أوروبا إلى
الشرق والمعروفة باسم الحروب الصليبية فيما بين 690-490هـ1291-1096/م ثم ما إصطلح
على تسميته بذيول الحروب الصليبية بعد ذلك ؛ إال أن ما يعنينا منها في هذا المقام هو ما تمخض
عنها من توسيع دائرة االتصاالت والعالقات بين الشرق والغرب  ،وبالتالي حدوث التأثيرات
الحضارية في شتى المجاالت( ،)11ومنها الفن اإلسالمى بصفة عامة وفن الخط العربى بصفة
خاصة.
 -4حركة الترجمة من العربية إلى الالتينية :
قامت حركة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الالتينية بدور بارز جليل الشأن في النهضة
األوروبية  ،وكانت أسبانيا وصقلية من أهم مراكز حركة الترجمة ؛ ومن بين هؤالء المترجمين روبرت
الشستري  ،وأديالرد اإلنجليزي وهوغو الشنتالي وقسطنطين اإلفريقي وجيرارد الكريموني (إيطاليا)
وهرمان األلماني من كارنشيا (شرقي التيرول وشمال البندقية) وبطرس ألفونس وحنا األشبيلي وإبراهيم
بن عزرا والفرد اإلنجليزي وفرج بن سالم اليهودي وايوجنيوس البالرمي (من بالرمو بصقلية)
وغيرهم(.)12
وليس أدل على أهمية حركة الترجمة من اإلشارة إلى ما ذكره جرونيباوم بقوله « كان العلماء
العرب  ...مصدر الهام قوي للغرب إبان العصر الوسيط  ،ولم يكن الغرب بعض األحيان يكتفي بالتلهف
على قبول المادة التي يقدمها المسلمون والتي أصبح في المستطاع الوصول إليها بما تم من تراجم واسعة
النطاق نظمت في أول األمر في طليطلة على معيار ضخم وبمساعدة علماء من اليهود في أوليات القرن
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الثاني عشر ؛ بل كان الغرب يتبنى كذلك الشروح التي وضعها مفكرو العرب لهذه المادة ففي القرن
الرابع عشر لم تقبل جامعة باريس إدخال دراسة أرسطو إال مفسرة في شروح ابن رشد وكان كبار علماء
المسلمين ينظر إليهم بعين الرهبة وربما أوتو ثقة وسلطانا ً ال سبيل إلى تحديدها»( ،)13وكان لحركة
التالجمة هذه أثرها الكبير فى تأثر فنون أوروبا بفن الخط العربى.
 -5الدولة العثمانية :
كانت عالقة الدولة العثمانية بأوروبا وال سيما خالل القرنين 10-9هـ16-15/م تقوم على أساس
أنها الدولة العظمى التي تستجلب ما تحتاج إليه من خارج نطاق عالمها ودائرة نفوذها ؛ ولذلك كان يشعر
العثمانيون بأنهم أقوى من خصومهم األوروبيين في كافة المجاالت العسكرية واالقتصادية؛ إذ كانوا
يسيطرون على المناجم الغنية ويتحكمون في طرق التجارة  ،ويخرجون من كافة المعارك التي يخوضونها
بالنصر مما جعلهم يشعرون بالتفوق المادي  ،أضف إلى ذلك إيمانهم العميق بأن الدين الذي يعتنقونه هو
خاتم األديان وأصدقها وبأنهم ورثة الحضارة اإلسالمية الزاهرة في القرون السابقة  ،وقد كان هذا
اإلحساس المادي والمعنوي هو الذي يوجه نظرتهم إلى أوروبا ثم لم يلبثوا أن أدركوا مدى تفوق أوروبا في
مجال التقنية العسكرية أو القوة االقتصادية وحاولوا اللحاق بها(.)14
وعلى ذلك يمكن القول بأن التأثير اإلسالمي على أوروبا خالل تلك الفترة ال يمكن مقارنته بتأثير
المرحلة السابقة ؛ ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى إختالف األوضاع الحضارية في أوروبا عن ذي قبل ؛
ففي المرحلة األولى كانت أوروبا ال تزال تستيقظ من سباتها العميق ومن ثم إرتمت في أحضان الحضارة
اإلسالمية لتنهل من معينها وترتوي من ينابيعها  ،أما اآلن – أي خالل المرحلة الثانية المعاصرة للدولة
العثمانية في القرنين 10-9هـ16-15/م وما بعد ذلك – فقد أصبحت الحال غير ذات الحال ؛ إذ صارت
أوروبا تعيش عصر نهضتها وعصر اإلصالح  ،وقد اكتسبت وعيا بذاتها وتملكها حب إستطالع عقلي لم
يكن له أي نظير في العالم اإلسالمي المعاصر آنذاك ،والذي كان هو نفسه مهددا ً بالنزعة التوسعية
السياسية واالقتصادية لألوروبيين(.)15
ولذلك فقد شهدت هذه المرحلة نوعا من التأثيرات المتبادلة في بادئ األمر ،ثم لم تلبث أن غلبت
التأثيرات األوروبية وأصابت الناس حمى التفرنج وال سيما خالل القرن 19م وما تاله .
وفي ضوء ذلك فإن معالجة التأثيرات الحضارية في تلك المرحلة الثانية تحتاج إلى نظرة تحليلية
أكثر شموالً وهو ما سوف نعود إليه في دراسة الحقة (بمشيئة هللا تعالى).
المحور الثانى :اإلسهامات الغربية الرائدة فى دراسة اثر الفن اإلسالمى عامة وفن الخط العربى خاصة
فى فنون أوروبا.
كان للرواد من المستشرقين والعلماء والباحثين الغربيين فضل السبق فى إبراز الجوانب المختلفة
ألثر الفن اإلسالمى عامة وفن الخط العربى خاصة فى فنون أوروبا( ،)17()16ثم لم يلبث أن سار على
نهجهم وأقتفى أثرهم الرواد األوائل من العلماء العرب منذ بداية الثالثينات من القرن العشرين
المنصرم(.)18
وقد إستطاع هؤالء العلماء أن يثبتوا كيف أن الفن اإلسالمي قد ترك بصماته الواضحة في فنون
أوروبا  ،وكان وراء ذلك عدة عوامل منها ما يتعلق بالقيمة الجمالية الواضحة للمنتوجات الفنية اإلسالمية
التي تتمثل في تناسقها وفخامتها وما تحفل به في كثير من األحيان من غنى في األلوان ،فضالً عن الدرجة
العالية من اإلتقان الفني الواضح في صناعتها وهي درجة تفوق بمراحل أي شئ كان من الممكن أن ينتجه
الغرب في تلك العصور  ،ناهيك عن طرافتها الغريبة ،ويضاف إلى ذلك شئ هام زاد من قدر تلك
المنتوجات الفنية وهو ارتباطها الصحيح أو المفترض باألرض المقدسة (بيت المقدس) وبشخصيات دينية
معينة(.)19
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لوحة رقم ( )1زمزمية للحجاج األوروبيين ذات زخارف إسالمية ونقوش كتابية عربية.
وهنا ال تفوتنا اإلشارة إلى آثر الحج إلى األراضي المقدسة (لوحة  )1وما كان يحمله هؤالء الحجاج
عند عودتهم إلى أوطانهم من المنتوجات الفنية في تأكيد نظرة التقدير واإلعجاب الممزوج بالتقديس لهذه
التحف الفنية وليس أدل على ذلك من أن بعض هذه التحف كانت تحفظ فيها أعز المخلفات الدينية في
الكنائس  ،كما كانت تستخدم في المراسم الدينية مثل التعميد بل أن بعضها كانوا يتبركون بها وكانت النساء
منهن يعتقدون أنها تساعد العواقر منهن على أن يحملن(.)20
ويضيف اتنجهاوزن عامالً آخر وهو أنه لم يوجد فن تصوير إسالمي خاص أو فن تشيع فيه رموز
دينية خاصة يمكن أن تجرح إحساس العقلية المسيحية فاألشكال الرقيقة البريئة التي اتخذها التصوير
اإلسالمي في هيئة حيوانات وطيور وتوريقات مع بعض تصاوير آدمية بين الحين والحين جعلت األشياء
التي تحمل هذه التصاوير مقبولة تماما ً حتى عند استخدامها في تدثير بقايا قديس أو فرشها على درج مذبح
الكنيسة  ،ولم يستثن من ذلك شئ حتى الكتابات العربية التي كانت تستعمل على نطاق واسع والتي نجدها
في الهالة التي تحيط برأس المادونا (أي صورة السيدة العذراء) ،كما نجدها على أطراف األثواب التي
يلبسها القديسون في التصاوير وعلى أبواب الكاتدرائيات وعلى كل سطح آخر يمكن الرسم عليه ؛ ومع أن
الكتابة العربية كان لها معنى رمزي في عالم اإلسالم  ،وأن بعض النصوص عبارة عن أدعية دينية يتكرر
فيها اسم هللا فإن أهل الغرب لم يفهموها على هذا النحو  ،ولما كانت هذه الكتابات قد وجدت منقوشة على
شخصيات من الكتاب المقدس بما في ذلك الكاهن اليهودي األكبر  ،فربما كانت الحروف العربية قد فسرت
على أنها كتابات عبرية قديمة أو على األقل على أنها هي الحروف التي كانت تستخدمها شخصيات العهد
الجديد والقديسون المسيحيون وعلى هذا النحو نظروا إليها على أنها تختلف عن الحروف العبرية التي كان
يستخدمها اليهود المعاصرون لهم والذين كان تقدير المسيحيين لهم ضئيال ومن هتا بدت تلك الكتابات
العربية جليلة لدرجة جعلتها جديرة بأن تضمن في إطار مسيحي»(.)21
وهكذا نجد أن إعجاب الغرب بالفنون اإلسالمية لم يقتصر على مجرد قبول تلك الفنون بطريقة
سلبية بل تجلي في إدخال ما تيسر له من هذه الفنون في أكثر منشأته احتراما ً وجالالً سواء أكانت تلك
المنشآت دينية أو دنيوية  ،كما يظهر ذلك اإلعجاب أيضا ً في اقتباس الغرب فنون الشرق بصورة أو
بأخرى .
ً
هذا ولم يكن ذلك التأثير مقصورا على األقاليم التي ينتظر أن يكون فيها مجال لاللتقاء الروحي
العميق بين الجانبين  ،والتي حدث فيها بالفعل إلتقاء كهذا  ،ففي أقاليم الحدود نجد ذلك األثر متمثالً في
التصاوير المستعربة وأعمال الحفر اإليطالية على العاج(.)22
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وهنا ال تفوتنا اإلشارة إلى بولندة التي يمكن أن نعتبرها حلقة من حلقات االتصال بين الغرب
والشرق وال سيما في القرنين 9-8هـ15-14/م حين امتدت أمالكها إلى حدود البلقان الشمالية ومن ثم
تأثرت بالفنون اإلسالمية في تركيا وإيران .
ً
ً
ً
على أن اتصال بولندة بالشرق لم يكن في البداية اتصاال شخصيا ومباشرا  ،وإنما كانت المدن
الواقعة جنوب شرق بولندة وال سيما كامينيس بودولسكي  Camieniec Podolskiولوفوف (أولمبرج)
 Lwowتحصل على تحف شرقية كثيرة من مستعمرات جمهورية جنوه اإليطالية على البحر األسود،
وأعظم هذه المستعمرات شأنا ثغر كافا  Kaffaفي شبه جزيرة القرم (ويعرف باسم ثيودوسيا) ؛ وفضالً
عن ذلك فقد كان في مدن بولندة  ،وعلى األخص لوفوف – مهاجرون من األرمن واليونان نزحوا إلى تلك
البالد منذ القرن 7هـ13/م ولكنهم لم يقطعوا أسباب االتصال بأوطانهم األولى فكانوا يستوردون منها
البضائع والتحف الشرقية  ،كما كانوا يشيدون الكنائس والعمائر في مهجرهم على األساليب الفنية التي
ألفوها في بالدهم  ،والمعروف أن هذه األساليب الفنية كانت قد أصبحت ذات صلة وثيقة بالفنون اإلسالمية
منذ أن استولى المسلمون على أرمينيا وامتد نفوذهم الفني إلى البلقان.
وخير دليل على ذلك الزخارف المحفورة في الحجر بالكنيسة األرمنية في مدينة لوفوف وترجع إلى
النصف الثاني من القرن 8هـ14/م والتي تمت بصلة وثيقة إلى الطراز السلجوقي .
وزاد اتصال بولندة بالشرق في القرنين 11-10هـ17-16/م بعد أن امتد نفوذ األتراك العثمانيين في
البلقان إلى حدود بولندة  ،وبعد أن صار ثغر كافا  Kaffaفي قبضة يدهم منذ عام 1475م فعظم نشاط
التجار من األرمن والترك واليونان وأصبحت بولندة من أهم األسواق لتصريف البضائع والتحف التركية
واإليرانية التي كان التجار يجلبونها من الشرق  ،وقد كان األرمن يقومون بالرحالت إلى وطنهم األول ال
نشاء العالقات التجارية واختيار التحف بل أن بعض ملوك بولندة كانوا يوفدون عمالءهم من أولئك التجار
إلى قاشان أو أصفهان لشراء السجاجيد الثمينة والمنسوجات النفيسة واألسلحة الغالية  ،وقد ورد ذكر
التحف الشرقية في كثير من الوثائق البولندية في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميالديين .
هذا ولم يقف دور بولندة عند حد المتاجرة في التحف الشرقية فحسب وإنما قامت في بعض مدنها
حركة صناعية كبيرة استطاعت تقليد التحف الشرقية من المنسوجات والسجاجيد والجلود والمعادن ولقد
أصابوا توفيقا عظيما في هذا التقليد حتى القرن 13هـ19/م حين حلت الزخارف األوروبية محل الزخارف
اإلسالمية(.)23
المحور الثالث :مظاهر أثر الخط العربى فى فنون أوروبا:
عندما شاهد الفنانون األوربيون هذا الخط في أوروبا وفي الشرق إسترعى أنظارهم وأثار إعجابهم
وجذب إهتمامهم وذلك لطابعه األصيل وميزاته الجمالية والزخرفية التي تشع من ثنايا حروفه  ،ولما يكتنفه
من غموض وإبهام بالنسبة لغالبية األوروبيين الذين يجهلون قراءته  ،وربما ضاعف من إعجاب
األوروبيين بهذا الخط صلته الوثيقة باألماكن المقدسة في بيت المقدس  ،ولقد تيسر انتقال أثر الخط العربي
إلى أوروبا بوسائل عدة منها حركة ترجمة العديد من الكتب العلمية واألدبية من اللغة العربية إلى اللغة
الالتينية وغيرها من اللغات األوروبية األخرى  ،ومنها العمالت اإلسالمية الرائجة والمتداولة والنقود
المقلدة لها في أوروبا بفضل العالقات االقتصادية من جهة والوجود الصليبي في بالد الشام من جهة ثانية ،
ولقد عثر على اآلالف من قطع العملة في أجزاء مختلفة من أوروبا .ومنها العملة ذات اللغتين التي نجدها
في أسبانيا وامالفي وسالرنو .وقد اكتشفت عمالت إسالمية كثيرة في شمال أوروبا تقدر بـ 52ألف أو 62
ألف قطعة ما بين كاملة وناقصة وبعضها صنعت منه ُحلي وترجع هذه العمالت إلى الفترة الواقعة بين
أواخر القرن الثاني الهجري /الثامن الميالدي وأوائل القرن الخامس الهجري  /الحادي عشر الميالدي
وهي تظهر أنه كانت لهذه األقاليم عالقات تجارية طويلة المدى مع العالم اإلسالمي .
كذلك إكتشف في جزيرة جوتالند (  ) Gotlandالسويدية وحدها أكثر من  30ألف قطعة من
العمالت اإلسالمية التي ترجع إلى عصر الدولة السامانية 395-261هـ1005-874/م (في شرق إيران
(خراسان) وبالد ما وراء النهر)  ،كما وجدت قطع أخرى كثيرة من العمالت اإلسالمية في جزر أخرى
وعلى طول شواطئ بحر البلطيق؛ فضال عن نهر الفولجا وروسيا واليونان وغير ذلك( .)24وقد عرفت
العمالت اإلسالمية في أوروبا بعدة مسميات منها المنقوش والمرابطي والرباعي الذي يعرف باسم الطري
( Tariأي حديث السك) والدينار الموحدي المضاعف الذي عرف باسم (.Dobla)25
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وربما لعبت تحف الفنون التطبيقية واآلالت العلمية والفلكية دورا ً أهم في نقل الخط العربي إلى
أوروبا وذلك لما يتميز به الخط على هذه التحف في جميع األحيان تقريبا ً من طابع زخرفي يلفت األنظار
ويشد اإلنتباه  .ولقد إستخدم األوروبيون مختلف التحف اإلسالمية من نسيج وسجاد وعاج وزجاج ومعادن
وبللور صخري وأخشاب وغير ذلك ،وإزدهرت التجارة في هذه المنتوجات الفنية اإلسالمية التي أقبل على
شرائها وإستعمالها أثرياء األوروبيين لجودتها وإتخذوها مظهرا ً لغناهم وثرائهم ،ودليالً على تمتعهم
بالذوق الحسن .ومن الطريف أن بعض هذه التحف إرتبط في أذهان األوروبيين بشئ من القداسة ونسجت
حوله األساطير ومن ثم أعتبر تراثا ً دينيا ً مقدساً.
ومن أمثلة ذلك معمودية القديس لويس (( )Le Baptistére de st. Louisلوحة  )2ونقاب
( )Veilالقديسة آن (( )ANNEلوحة  )3وكؤوس القديسة هدويج (المعروف منها حتى اآلن  13كأسا)
(لوحة  ) 4وبعض أباريق البللور الصخري وأواني األكوامانيل (لوحات  )7 -5والتحفة المعـــــروفة
بعقــــاب بيزا (لوحة  )8والكأس المعروفة بحظ إدينهول (( )Luck of Edenhellلوحة  )9وكأس
القربان ( )Chaliceوال تزال بعض الكنائس واألديرة تحتفظ ببعض التحف اإلسالمية كتراث مقدس(،)26
ودخل الخط العربي أوروبا أيضا ً عن طريق الصناعات التي تفوق فيها العرب وأخذها عنهم األوروبيون
إذ استتبع في كثير من األحيان انتقال أساليب الصناعة نفسها والزخارف المستخدمة فيها بما في ذلك
الزخرفة بالخط العربي(.)27

لوحة رقم ( )2الطشت المعروف بمعمدانية القديس لويس بمتحف اللوفر بباريس

لوحة رقم ( )3نقاب القديسة آن فى كنيسة أبت فى بلدة فوكلوز بفرنسا وهو فى األصل نسيج فاطمى طراز دمياط
489هـ 1096م أو 490هـ1097/م.
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لوحة رقم ( )4كأس من الكؤوس الزجاجية
اإلسالمية المعروفة بكؤوس القديسة هودبج
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لوحة رقم ( )5إبريق من البللور الصخرى (الطراز الفاطمى)

لوحة رقم ( )7قدر من الخزف األوربي
المتأثر بالخزف اإلسالمى (البارللو)

لوحة رقم ( )6قدر من الخزف األوربي
المتأثر بالخزف اإلسالمى (البارللو)
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لوحة رقم ( )9الكأس الزجاجية المعروفة
بحظ إيدنهول (الشام) ق 7هـ13/م.

لوحة رقم ( )8التحفة البرونزبة المعروفة
بعقاب بيزا (العصر الفاطمى)

هذا ويرجع تأثير الخط العربي في أوروبا إلى عصر مبكر إذ حرص بعض الملوك األوروبيين في
القرن  8م على تقليد العمالت اإلسالمية الرائجة والمتداولة آنذاك  ،كما يتضح من الدينار الذهبي الذي أمر
بسكه الملك أوفا عام 157هـ 773 /م ( )Offa Rexملك مرسيه (796-757م).

لوحة رقم ( )10دينار الملك أوفا عام  157هـ773/م محفوظ بالمتحف البريطانى

ويالحظ أن هذا الدينار (لوحة  )10يشتمل على كتابة غير جيدة النقش نصها « ال إله إال  /هللا وحده
 /ال شريك له » (بالمركز) و « محمد رسول هللا أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
(بالهامش) » على الوجه  ،ومحمد رسول هللا (كتبت بطريقة معكوسة) و( OFFA Rexكتبت بالحروف
الالتينية بطريقة معدولة) (بالمركز) وبسم هللا ضرب هذا الدينر سنة سبع وخمسين وميه (بالهامش) على
الوجه اآلخر (لوحة  ، )10والحق أن هذا الدينار يعد تقليدا غير متقن لدينار الخليفة العباسي الثاني أبي
جعفر المنصور الذي تم سكه في نفس العام – أي عام 157هـ 773 /م – مع إضافة اسم الملك ( OFFA
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 )Rexبالحروف الالتينية( ،)28وهو األمر الذي دفع بعض العلماء والباحثين إلى القول بأن كتابات هذا
الدينار تدل صيغتها اإلسالمية الصرفة أنها منقولة دون وعي من دينار إسالمي كان هو نفسه النموذج الذي
سكت منه العملة المسيحية(.)29
ويعلق مرزوق على كتابات هذا الدينار بقوله «وأغلب الظن أن الصانع األوروبي الذي ضرب هذا
الدينار والملك الذي أمر بضربه يجهالن مدلول هذه الكتابة الكوفيه ولو عرفا ذلك ما نقشا على الدينار هذا
النص الذي يتنافر مع عقيدتهما الدينية»(.)30
غير أن الخط العربي وجد عن وعي على عمالت مسيحية أخرى ترجع إلى عصر النورمان
بصقلية ومن أمثلة ذلك العملة التي أمر بسكها الملك روجر الثاني (548-525هـ 1154-1130 /م) فقد
لقب على بعضها بـ «المعتز باهلل الملك روجر المعظم» وعلى بعضها األخر «الملك روجر ناصر
النصرانية» ومن األمثلة األخرى ربع دينار باسم الملك غليالم األول ملك صقلية (561-548هـ-1154/
1166م) جاء على وجهة كتابه بالخط الكوفي نصها «الملك غليالم المستعين باهلل» ،ومنها دينار ضرب
المهدية 549هـ1154 /م باسم "الهادي بأمر هللا الملك غليالم"(.)31
ومما له داللته في هذا الصدد أن نشير إلى ما ذكره الرحالة ابن جبير أثناء زيارته لصقلية عام
581هـ 1185 /م عن الملك غليالم الثاني (585-561هـ1189-1166/م) (غليام في نص ابن جبير) من
أنه كان يتشبه بملوك المسلمين «ومن عجيب شأنه المحدَّث به أنه يقرأ ويكتب بالعربية وعالمته الحمد هلل
حق حمده وكانت عالمة أبيه الحمد هلل شكرا ً ألنعمه»(.)32
وهناك نماذج كثيرة من عمالت نورمان صقلية صنعت تقليدا ً للعمالت اإلسالمية ،والحق أن العملة
اإلسالمية وبخاصة الدينار كان يجد قبوال ورواجا ً في أوروبا كعملة لها قيمتها واحترامها(.)33
وقام الصليبيون بتقليد السكة الفاطمية ثم األيوبية في مصر والشام( ،)34بل إن البنادقة قاموا بسك
نقودا ً ذهبية نقشت عليها كتابات وآيات قرآنية بالخط العربي؛ فضالً عن التاريخ الهجري وقد أطلقوا عليها
اسم النقود البيزنطية العربية  ، Byzantini Saracenatiوظلت متداولة حتى منتصف ق 7هـ 13 /م(.)35
ولقد إمتد تأثير الخط العربي إلى توقيعات بعض ملوك أوروبا وعالماتهم واشتملت بعض
المخطوطات األوروبية على وحدات زخرفية مستوحاة من حروف عربية ؛ فضالً عن بعض الصلبان
ومنها صليب من ايرلنده محفوظ بالمتحف البريطاني بلندن يزخرف وسطه كتابة بالخط الكوفي نصها «
باسم هللا »(.)36
والحق أن القيمة الزخرفية والجمالية للخط العربي كانت من أهم العوامل التي دفعت الفنانين
األوروبيين إلى إدخال هذا الخط في عمائرهم وفي منتوجاتهم التطبيقية وفنونهم التشكيلية؛ وحسبنا أن نشير
في هذا المقام إلى ما ذكره لوبون بقوله «وللخط العربي شأن كبير في الزخرفة وال غرو فهو ذو إنسجام
عجيب مع النقوش العربية  ..وقد بلغ الخط العربي من الصالح للزينة ما كان رجال الفن من النصارى في
القرون الوسطى وفي عصر النهضة يكثرون معه من إستنساخ ما كان يقع تحت أيديهم إتفاقا من قطع
الكتابات العربية على المباني المسيحية تزيينا لها سائرين في ذلك مع الهوى  ،وقد شاهد مسيولنغيريه
ومسيوالفوا وغيرهما الشئ الكثير منها في إيطاليا  ،ومما شاهده مسيوالفوا في مكان األمتعة من كاتدرائية
ميالنو باب مبنى على طراز رسم البيكارين يحيط به أفريز حجري مؤلف من كلمة عربية مكررة عدة
مرات وكتابة عربية حول رأس المسيح المصور فوق أبواب القديس بطرس التي أمر بإنشائها البابا أوجين
الرابع وخطوط كوفية طويلة على قميص القديس بطرس والقديس بولس ومن دواعي أسفي عدم ترجمة
هذا الكاتب لهذه الكتابات فلعل الكتابة التي حول رأس المسيح هي كلمة ال إله إال هللا محمد رسول هللا»(.)37
ومن أشهر المنسوجات المزخرفة بالخط العربي عباءة تتويج روجر الثاني ملك صقلية -1130
1154م المؤرخة بعام 528هـ1133/م إذ يزين حافة هذه العباءة نص عربي منسوج بالخط الكوفي بخيوط
من ذهب بصيغة " مما عمل بالخزانة الملكية المعمورة بالسعد واإلجالل والكمال والطول واإلفضال
والقبول واإلقبال والسماحة والجالل والفخر والجمال وبلوغ األماني واألمال وطيب األيام والليالي بال
زوال وال انتقال بالعز والدعاية والحفظ والحماية  ،والسعد والسالمة والنصر والكفاية بمدينة صقلية سنة
ثمان وعشرين وخمسماية"(( )38لوحة .)11
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لوحة رقم ( )11عباءة التتويج لروجر الثانى المنسوجة فى صقلية عام 528هـ1133/م

كذلك ظهرت السجاجيد اإلسالمية من طراز معين (سجاجيد مسجد عالء الدين بقونية  616هـ /
1219م وعدد الم عروف منها ثمان سجاجيد) في لوحات بعض المصورين كما هو الحال في لوحات
المصور المشهور هانس هولباين األصغر (1543-1479م) وقد أطلق على هذا الطراز من السجاجيد إسم
سجاجيد هولباين(( .)39لوحات .)14-12

لوحة رقم ( )13سجادة من سجاجيد مسجد
عالء الدين فى قونية بتركيا

لوحة رقم ( )12سجادة من السجاجيد المعروفة
بسجاجيد هولباين
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لوحة رقم ( )14لوجة فى برلين للتاجر جورج جيز من عمل هولباين القرن 16م

ولعل أغرب ما حدث من تأثيرات الخط الكوفي أنه كان حافزا لتطور الحروف الالتينية فاتخذت
حلية زخرفية وصورت على غرار الحروف الكوفية ورسمت بأسلوب التكرار واإلمتداد والتشبيك والتعقيد
ثم إختلطت بعد ذلك الكتابة الالتينية في العصر القوطي بالكتابة الكوفية وأصبح الناس يظنون أنها كتابة
واحدة وظل التمييز بينهما في أوروبا سرا ً دفينا ً طوال خمسة قرون(.)40
ول قد كان هذا الخط في معظم الحاالت مجرد حروف عربية كوفية أو نسخية ال مغزى لها وهو ما
جعل مايلز يطلق عليها مصطلح كوفيسك ( Kufesque OR Pseudo - Kuficونسخيسك
 )Naskhesqueويقصد بذلك تلك المضاهاة الخالية من المعنى ألشكال وحروف الخط الكوفي (أو
النسخي) المتراصة والمتكررة والتي تبدو وكأنها كتابة |أو حروف زخرفية(( )41شكل ،1لوحتا .)16 ،15

شكل رقم ( )1كنيسة القديس بطرس فى مدينة لوبوجول بمقاطعة هيرو.
زخارف مشتقة من الكتابة الكوفية أو تقليد للخط الكوفى.
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بل وحاول بعض الفنانين األوروبيين أن يكتب الحروف الالتينية بصورة تقرب في شكلها العام من
صورة الخط الكوفي ونجحت هذه المحاولة وتجلت أروع ما تجلت في الكتابة القوطية على العديد من
اآلثار األوروبية ومنها ما نشاهده في قبر ريتشارد الثاني بوستمنستر 1399م وقبر  Fishlakeبيوركشير
1505م وكنيسة  South Acreبنورفولك حوالي 1550م(.)42
هذا وقد إنتشرت الزخارف المستوحاة من الخط الكوفي في منتوجات الفنون التطبيقية من مختلف
المواد من أخشاب ومعادن وزجاج ورخام ونسيج وسجاد فضالً عن اللوحات الزيتية والجدارية
والمخطوطات المصورة والكسوات الجصية والمخطوطات المصورة وجلود الكتب(.)43

لوحة رقم ( )15صحن يوضح تأثر الخزف األوربي بالخزف اإلسالمى

لوحة رقم ( )16صحن يوضح تأثر الخزف اإلسبانى بالخزف اإلسالمى (تقليد الخط الكوفى)

ويتجلى هذا التأثير في العديد من التحف الخزفية األوروبية (أسبانيا وإيطاليا) من الصحون واألواني
أو القدور المعروفة بالبارلو (لوحتا  ) 7، 6وإن كان هذا ال يمنع من وجود تحف خزفية تزينها كتابات
عربية صريحة  ،ومنها على سبيل المثال «الناصر ألهله – العامل .)44(»..
ومن اآلثار والتحف التي تزدان بالخط العربي نقش اللغات الثالث المؤرخ بسنة 536هـ1141/م أي
من عهد ملك صقلية روجر الثاني والنص العربي بصيغة «خرج أمر الحضرة الملكية المعظمية الرجارية
العلية أبّد هللا أيامها وأيّد أعالمها بعمل هذه اآللة لرصد الساعات بمدينة صقلية المحمية سنة ست وثالثين
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وخمسماية» وبصقلية أيضا نقوش كتابية بالخطين الكوفي والنسخي بكل من قصر روجر الثاني بمدينة
مسينا وهي محفوظة حاليا بمتحف  Pallazzo Abatallبمدينة بالرمو  ،ومدخل قصر العزيزة
( )Castalla della Zisaببالرمو وقصر القبة (.)45()Castalla della Cuba
ويضيف اتنجهاوزن قائال « ..وثمة برهان أكثر وضوحا لهذا التأثير الحضاري العربي اإلسالمي
والذي يمكن رؤيته في وجود كلمة هللا والسنة الهجرية في مكان كان المرء يتوقع أن يجد فيه نزوعا
مسيحيا بارزا ً أنه شاهد قبر مكتوب باللغة العربية أقامة الملك غريزانتى سنة 1149م ألمه المتوفاه في
كنيسة شيدت خصيصا لها»( ،)46ومن بين التحف التطبيقية حسبنا أن نشير إلى طست ( )Basinصنع
برسم ملك قبرص 1359-1324( Hugh iv of Lusignanم) وهو يزدان بنقوش كتابية عربية
صريحة(.)47
ومن العمائر الدينية المسيحية التي تزدان بزخارف من الخط العربي سقف كنيسة الكابال بالتينا في
بالرمو بصقلية(( )48لوحة .)17

لوحة ( )17السقف الخشبى الذى يغطى الكابال بالتينا فى باليرمو بصقلية

ومنها إحدى بوابات كاتدرائية البوي بوسط فرنسا وتتكرر فيها عبارة « الملك هلل » ويعلق فكري
على هذه العبارة بقوله «ونجد فوق هذا كله – أي باإلضافة إلى التأثيرات اإلسالمية العديدة والمتنوعة في
البوي والسابق اإلشارة إليها إجماالً – خاتم العروبة واإلسالم مطبوعا على إحدى بوابات كاتدرائية البوي ،
نحتت على مصراعي هذا الباب الخشبي صور من تاريخ العذراء وسجلت على كل لوحة منها كتابة التينية
تفسر الصور المنحوتة  ،وأعد لكل مصراع إطار يدور حوله تنحصر بداخله هذه اللوحات المصورة وزين
هذان اإلطاران بحلية زخرفية مقتبسة من الخط الكوفي ولكن هذه الحلية ال تقتصر على العنصر الزخرفي
مثلما إقتبس في الفن المسيحي عامة  ،والذي كانت الحلية فيه تتكون من رسوم مقتبسة من حرفي األلف
والالم خلقها إرتقاء الخيال ولم تنتظم في ألفاظ أما في البوي فإن إطار باب العذراء يسجل جملة عربية
مقروءة واضحة المعنى وهي الملك هلل تجري هذه الجملة حول اإلطار وتتكرر بانتظام حول كل مصراع
من مصراعي الباب )49(».....ورغم وضوح قراءة عبارة الملك هلل إال أن كولفان يفاجئنا في أواخر القرن
العشرين المنصرم بأن تلك الكتابة غير مقروءة ألن المزخرف كان قليل المعرفة بالكتابة العربية الزخرفية
؛ ومع ذلك فهو يؤكد أن كاتدرائية البوي المشهورة توضح أكثر التأثيرات اإلسالمية ويضيف قائالً « ..ثم
نكتشف مشدوهين على مصراعي أحد األبواب القديمة شريطا ً مؤطرا ً مزخرفا ً بأحرف عربية (كوفية
مزهرة تعود إما إلى عصر الخالفة األموية باألندلس أو إلى العصر الفاطمي )50(»..؛ ومنها الباب الشهير
بكنيسة القديس بطرس بالفاتيكان والذي يحتشد بالكتابات العربية على مصراعيه(.)51
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ومنها كنيسة القديس خرالمبوس في كالماتا باليونان وبها زخارف مستوحاه من الخط الكوفي تنم عن
صورة من أبدع اإلبتكارات المسيحية لهذه الزخارف إذ نسقت أطراف األلف والالم من اسم هللا بحيث
يتكون منها شكل الصليب اإلغريقي المتساوي األضالع .
ومن أمثلة اإلقتباس البديعة في إيطاليا باب مقبرة مدينة كانوسا  Canossaتزينه دائرة زخرفية من
الخط الكوفي المورق ،ومنها إفريز في مذبح من كنيسة أفييدو  Oviedoبأسبانيا وفي دير مواساك
وكاتدرائية بوردوا وكنيسة القديس بطرس في رد(( Saints – Pierre de Reddes.)52شكل .)1
هذا ولم يقف أثر الفن اإلسالمى عامة وفن الخط العربى خاصة عند حد العمارة والفنون األوروبية
فحسب ،وإنما انتقل هذا األثر كذلك الى الواليات المتحدة األمريكية التى تعد امتدادا طبيعيا للغرب
األورو بى ،حيث ال تزال توجد تأثيرات الفن اإلسالمى فى العديد من العمائر المسيحية واليهودية فى
أمريكا وهو ما تناولته بالبحث والدراسة والتحليل رسالة دكتوراه حديثة تحت إشرافنا للباحث /وائل احمد
خطاب وموضوعها "التأثيرات اإلسالمية على بعض العمائر فى الواليات المتحدة األمريكية تطبيقا على
نماذج فى نيويورك – شيكاغو – سان فرانسيسكو"( ،.)53غير أن ما يعنينا من تلك التأثيرات فى دراستنا
هذه هو ما يتعلق باثر الخط العربى وهو ما تعكسه األدلة األثرية الباقية فى أمريكا ومن أمثلتها  :محفل
المدينة بشيكاغو 1913-1912م ،ومحفل اإلسالم بسان فرانسيسكو 1917م ،المعروف حاليا ً باسم مسرح
الكازار  Alcazar Theatreحيث نشاهد بعض اآليات القرآنية ومنها جزء من اآلية  18من سورة التوبة،
فى محفل المدينة ،وآية  46سورة الحجر بمحفل اإلسالم ،وشعار (ال غالب إال هللا) مكتوبة بخط الثلث
(لوحتا )19-18؛ فضالً عن كتابة اسم المهندس (توماس باترسون روس) ،بشكل مكرر على واجهة
المحفل بحروف عربية بصيغة (روس مهندس) ،وال شك أن هذه النقوش الكتابية ومعها النقوش الزخرفية
فى هذين المحفلين إنما تعكس بقوة اثر قصر الحمراء فى غرناطة بنقوشه وزخارفه على العمارة األمريكية
فى أواخر القرن ال 19م وأوائل القرن الـ 20م المنصرم(.)54

(لوحة رقم " )18وال غالب إال هللا" مدخل محفل اإلسالم – سان فرانسيسكو

(لوحة رقم  )19محفل المدينة -تفاصيل الزخرفة الكتابية سورة التوية " /18وال غالب إال هللا"
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كذلك ظهر أثر الخط العربي في الفنون التشكيلية األوروبية خالل عصر النهضة فقد حرص العديد
من الفنانين والمصورين على استخدام الخط العربي (الكوفي أو النسخي)
في أعمالهم ومن بينهم بيزانلو وجنتيلي دافبريانو  ،وجيوتو وفيليبوليبي(( )55لوحة  ، )20أما فيروكيو فقد
البارجيلو
في
تمثاله البرونزي داود المحفوظ
في
استخدم الخط العربي
()56
في فلورنسا وذلك على هيئة أشرطة من الخط النسخ المملوكي تزخرف حواف الثوب الذي يرتديه داود
(لوحة . ) 21

لوحة ( )20استخدام الحروف العربية فى الزخرفة األوروبية .
( )1صورة مكبرة لجزء منه يرى فيه حروف عربية بالوشاح الذى تحمله المالئكة.
( )2المنظر الرئيسى من لوحة تتويج العذراء للمصور فراليبوليبى 1447-1441م بفلورنسا.
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لوحة رقم ( )21تمثال داود من البرونز فى البارجيلو فى فلورنسة
من عمل أندريا فيرو كيو وعلى حافة ردائه زخارف مستمدة من الكتابة العربية
كذلك كان للخط العربي دوره الزخرفي في المخطوطات األوروبية ومنها مخطوطات Ciyteaux
التي يزخرفها وحدات زخرفية مستوحاة من حروف عربية ،ومنها كتاب قداس في مكتبة مانتوا بإيطاليا
زينت هوامشه بزخارف كوفية.
وتقابلنا الزخارف المشتقة من الكتابة الكوفية في إنجيل ونشستر وهو المخطوط الذي كان هنري
الثاني يخصه بإعجابه(.)57
وال تفوتنا اإلشارة إلى تلك الكراسات التي تشتمل على رسوم ودراسات الفنانين األوروبيين وحسبنا
أن نشير في هذا المقام إلى كراسة فيالردي المحفوظة في متحف اللوفر والتي تنسب إلى الفنان اإليطالي
بيزانلو (ق15م) ومن أوراق هذه الكراسة ورقة تشتمل على كتابة بالخط الثلث المملوكي نصها «عز
لموالنا السلطان الملك المؤيد أبو النصر شيخ عـ ] ز [ نصره» ومن الواضح أن هذا النقش الكتابي منقول
بشئ من الدقة من مشكاة زجاجية مملوكية باسم السلطان الملك المؤيد شيخ (824-815هـ-1412/
1421م)  ،وينسب بعض العلماء هذه الورقة إلى بيزانلو نفسه في حين يرجح آخرون أنها من عمل أحد
فناني البندقية في القرن 15م( ،)58ومن المعروف أن البندقية إشتهرت بتقليد التحف الزجاجية المموهة
بالمينا ومن أمثلتها مشكاة باسم السلطان المملوكي الجركسي األشرف قايتباي 901-872هـ-1467/
1495م وهي محفوظة بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة  ،ولعلها من صناعة مصانع الزجاجي البندقي في
مورانو((.)59لوحة . ) 22
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لوحة ( )22مشكاة من صناعة البندقية باسم السلطان قايتباى

وبعد هذا غيض من فيض وقليل من كثير مما يمكن أن يكتب حول أثر القيمة الجمالية والزخرفية
للخط العربي في الفنون األوروبية فى ضوء األدلة األثرية الباقية والمعروفة حتى اآلن ،وهو ما يجب أن
تفرد له المزيد من البحوث والدراسات التحليلية المتعمقة ولكن حسبنا أن نشير في نهاية هذا البحث إلى أنه
كان من تقدير الغربيين للخطوط الشرقية بعامه والقيمة الجمالية والزخرفية للخط العربي بخاصة أن
صارت صنعة الخط في الغرب قسما من أقسام التصوير وصار الخط صورة تتذوق لجمالها بصرف
النظر عن مضمونها(.)60
كذلك كان للخط العربي تأثيره الهام في الفنانين األوروبيين في العصر الحديث ومنهم بأول كلي
وكارل جورج هوفر وغيرهم( ،)61وهو ما سوف نعود إليه في دراسة الحقة بمشيئة هللا تعالى.
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حواشي البحث
 - 1نشرهذا البحث في ذكري تأبين المغفور له بإذن هللا دكتور ممدوح درويش مصطفي االستاذ بكلية االداب جامعة المنيا
( )2الطويل  ،توفيق  ،العرب والعلم في عصر اإلسالم الذهبي  ،القاهرة (1968م)  ،ص 90-86؛ في تراثنا العربي اإلسالمي ،
الكويت (1985م)  ،ص. 61-58
( )3أحمد  ،محمد خلف هللا  ،الثقافة اإلسالمية والحياة المعاصرة  ،بحوث ودراسات إسالمية  ،القاهرة (1955م) ،ص. 257
( )4جولد شتاين  ،توماس  ،المقدمات التاريخية للعلم الحديث  ،من اإلغريق القدماء إلى عصر النهضة  ،ترجمة أحمد حسان عبد
الواحد ،الكويت (2003م)  ،ص 144-109؛ ط ، 2القاهرة (2004م)  ،ص. 144-109
( )5جيوم  ،الفرد  ،الفلسفة واإللهيات  ،ترجمة وتعليق توفيق الطويل  ،ضمن كتاب تراث اإلسالم  ،جـ ، 1القاهرة (1936م)  ،ط2
1983( ،م)  ،ص. 323
( )6كانت الفترة الواقفة بين عامي 1000-476م  ،هي فترة العصور المظلمة في أوروبا عامة وبالنسبة للمدن األوروبية ومكانتها
وما صاحبها من تدهور في التجارة والصناعة وغير ذلك ؛ نسيم  ،جوزيف  ،تاريخ العصور الوسطى األوروبية وحضارتها ،
بيروت  ،ط1987( 2م)  ،ص. 221
( )7الطويل ،في تراثنا  ،ص. 62
( )8سالم  ،في تاريخ وحضارة اإلسالم في األندلس  ،اإلسكندرية (1985م)  ،ص 305؛ وعن أهمية هذا المعبر انظر  ،عاشور ،
المدنية اإلسالمية  ،ص 53-49؛ المال  ،أحمد على  ،أثر العلماء المسلمين في الحضارة األوروبية  ،بيروت (1996م) ،
ص 130-126؛ وات  ،مونتجومري  ،فضل اإلسالم على الحضارة الغربية ،ترجمة حسين أحمد أمين  ،القاهرة (1983م) ،
ص 45-43 ، 25-23 ، 11-8؛ القاضي  ،مختار  ،أثر المدنية اإلسالمية في الحضارة الغربية  ،القاهرة (1972م)  ،ص-67
 80؛ أبو خليل  ،شوقي  ،علماء األندلس إبداعاتهم المتميزة وأثرها في النهضة األوروبية  ،دمشق (2004م) 96( ،صفحة) ؛
مظهر  ،جالل ،مآثر العرب على الحضارة األوروبية  ،القاهرة (1960م)  ،ص 51-47؛ غوميز  ،مارغريتا لوبيز ،
إسهامات حضارية للعالم اإلسالمي في أوروبا عبر األندلس  ،ضمن كتاب الحضارة العربية اإلسالمية في األندلس  ،جـ، 2
بيروت ،ط1999( 2م)  ،ص 1481-1477؛ مكي  ،محمود  ،تاريخ األندلس السياسي 897-92هـ1492-711/م  ،دراسة
شاملة  ،ضمن الموسوعة المشار إليها سابقا ً  ،جـ ، 1ص 150-55؛ تتنج ،أنتوني  ،العرب انتصاراتهم وأمجاد اإلسالم ،
ترجمة راشد البراوي  ،القاهرة (1974م)  ،ص. 212-207
( )9عن تاريخ صقلية اإلسالمية وأهميتها أنظر  ،عاشور  ،المدنية اإلسالمية  ،ص 56-53؛ رسالن  ،عبد المنعم ،الحضارة
اإلسالمية في صقلية وجنوب إيطاليا  ،جده (1980م)  ،ص 25-17؛ غانم  ،حامد زيان ،تاريخ الحضارة اإلسالمية في صقلية
وأثرها على أوروبا  ،القاهرة (1977م) ( ،وهو من الكتب المهمة في هذا الشأن)؛ الجندي  ،جمعة محمد مصطفى  ،عالقة
تورمان صقلية بالقرى اإلسالمية في شمال إفريقية خالل القرن السادس الهجري  /الثاني عشر الميالدي  ،حوليات اآلداب
والعلوم االجتماعية  ،الرسالة  ، 194الحولية  ، 23الكويت (2003-2002م) 112( ،صفحة) ؛ المدني  ،أحمد توفيق ،
المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا ،الجزائر (1969م) ؛ مورينو  ،ماتينو ماريو  ،المسلمون في صقلية  ،بيروت
(1968م) ؛ الطيبي  ،أمين توفيق  ،دراسات في تاريخ صقلية اإلسالمية  ،ليبيا (1990م)  ،أحمد  ،عزيز  ،تاريخ صقلية
اإلسالمية  ،ترجمة أمين توفيق الطيبي ،طرابلس الغرب  ،تونس (1980م) أماري  ،ميخائيل  ،المكتبة العربية الصقلية ،
نصوص في التاريخ والبلدان والتراجم والمراجع  ،ليبسك (1857م)  ،بيروت  ،دار صادر  ،ط ، 2د ت ( 740صفحة) ؛
تتنج ،العرب  ،ص 214-212؛ عباس  ،إحسان  ،العرب في صقلية  ،القاهرة (1959م) ؛ الدوري ،تقي الدين  ،صقلية
وعالقتها بدول البحر المتوسط  ،بغداد (1980م)؛ محمد  ،عمر يحيى  ،السياسة الفاطمية في صقلية وجنوب إيطاليا  ،وقائع
تاريخية  ،مركز البحوث والدراسات التاريخية  ،كلية اآلداب  ،جامعة القاهرة (يناير 2005م) ص. 35-5
( )10وات  ،فضل اإلسالم  ،ص 32-29؛ لويس  ،القوى البحرية والتجارية في حوض البحر األحمر المتوسط  ،ص، 189 ،1
 271-266 ، 191؛ القاضي  ،أثر المدنية اإلسالمية  ،ص 177-175؛ عطية  ،عزيز سولاير ،الحروب الصليبية وتأثيرها
على العالقات بين الشرق والغرب  ،القاهرة (1990م) ص 194-150؛ اليوسف  ،عبد القادر أحمد  ،العالقات بين الشرق
والغرب بين القرنين الحادي عشر والخامس عشر  ،صيدا ،بيروت (1969م)  ،ص 264-259؛ ديل  ،شارل  ،البندقية
جمهورية ارستقراطية  ،ترجمة أحمد عزت عبد الكريم وتوفيق إسكندر  ،القاهرة (1947م)  252( ،صفحة) ؛ عاشور  ،فايد
حماد  ،العالقة بين البندقية والشرق األدنى اإلسالمي في العصر األيوبي  ،القاهرة (1980م)  336( ،صفحة) ؛ نسيم ،
جوزيف  ،عالقات مصر بالممالك التجارية اإليطالية في ضوء وثائق صبح األعشى  ،اإلسكندرية (1971م) ؛ عبد النبي ،
ناجال محمد ،مصر والبندقية  ،العالقات السياسية واالقتصادية في عصر المماليك  ،القاهرة (2001م)257( ،صفحة) ؛
غابربيلي  ،فرانشيسكو ،اإلسالم في عالم البحر المتوسط  ،تراث اإلسالم  ،جـ ،1الكويت  ،ط1988( 2م) = =،ص159-101
؛ أبو العافية ،داود  ،دور التجارة في االتصال اإلسالمي /المسيحي خالل العصور الوسطى ،ضمن كتاب التأثير العربي في
أوروبا العصور الوسطى  ،ترجمة قاسم عبده قاسم  ،القاهرة (1999م) ،ص 42-15؛ كونستيل  ،أوليفيا ريمي ،التجار
المسلمون في تجارة األندلس الدولية  ،ضمن كتاب الحضارة العربية اإلسالمية في األندلس ،جـ ،2ص. 1086-1063
( )11عاشور  ،الحركة الصليبية  ،جزءان  ،القاهرة (1971م) ؛ المدنية اإلسالمية  ،ص 60-56؛ القاضي  ،أثر المدنية اإلسالمية ،
ص 174-171؛ عطية  ،الحروب الصليبية  272( ،صفحة) ؛ الحويري  ،محمود محمد  ،األوضاع الحضارية في بالد الشام
في القرنين الثاني عشر والثالث من الميالد  ،القاهرة (1979م)  292( ،صفحة) ؛ العريني  ،السيد الباز  ،الشرق األوسط
والحروب الصليبية  ،القاهرة (1963م) ؛ رنسيمان  ،ستفن  ،تاريخ الحروب الصليبية  3 ،أجزاء  ،ترجمة السيد الباز العريني
 ،بيروت (1969-1967م) ؛ باركر  ،أرنست ،الحروب الصليبية  ،ترجمة العريني  ،بيروت  ،ط1967( ، 4م) ؛ حالق ،
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حسان  ،العالقات الحضارية بين الشرق والغرب في العصور الوسطى  ،بيروت (1986م) ؛ لويس  ،برنارد  ،السياسة
والحرب  ،ضمن تراث اإلسالم  ،جـ ، 1ط1988( ، 2م)  ،ص 277-270؛ اليوسف  ،العالقات بين الشرق والغرب ،
ص 264-262 ، 230-213 ،188-155؛
Holt, P.M., The Age of the Crusades, Longnan, London and New York, thirel Published, 1989 .

-

Creswell, K. A. C., Abibliography of the Architecture, Arts and Crafts of islam to I st jan, 1960, A. U. C.
(1961) , PP. 1297-1326 .

-

( )12عاشور  ،المدنية اإلسالمية  ،ص 67-60؛ القاضي  ،أثر المدنية  ،ص 178؛ فضل اإلسالم  ،ص87-83؛ بيرنيت  ،تشارلز
 ،حركة الترجمة من العربية في القرون الوسطى في أسبانيا  ،ضمن كتاب الحضارة العربية اإلسالمية في األندلس  ،جـ، 2
ص 1475-1439؛ السامراني  ،كمال  ،الطب العربي في أوروبا = =الالتينية  ،ضمن كتاب فضل العرب في الطب على
الغرب  ،بغداد (1989م)  ،ص 95-83؛ على  ،سيد رضوان  ،العلوم والفنون عند العرب ودورهم في الحضارة العالمية ،
الرياض1987( ،م)  ،ص 120-107؛ الطويل  ،في تراثنا العربي اإلسالمي  ،ص 218-209؛ النجار  ،زغلول  ،الدفاع ،
على  ،إسهام علماء المسلمين األوائل في تطور علوم األرض  ،الرياض  ،مكتب التربية العربي لدول الخليج (1988م) ،
ص. 22-20
( )13جرونيباوم  ،حضارة اإلسالم  ،ص. 432
( )14أوغلي  ،الدولة العثمانية  ،جـ ، 2ص. 496-495
( )15غابريبلي  ،اإلسالم في عالم البحر المتوسط  ،ص. 159-158
( )16حسبنا أن نشير هنا إلى تلك القائمة التي أوردها البروفسور كريزول عن أثر العمارة والفنون اإلسالمية في الغرب،
ص 1326-1297؛
( )17ومن هذه الدراسات الرائدة التي تناولت أثر الخط العربي في فنون أوروبا ،على سبيل المثال؛

Langperier, A., Lemploi des Caractères arabes dans L,ornamentation chez les Peuples chretiens
d'accident, Revue Archeologique,IIe anné, 1846, No. 2, PP. 696-706., No. 3, PP. 406-411.,

-

Soulier, G, Les Caractéres Coufique La Peinture Toscane, Gazette des Beaux-Arts, 66e ANNée, 1er
Semestre, Paris, 1924, PP. 347-358.,

-

Christie, A.H., The development of Ornament From Arabic Script, Burlington Magazine vol, XL, 1922,
PP. 287-292., Erdmann, K., Arabische Schriftzeichen als Ornamente in der abendlandischen Kunst des
Mittelalters, Akademie der wissenschaften und der Literatur in Mainz, 1953, PP. 467-513, with 150 Figs.,

-

Jairazbhoy, R.A., the decoratine use of Arabic Lettering in the west, the Islamic Review, November,
1956, PP. 23-29.,

-

(إستخدام الحروف العربية في الزخرفة لدى الشعوب المسيحية في الغرب) ؛
(الحروف الكوفية في التصوير التوسكاني) ؛

(الحروف العربية واستخدامها الزخرفي في الفن الغربي خالل العصور الوسطى) ؛
(وقد أعاد المؤلف نشر هذا البحث ضمن كتابه الموسوم بـ «التأثيرات الشرقية في الفن الغربي»  ،نيويورك 1965م وذلك في
الفصل الثالث من الكتاب ص ص  ، 79-68وقد تمت ترجمة هذا البحث من قبل كاظم سعد الدين ونشر في المجلد  ، 15العدد
 ، 4من مجلة المورد  ،بغداد شتاء 1986م  ،ص)130-123؛ جون بكويث ،أثر الفن اإلسالمى فى الفن الغربى الوسيط ،مجلة
األبحاث  ،السنة  ،13ج  ،1الجامعة األمريكية فى بيروت ،آذار (1960م) ،ص ص .68- 55
( )18الهواري  ،حسن محمد  ،أثر الفن اإلسالمي في الحضارة العالمية  ،الهالل  ،السنة  ، 42جـ 17 ، 6ذي الحجة 1352هـ /أول
أبريل 1934م  ،ص 680-673؛ حسن  ،زكي محمد  ،أثر الفن اإلسالمي في فنون الغرب  ،مجلة الرسالة  ،العدد ، 93
القاهرة 1935م  ،ص 618-615؛ أثر الفنون اإلسالمية في بولندة  ،الثقافة  ،السنة األولى  ،العدد  26 ، 41شعبان 1358هـ/
 10أكتوبر 1939م  ،ص 2013-2009؛ تراث الفنون اإلسالمية في البلقان وأوروبا الوسطى  ،الكتاب  ،أغسطس 1946م ،
ص ، 553-545فنون اإلسالم ،ط ، 1القاهرة1948 ،م  ،بيروت  ،ط1981( 2م)  ،ص 678-655؛ أطلس الفنون الزخرفية
والتصاوير اإلسالمية ،بغداد (1956م)  ،ط ، 2بيروت (1981م)  ،أشكال  977-966؛ فنون ؛ فكري  ،أحمد  ،ما شاء هللا ،
الكاتب المصري  ،مجلد  ، 1العدد  ، 4يناير (1946م)  ،ص 576-569؛ التأثيرات الفنية اإلسالمية العربية على الفنون
األوروبية  ،مجلة سومر  ،مج ، 23جـ ، 2-1بغداد 1967م  ،ص 94-67؛ (هذا وقد أعيد نشر هذا البحث ضمن كتاب أثر
العرب واإلسالم في النهضة األوروبية  ،يونسكو – القاهرة 1987م  ،وذلك في الفصل الثالث من الكتاب تحت عنوان  :في
العمارة والتحف الفنية  ،ص ص )414-371؛
Fikry, A., L' Art Roman du puy et les Influences Islamiques, Paris (1934), PP. 341, With 61 plates and
118 figs .

-

( )19اتنجهاوزن ،ريتشارد  ،أثر فنون الزخرفة والتصوير عند المسلمين على الفنون األوربية  ،ضمن تراث اإلسالم ،جـ ،2ط، 2
الكويت (1988م)،ص443
( )20مرزوق  ،قصة الفن اإلسالمي  ،القاهرة 1980م  ،ص  180-179؛ الفن اإلسالمي  ،تاريخه وخصائصه ،ص200-199
( )21اتنجهاوزن  ،أثر فنون  ،ص. 442 – 441
( )22اتنجهاوزن  ،أثر فنون  ،ص. 438
( )23حسن  ،أثر الفنون اإلسالمية  ،ص ، 2013-2009تراث الفنون اإلسالمية  ،ص ، 548-546فنون اإلسالم ،ص657 -655
،
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Mankowski, T., Influence of Islamic Art in Poland, Ars Islamica ,vol II , (1935) PP.93-117 ., with illus
and 17 plates.

)

-

( )24النقشبندى ،السيد ناصر  ،نقود إسالمية كوفية قديمة تكتشف فى السويد وفيما وراء المنطقة القطبية من اسكندناوية ،مجلة
سومر ،العدد  ،11بغداد  ،1955ص ص 222-221؛ الباشا  ،حسن  ،أثر الخط العربي في الفنون األوروبية  ،ضمن كتاب
حلقة بحث الخط العربي  ،القاهرة (1968م) ص ، 111-109موسوعة العمارة واآلثار والفنون اإلسالمية  ،مج ، 3بيروت
1999م  ،ص 223-222؛ السامرائي  ،عبد الجبار محمود ،أثر الخط العربي في الفن األوروبي  ،المورد  ،المجلد  ، 15العدد
 ، 4بغداد (شتاء 1986م)  ،ص 104؛ اتنجهاوزن  ،ريتشارد  ،أثر فنون الزخرفة والتصوير عند المسلمين على الفنون
األوروبية  ،ضمن كتاب تراث اإلسالم  ،جـ ، 2ترجمة حسين مؤنس وإحسان صدقي العمد  ،مراجعة فؤاد زكريا  ،عالم
المعرفة  ،الكويت  ،ط1988( 2م)  ،ص 440-439؛ الطيبي  ،أمين توفيق  ،النقود العربية انتشارها وأثرها في أوروبا في
القرون الوسطى  ،ضمن كتاب دراسات بحوث في تاريخ المغرب واألندلس  ،الدار العربية للكتاب  ،طرابلس الغرب 1981م ،
ص 324-322؛ ولمزيد من التفاصيل عن هذه العمالت انظر:
ALLAN, J., OFFA'S IMITATION OF AN ARAB DINAR, the Numismatic Chronicle and Journal of the
Royal Numismatic Society, Fourth Series, vol XIV, London – Paris, 1914, PP. 77-89, Figs 1-4 .,
Stenberger, M., Die schatzfunde Gotlands der wikingerzeit, stockhot;, (1958), Miles, G. C., Bomone de
Barceline, vol 2, Paris, (1962), PP. 683-693, the coinage of the Umayyads of Spain, New York, (1950),
PP. 539-540 .

-

( )25الطيبي  ،النقود العربية  ،ص 334-332 ، 329-327 ، 321؛ رمضان  ،عاطف منصور  ،النقود اإلسالمية وأهميتها في
دراسة التاريخ واآلثار والحضارة اإلسالمية  ،القاهرة (2008م)  ،ص. 380-373
( )26اتنجهاوزن  ،أثر  ،ص 472-471 ، 469 ، 467-466؛ الفن اإلسالمي واآلثار اإلسالمية  ،ضمن كتاب الشرق األدنى
مجتمعه وثقافته  ،أشرف كويلرينج  ،ترجمة عبد الرحمن محمد أيوب  ،مراجعة أبو العال عفيفي ومحمد محمود الصياد  ،سلسلة
األلف كتاب العدد  ، 116القاهرة (1957م)  ،ص ، 24-21ط 2مكتبة األسرة 2002م  ،ص 32-30؛ (ومن الجدير بالذكر أن
هذا البحث األخير ألتنجهاوزن له ترجمة أخرى بعنوان «الفنون واآلثار اإلسالمية» ترجمة محمد مصطفى زيادة ،ونشرت
ضمن كتاب الشرق األوسط في مؤلفات األمريكيين لعدة مؤلفين وقد أشرف على جمعه وتحريره مجيد خدوري وراجعه محمد
مصطفى زيادة  ،القاهرة 1953م  ،ص )65-63؛ كريستي  ،الفنون اإلسالمية الفرعية وتأثيرها في الفنون األوروبية  ،ضمن
كتاب تراث اإلسالم  ،ترجمة زكي محمد حسن  ،سوريا  ،ط1984 ، 2م  ،ص 93-92 ، 26-25؛ مرزوق  ،محمد عبدالعزيز
 ،الفن اإلسالمي  ،تاريخه وخصائصه  ،بغداد 1965م  ،ص200-199 ، 141 ، 121-120؛ ديماند  ،م.س  ،الفنون
اإلسالمية  ،ترجمة أحمد محمد عيسى  ،مراجعة وتقديم أحمد فكري  ،ط ، 3القاهرة (1982م)  ،ص236؛ الباشا  ،حسن ،
البللور الصخري  ،ضمن كتاب القاهرة  ،مؤسسة األهرام 1970م ،ص 353-343؛ رايس  ،دافيد تالبوت  ،الفن اإلسالمي ،
ترجمة منير صالحي األصبحي  ،دمشق 1977م ،ص ، 151-150 ، 108-105 ، 102-100أشكال ، 94 ، 93 ، 90
 138؛ وارد  ،راشيل  ،األعمال المعدنية اإلسالمية  ،ترجمة ليديا البريدي  ،دمشق – القاهرة 1998م  ،ص ، 82-81لوحة
 50؛ صوي  ،أولكر أرغين  ،تطور فن المعادن اإلسالمي  ،ترجمة وتقديم الصفصافي أحمد القطوري  ،المشروع القومي
للترجمة  ،العدد  ، 973القاهرة 2005م ،ص 399-394؛ كولفان  ،لوسيان  ،تأثيرات الفن العربي اإلسالمي في الفن
الروماني بفرنسا  ،ضمن كتاب الفن العربي اإلسالمي  ،جـ ، 2الكسو  ،تونس 1995م  ،ص 325-324؛
Volbach, W.F., Reliquie et Reliquiari Orientali in Roma, Bolletino d' Art, vol XXX, 1937, PP. 347-348 .
Rice, D.T., Le Baptistére de st. Louis, Paris, Les editions du chêne, 1953; Islamic Art, London (1984) ,
PP. 90-91 , 93-95, 137-138 , Figs 90, 93-94, 137., Grube, E. The World of islam , PP. 61, 68-69., Ward,
R, Islamic Metalwork, London, (1999), P. 65-66 Pl 50.,
Atil, E., Renaissance of islam Art of the Mamluks, Washington, 1981, PP. 76-78 .

( )27الباشا  ،أثر الخط  ،ص 112-111؛ موسوعة العمارة واآلثار والفنون اإلسالمية  ،مج ، 3ص.224-223

ALLAN, OFFA'S imitation, PP. 79-89, Fig 2-3.

-

)(28

( )29الباشا  ،أثر الخط  ،ص ، 114موسوعة مج ، 3ص 225؛ السامرائي  ،أثر الخط  ،ص. 109
( )30مرزوق  ،الفن اإلسالمي  ،ص ، 210مكانة الفن اإلسالمي بين الفنون  ،ص. 123
( )31الباشا  ،أثر  ،ص ، 114موسوعة  ،مج ، 3ص ، 225السامرائي  ،أثر  ،ص ، 109العبيدي  ،اآلثار العربية اإلسالمية ،
ص 480؛ رمضان  ،النقود اإلسالمية  ،ص. 377-376
( )32ابن جبير  ،رحلة ابن جبير  ،تحقيق حسين نصار  ،القاهرة  ،ط1992( 2م)  ،ص 414؛ آماري  ،ميخائيل  ،المكتبة الصقلية
 ،ليبسك (1857م)  ،بيروت  ،ط ، 2دار صادر  ،د.ت  ،ص. 84-83
( )33الباشا  ،أثر الخط العربي في الفنون األوروبية  ،ص 114-109؛ موسوعة  ،مج ، 3ص. 226-222
( )34النبراوي  ،رأفت محمد  ،النقود الصليبية في الشام ومصر  ،القاهرة (1996م)  294( ،صفحة فضالً عن اللوحات)؛ فهمي ،
ع بد الرحمن  ،النقود الصليبية تحت تأثير النقود اإلسالمية في الشرق العربي  ،مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،
السنة السادسة ،العدد السادس (1403/1402هـ)  ،ص. 298-277
( )35فهمي  ،النقود العربية ماضيها وحاضرها  ،القاهرة 1962م  ،ص 79؛ أثر التراث اإلسالمي في الحضارة األوروبية ،مجلة
مرآة العلوم االجتماعية  ،السنة  ، 6العدد  ، 2القاهرة (1966م)  ،ص 22؛ النبراوي  ،النقود  ،ص 81-77 ، 37-22؛
رمضان  ،النقود اإلسالمية  ،ص. 378
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( )36الباشا  ،أثر الخط العربي  ،ص ، 115-114موسوعة  ،مج ، 3ص 226؛ السامرائي  ،أثر الخط العربي  ،ص 109 ، 105؛
العبيدي  ،اآلثار  ،ص 477-476؛ يونس  ،عيد سعيد  ،تأثير الفن اإلسالمي على فنون أوروبا في العصور الوسطى  ،مجلة
الثقافة العربية  ،العدد  ، 6السنة  ، 25الجماهيرية الليبية  ،صيف 1426هـ /يونيو 1997م  ،ص. 103
( )37لوبون  ،غوستاف  ،حضارة العرب  ،ترجمة عادل زعيتر  ،القاهرة  ،ط2000( 2م)  ،ص. 531
( )38مرزوق  ،الفن اإلسالمي  ،ص 204؛ مكانة الفن اإلسالمي  ،ص  128؛ فكري  ،التأثيرات  ،ص ، 92في العمارة  ،ص408
؛ رايس  ،الفن اإلسالمي  ،ص ، 173-172شكل  156؛ رسالن  ،عبد المنعم  ،الحضارة اإلسالمية في صقلية وجنوب إيطاليا
 ،جدة (1980م)  ،ص 91-86؛ هونكه  ،زيغريد  ،شمس العرب تسطع على الغرب  ،ترجمة فاروق بيضون وكمال دسوقي ،
راجعه ووضع حواشيه مارون عيسى الخوري  ،بيروت 2000م  ،ص 575 ، 410-409؛
Grube, The World, P. 26., Rice, Islamic Art, PP. 172-173, Fig, 156.,

-

Grube, The world of islam, P.50,120 .

-

( )39الباشا  ،الفن اإلسالمي في صور هولباين  ،ضمن موسوعة العمارة  ،مج ، 3ص 116؛ أثر الخط  ،ص119؛ السامرائي ،
أثر الخط العربي  ،ص 107؛ العبيدي  ،اآلثار العربية  ،ص 505؛ ديماند  ،الفنون اإلسالمية  ،ص300؛ ولمزيد من التفاصيل
عن قطع النسيج والسجاد األوروبية المتأثرة باإلسالمية انظر ،صالح العبيدى ،المنسوجات والسجاجيد العربية اإلسالمية
وأثرها فى الفنون األوروبية ،مجلة المورد ،مج  ،19العدد األول  ،بغداد (ربيع 1990م) ،ص ص 84- 77؛ أحمد دقماق،
الكتابات العربية المقلدة فى األندلس ،ضمن أبحاث المنتدى الدولى األول للنقوش والخطوط والكتابات فى العالم عبر العصور،
مكتبة األسكندرية (2007م) ،ص ص .160 ،131-127
( )40فكري  ،التأثيرات  ،ص ، 90في العمارة والتحف الفنية  ،ص. 405

Miles, G.C., BYZANTIUM and the Arabs Relations in Crete and the Aegean Area, at Dumbarton Oaks
;Papers, vol XVIII, 1964, PP. 20-32

)(41

(ومما له داللته أن هذا البحث يعد من الدراسات التحليلية المتعمقة  ،وقد زوده مايلز بـ  94شكالً ولوحة ؛ فضالً عن بعض األشكال
التي تتخلل المتن نفسه ؛ ومن ثم فهو يفتح أفاقا واسعة ومجاالً جديدا ً للدراسة للباحثين بلغة الضاد حول أثر الفن اإلسالمي في
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سالطين سالجقة الروم االعاظم ابناء السلطان كيخسرو الثاني واساليب حكمهم
في ضوء عمالتهم
ا.د /محمد محمود علي الجهيني
استاذ االثار االسالمية وعميد كلية االثار االسبق جامعة جنوب الوادي
الملخص
حكم عز الدين كيكاوس بالد الروم منفردا ما بين عام 646-644هـ/

1248-1246م  ،اعتمادا

علي النقود التي وجدت له وتحمل القابه ،كما حكم االخوة الثالثة البالد في الفترة من 655-647هـ/
 1257-1249م  ،ثم حكم ركن الدين قلج ارسالن البالد منفردا منذ عام 657هـ1259 /م ،وقد انتجت
تلك الفترات مجموعة من الدنانير والدراهم حملت اسم السلطان منفردا مدعوما بالقابه باالضافة الي
اسم الخليفة العباسي والقابه وامر الضرب ومكانه وتاريخه كما حملت مجموعة اخري اسماؤهم جميعا
مع اعطائهم لقب السالطين االعاظم  ،مع ذكر نوع العملة وتاريخ سكها ومكان السك والذي كان يتم
في العديد من دور السك ولكن كانتا دار السك سيواس ودار السك قونية الدنيا االشهر .
Abstract
Izz al-Din Kikaws ruled the country of Rum alone between the year 644-646AH / 12461248AD, depending on the coins that were found for him and bearing the title, as the three
brothers ruled the country from 647-655 AH / 1249-1257 CE, then Rukn al-Din Qalaj
Arslan ruled the country Solo since the year 657 AH / 1259 CE, and those periods
produced a group of dinars and dirhams bearing the name of the Sultan alone supported by
the Titles in addition to the name of the Abbasid caliph, the Titles, the order of striking,
its place and date. Minting, which used to take place in many mint but the two were Sivas
mint and Konya mint was the most famous.

الكلمات الدالة  :سالجقة الروم – المغول – ابناء كيخسرو –عز الدين كيكاووس –ركن الدين قلج
ارسالن –عالء الدين كيقباد -سيواس -قونية
تعد السكة اإلسالمية عبر عصورها المختلفة مصدرا صادقا وحجة دامغة ووثيقة ال تقبل الطعن او
التشكيك فيما تضمنته من نصوص كتابية وما حوته من عناصر زخرفية مختلفة ،ولعل تلك االهمية
ترجع الي بقاء محموعات عديدة منها بحالة جيدة من الحفظ تضمها المتاحف المختلفة فضال عن كثير
من المجموعات الخاصة  ،وهي في مجموعها تمتاز بصعوبة تزيفها  ، ،كما أنها أقل الفنون االسالمية
األثرية ً إندثارا .لهذا فإن التصدي لدراسة العملة االسالمية في عصر بعينه تمدنا بمعلومات هامة
87

)

العدد التذكاري ()2019

جملة البحوث والدراسات األثرية

ودقيقة بفترات الحكم واسماء الحكام باالضافة الي رسم صورة صادقة عن الحياة االقتصادية
والسياسية والقاء الضوء علي الحياة االجتماعية في ادق تفاصيلها ،كما تكمن أهميتها أيضا فى قيمتها
الفنية والعلمية من خالل ما يظهر عليها من كتابات تبرز نوعيات الخطوط التي تم استخدامها في
تنفيذها والرموز التي حوتها بعض تلك الكتابات والتي استخدمت لالشارة الي كتابة تواريخ سكها
بالحرف العربي كما تشير الي دور السك والصفات التي الزمت بعضها  ،وبذلك فهي شاهد عيان حي
معاصر للحقائق واألحداث التى شهدتها فتسد الفراغ فى النقص في المصادر التاريخية ،كما انها من
جهة أخر فإنها تمتاز بأن تواريخها صحيحة.بما يمكننا من رسم صورة صادقة عن الموضوع الذي
تتعرض له الدراسة من خالل مجموعات تلك العمالت ،ومن بين تلك العمالت ديناران ودرهمان من
عهد سالجقة الروم سجل عليهم كتابات تشير الي انهم ثالثة اخوة هم ابناء السلطان السلجوقي كيخسرو
الثاني الذي كان قد تولي خكم بالد االناضول في الفترة من 644-635هـ1246-1237/م ،1والذي
تعرضت البالد في عهده لنكبة كبرى عندما خضع لنفوذ المغول ،وصار يحكم البالد تحت حمايتهم
منذ عام 641هـ1243/م  ،بما جعل حكام السالجقة كما كان عهده ألعوبة في أيدي خاقانات
المغول،االمر الذي سهل سقوط دولتهم في أوائل القرن الثامن الهجري /الرابع عشر الميالدي،هؤالء
االخوة الثالثة كان لهم مشتركين حكم بالد االناضول من بعد والدهم السلطان كيخسرو وهم عز الدين
كيكاوس الثاني ،وكان عمره احدي عشر عاما ،وهو من ام يونانية واالبن الثاني هو ركن الدين قلج
ارسالن الرابع ،وكان عمره غشر سنوات ومن ام تركية ،والثالث هوعالء الدين كيقباذ الثاني وكان
عمره سبع سنوات وامه جورجية 2حيث سجلت اسماؤهم الثالثة علي ظهر الدنانير والدراهم لتمال
ساحتها بصيغة " السالطين االعاظم  /عز الدنيا والدين كيكاوس/وركن الدنيا والدين قلج
ارسالن/وعال الدنيا والدين كيقباذ /بنو كيخسروبراهين امير المؤمنين" .اما وجه العملة في كال منهما
فقد تضمنت شهادة التوحيد والرسالة المحمدية ثم اسم الخليفة العباسي ومكان الضرب وسنته وذلك في
كامل ساحة الوجه وداخل دائرة من حبيبات متماسة بصيغة " ال اله اال هللا /محمد رسول هللا االمام/
المستعصم باهلل امير المو /منين ضرب  ......سنة  ...../......وستماية بالخط الثلث تلك هي الصيغ التي
حملتها تلك العمالت ولكن كيف اشارت المصادر التاريخية الي مالبسات الوصول الي تلك الصيغة
التي تبدو للقاريء انها جاءت مشيرة الي التراضي والتوافق بحيث كان ثالثتهم علي قلب رجل واحد
في ادارة دفة الحكم في تلك البالد  ،ولكن كان االمر غير ذلك فا الي كتب التاريخ ومع احداثها لنقف
علي دالئل هذه الفترة وما واكبها من احداث ومدي انعكاسها علي السكة التي تم اصدارها من عدمه
واسباب ذلك .
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توفي السلطان كيخسرو الثاني عام 644هـ 1246 /م بعد حياةٍ حافل ٍة ِبالمآسي سببها انغماسه في اللهو
وجهله و ُ
ظلمه وكانت البالد في الوقت ترزح تحت وطأة الفوضى .فاألُمراء في تنافُ ٍس وتناحر من
أجل السلطة ،بل راحوا يتسابقون ِلكسب ود ُزعماء المغول والتزلُّف لهم ِللحصول على مكاسب
سياسيَة .وكثُرت تعدِيات القبائل البدويَّة على المدن والقرى اآلمنة ،وش َكلوا خطرا على أمن الدولة ،في
هذه الفوضي العارمة تبين ان السلطان المتوفي كان عهد الصغر ابنائه عالء الدين كيقباذ الثاني وريثا
للعرش وهو ابن السابعة واخويه ليس بينهم وبينه كبير فرق االمر الذي ادي الي اجتماع االمراء ممن
بيدهم الحل والعقد حيث تشاوروا فيما بينهم وكان من نتيجة ذلك استقرارهم علي ان يكون االبن االكبر
وهو ابن الحادية عشر من عمره عز الدين كيكاوس خلفا لسلطانهم الراحل فنصبوه علي العرش
واجلسوا اخويه ركن الدين قلج ارسالن علي يمينه وعالء الدين كيقباد علي يساره ونظرا لحداثة سنهم
فقد صار وزير الدولة شمس الدين االصفهاني مدبرا لشئون الدولة وبذلك اصبح الحكم مشتركا بينهم
يؤكده تنفيذ اسمائهم علي العملة التي هي شارة من شارات الحكم 3والسبب في ذلك هو المحافظة علي
السيطرة السلجوقية علي االناضول امام الغزو المغولي الذي بات وشيك الوقوع.4
علي الجانب االخر كانت تلك السنة 644هـ 1246/م التي تولي فيها كيكاوس واخويه الحكم  ،تولي
العرش المغولي حفيد جنكيز خان المسمي كيوك خلفًا البيه اوقطاي خان حيث تواترت الوفود من
الشرق والغرب إلى العاصمة المغول َية قراقورمِ 5لحضور حفل تتويج الخاقان األعظم الجديد .ولم
يشارك السلطان السلجوقي كيكاوس في هذه المناسبة ،بل أرسل أخيه قلج أرسالن ً
بدال عنه6
استغ َّل قليج أرسالن اجتماعه ِبالخاقان الجديد وأقنعه ِبتنصيبه سلطانا على بالد الروم مقابل إبرام
معاهدةٍ جديدة تقضي بِأن يدفع السالجقة للمغول جزية سنوية 7من االموال واالقمشة الموشاة بالذهب
ً
حامال أمرا خاقانيا
والخيول وغيرها ،فوافق الخاقان علي ذلك وأعاد قليج أرسالن إلى األناضول
ِبإنزال كيكاوس وتنصيبه مكانه ،وأرسل معه ألفي فارس مغولي ِلمساعدته على إخضاع المعارضين.
وما إن وصل قليج أرسالن إلى بالده حتَّى كتب إلى أخيه يخبره ِبأمر الخاقان ،ويطلب منه االعتراف
ِبسلطنته،8وعلي ما يبدو ان كيكاوس لم يعر االمر اهتماما فقد كان هو االكبر سنا من بينهم والذي
ظل متفردا في ادارة دفة الحكم بمساندة مدبر المملكة علي الرغم من اقرار اخويه بجانبه ونقش
اسميهما معه ووذلك علي حد ما اثبته زامباور في معجمه بأن كيكاوس الثاني قد حكم بالد الروم
منفردا ما بين عام 646-644هـ1248-1246 /م  ،اعتمادا علي النقود التي وجدت له وتحمل القابه
 9والتي لم يصلنا منها شيء يحمل تلك السنوات التي تؤكد مقولته ،ومع التسليم جدال بوجودها فانها
تكون قد تضمنت في نقوشها اسماء االخوة الثالثة معا دون تمييز ،وفقا لما ارتأه االمراء حينئذا عقب
رحيل كيخسرو الثاني حيث استقر الرأي بأن يكون الحكم لهم جميعا حفاظا علي وحدة البالد ،مع تقديم
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االخ االكبر ليتولي المسئولية بمعاونة مدبر المملكة ومما يؤكد ذلك االحتمال هو استغالل قليج
ارسالن للتكليف الذي اواله له كيكاوس للذهاب لحضور حفل تنصيب الخاقان المغولي وعرض امر
سلطنته عليه بديال عن اخيه رغم ان االمر ليس بيديه وانما بيد الخليفة العباسي الذي تم نقش اسمه
علي عمالتهم  ،ولكن ومع الضعف الذي انتاب الخالفة كان لقليج ارسالن المرسوم الخاقاني بتوليته ،
ومع رفض بعض االمراء تفرد كيكاوس بالحكم ،كان الصدام العسكري بين االخوين .10
استطاع القاضي جمال الدين الختني وقف تفاقم الوضع ،فق َرب بين األخوين ،علي ان يتم نسيان ما
سبق وفتح صفحة جديدة فيما بينهما،و ِبفضل مقدرة الوزير شمس الدين الجويني األصفهاني11
استمرالحكم المشترك بين ثالثتهم منذ عام 647هـ1249/م وحتي عام 655هـ1257 /م اي طيلة
َ
ثماني سنوات لم تخلو من الدسائس وال ُمؤامرات ،وتقلب ميول األُمراء وفق مصالحهم الخاصة.12
وفي سنة 655هـ 1257 /م ذهب السلطان االصغر عالء الدين كيقباد إلى قراقوم ِلتقديم فُروض الوالء
والطاعة مصحوبة بالكثير من الهدايا للخاقان المغولي منكو 13لكنه توفي في الطريق وقيل انه قتل
فحكم بالد الروم أخواه كيكاوس وقليج أرسالن بصورة منفردة حينا ومشتركة أحيانا وفقا لتقلب
األوضاع السياسية في داخل البالد وخارجها.
عاد الخالف من جديد بين األخوين ،وتطور إلى نزاعٍ مسلَّح ،انتهي بهزيمة قليج أرسالن وانفرد بعده
كيكاوس ِبالسلطنة حتَّى هاجم المغول األناضول مجددا وتصدي لهم سلطانها كيكاوس لكنه هزم هزيمةً
شنعاء فر بعدها هاربا الي نيقية 14فآل امر السلطنة مرة اخري الي قليج أرسالن الذي هادن
المغول ،وسعى لدى هوالكو خان كي يعيِنه سلطانًا على كافَّة بالد الروم .لكنَ هوالكو الذي كان يعد
نفسه السيِد األعلى والحاكم العام ِلألناضول ،استدعى إليه السلطانين األخوين بعد اسقا\ط بغداد
عاصمة الخالفة االسالمية،وأخبرهما بِقراره تقسيم األناضول بينهما بحيث يتولي كيكاوس جميع البالد
الممتدة من حدود قيصريَة 15إلى ساحل أنطالية 16حت َى الحدود البيزنطية ،وتكون عاصمته قونية17
بينما يكون لقليج أرسالن الموالي لهم القسم الشرقي الذي يجاور حدود بالدهم ويشمل البالد الُممتدة
من سيواس 18إلى ساحل سينوپ 19وصامصون ،20وتكون توقاد مقرا له.21
لم ينت ِه الصراع بين قليج أرسالن واخيه كيكاوس نتيجة اقتسام السلطة ،فظلت مضايقات االول واتباعه
للثاني ِإلزاحته عن العرش مما اضطر كيكاوس إلى البحث عن حليف يسانده في صراعه مع أخيه
وحلفائه المغول ،فلجأ الي السلطان بيبرس البندقداري الذي كان نجمه قد بدأ يسطع في سماء المشرق
اإلسالمي ،ال سيما بعد أن شارك في هزيمة المغول فيي معركة عين جالوت وعمل علي احياء الخالفة
العبااسية في القاهرة مرة اخري ،ووحد الديار المصرية والشامية والحجازية في دولة واحدة،22حيث
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دارت بينهما مراسالت عرف من خاللها بيبرس مدي ضغط المغول علي الحاكم السلجوقي كيكاوس
االمر الذ ي استغله خصومه ،وتمكنوا من الوشاية به الي هوالكو حاكم المغول فارسل علي الفور
جيشا لمهاجمة قونية ،االمر الذي ادي الي فرار كيكاوس وترك الساحة خالية امام اخيه قليج ارسالن
 ،لينفرد منذا هذا التاريخ بحكم البالد.23
مما سبق يتبين لنا ان عز الدين كيكاوس قد بدأ الحكم عام 644هـ1246/م منفردة ولمدة عامين
646هـ1248/م،ثم مع اخيه قليج ارسالن الرابع منذ 646هـ1248/م ولمدة عام 647هـ1249/م  ،ثم
بدأ ثالثتهم الحكم (عز الدين كيكاوس ،ركن الدين قليج ارسالن ،عالء الدين كيقباد الثاني) في عام
647هـ1249/م ولمدة ثمان سنوات 655هـ1257/م ،وفي هذه السنة وامام جيوش هوالكو التي
هاجمت قونية فر عز الدين كيكاوس ليترك العرش الخيه قليج ارسالن والذي ظل يحكم منفردا منذ
هذا التاريخ وحتي عام 663هـ1265 /م 24حيث تم اغتياله في تلك السنة لتنتهي فترة حكم ابناء
السلطان كيخسرو الثاني بكل ما شهدته من صراعات .
لقد تركت لنا فترة حكم ابناء السلطان كيخسرو الثاني 647هـ655-هـ1257-1249 /م عمالت عديدة
من الذهب والفضة ماوصلنا منها ديناران نادران ،والعديد من الدراهم التي اكدت الحكم الفردي لعز
الدين كيكاوس لمدة عامين 644هـ646 -هـ1248-1246/م  ،كما اكدت ايضا انفراد ركن الدين قلج
ارسالن بالحكم اعتبارا من عام 655هـ663-هـ1265-1257/م فضال عن وجود قطع تشير الي
حكمهم الثالثي اعتبارا من 647هـ1249م وحتي 655هـ 1257م وفيما يلي نشير الي اوصاف تلك
العمالت من حيث الشكل والكتابات الواردة بالوجه والظهر ونوع الخط المنفذة به ،واسلوب تنفيذها
.ثم دراسة تحليلية لما تضمنته من معلومات .
اوال العملة الذهبية :ومنها
الدينار االول :دينار باسم االخوة الثالثة كيكاوس الثاني وقلج ارسالن الرابع وكيقباد الثاني ضرب
قونية عام 653هـ 1255 /م وزنه 4,32جرام 25نقش علي الوجه كتابات بالخط النسخ موزعة علي
خمسة اسط ر نصها (ال اله اال هللا /محمد رسول هللا االمام /المستعصم باهلل اير المؤ /منين ضرب
الدنيا بقونية /سنة ثلث خمسن ستماية.اما الظهر فقد نقش عليه ايضا بالخط النسخ في خمسة اسطر
متتالية الكتابات التالية ( السالطين االعاظم  /عز الدنيا والدين كيكاوس  /وركن الدنيا والدين قلج
ارسالن  /وعال الدنيا والدين كيقباد /بنو كيخسرو براهين امير المؤمنين) (لوحة .)1
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اما الدينار الثاني فهو من بين مجموعات البنك االهلي المسكوكات االسالمية النادرة يزن 3جرام
وقطره 22مم نقشت في ساحة الوجه كتابات بخط النسخ ايضا :في الوسط منين/اال اله اال هللا /محمد
رسول هللا االمام /المستعصم باهلل امير المو/ضرب بسيواس سنة خمس/وخمسين وستماية داخل دائرة
من حبيبات خارجية اما الظهر  :فقد نقش في الوسط( السالطين االعاظم  /عز الدنيا والدين
كيكاوس/وركن الدنيا والدين قلج ارسالن/وعال الدنيا والدين كيقباذ /بنو كيخسروبراهين امير
المؤمنين( 26لوحة )2
ومن الفترة االولي التي بدأت منذ عام 644هـ1246 /م ولمدة عامين وصلنا عدة دراهم محفوظة
بالمتحف البريطاني بانجلترا نشرها  Lane Pooleفي كتالوجه27بدءا من القطعة  233الي القطعة
 264حيث يتضمن بعضها فترة انفراد كيكاوس بالحكم  ،والبعض االخر انفراد قلج ارسالن به
والمجموعة الثالثة الي حكمهم معا  ،ومن المجموعة الخاصة بانفراد كيكاوس بالحكم درهم عبارة عن
قطعة مستديرة داخلها مربع نفذ بوسط المربع كتابات الوجه في ثالثة اسطر نصها (االمام المستعصم
/باهلل  /امير المؤمنين )والمساحات االربعة الواقعة بين الدائرة والمربع فقد نفذ بداخلها تاريخ السك
بصيغة سنة /اربعة  /واربعين  /وستماية ) ،اما الظهر فيأخذ هيئة الوجه حيث نفذ في داخل المربع
وفي اربعة اسطر متوالية الكتابات التالية (السلطان االعظم /عز الدنيا والدين /ابو الفتح كيكاوس /بن
كيخسرو ،اما مكان السك فقد تم اثباته في المواضع االربعة الناتجة عن التقاء المربع داخل الدائرة
بصيغة (ضرب /هذا /الدرهم  /بسيواس)،28وذلك بالخط النسخ مع وجود نقاط متماسة حول المربع
وزخرفة نباتية ونجمية بين الكتابات،ومن نفس دار الضرب وفي ذات التاريخ كان الدرهم الثاني الذي
جاء ايضاء بنفس هيئة الدرهم السابق لكن جاء االختالف في تنفيذ كتابات الوجه حيث جاءت مختلفة
تماما عن الدرهم السابق حيث تضمنت كتابات الوجه ( ال اله اال هللا /محمد رسول هللا /االمام
المستعصم /باهلل امير المؤمنين)،وفي المواضع االربعة بين المربع والدائرة كتب تاريخ السك في
المواضع االربعة (سنة  /اربعة /واربعين /وستماية) ،اما الظهر فقد تضمنت كتابت الوجه داخل
المربع (السلطان االعظم /ظل هللا في العالم /عز الدنيا والدين  /كيكاوس بن كيخسرو ،وفي ثالثة
مواضع من التقاء المربع بالدائرة كتب مكان سك الدرهم بصيغة (ضرب هذا  /الدرهم  /بسيواس)29.
كما سك هذا السلطان دراهم اخري بمدينة قونية سنة 645هـ1247/م ومنها الدرهم الذي تضمنت
كتابات مربع الوجه شهادة التوحيدواالقرار برسالة النبي محمد بصيغة (ال اله اال هللا /وحده ال شريك
له  /محمد رسول هللا /االمام المستعصم  /باهلل امير المؤمنين )،اما الظهر فقد تضمنت كتابات المربع
اسم السلطان والقابه بذات الصيغة في الدرهم  233ضرب سيواس مع اختالفات طفيفة في توزيع
الكتابات ونصها (السلطان االعظم /عز الدنيا والدين  /ابو الفيح كيكاوس بن /كيخسرو ) وفي
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المناطق االربعة الناتجة من التقاء المربع بالدائرة نقش امر السك ونوع العملة ومكان سكها وتاريخ
سكها بصيغة (ضرب هذا الد/رهم بقونية سنة /خمس واربعين  /وستماية)(30لوحة )3وعل درهم
اخريفت البسملة الي كتابات الوجه بصيغة ( بسم هللا الرحمن الرحيم /ال اله اال هللا /محمد رسول هللا
/االمام المستعصم /باهلل امير المؤمنين|) وفي المناطق التي نتجت عن التقاء المربع بالدائرة نفذ تاريخ
السك بصيغة (في سنة /خمس  /ابو  /ستماية)،وفي الظهر اضاف الي اسمه والقابه لقب اخر بالصيغة
التالية (السلطان االعظم /ظل هللا في العالم /عز الدنيا والدين /كيكاوس بن كيخسرو /قسيم امير
المؤمنين )...وفي مناطق التقاء المربع بالدائرة سجل مكان امر الضرب ونوع العملة ومكان سكها
بصيغة (ضرب هذا /الدرهم  /بمدينة /قونية)،31.والتي استمرت في انتاج ذات الطراز في العام التالي
اي في سنة 646هـ1248/م .
وفي تلك السنة ايضا سك ركن الدنيا والدين قلج ارسالن بمدينة سيواس دراهمه مع تنفيذ منظر
تصويري بالوجه يمثل فارس يمتطي صهوة جواده اسفله زهرة من ست وريقات وفي الهامش المحيط
بالمنظر كتابات بالخط النسخ نصها(السلطان االعظم ركن الدنيا والدين قلج ارسالن بن كيخسرو قسيم
امير المؤمنين ) ،وعلي الظهر نفذت كتابات تتضمن اسم الخليفة العباسي ولقبه بصيغة ( االمام/
المستعصم باهلل /امير المؤمنين )داخل دائرة مفصصة وحولها من الخارج نفذت الكتابات التي تشيرالي
امر السك ونوع العملة ومكان سكه وسنة السك بصيغة (ضرب هذا الدرهم بسيواس في سنة ست
واربعين وستماية)(32لوحة .)4
ومن الدراهم التي تم اصدارها باسمه منفردا تلك التي سكت في عام 655هـم1257م حيث ظل كما
اسلفنا يحكم حتي تم اغتياله عام 663هـ1265/م  ،ومن تلك الدراهم درهما تم سكه بمدينة معدن يحمل
في وجهه وظهره كتابات تشير الي اسم الخليفة العباسي واسم السلطان والقابه مع اضافة مكان السك
وتاريخه في ظهر الدرهم المتضمن اسم الخليفة،وذلك بالصيغة التالية الوجه (:السلطان االعظم /
ركن الدنيا والدين  /قلج ارسالن بن كيخسرو /برهان امير المؤمنين ).
الظهر (:ضرب بمعدن  /االمام المستعصم  /باهلل امير المؤمنين /سنة خمس وخمسين
وستماية)،33وهذا الطراز قد جمع في الوجه والظهر في كتابات مركزية ما كان مدونا في المركز
وفي المساحات الناتجة عن وضع المربع داخل دائرة في الطراز السابق كما استخدمت زخارف
االرابيسك بين اسطر الكتابة باالضافة الي االزهار النجمية ،حيث تم تنفيذ ذلك بين كتابات الظهر
بدرهم مماثل ولكن مع توزيع الكتابات بشكل مغاير للسابق خاصة في تاريخ السك 34لوحة (.)5كما
سك عدد آخر من الدراهم في سنوات 658هـ1260/م بنصوص تكاد تتشابه مع السابقة ولكن تختلف
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حيث

تم

سكها

بمدينة

سارديس

سنة

658هـ

وسنة

659هـ1260،1261/م35كما سك بسيواس في عام 660هـ1262/م درهما اضاف الي كتابات
الوجه المعروفة التي تحمل اسمه والقابه عبارة هلل المنة وحولها حرف  uيمينا ويسارا وفي الظهر
حذف اسم الخليفة العباسي وسجل شهادة التوحيد واالقرار بالرسالة المحمدية بصيغة (ال اله اال هللا
محمد رسول هللا )وحولها امر الضرب ومكانه وسنته (ضرب بسيوس سنة ستين وستماية36وفي
مدينة لول وة صدر درهما مماثال ولكن مع حذف عبارة هلل المنة وتكرار سنة الضرب في الوجه
والظهر37كمااعاد عبارة هلل المنة في درهم من دار سك قونية عام 663هـ1265/م يحمل ذات
العبارات السابقة. 38
اما الدراهم التي تحمل اسمائهم جميعا فقد وصلنا منها عدد منها تحمل في الوجه والظهر العبارات
التالية :الوجه (ال اله اال هللا /محمد رسول هللا االمام /المستعصم باهلل امير المؤمنين/ضرب بسيواس
سنة ثلثة و /خمسين وستماية ،اما الظهر فقد نقش عليه (السالطين االعاظم  /عز الدنيا والدين
كيكاوس /وركن الدنيا والدين قلج ارسالن  /وعال الدنيا والدين كيقباد)مع وجود عناصر نباتية ونقاط
متعددة39مع كتابة تاريخ السك في بعضها خاصة في ارقام االحاد والعشرات والتي كانت معروفة
في خط السياقت وهو خط قريب من الخط الديواني ممزوجا بالرقعي والكوفي  ،وهومن اصعب
الخطوط قراءة حيث انه يخلو من النقط وكان الحرف الواحد مكونا من خليط من عدة حروف ولم يكن
يلم بقراءته اال المختصون وقد ظهر علي كثير من هذه العمالت الفضية منذ عهد السلطان كيخسرو
الثاني استعمال الحرف العربي في كتابة التاريخ خاصة في ارقام االحاد والعشرات والتي انتقلت بعد
ذلك الي العثمانيين حيث تم استخدامها في كتابة التاريخ .40حيث سكت كثير من العمالت وقد نفذ
عليها تاريخ سكها بشكل صريح ال لبث فيه مثل ضرب بقونية سنة اربع واربعين وستماية  ،وهي ذات
السنة التي نفذت بهذه الطريقة (ابو ابو ستماية) ،والتي كتب فيها حرف االلف والراء والعين بشكل
تجريدي يتشابه مع االلف والباء والواو مع قصدية احداث الخطا في قراءة الحروف ما بين الباء
والراء والواو والعين ولكن والن الكاتب قد اراد الخلط بين عدة حروف فقد امكن الوصول لهذا
التفسير  ,وهو اربع اربع وستماية (اي اربع واربعين وستماية ) 41وحينما اراد ان يسجل تاريخ سك
احد الدراهم وهو احد واربعين وستماية سجلها هكذا (اه ابو) فحرف االلف االول هو رمز لسنة احدي
والنقطة المستديرة المجاورة هي الصفر ثم اربع التي اشرنا اليها سابقا فيكو التاريخ احدي واربعين
وستماية وهو ما لم يستطيع لين بول الوصول اليه واعتبر الحرف االول عنصر زخرفي وقرأ التاريخ
 640وقبل الصفروضع عالمة ؟ 42مما يشير الي انه اعتبر االلف االولي عنصرا زخرفيا ،وبالتالي
فقد امكن الوقوف علي الكثير من المعلومات التي سجلتها تلك العمالت والتي بمكن دراستها وتحليل
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ما تضمنته بعد تقسيمها وتصنيفها الي ما يلي  :النصوص الكتابية وما تضمنته من القاب  ،ثم نوع
الخط الذي تم به تنفيذ تلك الكتابات  ،ودور السك وتواريخ السك  ،ثم العناصر الزخرفية التي وجدت
عليها وهي االرابيسك واالشكال النجمية .
اوال دراسة تحليلية لاللقاب التي وردت علي العمالت :
وردت علي تلك العمالت االلقاب التالية  :االمام  -المستعصم – امير المؤمنين  -السلطان االعظم
،السالطين االعاظم عز الدنيا والدين  ،ركن الدنيا والدين  ،عالء الدنيا والدين  ،برهان امير المؤمنين
 ،براهين امير المؤمنين  ،قسيم امير المؤمنين  ،ابو الفتح  ،ظل هللا في العالم.
االمام
معناه القدوة ،وهو لقب وظيفي لمن يلي امور المسلمين ،وهو معروف منذ عهد الرسول صل هللا عليه
وسلم ،وقد تلقب به الخليفة المهدي ،وتبعه في ذلك الخلفاء العباسيون من بعده ،واصبح اللقب يطلق
علي كل من يتلقب بالخالفة وبالتالي فهو اسما للحاكم الذي يرعي شئون المسلمين ،ويرمز الي سلطة
االشراف علي مرافق الدولة االسالمية سواء اكانت دينية او مدنية 43وبهذه الداللة استعمله الخلفاء
العباسيون وبالتالي سجله كل من يكتسب شرعية حكمه منهم فتم تسجيله علي نقود كيخسرو الوالد
واستمر تسجيله مثلما تم تسجيله علي عمالت ابنائه وايضا علي غيرها من النقود عند كثير من الحكام
واالمراء .
المستعصم
هو الخليفة العباسي ابن الخليفة المستنصر ولد سنة 609هـ1211/م وامه ام ولد تسمي هاجر بويع
بالخالفة عند موت ابيه عام 640هـ1242/م كان ورعا متدينا وايضا لين الجانب سهل العريكة
مستضعف الرأي ضعيف البطش قليل الخبرة بامور الخالفة مطموعا فيه غير مهيبا في النفوس
ونتيجة لهذا الضعف في شخصيته فقد كثر الطامعون في الدولة وسهل سقوط الخالفة ،44وقد تم
تسجيل اسمه والقابه علي ظهر العمالت المذكورة ،حيث جاء االسم مقترنا باللقب امير المؤمنين ،
يتقدمه لقب االمام علي كثير من العمالت .
امير المؤمنين
من االلقاب المركبة علي لقب امير وبقصد بالمؤمنين المصديقين تصديقا قلبيا بعقيدة االسالم ،وهو
ثاني القاب الخلفاء ظهورا ،حيث جاء بعد لقب خليفة ،واول من تلقب به الخليفة عمر بن الخطاب فلقب
امير يدل علي الوالية واضافة المؤمنين اليه يعطي اللقب الصفة الدينية الي جانب صفته السياسية
،وهوو بذلك يصور مهمة الخالفة االسالمية ومعناها تصويرا صادقا  ،ومنذ عهد عمر فقد صار اللقب
من القاب الخلفاء العامة وصار يطلق علي الخلفاء في كافة انحاء العالم االسالمي 45وبالتالي فان
اقرار ابناء كيخسرو ومن قبلهم ابيهم بأمارة الخليفة العباسي لهو اكتساب لذات القيمة التي يضيفها
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اللقب علي الخليفة من هيبة وسلطة ادارية وحربية وسياسية ،وبالتالي فهو يكتسب ذات القدر من
المهابة في حكمه نتيجة هذا الوالء الذي يتم تسجيله علي وجه العملة او علي ظهرها .
السلطان
السلطان في اللغة من السالطة بمعني القهر ،ومن هنا اطلق علي الوالي ،وهذا اللقب لم يصبح لقبا
عاما اال بعد ان تغلب الملوك بالشرق مثل بني بويه علي الخلفاء واستأثروا بالسلطة دونهم ،وبذلك
اتخذوا لقب السلطان سمة عامة لهم فضال عما كان يضيفه عليهم الخليفة من القاب ،ثم صار اللقب لقبا
عاما يطلق علي المستقلين من الوالة يضرب علي نقودهم تمييزا لهم عن الوالة غير المستقليين ،وقد
كان اول من تلقب بالسلطان االعظم هو السلطان محمود الغزنوي ،وعرف عند كثير من االسر ومنهم
سالجقة الروم حيث اتخذه السلطان كيخسرو الثاني علي عمالته ،مثلما اتخذه والده كيقباد واستخدمه
ابنناء كيخسرو بصيغة الجمع "السالطين االعاظم" حيث وجد علي سكتهم التي اصدرتها دار الضرب
سيواس ودار الضرب قونية الدنيا عام 655-647ه1257-1249 /م .46
برهان وبراهين امير المؤمنين
البرهان بمعني الحجة ،وكان اللقب يطلق علي السالجقة وقد شاع استخدامه في عهد سالجقة الروم،
حيث وجدناه علي عمالت السلطان ابي الفتح كيكاوس بن كيخسرو ،مثلما كان علي عمالت جدهم
عالء الدين كيقباذ ،كما اطلق لقب براهين امير المؤمنين علي السالطين كيكاوس  ،وقليج ارسالن  ،و
كيقباذ ابناء السلطان كيخسرو الثاني ،47وهي محاولة منهم الثبات انهم االداة التي يبرهن بها الخليفة
العباسي علي استقرار الحكم وحمايته من قبلهم مثلما كان جدهم حاميا للخالفة ومدافعا عنها .48
عز وركن وعالء الدنيا والدين .
كان لفظ عز يضاف اليه بعض كلمات لتكوين القاب مركبة مثل عز الدين وعز االسالم وعز الدولة
49وكان اول من اطلق عليه اللقب عز الدنيا والدين السلطان ابو الفتح مسعود بن قلج ارسالن في نص
ملكي يعود لحوالي عام 550هـ1148/م في مسجد عالء الدين بقونية وبالتالي فسالجقة الروم هم اول
من اضاف الدنيا الي الدين تالية للفظ عز ،ثم وجدناه علي نقود ابناء كيخسرو الثاني مع تمييز كل
سلطان منهم بلقب يمييزه حيث عرف كيكاوس بعز الدنيا والدين ،بينما انفرد قلج ارسالن بركن الدنيا
والدين  ،واختص كيقباذ بعالء الدنيا والدين وهي جميعها تبرز مكانة كل منهم وهزتهم ومنعتهم.50

ابو الفتح:
كنية عرق بها السلطان االعظم عز الدين كيكاوس بن كيخسرو بن كيقباذ وكان اول من اتخذها
االشرف موسي بن يوسف ابن الملك الكامل ،بن الملك العادل. 51
قسيم امير المؤمنين
من االلقاب الرفيعة المضافة الي امير المؤمنين ومعناه مقاسم امير المؤمنين في سلطاته ،ولم يتخذ
سالطين السالجقة في اول امرهم هذا اللقب،فقد كانوا يعتبرون انفسهم جنودا للخالفة العباسية ،فقد
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قدموا ليردوا الي الخالفة هيبتها،ولذا اتخذوا القابا اخري مثل ناصر امين المؤمنين ،ويمين امير
المؤمنين  ،لكن ما لبث ان ظهر هذا اللقب في اوائل القرن السادس الهجري واتخذه كثير من الحكام
وفي القرن السابع الهجري عم اطالقه علي كبار سالطين العالم االسالمي، 52ومنهم السلطان
كيخسرو علي العملة التي سكها عام 644هـ1246/م ،وعلي عمالت ابنائه وهو يشير الي ما مرت به
الخالفة العباسية من ضعف ،خاصة في عهد اخر خلفائها ببغداد وهو الخليفة المستعصم باهلل .
ظل هللا في العالم
من االلقاب المركبة التي اضيفت الي الظل ،والتي تشير الي ان صاحب اللقب يلجأ اليه من الجور
مثلما يلجأ الي الظل من حر الشمس ،وربما كان القصد من اطالقها التفويض ،وقد اطلق علي عالء
الدين كيقباد اخو السلطان كيخسرو ،وعلي السلطان كيخسرو وعلي ابنه السلطان كيكاوس الثاني حيث
سجله علي العملة مثلما فعل والده كيخسرو ،53وهو علي ما يبدو قد تم اتخاذه في ظل خالفة
المستنصر والمستعصم الذين تساهال في منح تلك االلقاب ربما ليكون هؤالء دعما لهم في مواجهة
الخطر المغولي القادم.
دور سك العملة
وصلنا من دور سك العملة في عهد السالطين االعاظم كيكاوس وقلج ارسالن وكيقباد دار السك
سيواس  ،ودار السك قونية الدنيا  ،ودار السك معدن
دار السك سيواس
انشئت داخل المدينة ونسبت اليها وهي تقع بين انقرة وكارس ،ونظرا الن المدينة مركزا تجاريا يربط
بين الجهة الشمالية والجنوبية والغربية وتصل منها الي بغداد عاصمة الخالفة االسالمية  ،والي ايران
معقل االمبراطوري ة الفارسية ،وبالتالي فان انشاء دار لسك العملة كان من االمور االقتصادية الهامة
التي تطلبتها حركة التجارة بين المدينة وغيرها من المدن التركية والفارسية والعربية خاصة بعد ان
خضعت لسلطة السالجقة عام 570هـ1172 /م  ،حيث صدر عنها الكثير من العمالت منذ عهد كيقباد
بن كيخسرو االول 54الذي جعلها اهم مركز تجاري في الشرق االدني ،55فكانت عمالته تحمل في
وجهها اسمه ولقبه وامر الضرب ونوع العملة ومكان سكها بصيغة (بسيواس  /السلطان المعظم
/كيقباد 56بن كيخسرو /هذا وعلي جانبي الكتابات المركزية جهة اليمين كلمة الدرهم وجهة اليسار
ضرب  ،اما الظهر فقد تضمن اسم الخليفة العباسي ولقبه وسنة السك باللغة العربية بصيغة (المؤمنين
 /االمام الناصر / 57لدين هللا امير وعلي الجانب االيمن كلمة وستماية وااليسر كلمة سنة واسفل
الكتابات المركزية ست عشرة 58مع تنفيذ عناصر زخرفية نباتية بين سطور الكتابة ،واستمرت تنتج
هذا الطراز حتي تم تغييره باضافة لقب السلطان عالء الدنيا والدين ابو الفتح ليسبق اسمه مع كتابة امر
الضرب ونوع العملة ومكان سكها حول تلك الكتابات المركزية وخروج نماذج من هذا الطراز تنقسم
فيه كلمة الدرهم الي موضعين مع تغيير سنوات السك،59وهو ما استمرت عليه في اصدار عمالت
السالطين السالجقة التاليين مثل السلطان كيخسرو الثاني التالي للسلطان كيقباذ وابنائه عز الدين
كيكاوس وركن الدين قلج ارسالن وعالء الدين كيقباد والذي تمثل طرز عمالتهم استمرارية لطرز
عمالت والدهم وبالتالي استمرار اساليب ذار السك ذاتها التي ظهرت علي عمالت جدهم
كيقباذ،بالضافة الي انفرادها في عهد قلج ارسالن بانتاج دراهم تحمل رسما لفارس يمتطي صهوة
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جواده داخل شكل مفصص متقن التنفيذ حوله كتابات نصها السلطان االعظم ركن الدنيا والدين قلج
ارسالن بن كيخسرو قسيم امير المؤمنين وعلي الظهر في المركزاسم الخليفة العباسي االمام
المستعصم باهلل امير المؤمنين والهامش امر الضرب ونوع العملة ومكان السك سيواس وسنة السك
ست واربعين وستماية لوحة (. )6
دار السك قونية :
مدينة تركية تقع في وسط جنوب االناضول بلغت اوج مجدها وازدهارها وقت ان كانت عاصمة
للدولة السلجوقية قبل الغزو المغولي ،وهي من اعظم مدن االسالم بارض الروم كانت مقر سكني
ملوكها ،وهي مدينة عظيمةحسنة البناء كثيرة المياه واالنهار والبساتين والفواكه ،60وقد كان لسكني
السالطين ورجاالت الدولة بها اثره المباشر في ان تشيد بها دار لسك العملة  ،هذه الدار انتجت
مسكوكا ت سالطين السالجقة بمساعدة دار السك سيواس التي اشرنا اليها سابقا  ،وقد تميزت
مسكوكات تلك الدار بسمات مشتركة مع مسكوكات دار السك سيوس مع تميز دار السك قونية بجانب
ما انتجته من عمالت لسالطين السالجقة فان انتاجها للسالطين الثالثة ابناء كيخسرو الثاني قد تميز
بب عض السمات التي جاءت مختلفة في طراز الكتابات وفي ما تضمنته من اسماء والقاب  ،فضال عن
تسجيل دار السك قونية مضافا اليها الدنيا "قونية الدنيا" وهي هنا اضافة لم تكن معلومة لكونها قد
صارت مركزا تدار منه دفة الحكم ،باالضافة الي استخدام الزخارف النباتية المعروفة
باالرابيسك61علي وجه وظهر كثير من تلك العمالت ،حيث نفذ اعلي وجه الدنانير زخرفة نصفي
مروحة نخيلية يتالعب ذيل كل منها ليكون شكل القلب اعلي شهادة التوحيد وكذا نقشها بنفس الهيئة
اعلي كتابات الظهر التي نقش داخلها اسماء السالطين االعاظم عز الدين كيكاوس وركن الدين قلج
ارسالن وعالء الدين كيقباد،وهي زخرفة علي هيئة نصف مروحة نخيلية تعمل كوحدة زخرفية
متكررة لشغل مساحة محددة بها بهيئة منسجمة مع النصوص الكتابية اسفلها (62لوحة  ، 2، 1شكل
 )1كما نفذ هذا العنصر علي الدراهم التي سكتها سيواس دون ان يتكون بالتقاء ذيليهما هذا الشكل الذي
يشبه القلب وانما شكل الحرف ع المطموسة لوحة(.)4، 3كما تميزت دار السك قونة الدنيا باثبات
كثير من تواريخ السك بالحرف العربي الذي يكون فيه الحرف الواحد خليطا من عدة حروف بحيث
يصعب علي المتخصص وغير المتخصص قراءته او تفسير الي ماذا يشير ولكن بجهد كبير امكن
تفسيره والتوصل الي سنوات السك التي تم فيها انتاج هذه العمالت لوحة (.)2
الخط المنفذة به الكتابات
استخدم الخط الثلث في تنفيذ كتابات الدنانير لوحة ( )2، 1في الوجه والظهر لوحة (،)6 ،5 ، 4، 3
والخط الثلث الذي تم نقش الكتابات به علي تلك العمالت يمتاز بالوضوح واعتدال الحروف
ومرونتها في المد مع كثرة االستدارات واالمتدات كما يمتاز بالغني وتناسب االجزاء 63وهذا النوع
هو الذي تفرع عنه الخط النسخ ، 64وقد اصاب خط الثلث قدرا من التطور في عهد السالجقة بما
يمكن ان نسميه بالثلث السلجوقي  ،والذي تاثرت به الكتابة في عصر االيوبيين في مصر وصار
مماثال له في كيفية تنفيذه حيث نجد نص واجهة المدارس الصالحية بشارع المعز بالقاهرة المنفذ
بالخط بالثلث مماثال له الي حد كبير،65والذي من الراجح انتقاله الي مصر عن طريق السالجقة
،والخط المنفذ علي تلك العمالت نجد حروفه المنفذة علي الدنانير قد تميزت باللين حيث نفذت في
شهادة التوحيد بدءا بكلمة"ال" علي هيئة العدد" "7مع امتداد خطي العدد بشكل لين منعقدا في شكل
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دائري يماثل العدد " " 5وكلمة |اله| قد جاء حرف الهاء االخيرة بشكل لين يماثل حرف الراء ،اما
لفظة الجاللة فقد انتهت بالهاء التي لها قمة مستديرة وليست لينة كالتي نفذت في كلمة اله ،اما اسم
محمد فقد نفذ بشكل يميل للتزوية الهندسية مع تنفيذ الميم بشكل دائري غير مطموس ،اما اسم الخليفة
المستعصم لوحة( ) 1فقد نفذ الخطاط االسم بالفات مروسة وميم جانبية وسين يليها تاء خالية من النقط
ولكن نفذ فوقها مايشبه العدد  7الذي تنتهي قوائمه بورقة نباتية اما الميم االخيرة فقد جاءت علي هيئة
نصف مروحة نخيلية متطورة  ،كما جاء حرف القاف في كلمة قونية علي هيئة العدد  7مع اهمال
الهاء االخيرة فيها كما نفذت الهاء االخيرة في كلمة سنة بهيئة لينة كالتي كتبت بها في كلمة اله  ،وكذا
في كتابات الظهر وفي بعض الدراهم نجد بعض الحروف قد جاءت بشكل متميز مثلما كانت عليه
"العين" في كلمة المستعصم خيث ارتفعت بهامتها وجاءت بشكل الرأس المثلثة المطموسة مع تغيير
اتجاه كتابة حرف الصاد والميم بحيث تتعامد علي اتجاه السطر التالي لوحة ( )3وكذا بقية الدراهم بما
اضفي تنوع كتابي وزخرفي يشير الي مدي التطور الذي اصابه الثلث في عهد السالجقة خاصة
المنفذ علي عمالتهم ورسوخ مدرسةالخط العربي بدولتهم 66مما كان دافعا الي استخدامه في
الزخرفة الكتابية في تلك الفترة  ،67وقد خلط الكثير من الباحثين بين هذا الخط والخط النسخ الذي له
استقالليته ،والذي هو من فروع الخط الثلث وليس العكس 68فالنسخ مصطلح معروف يزيد عمره
على ألف عام وال يمكن اغفاله واالتجاه الي اطالق مسميات عديدة عليه يستشعر مستخدموها عدم
دقتها ،فيلحقون بها كلمات توضيحية تثقل المصطلح وتزيد األمور غموضا ً مثل النسخ األتابكي ،
والنسخ األيوبي  ،والنسخ المملوكي  ،والنسخ العثماني  ،وغيرها كثير 69بينماهو الخط النسخ الذي
تفرع عن الخط المنسوب الذي يأتي علي قمته خط الثلث 70الذي يتفرع عنه العديد من الخطوط ،
فقليل من الطول فيه ومزيد من االستقامة يعطينا خط المحقق وشكله المصغر يسمى خط الريحان ،أ ّما
تصغير خط الثلث مع الليونة فهو خط التواقيع ،وشكله المصغر خط الرقاع ،ويبقي خط الثلث هو
اصل تلك الخطوط بسماته الفريدة التي حظي سالجقة الروم بصبغه ببعضها والتي شاعت علي
نصوص الكتابات التي وردت علي عمالتهم المشار اليها اعاله .
الزخارف الهندسية والنباتية
ا -الزخارف النجمية
اوال الزخارف النجمية
نقشت النجوم السداسية علي الدراهم الخاصة بالسلطان عز الدنيا والدين كيكاوس بن كيخسرو حيث
نفذت اعلي لفظة الجاللة المكونة السم الخليفة المستعصم حيث حاءت علي هيئة نجمة سداسية كبيرة
واخري مماثلة ولكنها اقل حجما فهل كانت هاتان النجمتان رمزا لدار السك ؟ ام انها شارة للصناع
الذين تخصصوا في صناعة السكة ؟ ام انها رمزا تنجيميا يتعلق باالبراج الفلكية؟ خاصة وانها من
الرموز الفلكية المهمة في علم الفلك والتنجيم عند الزرادشين  71ام انها محض زخرفة ال اكثر .؟
نعلم ان الفنان المسلم قد اكثر من تنفيذ االشكال النجمية علي التحف الفنية والعمائر االسالمية المختلفة
معتبرا ذلك شكال زخرفيا بحتا ال وصاية الحد عليه،وال يؤدي اي معني عقائدي او ايديلوجي ،وال
يرمز الي اي فئة او جماعة كانت فالفنان المسلم كان ينفذ الزخرفة الهندسية باشكالها المتنوعة من
مربعات ومستطيالت ومعينات ونجوم من خمسة رؤوس او ستة او سبعة او ثمانية رؤوس دون ان
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يكون لذلك اال معني واحد هو الزخرفة التي تمال الفراغ علي الطريقة االسالمية ،72حيث كانت تقسم
المساحة المراد زخرفتها الي وحدات هندسية متساوية في المساحة ،ومختلفة في زخرفتها الداخلية ،
بما يحقق المبدأ الفني االسالمي المعروف في الزخرفة وهو مبدأ الوحدة والتنوع ،73وبالفعل فقد نفذت
النجمتان في مساحة فارغة نتجت بين السطر االول في الظهر والسطر الثاني والذي نقش فيه اسم
الخليفة المستعصم باهلل امير المؤمنين ،وبالتالي فقد جاءت تلك النجوم لسد هذا الفراغ دون ان يكون لها
اية دالالت اخري.
زخارف المراوح النخيلية  :تعد المراوح النخيلية وانصافها من العناصر الزخرفية النباتية ذات
االصول االغريقية والتي شاعت في الفن البيزنطي والساساني  74التي ازدانت بها المنتجات الفنية
االسالمية ،حيث جاءت هيئتها علي هيئة ورقة النخيل المروحية  ،والتي تعددت اشكالها  ،حسب عدد
الفصوص المكونة لها ،فهناك مراوح نخيلية ثالثية الفصوص واخري خماسية وبعضها ذات حواف
متعددة الفصوص ،واخري تأخذ اشكال القلوب  ،ومنها مايرسم علي شكل نصفين مجتمعين او
متباعدين  75كالتي نفذت علي دنانير السالطين االعاظم التي عرضنا لها  ،حيث تناولتها يد الفنان
السلجوقي بالتطوير ودمجها بالفروع النباتية ،والعناصر الزخرفية حولها حتي اصبحت عنصرا مميزا
صار يعرف بفن االرابيسك،وهذه الزخرفة التي شاع استخدامها علي االخشاب بشكل خاص في
العصر االسالمي في كثير من البالد االسالمية  ،نجد ان استخدامها علي العمالت قد جاء من قبيل
االضافة الجديدة والتي تشير الي مهارة الفنان في تنفيذها من خالل قوالب السك بهيئة تماثل مثيالتها
علي التحف الخشبية والتي نفذت حفرا بمستويات متعددة  ،بما يشهد للفنان السلجوقي بالتفرد والتمييز.
الخاتمة
من خالل ما سجل من نقوش كتابية علي عمالت االخوة الثالثة ابناء السلطان كيخسرو الثاني انفرادا
بالحكم اواشتراك ثالثتهم في ادارته من خالل ثالثة فترات فققد امكن التوصل الي الكثير من النتائج
التي منها :الكشف عن طرز العمالت التي سادت في كل فترة من فترات الحكم وما اتسمت به من
سمات سواء في نصوص الكتابات او في نوع الخط وعناصر الزخرفة باالضافة الي سنوات الحكم
وما صاحبه من احداث سياسة .
اشارت الدراسة الي استخدام الخط الثلث في تنفيذ النقوش الكتابية.
اظهر البحث والول مرة استخدام االلقاب في وصف دور السك حيث تم اضافة لقب الدنيا لدار السك
قونية والتي تم نقشها علي احد طرز دنانيرها .
تمكن البحث من حصر االلقاب التي تلقب بها االخوة الثالثة منفردين ومجتمعين.
توصل البحث الي استخدام المراوح النخيلية في زخرفة المساحات الخالية في وجه وظهر الدنانير
الذهبية ،كما استخدمت في زخرفة الحرف االخير من اسم الخليفة العباسي المستعصم ،بما يشير الي
مدي ما تمتع به الخط الثلث من تطور في هذه الفترة التي شهدت اضطرابات سياسية وحربية كثيرة .
امكن من خالل هذه الدراسة التوصل الي كيفية قراءة التأريخ بالحرف العربي بعد تتبع الكثير من
اشكاله وفك بداياته.
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المحاريب األثرية الباقية بعمائر األناضول إبان عصر اإلمارات التركمانية
(دراسة في ضوء نماذج مختارة)
أ.د /جمال صفوت سيد
أستاذ اآلثار اإلسالمية– جامعة المنيا
gamal2013@minia.edu.eg

تمهيد
يعد عصر اإلمارات التركمانية مةا العصةار التاري ية المفمة سةة التةل التةاريخ اإلاةممة عامة
وبمنطقةة اانالةةاي علةةة وصةة ال صةةال غ وعلةةة الةةرلت مةةا اااميةة التاري يةة وال ةةاري لفةة
اإلمةةارات ن ةةد نا انةةاا تلةة ااتمةةا مةةا ت ةة ال ةةاينيا عامةة وااوروبيةةيا والعةةر مةةنفت علةةة وصةة
ال صةةال عةةا اة ال تةةرأ غ لة نا ال ةةاينيا وصفةةاا عنةةايتفت ن ةةا ا اتمةةا بتةةاريخ وي ةةارأ اةةلطن
اةةمصق الةةرو وبتةةاريخ وي ةةارأ الدولةة العنمانيةة غ وناملةةاا رةةاريخ وي ةةارأ اإلمةةارات التركمانيةة
الم عنرأ انا واناا إباا سترأ ا نتقاي بيا باي الطن التمصق وظفار العنمانييا كمةا لةا كانةج م ةر
رمفيد للتاريخ العنمانة نكنر غ واك ا يع ر المؤرخاا ما التمصق إلى العنمانييا كما لا لةت يكةا بةيا
الةةدولتيا وصةةا يتةةت وت ة مةةا ال ةةاينيا غ وربمةةا كةةاا ل ة عتقةةا ات نا الدول ة العنماني ة تةةد ن ة ت
بال رورأ سة م يط ا اإلمارات.1
وتةد اةةارعج معاةةت اإلمةةارات التركمانية التةةة ظفةةرت باانالةةاي سةة ستةةرأ الةةم مي ولة اةةمصق
الرو غ من ال داي سة ا ي نا ركاا إمارات متتقل كاا ادسفا الرئيتة اا إر ةا ايااة ال ةتا وال ة و
التة رررك علة م فا ال فا لد ار الك ر ( نرالة لير المتلميا) 2غ كما تامةج كة إمةارأ مةا اة
اإلمارات بم او ت كنيرأ لت كيد نيقيتفا سة ميراث التمصق ومةا مةت دةفد عصةر اإلمةارات التركمانية
نف سني وإرااصات معماري ااف يتتمر بع فا ويص إلة القم خمي العصر العنمانة.
ا ا وتد وصلنا ما عصةر اإلمةارات التركمانية باانالةاي ع ةرات العمةائر المتناعة غ مةا بةيا الدينية
والمدنية والت ارية وال ربي ة وال نائ ية غ والتةةة ر ةةتم بةةدوراا علةةة العديةةد مةةا العناصةةر المعماري ة
ال ارصي (واصفات – مداخ – مةذ ا – ت ةا  -نااسة ...الةخ) والعديةد مةا العناصةر المعمارية الداخلية
(نعمةدأ – عقةا – ناةق  -منةابر  -م ارية -م اسة -كرااةة وعة  -نلةاا وصةنا ي المصةاي ...
الخ).
ا ا وتد وتع اختيار ال ايث سةة اة الارتة علةة عنصةر مةا العناصةر المعمارية الداخلية بعمةائر رلة
ال ترأ إ واا " الم اري ".3
ا ا ورعد الم اري ما نات العناصر المعماري التة ااتت بفا المعمار التـركة ااتماما ً ك يرا ً منةـ القةرا
5اـ 11 /غ سعم علة رنـا ندكالفا 4وماا بنـاءاا 5غ وناالي زخرستفا.6
وخمي عصر اإلمارات التركماني وصلنا ما عمائر رل ال ترأ ع رات الم ارية رناعةج المةا أ ال ةا
المتت دم سة صناعتفا ما بيا ال ر والرخا وال ة وال ة غ كمةا وصةلتنا بعةم الم ارية التةة
ركتااا ال تي تةاء ال سية ونخةرج ر مةع بةيا الرخةا وال مخةات ال سية غ ومالنة ر مةع بةيا ال ة
وال تي تاء ال سي .
ا ا ورنقتت الدراا إلة تتميا غ القتت ااوي ويت ما راا وص ي لة عم نمةا م مةا اة الم ارية
بمدا اانالاي الم تل غ نما القتت النانة سيت ما راا ر ليلي لفة النمةا م مةا ييةث ما رفةا ال ةا
وعناصراا المعماري وال خرسي .
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الدراسة الوصفية
أولا ا المحاريب الحيرية
محراب مسيد سنقر بك( 7لوحتا )2-1
المكان  :مدين نيدا

8

العصر  :إمارأ بنة نررنا

9

المنشئ  :اامير اإليل انة انقر ب

10

التاريخ 736( :اـ) 1335 /
الوصف :
يتااط ا ا الم را صدار الق ل رقري اًغ واا ع ارأ عا كتل متتطيل المتقط سة متتاج ال دار
ال نابة ال رتة غ بصدر ا الكتل يني الم را واة يني م لع غ يتاصفا خاتي علة دك منلث
تاعدر اا وتمت اعلة رررك علة عما يا ااطاانيا المتقط غ ي دن ك منفما ما اارض بقاعدأ
م لع ويتاص رام مقرن غ وي خرسفما ندكاي خطاخ متداخل نتج عنفا ندكاي انداي ما منلنات
ومعينات بداخلفا ندكاي كندات ادااي .
ي خرف رادي تة خاتي الم را زخارف ن اري مارت يت للفا زخرس ورت ن اري مممي وندكاي ما
الرومة غ ويتدلة ما تم خاتي الم را كتل متتطيل بارزأ منلن ي خرف وصفا زخرس نسر ن اري
متداخل .
وي يط ب ني الم را خمت إخارات (ندرخ سة الل التركة) متتطيل ما ك صان ر تم علة
زخارف سني متناع غ س ينما ي تم اإلخار ااوي ما ال ارم بكم ال ان يا علة زخارف انداي
تاامفا ندكاي نخ اق ن مي ما ع ر كندات وارواتغ نما اإلخار النانة ال ج يلي بكم ال ان يا سي تم
زخرس الدتماق غ نما اإلخار النالث بكم
علة زخرس انداي متداخل ر ك سة النفاي دك ي
ال ان يا سي تم علة زخرس ن اري متداخل ر صر سيما بينفا ندكاي ورو غ نما اإلخار الرابع بكم
ال ان يا سي دن ما منتص يني الم را رقري ا ً وي تم علة نقش ترآنة ب ـط النلث ب الا ال ر
َٰ
ال ارز ويقرن كالتالة ه
ت او اما سِة
ت ام ااوا ِ
ة ْالقايُّا ُ ۚ ا ر ا ْ ُخ ُ ُ ِانا ٌ او ا ن ْاا ٌ ۚ له ُ اما سِة ال ه
(َّللاُ ا إِلا ا إِ ه ُا اا ْال ا ُّ
ض ۗ اما اا اله ِج يا ْ ا ُع ِعندا ُ إِ ه بِإ ِ ْنِ ِ ۚ يا ْعلا ُت اما بايْاا ن ا ْيدِي ِف ْت او اما خ ْال ا ُف ْت ۖ او ا يُ ِ ي ُ
اةءٍ ِم ْا ِع ْل ِم ِ إِ ه
ْاا ا ْر ِ
طااا بِ ْ
11
ض ۖ او ا يائُا ُ ُ ِي ْ ُ
ة ْالعا ِاي ُت) .
ت ام ااوا ِ
بِ اما داا اء ۚ او ِا اع ُك ْر ِايُّ ُ ال ه
ت او ْاا ا ْر ا
ا ُف اما ۚ او ُا اا ْالعا ِل ُّ
نما اإلخار ال امس بكم ال ان يا سي خرس نسر ن اري متماوص نتج عنفا سة الااط دك ورت ن اري
مممي .
نما ر اي يني الم را سقتمج إلة ممانة متتطيمت ر تم علة زخارف سني ما ااخ اق الن مي
وااوراق وااسر الن اري سة ركرار سنة بديع ي رل الماصا أ باإلخارات التة ر يط بالم را .
ثانيا ا ا المحاريب الرخامية
محراب جامع إلياس بك( 12لوحتا )4-3
المكان  :مدين مليتاس (با خ)
العصر  :بنة منت

13

14

المنشئ  :د ا الديا إلياس ب

15

التاريخ 806( :اـ) 1404 /
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الوصف :
يقع بال لع ال نابة ال رتة ل دار الق ل و ل سة كتل متتطيل بارزأ غ والم ـرا ع ارأ عا يني
نص ائري المتقط يتاصفا خاتي علة ايئ منلث تاعدر اا وتمت اعلة ي خرف رادي تة ا
الطاتي زخارف ن اري مارت يت للفا ندكاي ورت ن اري مممي وندكاي ما الرومةغ نما باخا ا
الطاتي سي تم علة ا ع ص اف ما المقرنصات ما النا الم رابة ويتدلة منفا ياي اابط غ ا ا
ور تم نوص بعم ا المقرنصات علة ندكاي انداي لير منتام وندكاي كت بارزأ منلن ال ك
وندكاي إدعاعي .
وي يط ب ني الم را نربع إخارات متتطيل ر تم علة زخارف سني متناع غ س ينما ي تم
اإلخار ااوي ما ال ارم علة زخارف انداي تاامفا ندكاي ما المقرنصات سة ممم ص اف نسقي غ
نما اإلخار النانة ال ج يلي سقد تتت سة ارر اع إلى تتمياغ سما منتص يني الم را وار ااا إلى
نعلة ي تم ا ا اإلخار علة زخارف ن اري متداخل ر صر سيما بينفا ننصاف مراو ن يلي غ وما
منتص يني الم را وار ااا إلى نا سي تم ا ا اإلخار علة زخارف انداي تاامفا ندكاي نخ اق
ن مي ما ممانة ويدات غ نما اإلخار النالث سمتايت نك ر ما اإلخاريا التابقيا ما ييث العرض وتد
تتت سة ارر اع إلى تتميا ني ا -القتت ااوي ما نا واا ع ارأ عا متاي متتطيل دكلج علة
ايئ ينـي م رابـي خاتيتفا علة ايئ منلث تاعدر اا وتمت اعلة وتد ملئ باخا ا ا المنلث
ب ربع ص اف ما المقرنصات يتدلة منفا ياي اابط غ نما القتت النانة ما نعلة سفا ع ارأ متاي
متتطيل زخرسج بنمم ندكاي نخ اق ن مي ما ع ر ويدات مالاع ب ك رناة س مً عا
ننصاف ونربا ا ااخ اق سة ااركاا ويت ل عناصر اـ ااخ اق ندكاي ما رص لرا وندكاي
ل ا ونزتـ .
نما اإلخار الرابع وااخير ما الداخ سفا إخار لي وي دن ما منتص كتل الم را رقري ا ً وي تم
ا اإلخار علة ب ار (خراخيش) ادااي ي ص بيا الاايد وااخر دك متتدير ور تم ال راخيش
التدااي بالت ا ي علة زخ ارف ن اري متدخل ر صر سيما بينفا ندكاي ننصاف مراو ن يلي وندكاي ما
الرومة وزخرس زارأ المل سة ييا ي خرف ال عم ااخر منفا كتابات بالل العربي ب ط النلث
بال ر ال ارز ورقرن ا الكتابات كالتـالة ( تاي الن ة علي التم القرآا اا الدواء)16غ سة ييا
ي خرف اادكاي المتتديرأ ندكاي وريدات مماني .
نما ر اي يني الم را سي تم علة م ماع متناع ما ال خارف ر دن ما نا ب دكاي
مقرنصات سة ص يا يعلااا زخرس نخ اق ن مي مماني غ يعلا ا ال خرس إخار متتطي نك ر تتت
إلى خمت ر اوي رااي يتام ك منفا عقد تري ال ما العقا النممي غ يعلا ا الت اوي منطق
متتطيل ر تم علة نقش ترآنة ب ط النلث علة نرلي ما ال خارف الن اري ويقرن كالتالة (تا ْد ن اارى
لاااا سا اا ِي اوصْ اف ا د ْ
ْث اما ُكنت ُ ْت سا االُّااْ
اط ار ْال ام ْت ِ ِد ْال ا ارا ِ او ايي ُ
راقالُّ ا اوصْ ِف ا سِة ال ه
ت اماء سالانُ اا ِليانه ا تِ ْلا ً ر ْار ا
ُو ُص ِا اا ُك ْت د ْ
اط ار ُ).17
يعلا يني الم را متاي متتطيل ر تم سة الااط علة منطق مربع المتقط ر تم علة نقش
كتابة ع ارأ عا يديث دري ب ط النلث بال ر ال ارز بصي ( تاي الن ة علي التم إنما ااعماي
بالنيات) 18ويدور ياي ا الكتاب إخار زخرسة تاام ص ما المقرنصات الم رابي يتدلة منفا
ياي اابط غ وعلة صان ة المنطق الااطة منطقتاا متتطيلتا ال ك بااتع متتطي بك صان -
زخرف المتتطي ال ج عا يميا المنطق الااطة ب ك عقد ما النا المعروف باات خراز بارص
وي تم صدر ا ا العقد علة ن اأ إلاءأ تاامفا دك مص ا نو م كاأ 19و بـدا كروج ورت ـ
متلاب غ نما المتتطي عا يتار المنطق الااطة سي خرس دك عقد م صال وي تم صدر ا ا العقد
علة ن اأ إلاءأ ني ا ً تاامفا دك تندي و بدا ورت م لع (لاي .)3
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ا ا ويتام كتل الم را ما نعلة ص ما ال راسات ب ك ورت مممي مت اورأ زخرسج نوصففا
ب خارف ن اري مارت يت للفا ندكاي ورت ن اري مممي وندكاي ما الرومة.
محراب جامع الصفا أو بارلي جامع( 20لوحات  5ا)7
المكان  :مدين يار بكر
العصر  :ااق تيانللة

21

22

المنشئ  :اامير نزوا يتا(.23) 1478-1435/883-839
التاريخ 893( :اـ) 1487 /
الوصف :
يتااط ا ا الم را صدار الق ل رقري ا ً غ واا سة كتل متتطيل متاوي ل دار الق ل بصدر ا المتاي
يني الم را واة ع ارأ عا يني م لع يتاصفا خاتي ب ك عقد مممة ال صال رررك علة
عما اا متتديريا المتقط غ ي دن ك منفما ما اارض بقاعدأ مربع ويتاص رام ي التل غ وزخرف
كام العما (القاعدأ وال دا والتام) ب خرس ن اري متداخل ر ك سة النفاي دك ورت مممي وزخرس
الرومة غ كما يعلا ري اا رل ااعمدأ كت متتطيل ي تم وصففا علة نقش ترآنة ب ط النلث واة آي
(ور ا هم ْ
ع ْد ً ا ُم ا ِدي ِل اك ِل امارِ ِ )غ نما
ص ْدتًا او ا
ج اك ِل ام ارب ِ
ترآني رقرن كتالة  :الكتل التة رعلا العما اايما ا
24
ْ
ت ِمي ُع ال اع ِلي ُت) .
الكتل التة رعلا العما اايتر سفة رتمم اآلي الكريم ( ا ُم ا ِد اي ِل اك ِل امارِ ِ ۚ او ُا اا ال ه
ي خرف إخار العقد النممة (الطاتي ) دريط زخرسة ع ارأ عا ندكاي ورو باللاا ااخ ر المائ
للص رأ علة نرلي يمراء غ ي خرف رادي تة خاتي الم را ندكاي نخ اق ن مي ما ع ر ويدات
ونص اءاا.
نما باخا خاتي الم را سي تم علة دك عقد مممة نخر بداخل مماني ص اف ما المقرنصات ر خ
ال ك الم رابة يتدلة منفا ياي اابط دكلج علة ايئ التام المقرن غ سة ييا ي تم بعم
ر اوي المقرنصات ااخرج علة ندكاي منلنات بارزأ.
نما ر اي الم را سي تم سة النص الت لة من علة ممث خمت م رابي ر ت ك منفا علة
ب ان ة ا الدخمت دريط
زخارف انداي ما نخ اق ن مي ما ع ر ويدات ب ك مكررغ وي
زخرسة تاام زخرس ن اري متداخل ر ك سة النفاي دك ورت مممي وزخرس الرومة.
ع ال ْي افا
يعلا ا ال خرس علة نقش ترآنة ب ط النلث بال ر ال ارز ( بتت هللا الريما الرييت ُكله اما ا اخ ا ا
زا اك ِريها ْال ِم ْ ارا ا ).25
وي يط ب ني الم را نربع إخارات زخرسي متتطيل ال ك ر تم علة زخارف سني متناع س ينما
ي تم اإلخار ااوي ما ال ارم علة دك ص ما ال راسات ب ك ورت مممي ر دو للاال ااولة
ما خمي االااا المتت دم بفا واة ااخ ر ال ااج وال ا ن انة وال يروزج وال نة المائ لل مرأ
ب نفا ي م ما الارو غ نما اإلخار النانة ال ج يلي سفا نلي ما اإلخار ااوي وي ت ص ما
ال راسات الم رابي المتراص ب ك نسقةغ نما اإلخار النالث ال ج يلي سي تم علة زخرس ن اري
متداخل ر ك سة الااط ندكاي وريدات مماني  .نما اإلخار الرابع ما الداخ سفا لي من اإلخار
النانة وي تم علة زخرس ما خطاخ انداي متماوص ر ك زخرس ر زخرس ال دائ .
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ثالثا ا ا المحاريب اليصية
محراب جامع محمود بك(26لوحتا )9-8
المكان  :تص كاج بمدين تتطمانة
العصر  :إمارأ بنة صاندار

27

28

المنشئ  :م ما ب با عا ي
التاريخ 768( :اـ) 1366/
الوصف :
يتااط صدار الق ل رقري ا ً واا ع ارأ عا كتل متتطيل المتقط بارزأ غ يتااطفا الم را واة يني
م لع يتاصفا خاتي علة ايئ عقد مممة ال صال رررك ما نا علة عما يا متتديريا المتقط
ي دن ك منفما ما اارض بقاعدأ مربع ويتاص رام مقرن ما يطتيا .
ا ا و ي خرف رادي تة خاتي الم را زخارف انداي ما خطاخ متماوص ومتداخل ر صر بينفا
ندكاي رباعي وخمااي وندكاي ادااي بداخلفا ندكاي ر القصع وندكاي ن ا خمااي ااخراف نو
ال ع .
نما باخا ا الطاتي سي تم علة ات ص اف ما المقرنصات ر خ ال ك الم رابة الم د ويتدلة
منفا ياي (اراوي ) اابط غ ا ا ور تم نوص بعم ا المقرنصات علة ندكاي انداي لير
منتام وندكاي كت بارزأ منلن ال ك .
وي يط ب ني الم را خمت إخارات متتطيل ر تم علة زخارف سني متناع غ س ينما ي تم
اإلخار ااوي ما ال ارم علة زخارف انداي تاامفا ندكاي ما المقرنصات سة ص ياغ ن د نا اإلخار
النانة ال ج يلي ي تم علة زخارف ما نسر ن اري متداخل ر صر سيما بينفا دك ورت مممي
وزخرس الرومة غ نما اإلخار النالث سي تم علة ندكاي ادااي بااتطال (ب ار نو خراخيش)وبيا ك
دكليا ما ا اادكاي –دك ادااة عا ج.
نما اإلخار الرابع سي تم علة زخارف ر رماما ً زخارف اإلخار النانة غ كما ي تم اإلخار ال امس
علة زخارف ر زخارف اإلخار ااوي.
رابعا ا ا المحاريب التي يكسوها الفيسفساء الخزفية
محراب جامع أشرف أوغلو( 29لوحات  10ا )14
المكان  :مدين بي فر

30

العصر  :إمارأ بنة ندرف

31

المنشئ  :ندرف نللا با اليماا

32

التاريخ 699( :اـ) 1299-1298 /
الوصف :
يتااط ا ا الم را صدار الق ل رقري ا ً غ واا سة كتل متتطيل بارزأ بصدراا يني الم را واة
ع ارأ عا يني م لع يتاصفا خاتي علة دك ارمة مدرم رررك علة عما يا و نبداا م لع
ال ك ي خرف نبدانفما زخرس ن اري تاامفا دك ورت ن اري معدول ومقلاب .
ا ا وي خرف رادي تة ا الطاتي ندكاي انداي مكررأ ما زخرس الدتماق يتااط ا ال خرس
علة صان ة الطاتي دك صرأ ائري ر ت زخرس ن اري ما الرومة يتااطفا دك وريدأ متعد أ
111
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ال تمت غ كما ي تم باخا خاتي الم را علة مماني ص اف ما المقرنصات ر خ ال ك الم رابة غ
ا ا ور تم ر اوي ا المقرنصات علة زخارف سني متناع غ منفا ندكاي ن ا ادااي وزخرس
الدتماق والمعينات بداخلفا معينات نص ر وزخرس ر التااام وزخرس الرومة غ وصميع ال خارف
التابق ن اا الم خرف باات دا بمخات ص يرأ ما ال تي تاء الملان باالااا اازرق التركاازج
وال يروزج واايمر المن ي ج.
يعلا خاتي الم را متاي متتطيل ر تم علة ن ترآنة ب ط النلث علة نرلي ما زخـارف
ة ِلله ِج سا ا
ض اينِي ًا ۖ
ت ام ااوا ِ
ط ار ال ه
ت او ْاا ا ْر ا
الرومة ويقرن كالتالة(33بتت هللا الريما الرييت ِإنِة او هص ْفجُ اوصْ ِف ا
او اما ناناا ِماا ْال ُم ْ ِركِياا ) .
نما ر اي يني الم را سي تم علة زخارف سني متناع ر ت زخرس خ ن مة ما نربع
وع روا ويدأ سة الااط غ س مً عا ننصاف ا ا الط ر يط ب خرس الط الن مة اااااة
.وندكاي ادااي ومماني وندكاي ن ا مماني وزخرس ر عنصر التااام .
وي يط ب ني الم را خمت إخارات متتطيل ر تم علة زخارف سني متناع من أ ما خمي
اات دا بمخات ص يرأ ما ال تي تاء باالااا ال يروزج واايمر المن ني جغ س ينما ي تم اإلخار
ااوي ما ال ارم علة زخارف خطاخ انداي متقاخع ينتج عنفا سة الااط ندكاي خمااي وادااي غ
ن د نا اإلخار النانة ال ج يلي سيدور ياي كتل الم را بالكام وي تم علة ن ترآنة ب ط النلث
علة نرلي ما زخـارف الرومة ويقرن كالتالة( بتت هللا الريما الرييت تاا اي ار ِ اا ْ ِلة ِما لهدُن ا
ُ ِريه ً ا
ص ِلة سِة ْال ِم ْ ارا ِ ن ا ها ه
ص ِدتًا
ع ِ
ا ِمي ُع الدُّ ا
خيِ ا ً ۖ ِإنه ا ا
َّللاا يُ ا ُِراا ِب اي ْ اي َٰى ُم ا
اء ساناا ارْ ُ ْال ام امئِ اك ُ او ُا اا تاائِ ٌت يُ ا
اا ِلة ُ
صا ِل ِ ياا تاا اي ار ِ نانه َٰى اي ُك ُ
ِب اك ِل ام ٍ ِماا ه
ة ْال ِك ا ُر او ْام ارنارِة
ارا اونا ِيًّا ِماا ال ه
ا ِيدًا او اي ُ
ص ً
َّللاِ او ا
ل ام ٌ اوتادْ ابلا انِ ا
َٰ
عاتِ ٌر ۖ تاا اي اك ا ِل ا ه
اس م ا امم ا ا نايها ٍ ِإ ه ار ْم ً ا ۗ
ا
َّللاُ يا ْ اع ُ اما اي اا ُء تاا اي ار ِ اصْ اع ِلة آيا ً ۖ تاا اي آ ايت ُ ا ن ا ه ر ُ اك ِل ات النه ا
34
ْ
ْ
ْ
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ْ
ه
اْ
ا
ه
ِ ً ا اِ ِ ا ِ ا ِ ِ
نما اإلخار النالث ال ج يلي سي دن ما منتص يني الم را ييث يتقاخع مع اإلخار ال امس سة
المنتص رقري ا ً وي ت زخارف ن اري متداخل ما الرومة غ نما اإلخار الرابع سي دن ما منتص يني
الم را ني ا ً ييث يتقاخع مع اإلخار ال امس وي ت زخرس ن اري ما ورت مممي مكررأ غ نما
اإلخار ال امس سي تم علة خطاخ انداي متقاخع ينتج عنفا ندكاي منلنات ومعينات وندكاي رباعي
خامسا ا المحاريب الخشبية
محراب جامع طاشقين باشا(لوحات  15ا )19
المكان  :مال كاج  -ننقرأ
العصر  :إمارأ بنة تراماا

35

36

المنشئ  :خادقيا بادا
التاريخ  :منتص

القرا الـ 8اـ14 /

الوصف
ال از بطريق الكاندكارج37غ ماصا ياليا ً لما مقتنيات المت
الم را مصنا ما خ
38
اإلمن راسة ()Ethnographyبمدين ننقرأ ر ج رتت (  )11541غ والم را ع ارأ عا كتل متتطيل
بصدراا يني الم را واة ع ارأ عا يني نص ائري يتاصفا خاتي ب ك ارمة مدرم ي خرف
رادي تة ا ا العقد نربع نخر (ندرخ ) زخرسي رت ما اإلخارات النمم ااولة ما نا زخارف
ن اري بال ر ال ارز تاامفا ندكاي نوراق ن اري ممم وننصاف مراو ن يلي وزخرس الرومة غ نما
اإلخار الرابع س اء ب ك عقد مدب م ماس ي تم إخار علة ن ترآنة ب ط النلث ب الا ال ر
112
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َّللاِ ام ْا آ اماا بِ ه
اصدا ه
ال ائر ويقرن كالتالة ( بتت هللا الريما الرييت ِإنه اما اي ْع ُم ُر ام ا
ت ِ
اَّللِ او ْال اي ْا ِ ْاآل ِخ ِر اوناتاا ا
ش ِإ ه ه
َّللاا ۖ ).39
ال ه
ص امأ ا اوآر اى ال ه اكاأ ا اولا ْت اي ْ ا
وبمن ة رادي تة العقد راصد صرراا زخرسيتاا ائررة ال ك غ الدائرأ ااولة عا يميا الاات ر ا
الم را ر تم سة المرك علة ل ال مل " هللا" نما اامش الدائرأ سي تم علة ني ترنني ب ط النلث
( ُا اا ه
الر ِيي ُت) غ نما الدائرأ الناني ست تم سة
الريْ َٰ ام ُا ه
عا ِل ُت ْال ا ْي ِ اوال ه افا ا ِأ ۖ ُا اا ه
َّللاُ اله ِج ا ِإ َٰلا ا ِإ ه ُا اا ۖ ا
المرك علة كلم " م مد " نما اامش الدائرأ سي تم علة نقش بالل العربي ب ط النلث ويقرن كالتالة
َّللاُ اله ِج ا إِ َٰلا ا إِ ه ُا اا ْال ام ِل ُ
الر ِيي ُت  -ا ه
( ُا اا ه
الريْ َٰ ام ُا ه
عا ِل ُت ْال ا ْي ِ اوال ه افا اأِ ۖ ُا اا ه
َّللاُ اله ِج ا إِ َٰلا ا إِ ه ُا اا ۖ ا
40
ا ْ ا ااا ه
ع هما يُ ْ ِر ُكااا ) .
ُّوس ال ه
هار ْال ُمت ا اك ِ ُر ۚ ُ
ت ام ُ ْال ُمؤْ ِم ُا ْال ُم افي ِْم ُا ْالعا ِ ي ُ ْال ا ُ
ْالقُد ُ
َّللاِ ا
يعلا ندكاي ا الصرر متاي متتطيل ر تم علة نقش كتابة بالل العربي ب ط النلث واة ع ارأ
دري ل وادفد نا م مد ع د
التاييد والراال الم مدي بصي ( ادفد نا ال إ هللا ويد
وراال ) يعلااا متاي متتطيل نك ر
ر تم علة زخارف انداي م رل ع ارأ عا نربع ندكاي نخ اق ن مي ما نمنة ع ر ويدأ سة
الااط ونربع ننصاف ا ااخ اق سة ااركاا ر خ كندات ا ااخ اق ال ك التدااة .
يعلا زخرس ااخ اق الن مي الم رل متاي متتطيل نخرج ر تم علة نقش كتابة بالل العربي ب ط
ة ه
َّللاِ او ِآمنُاا بِ ِ يا ْ ِ ْر لا ُكت ِما ُنُابِ ُك ْت اويُ ِ ْر ُكت ِم ْا
النلث واا 41ص ء ما ني ترآني (ياا تا ْا امناا ن ا ِصي ُاا اا ِع ا
ع اا ٍ ن ا ِل ٍيت) غ وتد كت ج ع ارت (يا هللا) نخر النقش
ا
نما ر اي الم را سي تم علة زخرس نسر ن اري ملتاي ومتداخل ر ك سة النفاي زخرس الرومة.
يعلا ا ال خرس علة نقش كنابة بالل
للناس  ...يعمفاا).42

العربي ب ط النلث بال ر ال ارز رقرن كالتالة (ولا يع

هللا

وي يط ب ني الم را ممث إخارات زخرسي متتطيل ال ك ر تم علة زخارف سني متناع س ينما
ي تم اإلخار ااوي ما ال ارم تتت إلة تتميا  :القتت ااوي ي دن ما اارض ويتة منتص يني
الم را وي ت ا ا القتت ندكاي مربعات ر صر سيما بينفا ندكاي خطاخ متقاخع ركاا سة الااط
دك ن م رباعي ر خ دك تري ما الصلي غ نما القتت النانة سي دن ما منتص يني الم را
ويتة نفاي كتل الم را وي ت نقش كنابة بالل العربي ب ط النلث بال ر ال ارز ويقرن كالتالة ه
(َّللاُ
َٰ
ض ۗ اما اا اله ِج اي ْ ا ُع
ت ام ااوا ِ
ة ْالقايُّا ُ ۚ ا ر ا ْ ُخ ُ ُ ِانا ٌ او ا ن ْاا ٌ ۚ له ُ اما سِة ال ه
ت او اما ِسة ْاا ا ْر ِ
ا ِإلا ا ِإ ه ُا اا ْال ا ُّ
ِعندا ُ إِ ه بِإ ِ ْنِ ِ ۚ يا ْعلا ُت اما بايْاا ن ا ْيدِي ِف ْت او اما خ ْال ا ُف ْت ۖ او ا يُ ِ ي ُ
اةءٍ ِم ْا ِع ْل ِم ِ إِ ه بِ اما داا اء ۚ او ِا اع ُك ْر ِايُّ ُ
طااا بِ ْ
ض ۖ او ا يائُا ُ ُ ِي ْ ُ
الر ْددُ ِماا ْال اة ِ ۚ
ت ام ااوا ِ
ال ه
ِيا ۖ تاد ر ه ايهاا ُّ
ت او ْاا ا ْر ا
ة ْالعا ِاي ُت ا إِ ْك ارا ا سِة الد ِ
ا ُف اما ۚ او ُا اا ْالعا ِل ُّ
ْ
ْ
ْ
ه
ا
ْ
ُ
ا
ُ
ا
ا
ا
ه
ه
ه
ة
سا اما ياك ْر بِالطالا ِ
ا ِمي ٌع ا
صا ا ل افا ۗ اوَّللاُ ا
ت اويُؤْ ِما بِاَّللِ سق ِد ا ْات ْام ا
ت ا بِالعُ ْر اوأِ ال ُامق َٰى ان ِ ا
ع ِلي ٌت َّللاُ او ِل ُّ
ار ۖ اواله ِياا اك ا ُروا ن ا ْو ِليااؤُ ُا ُت ه
اله ِياا آ امنُاا يُ ْ ِر ُص ُفت ِماا ُّ
الطا ُ
ار إِلاى
الالُ اما ِ
لاتُ يُ ْ ِر ُصانا ُفت ِماا النُّ ِ
ت إِلاى النُّ ِ
43
ُّ
ار ۖ ُا ْت سِي افا خاا ِلدُواا ) .
الالُ اما ِ
ت ۗ نُو َٰلائِ ا ن ا ْ
ص ا ا ُ النه ِ
نما اإلخار النانة ال ج يلي سقد تتت إلة تتميا  :القتت ااوي ي ي رماما القتت ااوي باإلخار ااوي غ نما
ص اا ُ
القتت النانة سي ت نقش كنابة بالل العربي ب ط النلث بال ر ال ارز ويقرن كالتالة ( ا يا ْتت ا ِاج ن ا ْ
عا
ص ِد ً
ص ا ا ُ ْال ا نه ِ ۚ ن ا ْ
ار اون ا ْ
ص ا ا ُ ْال ا نه ِ ُا ُت ْال اائِ ُ واا لا نن ْلناا َٰ اا اا ْالقُ ْرآاا ا
علا َٰى اص ا ٍ له ارن ا ْيت ا ُ خاا ِدعًا ُّمت ا ا
النه ِ
َٰ
اس لاعاله ُف ْت يات ا ا هك ُرواا ُا اا ه
ِم ْا اخ ْ يا ِ ه
عا ِل ُت ْال ا ْي ِ
َّللاِ ۚ اورِ ْل ا ْاا ا ْمناا ُي نا ِْربُ افا ِللنه ِ
َّللاُ اله ِج ا إِلا ا إِ ه ُا اا ۖ ا
44
الر ِيي ُت) .
الريْ َٰ ام ُا ه
اوال ه افا اأِ ۖ ُا اا ه
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سادسا ا ا محاريب تيمع بين الرخام البالطات الخزفية
محراب أولو جامع أو اليامع الكبير(45لوحات 20ا )22
المكان  :مدين نلن

46

العصر  :إمارأ بنة رم اا

47

المنشئ  :خلي ب با رم اا.48
التاريخ 913( :اـ) 1507 /
الوصف
الم را ع ارأ عا كتل متتطيل بارزأ بصدراا يني الم را واة يني م لع يتاصفا خاتي علة
ايئ ارمي متدرص رررك علة عما يا متتديرا ال ك ما الرخا غ ي دن ك منفما ما اارض بقاعدأ
دك
متتديرأ متلاب إلة نعلة ويتاصفما رام ي خ ن س دك القاعدأ (التكايا الكلة للعما ي
التاعات الرملي ).
ا ا وي خرف رادي تة خاتي الم را ندكاي خمااي ورباعي بارزأ ر

عناصر الط

الن مة .

يعلا خاتي الم را متاي متتطيل ر تم علة زخارف ن اري متداخل م ا ر صر سة الااط
ندكاي ننصاف مراو ن يلي غ يعلا ا ال خرس متاي متتطيل نخرج ر ت نقش كتابة بالل العربي
عاا ام اع ه
َّللاِ ن ا ايدًا).
اصدا ِ هَّللِ سا ام ر ا ْد ُ
(ون ا ها ْال ام ا
ت ِ
ب ط النلث ورقرن كالتالة ا
نما باخا خاتي الم را سي تم علة نربع ص اف ما المقرنصات الم رابي يتدلة منفا ياي اابط
ور تم ر اوي فا ا المقرنصات علة ر اي غ نما رادي تة خاتي الم را ست تم علة زخرس
ورت ن اري مقلاب ومعدول بالت ا وس نالا اابل غ نما ر اي يني الم را سي تم علة
زخارف ما بمخات خ سي وس نالا كارااي وإزني ر ت زخرس ن اري تاامفا نوراق ن اري ومنفا
ورت التاز ووريدات مماني وندكاي ورو غ سة ييا ر ت ال مخات ال سي بال ء العلاج ما ال ني
نقش كتابة بالل العربي ب ط النلث ورقرن كالتالة " بتت هللا الريما الرييت اويا ْقاى اوصْ ُ ار ِب ا ُو ْال ا م ِي
اإل ْك ارا ِ ".49
او ِ
ا ا وي يط ب ني الم را إخار زخرسة ع ارأ عا ص ج ع يتااط ميميات متتديرأ تتت ا ا
اإلخار إلة تتميا غ ما الميم الااطة وإلة نا ي تم علة زخرس م ا تاامفا خطاخ متقاخع
ر صر سة الااط دك ن م ادااي بداخلفا ن م نص ر و ل بال ر ال ارز غ يعلااا زخرس ن اري
متداخل ني ا ً ينتج عنفا سة الااط ندكاي ورو و ل بال ر ال ارز بالت اي ني ا ً غ وما الميم
الااطة وإلة نعلة سي تم علة دك زخرسة م ا ي إلة يد ك ير دك تندي (م كاأ ) وبدا
كروج وتاعدأ مدب ورت م لع غ نما الميمات الااطة ست تم نوصففا علة تطع ما الرخا ال ر أ
باللانيا ال نة واايمر ر ك زخرس انداي ما عينات متداخل ر ك ن م مماني يتااط دك وريدأ
مماني غ نما الميمات سة المتتاج العلاج ست تم ك منفما علة زخرس صرأ بارزأ م ا .
ا ا ويعلا كتل الم را دك يني مدب ر تم علة م ماع ما ال مخات ال
سني م تل غ منفا ندكاي زاار وور .
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سابعا ا ا محاريب تيمع بين اليص والفسيفساء الخزفية
محراب جامع ارسالن خانه أو جامع أخي شرف الدين(لوحات  23ا )26
المكان  :مدين ننقرأ
العصر  :إمارأ آخة

50

المنشئ  :آخة درف الديا

51

التاريخ 689( :اـ) 1290 /
الوصف
مع رطعيمات ما ال تي تاء ال سي غ يتااط ا ا الم را صدار الق ل رقري ا ً غ
الم را ما ال
واا سة كتل متتطيل بارزأ بصدراا يني الم را واة ع ارأ عا يني متتطيل يتاصفا خاتي علة
دك منلث تاعدر اا وتمت اعلة رررك علة عما يا متتديريا المتقط غ لفما ري اا ب ك تري
ما دك التل غ ي تم بدا ك منفما علة زخرس ن اري م رل غكما ي تم النلث العلاج ما ال دا
بكم العما يا علة نقش كتابة ب ط النتخ التل اتة يقرن النقش بالعما عا يميا الاات نما
الم را (كما بلغ الن ة الكريت ) نما كتاب العما ااخر ( علي التم ) وربما ا النقاش اة رتم
لآلي القرآني باإلخار النالث الم يط ب ني الم را .
ي خرف رادي تة خاتي الم را زخرس ن اري متداخل ر صر سيما بينفا ندكاي ما زارأ المل
وال خارس باللاا ال يروزج.
وننصاف المراو الن يلي غ و ل بالت ريغ سة ال
كما ي تم باخا خاتي الم را علة ات ص اف ما المقرنصات ر خ صميعفا ال ك الم رابة غ
ر تم ر اوي ا المقرنصات علة زخارف سني متناع غ منفا ندكاي وريدات ادااي وندكاي
متاازج متتطيمت وندكـاي ما الدتماق وندكاي مكع ات مكررأ وندكاي معينات بداخلفا معينات نص ر
وزخرس ااماام المتكترأ ( ال ص ام نو ال خارف الدالي ) وصميع ال خارف التابق ن اا الم خرف
باات دا تطع ص يرأ ما ال تي تاء الملان باالااا ال يروزج واايمر المن ني ج .
يعلا خاتي الم را متاي متتطيل ر تم علة زخرس انداي متداخل نتج عنفا ندكاي ادااي
وندكاي وريدات ادااي وندكاي ن ا ادااي غ يتااط ا ال خرس صرأ متتديرأ بارزأ ي خرف
وصففا ندكاي ورو .
نما ر اي يني الم را سي تم علة خطاخ انداي متقاخع نتج عنفا م ماع ما اادكاي
الفنداي منفا ندكاي رباعي وخمااي وادااي ي خرف نوصففا ال ارصي نوراق ن اري م رل
إلة يد ك ير زخرس الط الن مة وويدار و ل باالااا ال يروزج
وال خرس سة م ملفا ر
وال نة الم مر واااا .
د ِفدا ه
َّللاُ نانه ُ ا ِإ َٰ ال ا ِإ ه اُ اا
يعلا ا ال خرس نقش كتابة بالل العربي بال ط الكاسة ال ارز يقرن كالتالة( ا
52
ْط ۚ ا ِإ َٰلا ا ِإ ه ُا اا ْال اع ِ ي ُ ْال ا ِكي ُت إِ ها الدِياا ِعندا ه
اإلا اْم ُ) .
او ْال ام امئِ اك ُ اونُولُا ْال ِع ْل ِت تاائِ ًما ِب ْال ِقت ِ
َّللاِ ْ ِ
سة ييا يتام الم را ما نعلة يلي ب ك سر ن ارة متماوم علة ايئ مع اا.
ا ا وي يط ب ني الم را نربع إخارات متتطيل بك صان ر تم علة زخارف سني متناع من أ
غ س ينما ي تم اإلخار ااوي ما ال ارم علة زخرس نسر ن اري متماوص
ما خمي الت ري غ سة ال
ومتداخل رنتفة ب دكاي ما الرومة غ ن د نا اإلخار النانة ال ج يلي سي تم علة زخـارف انداي
متقاخع ينتج عنفا سة الااط ندكاي رباعي وخـمااي غ نما اإلخار النالث ما الداخ سي تم علة نقش
(و ا يُ ِ ي ُ
اةءٍ ِم ْا ِع ْل ِم ِ ِإ ه ِب اما داا اء ۚ
كتابة بال ط الكاسة ب الا الت ريغ سة ال
طااا ِب ْ
يقرن كالتالة ا
ض ۖ او ا ايئُا ُ ُ ِي ْ ُ
َّللاُ ا
ة ْال اع ِاي ُت بتت هللا الريما الرييت ه
ت ام ااوا ِ
او ِا اع ُك ْر ِايُّ ُ ال ه
ت او ْاا ا ْر ا
ا ُف اما ۚ او ُا اا ْال اع ِل ُّ
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َٰ
ت ام ااوا ِ
ة ْالقايُّا ُ ۚ ا ر ا ْ ُخ ُ ُ ِانا ٌ او ا ن ْاا ٌ ۚ له ُ اما ِسة ال ه
ض ۗ اما اا اله ِج اي ْ ا ُع ِعندا ُ
ت او اما ِسة ْاا ا ْر ِ
ِإلا ا ِإ ه ُا اا ْال ا ُّ
ِإ ه ِبإ ِ ْ ِن ِ ۚ اي ْعلا ُت اما بايْاا ن ا ْيدِي ِف ْت او اما خ ْال ا ُف ْت او ا يُ ِ ي ُ
طااا ) 53غ نما اإلخار الرابع ما الداخ سي رماما ً
اإلخار النانة.
الدراسة التحليلية
أولا ا مادة البناء والزخرفة
كما ا ال كر سقد رناعج ما أ بناء وال خرس المتت دم بالم اري التة ررصع إلة عصر اإلمارات
غ كما وصلتنا بعم الم اري التة
وال
التركماني باانالاي ما بيا ال ر والرخا وال
ركتااا ال تي تاء ال سي ونخرج ر مع بيا الرخا وال مخات ال سي غ ومالن ر مع بيا ال
وال تي تاء ال سي .
-1الحير (لوحات )28 ،27 ،2 ، 1
يعت ر ال ر عنصرا ً متكاممً كما أ بنائي يتف عليفا رن ي ال خارف الم تل ني ا ً اةااء نكانةج ن ارية
نو انداي نو نقاش كتابي ك ل ال خارف ااخةرى ات الصة ال نائية نو المعمارية ب نااعفةا الم تل ة
وا ال اص إلى ما أ نخرج ر اف إلى ال ر.54
ا ا وتد عرف اات دا ااي ار بعمائر منطق اانالاي منة القةد س اةت د خةمي العصةريا الرومةانة
وال ي نطة وامتازت ا المنطق بايتاائفا علة م اصر يتت رم منفا نناا م تل ما ااي ار.55
وعلةةة الةةرلت مةةا نا بعةةم ال ةةاينيا تةةد ندةةار إلةةة نا ااةةت دا التةةمصق لمي ةةار سةةة بنةةاء عمةةائرات
باانالاي كاا بت مير ما المعمارييا اإليرانييا  -وا ا اامر ال ج رس ت ب د الةدكتارأ اةمر نوصةاي
والتة ر كر نا امصق الرو ربما اات دماا اادكاي ال خرسي المن ة أ علةة ااي ةار التةة كانةج رتةا
سة ال ا اإليرانة ما ت .56
وعلة آي ياي سقد كاا نالا ال ناء وال خرس بااي ار خمي النص ااوي ما القةرا 7اةـ  13/اةة
المتةةةيطرأ بالعمةةةائر اانالةةةالي آنةةة اا وادةةةتفرت بعةةةم المةةةدا بكانفةةةا مركةةة ا لصةةةناع ال ةةةـارأ
المن ار 57غ وظفـر ل وال ا سة بناء وزخـرس ال اامع وال اابات وسة يصاا المدا وال انات.58
ا ا وظفر اات دا ال ر سة صناع الم ارية بعمةائر اانالةاي منة عصةر بنةة نررة - 477( 59
811اـ ) 1408 -1084/سافرت الم اري ال رية بعمةائر مدينة مةار يا ومنفةا علةة اة ي المنةاي
م ةةةرا صةةةامع ونيصةةةر (تيةةة ي ر ةةة ) (601اةةةـ ) 1204 /وم ةةةرا صةةةامع عةةةمء الةةةديا سةةةة نيةةةدا
(621اـ) 1224/وم را ال امع الك ير سة ياريكة (625اـ ) 1228 /ور تم ا ا الم اري علةة
م ماع لني ما ال خارف الن اري والفنداي المن أ ب الا ال ر.60
واا تمر اات دا ال ر سة بناء الم اري إبةاا عصةر اإلمةارات التركمانية غ سة مف النمةا م التةاب
مالا الدراا واا ( م را صامع انقر ب سة نيدا) (لايتا  )2-1وصلنا بعم النمةا م ااخةرج غ
منفةةةةةا علةةةةةة اةةةةة ي المنةةةةةاي :م ةةةةةرا نق مدراةةةةة سةةةةةة نيةةةةةدا (ق 8اةةةةةـ 61) 14 /وم ةةةةةرا رربةةةةة
صاندلةةدو( )Gundogduسةةة نيةةدا ني ةا ً (735اةةـ62) 1334 /غ وم ةةرا مدرا ة اةةلطاا عيتةةة نو
المدراة ال ن يري ة ( 787اةةـ 63 ) 1385 /بمدينة مةةار يا والم ةةرا بتةةيط صةةدا ً مةةا ييةةث ر ةةكيمر
ال خرسي (لاي )27غ وم را عمارت يعقا ب سة تراماا (837اـ 64) 1433 /واا م را لنة
بت كيمر ال خرسي وال تة رعكس مدج المفارأ ال ني التة وص إليفا الم خرسيا سة ل الاتج(65لاية
.)28
كما اات د ال ر سة صناع بعم الم اري بالعمارأ العنماني خمي القرا 10اـ 16 /ومنفا علة
ا ي المناي م را صامع ال نا نيمد بادا سة ننقرأ غ وتد كر نيد ال اينيا نا ا ا الم را يعد
نما صا ً سريدا ً يافر اوي مرأ سة العمارأ العنماني الكمايكي غ وي خرف ا ا الم را ندكاي ما
الرومة وننصاف مراو ن يلي وندكاي ما ال اار من أ بال ر سة ال ر.66
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 -2الرخام (لوحات )31 ، 30 ، 29 ، 4 ،3
ما نكنر الماا ال ا المتت دم سة بناء الم اري باانالاي إباا عصةر اإلمةارات التركمانية غ ييةث
وصلنا ع ةرات النمةا م مةا الم ارية المصةناع مةا الرخةا بالعمةائر الم تل ة غ سة مف النمةا صيا
مالا الدراا ( م را صامع إلياس ب لما كليتة سةة مليتةاس (806اةـ() 1404 /لايتةا )4-3
وم را صامع الص ا بديار بكر(893اـ( ) 1487 /لايات )7 :5غ راصد نما م نخرج منفا علة اة ي
المناي :م ةرا صةامع لة نلةا سةة مةات (793-757اةـ  67) 1390-1356 /وم ةرا متة د علةاج
الطاا سة تاني ( ق 8اـ ) 14 /والنما صيا التابقيا مةا عصةر إمةارأ بنةة ترامةاا 68غ وم ةرا كة
ما اراج صامع (776اـ 69) 1375 /وال امع الك ير سة اينا (787اـ 70) 1385 /واا ما عصةر
إمارأ بنة صانةدار غ وم ةرا صةامع سيةروز بة سةة مةيمس (797اةـ(71) 1394 /لاية  )29واةا مةا
عصر إمارأ بنة منت غ وم را نولا صامع نو ال امع الك ير سة بارصة (802اةـ 72) 1399 /واةا
ما عصر إمارأ بنة عنماا غ وم را ررب ياللة نوللا سة ريرأ (نواخر القرا الـ 8اـ 73) 14 /واةة
ما عصر إمارأ بنة نيديا غ وم را ك ما  :ال امع الك ير بمدين خرااس (لاي  )30وصامع يتا
نلا بمدين نلةن ( نوائة القةرا الةـ 10اةـ 74) 16 /غ وكةم ال ةامعيا مةا عصةر إمةارأ بنةة رم ةااغ
وم را صامع سارا بادا سة يار بكر وال ج يرصع إلةة عصةر إمةارأ ل ةا ر( و القةدر) 75ر ةج التةيا أ
العنماني غ واا بمناب نت مكررأ ما م را صامع الص ا بديار بكر (لاي .76)31
نما عا نتد الم اري الرخامي سة العمارأ اإلاممي م را صامع ت الص رأ واا م را م اف
كر نيد ال اينيا نن يرصع إلة عصر إن اء الق سة ان (72اـ.77) 691 /
 -3اليص (لوحات )37 ، 36 ، 35 ، 34 ، 33 ، 32 ، 9 ، 8
نا رأ إلة يد ك ير إبةاا عصةر ولة اةمصق الةرو غ ومنفةا
كانج الم اري المصناع ما ال
علة ا ي المناي م را صامع عمء الديا سة ننقرأ( نواخر القرا 6اةـ ) 12/م ةرا ال ةامع الك يةر
سة خرباخ (القرا 7اةـ() 13/لاية  )32وم ةرا متة د ( ))Sakahaneسةة تانية (يةؤرا بةالقرا
7اةةـ ) 13 /وم ةةرا خانقةةاأ صةةاي عطةةا سةةة تاني ة ( ق 7اةةـ ) 13 /و ي ةةيط بةةالم را إخةةارات
زخرسي ر تم علة م ماع ما ال خارف والنقاش الكتابي ( 79لاي )33وم را ال امع الك ير سة
ااري صةةار( ) 1272واةةا ع ةةارأ عةةا يني ة نص ة ائري ة يتاصفةةا خاتي ة ب ةةك ارمةةة ي خةةرف
رادي تة الطاتي ور اي ال ني م ماع ما ال خارف الفنداي والن اري ( 80لاي .)34
78

سة بناء وزخرس العديد ما الم اري إباا عصةر اإلمةارات التركمانية ويرصةع
وااتمر اات دا ال
81
ل ة لتةةفال عمل ة وتل ة ركالي ة غ وظفةةر سيفةةا الت ة مر باااةةلا اإليرانةةة غ س ة مف النمةةا م التةةاب
مالا الدراا واا ( م را صامع م ما ب بقص كاج) ظفةرت نمةا م عديةدأ مت ةابف إلةة يةد
ك ير مع النما م التاب مازع علة مناخ اانالاي الم تل ة غ وخاصة المةدا التةة كانةج خالةع
إلمارأ بنة ترامةاا غ ومنفةا علةة اة ي المنةاي كة مةا  :م ةرا ال ةامع الك يةر سةة ارمينةاا (701اةـ/
 ) 1301والم را لنة بال خارف الن اري والفنداي اااء بتادي تة عقد الطاتية نو بت اية ال نية
نو سة اإلخارات التة ر يط ب ني الم را (لاي  )35وم را نولا صةامع سةة نت ةفر (ق 8اةـ) 14 /
وم را نولا صامع سة ( (Yollar basiق 8اـ ) 14 /و م را ال ةر والتةقي ب ةامع نخةة يعقةا
سةةة ننقةةرأ (795اةةـ ) 1392 /وم ةةرا مت ة د نخةةة رةةارا سةةة ننقرأ(نواخةةر القةةرا 8اةةـ( ) 14 /لاي ة
)21وم را ال امع الك ير سة تراماا (القرا 8اـ .82 ) 14 /كما ظفر بعمائر إمارأ بنة صاندار ومنفةا
م را صامع خلي ب سة كماا كاج سة تتطمانة(765اـ ) 1363 /وي ةيط ب نية الم ةرا خمتة
83
إخارات زخرسي ر تم علة زخارف ن اري ما اللارس وننصاف مراو ن يلي
وما عصر إمارأ ااق تيانللة م را صامع تاص ()Kocسةة يصةا كي ةا والة ج يةؤرا (بةالقرا 8اةـ/
( 84) 14لاية  85)36غ وبعمةةائر إمةةارأ بنةةة منت ة ومنفةا م ةةرا ال ةةامع الك يةةر سةةة برصامة (نواخةةر
القرا 8اـ.) 14 /
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سة بنةاء زخرسة الم ارية العنمانية خةمي القةرا (9اةـ ) 15 /ومنفةا علةة اة ي
كما اات د ال
86
المناي  :م را صامع نرخاا ب سة بارص ( 740اـ  ) 1339 /وم را ال ر وم ةرا التةقي
بمت د ال ام عاض سة ننقرأ(القرا 9اـ ) 15 /وسة م را ال ر بمت د ع د القا ر ااصة فانة سةة
ننقةةةرأ ني ةةةا ً (القةةةرا 9اةةةـ ) 15/وم ةةةرا صةةةامع نخةةةة علةةةااا سةةةة ننقةةةرأ (816اةةةـ() 1413 /لايةةة
)37وم را مت د ك سة ننقرأ(847اـ.87) 1443 /
سة زخرس الم اري معروف بالعمارأ اإلاممي من القرا 3اـ 9/سافر
ا ا وتد كاا اات د ال
سة بعم الم اري اإليراني ومنفا م را مت د ناييا(ق 4اـ ) 10 /وااتمر بعد ل خمي القرنيا
6-5اـ 12-11 /غ ومنفا م را مت د ال مع سة نر اتاا وسة م را مت د ابرتاأ (بير يم أ)
وم را مت د ال يدري سة ت ويا.88
سة زخرس الكنير ما الم اري بالعمارأ اإلاممي سة مصر خمي العصر ال اخمة
كما اات د ال
ومنفا م را م فد ال يادة (478اـ) 1085 /وسة م را م فد إخاأ ياا المعروف ب و ال ابيا
(ق 5اـ.89) 11 /
 -4الفسيفساء الخزفية (لوحات )41 ، 40 ، 39 ،38 ، 14 ، 13 ، 12 ، 11 ، 10
ظفر اات د ال تي تاء ال سي سة زخرسج الم اري بعمائر ول امصق الرو وخاص خةمي القةرا
7اـ 13 /وكاا ل نتي لت ميرات سني واسةدأ مةا إيةراا غ ييةث ااةت دمج ال مخةات ال تي تةائي سةة
زخرسةةج واصفةةات الم اري ة ومنفةةا علةةة ا ة ي المنةةاي  :م ةةرا ال ةةامع الك يةةر سةةة نق دةةفير(-610
635اـ( ) 1237-1213 /لاي  )38وم را صامع صاي عطا سة تاني (656اـ( ) 1258 /لاي
 )39وم را كاا مدرا سة ايااس (668اـ 1270 /غ) وم را كلاا صامع سة تيصةرج (نواخةر
القةرا 7اةةـ  ) 13 /وم ةةرا صةةامع صةةدر الةديا القانةةاج (ق 7اةةـ( )23 () 13 /لاية  )40وم ةةرا
صامع صرصالة سة تاني ( النص ااوي ما القـرا 7اـ ( 90) 13 /لاي .)41
وااتمر اات دا ال تي تةاء ال سية سةة واصفةات بعةم الم ارية إبةاا عصةر اإلمةارات التركمانية غ
س ة مف النمةةا م التةةاب مالةةا الدراا ة واةةا (م ةةرا صةةامع ندةةرف نوللةةا سةةة بي ةةفر(699اةةـ/
 ) 1299-1298غ ظفرت نما م عديدأ مت ابف مع إلة يد ك ير غ ومنفا علةة اة ي المنةاي  :م ةرا
صةةامع كةةاظت كرابكيةةر (صةةامع ترية ال ع ريةةات) بمدينة تةةر مةةاا (نوائة القةةرا 8اةةـ  ) 14 /والم ةةرا
ع ارأ عا يني نص ائري يتاصفا خاتي ب ك ارمة مدرم ملئ باخنفا بالمقرنصةات غ وي ةيط بفةا
نربع إخارات ر تم علة زخارف انداي ون اري متناعة غ س ةمً عةا ندةكاي مةا الةدتماق غ وم ةرا
صةةامع تةةرا اراةةما سةةة تاني ة (القةةرا 8اةةـ  ) 14 /وم ةةرا ار خاصةةة ب ة لل ةةاظ بقاني ة (825اةةـ/
) 1421و الم را لنة بال تي تاء ال سي واا ع ارأ عا يني م لع يتاصفةا خاتية ب ةك ارمةة
مدرم ملئ باخنفا ب ربع ص اف ما المقرنصات غ وي يط بال ني ممث إخةارات زخرسية  91غ وم ةرا
صامع ما نا الك ير سة ننقرأ (نواخر القرا 8اـ-نوائ القةرا 9اةـ ) 15-14/وم ةرا صةامع ال ازنةدار
سة اارج يصار (القرا 9اـ .92 ) 15/
 -5الخشب(لوحات )19-18-17-16-15
يعت ر م را
بيا م اري
صاءت ما ر
ا ا الم را
ال ترأ.

صامع خادقيا بادا سة مال كاج ب نقرأ (منتص القرا الـ 8اـ ) 14 /اا الاييد ما
اانالاي من عصر ول امصق الرو ويتى نفاي عصر اإلمارات التركماني وال ج
ب مف
ييث لت نعنر علة ني نما م ما الم اري مصناع ما ال
ال ا ما ال
غ ل ا يعت ر الم را مالا الدراا اا نما م سريد بيا م اري اانالاي إباا رل

ولكا ظفرت نما م عديدأ ما الم اري ال ي بالعمائر اإلاممي غ منفا علة ا ي المناي  :م را
كاا بال امع اازار ومؤرا بتن (519اـ ) 1226-1125 /وم را بم فد التيدأ ن يت بالقاارأ (
541-532اـ ) 1146-1138 /وم را بم فد التيدأ رتي بالقاارأ ني ا ً ( 550اـ ) 1155 /غ
ال ا اإلاممة بالقاارأ ياليا ً.93
والم اري النمث التابق م اظ بمت
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 -6اليمع بين مادتي الرخام والبالطات الخزفية (لوحات )42 ، 22 ، 21 ، 20
ظفر ال مع بيا ما رة الرخا وال مخات ال سي بم را ال امع الك ير سة نلن غ ونما م نخةر واةا
م ةةرا الترب ة المل ق ة بال ةةامع الك يةةر واةةا مةةا الرخةةا اابةةيم واااةةا ي ة يا إخةةار مةةا ال ةةارم
م ماع ما ال مخات ال سي (لاي .)42
ا ا وعلة الرلت ما دفرأ بعم مدا اانالاي إباا عصر اإلمارات التركماني بإنتام بمخةات خ سية
سة لاي الروع واإلرقاا ر تل عا ال مخات ال سي التل اتي ومنفا مدينة بةا خ " مليتةاس"94غ إ
نا ال ايةةث لةةت يتاصة يتةةى اآلا إلةةة نية نمةةا م مةةا الم ارية ر مةةع بةةيا الرخةةا وال مخةةات ال سية
بعمةةائر عصةةر اإلمةةارات ب ةةمف النمةةا صيا التةةابقيا غ ومةةا وصةةلنا مةةا عمةةائر رلة ال تةةرأ نمةةا م مةةا
الم اري مصناع ما ال ر ر ينفا بعم ال مخات ال سي غ ومنفا علة ا ي المناي م را متة د
مصط ة ب با يصار ب واا نيد ااعماي المعماري التة ررصع لعصةر إمةارأ بنةة كرميةاا 95بمدينة
كارااي ( 96لاي  42مكرر).
كما داادنا بعم الم اري التة ركتااا ال مخات ال سي ب ك كام ومنفا م را ررب إبةراايت بة
القةةر مةةانة سةةة مدين ة تةةر مةةاا (836اةةـ ) 1433 /والم ةةرا ماصةةا يالي ةا ً سةةة صينلةةة كاد ة سةةة
إاتان اي.97
 -7اليمع بين مادتي اليص والفسيفساء الخزفية (لوحات )44 ، 43 ، 26 ، 25 ، 24 ، 23
ظفر ال مع بيا ما رة ال
) 1290والم را ما ال
الم را .

وال تي تاء ال سي بم را صامع نراما خان سة ننقرأ (689اـ/
ب رطعيمات ما ال تي تاء ال سي بت اوي المقرنصات نا خاتي

ا ا وتد ظفر ب اامع عصر اإلمارات التركماني نما م ما الم اري صمع سيفا الم خرف بيا ما رة
وال تي تاء ال سي معا ً غ منفا م را صامع م مد ب با نيديا ب ركة واا نيد ااعماي
ال
المعماري إلمارأ بنة نيديا ويرصع راري إلة ان (712اـ ) 1312 /وي خرف الم را بمخات ما
ال تي تاء ال سي سيما عدا باخا خاتي الم را غ ييث ر تم علة زخارف م رل ما ال
ر تم علة ندكاي ن ا متدخل (98لاي . )43
ا ا ولت يتاص ال ايث سيما نخلع علي ما نما م الم اري التة ررصع إلة عصر ول امصق الرو
وال تي تاء ال سي غ واا م را خاش
ااج إلة م را وايد صمع سيفا الم خرف بيا ما رة ال
مدرا سة صاج (677اـ ) 1278/واا ع ارأ عا يني نص ائري يتاصفا خاتي ب ك تطا مدب
غ وي يط بف ا إخار متتطي ي تم علة م ماع ما ال خارف الفنداي تاامفا ندكاي معينات بداخلفا
ندكاي وريدات رباعي ومماني غ س مً عا ننصاف مراو ن يلي غ وال خرس ما خمي اات دا تطع
ص يرأ ما ال يت تاء ال سي باللانيا ااامر وااخ ر (لاي  )44والم را سة م مل ليس ب ماي
وروع م را صامع آخة درف الديا غ وال ج يعد ب ر سني سريدأ إباا رل ال ترأ.
ثانيا ا ا العناصر التي يشتمل عليها المحراب
 -1الطاقية ا
صاءت خااتة الم اري بعمائر اانالاي إباا عصر اإلمارات التركماني سة دكليا :
 ال ك الفرمة المدرم وال ج ي خ سة نيياا كنيرأ دك تري ما المنلث دك علة ايئ عقد مممة ال صال.أ -الشكل الهرمي(لايات37.34.30.29.28.23.10.3.1غ42.41.40.39.38.35مكررغ )43
يعةةد ال ةةك الفرمةةة نو المنلةةث المةةدرم لطاتي ة الم ةةرا مةةا نكنةةر اادةةكاي دةةياعا لطةةااتة الم اري ة
باانالاي من عصر امصق الرو وما نما صفا علة ا ي المناي  :م را ال ةامع الك يةر بةديار بكةر
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(484اـ ) 1091 /وم را ال امع الك ير ب رلرو (ق 6اـ99) 12 /غوم را ال امع الك ير سةة نق
دةفير(635-610اةةـ( ) 1237-1213 /لاية )38وم ةةرا صةامع صةةاي عطةا سةةة تانية (656اةةـ/
( ) 1258لاي  )39وم را كاا مدرا سة ايااس (668اـ 1270 /غ) وم را كلاا صةامع سةة
تيصرج (نواخر القرا 7اـ  ) 13 /وم را صةامع صةدر الةديا القانةاج (ق 7اةـ( )23 () 13 /لاية
 )40وم ةةرا صةةامع صةةرصالة سةةة تاني ة ( النص ة ااوي مةةا القةةـرا 7اةةـ ( 100) 13 /لاي ة  )41غ
وم را الك ير سة ااري صار (نواخر القرا الـ 7اـ() 13 /لاي .)34
وناتمر ا ا ال ك ما خااتة الم اري م مً خمي عصر اإلمارات التركماني بالعمائر الم تل غ
وما نما م الم اري التة صممج وس ا ا النمط علة ا ي المناي الم را بك ما  :صامع م مد ب
با نيديا بيركى (لاي 712 ()45اـ ) 1312 /وصامع عيتة ب سى ال اق (775اـ/
) 1376وصامع سيروز ب سة ميمس (794اـ() 1397 /لاي  )29وم را صامع كاظت كرابكير
(صامع تري ال ع ريات) بمدين تر ماا (نوائ القرا 8اـ  ) 14 /وم را ار خاصة ب لل اظ
بقاني (825اـ ) 1421 /وصامع إلياس ب لما كليت سة بمخ (806اـ() 1404 /لاي  )3وعمارت
يعقا ب سة تراماا (837اـ( ) 1433 /لاي )28وال امع الك ير سة خرااس (لاي )30
وسد ملئ باخا ا الطاتي بعد ما ص اف المقرنصات 101غ اختل عد اا ما م را إلى نخر غ
سكانج ما ممم ص اف بم را صامع عيتة ب سة ال اق وسيروز ب سة ميمس (لاي )29وررب
ياللة نللا سة ريرأ غ وما نربع ص اف بم را ك ما  :صامع م مد ب با نيديا بيركى (لاي
 )45و ار خاصة ب لل اظ بقاني غ وما ات ص اف بم را صامع نراما خان سة ننقرأ غ (لاي
)23وما ا ع ص اف بم را صامع إلياس ب لما كليت سة با خ (لاي )3غ وما مماني ص اف
بك ما م را صامع ندرف نوللا سة بي فر(لاي  )10وم را ال امع الك ير سة خرااس(لاي
.)30
ا ا ولت يقتصر ا ا ال ك ما الطااتة (الفرمة المدرم) علة الم اري س ت غ ب كاا ا ا ال ك
لدج المعمار التركة علة مر العصار ييث صمت ب كنير ما مداخ العمائر وب اص
اا الم
الرئيتي منفا غ سالناظر إلة مداخ العمائر من عصر ول امصق الرو ومرورا بعصر اإلمارات
التركماني والعصر العنمانة يكا ي د سارق ك ير بينفا وبيا ندكاي الم اري بتل العمائر غ وما نات
نما م ا المداخ بالعمائر الديني ك ما  :مدخ ك ما  :كلاا صامع ويام تليج سة تيصرج
وصامع بطاي لازج(102لاي  )45غ وسة العمائر ال نائ ي مداخ ك ما  :ررب خلي لازج سة نماايا
واج مل سة ياركة وماما خاراا سة ررصاا ومل لازج سة تيردفر وص ت منارأ سة نرلرو 103غ
وسة العمائر المدني مداخ ك ما  :خاا العميا وخاا اسدير وخاا التلطاا سة تيصرج وخاا
التلطاا علة خري تاني – اتتراج.104
وخمي عصر اإلمارات التركماني ظفرت الطاتي الفرمي بمداخ ك ما  :صامع خ ر ب (701اـ/
)) 1301ومدرا اندر ب سة ننطاليا(719اـ(105) 1319 /لاي )46
وخمي العصر العنمانة ظفرت الطاتي الفرمي بمداخ صاامع ك ما :صامع نوم درس لة سة
106
ن رن (851-841اـ ) 1447-1437/والتليماني بإاتان اي(957اـ.) 1550 /
كما صاءت بعم الدخمت ال ائطي ب عم ال اامع يتاصفا دك ارمة مدرم ي خااتة الم اري
ومنفا علة ا ي المناي الدخمت بالااصف الرئيتي بكاا مدرا سة نماايا (665اـ) 1267-1266 /
وب يد الدخمت بال امع الك ير سة ياركة((629-626اـ.107) 1229-1228 /
ب -شكل العقد الثالثي الفصوص
رعد خاتي الم را التة ر خ دك العقد النممة ال صال نا رأ بم اري اانالاي إباا عصر
اإلمارات التركماني ييث لت ن ااد منفا ااج ممم نما م سقط غ نما صيا مالا الدراا واما
م اري ك ما صامع م ما ب بقص كاج بقتطمانة (768اـ( ) 1366/لاي  )8وصامع الص ا
120

)

العدد التذكاري ()2019

جملة البحوث والدراسات األثرية

بديار بكر (893اـ( ) 1487 /لاي )5غ نما النما م النالث سفا م را صامع سارا بادا 108سة يار
بكر (928اـ ) 1522 /واا بمناب نت مكررأ ما م را صامع الص ا بديار بكر (لاي .)31
كما لت نراص سة النما م التة نخلعج عليفا بعمائر امصق الرو علة ني نما م ما الم ارية صةاءت
خاتيتفا ب ك عقد مممة ال صال غ وما وصدر سقط اة خااتة ب ك عقد متعد ال صال ومنفا علة
ا ي المناي غ م را المدرا المتعا ي سة مةار يا (608اةـ ) 1211 /وم ةرا ال ةامع الك يةر سةة
109
خرباخ(القرا 7اـ.) 13/
سة ييا ظفرت الطاتي التة ر خ دك العقد النممة ال صال رتام مداخ بعم العمائر خمي عصر
امصق الرو ومنفا علة ا ي المناي مدخ صامع عمء الديا سة نيد(620اـ. 110) 1223 /
 -2الحنية ا
رناعج ندكاي ينايا الم اري بعمائر اانالاي إباا عصر اإلمارات التركماني وصاءت علة ممم
ندكاي :الم لع والنص ائرج والمتتطي
أ -الشكل المضلع
كاا ال ك الم لع اا مانة نكنر اادكاي ال ائع سة رصميت ينايا الم اري بعمائر رل ال ترأ بعد
ال ك النص ائرج غ وصاءت بعم ا الم اري ما ممم نلم كما بم را صامع ك ما :
م ما ب بقص كاج (768اـ) 1366/والص ا بديار بكر(893اـ) 1487/وال امع الك ير ب لن
(913اـ) 1507 /وب امع نيمد لازج ب سة ميمس (780اـ ) 1278 /غ نو يكاا ما خمت
نلم كما بم را صامع سيروز ب سة ميمس(797اـ ) 1394 /نو يكاا ما مماني نلم كما
بم را انقر ب سة نيدا (736اـ.) 1335 /
ا ا وتد ت وصا ا ا النمط ما الم اري (ال ك الم لع) بالعمائر الديني ما عصر امصق الرو
ييث لت ن ااد ااج سة نما م تليل غ منفا علة ا ي المناي م را صامع يام سروا سة تاني (611
اـ.111) 1216-1215 /
سة ييا ن د نا ا ا النمط ما الم اري كاا دائعا ً بكنرأ بالعمائر العنماني وما نما صفا علة ا ي
المناي :م را ال امع ااخ ر سة إزني (780اـ ) 1378 /وم را ال امع ااخ ر سة بارص (
828اـ.112) 1424 /
وعند ر صي الم ار ات ال ني الم لع غسقد عرسج سة العمارأ اإلاممي خمي العصر الع ااة
ااوي (232 -132اـ) 847-750 /غوما نمنلت ال اتي م را ك مت د تصر ااخي ر (161اـ/
) 778وم را مت د ﻃارق خان سى م اا وم را صامع اامراء الك ير و م را صامع نبى ل
وم را المت د المل بقصر ال اا ال اتانى بتامراء.113
ب -الشكل النصف دائري
سة رصميت ينايا الم اري بعمائر عصر اإلمارات التركماني غ ييث صاء
كاا ا ا ال ك اا الم
علة نمط ع رات النما م غ منفا علة ا ي المناي م اري صاامع ك ما  :خادقيا بادا سة مال
كاج وإلياس ب سة مليتاس وم مد ب با نيديا ب ركة وإلياس ب سة مانيتا وإا اق ب لما كليت
سة مانيتا و ولاا ب سة رير وم مد ب سة رير غ كما وصدت نما م للم اري التة ر خ ال ني سيفا
دك نص ائري بعمائر عصر ول امصق الرو ومنفا علة ا ي المناي ينايا ك ما :م را
ال امع الك ير بترت114غ وم را نولا صامع سة كي لتا غ وم را المدرا المتعا ي وم را
صامع خرباخ وم را نولا صامع سة نرلرو . 115
ج -الشكل المستطيل
ظفرت بعم الم اري بعمائر عصر اإلمارات التركماني ر خ ال ني سيفا ال ك المتتطي ومنفا علة
ا ي المناي الم اري ب اامع ك ما  :صاي عطا سة تاني ونراما خان نو نخة درف الديا سة
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ننقرأ وندرف نوللا سة بي فر ونورخاا ب سة ب يا وعيتة ب سى ال اق ويلة (ك ) سة ب يا
ني ا ً غ كما ظفرت نما م ا ا ال ك ب عم الم اري العنماني غ ومنفا ك ما م را صامع باي يد
بادا سة نماايا وم را صامع خداوندركار سى بارص . 116
ا ا ور تم ينايا الم اري التابق (الم لع – النص ائري  -المتتطيل ) علة زخارف سني متناع
ما بيا الفنداي (نخ اق ن مي متعد أ اادكاي وندكاي خمااي وادااي ون ا ادااي وندكاي ينايا
م رابي وعنصر التااام وزخرس ال دائ وندكاي الصرر) والن اري (ااسر وااوراق الن اري
وزخرس الرومة وننصاف المراو الن يلي ) والنقاش الكتابي (آيات ما القرآا الكريت).
 -3األعمدة ا
رررك خااتة الم اري مالا الدراا اااء التة ر خ ال ك الفرمة المدرم نو رل التة ر خ دك
العقد النممة ال صال نو العقد المدب ما نا سة نلل اايااي علة عما يا و نبداا متتديرأ ي دن
ك م نفما ما اارض بقاعدأ ركاا سة ال ال مربع ال ك كما ب ميع الم اري التابق غ سيما عدا
ااعمدأ التة رتقد م را انقر ب سة نيدا ست خ ال ك الم لع .
نما ري اا ا ااعمدأ سقد رناعج ما بيا ال ك المربع كما بم را صامع ندرف نوللا غ ودك التام
المقرن كما بم را صامع م ما ب سة تص كاج وال امع الك ير سة نلن غ ورام تري ال
ما الكارننة كما بم را صامع انقر ب سة نيدا غ ورام ي إلة يد ك ير دك التل كما بم را ك
ما صامع نراما خان سة ننقرأ وصامع الص ا بديار بكر غ والتام الناتااة كما بااعمدأ ال ي
بم را خادقيا بادا سة مال كاج.
ا ا ور تم نبداا ا ااعمدأ وري انفا علة زخارف متناع ما بيا ال طاخ الفنداي التة ينتج عنفا
ندكاي خمااي وادااي وزخارف ن اري ما الرومة ونوراق مممي مقلاب ومعدول غ كما نا ري اا
ااعمدأ ب امع نراما خان سة ننقرأ ر تم علة نقش كتابة ب ط النتخ بصي (كما بلغ الن ة الكريت
علي التم ).
 -4اإلطارات (اإلشرطة) الزخرفية ا
يعد الم را ما نات العناصر المعماري التة نعتمد عليفا ال ناا التركة كاايل إلبفار الم ااد ل ل
سقد نعتنة ب خرست بعناي سائق س ياخ كتل الم را ما ال ارم بعد ما اإلخارات نو اادرخ
ال خرسي  117و ل إلبراز كتل الم را إبرازا ً صميمً وتد نختل عد ا اإلخارات ما م را إلى
نخر سكانج ما إخار وايد بم را ال امع الك ير سة نلن (لاي  )20غ وما ممم إخارات بم اري
صاامع ك ما  :خادقيا بادا سة مال كاج (لاي )15وم مد ب با نيديا سى بركى (لاي )43
وسارا بابا صامع سة اينا (754اـ) 1353 /غ وما نربع إخارات بم اري صاامع ك ما  :نراما
خان سة ننقرأ (لاي  )23وإلياس ب لما كليت سة با خ (لاي  )3والص ا بديار بكر (لاي )7غ
وما خمت إخارات بم اري صاامع ك ما  :ندرف نوللا سة بي فر (لاي )10وانقر ب سة
نيدا(لاي  )1وم ما ب بقص كاج(لاي . )8
وتد ادتملج ا اإلخارات على زخارف متناع ما بيا ال خارف الفنداي (ااخ اق الن مي واادكاي
الفنداي المتدخل وندكاي ما المقرنصات والمعينات)وزخارف ن اري (ااوراق الن اري وااسر الن اري
المتماوص وزخرس الرومة وننصاف المراو الن يلي ) ونقاش كتابي ( آيات ما القرآا الكريت وبعم
اايا يث الن اي وااتااي الم مارأ ).
 -5أشكال الشرافات ا
علة الرلت ما ندرأ وصا ندكاي ال رسات بالعمائر الديني بمنطق اانالاي إباا عصر اإلمارات
التركماني عام وسى الم اري خاص غ وصدنا بعم الم اري يتاصفا ندكاي ما ال راسات منفا غ
م را صامع نراما خان سة ننقرأ ييث يتام نعلة الم را سر ن ارة متماوم ي رم من ندكاي
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نفا بارزأ وال خرس سة م ملفا ر
م را صامع إلياس ب سة مليتاس ص
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إلة يد ك ير ال خرس النع اني (لاي )23غسة ييا يتام
ما ال راسات علة ايئ ورت مممي مدب (118لاي .)3

ا ا وتد وصدت ال راسات النممي ب على الم اري ب عم عمائر اانالاي خمي القرا 9اـ 15 /غ
ومنفا علة ا ي المناي م را صامع نخة علااا ب نقرأ 816اـ.119 1413 /
 – 6النقوش الكتابية ا
ر تم الم اري مالا الدراا علة عد ك ير ما آيات القرآا الكريت وخاص ما اارأ ال قرأ وآي
عمراا واارأ اانعا وال ر غ وبعم اايا يث الن اي ال ري غ وسة بعم اايياا بعم ال كت
والم مارات الن اي متت دميا سة ل عدأ خطاخ نكنراا دياعا ً خط النلث غ كما رنينا بم را صامع
نراما خان سة ننقرأ ظفار ل ط النتخ بتي اا ااعمدأ التة رتقد الم را غ كما ظفر ال ط الكاسة
بنقاش يني الم را وباإلخارات التة ر يط ب ني الم را ن ت .
ا ا وتد رناعج الما أ ال ا التة ا لج عليفا نو بفا ا النقاش ما بيا ال ر والرخا وال
وال تي تاء ال سي وال مخات ال سي غ كما رناعج الطرق ال ني المتت دم سة رن ي اا ما
وال
بيا ال ر بناعي ( ال ارز وال ائر) والت ريغ وال اات الم مع (الكاندكارج).
نتائج الدراسةا
بعد راا الم اري اامري ال اتي بعمائر اانالاي إباا عصر اإلمارات التركماني (سة لاء نما م
م تارأ)غ ي ل ال ايث ب عم النتائج منفا :
-

-

-

-

نول ج الدراا ديا اات دا ال ر سة بناء الم اري بمدا درق اانالاي ومنفةا مةدا نيةدا
ومار يا غ ييث ادتفرت ا المدا بكانفا نلنة مراك صناع ال ةارأ المن ارة باانالةاي غ
سة ييا دا اات دا الرخا بمدا لر اانالاي ومنفا مدا مليتاس وميمس وريرأ وبارصة
غ ييث ادتفرت منطق لر اانالاي من القد بايتاائفا علة م اصر يتت رم منفا الرخا .
بالم ارية إبةاا عصةر إمةارأ بنةة ترامةاا غ ييةث
بينج الدراا ديا ال نةاء وال خرسة بةال
غ كمةا وصةلنا م رابةاا مةا عصةر إمةارأ
وصلنا ما عمائر رل اإلمارأ ا ع م اري ما ال
بنة صاندار وم را وايد سقط ما عصر ك ما إمارأ بنة منت وإمارأ ااق تيانللة .
نول ج الدراا نةدرأ ااةت دا ال ة بم ارية عصةر اإلمةارات التركمانية غ ييةث لةت يصةلنا
ا اج نما م وييد واا م را صامع خادقيا بادا بدمال كاج غ كما نكةدت علةة عةد ااةت دا
سة إن اء الم اري باانالاي إباا عصر ول امصق الرو غ
ال
بينةةةج الدرااةةة ااةةةتمرار ااةةةت دا ال تي تةةةاء ال سيةةة سةةةة زخرسةةة م اريةةة عصةةةر اإلمةةةارات
التركمانية وسقةا ً لماةةلا التةةل اتة غ ييةث صةةاءت الم ارية سةةة رلة ال تةةرأ مت ةةابفا رمامةا ً مةةع
نايررفا سة عصر ول امصق الرو .
ً
كاا نا را إباا عصر اإلمارات
نول ج الدراا نا ال مع بيا ما رة ال تي تاء ال سي وال
التركماني ييث لت يصلنا ااج نمةا صيا سقةط غ نيةداما م ةرا صةامع آخةة دةرف الةديا بمدينة
ننقةرأ وااخةر م ةرا صةةامع م مةد بة بمدينة بركةةة غ كمةا لةت ن ةااد سةةة نمةا م الم ارية التةةة
.
نخلعنا عليفا ما عصر امصق الرو نج نما م ي مع بيا ما رة ال تي تاء ال سي وال
نول ة ج الدراا ة نا ال مةةع بةةيا ال مخةةات ال سي ة والرخةةا كةةاا نةةا را ً إبةةاا عصةةر اإلمةةارات
التركماني ييث ل ت يصلنا ااج نما صيا سقط غ كماما بال امع الك ير (نولةا صةامع) بمدينة نلةن
ما عصر إمارأ بنة رم اا غ نيداما بال امع والنانة بالترب المل ق بال امع غ كما لت ن ااد سة
نمةةا م الم اري ة التةةة نخلعنةةا عليفةةا مةةا عصةةر اةةمصق الةةرو نج نمةةا م ي مةةع بةةيا ال مخةةات
ال سي والرخا .
بينةةج الدرااة نا خاتية الم ةةرا التةةة ر خة ال ةةك الفرمةةة المةةدرم كانةةج ال ةةك الم ة سةةة
خااتة الم اري إباا عصةر اإلمةارات التركمانية غ وكةاا اة ا ال ةك م ة ني ةا ً سةة مةداخ
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بالعمائر الم تل إباا رل ال ترأ ني ا ً غ سة ييا نةدر ااةت دا الطاتية التةة ر خة دة عقةد مممةة
ال صال غ ييث لت يصلنا منفا ااج ممم م اري سقط.
 بينج الدراا كنرأ اات دا اادرخ نو اإلخارات ال خرسي بااصفات الم اري والتة اختل جاعدا اا ما م را إلة آخرغ وكانج ر ت ا اإلدرخ غزخارف م تل انداي ون اري غ
س مً عا النقاش الكتابي .
 بينج الدراا نن علة الرلت ما ندرأ وصا ندكاي ال رسات بالعمائر إباا عصر اإلماراتالتركماني عام غ وبالم اري خاص غ وصدنا نا م را صامع إلياس ب لما كليت سة
با خ يتاص ما نعلى ص ما ال راسات علة ايئ ورت مممي مدب غ كما نا م را صامع
آخة درف الديا ب نقرأ يتاص يلي زخرتي ر خ دك سر ن ارة متماوم ي رم من ندكاي
نفا بارزأ .
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كتالوج اللوحات

لاي  :1الم را ال

رج ب امع انقر ب سة نيدا

لاي  :2ر صي ما اللاي التابق
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لاي  :3م را صامع إلياس ب سة مليتاس
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لاي  : 4ندكاي المقرنصات ب اخا خاتي م را إلياس ب سة مليتاس

لاي  :5م را صامع الص ا بديار بكر
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لاي  : 6زخارف ر اي

لم را ب امع الص ا

لاي  : 7ر صي ما م را صامع الص ا بديار بكر
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لاي  : 8الم را ال صة ب امع م ما ب سة تصطمانة

لاي  : 9ر صي ما الم را ال صة ب امع م ما ب سة تصطمانة
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لاي  : 10م را صامع ندرف نوللا سة بي فر
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لاي  : 11زخارف بم را صامع صاي عطا سة تاني

لاي  : 13زخارف بم را صامع صاي عطا سة تاني

لاي  : 12زخارف بم را صامع صاي عطا سة تاني

لاي  : 14زخارف بم را صامع صاي عطا سة تاني
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لاي  : 15م را صامع خادقيا بادا بدمال كاج
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لاي  : 16زخارف ونقاش ب ني م را صامع خادقيا بادا بدمال كاج

لاي  : 17زخارف ونقاش نعلة يني م را صامع خادقيا بادا بدمال كاج
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لاي  : 18زخارف ونقاش بتادي تة يني م را صامع خادقيا بادا بدمال كاج

لاي  : 19زخارف ونقاش بم را صامع خادقيا بادا بدمال كاج
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لاي  : 20م را ال امع الك ير سة نلن
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لاي  : 21زخارف بت اي

م را ال امع الك ير سة نلن

لاي  : 22زخارف بت اي

م را ال امع الك ير سة نلن
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لاي  : 23م را صامع نراما خان سة ننقر
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لاي  :24زخارف اادرخ بم را صامع نراما خان سة ننقر

لاي  : 25زخارف بم را صامع نراما خان سة ننقر
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لاي  : 26زخارف اادرخ بم را صامع نراما خان سة ننقر
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لاي  : 27الم را ال

لاي  :28زخارف الم را ال
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رج بمدرا الطاا عيتة سة مار يا

رج بعمارأ يعقا ب سة تراماا
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لاي  :29الم را الرخامة ب امع سيروز ب سة ميمس لاي  :30الم را الرخامة بال امع الك ير سة خرااس

لاي  :31م را صامع سارا بادا بديار بكر
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لاي  :33الم را ال صة ب انقاأ صاي عطا سة تاني

لاي  :32الم را ال صة بال امع الك ير سة خرباخ

لاي  :34الم را ال صة بال امع الك ير سة ااري صار
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لاي  :36الم را ال صة بإيااا تاص ب صا كي ا

لاي  : 38الم را ال

لاي  :37الم را ال صة ب امع آخة علااا ب نقرأ

سة بال امع الك ير سة نت فر لاي  : 39الم را ال
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لاي  : :40الم را ال
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سة ب امع صدر الديا القاناج

لاي  : 42م را الترب المل ق بال امع الك ير سة نلن
ي مع بيا ال مخات ال سي والرخا

144

لاي  : 41الم را ال

سة ب امع صرصالة سة تاني

لاي  42مكرر  :م را صامع مصط ة ب (يصار)
بكارااي ي مع بيا ال مخات ال سي وال ر

)

العدد التذكاري ()2019

جملة البحوث والدراسات األثرية

لاي  : 43م را صامع م مد ب با نيديا سة بركة

لاي  : 45مدخ صامع بطاي لازج

لاي  : 44م را صاج مدرا

لاي  : 46مدخ صا آخة درف الديا ب نقرأ
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حواشي البحث
 - 1اناا اختمف ك ير بيا العلماء وال اينيا ياي ر ديةد عةد اإلمةارات التركمانية التةة ن ة ت باانالةاي بعةد انفيةار
ول امصق الرو  ,س ينما ي كر ال عم ننفا ما بيا ع رأ إلى نربع ع ر إمارأ غ ن د نا ال عم اآلخر ي كر عد ا
اإلمةةارات ب نفةةا اةةت ع ةةر إمةةارأ غ إ نا المةةؤرا لي ةةاا ي ع ة عةةد ا ة اإلمةةارات مةةع اإلمةةارات المتةةي ي مةةمث
وخمتيا إمارأ .
ايد غ صماي ص ات غ العمائر الديني ب ر اانالاي إباا عصر اإلمارات (ال كاات) م طاخ راال كتارا لير
من ارأ غ كلي اآلمار صامع القاارأ غ  2009غ ل .ل 8-6
ولم يد ما الت اصي عا ا ا المالا ننار :
- Uzuncarsili .,I.H, Anadolu Beylikleri ve Ak-Koyunlu Karakoyunlu Devletleri, Ankara, 1986,

Pp.5- 45
- Sevim ,A& Yucel,Y. , Turkiye Tarihi, cilt,I,II( Fetihten Osmanlilara Kadar) ( 1018 1300)- (Osmanli

Donemi 1300- 1566) Turk tarihi kurumu basimevi ,Ankara 1990,Pp. 201- 229
 -2نوللة غ نكم الديا إيتاا غ الدول العنماني راريخ وي ارأ غ م لد 1غ ررصم صالا اعداوج غ مرك ااب اث
للتاريخ وال ناا والنقاس اإلاممي بااتان اي (ارايكا) غ إاتان ايغ  . 1999ل.ل 7-6
 -3يعت ر عنصر الم را ما نات العناصر اااااي بال اامع سفا ي ير إلى مكاا الق ل سة ال دار المت إلى بيج هللا
ْث اما ُكنت ُ ْت سا االُّاا ُو ُصا اا ُك ْت د ْ
ال را سة مك " سا اا ِي اوصْ اف ا د ْ
اط ار ْال ام ْت ِ ِد ْال ا ارا ِ او ايي ُ
اط ار ُ " صدق هللا العايت غ وما انا
ً
كانج ر نى الم اري سة للع ما ر طيط ال امع ب يث يكاا مت فا إلى مك غ وكانج الم اري بالمتاصد اإلاممي
ااولة بتيط غ مت يدث رطار علة دك الم را س ص ا يتصدر عقد مدب يررك على عما يا وركتااا زخارف
صصي وي يط بعقداا إخار ما الكتاب الكاسي غ مت رطار دك الم را مرأ نخرى إ انكمش اإلخار المتتطي ولكا
ننصاف الق ا ر الج إلة م ارات دمتي رن ن للاعفا ما ائرأ واطى غ كما ر الج عقا خات الم را
المتتابع إلى م ماع ما العقا المقرنص نو الطاتات المتط .
وعلة ني ياي سقد رناعج ندكاي الم اري بال لداا اإلاممي رناعا ً سريدا ً اااء ما ييث ندكالفا نو زخارسفا وار ت
عنصرا ً ما عناصر اإلبفار والت ييا غ ولم يد ما الت اصي عا ا ا المالا انار:
- Aslanapa ,O ., Mihrab , Islam Insiklopedisi, Cilt , 8 ,1971, Pp, 294-304
- Bakirer ,O., Onuc ve ondorduncu Yuzyillarda Anadolu Mihrablari,Ankara,1976,Pp,1-2

 ,مج , 1

داسعة غ سريد م ما غ العمارأ العربي سة مصر اإلاممي (عصر الا أ)  ,الفيئ المصري العام للكتا
 1994غ ل.ل633 - 582
 زبيس غ اليماا مصط ى غ الم اري سة العمارأ الديني بالم ر اإلاممة  .متت رم ما مقال بالمؤرمر العربةلآلمار بال م العربي غ رانس . 1963ل.ل563 -554
 التاران ة غ ن اأ يانس غ الم اري العراتي من العصر اإلاممة إلة نفاي العصر الع ااة غ وزارأ ااعمالعراتي غب دا 1976غل.ل 3-1
 يتيا غ مصط ى يتيا غ الم اري الرخامي سة تاارأ الممالي ال ري غ م طاخ راال ماصتتير لير من ارأ–كلي اآلمار صامع القاارأ  1982غ ل.ل 7 -5
ً
 -4نر الم را سة العمارأ التل اتي ندكا ً م تل على نا نكنر نناا الم اري ر يم سة العمارأ اانالالي من
القرا 6اـ 12/اة م اري نقش يالفا إخار متتطي ولفا عقا رتتند على نعمدأ نو بدونفا غ وم اري عليفا
نص ت متدلي غ وم اري م اس ات ر طيط م لع نو متتطي
Bakirer, O., Mihrabs in Anatolia Lat 12TH to lat 14TH centuries, Fifth International congress of
turkish art , Ankara, 1978, P,128

 -5رناعج ما أ ال ناء المتت دم سة بناء الم اري اانالالي إباا عفد امصق الرو بيا ااصر والرخا وال
وخاص بمنطق درق اانالاي غ ولم يد ما الت اصي عا ا ا المالا ننار:

ر

Bakirer ,O., Onuc ve ondorduncu Yuzyillarda Anadolu Mihrablari,Tablo ,I,II

 -6رناعج الماا المتت دم سة زخرس الم اري بالعمائر اانالالي إباا عصر امصق الرو بيا ال
وال تي تاء وال مخات ال سي غ كما رناعج ني ا ً المالاعات ال خرسي والتة كانج بيا اادكاي الفنداي (ااخ اق
الن مي واادكاي الفنداي الم تل ) غ وال خارف الن اري ( الرومة وننصاف المراو الن يلي وندكاي ال اار) غ
واات د سة رن ي ا ال خارف وخاص بالم اري ال صي خريقتاا اما :خريق الن ج ( ) Oymaوخريق القال
( )Kaliplamaغ ولم يد ما الت اصي عا ا ا المالا ننار :
- Bakirer ,O., Onuc ve ondorduncu Yuzyillarda Anadolu Mihrablari, P. 34
- Yetkin ,S., Konya da yeni Bulunmus Figurlu Stuko Suslmeler Ve Anadolu Turk
Mimarisindeki Devam , Sanat TarihiYilligi ,IX-X , 1979-1980, Istanbul 1981,Pp ,353-357

146

)

العدد التذكاري ()2019

جملة البحوث والدراسات األثرية

 - 7يعد صامع اامير انقر ب بمدين نيدا ما نات ال اامع ال اتي ما عصر إمارأ بنة نررنا غ ديد ا ا ال امع سة ان
(736اـ) 1335 /ما ت اامير اإليل انة انقر ب غ و ل سة عفد التلطاا نبا اعيد بفا ر خاا و ل كما ور
بالنقش الكتابة للمن رغ يت ع ر طيط ا ا ال امع الت طيط العربة ال ير رقليدج نو ر طيط المت د و ااروت وا
الص ا واا ع ارأ عا متاي متتطيل تتمج ما خمي بائكتيا ما ااعمدأ إلة ممم بمخات عما ي نواعفا
نواطفا يقطعفا نربع بمخات ماازي .
Gabriel, A., Monuments Turcs d Anatolie ,2 Vols , Paris 1931-1934,Pp,123-135
- Akmaydali , Hüdavendigar , Niğde Sungurbey Camii Pp. 147-178

 - 8نيدا غ يقاي لفا نيكد واة ما مناخ نايا الص رى ويرصع ر ايتفا إلة التلطاا عمء الديا التل اتة وي قفا نفر
يعرف بالنفر اااا وعلي النااعير واة كنيرأ ال ااك وال تاريا كنيرأ العمارأ .
ابا بطاخ غ (م مد با ع د هللا با م مد با إبراايت الطن ة ت 779اـ ) 1377 /غ ريل ابا بطاخ المتماأ ر
الناار سة لرائ اامصار وع ائ ااا ار غ ال رك العالمي للكتا غ ار الكتا العالمة بيروت غ خ 1غ 1991
ل  197غ ولم يد ما الت اصي عا ا المدين ننار:
Gabriel, A., Monuments Turcs, Pp, 105-110

 - 9بنة نررنا نو نر نا نو نرخن كما ور ت سة المصا ر التركي غ اة نيد اإلمارات التركماني التة تامج باانالاي
سة ر ايس ا
خمي القرا الـ 8اـ 14/ور ديدا خمي ال ترأ ما ( 779-727اـ ) 1381-1327 /غ ويرصع ال
اإلمارأ إلة اامير عمء الديا نررنا با صع ر غ وما ندفر نمراء ا اإلمارأ ك ما لياث الديا م مد با نررنا
(753اـ ) 1352 /وعمء الديا علة با م مد (767اـ ) 1365 /وم مد صل ة با علة (782اـ ) 1380 /غولمج
نمما ا اإلمارأ مدا عديدأ منفا ايااس وتيصري ونيدا ونتتراج ونمااي وراتات ونرزن اا ونرزرز وتر
ييصار ونيكتار وكمش.
Gode,Kemal., Eratnali devleti tarihine genel bir bakis , Turkler ,VI,Ankara 2002, Pp, 797-798

ولم يد ما الت اصي عا ا اإلمارأ ننار :
Gode,Kemal., Eratnali devleti, Pp 797-808

الع رغ راا ور قي نيمد عمرانةغ بيروت خ  1غ

ابا خلدوا غ ال ر عا ول التتر غ راريخ الم اي ما كتا
 2013غ ل.ل 365-346
ً
 - 10ما الم تم نا انقر نلا اا نيد الا أ ال يا خدماا سة سترأ يكت الدول اإليل اني ور ديدا سترأ التلطاا نبا اعيد
غ وتد نور نصما نبا سة كتاب سناا الترا سة معرض يدين عا اإليل انييا سقرأ عا ا ا اامير كالتالة (  ...وسة
عا 712اـ 1312 /وسة عفد ال اكت اإليل انة انقر نلا ديدت ااميرأ التل اتي خداوند خاراا ابن تليج نراما
الرابع سة نيدا لريا ي طي اق ارمة ) .
نصما نبا ,نوتطاج غ سناا الترا وعمائرات غ ررصم ايمد م مد عيتة غ مرك ااب اث للتاريخ وال ناا والنقاس
اإلاممي بااتان اي (ارايكا) غ إاتان ايغ  1987غ ل 152
وي فت ما ا الع ارأ نا انقر نلا ا ا ناتمر سة خدم اإليل انيا سترأ ك يرأ وديدت سة عفد الكنير ما ااعماي
المعماري .
 - 11ترنا كريت  ,اارأ ال قرأ غ ني 255
 - 12اا ص ء ما م مع معمارج ك ير يعرف بكليج إلياس ب غ وال امع ما خراز الق غ ولم يد ما الت اصي عا ا ا
ال امع غ ننار
ايد غ العمائر الديني ب ر اانالاي إباا عصر اإلمارات غ ل .ل 8-6
( - 13با خ) ما نتد مدا صنا لر اانالاي ييث يعا راري فا إلى آ ف التنيا ت الميم غ ورت ع با خ ياليا ً
م اسا مالل ورقع المدين بيا ك ما خليج نزمير سة ال ماي وخليج ( )akukسة ال نا باإللاس إلى ص ر
( )choisو اات و اامتاا و ل بيا خطة عرض 37غ 30دما ً وخطة خاي 27غ 18درتا غ ور عد المدين عا
م ط كاا اغ ال الي بمقدار  60كت .
Tuglaci ,P., Osmanli Sehirleri ,P,78
 - 14ناس المنت اوياا التركماا إماررفت سة نتصة الركا ال نابة ال ربة ما اانالاي و ل إمناء انفيار ول
امصق الرو غ وسة وتج ما كانج منت نات اإلمارات التركماني غ كما ي دوا ننفا ات نصاي ب ري واا ما ايطروا
عليفا صاءوا ما ال ر وااندوا عمليـات القرصن ال ـري غ ولما كانج ا اإلمارأ ايدج إمارات ال دو والتة كاا
ادسفا الرئيتة ل و ولت نرالة لير المتلميا ولمفا إلة ال ازأ اإلاممي ل ا سقد ااتت نمراء ا اإلمارأ الاايد
رلا ااخر علة ركايا ناطاي ب رج تاج يمكنفت ما ر قي ا ا ال رض سكاا ناطالفت ال رج سة ل الاتج ي ت
مائتة ا ين اات دمااا سة اإللارأ علة ممال وص ر ال رن غ كما عملاا علة ركايا صيش ما ال رااا وال يال
والم اأ المااريا سة رمة التفا .
ايد غ العمائر الديني ب ر اانالاي إباا عصر اإلمارات غ ل.ل 34-33
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 - 15د ا الديا إلياس ب (823-806اـ ) 1421-1403 /ما نات نمراء بنة منت وكاا ي كت إتليما دااعا وار ا
ما با خ مقرا ً ل كم غ وااتطا نا ي ف صي ا تاام ات آ ف رص متلا غ وتد كر سة معاادر مع ال ندتي ب ن
ايد منت وايد با خ وإتليت منت كل غ وااتطا ا ا اامير نا ي ت باإلمارأ التة كاا تد رلقفا عا نبي إلة نا
راسة عا 823اـ 1421 /غ وخ عج اإلمارأ سة سترات ما يكم لت عي اامي للعنمانييا.
Sevim ,A& Yucel,Y. , Turkiye Tarihi,P, 221
 - 16اال انة غ التلتل ال عي غ نوي الكتا غ م  4غ ل 63
 - 17ترآا كريت غ اارأ ال قرأ غ آي 144
 - 18ال بيدج ( ااما نبة الع اس نيمد ال بيدج 893-812اـ ) 1487-1409 /الت ريد الصريا ايا يث ال امع
الص يا ( م تصر ص يا ال ارج) غ ر قي عما عامر غ ار ال ديث القاارأ غ 2005غ با كتا بدء الاية غ ل
11
الكاأ التة لفا من غ و المص ا ما العناصر المرر ط بم فا النار سة الم ا ال يعة غ
 - 19الم كاأ بل ال
وسة الت وي ال يعة ني ا ً نص ا المص ا ما الرماز الدال علة اإلما .
عنماا غ م مد ع د التتار غ اإلمام ورم يتفا سة الم اري ال اخمي  :رؤي صديدأ سة إخار النقاس ال يعي غ م ل
ددت – صامع ال يا غ العد ااوي يناير  2014غ ل.ل 91-90
 - 20ما نات ااعماي المعماري التة ررصع إلة عصر إمارأ ااق تيانللة بمدين يار بكر غ وي ت ال امع عد ما
العناصر المعما ري التة اات د سة بناءاا الرخا غ ومنفا المن ر وال ج يعد ما نصم المنابر الرخامي باانالاي عام
وما عصر إمارأ ااق تيانللة علة وص ال صال .
ولم يد ما الت اصي عا ا ا ال امع غ ننار :
BAŞ .,Gülsen, DİYARBAKIR’DAKİ İSLAM DÖNEMİ MİMARİSİNDE , DOKTORA TEZİ
SÜSLEME, YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, VAN-2006, Pp.74-85
- TOP, Mehmet, “Diyarbakır’daki Akkoyunlu Dönemi Mihrapları”, I.Uluslararası Oğuzlardan
.Osmanlı’ya Diyarbakır Sempozyumu, Diyarbakır Valiliği Yayınları, Diyarbakır, 2004, P.325

 - 21مدين يار بكر  :إيدى المدا التركي المفم الماصا أ سة القتت ال نابة ال رتةغ رقع ا المدين ما النايي
اإل اري لما إتليت اانالاي ور ديدا ً ال نابة ال رتةغ نما ما النايي ال راسي سإنفا رعت ر ص ءا ً مما يُعرف بمنطق
ال يرأ ال راري غ ورُعت ر مدين يار بكر اة ال د ال مالة ال رتة لك ااتاليت ال مالي التاري والتة كانج ر ت كمً
ما مدين مراياغ ومدين نلن غ ومدين مار ياغ ومدين نورس غ ومدين مرعشغ ومدين عنتا غ وص يرأ ابا عمرغ
والتة رت إخ اعفا للدول التركي وس معاادأ لازاا والتة رت التاتيع عليفا بيا ك ٍ ما رركيا ويل ائفا سرنتا وبريطانيا
عق انتفاء ال ر العالمي ااولى غ ور ت المدين م ماع ما العمائر اإلاممي التة ررصع إلة عصار م تل اااء
سترأ امصق الرو نو عصر اإلمارات التركماني نو العصر العنمانة غ منفا علة ا ي المناي نولا صامع (ال امع
الك ير) وصامع القلع وصامع الن ة وصامع ل وصامع ااكندر بادا ونصا بادا.
- ÖZDOĞAN., Senem ,ORTA ASYA’DAN DİYARBAKIR VE ÇEVRESİNE GÖÇLER,
KAHRAMANMARAŞ 2007 , Pp. 4-65
- YILDIZ ., İrfan, MEDENİYETLER MİRASI, DİYARBAKIR , MİMARİSİ,

Diyarbakır-2011,Pp. 257
- BAŞ. , DİYARBAKIR’DAKİ İSLAM DÖNEMİ, Pp.1-7
 - 22ااق تيانللة ( ال ا ال ي اء )(914-780اـ ) 1508-1378/غ نيد اإلمارات التركماني التة ظفرت سة درق
اانالاي و إر ت ما يار بكر ون ربي اا مقرا لفا غ ورنت ا اإلمارأ إلى ترا يال ب با عنماا المؤاس ال علة
لف اإلمارأ غ وكانج ا اإلمارأ منلفا من نلل اإلمارات التركماني باانالاي لفا با خاي سة عمليات ال فا
وخاص لد إمارأ خرب وا المتي ي وعلة الرلت ما ال اصل التة مرت بفا نلل اإلمـارات التركمانـي وخ اعفا
إلمرأ العنـمانييا والتة إاتمرت ما يقر ما امنتة ع رأ ان غ ن د نا ا اإلمارأ لت ر ع للن ا العنمانة غ ب ن د
نا ترا يال ب با عنماا تد ر ال مع ريمار لن سة يروب باانالاي ول ا سقد من ريمار يار بكر مكاس أ ل غ
وكانج بيا ا اإلمارأ وإمارأ بنة تراماا ر ال ات.
بازورث غ كلي ار غ ااارات ال اكم سة التاريخ اإلاممة ( راا سة التاريخ واانتا  .ررصم يتيا علة
الل ا ج  ,مراصع اليماا إبراايت العتكرج ,خ  , 2مؤات ال را العربة . 1995غ ل.ل  - 235-234ائرأ
المعارف اإلاممي غ م لد 25غ ل ل 132-128
ولم يد ما الت اصي عا ا اإلمارأ ننار :
- Uzuncarsili ., Anadolu Beylikleri , Pp.5- 45
- BAĞIRLI .,Rasim ,AKKOYUNLU KARAKOYUNULU HANEDANLIKLAR DÖNEMĠ AT
VE KOÇ (KOYUN) FĠGÜRLÜ MEZAR TAġLARININ ÇAĞDAġ SERAMĠK SANATI
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AÇISINDAN ĠNCELEMESĠ, KONYA 2008 , Pp.37-39

 - 23ندفر نمراء إمارأ اا ق تيانللة ييث بل ج اإلمارأ سة عفد رص ك يرأ ما القاأ يتى نص ا ي ار إليفا بال ناا غ
وينت إلة ا ا اامير الكنير ما ااعماي المعماري منفا ال امع مالا الدراا .
بازورث غ ااارات ال اكم غ ل.ل 235-234
وتد ارتعج اإلمارأ سة عفد ا اامير ودملج مدا عد منفا غ يار بكر ور ري ونرزرو وب دا ونص فاا.
BAĞIRLI . ,AKKOYUNLU KARAKOYUNULU HANEDANLIKLAR DÖNEMĠ, P. 38

 - 24ترآا كريت غ اارأ اانعا غ آي 115
 - 25ترآا كريت اارأ آي عمراا غ آي 37
 - 26يقع ا ا ال امع سة النايي ال مالي ال رتي ما تص كاج علة بعد ن ا  20كت دماي مدين تتطمانة وال امع
اخ يديق ك يرأ ومل ب ار لل ياس غ وال امع يعد ما نصم ال اامع ال ي الم يدأ باانالاي خمي القرا
8اـ 14 /ديد ما ت اامير م ما ب با اامير عا ي ب با اليماا با صاندار سة دفر رم اا ان 768اـ /
. 1366
ايد غ صاامع بن ة صاندار بمدين تصطمانةغ عد خال لما م ل كلي اآل ا صامع المنيا غ نكتابر 2012
غل.ل 76-67
 - 27تصطمانة غ (منطق باسملانيا القديم ) ب تا نول واكاا ماني غ مدين ب ماي اانالاي ي داا ما ال ر مدينتة
اينا ور ار وما ال رق مدينتة بارريا وكراباا وما ال ماي ال ر اااا وما ال نا مدين ر نكرج غ وتد
مرت بالمدين التل ما ال ارات القديم من آ ف التنيا وااتطا امخيا امصق الرو ما التيطرأ عليفا عا
الصرا بيا نمراء ال يج التل اتة ااتطا نمراء بنة صاباا ما التيطرأ عليفا
(476اـ \  ) 1184وعندما
بقيا أ يتا الديا صاباا ب غ وما بعدات خ عج المدين ل كت نمراء بنة صاندار يتة عا (866اـ \ .) 1461
وتد زاراا ابا بطاخ سة نمناء ريلت لمنالاي و كر ننفا ما نعات المدا ونيتنفا غ كنيرأ ال يرات رخيص
اااعار.
ايد غ صاامع بنة صاندار غ ل 61
ولم يد ما الت اصي عا ا المدين ننار :
Yaman .T.M., Kastamonu tarihi “ XV Asrn sonlarina kadar” Ahmet Ihsan matbaasi ldt, Kastaminu
, 1935 . Pp. 2-44

 - 28بنة صاندار )866-691 ()Gendar Ogullariاـ  ) 1461-1292 /نيد نات اإلمارات التركماني التة تامج سة
ال ماي ال ربة آلايا الص رى سة نفاي القرا الـ 7اـ  13 /غ ودملج نمما ا اإلمارأ العديد ما المدا منفا (
تتطمانة غ اينا غ ب لا غ اسمنة...الخ )غ وتد ب ي نمراء ا اإلمارأ صفا ا ً عايم و ل ل ع الل التركي ل
رامي سة بم اانالايغ ورمي ت عااصت ا اإلمارأ بايتاائفا علة العديد ما اآلمار واابني العايم غ ولم يد ما
الت اصي عا ا اإلمارأ ننار:
ايد غ صاامع بنة صاندار غ ل 60
-T.D.V,Islam Ansiklopedisi , Cilt 22 ,Pp, 511-514
-Yilmaz ,O., Devletler ve hanedanlar , turkiye ( 1074-1990) , CILT:2,Pp, 80-85

- 29ي ت ع ر طيط ا ا ال امع ر طيط ال امع و ااروت وا الص ا غ وي ت ال امع بال ف ال رتي من ررب خاص
بمؤاس ال امع غ كما ي ت مئ ن ال اتي الطرازغ كما ي تم ال امع علة عد ما العناصر المعماري الداخلي منفا
اامير " ال ي " غ ولم يد ما
المؤ ا وم
م را خ سة ومن ر خ ة لاي سة الروع واإلرقاا باإللاس إلة م
الت اصي عا ا ا ال امع ننار :
ع د ال اس غ ع د هللا عطي غ صامع ندرف نوللا سة بي فر غ م ل كلي اآل ا صامع المنصارأ غ عد  41غ
نلتطس 2007غ ل.ل 324-275
Goodwin, G. F., A history of ottoman architecture , New York, London , 1987 ,Pp, 24-25
Yavaş, Doğan., EŞREFOĞLU CAMİİ, İslâm Ansiklopedisine, cilt: 11; P, 480
KIRCAALİ , EŞREFOĞLU (SÜLEYMAN) CAMİİ ,Pp, 8-40

 - 30رعد بي فر نيد المدا التركي الماصا أ بااط اانالاي رت ع إ اريا ً م اسا تاني غ واناا روايات راري ي ر كر
نا التلطاا التل اتة عمء الديا كيق ا اا ما نن ا المدين غ وسة نمناء سترأ ال ع التة انتابج ول امصق
الرو خ عج المدين لتيطرأ نو ندرف وصارت العاصم اإل اري لفت غ كما خ عج المدين سة نوتات عديدأ
لتيطرأ نمراء بنة يميد.
ع د ال اس غ صامع ندرف نوللا سة بي فر غ غ يادي  2ل 276

149

)

العدد التذكاري ()2019

جملة البحوث والدراسات األثرية

 - 31نيد نات اإلمارات التركماني التة ن ت باانالاي سة نواخر عصر ول امصق الرو وكاا مقر يكمفت بي فر
(بك فرج) غ وكاا لف اإلمارأ صي ا ً مكاا ما ا عاا نل ا ً ما ال رااا وبفا وخمت واتاا تص مائ وخمت
وخمتاا تري غ وما نات نمراء ا اإلمارأ اي الديا اليماا با ندرف وم ارز الديا م مد ب وندرف ب .
 اليماا غ ايمد التعيد غ راريخ الدوي اإلاممي ومع ت ااارات ال اكم (نقل عا التركي ب يا ات ورعليقات غص ءااغ م  2غ ار المعارف غ مصر غ  1972ل.ل 406-405
 ع د ال اس غ صامع ندرف نوللا غ ل.ل 281-278KIRCAALİ , Ali Can, EŞREFOĞLU (SÜLEYMAN) CAMİİ , MİMARİ VE TEZYİNAT
ÖZELLİKLERİ, SAMSUN, 2017,Pp, 1-7

 - 32اا نيد نات وندفر نمراء بنة ندرف ب والمؤاس ال قيقة لف اإلمارأ غ كاا والد نيد نمراء ال دو سة عصر
ول ام صق الرو غ وتد اات ا اامير ندرف با اليماا ما ال الى التة انتابج ول التمصق وب اص خمي الربع
ااخير ما القرا الـ 7اـ 13 /ونعلا ا ن را بال كت سة مدين بي فر.
ع د ال اس غ صامع ندرف نللا غ ل.ل 279-278
 - 33ترآا كريت غ اارأ اانعا غ ني 79
 - 34ترآا كريت غ اارأ ني عمراا غ آيات 41-38
 - 35ما ندفر المدا التركي باانالاي واة عاصم صمفاري رركيا ياليا ً غ عرسج المدين ع ر راري فا الطاي
ب اماء عديدأ غ سعرسج سة الل الياناني القديم باات" ننقارا" ورعنى "مرااأ الت ين " وعندما صاء اارراا إلة
اانالاي نخلقاا عليفا اات نن اريا ونن ارو غ كما ور ت سة كت العر باات ننكاري (  )Ancryeغ نما نامفا
ال الة ننقرأ س اء سة ااوراق الرامي الم تل ال اص بالدول العنماني التة رعا إلى القرا الـ 10اـ. 16 /
Acun ,Hakkı & Umut İnci ., Ankara Ahi Şerafettin Zaviyesi, Vakıflar Dergisi 45 - Haziran 2016 ,
P. 30

مرك ات ال راسة علة
 - 36رعد إمارأ بنة ترا ماا ما نتد ونكنر اإلمارات التركماني نامي  ,وتد ااتطاعاا ب
الطري الرئيتة المؤ ج إلى ال ا نا يكاا ملكفت نكنر م ارا ونتاج الطانا ما اائر اإلمارات ااخرى واة رديا
ب عم عاام تيامفا إلة يرك بابا اا الديني ,وتد يارباا لد رتيد الم اي ل م اانالاي راسعة دعار ننفت
الارم ال رعييا لتمصق اانالاي المنفارأ وكاا امراء ا اإلمارأ عمتات تاي مع امخيا الممالي سة مصر غ
ولم يد ما الت اصي عا ا اإلمارأ ننار-:
الاايمة غ غ العمتات التيااي بيا إمارأ بنا تراماا و ول الممالي ال راكت غ ل.ل - 32-12اليماا  ,راريخ
الدوي ,ل.ل 417-415
 -37رعرف ا الطريق عا اارراا باات (كاندكارج) وسة ال لداا العربي باات( الت ميع والتع ي ) وعند نا الصنع
الم دماا باات( صمعي ) غ واة ع ارأ عا ي اات انداي بتم معيا ر مع مع بع فا علة التطا ال ة المرا
اخ اإلخارات التة ر د اا وركاا ب ل ندكا ً انداي متناع متعد أ االم ونخرج ن مي غ
زخرست ورع
ورن ا الطريق عا خري ر في الرات المطلا لل اات وبعد ل ر ك اإلخارات "التداي " خ قا لرات
ال اات ورع التداي مع بع فا ال عم بطريق النقر واللتاا مت ررك ال اات سة ااص اء الم صص لفا
بطريق ممامل ل كرأ النقر واللتاا يطل عليفا نا الصنع المدماا الم ار والعرماسغ ا ا وتد دا اات دا ا
بعمائر اانالاي من القرا الـ 6اـ 12 /ولع الت الرئيس مرصع سة رنج ال ايث إلة
الطريق سة آد اي ال
لاصا
خ يع بم اانالاي والتة رتتت بالمناا ال ار ييث رتما ا الطريق باصا متايات رتما بتمد ال
سرالات ما بيا ال اات الم مع .
ومن عصر ول امصق الرو ن د اات داما وااعا ً لف الطريق سة عم ريش ونباا المنابر ويمي نا نلل
ي اات ا ااص اء كانج رت ندكاي انداي من اادكاي الن مي نو التدااي وليراا والتة ي ر عليفا زخارف
عربي مارت ما خراز الرومة لاي سة الدت واإلبدا واة ردي علة التطار ال خرسة الك ير ال ج يدث لف ا النا
ولم يد ما الت اصي عا ا الطريق ننار  :ايد غ المنابر اامري
ما ال خرس سة عصر ول امصق الرو .
ال اتي بعمائر اانالايغ ل.ل 571-570
اامن راسة ب نقرأ سة  23نكتابر 1940
 - 38ييث رت نق ا ا الم را إلاس إلة المن ر ما ال امع إلة المت
Bakırer, ö. “ürgüp'ün Damsa Köyü'ndeki Taşkın Paşa Camii'nin Ahşap Mihrabı”, Türk Tarih
Kurumu Belleteni, Say.139 (1971), Pp.367-382

 - 39ترآا كريت غ اارأ التاب غ ص ء ما ني 18
 - 40ترآا كريت غ اارأ ال ر غ آيات 23-22
 - 41ترآا كريت غ اارأ اايقاف غ ني 31
 - 42ترنا كريت غ اارأ يانس غ ني 10
 - 43ترآا كريت غ اارأ ال قرأ غ آيات  255إلة 257
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 - 44ترآا كريت غ اارأ ال ر آيات  20إلة 22
 -45يقع ا ا ال امع بااط مدين نلن و ل بميداا ال اعر التركة ال فير لياء بادا غ ويعد ا ا ال امع وايدا ً ما نات
ونصم ااعماي المعماري إلمارأ بنة رم اا سة درق اانالاي غ ديد ال امع خمي ال ترأ ما( 948-913اـ/
 ) 1541-1507غ ويت ع ر طيط ا ا ال امع الطراز التقليدج " الكمايكة " التركة نو إا صا التع ير سفا يمن نيد
ننماخ الطراز الكمايكة.
ايد غ صاامع نارأ بنة رم اا غ ل 3
 -46نلن "ن ن " وص فا ااصط رج بقال " ننفا مدين يصين عامرأ سة لربة نفر اي اا وآل ن مماني نباا
واار يلي خندق غ وتاي عنفا ال ايث كة لتترنج مدين ن ن واة تر المصيص علة نفر اي اا واناا تنطرأ
رربط بيا ا ن والمصيص يرصع بناؤاا الة نيا يتطنياس غ رممج ا القنطرأ عا 125اـ 743 /واميج ب تر
الاليد نت إلة الاليد با ع د المل غ سة ييا تاي عنفا ال ايث " ل ج" نمناء زيارر للمدين عا  " 1529ب نفا مدين
ر ال ن " غ ور ت المدين عدأ صاامع نخرج رنت إلة عصر إمارأ بنة رم اا بمدين نلن غ منفا صامع نك ا"
نل "(  ) 1409 / 812والمت د الص ير (  ) 1492 / 898ومت د صمع سقي (  ) 1541 / 948وصامع
الكرامتلة ( ) 1541 / 948وصامع رااتلة ( العرش)( . ) 1601 -1591 / 1010-1000
ولم يد ما الت اصي عا مدين نلن غ ننار :
- Turk De vakif Abideler ve eski eserler , IlAVEL Ikinci Baski,Ankara, 1983 , p 16

 رم اا غ ص ة ع د الم يد غ راريخ الدول  /المملك الرم اني ونبناء رم اا(  ) 2008 -700ررصم وم تصرعا كتا للكار بروستار ن .ننار كارركيا غ الط ع الناني 2008غ ل.ل  102-100غ 108غ 112-111
 - 47رعد إمارأ بنة رم اا إيدى الق ائ التركماني التة ن ت باانالاي خمي الربع ااخير ما القرا 8اـ 14/غ
وي كر ال عم نا نو رم اا تتماا غ تتت يطل علي ااوصقي نو ااوصاتي غ وتتت يطل علي ااوزري غ وتد وسد
نسرا ا ااارأ ما آايا مع اارراا سة العفد التل اتة واكنج منطق نلن ( ن ن )غ نما نت اإلمارأ إلى رم اا
سقد كر نيد ال اينيا نن ي رة ما التركمانة رم اا نوللا نيمد ب نيد ني ا اامير يارالي ب .
ايد غ صاامع نارأ بنة رم اا غ ل .ل 2-1
" - 48خلي ليث الديا ب " اا ابا اامير نصما او غ يكت إمارأ بنة رم اا لمدأ ممميا عاما و ل سة ال ترأ
ما (  )1510-1480غ رنامج سة عفد ا ا اامير عمت إمارأ نبناء رم اا مع الدول العنماني ولع ج مع الدول
المملاكي ور كر بعم المصا ر ب ا اامير ليث الديا خلي تد تا مع نخي م ما ب بإاداء النصائا المفم للتلطاا
العنمانة ياوز الطاا اليت سة ال ر التة ارت ما بيا الدول العنماني والدول المملاكي غ وتد كانج ا النصائا سة
مكانفا مما صع التلطاا العنمانة يقا بمكاس أ ا يا ال قيقيا غ ا ا وتد عرف عا اامير ليث الديا خلي ب ب ن تد
كاا مطاعا ما خرف صميع نمراء التركماا سة منطقت غ وسة نمناء سترأ يكم الطايل ناتطا إ ارأ ا المنطق ب ك
سعاي ومنات وااتطا ربط وصاي التركماا سة منطقت وراييدات ر ج يكم غ وتد رت إن اء معات اآلمار ال اتي ما
زما نبناء رم اا سة خمي سترأ يكم .
رم اا غ راريخ المملك الرم اني غ ل 66-33
 - 49ترنا كريت غ اارأ الريما غ ني 27
 - 50نيدج اإلمارات التركماني التة تامج بااط اانالاي نمناء سترأ ال ع التة انتابج ول امصق الرو عق
ا يمتفت سة معرك كاا اغ غ ورنت ا اإلمارأ إلة درف الديا آخة ياا سة نواخر القرا الـ 7اـ13 /
ور ديدا ً خمي ال ترأ ما (755-689اـ ) 1354-1290/غوما نات نمراء ا اإلمارأ آخة يتا الديا وآخة درف
الديا .
زم اور غ مع ت اانتا وااارات ال اكم سة التاريخ اإلاممةغ ررصم زكة م مد يتا وآخرواغ مط ع صامع
سؤا ااوي غ 1951ل.ل 232-231
 - 51اا آخة درف الديا م مد نسندج با آخة يتا الديا( 751-695اـ.) 1350-1296 /
كر  Paul Wittekنن رت العنار علة دااد ت ر خال بف ا اامير بمدين ننقرأ مؤرا بعا  1351 / 750صاء سي
آخة (درف الديا الطاا آا ال تاأ والمروأ آخة المعات).
Wittek ., paul, “ orta Zamanlarda Ankara” , cigar mecmuasi, c 4/49, 1946, P, 134

 - 52ترنا كريت غ اارأ آي عمراا غ ني 18وص ء ما ني 19
 - 53ترنا كريت غ اارأ ال قرأ غ ني 255
 - 54ع د ال ليت غ اامة نيمدغ ال ر الم فر يلي معماري بمن ذت الممالي بمدين القاارأ غ الاساء للط اع والن ر غ
خ  1غ  1984غ ل 12
55- Aktug ,K.I.,Bati Anadolu14.Yuzyil beylikler Mimarsinde, yapim teknikleri,Ankara
1999,Pp,22-23
56
- Ogel , S.,Anadolu selcuklari nin tas tezyinti, turk tarih kurumu ,baimevi,ankara, 1966 ,P,159
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 - 57وما ا المدا علة ا ي المناي (مدين نخمخ) ييث يت ا ما بقايا بعم ني ار التر المقام بالمدين ب نفا
كانج وايدأ ما نتد ونلنة مراك صناع ال ارأ المن ار باانالاي .نصما نبا غ سناا الترا غلغ 78
- Ogel ., Anadolu selcuklari nin tas tezyinti ,P,157

58

وما النما م المعماري الم يدأ ما ال ر سة ل العصر ررب خلي لازج سة نماايا 438اـ 1146 /واة ما نتد
التر اانالالي وررب ررمطاج 677اـ 1278 /وررب المل لازج سة تيردفر 648اـ1250 /
- Unsal .B., Turkish Islamic architecture in Seljuk and Ottoman times(1071-1923), Acadmy
edition , London , 1973, P. 43

- 59بنة ارر  :ر اتج ا اإلمارأ سة عا 477اـ /و امج يتى ان 811اـ 1408 /ولمج نممكفت ك ما
مار يا ويل و يار بكر غ نما عا مؤاس ا ااارأ سفا ارر با اكت كاا نيد تاا الدول التل اتي غ ولم يد
ما الت اصي عا ا ا المالا انار :ع د الطي غ ال ياأ التيااي غ ل .ل .149-145
نما عا ااعماي المعماري لف ااارأ غ سي كر بعم ال اينيا ننفا كانج ام ات وص بيا العمارأ سة عفد التمصق
العاا وال نكييا والعمارأ سة اانالاي إباا عفد امصق الرو .
 نصما آبا غ سناا الترا غ ل.ل 69-6860

- Top., Ortaçağ Türk Mimarisinde Mihrab , Pp.136-138
- DOĞAN ., Nermin ŞAMAN., Niğde’deki Türk Dönemi (13-15. Yüzyıl) Yapılarında Taç
Kapı-Mihrap Tasarımı ve Bezeme İlişkisi, Edebiyat Fakültesi Dergisi , Cilt / Volume 30 Sayı .1
)Haziran , 2013,Pp.134-135
62
- Top, Mehmet ., Ortaçağ Türk Mimarisinde Mihrab, TÜRKLER, CiLT 6 , YENĠ TÜRKĠYE
YAYINLARI, ANKARA, 2002, P.140
61

 - 63كر نصما نبا نا ا المدرا التة بنااا التلطاا عيتة ا ررقة لت يكا بنة لير نص فا ونا ما تا بإكماي
م انيفا نمراء ااق تيانللة عندما ناتالاا علة مار يا و ل علة ل بعد وصا لاي ر ايتي رعلا الم نة .
نصما نبا غ سناا الترا غ ل 149
 - 64رعد عمارت إبراايت ب ما نات المن ذت التة ررصع إلة عصر إمارأ بنة تراماا غ رقع ا العمارت سة مدين تر
ماا بالقر ما زاوي ومدرا إبراايت ب غ ا ا وبينما ي ير النقش الكتابة الماصا بالعمارت إلة ر ييداا سة عصر
اامير إبراايت ب با تراماا ور ديدا ً سة دفر الم ر ما ان 836اـ /ا تم ر 1432غ ن د نا ي الات ال اص
خابقابااراج ب اتان اي ر ير إلة راريخ إن اءاا سة دفر دااي ما ان 835اـ/
بالعمارت والم اظ بمكت مت
ياني  1432غ ولم يد ما الت اصي عا ا العمارت ننار:
- Gülcan ., Ali, Karamanoğlu II. İbrahim Bey ve İmareti Tarihçesi, Karaman 1983Pp. 2-32
65

- Yılmaz. Önge, “Türk Çinicilik Sanatının Enteresan Örneklerinden İbrahim Bey İmareti
(Zaviyesi)nin Mihrabı”, Arkitekt, sy. 322, İstanbul 1966, Pp. 71-73
66
- Eskici, B., Ankara mihrablari, P, 223

 - 67ور بنقش رعمير ال امع اا من ئ اا صلي م مد بادا خمي ال ترأ ما بيا(793-757اـ .) 1390-1356 /

Kiziltan ,A., Anadolu beyliklerinde cami ve mescitler,(XIV yuzyil sonunaKadar), Istanbul ,

1958.Pp, 20-22

68

- Top., Ortaçağ Türk Mimarisinde Mihrab , P. 140
69
- Top., Ortaçağ Türk Mimarisinde Mihrab , P. 142

 - 70يرصع ر ايس ا ا ال امع إلة عصر ول امصق الرو ور ديدا ً عصر التلطاا عمء الديا كيق ا با كي ترو
و ل كما ور بنقش ر ديد ال امع غ وسة نمناء خ ا مدين اينا ل كت إمارأ بنة صاندار صرج علة ال امع عدأ
إصميات غ ويعد الم را ال الة بال امع ما عم اامير ال اندارج صمي الديا باي يد (787-763اـ-1361 /
.) 1385
ايد غ المت د ال امع بمدين اينا سة لاء م اادات الريال با بطاخ والااتع غ لما نب اث المؤرمر الدولة
لآلمار اإلاممي سة الم رق اإلاممة غ كلي اآلمار -صامع القاارأ غ يتم ر  2013غ ل.ل 50-1
 - 71نمر بإن اء ا ا ال امع اامير نيمد لازج ب با إبراايت ابا اورخاا ابا منت ا سة نواخر دفر صما ى النانة ان
 780اـ 1378 /كما يتتدي ما نقش اإلن اء ب على المدخ ال مالة لل امع.
ايد غ العمائر الديني ب رض اانالاي غ ل 101
 - 72ينت ا ا ال امع للتلطاا العنمانة باي يد ااوي ويؤرا بتن 802اـ 1399 /غ ويعد ا ا ال امع ما نك ر
ال اامع العنماني سة ل الاتج ويمت بق اب المتعد أ والتة بلغ عد اا ع ريا ت مررك أ علة امنتة ع رأ عام
ي ري مربع ال ك غ كما ي ت ال امع مئ نتيا سة واصفت ال مالي غ وي تل ا ا ال امع عا ال اامع العنماني
الم كرأ سة عد ادتمال علة رواق خارصة ( اقي ).
نصما آبا غ سناا الترا غ ل 174
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 - 73رقع ا الترب سة مااصف مدخ مقابر مدين رير غ وعلة الرلت ما عد ادتماي الترب علة نقش كتابة ي ير إلة
من ئفا نو راريخ إ ن ائفا إ نا نيد ال اينيا اارراا نرصعفا لعصر اإلمارات التركماني و ل لعد ديا ا ا النمط ما
الت طيط إباا عصر ول امصق الرو .
ايد غ نما م ما العمائر ال نائ ي ال اتي باانالاي إباا عصر اإلمارات التركماني  -راا نمري معماري ر ليلي غ
م ل التاريخ والمتتق –صامع المنيا غ عد  63ياليا  2018ل 256
 - 74راريخ إن اء ال امع س ير معروف سم ي ت ال امع نقش كتابة ي ير إلة إن اء ولكا بعم ال اينيا نرصع إلة
سترأ يكت إمارأ بنة رم اا غ ور ديدا ً عصر اامير بيرج م مد بادا (926-918اـ.) 1520-1512 /
ايد غ صاامع نارأ بنة رم اا غ ل 11
 - 75ل ا ر ( ل در نو و ال در نو و القدر) (928-740اـ ) 1522-1339 /إمارأ رركماني ااتقرت سة نااية
نل تتاا ومرعش غ ويرج القرمانة ننفت كاناا ي عماا نا نصالفت ررصع بفت إلة كترج ننادرواا مل سارس غ إ نا
المؤرا التركة ينكر كر نن ص لف ا اا عاء علة الرلت ما انفت كاناا ي كروا النت سة نقا ات ب ات " ل ا ر
التااانة" ويؤكدوا علة ل علة منابرات غ وما ندفر نمراء ا اإلمارأ خلي با ل ا ر واامير تراصا با ل ا ر
وعمء الدول .
ولم يد ما الت اصي عا ا اإلمارأ ونات نيداث عصراا ننار :نيمد غ ل وأ دفا غ إمارأ بنة ل ا ر وعمتتفا
ال ارصي سة القرنيا الناما والتااع الف رج غ م ل التراث العلمة العربة غ عد  38غ  2018غ ل.ل 371-351
م ما غ إبراايت م مد غ إمارأ بنة ل ا ر التركماني وعمتارفا بالقاج الم اورأ لفا (922-740اـ) 1516-1339 /
غ ل.ل 2675 -2637
- YILDIZ ., İrfan, MEDENİYETLER MİRASI, DİYARBAKIR , MİMARİSİ,Pp. 260-261

 - 77داسعة غ العمارأ العربي سة مصر غ ل662

76

78

- Top., Ortaçağ Türk Mimarisinde Mihrab , P. 135
- Bakirer ,O., Anadolu Mihrablari , P. 33
80
- Eskici., ANADOLU SELÇUKLU VE BEYLİKLER DÖNEMLERİNDE, P.58
81
- Eskici ., Bekir, ANADOLU SELÇUKLU VE BEYLİKLER DÖNEMLERİNDE ALÇI
MİHRABLAR, Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number XV/1 Nisan/April 2006, P. 57
82
- Top., Ortaçağ Türk Mimarisinde Mihrab , P. 140
83
- Top., Ortaçağ Türk Mimarisinde Mihrab , P. 141
84
- Yuksel , L., Osmanli oncesi Anadolu Turk sanatinda Alci 12-14.Yuzyillar Ankara ,
1986, P, 99
85
- Yuksel , L., Osmanli oncesi Anadolu Turk sanatinda Alci 12-14.Yuzyillar Ankara ,
1986, P, 99
86
- Eskici., ANADOLU SELÇUKLU VE BEYLİKLER DÖNEMLERİNDE, P.63
87
- Eskici, B., Ankara mihrablari, Pp,225-226- Tablo ,323-324
88
- Bakirer ,O., Anadolu Mihrablari,P. 33
89
- Bakirer ,O., Anadolu Mihrablari,P. 4
90
- Top., Ortaçağ Türk Mimarisinde Mihrab , P. 138
91
- Oney,G.,Anadolu selcuklu Mimarsinde Antik Devir Malzmesi Anadolu ,sayi12, 1968 ,P. 195
- Beylikler devri sanati XIV-XV yuzyil(1300-1453),Ankara,1987, Pp. 38-39
- Top., Ortaçağ Türk Mimarisinde Mihrab , Pp. 140-141
92
- Oney , G., Beylikler devri sanati, P, 38
 - 93يتا غنخلس ال ناا ال خرسي والتصاوير اإلاممي غمط ع صامع القاارأ غ 1995غل.ل 119-117غندكاي
362-360 -358
94-Unal ,R.H., Erken Osmanli Sanati ( Beyliklerin Mirasi) ,T.C.Kultur Bakanligi , Ege
Universitesi, Izmir , 2000,P, 31
79

 - 95رعد إمارأ بنة صرمياا مانة اك ر اإلمارات التركماني سة اانالاي غ وتد ار وا ما كارااي عاصم لفتغ و كاا
نمراء ا اإلمارأ نمراء يدو ك ار للقطا ال نابة ما اانالاي ال ربي المتاخت لل ي نطييا غ وكاناا ما مؤيدج
امخيا التمصق وما مت سقد ورم اا العديد ما رقاليد التمصق غ وتد ن ا نمراء بنة صرمياا سة راايع ن ا ات يتى
لر اانالاي غ إ نا رقتيت نراليفت بيا نسرا العائل غ اامر ال ج الع ما تارفت وكاا امراء ا ااارأ
خمي القرا الناما الف رج  /الـ  14صي ا مكاا ما نعدا عايم ما ال رااا وال يال غ ورلق بعم نمراء ا
ااارأ ب لقا عديدأ من اامير ااص الك ير صل ة نعات غاامير العايت ال ا غ الطاا با التلطاا غ الطاا نعات
مال رتا اامت.
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- Uzuncarsili , I., Osmanli Devleti Teskilatin Medhal(Buyuk Selckiler, Anadolu Selcukileri,
Anadolu Beylikleri, Ilhaniler , Karakoyunlu ve Akkoyunlularla Memluklerdeki Devlet Teskilatina
Bir Bakis ) 2.Baski , Turk Tarhi, kurumu Basimevi- Ankara197, Pp, 134-138-143-224

ولم يد ما الت اصي عا ا اإلمارأ ننار:
- Sevim ,A& Yucel,Y. , Turkiye Tarihi ,Pp,223--226
- Oztuna ,Y., Devletler ve hanedanlar , turkiye ( 1074-1990) , CILT:2,Pp , 67-69

 اليماا  ,راريخ الدوي ,ل411-410 - 96نصما نبا غ سناا الترا غ ل 156
 - 97نصما نبا غ سناا الترا غ ل 154

98

- Unal , R.H.,BIRGI ( Tarihi ,Tarihi Cografyasi Ve turk Donemi Anitlari,Izmir, Haziran

2000,Pp64-65
- aslanapa . O, Turk sanati (cilt I-II) Istanbul , 1972-1973, resim 213
100
- Top., Ortaçağ Türk Mimarisinde Mihrab , P. 138
99

 - 101وصدت ندكاي المقرنصات نا خااتة الم اري بالعمائر اانالالي من عصر امصق الرو ومنفا علة ا ي
المناي م را صامع عمء الديا سة ننقرأ(نواخر القرا 6اـ ) 12/وبم را ررب (()Bogazkesekالقرا 7اـ) 13/
.
Eskici, B., Ankara mihrablari, Tablo P, 323,Sekil 7-10-11,

كما ظفرت نما م المقرنصات نا خااتة الم اري بالعمائر الديني إباا عفد اإلمارات التركماني سة نماكا م تل
غ منفا م را صامع خلي ب سة كماا سة تتطمانة ني ا ً (765اـ.) 1363 /
Bakirer ,O., Anadolu Mihrablari, P, 87, Resim 169-171

وسة م را مت د ال ازندار سة ايارج يصار(يؤرا بالقرا 9اـ.) 15/
Yuksel , L., Osmanli oncesi Anadolu , P,134,Resim82

 كما وصدت نما م ا المقرنصات ب عم الم اريمي اي سة ن رن

العنماني خمي القرا 9اـ 15 /ومنفا م را

صامع لازج

Eskici, B., Ankara mihrablari, P, 274

 - 102بدر غ منة م مد غ نمر ال ارأ التل اتي سة وي درق العالت اإلاممة علة ال
بمصر ممث نص اء غ م  2غ مكت زاراء ال رق خ 2003 1غ (لاي )6

ارريا اايابي والمملاكي
103

- aslanapa , turk sanati , resim 252, 254,259a,263,266
- aslanapa , turk sanati , resim 271, 271a,271c

104

 - 105ايد غ صماي ص ات العمائر ال اتي ب نا اانالاي ما عصر إمارأ بنة يميد غ م ل ال اث والدرااات
النري غ العد ااوي غ ا تم ر  2017غ لايات  15- 3غ ل.ل 38-35
 - 106ست ة غ نمير عما غ ال امع المدرا سة ااتان اي خمي النص النانة ما القرا العادر الف رج  /التا س
ع ر الميم ج غ راال ماصتتير لير من ارأ كلي اآلمار صامع القاارأ غ  2011غ ل.ل 262-261
107

- aslanapa , turk sanati , resim 217

 - 108يقع ا ا ال امع سة م ل سارا بادا ب ار تاردنلا بمدين يار بكر غ ويت ع ر طيط ال امع نيد ننماخ الطراز
الكمايكة التركة نو العنمانة غ واا ع ار أ عا متاي متتطيل يتاصفا ت مرك ي ونربع ننصاف ت اب االاس إلة
نربع ت ا ص يرأ ال ت بااركاا غ وي ت ال امع من ر رخامة غ يعد ما نصم المنابر الرخامي إباا رل ال ترأ .
ولم يد ما الت اصي عا ا ا ال امع غ ننار
YILDIZ ., İrfan, MEDENİYETLER MİRASI, DİYARBAKIR , MİMARİSİ,Pp. 260-265
109
- aslanapa , turk sanati , resim 192c- resim 195- resim 237b
110
- aslanapa , turk sanati , resim 208a
111
- Sonmez , Z., Anadolu turk Islam Mimarsind Sanatcilar,Istanbul, 1989 ,Plan,37
 112Sonmez , Z., Anadolu turk ,Plan,80-81

 - 113داسعة غ العمارأ اإلاممي سة مصر غ ل.ل 616-614

114

- aslanapa , turk sanati , resim 189a
- Top., Ortaçağ Türk Mimarisinde Mihrab , P. 136
116
- Sonmez , Z., Anadolu turk ,Plan,88-104
115

 - 117اات دمج اإلخارات (اادرخ سة الل التركة) سة زخرس الم اري اانالالي خمي القرا 6اـ 12 /غ
وكانج بتيط سة ل الاتج غ وخمي القرا 7اـ 13/ومع زيا أ عم الم اري ال صي بدن ا اتما ب خرس
الم اري بف اإلخارات غ ومنفا م را خانقاأ صاي عطا سة تاني (القرا 7اـ ) 13 /وسة ال امع الك ير سة
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مت د يا م سروا سة تاني وسة م را

صامع القلع سة نرلرو وم را

صامع عمء الديا سة

Eskici, B., Ankara mihrablari, Pp, 275-276-277

كما عرسج ا اإلخارات سة زخرس الم اري اانالالي خمي عصر اإلمارات وخاص سترأ القرا 8اـ14 /
وظفرت بم را ال امع الك ير سة نرميناا وال امع الك ير سة نق دفير غ وم را صامع م مد ب سة تص كاج
سة تتطمانة وم را ال امع الك ر سة برصام .
Eskici, B., Ankara mihrablari, Pp, 276-277

 - 118ال راسات م ر اا درس نو دراس واة رعنة ل العنصر المعمارج ال ج يتام نعلة الم انة ليكت فا مافراً
صماليا ً
خلي غ العناصر المعماري و وراا سة م اي زخرس ال ناا التط يقي العنماني غ متت رم ما م ل كلي اآلمار صامع
القاارأ غ العد  6غ مط ع صامع القاارأ والكتا ال امعة 1995غ يادي رتت 87غل 84
وما ال دير بال كر نا ا ا النا ما ال راسات (ال ج ي خ دك ورت مممي مقلاب ومعدول )ب ان ااتعمال سة رتايج
المنقال نو التط يقي اااء كانج ما المعا ا نو ما
نعلة الم انة مصنا ما ال ر غ سقد يليج ب كنير ما الت
.
نو ما الرخا نو ال
ال
إبراايت غ ريا نيمد غ ال ليات المعماري والتكتيات ال سي علة العمائر الديني بمدين نص فاا سة عفد ال ا ع اس
ااوي (1038-996اـ ) 1629 -1588 /م طاخ راال ماصتتير لير من ارأ كلي اآلمار صامع القاارأ  2004غ
ل 80
التط يقي غ و ل علة المن ر ال ة بال امع الطالانة وال ج ينت للتلطاا
وظفرت اوي مرأ سة مصر علة الت
صيا 696اـ 1296 /غ مت سة ااخراف ال ارصي ال صي بم را صامع الناصر م مد با تمووا ب ار المع
(703اـ.) 1304 /
إبراايت غ ال ليات المعماري غ ل 80
التط يقي العنماني وما نتد نمنل ظفاراا رابات م مد صل ة
كما ظفرت ندكاي ا ال راسات علة بعم الت
ااوي بالترب ال راء (828اـ) 1424/ييث ر اا الكتاأ ال سي سة المنطق الت لي للمتتاج ااوي للتابات
بص ما ال راسات المقلاب علة ايئ الارت النممي المدب القم واة رررك علة تاعدأغ وسة مت د مرا النانة
بمدين ن رن (827اـ ) 1433/ار ت بعم ال مخات ال سي دك ال راسات علة ايئ الارت النممي المدب والتة
رررك علة تاعدأ .
خلي غ العناصر المعماري غ ل 85
119

- Eskici, B., Ankara mihrablari, Sekil ,7
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كراسي الوعظ في الجوامع السلطانية
التي أنشأها السلطان سليمان القانوني بمدينة استانبول

1

أ.د .محمد حمزة الحداد & أ.د .شادية الدسوقي عبدالعزيز & أ.محمد أبوسيف عبدالعظيم خضر
ملخص البحث
تحتوي الجوامع السلطانية التي أمر بإنشائها السلطان سليمان القانوني في مدينة استانبول على مجموعة
من كراسي الوعظ الخشبية التي تحمل صفات مشتركة من حيث الشكل العام والمواد الخام واألساليب
صنعت جميع هذه الكراسي بأسلوب التجميع
الصناعية والزخرفية والعناصر الزخرفية المختلفة .فقد ُ
والتعشيق "الكنده كارى"ُ ،
وزخرف بعضها بأسلوب الحفر البارز والتفريغ والقفص والتطعيم بالعاج
والصدف واألبنوس .وتزدان باألشكال الهندسية والزخارف النباتية والكتابات.
وتهدف هذه الورقة البحثية إلى إلقاء الضوء على سبعة كراسي وعظ ودراستها دراسة أثرية فنية
وتحليلها ومقارنتها بنظائرها في العمارة العثمانية.
الكلمات الدالة :كرسي الوعظ – الجوامع السلطانية – سليمان القانوني – التطعيم – التجميع والتعشيق.
المقدمة:
2
أنشأ السلطان سليمان القانوني عددا ً من المجمعات السلطانية في مدينة استانبول بإسم أبيه أو بإسمه
أو بأسماء أبنائه ،وهي كلية السلطان سليم األول ،وكلية شهزاده محمد ،وكلية السليمانية ،وكلية مهرماه
سلطان باسكدار ،وكلية مهرماه سلطان بأدرنه قابي ،وجامع شهزاده جهانكير الذي طالته يد التجديد في
القرن التاسع عشر .وتحتوي الجوامع المذكورة (باستثناء جامع شهزاده جهانكير) على كراسي وعظ
صنعت من الخشب تحمل جميعها مميزات الفن العثماني في القرن السادس عشر من حيث الشكل
ُ
والزخرفة .وهذه الكراسي يجلس عليها الواعظ ليعظ الناس في يوم الجمعة قبل صعود اإلمام للمنبر،
وفي المناسبات الدينية األخرى ،وهو هنا يختلف في وظيفته عن دكك المقرئين في مصر التي يجلس
عليها القارئ لقراءة القرآن الكريم.
وتمثل الفنون في فترة السلطان سليمان ومهندسه الشهير سنان فصالً في العصر الذهبي للفنون
العثمانية ،حيث وصلت الفنون في عهدهما إلى أوج أزدهارها ،ونرى ذلك جليا ً في ثراء المواد الخام
والزخم الزخرفي ،ودقة الصناعة وروعة التصميم.
بُنيت العمائر المذكورة في الفترة ما بين929هـ1522 /م و 973هـ1566 /م ،لذلك نجد أن التحف
الخشبية موضوع البحث تتشابه إلى حد كبير من حيث الشكل العام والزخارف.
يعد أقدم هذه المنشآت هو مجمع السلطان سليم األول المؤرخ بعام 929هـ1522 /م وقد أمر بإنشائه
السلطان سليمان القانوني وأهداه لروح أبيه السلطان سليم األول ،3ومجمع مهرماه سلطان باسكدار
الذي اكتمل بناؤه سنة 954هـ1547 /م وقد أنشأه السلطان سليمان القانوني وأهداه البنته الوحيدة
مهرماه .4وأنشئ مجمع شهزاده محمد فيما بين عامي 950هـ1543 /م955 -هـ1548 /م ،وأنشأه
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السلطان سليمان القانوني باسم ابنه شهزاده محمد الذي توفي سنة 950هـ1543 /م عندما كان واليا ً
على سنجق مغنيسا .5ويعد من أكبر مجمعات استانبول وأضخمها مجمع السليمانية الذي ألقيت أساساته
سنة 957هـ1550 /م وانتهى العمل به سنة 964هـ1557 /م .6ومجمع مهرماه سلطان بأدرنه قابى
وقد انتهى بناءه سنة 973هـ1566 /م .7ويُعد القاسم المشترك بين هذه المنشآت أنها من أعمال المعمار
سنان في مراحل حياته المختلفة باستثناء مجمع السلطان سليم األول.
الدراسة الوصفية
جامع السلطان سليم األول (929هـ1522 /م)
أرقام اللوحات1 ،1 :أ1 ،ب.
استخدم في صناعة الكرسي خشب الجوز والبقس ،وأسلوب التجميع والتعشيق (الكنده كارى).
الوصف :يأخذ الكرسي هيئة مربعة يرتكز على أربعة قوائم ،يتميز القائمان الخلفيان أنهما أكثر ارتفاعا ً
من القائمين األمامين ،من المرجح أن القوائم األربعة كان يعلوها بابات لكنها سقطت .وللكرسي ثالثة
أوجه زخرفية تتشابه زخارفها إلى حد كبير مع وجود بعض االختالفات ،في حين يخلو الضلع الخلفي
من الزخارف .ويتكون الكرسي من ثالثة أقسام ،القسم العلوي ويحتوي على جلسة الوتعظ ويحيط بها
درابزين ُزين بزخرفة أبي جنزير 8المنفذة بطريقة القفص ،ويعلو الضلع الخلفي تاج يأخذ شكل مثلث
متساوي الساقين ينتهي من أعلى بورقة رومي كبيرة ثالثية الفصوص ،بينما يزدان ضلعي المثلث
بأوراق رومي ثالثية نُفذت بالقطع .ويأخذ القسم األوسط شكالً مستطيالً أفقيا ً يزدان بطبق نجمي من
عشر كندات في الوسط وأرباعه في األركان ،ويتوسط الطبق النجمي بروز نصف كروي يتوسطه
نجمة خماسية يحيط بها خمس حشوات سداسية أضالعها مقعرة قليالً ،يليها عشرة أشكال لوزية
أضالعها محدبة 9ويخلو الضلعان الجانبيان من هذا البروز .ويوجد بين الطبق النجمي وأجزائه
حشوات خماسية وسداسية وأنصافها وسقط وغطاء سقط وأربع تواسيم ونرجسات .ويزدان القسم
السفلي بزخرفة أبي جنزير نُفذت بطريقة القفص .ويتم الصعود للكرسي بواسطة سلم خشبي مستقل.
جامع مهرماه سلطان في اسكدار:
اللوحات2 ،2 :أ2 ،ب.
10
األبعاد 90×90. :سم ،االرتفاع  155سم .
استخدم فيه خشب الجوز والبقس ،والعاج واألبنوس .وأسلوب التجميع والتعشيق "الكنده كارى" ،الحفر
البارز ،التطعيم.
الوصف :يأخذ الكرسي هيئة مربعة الشكل ،يرتكز على أربع قوائم متساوية ،من المرجح أنها كان
يعلوها بابات لكنها غير موجودة اآلن .وللكرسي ثالثة أوجه زخرفية هو الوجه األمامي والجانبيين،
أما الضلع الخلفي فيخلو من الزخرفة .ويتكون الكرسي من ثالثة أقسام ،القسم العلوي يحتوي على
جلسة الواعظ ويحيط بها درابزين من قطعة واحدة تزدان بزخرفة أبي جنزير نُفذت بالتفريغ .والقسم
صنعت
األوسط يتكون من جزئين ،الجزء العلوي في الضلع األمامي يتوسطه شكالن خماسيان ُ
حشواتهما من العاج زينت بوحدات رومي نُفذت بالحفر البارز ،وفي الضلعين الجانبيين يزدان هذا
الجزء بطبقين نجميين من عشر كندات وأرباعهما في األركان نفذت بالتجميع والتعشيق .ويتكون
الجزء السفلي بالقسم األوسط من ثالث حشوات مستطيلة أفقية ُزينت بأشكال اثنى عشرية متقاطعة
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نُفذت بالحفر البارز .ويحتوي القسم السفلي على ثالثة خورنقات ذات عقود مفصصة .ويتم الصعود
للكرسي بواسطة سلم متحرك.
جامع شهزاده محمد
كرسي رقم 1
اللوحات3 :
األبعاد 92 × 92 :سم ،االرتفاع .184
استخدم في صناعته خشب الجوز والبقس ،وأسلوب التجميع والتعشيق "الكنده كاري" ،التفريغ ،الحفر
البارز ،التلوين.
الوصف :يأخذ الكرسي هيئة مربعة ،يرتكز على أربع قوائم متساوية في االرتفاع ،وللكرسي وجهان
زخرفيان متشابهان في عدد األقسام والزخارف 11وهما الوجهان األمامي واأليسر ،أما الوجهان
اآلخران فيخلوان من الزخرفة .القسم العلوي مخصص لجلوس الواعظ ويحيط به درابزين من قطعة
واحدة ُزينت بزخرفة أبي جنزير منفذة بالتفريغويحتوي الضلع األمامي من الدرابزين على رحل
لوضع الكتاب أو المصحف مفتوحاً .يتكون القسم األوسط من جزئين ،العلوي منهما يزدان بأشكال من
زخرفة مسدس خاتم 12أما الجزء السفلي فيتكون من ثالثة حشوات مستطيلة تزدان بزخرفة أبي جنزير
نُفذت بالحفر البارز ولونت أرضيتها باللون األحمر القاني إلظهار الزخارف .ويتكون القسم السفلي من
ثالثة خورنقات ذات عقود مفصصة ُحددت هيئتها بأنصاف مراوح نخيلية.
كرسي رقم 2
اللوحات4 :
األبعاد 92 × 92 :سم ،االرتفاع .184
صنع من خشب الجوز والبقس ،واستخدم فيه أسلوب التجميع والتعشيق "الكنده كارى" والحفر البارز،
ُ
والتلوين.
الوصف  :يأخذ الكرسي هيئة مربعة ،يرتكز على أربع قوائم ،يتميز القائمان الخلفيان بأنهما أكثر
ارتفاعا ً من القائمين األماميين ،ومن المرجح أن كل قائم كان يعلوه بابا غير موجود اآلن .ويتشابه هذا
الكرسي شكله العام مع الكرسي رقم  1بنفس الجامع ،إال أن األضالع التي تحتوي على زخارف هي
الضلع األمامي والضلع األيمن على عكس الكرسي السابق.13
يحيط بالقسم العلوي درابزين مكون من قوائم قطاعها سداسي ،خالية من الزخرفة .ويتكون القسم
األوسط من جزئين ،الجزء العلوي منهما يأخذ شكالً مستطيالً أفقيا ً يزدان بمسدس خاتم مكرر بشكل
أفقي ورأسي ،نُفذ بطريقة التجميع والتعشيق .والجزء السفلي يتكون من ثالث حشوات مستطيلة أفقية
بجانب بعضها البعض ،زينت كل منها بأشكال اثنى عشرية متقاطعة نفذت بالحفر البارز ولونت
األرضية باللون األحمر القاني .14ويحتوي القسم السفلي على ثالث خورنقات ذات عقود مفصصة،
ُحددت هيئتها بأنصاف مراوح نخيلية نفذت بالحفر البارز ،في حين يعلو صنجته المفتاحية ورقة ثالثية
الفصوص .ويخلو الضلعان األيسر والخلفي من الزخرفة.
كرسي رقم 3
اللوحات5 :
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األبعاد 112×112 :سم ،ويبلغ أرتفاعه  228سم.15
صنع من خشب الجوز والبقس.واستخدم فيه أسلوب التجميع والتعشيق "الكنده كارى" ،والتفريغ.
ُ
الوصف :يأخذ الكرسي هيئة مربعة ،يرتكز على أربع قوائم تتميز الخلفية منها بأنها أكثر ارتفاعا ً من
األمامية ،ومن المرجح أن كل قائم كانت تعلوه بابات سقطت اآلن .وتتركز الزخارف في الضلع
األمامي فقط ،أما األضالع الثالثة األخرى فتخلو من الزخرفة.
يحيط بالقسم العلوي درابزين مكون من قطعة خشبية واحدة ُزينت بمسدسات خاتم مكررة بشكل رأسي
وأفقي ،نفذت بالتفريغ ،ويتوسط الضلع األمامي ُرحل لوضع المصحف أو الكتاب مفتوحاً .يتكون القسم
األوسط من جزئين ،الجزء العلوي منهما عبارة عن مستطيل أفقي مزخرف بمسدس خاتم في الوسط
وأنصافه ،ويحيط بهذا الجزء إطار عريض خال من الزخرفة .16ويحتوي الجزء السفلي على أربع
حشوات مستطيلة أفقية تركت فارغة .ويشغل القسم السفلي ثالث خورنقات ذات عقود مفصصة .باقي
أوجه الكرسي مكونة من حشوات كبيرة تُركت بدون زخرفة.
جامع السليمانية
إسم الصانع :لم يرد على الكرسي توقيع للصانع كذلك صمتت الوثائق عن ذكر صانع كرسي الوعظ
بالجامع وتكلفته ،إال أن دفتر اإلنشاءات يحتوي على معلومات عن الفنان الذي استكمل الناقص
بالكرسي وهو االوسته خير الدين النجار وتقاضى مبلغ  600اقجه مقابل استكمال الناقص بالكرسي.17
األبعاد113 ×117 :سم ،ويبلغ ارتفاعه  340سم.18
المواد الخام المستخدمة :خشب الجوز والبقس ،والعاج والصدف واألبنوس .وأسلوب التجميع
والتعشيق "الكنده كاري" ،والحفر البارز ،والتطعيم ،والزرنشان.
الوصف :يأخذ الكرسي هيئة مربعة ،ويرتكز على أربعة قوائم تتميز الخلفية منها بأنها أكثر ارتفاعا ً من
األمامية .ويعلو كل قائم بابات كمثرية الشكل ،وأسفل البابات بالوجهين الخارجيين للقائم يوجد مربع
يحتوي على كتابات بالخط الكوفي المربع نصها "محمد رسول هللا" منفذة بالتطعيم بالعاج على أرضية
من األبنوس.
القسم العلوي مخصص لجلوس الواعظ ويحيط به من جميع الجهات درابزين تشغله زخرفة أبي جنزير
منفذة بطريقة القفص ،ويستثنى منها الضلع األمامي حيث يحتوي على مكان دخول الواعظ ،وعند
زاويتي الضلع السفلي يوجد مثلثين قائمي الزاوية ،يحتوي كل مثلث منهما على زخارف هندسية
قوامها نصف طبق نجمي من طراز بواكير من عشر كندات منفذة بالعاج واألبنوس .ويحيط بها إطار
من الزخرفة المجدولة المنفذة بالتطعيم .19ويعلو المسند تاج يأخذ شكل مثلث متساوي الساقين ينتهي من
أعلى بورقة رومي ثالثية .ويزدان ضلعي المثلث بصف من الشرافات عبارة عن أوراق رومي كبيرة
ثالثية الفصوص نفذت بالقطع والحفر البارز على أرضية حمراء .ويخلو سطح التاج من الزخرفة.20
ويأخذ القسم األوسط شكالً مستطيالً أفقيا ً يتوسطه طبق نجمي من عشر كندات وأرباعه في األركان
األربعة .يتوسط الطبق النجمي بالضلع األمامي بروز نصف كروي يزدان بنجمة خماسية يحيط به
خمسة أشكال سداسية وسقط وغطاء سقط ،وطعمت أسطح هذه الحشوات بالصدف واألبنوس.21
ويحيط بالطبق النجمي حشوات مختلفة ،ومعينات مطعمة بالصدف واألبنوس ،ومثلثات وغطاء سقط
مزخرفة بالزرنشان ،22وسقط ُ
طعم سطحه بالصدف واألبنوس .تزدان أسطح الحشوات الخماسية
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والسداسية بوحدات رومي وأوراق ثالثية وزهرة كف السبع "خماسية البتالت" وأنصاف مراوح
نخيلية نفذت بالحفر البارز على أرضية بها تهشيرات .اتسمت الزخارف بالتماثل والتناسق .تخلو
أسطح حشوات هذا القسم بالضلعين الجانبيين من أية زخارف .ويحيط بهذا القسم إطار من الزخرفة
المجدولة منفذة بالتطعيم بالعاج واألبنوس والفضة والماهوجني.
القسم السفلي مستطيل الشكل يزدان بزخرفة أبوجنزير منفذة بطريقة القفص.
يربط بين قوائم الكرسي من أسفل كوابيل كل منها عبارة عن مثلث يلتصق ضلعيه بالقوائم ،أما الضلع
الثالث فتزينه أربع ورقات رومي كبيرة منفذة بالقطع ،ويزين سطح هذا الكابولي فرع نباتي متماوج
تخرج منه أوراق نباتية نفذت بالحفر الغائر ولونت باألحمر القاني .ويتم الصعود للكرسي بواسطة سلم
خشبي مستقل.
23
جامع مهرماه سلطان في أدرنه قابو
أرقام اللوحات.6 :
األبعاد 178 × 94 :سم.
صنع الكرسي من خشب الجوز والبقس ،واستخدم في تنفيذه أسلوب التجميع والتعشيق "الكنده كارى".
ُ
الوصف :يأخذ الكرسي شكالً مربعاً ،يرتكز على أربعة قوائم تتميز الخلفية منها بأنها أكثر ارتفاعا ً من
األمامية ،يعلوها بابات دائرية الشكلُ .خصص الجزء العلوي لجلسة الخطيب ويحيط بها درابزين
مكون من قوائم ذات قطاع مربع بدون زخرفة .ويتكون القسم األوسط من مستويين ،المستوى العلوي
منهما يأخذ شكالً مستطيالً أفقيا ً يزدان بالمعقلي القائم منفذ بالتجميع ،أما المستوى السفلي فيتكون من
ثالث حشوات مستطيلة أفقية بجانب بعضها البعض خالية تماما ً من الزخرفة .ويحتوي القسم السفلي
على ثالثة خورنقات ذات عقود مفصصة .ويعلو الضلع الخلفي تاج مجدد في الترميم األخير.
الدراسة التحليلية
المواد الخام المستخدمة:
استخدم في صناعة الكراسي موضوع البحث خشب الجوز والبقس لصناعة القوائم والحشوات ،وهو ما
ظل شائعا ً في المشغوالت الخشبية العثمانية منذ الفترة المبكرة حتى أوائل القرن العشرين.
وقد استخدم األبنوس والصدف وعظم درع السلحفاة كمادة لتطعيم بعض الحشوات مثل كرسي جامع
السليمانية ،أما العاج فقد استخدم للتطعيم وفي صناعة بعض الحشوات بشكل كامل كما هو الحال في
كرسي وعظ جامع مهرماه سلطان باسكدار.
وتعتبر المواد الخام المذكورة هي األساس في التحف الخشبية العثمانية المختلفة سواء الثابتة منها أو
المنقولة في القرنين 11-10هـ17 -16 /م.
الشكل العام
تعتبر كراسي الوعظ من العناصر المهمة التي ظهرت بالجوامع العثمانية منذ منتصف القرن ال9هـ/
15م ،وكان الهدف منها هو مخاطبة الناس وإسداء النصح لهم وجها ً لوجه.24
يحتوي كل من جامع السلطان سليم األول ،وجامع مهرماه سلطان باسكدار وجامع السليمانية وجامع
مهرماه سلطان بادرنه قابى على كرسي وعظ واحد ،بينما يحتوي جامع شهزاده محمد على ثالثة
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كراسي للوعظ وقد تكرر هذا األمر في جامع السلطان بايزيد الثاني باستانبول (911هـ1505/م) الذي
يحتوي على ثالثة كراسي وعظ تعد هي األقدم بين كراسي الوعظ الموجودة في جوامع استانبول.
أحد الكراسي موضوع البحث لها وجه زخرفي واحد كما هو الحال في الكرسي رقم  3بجامع شهزاده
محمد ،وبعضها يحتوي على وجهين زخرفيين مثل كرسي الوعظ رقم  1و 2بجامع شهزاده محمد،
والبعض اآلخر يحتوي على ثالثة أوجه زخرفية متشابهة ،وعادة ما تختلف زخارف الضلع الخلفي عن
زخرفة باقي األضالع مثل كرسي الوعظ في جامع السلطان سليم األول وجامع مهرماه سلطان
باسكدار وكرسي جامع السليمانية.
أخذت كراسي الوعظ في الجوامع موضوع البحث شكالً نمطيا ً ربما ألنها تعود لفترات تاريخية
متقاربة ،فجميعها يأخذ هيئة مربعة ال تحتوي على صناديق للمصاحف ،ويحتوي بعضها على رحل
البقاء المصحف أو الكتاب مفتوحا ً أمام الواعظ .الكراسي ذات شكل مربع ترتكز على أربع قوائم
متساوية في االرتفاع كما هو الحال في كرسي الوعظ بجامع مهرماه سلطان في اسكدار ،والكرسي رقم
 2بجامع شهزاده محمد .وكراسي الوعظ التي ترتفع قوائمها الخلفية عن القوائم األمامية توجد في جامع
السلطان سليم األول وجامع شهزاده محمد بالكرسي رقم  ،2،3وجامع السليمانية .ويعلو قوائم كرسي
السليمانية بابات كمثرية الشكل ،وتخلو بقية الكراسي موضوع البحث من وجود بابات.
ُخصص الجزء العلوي من الكرسي لجلوس الواعظ ،ويحيط به درابزين من ثالث أو أربع جهات،
ومسند الواعظ في جامع السلطان سليم األول وجامع السليمانية يعلوه تاج يشبه التيجان التي تعلو
محاريب ومداخل الجوامع العثمانية.
يحتوي كرسي الوعظ بجامع السلطان سليم األول والسليمانية على تاج مثلث الشكل يعلو مسند الواعظ
يشبه التيجان التي تعلو المحاريب وأبواب الجوامع العثمانية المعاصرة ،وفيما عدا هذه كرسي جامع
السلطان سليم األول والسليمانية ال توجد تيجان في كراسي الوعظ األخرى موضوع الدراسة .وزخرف
التاج بأوراق رومي ثالثية وخماسية الفصوص ونُفذت زخارفهما بالقطع والحفر البارز ،وتتشابه هذه
الزخارف مع ما ورد على تاج كرسي الوعظ بجامع السلطان سليم األول ومحراب السليمانية.
القسم األوسط :ويعتبر الجزء من بداية هذا القسم إلى األرض بمثابة قاعدة .ويتميز هذا القسم بأنه
أوسع األقسام وأكبرها مساحة ويحتوي على الموضوع الزخرفي الرئيسي للكرسي ،ويتكون إما من
مستطيل واحد كما هو الحال في كرسي الوعظ بجامع السلطان سليم األول وجامع السليمانية ،أو
مستطيل مقسم إلى مستويين أفقيين علوي وسفلي مثل كرسي الوعظ بجامع مهرماه سلطان في اسكدار،
وكراسي الوعظ بجامع شهزاده محمد.
عادة ما يتكون المستوى السفلي من حشوات مستطيلة أفقية متراصة بجانب بعضها البعض ،تُرك
بعضها فارغا كما هو الحال في كرسي الوعظ رقم  3بجامع شهزاده محمد .وزينت الحشوات المذكورة
بزخارف هندسية منفذة بالحفر البارز في كرسي جامع مهرماه سلطان في اسكدار ،وجامع شهزاده
محمد في الكرسيين رقم  1و .2
ويتوسط القسم المذكور بالوجه األمامي بروز نصف كروي في كرسي جامع السلطان سليم األول
وجامع السليمانية ويتشابه هذا البروز مع ما ورد بالباب الرئيسي بجامع السلطان سليم األول وجامع
السليمانية وجامع شهزاده محمد وجامع رستم باشا تحقيقا ً لمبدأ وحدة الفن والزخرفة.
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استخدم التجميع والتعشيق "الكنده كاري" في صناعة وزخرفة هذا القسم بكل الكراسي موضوع
البحث .األشكال الهندسية المنفذة بالكنده كاري تركت أسطح حشواتها فارغة بدون زخرفة باستثناء
كرسي الوعظ بجامع السليمانية فقد ُزينت معظم حشواته بالحفر البارز بعناصر الرومي المكونة من
فروع نباتية والمراوح النخيلية والوريدات في شكل سيمتري و ُ
طعمت بعض حشواتها بالصدف.
وصنعت بعض الحشوات من العاج في القسم األوسط بجامع مهرماه سلطان في اسكدار ،وتزدان بعض
أسطح هذه الحشوات بزخارف نباتية من الرومي والمراوح النخيلية المنفذة بالحفر البارز.
القسم السفلي بالكراسي يتكون من بائكة من العقود المفصصة التي حددت هيئتها بأوراق نباتية تتكون
من ثالثة عقود في كرسي وعظ جامع مهرماه سلطان باسكدار ،وجميع الكراسي بجامع شهزاده محمد.
وصنع هذا القسم بطريقة القفص ُ
وزين بزخرفة أبوجنزير في كرسي الوعظ بجامع سليم األول
والسليمانية.
يربط بين أرجل الكراسي من أسفل كوابيل (كرادي) " ،"süpürgelikتعتبر أقرب جزء لألرض،
صنعت من قطعة واحدة نفذت بالقطع ويأخذ ضلعها شكل متماوج.
وقد ُ
و يؤطر األقسام المكونة ألوجه الكرسي أطر مصنوعة من العاج واألبنوس والماهوجني والفضة منفذ
بالتطعيم ،في كرسي الوعظ بجامع السليمانية فقط.
السلم :كل الكر اسي موضوع الدراسة يتم الصعود إليها بواسطة ساللم خشبية مستقلة ،تثبت على
الكرسي بواسطة أجزاء معدنية وقت صعود اإلمام "الواعظ" ،وبعد االنتهاء من الدرس ،تُوضع بجانب
الكرسي.
يمكن القول بأن معظم كراسي الوعظ في الجوامع موضوع الدراسة تتفق معا ً في الشكل العام وهو
المربع
األساليب الصناعية والزخرفية
ظهر العديد من الطرق الصناعية والزخرفية في الكراسي موضوع البحث يأتي في مقدمتها الكنده
كاري "التجميع والتعشيق" ،وطريقة التفريغ ،والقفص ،والحفر البارز ،والتلوين ،والتطعيم الحقيقي،
وهي األساليب التي سادت في العصر العثماني وخصوصا ً في القرنين السادس عشر والسابع عشر.
التجميع والتعشيق ( :25)Kündekariيُعرف في اللغة التركية باسم "كُنده كارى" ،وهي عبارة عن
حشوات هندسية بسمك ُمعين تجمع مع بعضها على السطح الخشبي المراد زخرفته وتُعشق داخل
اإلطارات "القنان" ،وال يستخدم في هذه الطريقة أية مواد الصقة أو مسامير .26استخدم التجميع
والتعشيق في تنفيذ زخارف القسم األوسط في كل الكراسي موضوع الدراسة.
وقد ظهر هذا األسلوب في األناضول منذ عصر السالجقة مثل منبر جامع عالء الدين في قونية ،ومن
الفترة العثمانية المبكرة باب التربة الخضراء في بورصة وأبواب وشبابيك جامع أوج شرفه لي في
أدرنه.
التفريغ :ويتم تنفيذ الزخارف بهذا األسلوب عن طريق تحديد المناطق المراد زخرفتها ثم تُفرغ
األرضيات عن طريق حفرها باستخدام نوع معين من الضفر أو بواسطة منشار األركت اليدوي بحيث
تكشف ما خلفها وذلك بزيادة عمق األرضية إلى أن تتالشى في التصميم ،ويراعى في هذا األسلوب أن
تكون العناصر المكونة للوحدة الزخرفية متماسكة أو مترابطة أو متشابكة مع بعضها البعض.27
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ظهر في قطعة خشبية واحدة في كرسي جامع مهرماه سلطان في اسكدار ،وجامع شهزاده محمد في
الكرسيين رقم .3 ،1
أسلوب القفص :المقصود بها تشكيل زخارف هندسية من مثلثات ونجوم بواسطة سدايب خشبية تُثبت
مع بعضها إلحداث هذه األشكال وهي تشبه القفص وال يتم هذا األسلوب بالحفر والتخريم ولكن تُجمع
وتُثبت المراين الخشبية.28
استخدمت في تنفيذ الدرابزين والقسم السفلي بكرسي جامع السلطان سليم األول والسليمانية.
ظهر هذا األسلوب في العصر السلجوقي في درابزين المنبر في جامع قزل بك في أنقره (-1264
1283م) ،ومنبر جامع أرسالن خانه في أنقره ،ومنبر جامع أشرف اوغلو سليمان في بكشهر.29
أسلوب الحفر البارز :يتم في هذا األسلوب الزخرفي تحديد العناصر الزخرفية ثم تُحفر األرضية
لتصبح الز خارف بارزة ،وفيه تتساوى فيه أسطح العناصر الزخرفية مع أسطح إطاراتها بينما تنخفض
األرضية بضعة ملليمترات .وتم شطف زوايا العناصر الزخرفية لتكون مقوسة وأشبه بنصف الدائرة
مما يضفي عليها الحركة وثالثية األبعاد.
وظهر هذ األسلوب في زخرفة بعض حشوات كرسي الوعظ بجامع مهرماه سلطان باسكدار ،وجامع
السليمانية.
أسلوب التطعيم :يتم في التطعيم الحقيقي تحديد األماكن المراد تطعيمها على سطح الخشب ثم تُحفر
ويجهز المكان لمادة التطعيم ،ثم تُمأل هذه التجاويف بمادة التطعيم األغنى واألكثر قيمة ،وفيه يستخدم
العاج أو األبنوس والصدف ودرع السلحفاة وبعض المعادن.
استخدم في زخرفة بعض حشوات الوجه األمامي لكرسي جامع السليمانية واستخدم فيها العاج
واألبنوس وعظم درع السلحفاة.
العناصر الزخرفية
تعتبر زخارف كراسي الوعظ موضوع البحث هي انعكاسا ً للفترة الكالسيكية في الفنون العثمانية
وجزء أصيل منها ال يتج زأ عنها ،وقد راعى الفنان عند انتقائه للعناصر الزخرفية تحقيق مبدأ وحدة
الفن العثماني إذ نجد أن زخارف كراسي الوعظ جزء من البرنامج الزخرفي للمنشأة ككل وال تنفصل
عنها.
األشكال الهندسية :تعد األشكال الهندسية هي العنصر الرئيسي في زخرفة الكراسي موضوع البحث
فقد استخدم فيها األطباق النجمية العشرية ،ومسدسات خاتم وزخرفة أبي جنزير ،والمعقلي القائم
األطباق النجمية :تعتبر األطباق النجمية العشرية وأجزائها ومكوناتها أكثر األكشال الهندسية شيوعا ً
على األخشاب العثمانية في الفترة الكالسيكية وقد ظهرت في كرسي الوعظ بجامع السلطان سليم األول
وجامع مهرماه سلطان باسكدار وجامع السليمانية.
وقد نُفذت األطباق النجمية العشرية على مواد خام مختلفة في األناضول ولم تقتصر على األخشاب فقط
فقد نُفذ بالحفر البارز على الحجر في واجهة الباب التذكاري بشفاخانه عزالدين كيكاوس األول في
سيواس .30ونُفذت بالرسم على الخشب في سقف جامع أشرف أوغلو في بكشهر .31ونُفذت بالتجميع
والتعشيق ثالثة في القسم األوسط بالباب الرئيسي بالجامع األخضر ببورصة ،وفي القسم األوسط بباب
التربة الخضراء في بورصة.32
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مسدس خاتم :استخدمت مسدسات خاتم وأجزائها في جميع كراسي الوعظ بجامع شهزاده محمد.
وقد ظهر مسدس الخاتم في عمائر األناضول منذ العصر السلجوقي حتى العصر العثماني على مختلف
المواد الخام وشتى أنواع العمائر .نُفذ بالفسيفساء الخزفية في حنية المحراب بمدرسة صاحب عطا في
قونية ،33ونُفذ بالتفريغ على ظرف معدني لقنديل مؤرخ بالنصف الثاني من القرن الـ 13ومحفوظ في
متحف موالنا بقونية .34ونُفذت بالتجميع والتعشيق في القسم األوسط بالباب الخشبي الشرقي بالجامع
الكبير في بورصة.)Ulu Cami( 35
المعقلي القائم  :شاعت زخرفة المعقلي على األبواب والشبابيك لتناسب هذه الزخرفة مع المساحة
الطولية لكل من الباب والشباك.36
وقد ظهرت على كرسي الوعظ بجامع مهرماه سلطان بأدرنه قابى.
واستخدمت زخرفة المعقلي في الجزء السفلي بكرسي المقرئ بجامع سارية الجبل بالقاهرة (935هـ/
1535م) ،وفي دكة المقرئ بجامع التى برمق (1123هـ).37
زخرفة أبو جنزير :استخدمت في القسمين العلوي والسفلي بكرسي جامع السلطان سليم األول وجامع
مهرماه سلطان باسكدار وجامع السليمانية.
وقد استخدمت زخرفة أبي جنزير في االناضول قبل العصر العثماني كما هو الحال في درابزين المنبر
38
الخشبي الجامع الكبير في مغنيسا (1367م)  ،وفي درابزين منبر جامع الخاتونية في مغنيسا
(1491م) ،وفي درابزين المنبر الخشبي بجامع أخي علوان في أنقرة.39
الزخارف النباتية (الرومي) :تقوم زخرفة الرومي في األساس على التفريعات النباتية الحلزونية
الطويلة والقصيرة المتشابكة التي يخرج منها أوراق نباتية وأزهار محورة عن الطبيعة.40
تعتبر الزخارف النباتية من العناصر الزخرفية الثانوية على كراسي الوعظ موضوع الدراسة فقد
استخدمت في زخرفة بعض الحشوات ونُفذت جميعها بالحفر البارز .وتتكون الزخارف النباتية
"الرومي" من فروع ومراوح نخيلية وأنصافها وأوراق ثالثية الفصوص.
وقد شاعت زخرفة الرومي في األناضول قبل العصر العثماني فقد استخدمت بكثر في عمائر وفنون
سالجقة األناضول.
المراوح النخيلية :من العناصر الزخرفية التي ارتبطت رمزيتها في الفن العثماني بمعنى الجنة ،وهي
ثالثية الفصوص ويظهر الفص األوسط أكثر قصرا ً ومدبباً ،والفصوص الجانبية ملتوية التوا ًء خفيفا ً
إلى أسفل .41واستخدمت في زخرفة بعض حشوات كرسي الوعظ بجامع مهرماه سلطان باسكدار
وكرسي جامع السليمانية.
وقد ظهرت في الفترة العثمانية المبكرة على الخزف في الجامع األخضر ببورصة (822:824هـ/
1421 :1419م) ،وفي جامع المرادية بأدرنه.42
األوراق الثالثية :استخدمت كصف من الشرافات يعلو تاج كرسي الوعظ بجامع السلطان سليم األول
وجامع السليمانية .وظهرت األوراق الثالثية كصف من الشرافات أعلى تيجان مداخل الجوامع
والمحاريب الرخامية بالجوامع العثمانية الكالسيكية مثل جامع السليمانية.
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الكتابات :ظهرت الكتابات في نموذج واحد فقط وهو كرسي جامع السليمانية في الجزء العلوي من
القوائم األربعة و ُكتبت بالخط الكوفي المربع ونُفذت بالتطعيم بالعاج على أرضية من األبنوس ،نصها
"محمد رسول هللا".
وقد ظهرت نفس العبارة على اإلنف بباب جامع رستم باشا باستانبول و ُكتبت بالخط الكوفي المربع
ونُفذت بالتطعيم أيضاً.
النتائج
من خالل دراسة هذا البحث توصلت إلى بعض النتائج ومن أهمها:
 - 1وجود نسبة وتناسب بين حجم كرسي الوعظ ومساحة وارتفاع الجامع ،فنجد أن كرسي الوعظ
بجامع السليمانية هو أكبرهم حجما ً ليتناسب مع ضخامة الجامع.
 – 2احتواء جامع شهزاده محمد على ثالثة كراسي للوعظ يشير إلى وجود أكثر من واعظ بالجامع في
نفس الوقت.
 – 3ظهور التأثيرات المملوكية بشكل واضح متمثلة في التطعيم بالزرنشان والخط الكوفي المربع في
كرسي الوعظ بجامع السليمانية على الرغم من مرور ما يقرب من أربعين عاما ً على نقل الصناع
المصريين إلى استانبول في عهد السلطان سليم األول ،مما يدل على أن التأُثيرات المملوكية ظلت
موجودة بالفنون العثمانية لفترة طويلة.
 – 4تحقيق مبدأ وحدة الفن العثماني من خالل تشابه العناصر الزخرفية على أكثر من نوع للتحف
وأكثر من مادة خام ،مثل البروز النصف كروي الذي يتوسط كرسي الوعظ بالسليمانية نجد شبيها ً له
في الباب الرئيسي ب نفس الجامع ،وكذلك التاج بنفس الكرسي يتشابه مع التاج الذي يعلو المحراب .وقد
راعى الفنان عند انتقائه للعناصر الزخرفية تحقيق مبدأ وحدة الفن العثماني إذ نجد أن زخارف كراسي
الوعظ جزء من البرنامج الزخرفي للمنشأة ككل وال تنفصل عنها.
 – 5تنوعت الطرق الصناعية والزخرفية المستخدمة في صناعة وزخرفة الكراسي موضوع البحث
والتي سارت جنبا ً إلى جنب مع التحف الخشبية األخرى التي تعود لنفس الفترة.
 – 6بداية استخدام الصدف كمادة للتطعيم في كرسي الوعظ بجامع السليمانية وهو ما مهد لحدوث
طفرة في أساليب الزخرفة األخشاب العثمانية بالصدف فيما يُعرف بالصدفكارى "أشغال الصدف".
صنعت
 – 7نظرا ً لبناء الجوامع المذكورة من الخزانة السلطانية فقد انعكس ذلك على المواد الخام فقد ُ
بعض حشوات كرسي الوعظ بجامع مهرماه سلطان من العاج وهو مادة نادرة وغالية.
 – 8عمد الفنان إلى زخرفة أوجه الكراسي التي تظهر للعيان ،أما األوجه التي تقع في مواجهة
الجدران فلم يزينها.
 – 10تتفق جميع الكراسي في شكلها العام وأجزائها إال أنها تختلف في الزخارف والتفاصيل ،وتتفق
جميعها في عدم وجود صندوق للمصحف بها.
 – 11العثور على اسم صانع كرسي الوعظ بجامع السليمانية في دفتر اإلنشاءات الخاص بمجمع
السليمانية ،واسمه االوسته خير الدين وقد استكمل الناقص في كرسي الوعظ الشريف مقابل 600
أقجه.
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اللوحات

لوحة (1 ،1أ) جامع سليم األول،
كرسي الوعظ ،الضلع األمامي والجانبي.

لوحة (1ب) جامع السلطان سليم األول،
كرسي الوعظ ،الضلع الجانبي والسلم.
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لوحة ( )2جامع مهرماه باسكدار ،كرسي الوعظ.

لوحة (2أ) جامع مهرماه باسكدار ،كرسي الوعظ

لوحة (2ب) جامع مهرماه باسكدار ،كرسي الوعظ ،تفاصيل من الضلع األمامي( .تصوير الباحث)
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لوحة ( )3جامع شهزاده محمد ،كرسي الوعظ رقم ،1لوحة ( )4جامع شهزاده محمد ،كرسي الوعظ رقم ،2
الضلع األمامي( .عن  )Abdullah SAATالضلع األمامي
لوحة ( )5جامع شهزاده محمد ،كرسي الوعظ رقم .3
(عن )Abdullah SAAT
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.
لوحة (7أ) جامع السليمانية ،كرسي الوعظ

لوحة ( )7جامع السليمانية ،كرسي الوعظ.

لوحة (7ب 7 ،ج) جامع السليمانية ،الضلع والبابات بكرسي الوعظ (تصوير الباحث)
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تمثال الحديقة ما بين االبداع والتكامل الفني في الحدائق ذات القيمة التاريخية
فواد بسيوني
أ.م.د خالد ٔ
ملخص البحث
الفن والبيئة عنصران ال يفترقان ،کل منهما يؤثر فى االخر ويتأثر به .فالعالقة التكاملية التى يمکن ان
تنشأ عن صياغة وتنظيم الرؤية بين الفن و الفراغ المحيط الذى يحتويه يمکن ان تحمل صفات عديدة ،
فمن غير الممكن دراسة جماليات األعمال النحتية في الحدائق  ،و ال سيما الحدائق ذات القيمة
التاريخية ،اال من خالل فهم عميق لطبيعة المکان وخصائصه .لذلك من الضروري دراسة المدارس
المختلفة لتصميم الحدائق و تصنيفها ،وتحديد نوعية الفراغات المتاحة لألعمال الفنية المناسبة لها .و
اذا وضعنا في االعتبار القيم التعبيرية و الجمالية التي تكمن في تمثال الحديقة و أثره الفني و الجمالي
علي البيئة و كيف يتحقق ذلك من خالل التكامل الجمالي في الشكل و المضمون مع البيئات المحيطة
في ظهر جليا دور تمثال الحديقة في التناغم مع النظام المحيط بما يتناسب شكال و موضوعا مع الحديقة
و قيمتها التاريخية و التراثية مع ضرورة المام النحات بدراسة القيم الجمالية لنحت الحدائق و تطورها
عبر العصور و العوامل التي تحكم القيم التشكيلية في تمثال الحديقة و كيفية المحافظة عليها من خالل
االسس و المعايير الواردة في المواثيق و االتفاقات الدولية التي تحكم أعمال الصيانة و الترميم و
تطوير الموقع مع أهمية دراسة مالئمة الخامات لطبيعة الموقع و ادراكه لكامل الدراسات و العلوم ذات
الصلة بالعمل النحتي في الهواء الطلق.
Garden Statue in Historic Gardens: Creativity and Artistic Integration

Art and environment cannot be separate as the influence each other in
a mutual way. The relation evolving from the integration of art vision
and its surrounding space can embrace multiple features. It is crucial
to fully understand the nature of space and its characteristics before
studying the visual art of sculptures in historic gardens. Thus, the
current study meant to discuss different approaches gardens’ designs.
Furthermore, the study emphasized the visual values of garden
statues and their integration, as well as, harmony with surrounding
landscape; in an implicit and explicit context. The current study also
shed some light on the evolution of garden sculptures throughout
different eras. Conservation codes and regulations were also discussed
in regards to open-air sculptures.
الكلمات الدالة
القيم الجمالية – الحدائق التاريخية  -منحوتات الحدائق
Aesthetic values– historic gardens – garden sculptures
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المقدمة
اهتم االنسان عبر العصور المختلفة بتنسيق الحدائق بالتزامن مع محاوالته االولي نحو االستقرار ،
حتي أصبحت الحدائق ضرورة من ضروريات الحياة و أصبحت جزءا مكمال لحياة االنسان بعد أن
كانت مظهرا من مظاهر الثراء و انتشرت اآلن حتى غطت الحدائق العامة في المدن أجزاء كبيرة .و
كان إرتباطها بالمجتمع عبر العصور يرجع ألسباب دينية و اجتماعية و فلسفية  .و الحدائق ذات القيمة
التاريخية تمثل رصيدا من التراث الفني و التراث العمراني و ما تحويه من نافورات و تماثيل نحتية ,
كما تحظي باهتمام شديد في مختلف المجاالت لقيمتها التاريخية و الثقافية و الجمالية  ,حيث تعبر عن
موروث الشعوب و حضارتها  ،ويعتبر فن النحت هو اقرب الفنون إرتباطا باألماکن المفتوحة و
الحدائق العامة فهو يعبر عن الرؤية التى يمکن ان تنشأ عن صياغة وتنظيم العالقة بين الفن و الفراغ
الذى يحتويه .وتماثيل الحدائق على الرغم من اشتراکها مع تماثيل الميادين فى الفراغ الخارجى ،إال
انها قد تتغاير فى المعايير الجمالية والتشکيلية ،على اعتبار اختالف الطبيعة البيئية حولهما بما في ذلك
من عناصر ومفردات مکونة للحدائق وزوايا الرؤية والطرق والممرات والمبانى الملحقة وحرکة
الرواد.
و من هنا اتت الدراسة اللقاء الضوء علي العالقة بين التمثال و الحديقة والسمات التشكيلية المميزة
للتمثال مع طبيعة الحديقة عن طريق التباين أو التوافق بينهما لتحقيق قيم التوافق و قيم الجمال و الفكر
و الهدف مع بقية العناصر المحيطة في عالقة تكاملية.
وقد اعتمدت الدراسة علي المنهج االستقرائي النظري بهدف التتبع والتقصي من اجل الوصول الى
النتائج من خالل تحديد إحدى اإلشكاليات البحثية ،مع جمع البيانات والمعلومات الالزمة عنها ،وذلك
من أجل الوصول لعالقات متكاملة في موضوع البحث  ،و تم ذلك عبر دراسة العناصر و
الموضوعات المتعلقة بهدف التعميم في المراحل التالية .كما اعتمدت الدراسة علي بعض المناهج
العلمية االخرى كالمنهج المقارن والمنهج الوصفي الذي تناول التعريفات و المفاهيم الخاصة بعلم
تنسيق الحدائق  ,خاصة الحدائق ذات القيمة التاريخية و الحدائق العامة و ما يحكمها من قواعد جمالية
و تشكيلية تحكم العالقة بين التمثال و المحيط البيئي له في الهواء الطلق ,باالضافة الي المواثيق الدولية
المنظمة للحفاظ علي تلك الحدائق وما تحويها من منحوتات و ما يميزها من صفات جمالية و تشكيلية
كما ألقت الدراسة الضوء علي نماذج من الحدائق ذات القيمة التاريخية و الحدائق العامة و الحدائق
المتحفية و حدائق القصور حيث تمتلك مصر العديد و العديد خاصة الموروثة ابان حكم االسرة العلوية
و ما تتطلبه هذه الحدائق من رعاية دائمة و رفع كفاءتها و إعادة إحيائها لتظل تحظى بقيمها الفنية
الجمالية و التراثية حتى تظل شاهدا علي إبداعات حضارة االنسان .
اشكالية الدراسة
اظهار اهمية مفهوم الحدائق ذات القيمة التاريخية و ما يتبعها من ضرورة المام النحات و المرمم الفني
بدراسة شاملة عن طرز تلك الحدائق و ما تضمها من تماثيل تحتاج الي رعاية دائمة و اعمال ترميم و
صيانة دورية من خالل االسس العلمية و المواثيق الدولية المنظمة.
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اهمية الدراسة
تهدف الدراسة الحالية إلي
 القاء الضوء على علم تنسيق الموقع و المفاهيم المختلفة التي ارتبطت به
 التعرف علي المدارس المختلفة في تصميم الحدائق.
 توضيح مفهوم الحدائق ذات القيمة التاريخية وأنواعها و ارتباط األعمال النحتية بها
جماليا و تشكيليا و وظيفيا.
 التعرف على المعايير الجمالية والتشکيلية لتمثال الحديقة واألثر الجمالى لتمثال الحديقة
على البيئة المحيطة من أجل االرتقاء بالذوق العام و المجتمعي.
 التعريف بدور الحفاظ و الصيانة و المتابعة الدورية ألعمال نحت الحدائق
 كيفية تالفي المشكالت و تخطي العقبات المسببة لتلف االعمال النحتية التي تواجه النحات
اثناء و بعد انتهاء العمل خاصة عند اعادة رفع كفاءة أوترميم أو تطوير بالحدائق.
 – 1علم تنسيق الموقع The Science of Landscaping
 1-1مفهوم تنسيق الموقع
The Concept of Landscaping
علي عكس االعتقاد السائد بأن المباني هي التي تعطي المدينة االنفراد و التميز  ،في شكل و طبيعة
المساحات المفتوحة  .فاألماكن المفتوحة جزء مهم من بنية المجتمع تستمد خصائصها من طبيعة
األسطح التي تحيطها  ,فتساهم في تشكيلها و تكوينها  ،و الجدير بالذكر أن خصائص الفراغ تتمثل في
شخصية المكان و حجمه و شكله و وظيفته .و من هنا جاءت اهمية دراسة علم تنسيق الموقع "و هو
علم و فن تنظيم عناصر البيئة الخارجية الطبيعية و الناتجة من خالل جهد واعي و منظم يهدف خلق
بيئات نافعة و صالحة للن سق بداخلها"  .و لعلم تنسيق الموقع اهمية بيئية عن طريق تنسيق الموقع
بتغير البيئة المحيطة ومحاولة التحكم ما أمكن في الحرارة و الرطوبة و حركة الرياح و غيرها .كما ان
له أهمية جمالية بخلق احاسيس و ادراكات مختلفة و أهمية اقتصادية من خالل التسويق والسياحة و
أخرى اجتماعية تكمن في تنمية االحساس بالمشاركة و المسئولية عن البيئة و السيما المسئولية
)(1
المجتمعية عن الموروث الحضاري.
و لذلك يمكن القول ان اساس التعامل مع التراث في عمليات التنمية العمرانية يعتمد علي الوعي بأن
المخزون و الرصيد التراثي (المباني و النطاقات و المحيط و األعمال الفنية) يتعدي الوجود المادي و
التاريخ المجمد الي التسجيل و التوثيق لرؤي المجتمع و فكره خالل تعامله المستمر مع البيئة لتحقيق
()2
غاياته.
 2-1نظم تصاميم الحدائق
Types of Garden Designs
شاعت علي مر العصور طرزا معينة للحدائق التراثية كالطراز الفرعوني و هو هندسي متناظر
كالفارسي ثم االغريقي و الروماني و الطراز العربي االندلسي و هناك المغولي في وسط و شرق آسيا
باالضافة الي االسلوب الياباني المتميز في تنسيق الحدائق ذات البعد التراثي .ثم يأتي طراز عصر
النهضة االيطالية و طراز لويس الرابع عشر و هو مايجمع بين الطراز الهندسي المتناظر و الطراز
()3
الطبيعي.
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حيث تعددت وجهات النظر التي تصنف عن طريقها المناطق الخضراء و المتنزهات بحيث أمكن
تصنيف االماكن المفتوحة وفقا للطراز المستخدم في التصميم  .و من اشهر الطرز التصميم الهندسي
أو المنتظم الذي يتميز بالخطوط الهندسية المستقيمة التي تتصل ببعضها بزوايا أغلبها قائمة وقد تكون
أحيانا خطوط دائرية أو بيضاوية أو أي شكل هندسي متناسب مع معالم األرض كالحدائق المصرية
القديمة مثل حدائق اإلله أمون و التي تعود للدولة الحديثة (.شكل رقم )1
كذلك الحديقة الصينية و اليابانية القديمة حيث تعد الحدائق اليابانية إمتدادا للحديقة الصينية فقد إعتمدت
علي التأثر بالطبيعة بشكل كلي و مباشر مع الميل لعدم التصنع كما كانت أقل مساحة من الحدائق
الصينية .
و هناك التصميم الطبيعي الذي يراعى محاكاة الطبيعة بقدر اإلمكان وعدم استخدام األشكال الهندسية
ويناسب المساحات الكبيرة  .باالضافة الي التصميم الحديث أو الحروهو نظام بسيط ال يتقيد بقواعد
التنسيق المعروفة مثل المحاور والتماثل وغيرها وتوزع فيه النباتات بأعداد قليلة فردية لها صفات
مميزة  ,ويجمع هذا النظام بين جمال الطبيعة و األشكال الهندسية بصورة غير متماثلة( .شكل رقم )2
و اخيرا التصميم المزدوج وهو خليط بين النظامين الهندسي و الطبيعي في مساحة واحدة مع العناية
باألشكال الهندسية والمحافظة على المناظر الطبيعية (شكل رقم  , )3وقد صممت حدائق عصر
النهضة علي هذا الطراز .ففي بداية عصر النهضة في أوروبا ظهرت العديد من األفكار و االتجاهات
واألبعاد الجديدة التي انعكست علي اآلراء و األسس التصميمية لكل من المباني و الفراغات الخارجية ,
حيث كان اإليمان بقوة اإلنسان و قدرته اإلبداعية والتشكيلية و الجسدية يشكل عنصرا هاما .وكان
عصرا يعبر عن العودة إلى مبادئ الرومانسية و الكالسيكية و رغبة في الوصول ألهداف محددة من
التجانس و النظام الهندسي المنتظم .وفي هذا الطراز ميل واضح إلى إقامة المنشآت المائية الهندسية
الجميلة تتوسطها النافورات و التماثيل والمنحوتات والمقاعد والكباري  .و غالبا من كان الطراز خليطا
من الطراز اإلغريقي و الروماني و كانت التصميمات مقسمة إلي قسمين تصميم لحدائق الملوك و
االمراء و تصميم حدائق عامة الشعب و كان أغلب التصميمات يغلب عليها التماثيل()4( .راغب,
 : 1985ص) 55 -
و حدائق النهضة الفرنسية تعد مستوحاة من حديقة النهضة اإليطالية حيث اهتم االيطاليون بالنحت و
العمارة مما جعلهم يستخدمون المنشآت و التماثيل كعناصر اساسية  ،التي تطورت فيما بعد إلى حديقة
أكبر في فرنسا وأكبر رسمية في عهد لويس الرابع عشر .و تميزت تلك الحدائق بوجود باحات الزهور
و المنحوتات الرخامية و نافورات المياه المزخرفة ، .كما تميزت حدائق النهضة الفرنسية بأساسات
زخرفية متناظرة هندسية و نباتات  ,و مسارات للرمل و الحصي  ,و تراسات  ,و ساللم و منحدرات ,
و مياه جارية علي شكل قنوات و شالالت و نوافير ضخمة مع االستخدام المكثف للكهوف االصطناعية
()5
و التماثيل للشخصيات األسطورية.
ويالحظ ان المتبع في تصميم الحديقة الفرنسية انها كانت مصممة الستخدام جميع افراد الشعب مع
()6
إتباع وسائل الخداع البصرى في التصميم لإليحاء بالبعد و القرب .
كما يوجد بعض النماذج االخري للحدائق و مثال علي ذلك
الحدائق اإلنجليزية التي إزدهر فيها فن تنسيق الحدائق بإنجلترا في عهد الملكة فيكتوريا و كان
التخطيط هندسيا متناظرا (شكل رقم ( )7( )4راغب :1985 ,ص  ) 51 -و الحديقة االسالمية حيث
إستمدت الحديقة النسق أو الطراز الهندسي في تنسيقها من الحديقة المصرية القديمة و الفارسية .
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والحديقة األمريكية و االوروبية في القرن  , 19حيث تميزت تلك الحدائق بالجمع بين الحديقتين في
عصر النهضة الكالسيكية و الرومانسية االنجليزية فأصبحت خليطا بين النسق الهندسي و الطبيعي .
أما الحدائق ذات النسق الحديث التي ظهرت في القرن العشرين فقد إعتمدت علي االخذ باألشكال الحرة
حيث أصبح المصمم أكثر تحررا من ذى قبل و يميل إلي إستخدام إمكانيات الموقع المتاحة و كيفية
التالئم معها بغض النظر عن الشكل النهائى  ،كما مال تصميم تلك الحدائق بشكل أكبر لتلبية متطلبات
()8
المستفيدين  ،مع االهتمام بالبيئة إهتماما كامال .
كما أصبح الفكر الفلسفى الحاكم لتلك التصميمات الحديثة هو الفكر أو التوجه الشخصى و الذى يهدف
في غالبية االحيان إلي الرغبة في التميز ( )9( .شورة : 2002 ,ص )37 -
3-1

العوامل المؤثرة على تصميم الحدائق
Factors Affecting Gardens’ Design

لكل موقع دراسات تحليلية مختلفة يجب االلمام بها لمعرفة طبيعة أرض الموقع ،و هذه الدراسات
تتضمن دراسة طوبوغرافية "ميول االرض و طبيعة التربة و جيولوجيتها و إعتبارات تخضيرها و
أسلوب حياه الكائنات فيها" و إعتبارات وجود المياه السطحية و الجوفية و أسلوب الصرف الطبيعي
فيها كما يدخل في هذه الدراسة أيضا اإلعتبارات المناخية للموقع علي مدار السنة من خالل عدة
عوامل مؤثرة علي تصميم الحدائق حيث أنها معرضة بشكل مباشر لتأثيرات تلك العوامل المناخية
المختلفة  ،والتي تتمثل في درجات الحرارة و اإلشعاع الشمسي مما يؤثر علي إختيار المواقع
المناسبة لألشجارو كثافتها وارتفاعاتها ونوعية النباتات المالئمة لكل مناخ كما تؤثر درجات الحرارة
علي عناصر الحديقة من نافورات و منحوتات من حيث عالقتها بدرجة امتصاص الحرارة وانعكاس
اإلشعاع الشمسي الساقط عليها نظرا لمسار الشمس من الشرق الي الغرب و اختالف زوايا ميولها في
الفصول األربعة و سقوطها علي العمل النحتي من خالل ثالثة جهات فقط و جهة رابعة ال تصل اليها
اشعة الشمس (( )10حيدر : 1994 ،ص . )205 -كما يؤثر عامل الرياح على تصميم الحديقة من
حيث اختيار مواقع األشجار والشجيرات لإلستفادة منها في صد أو توجيه الرياح وكذلك مواقع
المسطحات المائية و النافورات  .اما الرطوبة النسبية ومعدل سقوط األمطار فتلعب دورا هاما في
اختيار نظام تصريف مياه األمطارو اختيار مواقع االنشاءات و المنحوتات داخل الحدائق.
و تأتي العوامل الطبوغرافية بما فيها من شكل و طبيعة االرض في المرتبة الثانية مباشرة بعد
العوامل المناخية في االهمية وذلك الرتباطها الوثيق بالعديد من العناصرواإلعتبارات البيئية الخارجية
 ،وهذا التأثير يكون من عدة جوانب أهمها أسلوب تصميم الحديقة  ،و اإلحساس بالفراغ داخل الحديقة
 ،و االرتفاع عن سطح البحر.
مفهوم الحدائق ذات القيمة التاريخية
-2
The Concept of Historic Gardens
هى الحدائق التاريخية التى أنشئت قبل منتصف القرن العشرين .وتمثل هذه الحدائق رصيدا مهما من
التراث العمرانى ،وبالتالى تكون لها األهمية نفسها للمبنى أو للمنطقة التراثية .و للحديقة و ما تحويه
من نباتات و منحوتات قيمة تولد مع ميالد ذلك العمل و ترتبط ارتباطا وثيقا بالطابع العام و السمات
التشكيلية للمكان .
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و يعرف الطابع بمجموعة من الصفات المركبة التي تميز مكانا بذاته و يضم من خالله طابع األبنية و
العناصر المعمارية و مالمح الموقع و االمناخ و األنشطة الثقافية و االعمال الفنية .و يستمد الطابع
اهميته من كونه احد عناصر النتاج الحضاري لألمة و الذي يسهم في تأكيد خصوصية تاريخها و
()11
ثقافتها .
 1-2أنواع الحدائق ذات القيمة التاريخية
Types of Historic Gardens
حدائق القصور
إنتشرت تلك الحدائق في مصر بالعديد من القصور الملكية أبان حكم االسرة العلوية و التي بقت خالدة
حتي االن تحوى لنا أثار و تاريخ تلك الحقبة الزمنية حيث سجلت وزارة االثار قصور تضم حدائقها
العديد من االعمال النحتية النادرة كحدائق قصر عابدين و قصر االتحادية  -العروبة و قصر القبة و
قصر الطاهرة (شكل رقم  )5و قصر المنتزه و قصر رأس التين وما يحويه من مجموعة نحتية نادرة
اعلي البوابة الشرقية و ثالث نافورات بالحدائق (شكل رقم  )6إلي جانب حدائق قصر أنطونيادس و
قصر البارون و ما يحويه من مجموعة فريدة من التماثيل النادرة (شكل رقم .)7
الحدائق المتحفية
تعد الحدائق المتحفية من أهم المعالم الثقافية و الجمالية التي تمثل قيمة فنية و تاريخية وتراثية لألجيال
و هي نوع من الحدائق التي إنتشرت ألداء رسالة نشر الجمال و تسجيل التاريخ فهي تحوى بداخلها
معرضا لمجموعة من التماثيل إرتبطت بشكل وثيق مع حدائقها في منظر خالب يشكل قالب لحفظ
تاريخ األمة و حضارتها و الحفاظ علي سمات الفن في تلك الحقب و من هنا أصبحت هذه الحدائق من
االهمية كمحطة بصرية تعب ر الحواجز إلي داخل نفوس و عقول االجيال و قد إنتشرت في مصر العديد
من تلك الحدائق و أهمها:






حديقة المتحف المصرى بالتحرير و التي تحوي العديد و العديد من التماثيل األثرية
المنسقة بتسلسل تاريخي يصور عدة عصور (شكل رقم .)8
حديقة المتحف اليوناني الروماني باإلسكندرية التي تعرض العديد من التماثيل الرخامية
تمثل العصر البطلمى و الروماني و مدرسة النحت السكندرى(شكل رقم . )9
حديقة متحف المجوهرات الملكية باإلسكندرية و فيها العديد من التماثيل المعدنية  ،إلي
جانب العديد من الحدائق المتحفية كحديقة متحف ميت رهينة الغني بأثاره الحجرية النادرة
و متحف المسلة في المطرية و أخرى بالعديد من المحافظات.
حدائق بعض المتاحف الحربية بالعديد من المحافظات كالمتحف الحربي القومي الذي
يسجل تاريخ نضال و حريات األمة و يعج بنماذج و مجسمات حربية و أعمال فنية
مجسمة و تماثيل ألبطال( .شكل رقم )10
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أراء حول الخطورة التي تشكلها المتاحف المفتوحة علي المنحوتات
علي الرغم من االراء العديدة التي تساند و تدعو إلي االهتمام بمتاحف الحدائق المفتوحة في الهواء
الطلق ومدى أهميتها في نشر الوعي و التذوق الفني و الثقافى و تخليد التراث االنساني إال ان بعض
االراء المعا رضة ترى خطورة في عرض بعض القطع االثرية في الحدائق المتحفية المفتوحة حيث
تكون عرضة لعوامل التعرية في الهواء الطلق كمياه االمطار و التلوث الناتج عن العوادم و الغازات
الجوية و فضالت الطيور و أشعة الشمس و الرياح الرملية و التفاوت في درجات الحرارة و الرطوبة
علي مدار اليوم و فصول السنة إلي جانب بعضها الموجود بجوار أجهزة التكييفات الموجودة بالقاعات
و االماكن المالصقة لتلك التماثيل .
إال أن الجانب المؤيد لدور و أهمية تلك المتاحف المفتوحة إستند علي أن هذه االثار المعروضة منفذة
من خامات مقاومة لعوامل التعرية كالجرانيت إلي جانب أنه يتم االخذ في االعتبار بعض االحتياطات
لضمان سالمة تلك األثار و مثال علي ذلك ما يتبع في المتحف المصرى بالتحرير حيث يتم تغطيتها
بأغطية البولى إيثيلين في العواصف الممطرة مع توفير قواعد خاصة انشئت بعناية إلرتكاز االعمال
عليها حتي ال تتصل مباشرة بأرضية الحديقة إلي جانب أعمال المتابعة و الصيانة الدورية لمجموع
المعروضات .
الحدائق العامة ذات البعد الثقافي
و هي الحدائق ذات التأثير المباشر المرتبط بفن النحت المعروض في الهواء الطلق و هي مرتبطة
بالمراكز الفنية و الثقافية معبرة عن الفن و الثقافة أو الزعامة لشخصيات تركت بصماتها في المجتمع
و مثال علي تلك الحدائق:








حديقة متحف المثال محمود مختار و التي تضم عدد من أعمال الفنان المصنوعة من الرخام
االبيض والحجر و البرونز مثل تمثال رياح الخماسين و الفالحة المصرية و غيرها و الحديقة
صممت لتكون متحفا مكشوفا لخلق بانوراما يتناسق فيها إبداع النحات مع المساحات الخلوية
في تكامل فني يوضح العالقة بين األعمال النحتية و الحدائق (شكل رقم . )12( ) 11
حديقة الحرية و الصداقة و التي أنشئت في عهد الخديوى إسماعيل بأرض الجزيرة و التى
تضم تماثيل العديد من رموز التحرر الوطني و الزعماء و الفنانين و الشعراء و تحوى
مجموعة تماثيل للشاعر حافظ إبراهيم و االقتصادى طلعت حرب و البطل الفريق عبد المنعم
رياض أحد أبطال حرب التحرير إلي جانب مجموعة من زعماء بعض الدول و قادة التحرر
الوطني بها (شكل رقم . )12
حديقة دار االوبرا في الجهة المقابلة لحديقة الحرية و الصداقة و التي تضم تمثالي أم كلثوم و
الموسيقار محمد عبد الوهاب و أعمال نحتية لعازفين من العصر الفرعوني و البطلمي و
اإلسالمى تجسد تطور الموسيقي عبر العصور المختلفة (شكل رقم  )13وصوال إلي مجموعة
أخري حديثة من أعمال نحتية ضمت من سمبوزيوم النحت الدولي بأسوان للعديد من النحاتين
الدوليين .
الحديقة اليابانية تقع في مدينة حلوان أنشأت عام  1922و صممت علي الطراز األسيوى و
حوت مجموعة كبيرة من تماثيل الفيلة و بوذا بعدة احجام و تمثال لسلحفاة علي ظهرها تنين و
تتوسطها مجموعة من البحيرات الصناعية (شكل رقم  ، )14و علي الرغم من أن هذه
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األعمال حظيت باإلهتمام و الترميم إال أنها عادت إلي ما كانت عليه في السابق من تلف و
ضرر خاصة في مجموعة التماثيل و ما أصابها من كسر و فقد أجزائها و مشاكل في حركة
تدوير المياه و أعطال بالنوافير نتيجة اإلهمال و عدم إجراء أعمال المتابعة و الصيانة الدورية
()13
.
 حديقة الخالدين باالسكندرية (شكل رقم  )15و تضم عدة تماثيل نصفية مصنوعة من البرونز علي
قواعد رخامية لزعماء و شخصيات وطنية.
 2- 2التمثال و عالقته التكاملية بالحدائق
The Statue’s Integrative Relationship with Gardens
تعد التماثيل ال نحتية من أقرب الفنون إتصاال بالجمهور في األماكن العامة حيث يضع فيها الفنان عمله
النحتي وفق معطيات الكتلة و الفراغ و الخامة و الفكرة و الوظيفة وفقا لخصائص كل مكان مرتبط
بعمله  ،و اعتبرت التماثيل احدي ركائز فن تنسيق الحدائق لتمثل فكرة أو لتحيي ذكري حيث تعد احدي
أهم أساسيات تقوية و اظهار جماليات الحديقة و كانت انسب األماكن لها التي تقع عليها االختيار هي
البوابات العالية أو في وسط النافورات أو وسط الحدائق المتناظرة أو عند نهايات الطرق مع تنفيذ
منظر خلفي لها من االشجار الطبيعية و ظهر ذلك جليا في العديد من الحدائق و كان أبرز نماذجها في
مصر حديقة انطونيادس باالسكندرية الغنية بالتماثيل النحتية (شكل رقم  16و ( )14( )17القيعي،
 - 1981ص . )207
و اذا كانت الحديقة ترتبط بالعديد من العوامل المتغيرة فان تمثال الحديقة يتغير شكله و وضعه بتغير
طرز الحدائق .حيث تتواجد الفروق بين تماثيل الحدائق وذلك تبعا لتغيير طبوغرافية المكان .فالحديقة
الطبيعية التي ال يعتريها تغير جوهري في طبيعة تكوينها من حيث االرتفاع و االنخفاض في بعض
اجزائها او اشتمالها علي بحيرات او برك طبيعية او صناعية قد تكون منبسطة في بعض اجزائها او
صخرية في بعضها االخر بحيث تكون المنحوتات موزعة داخلها في توافق و تناغم مع الطبيعة نفسها
 .اما الحديقة الهندسية الطراز غالبا ما تكون مسطحة و يكون توزيع القطع النحتية معتمدا علي التكرار
خاصة اذا كانت المنحوتات فازات او ما يشابهها او االعتماد علي تشكيل النافورات تشكيال هندسيا و
قد نري احيانا مجموعات من التماثيل النصفية ذات القواعد العالية نسبيا و كأنها تكمل تلك الخطوط
الهندسية من الحديقة .و علي كل األحوال فان القيمة الكلية للتكوين بين التمثال و بين طراز الحديقة البد
ان تتكامل في وحدة اساسها اعطاء اكبر قيمة و تأثيرا في الشكل و التعبير.
و بشكل عام يمكن القول بأنه ال يوجد اختالف بين تمثال الحديقة و تمثال الميدان المعروضين في
االماكن المفتوحة من حيث معالجة الشكل حيث ان كالهما من منحوتات الهواء الطلق .غير ان تمثال
الميدان ال يتطلب تلك النظرة الطويلة المتفحصة لمن يعبر الميدان راكبا او راجال .لذلك فان انسب
اعمال النحت للميدان تلك التي لها القدرة علي توصيل المضمون بسرعة علي عكس تمثال الحديقة
الذي يدفع الي التأمل الطويل و يدعو للراحة النفسية او استجالء المعاني بالتفكير العميق و التمهل و
علي الرغم من التداخل الواضح بين تماثيل الحدائق و الميادين في القواعد التشكيلية و القيم و عناصر
التصميم إال أنها تتميز في الحدائق وسط وجود المساحات الخضراء و األشجار من حيث ألوانهاو
()15
أنواعها و أحجامها.
كما نجد نوع أخر من األعمال النحتية ذات الصلة الوثيقة بالحدائق المفتوحة في الهواء الطلق و هو
النحت الصرحى حيث يتميز بالضخامة ،و الصرحية و هي إحدى سماته من خالل تعبير الفنان عن
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أهداف و أفكار المجتمع و هو نحت مرتبط بالمحيط به من حيث الفراغات و االرتفاعات و منفذ فيه
خامات مقاومة للعوامل الجوية مع االبتعاد عن الخامات الضعيفة و االلوان الناصعة البياض كالرخام
المصقول أو االلوان شديدة القتامة كالبازلت و تتميز السمات التشكيلية و المفردات في النحت الصرحى
بالفخامة و المبالغة في الحجم إلمكان رؤيتها من مسافات بعيدة بكامل هيئتها إلي جانب إضفاء صفة
الجالل و الوقار بإستخدام النحات للخطوط الرأسية المتجهة لألعلي التي توحي بالقوة و السمو مع
التنوع البسيط إلستخدام الخطوط االفقية و المرنة التي تعني االستقرار  .كل هذة التفصيليات التشكيلية
تأتي في إطار بساطة التصميم ليظهر وضوح العمل النحتي بقوة للمشاهد ككتلة بنائية واحدة و مثال
()16
علي ذلك تمثالي سعد زغلول باإلسكندرية و الجيزة (شكل رقم .)18
 3-2تطور نحت الحدائق
The Evolution of Garden Sculptures
الجدير بالذكر أن نحت الحدائق قد أخذ في التطور في مراحل عدة عبر العصور اهمها مرحلة النحت
المقدس (المسيطر) وهى المرحلة التي بدأت منذ الحضارة المصرية القديمة و حضارة ما بين النهرين
و اإل غريقية و الرومانية و حتي بداية عصر النهضة التي تناولت عناصرها أعمال توحى جميعها
بالسيطرة و الظهور في أشكال النحت.
و نجد ان تمثال الحديقة قد اختلف من زمن آلخر ذلك ان الحديقة و ان بقي طرازها كما هو هندسيا او
طبيعيا ال تغير فيه فانما التمثال كان هدفا متغيرا باستمرار  ،فالنحت المصري القديم هدفه العبادة و من
اجل الخلود و ألجل اظهار مكانة الملك االجتماعية و الدينية .فغلب علي التمثال الصرحية و العظمة و
الرسوخ  .و غلبت علي حضارة ما بين النهرين قوة الخطوط و إختيار الموضوع و في الحضارة
اإلغريقية ظهر التأثر الواضح باألساطير في الموضوعات و دور االنسان و بطوالته مما أضفي علي
العمل القدسية و االحترام مع بداية إستخدام االلوان علي التمثال و في الفن الروماني تأثر بالنزعة
الطبيعية و االهتمام بالنافورات و التماثيل الرخامية مع إظهار التأثيرات النفسية و التعبيرية لألشخاص
 .اما ع ند اليونان و الرومان فكان فن النحت تمجيدا للقيم االنسانية و تجسيدا للطبيعة و لالنسان بوجه
خاص باعتباره ذروة مسار الطبيعة و بما يناسب االفالطونية .اما تماثيل عصر النهضة كان بعضها
الظهار شخصية الملك و البعض االخر الظهار الرفاهية و الترف .و التمثال في عصر النهضة او ما
بعده في الباروك انما هو محاوالت لخدمة الكنيسة و لخدمة الملوك و األمراء  .كل ذلك أثر علي الفكرة
()17
كما أثر علي الشكل و المضمون في تمثال الحديقة فيما يعرف بمرحلة النحت المتجانس.
و قد تطورت فكرة األعمال النحتية في الحدائق علي مر العصور و كان أهمها اسهامات فناني الباروك
و الروكوكو .حيث اتضح من خالل اعمالهم ارتباط تمثال الحديقة بالسيطرة علي النظام المحيط و
ليست هذه السيطرة فنية و تعبيرية فقط انما تم التنسيق تبعا لظروف الحديقة و طريقة تكوينها  ،حيث
تناسب الشكل مع الحديقة من ناحية و كذلك المضمون من ناحية اخري في بعض التماثيل بالحديقة.
مرحلة النحت الحديث الذى يتميز بالجمع و التأثر بالحضارات السابقة و تطور إلي مدخل المدارس
الحديثة في الفن و تأثرها بالموضوعات و الخطوط و األلوان .وبشكل عام فأن مفهوم تمثال الحديقة لم
يتطور ويتخذ اهميته الحالية إال فى العصور الحديثة خالل القرنين السابع عشر والثامن عشر فى
اوروبا ،وذلک بعد ظهور اتجاه الکالسيکيين الجدد نحو احياء تقاليد الفنون الکالسيکية  ،وبروز
العنصر البشرى فى النحت باعتباره محورا اساسيا وهاما بالنسبة للحضارة الحديثة ( . )18حيث خرج
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التمثال من عباءة الدين والمعابد التى توارى بين اروقتها طوال العصور القديمة والوسطى وعاد مرة
اخرى الى الحياة منطلقا في الحدائق و الميادين يسجل تاريخ ابطال المدن الحديثة ويزين حدائقها
،ويزهو فى استعراضية وأناقة ليكون من اهم سمات المدينة العصرية.
 4-2العوامل التي تحكم القيم التشكيلية في تمثال الحديقة
Factors Affecting the Visual Arts of Garden Statues
األعمال النحتية بالحدائق تجسد من خالل الشكل البنائى أو الهندسي أو عن طريق النحت المجرد أو
المطلق بإدراك النحات لكافة عناصر القيم التشكيلية كالفراغ المحيط بالعمل و مدى إرتباطه بطول و
حجم التم ثال حيث العالقة الطردية بين حجم الفراغ الكبير و ما يتطلبه من زيادة حجم و إرتفاع بشكل
أكبر من الحجم الطبيعي تساعد المشاهد علي رؤية العمل ككتلة واحدة  ،كذلك مجموع خطوط العمل
الرأسية و األفقية و المائلة و المنحنية و تتأثر كل تلك الخطوط بأنواعها مع األحجام بعنصر هام و هو
عنصر الضوء فتتأثر رؤية العمل النحتي بكمية الضوء الواقع علي كامل أجزاءه و زواياه حيث
تتالشى رؤية الخطوط الضعيفة أثناء التباينات الضوئية الشديدة فالضوء القوى المباشر يوحى بصغر
حجم التمثال أو تالشي بعضا من تفاصيل عناصره أو إظهاره مائال و يتم تجنب كل ذلك بإدراك و
سيطرة النحات علي الخطوط الخارجية والكتلة مع توظيف عنصرى الملمس و اللون لخدمة العمل
()19
.
باالضافة لتسبب حركة الشمس الطبيعية خالل اليوم و علي مدار فصول السنة بترك ظالال متغيرة
حيث تزداد الظالل أسفل أجزاء التمثال خاصة الخطوط األفقية عند الظهيرة في حين نجد األسطح
المائلة شديدة اإلضاءة مما يعكس التباين الواضح بين أجزاء العمل  ،و تختلف رؤية العمل وقت
العصر حيث تكون اإلضاءة متدرجة ووصوال لوقت الغروب فنرى تداخل بين مناطق الظل و الضوء
علي سطح العمل  .و مع الوضع في اإلعتبار المدة الزمنية إلدراك المشاهد للتمثال و زاوية الرؤية
حيث يستطيع اإلنسان رؤية االعمال بوضوح في الوضع االفقى بزاوية  30درجة و من الجانبين
بزاوية  45درجة و بالطبيعة يستطيع االنسان الرؤية بوضوح للعمل أسفل مستوى النظر عنه من
أعلي مستوى النظر.
فإذا كان بعد المشاهد عن التمثال يساوى إرتفاعه عن سطح االرض أى نسبة  1:1فزاوية الرؤية
المناسبة تكون  45درجة أما إذا كانت النسبة مضاعفة أى  2:1فستكون زاوية الرؤية المناسبة 27
()20
درجة أما إذا كانت النسبة  3:1فزاوية الرؤية  18درجة.
يضاف إلي ماسبق عنصرى الملمس و اللون لخامة العمل فسطح التمثال المصقول يعكس أشعة
الشمس بصورة أكثر من السطح الخشن و مع وجود عنصر اللون يدخل حساب قدرة اللون علي
إمتصاص الضوء في المعادلة و يراعي ذلك بإعطاء الملمس المناسب مع المساحة و الحجم مع الوضع
في اإلعتبار الخامات المستخدمة و دراسة طبيعتها و مدى تكيفها مع العوامل الجوية المختلفة و دراسة
()21
ما قد يطرأ عليها من تغيرات في خواصها و تركيبها البنائى .
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 5-2معايير الحفاظ علي الحدائق ذات القيمة التاريخية و التماثيل
Conservation Standards for Historic Gardens and its Statues
ينطبق علي كل تلك الحدائق كباقي المناطق و األعمال الفنية األثرية أسس ومعايير الحفاظ الواردة في
المواثيق و االتفاقات الدولية بغرض ضرورة الحفاظ عليها و علي ما تحويها من أعمال فنية نادرة من
خالل ميثاق فلورنسا 1982-و قوانين بورا/استراليا –  1987و توصيات مؤتمر اثينا – اكتوبر
 1993قد اجمعوا علي عدد من المبادئ المنظمة للتعامل مع الحدائق التاريخية و التراثية و ما تضمه
()22
من أعمال نحتية و انشائية  ،لتشمل تلك المبادئ أهم ما يلي:
 اهمية التوثيق التاريخى للنطاقات التراثية بحيث ال يشرع في أي أعمال للترميم و
بصفة خاصة أعمال التجديد و التطويردون دراسات و ابحاث سابقة للتأكد من أن
اعمال الترميم ستتم طبقا لألصول الفنية و القواعد العلمية و المواثيق المحددة لها
 العناصر المعمارية واالعمال الفنية واهمية تحديد سياسة احياء لها وعدم تغيير
مالمحها بحيث يتم التأكد من االبقاء علي شخصية األثر المرمم و مظهره الخارجي
كما هو.
 مواد الترميم المستخدمة تكون من نفس الخامات و المواد االصلية او ما يصلح و
يصرح باستخدامه من خامات حديثة اخري مع حتمية عمل تحليل شامل و دقيق
ألسباب و طبيعة تلف و تدهور حالة هذه اآلثار.
 اهمية وجود خبراء متخصصين قبل البدء فى عملية االحياء و التطوير للحدائق مع
وضع خطة متكاملة مسبقة و ضرورة ضمان الصيانة المستدامة لهذه الحدائق
()23
وتدرجها ألسبوعية وشهرية و سنوية.
الخالصة
الفن والبيئة عنصران ال يفترقان ،کل منهما يؤثر فى االخر ويتأثر به .فالعالقة التكاملية التى يمکن ان
تنشأ عن صياغة وتنظيم الرؤية بين الفن و الفراغ المحيط الذى يحتويه يمکن ان تحمل صفات عديدة ،
فليس من الممكن دراسة جماليات األعمال النحتية في الحدائق  ،و ال سيما الحدائق ذات القيمة
التاريخية ،اال من خالل فهم عميق لطبيعة المکان وخصائصه .لذلك من الضروري دراسة المدارس
المختلفة لتصميم الحدائق و تصنيفها ،وتحديد نوعية الفراغات المتاحة لألعمال الفنية المناسبة لها .و
اذا وضعنا في االعتبار القيم التعبيرية و الجمالية التي تكمن في تمثال الحديقة و أثره الفني و الجمالي
علي البيئة و كيف يتتحقق ذلك من خالل التكامل الجمالي في الشكل و المضمون مع البيئات المحيطة
بحيث يظهر جليا دور تمثال الحديقة في التناغم مع النظام المحيط بما يتناسب شكال و موضوعا مع
الحديقة و قيمتها التاريخية و التراثية مع ضرورة المام النحات بدراسة القيم الجمالية لنحت الحدائق و
تطورها عبر العصور و العوامل التي تحكم القيم التشكيلية في تمثال الحديقة و كيفية المحافظة عليها
من خالل االسس و المعايير الواردة في المواثيق و االتفاقات الدولية التي تحكم أعمال الصيانة و
الترميم و تطوير الموقع مع أهمية دراسة مالئمة الخامات لطبيعة الموقع و ادراكه لكامل الدراسات و
العلوم ذات الصلة بالعمل النحتي في الهواء الطلق.
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التوصيات
● ضرورة إ هتمام الدولة متمثلة في وزارتي األثار و السياحة بأعمال التطوير و الصيانة الدورية
و رفع الكفاءة للحدائق ذات القيمة التاريخية و ما تضمها من أعمال نحتية كوجهة سياحية و
ثقافية .و إعادة النظر لتلك الحدائق  ،حيث يكمن دورها األساسي في الجانب التثقيفي
والمعرفي الذي يمكن أن تقدمه لروادها ،بما يقوم سلوكياتهم السلبية في التعامل مع تلك
الحدائق وتوجيههم نحو احترام المكان وتقدير قيمته التاريخية والتراثية .و ترسيخ فكرة
الشعور باالنتماء لدى المجتمع.
● تطوير و رفع كفاءة تلك الحدائق باعتبارها جزء من التراث و الهوية القومية و ذلك من
خالل تطبيق عدد من االجراءات التنظيمية و االرشادية و مثال علي ذلك تصميم الفتات
إيضاح بصورة مالئمة وفي أماكن واضحة لتعريف الرواد بالحديقة وتاريخها و مزودة
بمعلومات إثرائية عن تاريخ االعمال النحتية  ،وال سيما تلك التي تجسد الشخصيات البارزة و
الزعماء الذين تركوا بصمات في المجتمع.
● االهتمام بشكل خاص بإعداد خطة متكاملة إلعادة ترميم كامل تماثيل الحدائق ذات القيمة الفنية
و التاريخية في ظل وجود جيل من المتخصصين في ترميم األعمال النحتية يجمع في دراسته
العلوم ذات الصلة الوثيقة بالفن و الترميم و علوم المواد.
● إعتبار تلك الحدائق إحدى مصادر الدخل القومي الواجب إستثماره و تنميته و المحافظة عليه.
● توفير نظم متكاملة للحراسة مع وجود كاميرات مراقبة للرصد الفورى لمخالفات الزائرين .
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قائمة األشكال

شكل رقم  – 2التصميم الطبيعي
المصدر https://ar.insterne.com :

شكل رقم  -1التصميم الهندسي/المنتظم
المصدر https://ar.insterne.com :

شكل رقم  – 3التصميم المزدوج
المصدرhttps://www.france24.com :
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شكل رقم  – 4نموذج الحديقة االنجليزية (قصر هامبتون)
المصدرhttps://www.urtrips.com/hampton-court-palace-london :

شكل رقم  – 5قصر الطاهرة
المصدرhttps://www.presidency.eg/ar :
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شكل رقم  – 6قصر رأس التين
المصدرhttps://www.presidency.eg/ar :

شكل رقم  – 7قصر البارون
المصدرhttps://www.akhbarelyoum.com :
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شكل رقم  – 8المتحف المصري بالتحرير
المصدرhttps://www.akhbarelyoum.com :

شكل رقم  – 9المتحف اليوناني الروماني باالسكندرية
المصدرhttps://www.antiquities.gov.eg :
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شكل رقم  – 10المتحف الحربي القومي
المصدرhttps://www.sis.gov.eg :
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شكل رقم  - 11متحف المثال محمود مختار
المصدرhttps://www.sis.gov.eg :

شكل رقم  – 12حديقة الحرية و الصداقة
المصدرhttps://www.sis.gov.eg :
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شكل رقم  – 13حديقة دار األوبرا
المصدرhttps://www.sis.gov.eg :

شكل رقم  – 14الحديقة اليابانية بحلوان
المصدرhttps://www.sis.gov.eg :
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شكل رقم  – 15حديقة الخالدين باالسكندرية
المصدرhttps://www.sis.gov.eg :

شكل رقم  – 16حديقة انطونيادس باالسكندرية
المصدرhttps://www.antiquities.gov.eg :

192

)

العدد التذكاري ()2019

جملة البحوث والدراسات األثرية

شكل رقم  – 17حديقة انطونيادس الغنية بالتماثيل النحتية
المصدرhttps://www.antiquities.gov.eg :

شكل رقم  – 18تمثالي سعد زغلول بالجيزة و االسكندرية
المصدرhttps://www.gate.ahram.eg :
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تاريــخ الــصمـغ العربي في جنوب الجزيرة العربية
""دراسة تاريخية حديثة
 محمد جابر يحيى الخالدي المالكي.د
ملخص البحث
هذا البحث دراسة من وجهة حضارية في التاريخ العربي وفي موضوع مجال اقتصادي معين ومورد
. اقتصادي هام عرف بالمنطقة منذ فترة قديمة هو الصمغ العربي
: وقد قسمت هذا البحث إلى فصلين
،  عبارة عن تمهيد بإعطاء فكرة موجزة عن األهمية االقتصادية لبالد العرب منذ القدم: الفصل األول
. ثم تعريف بالصمغ العربي عند علماء العربية
: أما الفصل الثاني وهو الفصل الرئيسي فقد أوردت فيه عدة مباحث هي
. طرق استخدام الصمغ العربي

-1

. األنواع المشهورة من الصمغ العربي

-2

.بعض النباتات واألشجار التي عرفت بالمواد العطرية

-3

.استخدامات الصمغ ومكانته عند الشعوب

-4

.أهم المناطق المنتجة للمواد العطرية وطرق نقلها برا وبحرا

-5

summary
This research is a study from a cultural point of view in Arab history and on the subject of
a specific economic field and an important economic resource that has been known to the
.region since ancient times, which is gum Arabic
:This research has been divided into two chapters
The first chapter is a preface by giving a brief idea of the economic importance of the Arab
.countries since ancient times, then a definition of gum Arabic for Arab scholars
:As for the second chapter, which is the main chapter, several topics were mentioned
1.Methods of using gum Arabic
2.The famous types of gum Arabic
3.Some plants and trees known as aromatic substances
4.Uses of gum and its place among peoples
5.The most important areas producing aromatic materials and the ways of transporting
.them by land and sea
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المقدمــــة
الحمد هلل رب العالمية والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين وبعد ...
فبين يديك أخي القارئ بحث ونبذة مختصرة عن الصمغ العربي في بالد شبه الجزيرة العربية عامة
وفي بالد اليمن خاصة.
هذا البحث دراسة من وجهة حضارية في التاريخ العربي وفي موضوع مجال اقتصادي معين ومورد
اقتصادي هام عرف بالمنطقة منذ فترة قديمة هو الصمغ العربي .
وقد قسمت هذا البحث إلى تمهيد وخمسة مباحث:
التمهيد  :عبارة عن تمهيد بإعطاء فكرة موجزة عن األهمية االقتصادية لبالد العرب منذ القدم  ،ثم
تعريف بالصمغ العربي عند علماء العربية .
أما المباحث الخمسة فكانت على النحو اآلتي:
-1

طرق استخدام الصمغ العربي .

-2

األنواع المشهورة من الصمغ العربي .

-3

بعض النباتات واألشجار التي عرفت بالمواد العطرية.

-4

استخدامات الصمغ ومكانته عند الشعوب.

-5

أهم المناطق المنتجة للمواد العطرية وطرق نقلها برا وبحرا.

وأسأل هللا العلي القدير أن تعم الفائدة  ،وباهلل التوفيق ،،.
-1

موضوع الدراسة وأهميته.

تبرز أهمية الموضوع الصمغ العربي كان والزال أحد ركائز االقتصاد في جنوب الجزيرة
العربية ,وتاريخه جدير بإجراء دراسات وبحوث علمية حديثة للوقوف أكثر على أهمية هذا المورد
االقتصادي الطبيعي الثمين ,والذي كان له دور كبير في إنعاش الحركة االقتصادية في جنوب الجزيرة
العربية ,وقامت على إثره عالقات سياسية هامة.
-2

أسباب اختيار الموضوع.

أ – األهمية التاريخية للصمغ العربي.
ب_ األهمية االقتصادية.
ج_ ضرورة الوقوف على دور الصمغ العربي في العالقات االقتصادية والسياسية جنوب الجزيرة
العربية.
د_ أهمية القيام بدراسات تاريخية حديثة للمقومات االقتصادية لجنوب الجزيرة العربية.
-3

أهداف الدراسة.

أ -إخراج دراسة علمية حديثة عن الصمغ العربي.
ب_ الربط بين النواحي االقتصادية والسياسية التي أثرت في تاريخ جنوب الجزيرة العربية.
د_ الدراسة البينية وربط الموضوعات العلمية ببعضها في كافة العلوم.
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منهج الدراسة.

منهج السرد والتحليل والربط بين المعلومات القديمة والحديثة إبداء الرأي العلمي حيالها بفكر تاريخي
حديث.
-6

الدراسات السابقة.

على حد علم الباحث وبالوقوف على مراكز البحوث المختلفة ال توجد دراسة علمية متخصصة عن
تاريخ الصمغ العربي ال قديما والحديثا.
التمهيد :
()1األهمية االقتصادية لبالد اليمن.
( )2تعريف بالصمغ العربي.
 -1األهمية االقتصادية لبالد العرب :
سعت الكثير من الشعوب والدول عبر التاريخ إلى الوصول إلى بالد شبه الجزيرة العربية  ،وكان
االجتهاد في ذلك السعي ألهداف استراتيجية وسياسية واقتصادية.
وما حملنا هنا هو تلك األهداف االقتصادية  ،وهي كما ذكر المؤرخون محاولة السيطرة على تلك
البالد التي يطلق عليها بالد البخور نظرا لما اشتهرت به من العديد من أنواع المواد العطرية التي ذاع
صيتها بين كافة شعوب العالم  ،لذلك كانت السيطرة على تجارة هذه المواد أحد أبرز األهداف الرئيسية
لتلك الشعوب والدول.
وهذا الفصل إشارة إلى تلك األهمية االقتصادية  ،وتعريف موجز بطبيعة إحدى تلك المواد وهي "
الصمغ" أو اعرف " بالصمغ العربي".
 -2الصمغ في تعريف علماء العربية :
ذكر علماء العربية في تعريفهم للصمغ  :أنه غراء القرظ  ،وذكروا أنه يطلق عليه الصمغ العربي ،
وأن لكل شجرة صمغ ،وأنه " نفحه فسيل منه"(.)1
والقرظ  :هو ورق شجر السلع  ،وأحد النباتات المنتشرة في بالد اليمن وخاصة منطقة صعدة
وصنعاء وكذلك في جرش ونهبان والسراة(.)2
ويتضح لنا من مضمون هذا التعريف أن علماء العربية حصروا الصمغ في شجرة أو نبتة واحدة
وهي " القرظ " بينما أشاروا إلى وجوده في جميع األشجار  ،وربما كان حصره في تلك النبتة أو
التركيز على تلك النبتة بذكر اسمها إما لجودة صمغها أو كثرة تواجدها في مناطق عديدة من أنحاء
الجزيرة العربية.
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المبـــــــــــــــاحث
المبحث األول  :طرق استخراج الصمغ العربي .
المبحث الثاني  :األنواع المشهورة للصمغ العربي .
المبحث الثالث  :بعض النباتات واألشجار التي عرفت بإنتاج المواد العطرية.
المبحث الرابع  :استخدامات الصمغ ومكانته عند الشعوب القديمة.
المبحث الخامس  :أهم المناطق المنتجة للمواد العطرية والطرق البرية والبحرية لتصدير تلك المواد.
المبحث األول  :طريقة استخراج الصمغ من األشجار :
ورد ذكر عدة طرق الستخراج الصمغ من األشجار  ،ولكن الطريقة الشائعة عند العرب كانت عبارة
عن قيامهم بعمل شقوق بشكل طولي في سيقان األشجار وفي اتجاهات متعددة من جذوعها وأغصانها ،
يترتب على هذه العملية إفراز هذه األشجار لسائل عبر هذه الشقوق  ،هذا السائل يتحجر بمجرد
مالمسة الهواء له  ،ويتجزأ هذا السائل إلى عدة قطع غير متساوية في الحجم  ،من هذه القطع من يبقى
بساق الشجرة ومنها من يسقط على األرض  ،لذلك حرص مستخرجوه على فرش ما حول هذه
األشجار بحصر من سعف النخيل  ،ويتم جمع ما علق بالشجرة عن طريق قشطه بآلة حادة(.)3
هذا وتختلف الشقوق من حيث الكبر والطول من شجرة ألخرى  ،وتترك األشجار بعد تشقيها مدة ال
تتجاوز عشرة أيام يعود بعدها العاملون على استخراج الصمغ لجمعه( ،)4وبعد ذلك يقومون بزيادة
عدد الشقوق في تلك األشجار وتترك مدة أخرى لعدة أيام وهكذا حتى ينتهي موسم جمع الصمغ والذي
غالبا ما يكون جمعه في فصل الصيف ،ثم يشحن ما تم جمعه من الصمغ إلى األسواق(. )5
المبحث الثاني  :أنواع الصمغ :
هناك أنواع متعددة للصمغ  ،وكل هذه األنواع تستخرج من أنواع متعددة من األشجار .
وفيما يلي أشير إلى أشهر أنواع الصمغ :
أوال ( :أقاقيا) :وهو أحد أنواع الصمغ المشهورة  ،يستخرج هذا النوع من شجرة تسمى (القرظ) حيث
كان يستخرج من عصارة هذا الشجر ،وقد استخدمته العرب في الطب(.)6
ثانيا ( :الصرب) ( : )7وهو صمغ ذو لون أحمر يستخرج من شجرة تسمى "الطح" .ويطلق عليه أيضا
صمغ " الطلح" و "الطلح" واحدته طلحة .وبه سمى الرجل وله شوك ضخم طوال حاد .طيب الرائحة،
قصير خبلة .قيل أنه الموز(.)8
رف منذ القدم  ،استخدم
ثالثا( :الم ّر)  :وهو من أجود أنواع الصمغ ومنه يستخرج  ،وهو نوع عربي ُ
ع َ
9
في البخور والعطور  ،وكذلك التحنيط ،وقيل أنه كان ينافس الذهب في قيمته ( ) ،وكذلك استخدم في
المراسيم الدينية  ،ودخل المر في تركيب ما يسمى " بالدهن المقدس" الذي يستعمل لعالج الجروح
وبعض األمراض  ،وقد اشتهر لدى الرومان واليونان وما يسمى " بالمر المعيني(.")10
وشجرة المر غالبا ال يتجاوز ارتفاعها ستة أقدام ،ذات فروع شوكية وأوراق صغيرة بيضاوية
الشكل غالبا ما تتساقط في فصل الخريف(.)11
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المبحث الثالث :أنواع الصمغ العربي:
ويستخرج من أوراقه سائل صمغي ذو طعم مر كان يستعمل في الطب لعالج اإلسهال ( ،)12وأجود
أنواعه صبر جزيرة سقطرى حيث يطلق عليه " الصبر القطري " وهو أحمد اللون  ،وكان للصبر
مكانته الدينية المقدسة لدى أهل اليمن  ،حيث كان يغرس على قبور الموتى(.)13
أما عن طريقة استخراج هذا النوع من الصمغ  ،فكانت تقطع أوراق شجرة الصبر إلى قطع صغيرة
يسيل منها سائل صمغي يوضع داخل إناء  ،بعدها يوضع هذا اإلناء على النار مع تحريك السائل لفترة
زمنية قصيرة  ،يترك بعدها هذا السائل في الشمس حتى يتجمد(.)14
خامسا ( :اللبان)  :ويطلق عليه أيضا (البخور)  :وهو عبارة عن صمغ أشجار السبانخ  ،وهي أشجار
شوكية قصيرة القامة  ،وللبان أنواع متعددة تبلغ حوالي خمسة وعشرون نوعا(.)15
وأكثر ما توجد أشجار اللبان في جبال سنحان شرق ظفار باليمن ،ومن أهم المدن التي اشتهرت
باللبان " الشمر" وكانت الشعوب الوثنية تنظر للبان نظرة تقديس  ،حتى أن قدماء المصريين كانوا
يسمون األرض التي تنتج البخور (األرض المقدسة)( ،)16وكان البخور يحرق قربانا لآللهة  ،شارك
في االتجار به جميع طبقات المجتمع ومنها الملوك والكهنة ،وهناك نوع من البخور عرف باسم "
الصندلية" يضاف إلى طيب المسك ،وكان من أجود أنواع اللبان والبخور(.)17
وهناك أنواع اخرى للصمغ لكنها قليلة األهمية من القيمة االقتصادية ،ومن تلك األنواع :االيدع :وهو
صمغ أحمر يؤتى به من سقطرى ,و صمغ الصنوبر ,والعلك  :المضغ (.)18
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ورق وزهر اللبان
المصدر  :حسن صالح شهاب  ،أضواء على تاريخ اليمن البحري ،ص 133
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أشجار البخور في سقطرى
المصدر  :حسن صالح شهاب ،أضواء على تاريخ اليمن البحري ،ص 134

201

)

العدد التذكاري ()2019

جملة البحوث والدراسات األثرية

المبحث الثالث  :النباتات التي يستخرج منها الصمغ وأيضا ً " المواد العطرية":
هناك العديد من النباتات واألشجار التي عرفت واشتهرت بإنتاج الصمغ الغربي وفيما يلي فكرة
موجزة عن بعض تلك األشجار.
الكافــور :
مما يجري مجرى الصموغ  ،الكافور  .و"الكافور من األرضين ما بعد واستع"  .وقال الدينوري " :
الكافور مقشر الطلعة "(.)19
البلسم :
هو نوع يعرف بالبشام  ،وهو صمغ شبيه بالمر  ،يطلق عليه المر الحضرمي  ،وهو ذو نسبة عالية
من الزيت  ،ذو طعم حامض يستخدمه الناس مضغا كاللبان ( .)20وقد يستخدم لتسويد الحناء بعد طحن
ورقه وخلطه بالحناء  ،وكان يخرج من غصنه بعد قطفه سائل أبيض وذلك صمغه(.)21
الضجاح :
الضجاج صمغ تسغل به النساء رؤوسهن  ،وهو صمغ أبيض تغسل به الثياب وكذلك يغسل به الناس
رؤوسهم  ،والضجاج كل شجرة تستم بها السباع(.)22
الضرو :
إحدى المواد الصمغية ذات الرائحة الزكية  .تنتج هذه المواد شجيرة تنمو بشكل واسع في جزيرة
العرب  ،ويسمى صمغها " الكم"(.)23
اللك :
هو أحد أنواع الصموغ  ،به تصبغ الجلود  ،وهو صمغ يعم العود كله حتى يغطيه  ،فيكون كالقرف ،
وهو يطبخ ويستخرج صبغه ويسمى بعرندلك(.)24
المقل  :المقل الصمغ الذي يسمى الكود وهو ذو لون أحمر طيب الرائحة(.)25
المبحث الرابع  :استخدامات الصمغ ومكانته عند الشعوب القديمة:
كان لمنتجات الصمغ العربي والمستخرج من أشجار عديدة  ،أهمية دينية واقتصادية لدى
الحضارات في الشرق األدنى  ،وأيضا في عالم البحر المتوسط (.)26
وفي هذا المبحث نشير إلى تلك الشعوب والحضارات بشيء من االختصار وعن أهمية منتجات
وأنواع الصمغ العربي لديها.
في الحضارة المصرية :
كان للبان والمـر في الحضارة المصرية أهمية بالغة  ،خاصة من الناحية الدينية  ،حيث كان يقدم
لآللهة بكميات كبيرة تقربا لها ( ،)27وكانت مصر تقوم باستيراد هذه المواد من الجزيرة العربية  ،حتى
أن االسكندرية أصبحت في يوم من األيام أحد مراكز تصنيع هذه المواد العطرية  ،واستمر هذا
االهتمام حتى عصر البطالمة(.)28
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في وادي الرافدين :
في هذه المنطقة كان للمواد العطرية المستخرجة من الصمغ أهمية بالغة ،حيث كان يستخدم في
الطقوس الدينية لديهم ،كما كانت تقدم كهدايا للملوك  ،وكان سكان جرها هم من يصدرون هذه المواد
لبالد الرافدين (.)29
عند اليهود :
اثبتت الكتابات الكالسيكية استخدام منتجات الصمغ من المواد العطرية لدى اليهود حيث كان يحرق
في أورشليم وفي معبد يهوذا  ،حيث كان هذا المعبد مخصص لحرق البخور ،وذكر أن استيراد اليهود
للبان كان عن طريق بالد سبأ(.)30
في بالد فارس :
احتل البخور العزلي عند الفرس مكانة عالية  ،حيث كان على قائمة الهدايا التي قدمها العرب لبعض
أكاسرة الفرس  ،وذُكر أن المواد العطرية العربية كانت تصل فارس قبل وصولها إلى مصر
وسوريا(.)31
في بالد اإلغريق :
استخدم اإلغريق اللبان والمر في طقوسهم الدينية  ،واستخدم في فترة من الفترات كقربانا لآللهة
واستخدم في المناسبات  ،ويقال أن االسكندر األكبر أو من أُحرق له البخور(.)32
في روما :
بدأ استخدام البخور في روما منذ القرن الثاني قبل الميالد  ،واستخدم في الطقوس الدينية وفيه
مراسيم الجنائز(.)33
في الجزيرة العربية:
استخدمت المواد العطرية في الجزيرة العربية منذ القدم  ،باعتبار هذه المنطقة المصدر األول إلنتاج
هذه المواد  ،وقد استخدمه العرب في الطقوس الدينية وخصصت بعض المعابد لحرق البخور عرفت
بالسود(.)34
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المبحث الخامس  :أبرز المناطق المنتجة للبان والمر والممواد العطرية:
هناك أنواع عديدة من المواد العضوية التي غالبا ما تستخرج من منتجات الصمغ العربي  ،ومن
أشجار متعددة متوفرة بشكل كبير في أنحاء متعددة من بالد اليمن(.)35
وكان من أشهر المناطق التي عرفت بتلك المواد العطرية بأنواعها المختلفة "المر – اللبان – البخور
 "..ظفار وتعتبر منطقة انتاج اللبان الرئيسية .
كذلك تالل حضرموت عرفت بإنتاجه  ،بينما وجد المر بكميات كبيرة في منطقة شبوة وكذلك الشحر
باإلضافة إلى جزيرة سقطرى(.)36
طرق نقل المواد العطرية :
كانت المواد العطرية من أهم الموارد االقتصادية لبالد اليمن  ،لذلك شكلت العديد من الطرق
التجارية البرية والبحرية لنقل وتصدير هذا المورد االقتصادي الهام ( ،)37وكان من أهم تلك الطرق
الطريق البري من ظفار إلى حضرموت التي تمر بأطراف الربع الخالي  .وورد أن اللبان كان ينقل
عن طريق البحر من ظفــار إلى قنا ثم ينقل برا بالجمال إلى شبوة(.)38
وهناك طريق آخر من مأرب إلى شبوة ومن شبوة إلى منطقة الجوف ،وال زال هذا الطريق يستخدم
إلى وقتنا الحاضر .
كما عرف طريق آخر يبدأ من بير علي  ،مرورا بوادي مفيعة  ،ووادي جردان  ،ومنه إلى أطراف
بيحان  ،ومنها إلى تمنع القديمة.
وطريق آخر من عدن إلى البيضاء فإلى وادي لجيان(.)39
وكان من أهم الموانئ البحرية التي أسهمت في نقل المواد العطرية اليمنية وتصديرها مدن
(المخا)( )40و (قنا) و (سقطرى) (.)41
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الخاتمـــــــــة
يتبين لنا من خالل هذا البحث المختصر قلة المصادر والمراجع التي عدنا إليها إليراد المادة
العلمية  ،وذلك يرجع إلى قلة ما كتب عن تاريخ العرب القديم من جميع النواحي السياسية واالقتصادية
واالجتماعية.
وقد حاولت في هذا البحث جمع أكبر قدر ممكن من المادة العلمية كي أستكمل جوانب
الموضوع باعتباره موضوع حضاري هام  ،وبحاجة إلى دراسة مستقبلية واسعة وجادة ليس في هذا
الموضوع فقط وإنما في جميع الجوانب الحضارية للعرب قديما.
وختاما أسأل هللا الفائدة للجميع ،،.
وباهلل التوفيق ،،،.
الباحث ،،،
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سيرة ومسيرة المغفورله بإذن هللا

األستاذ الدكتور /ممدوح درويش مصطفى يونس
استاذ اآلثار اليونانية والرومانية بقسم اآلثار بكلية اآلداب جامعة المنيا

محل الميالد :اآلسكندرية .
تاريخ الميالد .1952/6/3:
المؤهالت العلمية  -:ليسانس اداب قسم الحضارة اليونانية والرومانية –جامعة اآلسكندرية  ،عام
1974بتقدير جيد جدا.
 ماجستير فى اآلداب قسم الحضارة اليونانية والرومانية – جامعة اآلسكندرية  ،عام 1983مبتقدير ممتاز فى موضوع " الموانىء المصرية والنشاط التجارى فى عصر البطالمة "
 دكتوراة فى اآلداب –قسم الحضارة اليونانية والرومانية – جامعة اآلسكندرية  ،عام 1986ممرتبة الشرف اآلولى فى موضوع "األلعاب الرياضية عند اليونان ،دراسة اجتماعية فنية ".
المؤهالت العملية  -:آثرى مساعد بكلية اآلداب جامعة اآلسكندرية فى الفترة من يناير 1977م
حتى اغسطس .1984
 مدرس مساعد بكلية االداب جامعة المنيا فى قسم التاريخ تخصص تاريخ قديم (يونانى 1984الى اغسطس 1986م.
ورومانى )فى الفترة من
 مدرس تاريخ يونانى ورومانى بذات الكلية والقسم حتى عام 1993م مدرس بقسم اآلثار بكلية اآلداب – جامعة المنيا من 1993م حتى  2008م . استاذ مساعد االثار اليونانية والرومانية بذات القسم والكلية والجامعة من 2008م . استاذ اآلثار اليونانية والرومانية المتفرغ بذات القسم والكلية والجامعة من 2012م وحتى اآلن208
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الخبرات العملية :االشتراك فى حفائر كلية اآلداب – جامعة اآلسكندرية – فى الفترة من
1977حتى عام 1984م
تدريس معظم مقررات التاريخ واآلثار اليونانية والرومانية فى جامعة المنيا ومنتدبا فى معظم
الجامعات المصرية (.االسكندرية – دمنهور – طنطا – المنوفية – حلوان – بنى سويف
وغيرها )
اآلعارة فى الفترة من 1992م حتى 1994م الى ليبيا للعمل فى جامعة ناصر بزليتن وساهمت
فى انشاء قسما لآلثار بالجامعة .
اآلعارة فى الفترة من 1997م وحتى عام 2005م الى المملكة العربية السعودية  ،للعمل فى
كلية اآلداب بالرياض بالرئاسة العامة لتعليم البنات كاستاذ مساعد تاريخ قديم .
المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها :
تاريخ وحضارة اليونان – تاريخ وحضارة الرومان – الشرق االدنى فى العصر الهللينيستى –
تاريخ العرب القديم –تاريخ مصر اليونانية والرومانية –مدخل لالثار والمتاحف – اثار العالم
العربى فى العصرين اليونانى الرومانى – عمارة يونانية ورومانية – نصوص يونانية
والتينية .
المشاركة فى الجمعيات العلمية :
عضو فى اتحاد المؤرخين العرب .
عضو فى الجمعية التاريخية المصرية .
عضو فى اتحاد اآلثريين العرب .
عضو فى الجمعية اآلثرية باالسكندرية .
المؤلفات العلمية :
التاريخ الرومانى " من اقدم العصورحتى بداية العصر االمبراطورى " مكتبة الرشد –
الرياض 2004م .
معالم تاريخ وحضارة اليونان  .مكتبة الرشد – الرياض 2004م .
مالمح علم اآلثار وفن المتاحف  ،مكتبة الرشد – الرياض 2008-م .
تاريخ اليونان والرومان – مكتبة الرشد – الرياض – 2009م .
حضارة اليونان القديمة – االسكندرية – 2007م
مدخل للتاريخ اليونانى والرومانى –كتاب جامعى – 2007م
تاريخ مصر فى العصرين اليونانى والرومانى – كتاب جامعى – 2009م .
فن التنقيب عن االثار –كتاب جامعى – 2008م .
فن المتاحف – كتاب جامعى – االسكندرية – 2009م .
فنون هلينيستية – كتاب جامعى – االسكندرية – 2010م .
اساطير اليونان – كتاب جامعى – االسكندرية 2011م .
االنتاج العلمى :
الحرف والصناعات فى اقليم المنيا فى العصر البطلمى من خالل مناظر مقبرة بيتوزيريس .
تتويج الملوك البطالمة من خالل مناظر معبد كوم امبو .
التاثيرات الفنيقية على الحضارة اليونانية .
دراسة تحليلية لمقبرة مكتشفة بمنطقة كينجى مريوط .
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طرز السفن الرومانية .
طرق الدفن فى العصر البطلمى .
ايزيس وسيرابيس فى اسبانيا .
الهوية السياسية لمصر خالل العصر البطلمى .
التاثيرات الهللينيستية على فنون الجزيرة العربية .
المشاركة فى المؤتمرات :
مؤتمر اتحاد المؤرخين العرب عام 2007م بالقاهرة .
مؤتمر العلوم االنسانية وقصايا البيئة ابريل 2008م كلية االداب جامعة االسكندرية .
مؤتمر االتحاد العام لالثريين العرب الدورة الثانية عشر (دراسات فى اثار الوطن العربى
نوفمبر 2009م .
المؤتمر الثالث عشر التحاد االثريين العرب بالجماهيرية العربية الليبية اكتوبر 2010م .
المؤتمر الرابع عشر التحاد االثريين العرب بجامعة الدول العربية بالقاهرة اكتوبر 2011م .
المؤتمر الخامس عشر التحاد اآلثريين العرب باللملكة المغربية 2012م .
مؤتمر جامعة المنيا السنوى مارس 2013م .
مؤتمر الثقافات العالمية ببرشلونة باسبانيا اكتوبر 2012م .
المؤتمر السادس عشر التحاد االثريين العرب بشرم الشيخ نوفمبر 2013م .
المؤتمر السابع عشر التحاد االثريين العرب بالشيخ زويد نوفمبر 2014م .
مؤتمر جامعة المنيا – الهوية السياسية – ابريل 2015م .
المؤتمر التاسع عشر التحاد االثريين العرب بالمنصورة نوفمبر 2016م .
النشاط االكاديمى :
المشاركة فى حفائر جامعة االسكندرية فى منطقة ماريا .
تنظيم الرحالت العلمية لزيارة اثار مصر لطالب اثار جامعة االسكندرية .
االعداد الجراء حفائر بمنطقة تونة الجبل بالمنيا .
تاسيس قسما لالثار بكلية االداب جامعة ناصر بزليتن بليبيا ووضع الالئحة الدراسية .
االشتراك فى تاسيس قسم االثار بكلية االداب جامعة المنيا ووضع اللئحة الدراسية .
االشتراك فى ندوات قسم االثار بجامعة الملك سعود اثناء اعارتى للملكة العربية السعودية .
االشتراك فى السيمنار االسبوعى لقسم التاريخ بكلية االداب للبنات بالرياض .
رئاسة كنتروالت امتحانات كلية االداب جامعة المنيا .
عضو فى لجان مختلفة بكلية االداب جامعة المنيا – لجنة شئون الطالب – لجنة المعامل لجنة
البيئة .
المشاركة فى مشروع الجودة بكلية االداب جامعة المنيا .
الدراسات العليا :
االشراف على طالب على طالب الدراسات العليا فى مرحلتى الماجستير والدكتوراة
واالشتراك فى لجان المناقشات كاالتى :
اوال  :فى المملكة العربية السعودية :
طالبات التاريخ القديم فى كلية االداب للبنات بالرياض كاالتى :
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" عالقات سوريا السياسية والتجارية بشبه الجزيرة العربية فى العصر الهللينيستى " – لطيفة
المزيغل .
تدخل روما السياسى والعسكرى فى شبه الجزيرة العربية  .حصة الهذال .
مكة ويثرب فى العصور القديمة – فريدة .
تاريخ وحضارة اليونان والرومان عند بعض المؤرخين العرب " هند العبيد .
مجتمع قبائل الصفا كما تعكسه النصوص (مناقشا )
الملكات العربيات قبل االسالم (مناقشا ).
ثانيا  :فى مصر :
الفسيفساء البيزنطية فىى اقليم قورينى  2012اداب االسكندرية مناقشا .
النقل وشبكة الطرق فى مصر فى العصر البطلمى دراسة اثرية –حضارية طنطا مناقشا .
الفرقة الرومانية منذ بداية الحروب البونيقية حتى نهاية الحرب المقدونية الرابعة  2011اداب
قنا مناقشا .
معابد المنيا فى عهد نيرون (دكتوراة مشرفا )
المنشات المعمارية باسيا الصغرى فى العصرين اليونانى والرومانى (دكتوراة مشرفا ) .
صورة مصر والمصريين عند هيرودوت واسترابون (دكتوراة اداب جلوان مناقشا)2015
دراسة اثرية لمنطقة اباميا بسوريا خالل العصرين اليونانى والرومانى (دكتوراة اداب عين
شمس مناقشا ).
المنحوتات الجنائزية فى العصر الرومانى فى تدمر (دكتوراة اداب االسكندرية مناقشا
)2012
دراسة فنون مدينة الحضر فى العراق القديم (دكتوراة فنون جميلة حلوان مناقشا ).
الشواهد االثرية لثالوث طيبة فى الصحراء الغربية خالل العصرين اليونانى والرومانى
(دكتوراة اداب االسكندرية مناقشا ).
التصاوير الرجالية على اللوحات الجدارية فى الفن القبطى (ماجستير سياحة المنيا مناقشا )
التصاوير النسائية على اللوحات الجدارية فى الفن القبطى (ماجستير سياحة المنيا مناقشا ).
مجتمع المغرب تحت االحتالل الرومانى 225-27م (ماجستير دراسات افريقية جامعة القاهرة
مناقشا )
تصوير المشاهد التمثيلية فى الفن األرخى والكالسيكى ماجسنير اداب طنطا .
مناظر تتويج البطالمة على جدران المعابد البطلمية سياحة المنيا .
تصوير االشخاص فى الرسوم الجدارية فى العصر البيزنطى دراسة مقارنة (دكتوراة اداب
االسكندرية مناقشا )2014.
شرعية االباطرؤة الرومان فى حكم روما (27ق.م – 284م )(ماجستير اداب المنيا مناقشا
)2013.
الفنون فى مصر فى العصر البيزنطى المبكر (ماجستير سياحة االسماعيلية مناقشا )2013.
روما ونوميديا من الحرب البونية الثانية وحتى بداية عهد كاليجوال (ماجستير دراسات افريقية
القاهرة ).مناقشا 2014
المملكة المقدونية من التأسيس حتى عام 336ق.م (ماجستير اداب حلوان مناقشا )2014.
سيطرة روما على شرق البحر المتوسط (ماجستير اداب حلوان مناقشا )2014.
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 تصوير الهة الضوء على الفن اليونانى (ماجستير اداب طنطا مناقشا ). المعبود خنوم فى مصر فى العصرين اليونانى والرومانى (ماجستير اداب االسكندرية مناقشا)2014 .
 التصوير الجدارى الجنازى فى مصر البطلمية الرومانية (ماجستير اداب طنطا مناقشا)2015.
 تصوير القصص الدينى على مقابر البجوات (ماجستير سياحة المنيا مشرفا )2015. الصليب فى الفنون القبطية (ماجستير اداب االسكندرية مناقشا ). تصوير نيلوس اله النيل (ماجستير اداب االسكندرية مناقشا) الحياة الدينية واالقتصادية فى واحتى الداخلة والخارجة فى العصرين اليونانى والرومانى(ماجستير سياحة المنيا مشرفا )
 المشغوالت المعدنية فى مقدونيا (ماجستير اداب االسكندرية مناقشا ). الحمامات اليونانية والرومانية فى اقليم قوريناى بليبيا (ماجستير اداب االسكندرية مناقشا)2016.
 تصوير القوارب والسفن فى الفن الرومانى (ماجستير اداب كفر الشيخ مناقشا العمارة الجنائزية بواحتى الخارجة والداخلة خالل العصر الرومانى (ماجستير اداب المنيامشرفا ).
 الشواهد األثرية لثالوث طيبة فى الصحراء الغربية خالل العصرين اليونانى والرومانىدكتوراة اداب االسكندرية
 االوضاع المعيشية للمصريين فى اقليم ارسينوى خالل العصرين البطلمى والرومانى(دكتوراة اداب المنيا مناقشا )2016.
 تصوير كرسى العرش فى الفن اليونانى خالل العصرين االرخى والكالسيكى (ماجستير اداباالسكندرية مناقشا )2016.
 رمزية اللون فى الفن القبطى (ماجستير سياحة المنيا)2016.مشرفا وظائف المرآة فى العصرين البطلمى والرومانى (ماجستير سياحة المنيا مشرفا )2016. العمارة فى مستوطنتى نفيرتس وليمنياس باقليم قورينة (ماجستير اداب االسكندريةمناقش)2017.
 المخلوقات ذات الروؤس المتعددة فى الفن اليونانى (ماجستير اداب كفر الشيخ مناقشا )2017. تصوير المناظر االسطورية على لوحات الفسيفساء الرومانية فى زوجما باسيا الصغرى(ماجستير اداب االسكندرية مناقشا )2017.
 العناصر الكالسيكية فى العمارة باالردن فى العصرين اليونانى والرومانى "دراسة اثريةوتاريخية لمدن عمان –جرش –البتراء " (ماجستير اداب دمنهور ) 2017.
 الصراعات الداخلية فى روما فى عهد األسرة اليوليو كالودية ماجستير دمياط  2017مناقشا دراسة لبعض قطع العملة اليونانية والرومانية المكتشفة فى واحتى الخارجة والداخلة ادابالمنيا مشرفا .2017
 األعمال المعمارية ألباطرة األسرة الجوليو كالودية فى مصر 68-27م ماجستير اداب المنيا.2017مشرفا
 قنوات المياه الرومانية (االكواداكتا) فى شمال افريقيا خالل العصر الرومانى ماجستير ادابالمنيا 2017م مشرفا
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 تماثيل التراكوتا فى الفن األتروسكى من العصر األرخى وحتى الهللينيستى اداب االسكندريةماجستير .2017مناقشا .
 اكوريس ماجستير سياحة وفنادق المنيا مشرفا . 2017التماثيل المعدنية فى اقليم تراقيا ماجستير اداب االسكندرية مناقشا 2018م تصوير األباطرة الرومان على معبدى إبزيس بدندرة ودير شلويط ماجستير المنيا.2018مشرفا
عبادة الثعبان فى الفن اليونانى ماجستير المنيا  2018مشرفاالعالقات الرومانية القرطاجية النوميدية 105-264ق.م ماجستير دمياط  2018مناقشا .أثر الثالوث السكندرى فى الحياة البحرية فى العصرين اليونانى والرومانى ماجستير اثارالقاهرة مناقشا .2018
المكتبات الهللينيستية فى مصر دكتوراة سياحة المنصورة  2018مناقشا . السمات الفنية للتوابيت الخشبية ذات الهيئة األدمية فى العصر الرومانى اداب المنيا دكتوراةمشرفا 2018
 الحاشية الملكية فى مصر فى عصر البطالمة اداب بنها دكتوراة مناقشا 2018- النظام المالى فى المغرب دكتوراة الدراسات االفريقية  2018مناقشا . المؤثرات األجنبية فى منحوتات مدينة الحضر اداب االسكندرية دكتوراة 2018م مناقشا. السيد المسيح فى الفن البيزنطى سياحة االسماعلية دكتوراة مناقشا 2018م. الموضوعات المصورة على المرايا االتروسكية اداب عين شمس مناقشا 2018م. اقواس النصر الرومانية فى واليات شمال افريقيا دكتوراة اداب المنيا مشرفا 2018م . اوانى اعداد الطعام والمائدة من خالل االكتشافات الحديثة فى هيراكليون واالسكندرية دكتوراة2018م اداب االسكندرية .
 تصوير المعبود حورس على جدران المعابد المصرية خالل العصرين اليونانى والرومانى ادابالمنيا مناقشا .
 األبواب والنوافذ الوهمية بمقابر العصرين اليونانى والرومانى بمصر اثار الفيوم ماجستيرمناقشا .
 قرية نيلوبوليس بالفيوم خالل العصر الرومانى اداب االسماعلية دكتوراة مناقشا 2019م. تحويل المبانى المصرية القديمة الى مبان مسيحية فى العصر الرومانى سياحة المنيا ماجستيرمناقشا 2019م .
 اسوان وحدود مصر الجنوبية فى العصرين البطلمى والرومانى اداب اسوان مناقشا 2019م . زخرفة أطر لوحات الفسيفساء الرومانية فى شمال افريقيا ماجستير اداب االسكندرية مناقشا2019م .
 تصوير نيكى فى الفن اليونانى خالل العصرين االرخى والكالسيكى اداب االسكندرية مناقشا2019م .
 التأثيرات الفنية الهلينيستية والرومانية على فن الجزيرة العربية اداب المنيا ماجستير مشرفا2019م .
 تصوير األلهة فى مقابر الواحات الغربية فى العصرين اليونانى والرومانى (الفرافرة –البحرية–سيوة ) سياحة المنصورة مناقشا 2019م .
 مشاهد الزراعة فى مصر فى العصرين اليونانى والرومانى ماجستير اداب عين شمس 2019ممناقشا .
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جملة البحوث والدراسات األثرية

 الكهنة والكاهنات فى الفن الرومانى دراسة اثرية اداب دمنهور ماجستير مشرفا 2019م . االحوال الحضارية للقبائل الليبية فى المدن الثالث خالل العصر الرومانى دكتوراة اداباالسماعلية مناقشا .
 االسلحة المقدونية البرية فى مطلع الغصر الهللينيستى ماجستير اداب االسكندرية مناقشا 2019م.
 النقوش والكتابات على الرخام والخشب والفخار والمخطوطات بمدينة ابو مينا ودير باويطماجستير اداب كفر الشيخ 2019م
 التأثيرات الخارجية على عمارة مدينة دوجا بتونس خالل العصر الرومانى دكتوراة اداباالسكندرية مناقشا 2020م .
 تصوير الحياة العسكرية فى غرب البحر المتوسط فى الفن الرومانى منذ عام  27ق.م حتى نهايةعصر تراجان معهد بحر متوسط اداب االسكندرية مناقشا 2020م .
 المسارح فى شمال افريقيا خالل العصرين اليونانى والرومانى دكتوراة اداب المنيا 2020ممشرفا .
 اسكليبيوس فى االسكندرية البطلمية ماجستير مناقشا اداب دمياظ 2020م مقابر الورديان بين الدراسة االثرية وضرورة الصيانة دكتوراة مناقشا اداب دمنهور 2020م . المبانى الترفيهية فى المدن السليوقية خالل العصرين اليونانى والرومانى ماجستير اداب المنيامشرفا 2020/7/18م
 مناظر الصيد فى مصر خالل العصرين اليونانى والرومانى اداب المنيا مناقشا 2020/8م . النخيل فى مصر الرومانية دراسة تاريخية فى ضوء الوثائق البردية دكتوراة اداب دمياط /82020م مناقشا .
 االوانى الفخارية اليونانية على شكل حيوانات ماجستير كفر الشيخ 2020 /9م مناقشا . تصوير الصناعات والحرف فى مصر خالل العصر البطلمى دكتوراة كفر الشيخ مناقشا 2020/9م.
 واردات مصر التجارية فى العصر البطلمى دكتوراة دمياط 2020 /10م مناقشا . غطاء الوجه والرأس للمرأة فى الفنين اليونانى والرومانى ماجستير اداب عين شمس مناقشا /282020/10م .
 -المالبس النسائية الرومانية فى مصر وليبيا فى العصر االمبراطورى ماجستير دراسات افريقيةمناقشا 2020/9/22م .
 رهبنة النساء فى مصر حتى القرن السابع الميالدى معهد الدراسات القبطية اداب االسكندريةماجستير مناقشا 2020 /10 /31م.
 طرز المقابر فى الواحات الثالث سيوة والعرج والبحرين دكتوراة اداب االسكندرية مناقشا /10/152020م .
 الساللم فى معابد مصر العليا خالل العصرين اليونانى والرومانى سياحةالمنيا مناقشا ماجستير /172020 /11م .
 مدينة األمهدة فى العصر الرومانى "دراسة اثرية" اداب عين شمس  2020/11/11مناقشا دكتوراة تصوير الراقصات فى الفن اليونانى والهلينيستى من القرن الخامس حتى االول قبل الميالد ماجستيراداب دمنهور مناقشا 2020/11 /22م .
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Quelques exemples de l’expression « celui dont l’action ne connaît pas
l’échec »

Prof .DR/ Wagdy Ramadan
L’Égyptien ancien refusait l’idée de défaillance, c’est pourquoi, nous trouvons la
formule « celui dont l’action ne connaît pas l’échec » i dans les textes. Notre
attention s’est portée ici sur cette formule. On la trouve sur les papyrus, les stèles,
et dans les textes religieux. Dans cette optique, examinons la formule précédente,
familière à chaque personne. Par ailleurs, elle est utilisée à propos d’une divinité ii .
Pour l’instant, arrêtons- nous sur onze documents dont le plus ancien date du
Nouvel Empire, et plus particulièrement les textes datant de l’ époque ramesside,
pour justifier notre point de vue

1- Stèle de Ramsès II, prov. Athribis
- A . ROWE, « Short report on excavations of the Institute of
Archaeology, Liverpool at Athribis », dans ASAE 38,
1938,p.525, pl. 98.
- K.A.KITCHEN, Ramesside Inscriptions, Historical and
Biographical II, Oxford, 1969, p. 306-7.
- P.VERNUS, Atribis,textes et documents relatifs à la géographie,
aux cultes, et à l’histoire d’une ville du Delta Égyptien à
l’époque pharaonique, BdE,
74, 1978 , p. 37, n. c.

Ddt m rA.f xpr nn whn zp
« Tout ce qui sort de sa bouche se réalise, celui dont l’action
ne connaît pas l’échec ».
2- Stèle de Ramsès II à Beth-Chan , l’an 18 .
- K. A. KITCHEN, op. cit . , p. 151,5 .
-A. ROWE, Topography History of Beth- Shan , 1930, pl 46.
- PM VII, p. 379 .
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n why n zxr .f ii n aS n.f
Ç Celui dont son conseil ne connaît pas l’échec iii , et il vient vers celui qui
l’invoque »

3- Stèle de Tamy, prov. Pi-Ramsès .
- J. YOYOTTE, « Les stèles de Ramsès II à Tanis », dans Kêmi 10, 1949 , p.
60 - 74 .
- K. A. Kitchen, RI II , p. 289,9 .
- PM IV , p. 21 (196) .

n why n.f
« Il n’a pas connu l’échec »

4- Temple de Mout à Karnak
- KITCHEN, op . cit. , p; 596, 14-15.

n AhAy n.f
« Il n’a pas connu l’ échec »

5- Stèle de Ramsès II, prov. Giza
- CH.ZIVIE, Giza au deuxième millénaire, BdE 70 , 1976, p. 149, l. 6-7 .
- KITCHEN, RI II, p. 337,9 .

n why n.f hb n.f tAw nbw
« Il n’a pas connu l’ échec (quand) il a parcouru tous les Pays »iv

6- Stèle de Ramsès II, prov. Assouan
- LD III, pl . 175(9)
- J. DE MORGAN, Catalogue des monuments et inscriptions de
l’Égypte antique : Kom
2
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Ombo I, Vienne, 1895, p. 6.
- KITCHEN , RI II, p. 354,4 .

bw hAw i Ddt.f nb
Ç Toute ce qu’il dit, ne connaît pas l’échec » v
7- Le temple de Beit el - wali,règne de Ramsès II .
- G. ROEDER, Der Felsentemple von Bet el - Wali, Le Caire,1938,
pl. 15-21.
- Ed. WENTE, The Beit el -Wali temple of Ramesses II, Chicago,
1967, p. 15.
- PM VII, p. 23-4 (8-9) .

whi ib n tA xArw
« Celui qui ne manque pas de courage vi dans la terre de Kharou » .

8- Le temple de Karnak, Salle hypostyle, paroi ouest.

- KITCHEN, RI II, p. 165,11.
- PM II , p. 47-49 (1)

nn whi n.f zpd-Hr m kAt.f
« Celui qui ne connaît pas l’ échec, l’intelligent dans son travail » vii
9- Papyrus de Pinedjem en hièratique, XXI e dyn., prov.
Cachette de Deir el - Bahari.
- G. Daressy, « Le décret d’Amon en faveur du grand prêtre
Pinozem » dans RT 32, 1910,p. 179.
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nn whA zpA SAa n.f zbty n biA n pt nty Hr mw.f
« Sepa celui qui ne connaît pas l’échec quand il a débuté ( ou commencé)
l’enceinte de fer qui est sur son eau »
Le texte de ce papyrus nous apprend que Sepa vient vers qui l’ appelle, donnant la
joie et l’ allégresse à qui proclame son nom. Il accorde la durée des années à celui
qui est son favori, protecteur bienfaisant qui le met dans son cœur. viii

10- Stèle de Pi (Ankh)y, prov. Gebel Barkal (Napata), XXVe
dyn. , au Musée du Caire JE 48862, Salle R. 30 E.
- N. GRIMAL, La stèle triomphale de Piankhy, MIFAO 105, Le
Caire, 1981,p. 128.

- A. SPALINGER, « The Piye Pi(Ankh)y Stela », dans RdE 31,
1979 , p . 74
- PM VII , p . 217 .

n whi n.f zp .i
« Il ( le dieu) a fait que mon action ne connaît pas l’ échec »

11- Papyrus de Nesmin, III e siècle av. J.C. , Brit. Mus. , n°
10208

- F. HAIKAL, Two hieratic funerary Papyri of Nesmin, dans BÆ
14, Bruxelles, 1972, p. 17, n° 28
- J. CL. GOYON, « Le cérémonial pour faire sortir Sokaris
(papyrus Louvre I. 3079) » dans RdE 20, 1969, p. 63.

iwty whA zp.f
Ç Celui dont l’action ne connaît pas l’échec »
4
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Conclusion

On remarquera que le texte renfermant cette expression pour toujours realiser,
espère-t-on, le bonheur des êtres, sans parler de la philosophie exprimée, qui est
d’une grande hauteur de pensée. Evidemment, cette expression entre aussi dans la
composition de certains titres de roi (doc. 1-8,10), dignitaire, noble, ou prêtre (doc.
9,11).
Pour la formule précédente, on trouve plusieurs variantes :

1- n whi zp.f (doc.11)
2- n whi. n.f zp.i ( doc. 10)
3 - nn whn zp (doc.1)
4 - n whn zxr.f ( doc. 2)
5 - n whi n.f (doc. 3,5,8 )
6 - bw whi iDdt.f nb ( doc.6)
7 - (n) whi ib n tA xArw ( doc. 7)
8 - nn whi + une divinité (doc.9)

On notera également que cette formule est portée par des divinités ( doc. 9,10);
D’autre part, la plupart des formules précédentes, est attribuée au roi Ramsès II
combattant, qui conquiert sans faillir tous les pays étrangers ( doc; 1-9), de même
pour le roi Piankhy ( doc; 10). Enfin, le prêtre Nesmin a porté cette formule (doc.
11).
Le document( 10) fait allusion à la fonction du dieu Sepa, qui réside à Pe- Hapy,
par lequel la crue du Nil jaillit à Héliopolis.x De plus, on est amené à la question
de relation possible entre l’ expression précédente et les guerres du roi Ramsès II,
contre les pays étrangers. A mon avis, on peut préciser cet aspect. Reste à voir, le
sens et la graphie du verbe: whi, whn; ce verbe sert à donner le sens de « faillir,
échapper » .xi On peut mettre un
lien entre le mot «whn È et le sens fréquent dans la langue arabe « el -wahan »,
c’est-à-dire « la faiblesse ». En ce qui concerne la graphie de ce mot, il est écrit par
la syllabe Ç wh È ( doc; 5,7,10) et Ç whA,whn È ( doc. 1-4,9,11) .
5
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i

Sur le sens de Ç zp È, voir MEEKS, Alex I, p. 95, 77. 0993, en copte OYI E, cf. Wb, I , p .339,14.

ii

P. VERNUS, Athribis, P. 37, n. C . Sur les graphies différentes de ce mot, voir Wb I , p. 339, 1-14
Lire : whi, voir Wb I , p. 339, 4.

iii

iv

Lire: hbi , « enfoncer avec les pieds, piétiner » ,cf. MEEKS, Alex. III , p. 178 ,
79. 01823 .

v

Le mot whi a aussi le sens de « rater, faillir »,voir SPALINGER, RdE 31, 1979, p.
74, n. 26.

vi

Sur cette expression , voir MEEKS, Alex. III, p. 73, n° 79. 0728 .

vii

Pour zpd-Hr ,voir CH . ZIVIE, Giza, p. 188, l.7.

viii

ix

R. WAGDY, Le dieu Sepa dans la religion égyptienne, Thèse ( inédite), Le Caire, 1994, p. 151 (doc.161 a).

Le mot zp désigne parfoisn l’action ou l’entreprise du roi, voir VERNUS, op.
cit, p. 73, n. c ; SCHOTT, Göttingen Nachr; 1961, p. 143, n° 6.

x

Sur la stèle de Djedatoumoufankh, prov. d’Héliopolis, XXVI e dyn. , cette
divinité a porté le

titre de l’ eau nouvelle, voir CORTEGGIANI, hommages Sauneron I , p. 133-4, l.
4; p. 122, n. k .
xi
Sur whi-ib « manque de courage, defaillir » ,voir MEEKS, Alex. III, p. 73, n°
79. 0728. Mais Faulkner, CD, p. 65, donne « miss of arrows » .
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