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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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اٌّٛلغ اٌعغشافٌٍ ٟؼاٌُ اٌغفٍ( ٟوٛس  /ؼ١عاي) ٔٚظاِٗ ف ٟاٌفىش اٌؼشال ٟاٌمذُ٠
ِٓ خالي اٌّصادس إٌص١ح
د.دٕ٠ا إتشا٘ ُ١عٍّ١اْ
ِذسط آشاس ِصش ٚاٌششق األدٔ ٝاٌمذُ٠
ِمذِح
ُْ  َٛ٧ ٌٖ٣ث٬ك ٓب ث ٖ٤اُٜ٘و ٖ٣اٛزٔبٓب ً ثبُؾ٤بح ا٥فو ٟثبُٔوبهٗخ ٓغ أُظو ٖ٤٣اُولٓبء ،ػِ ٠اُوؿْ
ٖٓ ٝعٞك اُؼل٣ل ٖٓ أُظبكه أُقزِلخ ٝاُٞك٤وح ػٖ ٓلب ْ٤ٛاُؼبُْ اَُلِ ٢ك ٢ث٬ك ٓب ث ٖ٤اُٜ٘وٖ٣
اُولٔ٣خ ٝػبكاد اُلكٖ ٝأُٞدٌُٝ .ضوح ٛن ٙأُظبكه  ٌٖٔ٣اُو ٍٞإٔ ٓؼزولاد ث٬ك ٓب ث ٖ٤اُٜ٘وٖ٣
رـ٤ود ػِٓ ٠و اُؼظٞه ػِ ٠اُظؼ٤ل ا٩هِٝ .٢ٔ٤ثوؿْ افز٬ف ٗظوح أ َٛث٬ك اُٜ٘وُِ ٖ٣ؼبُْ ا٥فو
ػٖ رِي ٖٓ ٓظو اُولٔ٣خ  ،إ ٫إٔ اُضوبكز ٖ٤رشبهًزب ثؼغ ا٧كٌبه كٔ٤ب ٣زؼِن ثبُؾ٤بح ا٧فو ٟفبطخ
ٓب اهرجؾ ثٔل ّٜٞاٍزٔواه٣خ اُؾ٤بح ا٧فو ١ثؼل أُٞدٓٝ ،ل ّٜٞهؽِخ أُٞد إُ ٠اُؼبُْ اَُلِٖٓٝ ،٢
ػوٝهح رٞك٤و اُطؼبّ ُِٔزٞكٝ ،٢أف٤وا كٝه أُؼجٞكاد اُز ٢رؾٔ ٢اُ٘ظبّ اٌُ .٢ٗٞؿ٤و إٔ ًَ صوبكخ
ٓزٔ٤يح كٓ ٢لبٜٔ٤ٛب ُِؼبُْ اَُلِٗ ٢لَ ٌَُٝ ٚصوبكخ فظبئض ٓقزِلخ ك ٢ا٧كٌبه أُشزوًخ ثٜٔ٘٤ب.
ُٝؼَ ٖٓ ث ٖ٤أ ْٛأُظبكه اُ٘ظ٤خ ٖٓ ث٬ك ٓب ث ٖ٤اُٜ٘و ٖ٣اُغل٣وح ثبٛ٫زٔبّ اُز ٢رزؼِن ثٔلب ْ٤ٛاُؼبُْ
اَُلِٓ ٢ب اهرجؾ ثٔب ٗ -1 : ٢ِ٣ي ٍٝإٗبٗب إُ ٠اُؼبُْ اَُلِٓٝ ٢ب ٣وبثِٜب ك ٢اً٧ل٣خ ٛجٞؽ ػشبه إُ٠
اُؼبُْ اَُلِ ،٢اٍطٞهح ٗوعبٍ ٝإ٣وشٌ٤غبٍ ،اٍطٞهح أٝه ٝ ،ٞٔٗٝاٍطٞهح عِغبٓش ٝإٌٗ٤لٝ ٝاُؼبُْ
اَُلِٞ٣ٝ )1( .٢عل اُؼل٣ل ٖٓ أُظبكه ا٧كث٤خ اُز ٢رزؼِن ثبُؼبُْ اَُلِ ٢رٌبك رٌٓ ٕٞقزِلخ ػٖ
ثؼؼٜب اُجؼغ ٌُٖٝ ،كٓ ٢غِٜٔب  ٌٖٔ٣اُزؼٔٝ ،ْ٤إ اػزجود ِٓؾٔخ عِغبٓش ٖٓ أ ْٛأُظبكه
()2
اُ٘ظ٤خ اُز ٢رظق رظٞه اُؼبُْ اَُلِ ٢ك ٢اُلٌو اُؼواه ٢اُول.ْ٣
ٝػِ ٠ؿواه رظٞه أُظو ٖ٤٣اُولٓبء ،رظٞه ٗظٞص ث٬ك ٓب ث ٖ٤اُٜ٘و ٖ٣أُؼجٞكاد أ ٝاُجشو اُنٖ٣
٘٣يُ ٕٞإُ ٠اُؼبُْ اَُلِ ٢ك ٢هؽِخ ٓب ثؼل أُٞدًٝ .بٕ اُلوم  ٞٛإٔ اُوؽِخ ثبَُ٘جخ ُِٔظوً ٖ٤٣بٗذ
ثلا٣خ ُؾ٤بح أثل٣خ عل٣لح ُ٪رؾبك ٓغ هع ك ٢أَُبء ٌُٖٝ ،ثبَُ٘جخ ُِؼواه ٖ٤٤اُولٓبء ك ٢ث٬ك ٓب ثٖ٤
اُٜ٘وً ٖ٣بٗذ اُوؽِخ هؽِخ ماد ارغبٝ ٙاؽل إُ ٠اُؼبُْ اَُلِ٣ ٫ ٢زٌٖٔ أُٞر ٖٓ ٠اُؼٞكح ٜٓ٘ب ٓوح
أفو٘ٛ ٌُٖٝ 3 .ٟبى ػلك هِٓ ٖٓ َ٤ؼجٞكاد اُؼوام اُول ْ٣فبُلٞا ٛنح اُوبػلح أ ١هبٓٞا ثبُلؼَ ثبُ٘يٍٝ
إُ ٠اُؼبُْ اَُلِ ٌُْٜ٘ٝ ٢رٌٔ٘ٞا ٖٓ اُؼٞكح ٓوح فبطخ إِٗ َ٤ِ٘ٗ ،َ٤ىٝعزٝ ،ٚإٗبٗب اُن ٖ٣مٛجٞا ؽٞػ٤زًب
إُ ٠اُؼبُْ اَُلِٗ 4.٢ظوا ً  ٕ٧أُٞرٝ ٠ؽل ْٛ ْٛاُنَ٣ ٖ٣زط٤ؼ ٕٞاُ٘ي ٍٝإُ ٠اُؼبُْ اَُلِ ،٢كئٕ ا٫ ُٚ٩
َ٣زط٤غ اُ٘ي ٖٓ ٍٝك ٕٝإٔ ٞٔ٣د (ػٍِ ٠ج َ٤أُضبٍ ٗي ٍٝإٗبٗب إُ ٠اُؼبُْ اَُلِٝ 5 .)٢ثشٌَ ػبّ
ًبٗذ ٛن ٙاُوؽِخ شل٣لح اُقطٞهحًٝ ،بٕ  ٫ثُلَّ ْ
ة .ػ٘ل ًَ ثبة ؽبهً
إٔ ر ْؼجو إٗبٗب فُٜ٬ب ٍجؼخ أثٞا ِ
6
اُجٞاثخ.
ًٝبٕ أَُبػ كوؾ ُِٔٞر ٠ثبُلف٘ٓٝ ٍٞغ أ ١شقض ٖٓ أُـبكهحُ .نُي اػطود إٗبٗب ُقِغ أُ٬ثٌ ٝ
اُؾِ ٖٓ ٢أعَ أُوٝه ٖٓ ًَ ثبةٝ .كِٓ ٢ؾٔخ عِغبٓشً ،بٕ عِغبٓش ٣ؼجو ٜٗو ،اُنٌٖٔ٣ ٫ ١
7
ػجٞهٓ ٙوح أفوٝ ،ٟاُن ١رطِت َٓبػلح ٖٓ هعَ أُوًت أٝه ٍ٘بث.٢
ٝثئػزجبه أَُبء ؽٌوا ً ػِ ٠أُؼجٞكاد اُزَ٣ ٫ ٢زط٤غ أُٞر ٠اُلف ٍٞإُٜ٤ب ،كئٜٗب ًبٗذ ػٌٌ اُؼبُْ
اَُلِ ٖٓٝ .٢اُٞاػؼ إٔ ٖٓ ٌٍبٕ ث٬ك ٓب ث ٖ٤اُٜ٘و ٖ٣هل ٓ٤يٝا ث ٖ٤ػبُْ أَُبء ٝاُؼبُْ اَُلِ،8٢
كبَُٔبء ًبٗذ كوؾ ٛلكب ً ،ثٔ٘٤ب اُؼبُْ اَُلًِ ٢بٕ ُِٔٞرٝ 9.٠ػٌَذ أٍطٞهح ٗوعبٍ  ٝإ٣وشٌ٤غبٍ
1
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ٍ ُْ٬روثؾ ٓب ث ٖ٤اُؼبُْ اَُلِٝ ٢أَُبءًٔ .10ب إٔ آَُٞو ٖ٤٣هل ٓ٤يٝا ثٞػٞػ ثٌِٔٓ ٖ٤خ أُٞر٠
11
ٌِٔٓٝخ ا٧ؽ٤بء.
ٝػِ ٠اُوؿْ ٖٓ إٔ اُ٘ظٞص ٝأُظبكه آَُٞو٣خ  ٫رولّ إعبثخ ٓجبشوح ػِ ٠اُغبٗت اُغـواك٢
ُِؼبُْ اَُلِ ، ٢كئٕ أُلب ْ٤ٛاُؼبٓخ أُزؼِوخ ثٔٞهؼ ٚاُغـواكٞٓ( ٢ػٞع اُجؾش) ِٓؾٞظخ.
َ٣زٜلف ٛنا اُجؾش عٞاٗت ٖٓ اُلٌو اُؼواه ٢اُولٝ ْ٣رظٞه ٙػٖ أُٞهغ اُغـواكُِ ٢ؼبُْ اَُلِ: ٢
أُلافَ اُز ٢رؤٍ إُٗٝ ٚ٤ظٔٝ ٚهٞاٗ ٚ٘٤كؤؿِت اُلهاٍبد اَُبثوخ اُز ٢ر٘بُٝذ ٛنا أُٞػٞع ٓؾزٞاٛب
ٝطق اُؼبُْ اَُلِٝ ٢آُٜزٝٝ ٚطق ٗي ٍٝإٗبٗب إُ ٠اُؼبُْ اَُلِ٣ ُْ ٌُٖٝ ٢زطوم أؽل اُلاهٍ ٖ٤إُ٠
اُغبٗت اُطجٞؿواكُِ ٢ؼبُْ اَُلِ ٢أ ١عـواك٤ز ٚثبَُ٘جخ ُ٨هع أ ٝاٌُ ٕٞػٔٓٞب ً ٝٝطل ٚاُغـواك.٢
 ٖٓٝاُلهاٍبد اَُبثوخ ؽ ٍٞأُٞػٞع ٝأشبهد إُ ٠اُغبٗت اُغـواك ٢هٍبُخ كًزٞها ٙثغبٓؼخ رَ أث٤ت
ًٝبٕ ٓؼظْ ٓبكرٜب اُؼِٔ٤خ ؿ٤و ٓورجطخ ث٘وطخ اُجؾش اُؾبًُٔ ٢ب أٜٗب رزجؼذ أُٞهغ اُغـواكً ٢لهاٍخ
ُـ٣ٞخ ٖٓ ف٤َٔٓ ٍ٬بد اُؼبُْ اَُلِ ٢اُز ٢مًود ك ٢رواٗ ْ٤اُوصبء ُِٔزٞك ٖٓ ٢اُٜ٥خ  ٢ٛٝرؾذ
ػ٘ٞإ :
Katz, Dina, The Image of the Netherworld in the Sumerian Sources.
Bethseda , Tel Aviv University,1993.

ذؼش٠ف اٌؼاٌُ اٌغفٍٚ ٟأغشاظٗ ف ٟاٌفىش اٌغِٛش ٞاٌمذُ٠
اُؼبُْ اٍ٧لَ أ ٝػبُْ اٞٓ٧اد  ٞٛاُؼبُْ اُقبص ثب٩هبٓخ ا٧ثل٣خ ٧هٝاػ أُٞرٝ ٠كن ػوبئل ٓب ثؼل
أُٞد ك ٢ك٣بٗخ ث٬ك ٓب ث ٖ٤اُٜ٘و ٖ٣اُولٓبءٝ ،اُٞاهغ إٔ ا٩هبٓخ ك ٢مُي اُؼبُْ ُْ رٌٖ ٓوزظوح ػِ٠
أهٝاػ أُٞر ٠كوؾٝ ،ػ٘لٓب عؼِذ ٓ٘ ٚػوبئل ؽؼبهح ٝاك ١اُواكلٌٓ ٖ٣بٗب ً ٣قلّ أًضو ٖٓ ؿوع ٝاؽل
ثب٩ػبكخ إُ ٠إهبٓخ أهٝاػ أُٞر ٌٖٔ٣ ،٠إعٔبُٜب كٔ٤ب :٢ِ٣
ً -1بٕ اُؼبُْ اَُلِٓ ٢ووا ً ٩هبٓخ آُٜخ أُٞد ٝآ٧واع ٝأرجبػٜٔب ٖٓ طـبه اُٜ٥خ ٝاُش٤بؽٖ٤
12
أًُِٞخ ثز٘ل٤ن أٝآوٛب.
 -2اػزجو اُؼبُْ اٍ٧لَ ٌٓبٗب ً رو ْ٤ك ٚ٤ثؼغ أُؼجٞكاد اُز ٢مًو ٓٞرٜب ك ٢اٍ٫بؽ٤و اُل٤٘٣خ إػبكخ
إُ ٠آُٜخ أفوً ٟبٗذ ُٜب طِخ ثشٌَ أ ٝثآفو ثؼبُْ اٞٓ٧ادًٔ ,ب ًبٕ ٓؾٍ٫ ٬و اُٜ٥خ اُوئَ٤خ أٍوا
13
ٓؤهزب ك ٢اؽزلب٫د أُلٕ ثؤػ٤بك هأً اَُ٘خ.
ً -3بٕ ػبُْ اٞٓ٫اد ثٔضبثخ ٓ٘ل ٠رجؼل إُ ٚ٤أُؼجٞكاد أُقطئخ ثظٞهح ٓؤهزخ ًٔب ؽلس ُِٔؼجٞك
14
(إِٗ )َ٤اُن ١هوه ٓغٔغ اُٜ٥خ ؽوك ٙاُ ٠اُؼبُْ اٍ٧لَ ثَجت اؿزظبثُٜ٪ُ ٚخ (ِٗ٘.)َ٤
ً -4بٕ ٘٣ظو إُ ٠اُؼبُْ اٍ٧لَ ػِ ٠أٗٓ ٚظله رؤر ٚ٘ٓ ٢اُش٤بؽ ٖ٤٤أُؤم٣خ ٝا٧شجبػ أ ٝا٧هٝاػ
اُشو٣وح ٖٓٝ ،ػٜٔ٘ب أهٝاػ أُٞر ٠اُزُ ٢ؽوٓذ ٖٓ اُٜلٝء ٝاٌَُ٘٤خ ك ٚ٤ثَجت ػلّ ككٖ أعَبك
أطؾبثٜب أٗ ٝجش هجٞه ْٛأ ٝثَجت اٗوطبع اُوواث ٖ٤٤ػ٘ ْٜكزقوط إُ ٠ػبُْ ا٧ؽ٤بء ُز٘زوْ ثبُؾبم ا٧مٟ
15
ث.ْٜ
ٛ ًَٝن ٙاُٞظبئق اُز ٢رقض اُؼبُْ اَُلِ ٢رْ٘ ػٖ ا٤ٔٛ٧خ اُز ٢ؽبىٛب ك ٢اُؼوبئل اُل٤٘٣خ ُؾؼبهح
اُؼوام اُول.ْ٣
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أعّاء اٌؼاٌُ اٌغفٍ:ٟ
رؼٔ٘ذ أُظبكه اُ٘ظ٤خ ٖٓ اُؾؼبهح اُؼواه٤خ اُولٔ٣خ ػلح أٍٔبء ُِؼبُْ اَُلِ ٢أشٜوٛب:
اُوجو "هجؤًِ ٢ٛٝ :Qabru "ٝخ أًل٣خ ٓشبثٜخ ٌُِٔخ هجو اُؼوث٤خٝ ،هل اٍزقلٓذ ُِلُ٫خ ػِ ٠اُؼبُْ
اَُلِ ٢إػبكخ إُ ٠كُ٫زٜب ػِ ٠اُوجوً ،نُي أٌُِخ اً٧ل٣خ أُواككخ ُٜب ًٔبف )kimahhu( ٞاُز٢
ًبٗذ رطِن ػِ ٠اُوجو أ٣ؼب ً  ٖٓ ٢ٛٝا٧طَ آَُٞوٓ ٢ً ١بؿ (ٝ )ki. Mahرؼ٘ ٢ؽوك٤ب ً ا٧هع
اُؼظٔ٤خ٘ٛٝ ،بى ٓظطِؾبٕ أًل٣بٕ اٍزؼٔ ٬أ٣ؼب ً ُِلُ٫خ ػِ ٠اُوجو ٝاُؼبُْ كٗ ٢لٌ اُٞهذ ٔٛب شزٞ
16
(ٝ )suttuفو.)hurru( ٝ
"ًوٝ "KUR-NUGI٠ًٞٗ -رؼ٘" ٠أهع اُ٬ػٞكح"ً - ٠ً"ٝ ،بٍٝ "KI - KALرؼ٘" ٠ا٧هع
اُؼظٔ٤خ" " ٝإ٣لٓٞىٝ "EDUMUZI ٟرؼ٘" ٠ث٤ذ كٓٞىٍ -٠ً"ٝ ،)17("ٟل ٝ "KI - SUDرؼ٘٠
"ا٧هع اُجؼ٤لح" -٠ً"ٝ ،ثبك ٝ "KI-PADرؼ٘" ٠ا٧هع اُؾظ٘٤خ"ً -٠ً"ٝ ،بٍ كآبٍ KI-
ٝ "GALDAMALرؼ٘" ٠ا٧هع اُلَ٤ؾخ"ٛ )18(،نا كؼ ً٬ػٖ رَٔ٤ز ٚثـ "ًـٞه  )*(،"KURاُز٠
رؼ٘" ٠أٌُبٕ أُولو"ٝ )19(،ػبٓخ كجبُوؿْ ٖٓ ًَ مُي اُزؼلك اٌُج٤و ٍُٔ٨بء اُز ٠أؽِوٜب اُؼواهٕٞ٤
اُولآ ٠ػِ ٠مُي اُؼبُْ ،إ ٫إٔ اُزَٔ٤خ "أهاُ ٢ٛ ،"ARALI ٠اُز ٠رؼ٘ ٠ؽوك٤بً :اُؼبُْ اَُلِ،)20(٠
ٝمُي اٍز٘بكا ً إًُٜٗٞ ٠ب اً٧ضو مًوا ً ث٘ظٞص ٛؤ٫ء ا٧هٞاّٛ ،نا كؼ ً٬إُٝ ٠اهؼ٤زٜب أُزٔ٤يح ػٖ
ؿ٤وٛب ٖٓ ٍبئو أَُٔ٤بد اُق٤بُ٤خ اَُبثوخ؛ ٝمُي ٣زؼؼ ك ٠رؾل٣ل ٖٓ ْٛفُٜ٬ب ُٔٞهغ ٛنا اُؼبُْ
ثؤهظ ٠ؽجوخ ٍلِ٤خ ٖٓ عٞف ا٧هع(ٛٝ ،)21نا ٣زٔش ٠ثشٌَ كه٤ن ٓغ ٝاهغ اُلٌو اُؼواه ٢اُول،ْ٣
اُن ٟهَْ ا٧هع إُ ٠ؽجوبد ص٬س؛ " ٠ٛا٧هع اُؼِ٤ب" اُزٌَٜ٘٣ ٠ب اُجشو ،صْ "ا٧هع اٍُٞط"٠
اُزٞ٣ ٠عل ثٜب ٓب ٣ؼوف ٍٓٞو٣ب ً ثـ "أثَ "ٞأ٤ٓ ٟب ٙا٧ػٔبم ٠ٛٝ ،اُطجوخ اُز٣ ٠ؾَ ثٜب ا" ُٚ٩إٌٗ"٠
إُ ٚأُ٤ب ٙاُؼنثخ ٝاُ٘٤بث٤غ ،أٓب اُطجوخ ا٧ف٤وح أُؼوٝكخ ُل ْٜ٣ثـ "ا٧هع اَُلِ ،"٠ك ٠ٜاُزٞ٣ ٠عل ثٜب
()22
اُؼبُْ اَُلِٓ ٠وو ا٧هٝاػ.
ِٛلغ اٌؼاٌُ اٌغفٍٟ
ٝكٔ٤ب ٣زظَ ثٔٞهغ اُؼبُْ اَُلِ ،٢كول ٝعل ٓلٜٓٞبٕ هئ٤َ٤بٕ :ااُزظٞه ا٧كوٝ ٢اُزظٞه اُوأٍ ٢أٝ
ا٩كهاى ا٧كوٝ ٢ا٩كهاى اُوأًٍ 23.٢بٕ اُزظٞه ا٧كو٣ ٢ؼزجو ٌٓبٕ اُؼبُْ اَُلِ ٢ك ٢اُـوة  ،ثٔ٘٤ب
ًبٕ اُزظٞه اُوأٍ٣ ٢ؼزجو ٙرؾذ ا٧هعٝ .كوب ُٞاُزً ،ٕٞبٕ اُزظٞه ا٧كوٞٓ ٢عٞكا ك ٢اُلٌو
24
آَُٞو ١أُجٌو ٝاٍزجلٍ إثبٕ ٓ٘زظق اُ٧ق اُضبُش هجَ أُ٬٤ك ثٞاٍطخ اُزظٞه اُوأٍ.٢
روً ٍٞبري ثؤٕ اُزظٞه اُوأٍٍٓٞ ٌ٤ُ ٢وً٣ب ك ٢ا٧طَ ٌُٖٝ ،رْ رط٣ٞو ٙث٘ب ًء ػِ ٠اُزظٞه ا٧كو٢
آَُٞوٝ ،١أطجؼ اُل ْٜاَُبئلٓٝ 25.غ مُي ًبٕ أُٞهغ اُغـواكُِ ٢ؼبُْ اَُلِ٣ ٢ؼزجو رؾذ ا٧هع،
26
ُِٞٝط ٍٞإُ ٠اُؼبُْ اَُلِ٣ ، ٢غت ػِ ٠أُوء إٔ رٞاك ٚ٤أُ٘٤خ.
رٔ َ٤اُجبؽضخ إُ ٠اُزظٞه اُوأٍُٞٔ ٢هغ اُؼبُْ اَُلِ ٢كٍٓٞ ٜٞو ١ا٧طَ ػِ ٠اُ٘و٤غ ٖٓ ًبري ؽ٤ش
كِٓ ٢ؾٔخ عِغبٓش ٣نًو إٔ ا٧ف٤و ٣ظَ إُ ٠عجِٓ ٢بش ٞاُزٞأٓ ٖ٤اُن٣ ٖ٣وؼب ػِ ٠عبٗج ٢ثٞاثخ ٓطِغ
اُشٌٔ ،ؽ٤ش رَز٘ل مٝهرب ٛن ٖ٣اُغجِ ٖ٤عَْ أَُبء ٝر٘يٍ أٍبٍبرٜٔب إُ ٠اُؼبُْ اَُلِٓ 27،٢ي٣ل ٖٓ
28
اُزلَ٤و ٝاُشوػ ُِلٌوح ٝمُي كوب ً ُ٘ض أُِؾٔخ اُِٞؽخ اُزبٍؼخ اُؼٔٞك اُضبٗ:٢
اعُ ٘زا اٌعثً ٛ٘ ،اٌر( ٛأِاْ)
ٌذٚ ٜص )ٌٗ( ٛأِاَ اٌعثٍ ٓ١اٌرٛأِٓ١
اٌٍز ٓ٠وأا ف ٟوً ٠ َٛ٠ؽشعاْ ِغا (س اٌشّظ)
( ٚوأد) لّراّ٘ا (ذالِغاْ) لثح اٌغّاء،
3
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تّٕ١ا وأد لاػذذّٙا ذغرمش ف ٟاٌؼاٌُ اٌغفٍ.ٟ

٣ٝزؼؼ ٖٓ ف٤ٍ ٍ٬بم اُ٘ض إٔ هٞاػل ا٧ػٔلح رَزوو ك ٢اٍ٧لَ ثشٌَ هأٍٝ ٢مُي ُطج٤ؼخ اُؼٔٞك
ؽ٤ش ٣زْ ث٘بء ٙثبُط" ٍٞهأٍ٤بً" ،كِْ ٣شبٛل ػٔٞكا ً هبئٔب ً ثبُؼوع إ ٫ك ٢ؽبُخ ٛلٓٔٓ ٚب ٣لػْ اُزظٞه
اُوأٍُِ ٢ؼبُْ اَُلِ.٢
ًنُي ك ٢اٍطٞهح ٗوعبٍ ٝا٣وشٌ٤غبٍ كٔ٤ب ٣نًو
فِٛ٠ ٟا ِاٚ ،تّٕ١ا وأٛا ػٍٚ ٝشه اإلػذاد ٌّ١ٌٛرُٙ
ٚظٗ اٌٙ٢ح 29سع ٛال
إٌ ٝاألخد إ٠شش١ىعاي :
"ٔؽٓ ٕ٘ا ،ل ٔغرط١غ إٌضٚي ؼ١س أٔدِ،
د ل ذغرط١ؼ ٟاٌصؼٛد إٌٕ١ا"30.
ٚأٔ ِ

 ٖٓٝف ٍ٬مًو ٓظطِؾبد اُ٘يٝ ٍٝاُظؼٞك ٣زؼؼ اُزظٞه اُوأٍ ٢أهوة ُٔٞهغ اُؼبُْ اَُلِ.٢
روثؾ ًبري اُزظٞه اُوأٍ ٢إُٛ ٠جٞؽ اُشٌٔ ك ٢اُؼبُْ اَُلُِِ ٢ؾٌْ ػِ ٠أُٞر 31.٠رنًو ًبري أ٣ؼب
ثؤٕ ا٩شبهح إُ ٠اُـوة (ػٍِ ٠ج َ٤أُضبٍ ػجبهح "اُجٞاثخ اُـوث٤خ" ك ٢اُزؼ٣ٞنح اُجبثِ٤خ اُولٔ٣خ) كٔ٤ب
٣زؼِن ثبُوجو إٔ  ٫ر٘جـ ٢إٔ رؤفن ؽوك٤ب (أًٔ ١ؤشو عـواك ، )ًِٞٔٓ ٢ثَ ًٔغبى أ ٝرؼج٤و ٓجَؾ
32
ُٔلفَ اُؼبُْ اَُلِ.٢
هَْ ٌٍبٕ ث٬ك ٓب ث ٖ٤اُٜ٘و ٖ٣اُولٓبء اٌُ ٕٞإُ ٠ص٬صخ أهَبّ اٜ٘ٓ ٍٝ٧ب أَُبء ،اُز ٢اػزجود ٓووا ً
ُُٜ٦خٝ ،اُضبٗ ٢ا٧هع اُز ٌَٖ٣ ٢ػِٜ٤ب اُجشو ٝاُضبُش ٓ ٞٛب ٣لظَ ثٜٔ٘٤ب ؽ٤ش اػزجو ٙٝػبُْ أُب
ثٝ ٖ٤عَل ٙٝثبُٔؼجٞك إِٗ٤ٍ َ٤ل اُٜٞاءٛٝ ،نا ٣زشبثٓ ٚغ رظٞه أُظو ٖ٤٣اُولٓبء "كبُٔؼجٞك إِٗ َ٤ثٜنا
اُزظٞه ٣زشبثٓ ٚغ أُؼجٞك أُظو ١ش٤ٍ ٞل اُٜٞاء اُن٣ ١لظَ ث ٖ٤عت ٓؼجٞك ا٧هع ٞٗٝد ٓؼجٞكح
أَُبء"ٝ ،هل هَٔذ ا٧هع ثلٝهٛب ك ٢اُلٌو اُؼواه ٢اُول ْ٣إُ ٠ص٬س ؽجوبد ؽ٤ش ٣وك رؾل٣لٛب ك٢
ػضو ػِ ٚ٤كٓ ٢ل٘٣خ آشٞه 33،ثؤٜٗب ا٧هع اُؼِ٤ب اُز ٌَٖ٣ ٢ػِٜ٤ب
أؽل اُ٘ظٞص أَُٔبه٣خ اُنُ ١
34
اُجشوٝ ،ا٧هع اٍُٞط ٠اُز ٢اػزجود ٓوبّ أُؼجٞك إٌٗ" ٢آ٣ب"ٝ ،ا٧هع اَُلِ ٢ٛ ٠اُؼبُْ اَُلِ.٢
ًٔٝب ٝ ٞٛاػؼ ٖٓ ٛنا اُزوَٓٝ ْ٤ب ٌِٗٔ ٖٓ ٚاشبهاد كئٕ ٓوبّ أُؼجٞك إٌٗ ٢كٞم ٍطؼ اُؼبُْ اَُلِ٢
ٓجبشوح ٓضِٔب ػٌَز ٚاشبهح ك ٢هظخ ًشٌبًٗٔ ٞب :٢ِ٣
"إْ ِماَ إٔى ٟف ٟإس٠ذِّ ٚرٍئ تاٌّؽصٛي،
ٕ٘ان ؼ١س ّ٠رذ عطػ اٌؼاٌُ األعفً ذٛظذ غشفح ّٔ" ٛ
35

ثؼل روطل ً٤ل٤خ ٗشٞء اٌُٝ ٕٞاُؼبُْ ػ٘ل آَُٞو ٖٓ ٖ٤٣ف ٍ٬اُٜ٥خ ٝأع٤بُٜب ٌٖٔ٣ ،رق َ٤ؽج٤ؼخ ٛنا
اٌُ٣ ٖٔٓٝ ٕٞزٌٝ ٕٞشٌِٝ ٚأهَبٓ .ٚؽ٤ش ٣ظٜو اٌُ ٕٞآَُٞو ًِٚ ١ؽبك٤ب ً أٍ ٝبثؾب ً كٞم ثؾو
36
 ٖٓ ٢ُٞ٤ٛأُبء رٔضِ ٚاُٜ٩خ آَُٞو٣خ ا )ًٞٔٗ( ّ٧اُز ٢رؾ٤ؾ ث ًَ ٖٓ ٚاُغٜبد ٝاُنٜٗ ٫ ١ب٣خ ُ،ٚ
ك ٢ؽً ٖ٤بٕ اًٌُ ٕٞوح ػٔ٬هخ رزٌ ٖٓ ٕٞا٧هَبّ ا٥ر٤خ :
37

 -1اُؼبُْ ا٧ػِ( ٠اُؼُِ ٞٛٝ )٢اُلؼبء اُن ١كٞم أَُبء ؽ٤ش رٌَٖ اُٜ٥خ أَُب٣ٝخ ك.ٚ٤
 -2أَُبء (إٓ) ٍ ٢ٛٝطؼ طِت ػِ ٠شٌَ هجخ ٣ؾ٤ؾ هوص ا٧هع اُن ١رؾزٜب "أٓب ٓبما ًبٕ
٣ؼزول إٔ رٌٛ ٕٞن ٙاٌُزِخ أَُب٣ٝخ ثبُؼجؾ كئٗ ٚأٓو ٓب ىاٍ ؿ٤و ٓؤًل ٖٓٝ ،أُؾزَٔ أٜٗب
38
ًبٗذ هظل٣وا ً ٝمُي اٍز٘زبعب ً ٖٓ ؽو٤وخ إٔ اُزؼج٤و آَُٞو ٖٓ ١اُوظل٣و ٓ ٞٛؼلٕ أَُبء.
4
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٣ٝؼزول إٔ ك ٢هٔخ أَُبء أ ٝػِ ٠أَُبء اَُبثؼخ ٘ٛبى اٍ (آٗٗٞب)  ٞٛٝاٍْ ٣ؼ٘ ٢ثبَُٓٞو٣خ (ثنه اُؾ٤بح
ا٤ٓ٧و٣خ) ٣ٝش٤و إُ ٠عٔٞع اُٜ٥خ ك ٢أَُبء ٝا٧هع صْ أطجؼ ٣ش٤و إُ ٠أٓ ١غٔٞػخ ٖٓ اُٜ٥خ
39
ؽز ٠أُؾِ٤خ ٜٓ٘ب.
 -3اُلؼبء (ُ ٞٛٝ ) Lil َ٤اُلواؽ أُٞعٞك ث ٖ٤أَُبء ٝا٧هع ًٝبٗذ ًِٔخ ُ َ٤رلٍ ػِ ٠اُظِٔخ
رؼ٘ ٢أ٣ؼب ً اُو٣ؼ ،اُٜٞاء ،اُ٘لٌ ،اُغٝ ،ٞاُوٝػ ٝرٔزبى ثولهرٜب ػِ ٠اُؾوًخ ٝآ٫زلاك.40
ًٝبٕ آَُٞو٣ ٕٞ٣ؼزول ٕٝإٔ اٌُٞاًت ٝاُ٘غٌٗٞٓ ّٞخ ٖٓ ٗلٌ ٓبكح (ُ )َ٤أ( ٝاُغٓ )ٞغ
رلٞهٜب ػِ ٚ٤ثبُ٘ٞه ٝا٩ػبءحٝ ،اٌُٞاًت ك ٢ؽو٤وخ آ٧و ظٜود ٖٓ اُظ ّ٬ك ٢ٜث٘برٛٝ ( ٚنا ٓب ٣وٍٞ
41
ث ٚاُظبثئخ أ٣ؼبً)  ٖٓ ٢ٛٝاُ٘بؽ٤خ اَُِ٘٤خ ث٘بد ا ُٚ٩إِٗ٤ٍ َ٤ل اُلؼبء.
 ٣ٝجل ٝإٔ آَُٞو ٕٞ٣ؽلكٝا ك ٢ىٓ٘ ْٜص٬س ؽوم أَٓ ٝبهاد كٛ ٢نا اُلؼبء( ٢ٛ ،ؽو٣ن إٓ،
42
ؽو٣ن إِٗ ،َ٤ؽو٣ن إٌٗٝ )٢رزٞىع اٌُٞاًت اُض٬صخ كٜ٤ب (اُيٛوح ،اُؤو ،اُشٌٔ).
 -4ا٧هع (ً ٢ٛٝ )Ki ٢هوص ٓلٝه ٓ٘جَؾ ٣طل ٞػِٓ ٠ؾ٤ؾ ٓبئ ٢ؽٝ ُٚٞأٍلٌِٖٔ٣ٝ ،ٚ
رظ٘٤ق ٛنا أُؾ٤ؾ أُبئ ٢إُٓ ٠ب :٢ِ٣
أ -اُجؾو ا٧ػًِٝ ٠بٕ ٓوظٞك ث ٚاُجؾو ا٧ث٤غ أُزٍٞؾ.
ة -اُجؾو اٍ٧لَ ًٝبٕ ٓوظٞكا ً ث ٚاُقِ٤ظ اُؼوث.٢
د -اُجؾو اُؼٔ٤ن اُن ١رؾذ ا٧هع ( ٞٛٝأثَ )ٞأ٤ٓ ١ب ٙا٧ػٔبم اُز ٢كٜ٤ب ٌَٖٓ اُٚ٩
(إٌٗٓ ٢ٛٝ 43.)٢وو اُٜ٩خ (ٗٔٛٝ )ٞنا ٣ؼ٘ ٢إٔ ا٧هع رؾ٤طٜب أُ٤ب ًَ ٖٓ ٙاُغٜبد ٓب
ػلا اُلؼبء ا٧ػِ ٠اُنً ١بٕ ٣لظِٜب ػٖ أَُبءٝ ،رؼ٤ش ػِ ٠ا٧هع اُ٘جبربد
ٝاُؾٞ٤اٗبد ٝاَٗ٩بًٕٝ ،بٕ ٓوًي ا٧هع كٗ ٢ظو آَُٞوٍٓٞ ٞٛ ٖ٤٣و ،أٓب ٓوًي
ٍٓٞو كٌبٕ ٗ٤جٞه (ٗلو) ٜٗ٧ب أهلً ٓل٘٣خ ك٤٘٣خ ٍٓٞو٣خ ًٜٗٞب ٓل٘٣خ إًِٗٝ ،َ٤بٕ ٓوًي
ٗلو ٓ٘طوخ أٍٜب أٝىٓٞا ٝاُز ٢رشج ٚثَوح ا٧هص ؽ٤ش أفو ٓ٘طوخ ًبٗذ أَُبء ٓزظِخ
44
كٜ٤ب ٓغ ا٧هع.
أٓب ٍٓٞو كٔؾبؽخ ٖٓ عٜبرٜب ا٧هثغ ثٔلٕ ٝك ٍٝأفو ٟكٖٔ اُشٔبٍ ٍٞثبه  ٢ٛٝك ٢شٔبٍ ٝاك١
اُواكل ( ٖ٣آشٞه ؽبُ٤بً) ٖٓٝ ،اُغ٘ٞة كُٔ( ٕٞاُجؾو ٖٓٝ ،)ٖ٣اُشوم ػ( ّ٬٤إ٣وإ)  ٖٓٝاُـوة
45
أٞٓٝه ٝأ ٝأٓبهر( ٞاُظؾواء اُؼواه٤خ اَُٞه٣خ ؽبُ٤بً) ؿوة اُلواد.
 -5اُؼبُْ اَُلًِٞ( ٢ه أ ٝع٤غبٍ)  ٞٛٝاُلؼبء اُن٣ ١وغ رؾذ ا٧هع ٝا٧ثَٝ ،ٞرؼ٤ش ك ٚ٤آُٜخ
اُؼبُْ اَُلِٛ ٠َٔ٣ٝ ،٢نا اُؼبُْ ثؤٍٔبء ػل٣لح ٜٓ٘ب (أهع اُ٬ػٞكح ،ا٧هع اُجؼ٤لح ،أهع
أُٞر ،٠أهع ا٧ؽيإ ،اُولواء  ...إُـ)٣ ،واعغ عيء أٍٔبء اُؼبُْ اَُلِ ٖٓ ٢اُجؾشٞٛٝ ،
ػبُْ ٓظِْ رَ٤طو ػِ ٚ٤ػبئِخ إُ٤ٜخ ٌٓٗٞخ ٖٓ ٗوعبٍ ٝأهش٤ٌ٤غبٍ ٝأث٘بئٜٔب ٝأؽلبكٔٛب ٖٓ
اُٜ٥خٝ ،رٌَٖ أ٣ؼب ً اُش٤بؽً ٢ٛٝ ٖ٤٤بئ٘بد ٍِج٤خ ٓليػخٝ ،رٌَٖ أهٝاػ أُٞرٖٓ ٠
46
اُجشو.
٘ٛٝبى ُِؼبُْ اٍ٧لَ ٓلفَ هئٍ ٖٓ ٌٕٞٓ ٢َ٤جؼخ أثٞاة ر٘ز ٢ٜثٜ٘و اُؼبُْ اٍ٧لَ اُن ١أٍ( ٚفجو)
ٝاُن٣ ١ؤك ١كٔ٤ب ثؼل إُ ٠أٓبًٖ أُٞر٣ٝ ٠زٍٞؾ هبع اُؼبُْ اٍ٧لَ هظو ًج٤و ُٗ ٖ٤ُٜ٪وعبٍ
48
ٝأهش٤ٌ٤غبٍٝ ،أؽ٤بٗب ً ٣غزٔغ ك ٚ٤اٗٞٗ٧بً ( 47٢اُن َٕٞٔ٣ ٖ٣هؼبح اُؼبُْ اٍ٧لَ).
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شىً
سلُ ()1
صٛسج اٌى ْٛػٕذ اٌغِٛشٓ١٠
ٔمالا ػٓ :اٌّاظذِ ،ٞر ْٛعِٛش.99 ،

إٕ ٛنا اُزظٞه أُ٤ضُٞٞع٣ ٌُِٕٞ ٢ؼغ ا٧هع ك ٢أُوًي ٣ٝزظٞهٛب ٓضَ هوص َٓطؼ (كٚ٤
اٍزلاهح) ٣طل ٞػِ ٠أُ٤ب ،ٙآب ثبَُ٘جخ َُِٔبء ك ٢ٜػبُْ ٓؼبء (اُشٌٔ ٜٗبهاًٝ ،اُؤو ٝاٌُٞاًت
ُٝ .)ً٬٤اُؼبُْ اَُلِٞٓ ٢ػٞع اُجؾش ك ٌَٖٓ ٜٞاُش٤بؽٝ ٖ٤أُٞر ٠هؿْ إٔ اُٜ٥خ رَ٤طو ػِ .ٚ٤أٓب
ا٧هع اُزٌَٜ٘٣ ٢ب اُجشو كزؼل كبط ً٬ث ٖ٤ػبُٔٓ ٖ٤ز٘بهؼ ٖ٤ا ٍٝ٧ػِ ١ٞإُٓ ٢ٜؼبء ٝاُضبٗٓ ٢ظِْ
ش٤طبٗ ٢ٛٝ ،٢ػِٛ ٠نا اٍ٧بً رؾ ٍٞك ٕٝافز٬ؽٜٔبٓ ،غ اُؼِْ إٔ اُؼبُْ ا٧هػ٣ ٢ؾز ١ٞأٍبٍب ً
ػًِ ٠بئٖ إُ ٢ٜش٤طبٗٓ ٢يكٝط  ٞٛاَٗ٩بٕ ،عَلٍ ٙلِ ٢فِن ٖٓ ؽ ٖ٤ػٔ٤ن طِظبُٝ ٢كّ ش٤طبٗ،٢
ٝهٝؽ ٚإُ٤ٜخ عبءد ٖٓ ٗلقخ أًِٔ ٝخ ا ُٚ٩اُقبُن إٌٗٔٓٝ .49٢ب ٣لػْ أ٣ؼب ً اُزظٞه اُوأٍُٞٔ ٢هغ
اُؼبُْ اَُلِ.٢
ٝػ٘ل رزجغ ٓظطِؼ اُغجَ "ًو" أًٞ ٝه إؽل٤َٔٓ ٟبد اُؼبُْ اَُلِٓ ٞٛٝ ٢ظطِؼ ٍٓٞو٣ ١واككٚ
ثبً٧ل٣خ (ٗٔ )ٞأٓٞٗ( ٝز )٢ثٔؼ٘ ٠أٌُبٕ اُولوٝ ،50هل ًبٕ ٌُِٔخ ًو ػلح ٓؼبٗ ٢كول ٝهكد ػٖٔ
إشبهح ٓٞعيح كٓ ٢ولٓخ اٍ٧طٞهح آَُٞو٣خ "عِغبٓش ٝإٌٗ٤لٝ ٝاُؼبُْ اٍ٧لَ" ثبػزجبهٛب اٍْ ُٞؽش
6
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فواك ،٢رو ١ٝاٍ٧طٞهح ك ٢رِي أُولٓخ إٔ طواػب ً ؽلس ثٝ ٚ٘٤ث ٖ٤أُؼجٞك إٌٗٝ ،٢مُي ثؼل اُغيء
اُقبص ثبُقِ٤وخ ٓجبشوحٔٓ ،ب  ٌٖٔ٣اٍ٫ز٘زبط ٓ٘ ٚثؤٕ مُي اُظواع هل ٝهغ ث ٖ٤اٝ ُٚ٩اُٞؽش ثؼل اٗلظبٍ
أَُبء ػٖ ا٧هع.
ٝثبُوؿْ ٖٓ اُـٔٞع اُن٣ ١ق ْ٤ػِ ٠اُ٘ض ،إ ٫أٗٓ ٌٖٔ٣ ٚؼوكخ إٔ إٌٗ ٢هل شوع ثبَُلو كٍ ٢ل٘٤ز ٚإُ٠
ًٞهُ ،ـوع أٍ ٝجت ؿ٤و ٓؼوٝف ٣ ُْٝزؼؼ ثبُ٘ض ٘ٛٝبى أفن ًو ٣وبرِ ٚهزبٝ ً٫ؽش٤ب ً ثغٔ٤غ أٗٞاع
ا٧ؽغبهٛٝ ،غْ ػٍِ ٠ل٘٤خ إٌٗٓ ٖٓ ٢ؤفوٛب ٓٝولٜٓب َِٓطب ً ػِٜ٤ب أُ٤ب ٙاٝ ٠ُٝ٧اُز٤َ٣ ٢طو ػِٜ٤ب.
ٝػ٘ل ٛنا اُؾل ر٘ز ٢ٜأُولٓخ اُوظ٤وح ُ٘٤زوَ اُ٘ض إُ ٠هٝا٣خ عِغبٓش ٝإٌٗ٤لٝ ٝاُؼبُْ اٍ٧لَ51،
ًٔب أٜٗب رٞعل ك ٢اُؼل٣ل ٖٓ اُ٘ظٞص اٌُزبث٤خ ُزؼ٘ ٢اُج٬ك ا٧ع٘ج٤خ ،إ ٫إٔ أُؼ٘ ٠اُن٣ ١ؼزول إٔ ُ ٚػ٬هخ
ثئؽ٬ه ٚػِ ٠اُؼبُْ اَُلِ ٞٛٝ ٢اُغجَ٣ ،وعؼ ٗبئَ ؽ٘ ٕٞإٔ  ٌٕٞ٣اَُجت كٛ ٢ن ٙاُؼ٬هخ ػبئلا ً إُ ٠اؽلٟ
اٍ٧بؽ٤و آَُٞو٣خ ػٖ اٞ٘٤ٗ ُٚ٩هرب 52،ؽ٤ش رؤر ٢ا٫شبهح إًُ ٠و ك ٢ثلا٣خ اٍ٧طٞهح ثبػزجبهٓ ٙوبٓب ً
ُش٤طبٕ أُوع ٝاُؾٔ" ٠أٍبى" ٝرو ١ٝاٍ٧طٞهح إٔ اٞ٘٤ٗ ُٚ٩هرب شٖ اُؾوة ػِٛ ٠نا اُش٤طبٕ ٝرٌٖٔ
ٖٓ هزِ ،ٚآ٧و اُن ١أك ٟإُ ٠ؽلٝس ٍَِِخ ٖٓ اٌُٞاهس ػِ ٠ث٬ك ٍٓٞو ،ؽ٤ش ٖٓ أُ٤ب ٙا٠ُٝ٧
أُٞعٞكح كً ٢و طؼلد إُ ٠ا٧هع ٘ٓٝؼذ أُ٤ب ٙاُؼنثخ ٖٓ اُٞط ٍٞإُ ٠اُؾوٝ ٍٞاُجَبرٝ ،ٖ٤ك ٢أفو
آ٧و ً ّٞاٞ٘٤ٗ ُٚ٩هرب ا٧ؽغبه ػًِ ٠وٝ ،عؼِٜب ث٤ٜئخ ٍٞه ػظ٣ ْ٤ؾٔ ٢ث٬ك ٍٓٞو ،كظؼلد ٛنٙ
ا٧ؽغبه أُ٤ب ٙاُو٣ٞخ ،صْ هبّ ا ُٚ٩ثغٔغ أُ٤ب ٙا ٠ُٝ٧اُز ٢ؿٔود اُج٬ك ٝؽظوٛب ك ٢كعِخ ،اُز ٢أطجؾذ
ا ٕ٥هبكهح ػِ ٠ه ١اُؾو53.ٍٞ
ٝرٌؤ٣ب ً ُِٔؼجٞكح ٗ٘٤قٞهٍ٘ظ "ٍ٤لح اُغجَ" ،كول ؽٔ ٠أُؼجٞك ٗٞ٘٤هرب اَُل اُن ١هبٓذ ثج٘بء٘٤ٗ ٙقٞهٍ٘ظ
ٛٝنا اَُل ٣زواكف ٓغ ًو ك ٢أُؼً٘ ٠نُي اٍْ ٗ٘٤قٞهٍ٘ظ ٣ؼ٘٤ٍ ٢لح اُغجَ٘ٛ ٖٓٝ ،ب ػِ ٠ا٧هعؼ إٔ
أُطبثوخ ث ٖ٤اُغجَ ٝاُؼبُْ اَُلِ ٢ثلا٣زٜب ٓٔب كؼِٞ٘٤ٗ ٚهرب ٖٓ ،رٌل ٌ٣ا٧ؽغبه ٝإؽ٬ه ٚاٍْ اُغجَ ػِٜ٤ب،
إم إٔ ٛنا اُوًبّ ٖٓ ا٧ؽغبه (اُغجَ) ًبٕ ٣ؾغي اُؼبُْ اَُلًِٞ" ٢ه" ػٖ ػبُْ ا٧ؽ٤بء (ػٍِ ٠طؼ
ا٧هع)ٝ ،ثبُزبُ ٢ك٣ ٜٞشٌَ ثطو٣وخ ٓب ٓلف ً٬إُ ٠اُؼبُْ اَُلِ ٢ثب٩ػبكخ إُٓ ٠طبثوزٛٝ ،ُٚ ٚنا ٓب ٣زؼؼ
ٖٓ ا٫شبهاد أُزٞكوح ك ٢اُ٘ظٞص اٌُزبث٤خ ٝاُز ٢رلٝه ؽ ٍٞأٍو ثؼغ اُٜ٥خٓ ،ضَ آ ُٚ٩وكٝؿ ك٢
اُغجَ صْ ػٞكر ٚإُ ٠اُؾ٤ب ٚ٘ٓ ٙؽ٤ش ًبٕ آ ُٚ٩وكٝؿ ٣ؤٍو ٍ٘٣ٞب ً ُلزوح ٖٓ اُيٖٓ ك ٢اُؼبُْ اَُلِ ٢أًٔ ٝب
رؤر ٢ا٩شبهح إُ ٚ٤ثبٍْ عجَ فوشبًٗ ، 54ٞنُي ٓب ٓضَ ػِٓ ٠شبٛل ا٧فزبّ اٍ٫طٞاٗ٤خٝ ،اُز ٢رظٞه
فوٝط ا ُٚ٩ا٤ٍ٧و ٖٓ اُغجَ اُن٣ ١طبثن اُؼبُْ اَُلِ( ٢اٗظو شٌَ ههْ .)2

شٌَ ههْ ( )2
فوٝط ٓوكٝى ٖٓ اُغجَ ػِ ٠فزْ أٍطٞاٗ ٖٓ ٢ؽغو اَُوث٘زٖ٤
ٗو ً٬ػٖ Collon. Dominique, Catalogue of the Western Asiatic Seals in the British Museum, Cylinder
Seals II, Akkadian- Post Akkadian –Ur III, British Museum, 1985, PLATE XXV, 172, 89110
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٣ؼزجو اُوجو كٗ ٢ظو أُظو ١اُول ْ٣أُلفَ إُ ٠ػبُْ أُٞرٝ .٠اػزجود اُغجبٍ أ٣ؼب ٓلفَ اُؼبُْ
اَُلِ٣ .٢ظ٘ق ٝاُز ٕٞاُوجو ػِ ٠أٗ ٚعيء ٖٓ اُؼبُْ اَُلِ ٢ك ٢اُلٌو اُؼواه ٢اُول ،ْ٣ثٔ٘٤ب رؼزجوٙ
ًبري ٓغوك ٓلفَ  ٌ٤ُٝعي ًء ٖٓ اُؼبُْ اَُلِٝ ،55٢رزلن اُجبؽضخ ٓغ ًبري ك ًٕٞ ٢اُوجو ٓلفَ ُِؼبُْ
اَُلِ ٢ثلُ َ٤إٔ عٔ٤غ اُوجٞه ًبٗذ ٓلافَ ٓقزِلخ إُ ٠اُؼبُْ اَُلِٗ ٖٓٝ .٢بؽ٤خ أفو ، ٟاػزجود
ثؼغ أُظبكه ا٧فو ٟاُـوة ٓلفُِ ً٬ؼبُْ اَُلِ ،٢ؽ٤ش رـوة اُشٌٔ  ٞٛٝ ،أُلفَ أُشزوى
56
ُِؼبُْ اَُلِ ٢ك ٢اُؼو٤لر ٖ٤أُظو٣خ اُولٔ٣خ ٝاُؼواه٤خ اُولٔ٣خ.
ًبٗذ ػبكاد اُلكٖ ٜٓٔخ ك ٢اُؼوام اُول ْ٣ثوله ٓب ًبٗذ ٜٓٔخ كٓ ٢ظو اُولٔ٣خ .ثل ٕٝػبكاد اُلكٖ
أُ٘بٍجخ  ،اػزول أُظو ٕٞ٣اُؼواه ٕٞ٤اُولٓبء إٔ أُزٞك٤ٍ ٠ؼ٤ش ٓضَ اُلو٤و أ ٝأُزَ ٍٞك ٢اُؼبُْ
ؼب ثؼٞآَ
اَُلِٝ .٢كوًب ُِٔؾٔخ عِغبٓش ،كئٕ ؽ٤بح أُٝئي اُن٣ ٖ٣ؼ٤ش ٕٞك ٢اُؼبُْ اَُلِ ٢رؾلكد أً ٣
أفو .ٟؽ٤ش ًبٕ ُل٘ٓ ٟطوخ ٓب ث ٖ٤اُٜ٘و ٖ٣اُولٔ٣خ أٗضوٝثُٞٞع٤ب ٓيكٝعخ ك ٢ك ْٜاٌُ٤بٗ ٖ٤اُغَل
ٝاُوٝػ .كول اكزوػٞا إٔ اٌُ٤بٗ( ٖ٤اُغَل ٝاُوٝػ) ٣زؾ ٕ٫ٞإُ٤ً ٠بٕ ٝاؽل ٓغيأ (اُوٝػ كوؾ) ػ٘ل
أُٞد ؛ اُغَل ثؼل أُٞد  ٌُٖ ،اُوٝػ رجو 57.٠ثبَُ٘جخ ٓ َٛ٧ب ث ٖ٤اُٜ٘و ٖ٣اُولٓبء ،اُوٝػ ٤ً ٢ٛبٕ
ٓبك ١أًبك .١ػِ ٠اُوؿْ ٖٓ إٔ اُوٝػ ؿ٤و ٓوئ٤خ ،إ ٫أٜٗب ٍِٓٔٞخ ٓضَ اُو٣بػًٔ .58ب ٣ؼزول
أُؤهف ٕٞإٔ اُجشو فِوٞا ثبُطٝ ٖ٤كٓبء اُٜ٩خ ر٤بٓبد أُوزُٞخ ػِ٣ ٠ل أُؼجٞك ٓوكٝؿ ٝ ،ػ٘ل أُٞد
ػ٘لٓب ٘٣لظِ ٕٞػٖ اُِؾْ (اُط٣ )ٖ٤ظجؼ اَٗ٩بٕ "شجؾب".
ٝأٍجبة اُٞكبح ؽبٍٔخ ك ٢رؾل٣ل ً٤ل٤خ اُؾ٤بح ك ٢اُؼبُْ اَُلِ٣ ٝ .٢ؼزول أُؤهف ٕٞإٔ أُٞر٣ ٠ؤًِٕٞ
اُـجبه إ ٫إما ًبٕ أؽلبك ْٛا٧ؽ٤بء ٣ولٓ ُْٜ ٕٞاُطؼبّ ٝاُشواة ك ٢هجٞهً 59.ْٛبٕ اُلوم ثٛ ٖ٤نٙ
أُٔبهٍخ ثبَُ٘جخ ُِٔظوٌٍٝ ٖ٤٣بٕ ٓب ث ٖ٤اُٜ٘وَٓ ٖ٣ؤُخ رؾل٤ي .ػِ ٠اُ٘و٤غ ٖٓ أُظو٣ ٖ٤٣ؼزول
ٌٍبٕ ٓب ث ٖ٤اُٜ٘و ٖ٣إٔ أُٞر ٠ك ٢شٌَ أشجبػ ا٤ٍ ،ٕ٥ؼٞك ٖٓ ٕٝاُؼبُْ اَُلِ٣٩ ٢ناء أٍو ْٛإما ُْ
٣زْ اُو٤بّ ثبُطو ًٞأُ٘بٍجخٝ .ػِٛ ٠نا كول ًبٕ اُلاكغ ٝهاء ؽو ًٞاُغ٘بىح  ٞٛاُوِن ٖٓ ػٞكح أُٞر٠
ًٝ ،بٕ اُوظل ٖٓ ؽو ًٞاُؾلاك ٝاُلكٖ ٝػغ أُٞر ٠ثؾيّ ك ٢ثؼل آفو (اُؼبُْ اَُلِ٘ٓٝ )٢غ ػٞكرْٜ
إُ ٠أهع ا٧ؽ٤بء ُؼلّ ا٩ماءٝ ،60كوب ً ُ٘ض أٍطٞهح "إ٣وشٌ٤غبٍ ٗٝوعبٍ" (ػٔٞكٍ ، 5طو)14
ػ٘لٓب ٛلكد ثؼٞكح اٞٓ٧اد ُ٨هع ا٧ؽ٤بء ك ٢ؽبُخ ُْ رزَِْ ٗوعبٍ اُن٣ ُْ ١ؾزوّ ٝى٣وٛب ٗٔزبه هجَ
إٔ ٣ظجؼ ىٝعٜب ٝؽبًْ اُؼبُْ اَُلًِٔ ٢ب ٣نًو:
فؼّ ا
ال تغٍطاخ اٌؼاٌُ اٌغفٍ !ٟاألسض – اٌىثشٜ
عٛف أظؼً األِٛاخ ٠صؼذ ْٚلٌرٙاَ األؼ١اء
61
ٚعٚٛف ٠فٛق األِٛاخ األؼ١اء تؼذدُ٘ !

ًٝبٕ ٛنا اُزٜل٣ل هل رِلظذ ث ٚػشزبه ٖٓ هجَ ك ٢اٍطٞهح ٗي ٍٝػشزبه إُ ٠اُؼبُْ اَُلِ ٢اُ٘ض
اً٧بك ١ػ٘لٓب ٝطِذ ُجٞاثخ اُؼبُْ اَُلِٝ ٢هؿجذ ثبُلفًٔ ٍٞب ٣نًو اُ٘ض:
ٌذٚ ٜصٌٙٛا إٌ ٝتٛاتح تٍذ – اٌالػٛدج
ٚظٙد إٌ ٝؼاسط اٌثاب ٘زٖ اٌىٍّاخ:
"أٙ٠ا اٌثٛاب" إفرػ تاته !
افرػ اٌثاب و ٟأدخً ،أٔا اٌر ٟأوٍّه!
إرا ٌُ ذذػٕ ٟأدخً،
عٛف أدفغ اٌثاب ،ؼر ٝوغش اٌّضاٌ١ط،
ٚعٛف أصػضع ِٕٗ اٌمٛائُ ،ؼر ٝذؽط ُ١اٌّصشاػ،ٓ١
ٚأظؼً األِٛاخ ٠صؼذْٚ
فٍ١ر ّْٛٙاألؼ١اء،
إٌ ٝدسظح ٠صثػ ِؼٙا ػذد األِٛاخ
8
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ٝاُِٞػ اُط ٢٘٤شٌَ (ههْ  )3أٌُزٞة ثبُِـ ٚاً٫بك ٚ٣اُن ١رْ اُؼضٞه ػِ ٚ٤كٌٓ ٢زج ٚآشٞهثبٗ٤جبٍ
اُش٤ٜوٝ ٙآشٞهثبٗ٤جبٍ  ٞٛآفو ِٓي ُٓ٪جواؽٞه٣خ ا٥شٞه٣خ اُؾل٣ضخ ( 640 – 669مٝ )ّ.اُن١
63
٣ؾ ١ٞهظٗ ٚي ٍٝا ُٜٚ٫ػشزبه اُ ٠اُؼبُْ اَُلِ ٢ؽ٤ش رظق ا ُٜٚ٫ػشزبه مُي اُؼبُْ :
اٌّىاْ اٌز٠ ٞذخٍ ٌٗ ْٛل سظؼٗ ِٕٗ ,إٌ ٝاٌطش٠ك اٌز ٞل ٔٙا ٗ٠فٌٍ ٗ١شؼٍح ،إٌ ٝإٌّضي اٌز ٞؼٓ١
٠ذخٍ ْٛاٌ ٗ١عُ١ؽشِ ِٓ ْٛاٌعٛء ،إر أْ اٌرشاب ع١ى ْٛلٛذ ٚ ُٙاٌط ٓ١غؼاِ.64ُٙ

 ٖٓٝفٝ ٍ٬طق أُؼجٞكح ػشزبه ٣زؼؼ إٔ ٌٓبٕ اُؼبُْ اَُلِٜٗ ٫ ٢ب٣خ كٓ ٚ٤ظِْ ًٝئ٤تٝ ،ػِ٠
ٓب٣جل ٝأٗ ٚكٌٓ ٢بٕ ػٌٌ أٌُبٕ أُؼئ  ٞٛٝأَُبء أ ٝك ٢اُغٜخ أُوبثِخ ُ( ٚأٍلَ ا٧هع ٝأُ٤بٙ
اُغٞك٤خ.

شٌَ ههْ ( )3
اٌٍٛغ اٌطٔ :ٟٕ١ضٚي ػشاس إٌ ٝاٌغفٍٟ
ٔمالا ػٓJacobsen.. Th,"Death in Mesopotamia," in Alster, 1980, 23.

أِا تإٌغثح ٌّذاخً اٌؼاٌُ األعفً فّ١ىٓ ذؽذ٠ذ٘ا ٚفما ا ٌّا ِ٘ ٛرٛفش ِٓ ِؼٍِٛاخ ػٍ ٝإٌؽ ٛاٌراٌ: ٟ
 -1اُوجو ،ؽ٤ش اػزول ٌٍبٕ اُؼوام اُول ْ٣ثؤٗٔ٣ ٚضَ ٓلفُِ ً٬ؼبُْ اٍ٧لَ ٣ٝلؼ ٢إُ ٠كافِٖٓٝ ،ٚ
٘ٛب رزٔضَ أ٤ٔٛخ ككٖ عَل أُ٤ذ ُؼٔبٕ ٝط ٍٞهٝؽ ٚإُ ٠اُؼبُْ اٍ٧لَ ٝإ ٫كئٜٗب رٌٕٞ
ػوػخ ُِوِن ٝا٧م ٟكٔ٤ب إما ُؽوّ عَل ٖٓ ٙاُلكٖ ٝمُي ُِٔشوخ اُز ٢رؼزوع ٝطُٜٞب إُ٠
ػبُْ اٞٓ٧اد.
٘ٛٝ -2بى ٓلفَ آفو ُِؼبُْ اٍ٧لَ ٣وغ ك ٢اُغٜخ اُـوث٤خ اُجؼ٤لح ٖٓ ا٧هع ؽ٤ش ٓـ٤ت اُشٌٔ،
ٛٝنا ٓب ٣زؼؼ ٖٓ اؽل ٟاُزؼب٣ٝن اُز ٢رزؼِن ثطوك ا٧هٝاػ اُشو٣وح
9
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" ٣بشٌٔ ! إٕ اُشجؼ أُوػت اُن ١عضْ ػِ ٠ظٜو٘ٓ ١ن ػلح أ٣بّ ٣ ٫وف ٢هجؼز ٚػ٘ ،٢إٗ٬٣ ٚؽو٘ ٢ؽٞاٍ اُٜ٘به
٣ٝوػج٘ ٢ؽٞاٍ اُِ ،َ٤إٕ اػطٜبكَٓ ٢ُ ٙزٔو ث ٬اٗوطبعُ ،ول عؼَ شؼو هأٍ٣ ٢وق ػِٜٗ ٠ب٣ز ،ٚإٜٗ٣ ٚبعْ عجٜز٢
٣ٝغؼَ ٝعٓ ٢ٜزول ًاُ ،ول علق ه٣وٝ ٢أ٣جٌ ُؾٔٝ ٢أٜٗي عَل .ًِٚ ١كَٞاء ًبٕ شجؾبً ُٞاؽل ٖٓ أهبهث ٢أّ ًبٕ شجؼ
هعَ ٓبد ٓ٤زخ هبٍ٤خ أّ ًبٕ شجؾبً ربئٜبً ،كؤٗب أرؼوع اُ٤ي ٣بشٌٔ إٔ رقِظُ٘ ٚ٘ٓ ٢ول ٤ٛبد ٓب ٣ؾزبع : ٚص٤بثبً ُِجَٚ
ٝط٘ل ًُ ٫ولٓٝ ٚؽيآبً عِل٣بً ُؼٞهرٝ ٚهواثخ ُشواثٝ ٚاػلكد شؼ٤و ُوؽِز ،ٚكػ٣ ٚنٛت ٘ٛبى ،ؽ٤ش ٓـ٤ت اُشٌٔ ُٞ٤كع
()65
إُ٤ٗ ٠ل ٝهئ ٌ٤ؽغبة اُؼبُْ اٍ٧لَ ٝػَ٤ٗ ٠ل ٝإٔ ٣شلك هجؼز ٚػِٝ ،ٚ٤ػَٓ ٠لزبؽ ٚإٔ ٣ـِن اُولَ ػِ"ٚ٤

 ٖٓٝأُؾزَٔ إٔ ٛ ٌٕٞ٣نا أُلفَ هل ًبٕ ُلف ٍٞاُٜ٥خ ٓضَ رٔٞى ٝػشزبه ػ٘ل ٗيُٜٝب ُِؼبُْ
()66
اٍ٧لَ
٘ٛ -3بى ثٞاثبد فبطخ رلؼ ٢إُ ٠اُؼبُْ اٍ٧لَ ك ٢ثؼغ أُلٕ أُٜٔخ ك ٢ث٬ك ٝاك ١اُواكلٖ٣
ٓضَ اُجٞاثخ أُٞعٞكح ك ٢اُٞهًبءٝ ،اُز٣ ٢وعؼ إٔ إٌٗ٤ل ٝهل كفَ ٜٓ٘ب إُ ٠اُؼبُْ اٍ٧لَ ُ٤ؤر٢
ثبٍ "ثٌٝ "ٞاٍ "ٌٓ "ٞاُِن ٖ٣كولٔٛب عِغبٓش ًٔ ،ب ٝهك ثبُِٞػ اُضبٗ ٢ػشو ٖٓ ِٓؾٔخ
عِغبٓش.67
٘ٛٝ -4بى إٌٓبٗ٤خ اُؼجٞه ٖٓ ٝإُ ٠اُؼبُْ اٍ٧لَ ثٞاٍطخ أ ١ؽلوح ػٔ٤وخ ك ٢ا٧هعٝ ،مُي ٝكوب ً
ُٔب ؽلس ؽ ٖ٤ؽِت أُؼجٞك آ٣ب "إٌٗ ٖٓ "٢أُؼجٞك ٗوعبٍ ثؼل رؼوع عِغبٓش ُ ،ٚإٔ ٣لزؼ
صـوح ك ٢اُؼبُْ اٍ٧لَ ُز٘لن ٜٓ٘ب هٝػ إٌٗ٤لٝ ،)68(ٝمُي ؽجوب ً ُٔب ٝهك ثبُِٞػ اُضبٗ ٠ػشوح ٖٓ
ِٓؾٔخ عِغبٓش:
افرػ فرؽح ا ْ٢تاٌؼاٌُ اٌغفٍ،ٝ
اخشض سٚغ أٔى١ذ ِٓ ٚاٌؼاٌُ اٌغفٍ،ٝ
فرػ ذٍه اٌفرؽح تاٌؼاٌُ اٌغفٍ،ٝ
ٚخشظد سٚغ أٔى١ذ ٚخاسض اٌؼاٌُ اٌغفٍ،ٝ

ٝهل ًبٕ ٘ٛبى اشبهاد ػل٣لح كً ٢زبثبد أُِٞى ػٖ ٝط ٍٞأٌٍ اُوظٞه ٝأُؼبثل اُز ٢ش٤لٛٝب إُ٠
طله اُؼبُْ اٍ٧لَ (ٝ ،)irat kigalliمُي ُِٔجبُـخ كٝ ٢طق ػٔن أٌٍ اُوظٞه ٝأُؼبثل ٝمُي ٓضَ
ٓب ٝهك ك ٢أؽل ٗظٞص أُِي ٍوع ٕٞؽ٤ش ٣نًو :
"ألاَ اعغٗ (ِؼثذ ا -ٞأا) ف ٟصذس اٌؼاٌُ األعفً واٌعثً(")69

ٝثبُوؿْ ٖٓ إٔ ٛن ٙا٫شبهاد رؼزجو كُ َ٤ػِ ٠هٍٞؿ أٌٍ اُج٘بء إ ٫أٜٗب رؾَٔ ك ٢ؽ٤ؤرٜب طٞهح
ٝاػؾخ ػٖ ػٔن اُؼبُْ اٍ٧لَ.
ًبٕ أُؼزول ػ٘ل ٌٍبٕ اُؼوام اُول ْ٣إٔ ٘ٛبى ٍِٔب ً فبطب ً ٞ٣طَ ث ٖ٤اُؼبُْ اٍ٧لَ ٝأَُبء ٝرَزقلٓٚ
اُٜ٥خ ػ٘ل ٗيُٜٝب أ ٝطؼٞكٛب إُ ٠أَُبء ٖٓ اُؼبُْ اَُلِ ٢أ ٝاُؼٌٌٝ ،هل ٝهكد اشبهح ػٖ ٛنا اَُلِْ
كلل ٢اعطططٛسج ٔشظطاي ٚإسشطط١ى١عاي  .فلل ٍ٬ؽللل٣ش ٌِٓللخ اُؼللبُْ اَُلللِ ٠اُٜ٫للخ أه٣شللٌ٤غبٍ إُللٝ ٠ى٣وٛللب
ٗٔزبه ،ثؤٕ ٣ظؼل ٖٓ اُؼبُْ اَُلِ ٠إُ ٠أَُبء ػجو ٍِْٝ ،هل عبء مُي كٔ٤ب ٣نًو اُ٘ض(:)70
ع َّؼَدْ أس٠شى١عاي صٛذٙا ٚلاٌد ِٛظٙح،
َأ ْ
وٍّاذٙا ٌٛص٠ش٘ا ّٔراس:
٠ا ٚص٠شّٔ ٜراس ،عأسعٍه إٌ ٝعّاء ٚاٌذٔا آٔ،ٛ
ذغ ٍَّك ٠ا ّٔراس عٍُُ اٌغّاء ،

ٝػِ ٠أ ١ؽبٍ كٌَ رِي أُلافَ اَُبثوخ رؤٍ ثب٧هٝاػ إُ ٠اُؼبُْ اَُلِ ،٠اُن ٟرق ِٚ٤اُؼواه ٕٞ٤اُولآبء
ػِ ٠أٗ ٚػلبُْ ؽظل٣ ٖ٤زولٓلٜٗ ٚلو(*)٣ ،ؾل٤ؾ ثؤٍلٞاه ٍلجؼخ ٓ٘٤ؼلخً )71(،لبٕ ػِل ٠ا٧هٝاػ اعز٤لبى ٛلنا،
ٝمُي ثلا٣خ ٖٓ اُٜ٘و أُؼوٝف ٍٓٞو٣ب ً ثـ"أ-ُٞ-ٝه ٠ٛٝ ،"IO - LU - RU -GU ًٞ-ٝرَلٔ٤خ رؼ٘ل٠
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"ٜٗو اُؼجٞه اُجشو )72(،"ٟثٔ٘٤ب أؽِن ػِ ٚ٤اً٧ل - ٕٞ٣كٔ٤ب ثؼل  -اٍْ "ؽجلوٝ ،"ٕٝمًلوٝا ثؤٗلٞ٣ ٚعلل
ٓ٬ػ ٣و ّٞثــ٘وَ ا٧هٝاػ ػجو ٛنا اُٜ٘و إُ ٠اُؼبُْ اَُلِٝ ،٠إٕ ًبٗذ أُظبكه اُ٘ظ٤خ ا٧كث٤خ اُؼواه٤خ
اُولٔ٣خ ُْ رش٤و إُ ٠اٍْ ٛنا أُ٬ػ ،أُؼوٝف أًل٣ب ً ثـ "فٔؾ رجبٍ" ٠ٛٝ ،رَلـٔ٤خ رؼ٘ل" :٠اؽٔلَ ػِل٠
ػغَ"ٝ ،طٞه ٙػِ٤ٛ ٠ئخ ٓقِٞم ُ ٚأهثلغ أهعلَ ٝأهثلغ أ٣للٝٝ ،عل٣ ٚشلج ٚؽلبئو اُظلبػوخ "ى،)73("ٝ
 ٖٓ ٌُٖٝأُوعؼ ثنُي اُلٌو ثؤٕ ػجٞه ٛنا اُٜ٘و ًبٕ ٣زْ ػجو هبهة ٓٞعٞك ثٝ ،ٚمُي اٍز٘بكا ً ُٔب ػضو
ػِٔٗ ٖٓ ٚ٤بمط ُوٞاهة ثبُٔوبثو ٘ٛبى ثغٞاه أُٞرٓ ،)74(٠ضَ مُي اُوبهة اُلؼ ٠اُٞاػؼ ثبُشٌَ ههْ
 ،)4اُن ٟػضو ػِ ٚ٤ثؤؽل ٓوبثو أٝه أٌُِ٤خ(.)75

شٌَ ههْ ( )4إؽل ٟأُواًت اُزٝ ٢علد ثٔوبثو أٝه أٌُِ٤خ ٗو ً٬ػٖ Hall, H. R., the Ancient History of the Near
East, London, 1947, 69

ٝثؼل ػجٞه ا٧هٝاػ ُٜنا اُٜ٘وً ،بٕ ػِٜ٤ب إٔ رزٞع ٚإُ ٠أٍٞاه اُؼبُْ اَُلِ ،٠ثؤٕ رُؾَٔ إُ٘ٛ ٠بى كٞم
ػوثخ رغوٛب اُؾٞ٤اٗبدٛٝ ،نا ٖٓ شؤٗ ٚثلؤٕ ٣لَلو ٍلجت اُؼضلٞه ػِل ٠ػوثلبد ٝػظلبّ ُِؾٞ٤اٗلبد اُزل٠
ًبٗذ رغوٛب ثلافَ ٓوبثو ٓل٘٣ز ٠أٝه ٤ًٝشٝ )76(،ػ٘ل ٝط ٍٞا٧هٝاػ إُ ٠أٍٞاه اُؼبُْ اَُلًِ ،٠لبٕ
ػِٜ٤ب إٔ رلفَ ٖٓ ثٞاثبر ٚاَُجغ ،ؽ٤ش ًبٕ ٌَُ ٍٞه ثبة٣ٝ )77( ،زغِٛ ٠نا ٝاػؾب ً ثنُي اُلٌو اُل،٢٘٣
كٔ٤ب ٝهك ػٖ آُٜخ اُؾت ٝاُغٔبٍ إٗبٗب )78(،ف ٍ٬اٍ٧لطٞهح أُؼوٝكلخ ثلـ "ٗلي ٍٝإٗبٗلب ُِؼلبُْ اَُللِ،"٠
ؽ٤ش هبُذ إٗبٗب:
"اُجٞاثبد اَُجغ ُِؼبُْ اَُلِ ٠إكزؼ أهلبُٜب"،

()79

ٛنا ٝهل ًبٕ ٌَُ ثٞاثخ ٖٓ رِي اُجٞاثبد اَُجغ رَٔ٤خ فبطخ ثٜبُ٣ ُْ ٌُٖٝ ،ؼلوف ؽزلٝ ٠هز٘لب اُؾبػلو
ٖٓ اُ٘ظٞص أَُٔبه٣خ اُز ٠ػضلو ػِٜ٤لبٍ ،ل ٟٞاٍلْ اُجٞاثلخ اُٝ٧ل ٠أُؼوٝكلخ ثبٍلْ "ً٘ي٣لو"ٝ ،مُلي
ؽجوب ً ُٔب ٝهك ثؤٍطٞهح عِغبٓش ػ٘لٓب مٛت إُ ٠أُؼجلٞك إٌٗل٤ُ ٠قجلو ٙػلٖ ٍلوٞؽ آُز٤ل ٚأٍُٞل٤وز- ٖ٤
اَُبُلز ٖ٤اُنًو  -اُجٌٝ ٞأٌُ ،ٞك ٠اُؼبُْ اَُلِ ٠ػجو ثٞاثز ٚأُلنًٞهح ثلـ "ً٘ي٣لو"ٓ ،لٖ فل ٍ٬اُل٘ض:

()80

-

أٜ٣ب ا٧ة إٌُٗ ،٠ول ٍوؾ ثٌ ٞك ٠اُؼبُْ اَُلِ،٠
ٍٝ -وؾ ٌٓ ٞكً٘ ٠ي٣و،

ٛنا ٝهل ًبٕ ٣و ّٞثؾواٍخ ًَ ثبة ٖٓ رِي اُجٞاثبد اَُجغ ،إُ ٚفبص ٖٓ آُٜخ اُؼبُْ اَُلِ ٠اُضبٗ٣ٞخ،
٣وأٍ ْٜا٤ٗ" ُٚ٩ز "٠أَُئً ٍٞنُي ػٖ ؽواٍخ اُجٞاثخ اٝ )81( ،٠ُٝ٧هل رقٛ ِٚ٤ؤ٫ء اُولٓبء ػِ٤ٛ ٠ئخ
فواك٤خ ُوأً أٍل ٣ٝل ٟثشو ٝهعِ ٠ؽبئو )82(،أٓب اُؾواً اَُزخ ا٥فو ٕٝكِْ رظِ٘ب ػ٘ٓ ْٜؼِٓٞبد،
ٍ ٟٞأٍٔبئ ْٜاُزٝ ٠هكد ثؤٍطٞهح ٗوًبٍ ٝأه٣شٌ٤غبٍٝ ،مُي ؽَجٔب ٝهك ك ٢اُ٘ض(:)83
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اأ َ
دخً ٔشواي ِٓ ال ،ٌٝٚتٛاتح ٔ١ر،ٝ
َأد َْخً ٔشواي ِٓ اٌصأ١ح ،تٛاتح و١شاس،
َأد َْخً ٔشواي ِٓ اٌصاٌصح ،تٛاتح إٔذاشٛسّ٠ا،
َأد َْخً ٔشواي ِٓ اٌشاتؼح ،تٛاتح إٕٛ٠سال،
َأد َْخً ٔشواي ِٓ اٌخاِغح ،تٛاتح إٔذٚوٛوا ،
َأد َْخً ٔشواي ِٓ اٌغادعح ،تٛاتح إٔذٚشٛتا،
َأد َْخً ٔشواي ِٓ اٌغاتؼح ،تٛاتح إٔٛو١ى،ٝ

ًٝللبٕ ٛللؤ٫ء اُؾللواً َ٣ ٫للٔؾ ٕٞثٔللوٝه ا٧هٝاػ ،إ ٫ثؼللل ٓٞاكوللخ ٓللٖ ؽللبهً اُجٞاثللخ اُٝ٧لل٤ٗ ٠زلل،٠
ٝاُن ٟثلٝه ٞٛ ٙا٥فو ٣طِت أُٞاكوخ ك ٠مُلي ٌِٓلخ اُؼلبُْ اَُللِ ٠اُٜ٧لخ أه٣شلٌ٤غبٍ( ،)84اُزل ٠رؼل٤ش
كٍٝ ٠ؾ ٛنا اُؼبُْ ٓغ ىٝعٜب اٗ ُٚ٩وًلبٍ ،كافلَ هظلو ًج٤لو ُٓشل٤ل ٓلٖ ؽغلو اُل٬ىٝهك٣ ،طِلن ػِ٤لٚ
ٍٓٞو٣ب ً "اً - ٟبٍ ٗ - ٠ً -ب" ثٔؼ٘ :٠هظو اُؼلاُخٝ ،مُي ٓغ ػلك ٖٓ اُٜ٧لخ اُضبٗ٣ٞلخ ٝاُشل٤بؽ،)85(ٖ٤
ٝثغللٞاه هظللوٛب ٛللنا رٞعللل ػلللح هظللٞه أفللوٓ ٟقظظللخ ٧هٝاػ ًجللبه أُللٞرٓ ،٠للٖ أُِللٞى ًٝجللبه
اٌُٜ٘للخُٝ ،ؼللَ ٛللنا ٣زؼللؼ ٓللٖ فللٓ ٍ٬للب ٝهك كللٗ ٠للض ٓللٞد أُِللي اَُللٓٞو" ٟأٝهٔٗ -لل- 2112( "ٞ
 2095م ،)ّ.اُن ٟعبء ك ٚ٤ثؤٕ هٝؽل ٚهلل ؽِٔلذ ٓؼٜلب اٌُض٤لو ٓلٖ اُٜللا٣بٝ ،رٞعٜلذ ثٜلب إُل ٠هظلٞه
ٍللبكح اُؼللبُْ اَُلللًِ ،٠غِغللبٓش ٝكٔ٣للٞىٝ ٟإه٣شللٌ٤غبٍ ٗٝوًللبٍ ٔٗٝزللبه ٝؿ٤للوٓ ْٛللٖ ًجللبه أُِللٞى
ٝاُشقظ٤بدٍِٔٝ ،ذ ًَ ٓ٘ٛ ْٜلا٣ب ٙػِ ٠ؽلح ك ٠هظوٛٝ ،)86(ٙنا ٖٓ شؤٗ ٚثؤٕ ٣شل٤و ثٞػلٞػ ثلبُؾ
إُ ٠إٔ أهٝاػ أُِٞى ًٝجبه اُشقظ٤بد ًبٗٞا  -ؽجوب ً ُِلٌو اُؼواه ٢اُول٘٣ - ْ٣ؼٔ ٕٞثؾ٤بح اُوظٞه كل٠
اُؼبُْ اَُلِ ،٠ثٔ٘٤ب اُؼٌٌ ٖٓ مُي رٔبٓب ً ثبَُ٘جخ ٧هٝاػ اُؼبٓخ ٖٓ اُجشو ،اُزل ٠هثٔلب إٔ رٌل ٕٞإهبٓزٜلب
ؽ ٍٞرِي اُوظٞه ،أ ٝثبَُٔبؽبد أُؾظٞهح ث ٖ٤أٍٞاه اُؼلبُْ اَُللِ ،٠ؽ٤لش إٔ أُظلبكه أَُلٔبه٣خ
ُللْ رؾلللك أُٞػللغ اُللن ٟرؾللَ ثلل ٚأهٝاػ اُؼبٓللخ ثؼللل كفُٜٞللب ُٜللنا اُؼللبُْ ٝ ،إٕ ًللبٕ ٘ٛللبى اػزوللبك ثللؤٕ
ا٫ؽزٔبٍ اُضلبٗ ٠أُزؼِلن ثئهبٓزٜلب ثل ٖ٤أٍلٞاه٣ ٙؼلل اً٧ضلو روع٤ؾلبًٝ ،مُلي إٍلز٘بكا ً ُٔلب ٝهك ثلبٌُض٤و ٓلٖ
اُزؼب٣ٝن ،ثٔب رؾِٔ ٖٓ ٚرؼوػبد ػل٣لح ثٌج٤و ؽواً أثٞاة اُؼبُْ اَُللِ٤ٗ ٠زل ،٠ثلؤٕ ٣جؼلل ْٛػلٖ أمٟ
اُش٤بؽٝ ،ٖ٤اُز ٖٓ ٠أُؼِلًٔ - ّٞلب ٍلجوذ ا٩شلبهح  -ثؤٜٗلب ًبٗلذ روطلٖ ٍٝلؾ اُؼلبُْ اَُللِٓ ٠لغ ٌِٓزلٚ
أه٣شٌ٤غبٍٛٝ ،نا ٣لٍ ػِ ٠إٔ اُؼواه ٖ٤٤اُولآً ٠بٗٞا ٣ؼزول ٕٝثبُلؼَ ثؤٕ أهٝاػ اُؼبٓخ ًبٗذ رو ْ٤ثٖ٤
()87
أٍٞاه ٛنا اُؼبُْ.
ٔظاَ ٚلٛأ ٓ١اٌؼاٌُ اٌغفٍٟ
أٓب كٔ٤ب ٣زؼِن ث٘ظبّ اُؼبُْ اَُلِ٣ ٢زجُ٘ ٖ٤ب ٝعٞك َٓؤُٝخ ػٖ اٌُزبثخ ك ٢اُؼبُْ اَُلِ ٢ٛٝ ٢أٓ٘٤خ
ٍو إ٣وشٌ٤غبٍٝ ،اُز ٢رووأ ػَِٓ ٠بٓغ ٍ٤لرٜب ٓؾزُٞ ٟٞؽخٛٝ ،نا ٣لٍ ػِٝ ٠عٞك ٍغ٬د ٌٓزٞثخ
ك ٢اُؼبُْ اَُلِٞٗٝ ،٢ع ٖٓ أُؾبًٔخ ثبَُ٘جخ ُِوٝاك ثـ٤خ روو٣و ٓظ٤وٝ ْٛمُي ٝكوب ً ُ٘ض أٍطٞهح
88
ِٓؾٔخ عِغبٓش اُِٞؽخ اَُبثؼخ ؽِْ إٌٗ٤لٓٝ ٝوػًٔ ٚب ٣نًو:
ٚوأد ذغىٓ (أ٠عاا) (ًِ)وح اٌؼاٌُ
اٌغفٍ ٟإ٠شش١ىعاي
ٚت١ٍ١د – ص١ش ٞواذثرٙا
ِٕ ٟ٘ٚؽٕ١ح اِاِٙا
وأد ذّغه (ٌٛؼح)
لشاخ ػٍٙ١ا ِؽرٛا٘ا تصٛخ ػاي
(سفؼد ػٕذ رٌه) (اٌٍّىح) سأعٙا
ٚعٍطد ػٍٔ ٟظش٘ا:

٣ٝلػْ ٛنا اُوأٝ ١عٞك اُوؼب ٙاَُجؼخ اٗٞٗ٧بًَُٔ ٢بػلح إ٣وشٌ٤غبًٍٔ ،ب ٝهك مُي كٗ ٢ض أٍطٞهح
89
"إٗبٗب رَِْ كٓٞىُ ١ش٤بؽ ٖ٤اُؼبُْ اَُلٍِ ( "٢طو ) 163
12
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أخزخ ػٕذ رٌه إ٠شش١ىعاي اٌّمذعح ِىأٙا ػٍ ٝػششٙا
ٚأٛٔ٢ا اٌمعاٖ اٌغثغ،
ذٍفظٛا أِاِٙا تمشاسُ٘

ٝإ٣وشٌ٤غبٍ  ٢ٛأ٣ؼب ً ٝكوب ً ُ٘ض أٍطٞهح "إ٣وشٌ٤غبٍ ٗٝوعبٍ" اَُ٘قخ ا٧ؽلس (ػٔٞكٍ ، 5طو
 ،)10رزوأً ٓؾٌٔخ اُؼبُْ اَُلِ٢
٘ٚا أٔزا اٍِٛ ْ٢شح ٚغ١ش غا٘شج
ٚغ١ش صاٌؽح ٌى ٟأذشأط ِؽىّح اٌٙ٢ح اٌؼظاَ
90
اٌٙ٢ح اٌؼظاَ اٌغاوٕ ٓ١ف ٟاٌؼاٌُ اٌغفٍٟ

ًنُي ٖٓ ا٧كُخ اُ٘ظ٤خ ػِ ٠إٔ اُؼبُْ اَُلِٗ ُٚ ٢ظبّ إُٓ ٚ٤ب ٝهك ك ٢أٍطٞهح ٛجٞؽ ٗبٗب ُِؼبُْ اَُلِ،٢
ػ٘لٓب مٛت ؽبهً اُجٞاثخ ُ٤قجو ٍ٤لر٤ٍٝ ٚلح اُؼبُْ اَُلِ ٢إ٣وشٌ٤غبٍ ثٞعٞك إٗبٗب ٝهؿجزٜب ثبُلفٍٞ
إُ ٠أهع اُ٬ػٞكح "اُؼبُْ اَُلِ "٢كؤعبثز ٚإ٣وشٌ٤غبٍ ًٔب :٢ِ٣
إر٘ة ٚافرػ ٌٙا اٌثاب أٙ٠ا اٌؽاسط،
ٌٚىٓ ػاٍِٙا ٚفك إٌظاَ اٌمذُ٠
91
ٌٍؼاٌُ اٌغفٍٟ

ٝإما إٍزٌِٔ٘ب اُ٘ض أ ١ػ٘ل ُؾظخ كف ٍٞػشبه ٝػٞكح اُؾبهً ُ٤لزؼ ُٜب اُجبة ٣زجُ٘ ٖ٤ب اُ٘ظبّ اُولْ٣
اُن ١كوػز ٚإ٣وشٌ٤غبٍ ػِٜ٤ب ًٔب ٣نًو:
"إدخٍ ،ٟع١ذذ( ٟلاي ٌٙا) "أ ٞاٌؽاسط ٌؼشراس"
وٛذ٠ ٛثرٙط لعرمثاٌه
ٚلصش تٍذ اٌالػٛدج ،عؼ١ذ تض٠اسذه!"
ٚؼ ٓ١أدخٍٙا اٌثاب األٚئ ،ضع
ػٓ سأعٙا اٌراض – اٌىث١ش ٚصادسٖ.
ٌّارا ،أٙ٠ا اٌؽاسط (لاٌد)
ذأخز اٌراض – اٌىث١ش ػٓ سأعٟ؟
أدخٍ ٟع١ذذ٘ !ٟىزا ٘ ٛإٌظاَاٌّفشٚض ِٓ لثً ٍِىح اٌؼاٌُ اٌغفٍ!ٟ
ؼ ٓ١أدخٍٙا اٌثاب اٌصأ ،ٟظشد
ػٓ أرٔٙ١ا اٌمشغٚ ٓ١صادسّ٘ا.
ٌّارا ،أٙ٠ا اٌؽاسط (لاٌد)
ذأخز لشغ ٟأرٟٔ؟
أدخٍ ٟع١ذذ٘ !ٟىزا ٘ ٛإٌظاَاٌّفشٚض ِٓ لثً ٍِىح اٌؼاٌُ اٌغفٍ!ٟ
ٚؼ ٓ١أدخٍٙا اٌثاب اٌصاٌس.......92

ٌٛنا ظِذ ػشبه ػ٘ل كف ًَ ٍٞثٞاثخ رغوك ٖٓ ٓ٬ثَٜب ٝؽِٜ٤ب ٝظِذ رزَؤٍ ُٔبما رغوك ٖٓ ٓ٬ثَٜب
ًٝبٕ هك اُؾبهً أٗ ٚاُ٘ظبّ أُلوٝع ٖٓ هجَ ٌِٓخ اُؼبُْ اَُلِ.٢
 ٖٓٝأُظبكه اُ٘ظ٤خ اُزَٗ ٢زلٍ ٜٓ٘ب ػِٗ ٠ظبّ اُؼبُْ اَُلِ ٢اُِٞؽخ اُضبٗ٤خ ػشو ٖٓ ِٓؾٔخ
عِغبٓش (َٗقخ ٗٝ )ٟٞ٘٤أُؼبكخ إُٜ٤ب ػِٓ ٠ب ٣ؼزول.
٣زِقض ٓب ٜ٘ٔ٣ب ٖٓ ٛن ٙاُِٞؽخ ،إٔ عِغبٓش ؽ ٖ٤أػبع أُووػخ ٝاُطجَ اُِنٍ ٖ٣وطب ك ٢اُؼبُْ
اَُلِ ،٢ثٌ ٠ثَجت مُيٝ ،أهاك طل٣وٝ ٚفبكٓ ٚإٌٗ٤ل ٝرؼي٣ز ٚثبُ٘ي ٍٝإُ ٠اُؼبُْ اَُلٍِ٫ ٢زوعبػٜٔب.
٣وجَ عِغبٓش ٛنا اُؼوعٞ٣ ٌُٚ٘ٝ ،ط ٢إٌٗ٤ل ٝثز٘ل٤ن اُزؼِٔ٤بد ٝاُوٞاٗ ٖ٤اُؼوٝه٣خ (ٗظبّ ٝهٞاٖٗ٤
13
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اُؼبُْ اَُلِ٣ ٫ ٢ٌُ )٢جو ٠ػٍِ ٚ٤غ٘٤ب ً كٛ ٢نا اُؼبُْ ٜ٘ٓٝب ػلّ إهرلاء أُجَخ ٗظ٤لخ أ ٝآ٫زَبػ ثلٕٞٛ
ٓؼطوحٝ ،ػلّ ؿؾلاس أ ١طٞد أ ٝػغ٤ظ ثبُؼبُْ اَُلِٞ٣ٝ ،٢طً ٚ٤نُي ثؤٕ ٣زؾبش ٠روج َ٤اُيٝعخ
أُؾجٞثخ أ٣ ٝؼوة اُيٝعخ أٌُوٛٝخ ٝأ٣ ٫وجَ ا٫ثٖ أُؾجٞة أ٣ ٝؼوة ا٫ثٖ أٌُوٝ .... ٙٝإما ٓب
فبُق ٛن ٙاُزؼِٔ٤بد ٣ؾنه ٙعِغبٓش ،ثبٕ اُؼبُْ اَُلِ٤ٍ ٢وجغ ػٌِِٓٝ ،ٚ٤خ اُؼبُْ اَُلِ ٢رَِؾ ػِٚ٤
ؿؼجٜب ٝرجوٍ ٚ٤غ٘٤ب ً ك ٢ػبُٜٔب أُظِْٝ .93مُي ًٔب ٝهك ثبُ٘ض:
(أظاب) ظٍعاِش إٔى١ذِ( ٚؽزس َا):
"إرا ِا ٔضٌد اٌؼاٌُ اٌغفٍ،ٟ
(ػٍ١ه اذثاع) ذؼٍّ١اذ!ٟ
(ل ذشذِذ) أٌثغح ٔظ١فح
ٌى ٟل ذؼش(ف) تأٔه غش٠ة (ػٓ اٌّىاْ)!
ل ذّرغػ تذِ٘ ْٛؼطشج
ألْ اٌشائؽح اٌر ٟذٕشش٘ا
عٛف ذعؼٍ٠ ُٙعرّؼ ْٛؼٌٛه!
ل ذمزف ف ٟاٌؼاٌُ اٌغفٍ ٟػصا سِا٠ح
فاٌز ٓ٠ذص١ث٠ ُٙؽ١ط ْٛته!
ل ذشٙش ٘شاٚج ت١ذن
فثزٌه ذشػة األشثاغ
ل ذٕرؼً ؼزا اء:
و ٟل ذؽذز ظع١عا ا ف ٟاٌؼاٌُ اٌغفٍ،ٟ
ل ذمثً صٚظره اٌّؽثٛتح (إْ اٌرم١رٙا)
ل ذعشب لذ صٚظره اٌّّمٛذح (إْ إٌرم١رٙا)
ل ذمثً ٌٚذ اٌّؽثٛب،
ل ذعشب لػ ٌٚذن اٌّّمٛخ،
94
ٚإل فإػرشاظاخ اٌؼاٌُ اٌغفٍ ٟعٛف ذمثط ػٍ١ه

ًِٔٝخ إػزواػبد ٘ٛب  ٢ٛروعٔخ ؽوك٤خ ٝرٌُٔ ٕٞقبُلخ أٗظٔخ اُؼبُْ اَُلِ.٢
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اٍ٩ز٘زبعبد

















ًبٕ ٌٍبٕ ث٬ك ٓب ث ٖ٤اُٜ٘و٣ ٖ٣ؤٓ٘ ٕٞثبٍزٔواه اُؾ٤بح ثؼل أُٞد.
رٔ٤ي ثٞػٞػ اُ٘ظٞص ا٧كث٤خ ُج٬ك ٓب ث ٖ٤اُٜ٘و ٖ٣ػبُْ أُٞر ٖٓ ٠ػبُْ ا٧ؽ٤بء ًؼبُْ
ٓ٘لظَ رٔبٓب.
ًبٕ كٌو ٌٍبٕ ث٬ك ٓب ث ٖ٤اُٜ٘و ٖ٣ؽ ٍٞأُٞرٝ ٠اُؼبُْ اَُلٍِِ ٢جًٝ ٢ئ٤تٝ .هل ُٝطق
اُؼبُْ اَُلِ ٢ثؤٌٗٓ ٚبٕ ًئ٤ت ٝ ،أهَ ؽ٤بح ٝ ،صبثذ ٣ؾوّ ك ٚ٤أُزٞك ٖٓ ٠اُؾ٤بح اُلٗ٣ٞ٤خ ٣ٝؤًَ
اُـجبه ؽز٣ ٠ولّ ُ ٚاُطؼبّ اُؾو٤و ٢أ ٝاُشواة ٖٓ ا٧ؽ٤بء.
ٝهل ُٝطق أُٞر ٠ك ٢اُؼبُْ اَُلِ ٢ثؤًٗ ْٜبئ٘بد ؽٔٞؽخ ؿ٤و هبكهح ػِ ٠كؼَ أ ١ش٢ء ،
ٝؽلك ٝػؼ ْٜثؤكؼبُ ْٜاُلٗ٣ٞ٤خ.
ٓوبهٗخ ٓلب ْ٤ٛاُؼبُْ اَُلِ ٢كٓ ٢ظو ثزِي أُٞعٞكح ك ٢ث٬ك ٓب ث ٖ٤اُٜ٘وً ، ٖ٣بٕ اُؼبُْ
اَُلِ ٢كٓ ٢ظو  ٞٛاُطو٣ن إُ ٠ؽ٤بح أثل٣خ عل٣لح ك ٢ؽ ٖ٤إٔ اُؼبُْ اَُلِ ٢ك ٢ث٬ك ٓب ثٖ٤
اُٜ٘وً ٖ٣بٕ اُٞعٜخ اُٜ٘بئ٤خ ُِٔٞرٝ .٠ثشٌَ ػبًّ ،بٕ اُؼبُْ اَُلِ ٢أُظو ١إ٣غبث٤بٌُٖٝ ،
اُؼبُْ اَُلِ ٢ك ٢ث٬ك ٓب ث ٖ٤اُٜ٘وً ٖ٣بٕ هبرٔب ٝصبثزب.
ٝكٔ٤ب ٣زظَ ثٔٞهغ اُؼبُْ اَُلِ ،٢كول ٝعل ٓلٜٓٞبٕ هئ٤َ٤بٕ :ااُزظٞه ا٧كوٝ ٢اُزظٞه
اُوأٍ ٢أ ٝا٩كهاى ا٧كوٝ ٢ا٩كهاى اُوأًٍ .٢بٕ اُزظٞه ا٧كو٣ ٢ؼزجو ٌٓبٕ اُؼبُْ اَُلِ٢
ك ٢اُـوة  ،ثٔ٘٤ب ًبٕ اُزظٞه اُوأٍ٣ ٢ؼزجو ٙرؾذ ا٧هع ٝا٧ثَ( ٞأٓ ١ؾ٤ؾ أُ٤ب،)ٙ
٣ٝؾ٤ؾ ثبُؼبُْ ًِ ُٞٔٗ ٚاٌُ٤بٕ اُ .٢ُِٞ٤ٜرزلن اُجبؽضخ ٓغ اُزظٞه اُوأٍُِٞٔ ٢هغ اُؼبُْ اَُلِ٢
ًٔب اٝػؾذ ٍجت أُ ٖٓ َ٤ف ٬أُظبكه اُ٘ظ٤خ ا٧كث٤خ.
ًنُي ثبَُ٘جخ ُٔٞهغ اُؼبُْ اَُلِ٣ ُْ ٢ؾلك ثلهخ ٌُ٘ٝخ ًبٕ كٌٓ ٢بٕ ثؼ٤ل أ ٝاُغٜخ أُوبثِخ
َُِٔبء (اُؼبُْ أُؼئ).
ُِؼبُْ اٍ٧لَ اُؼل٣ل ٖٓ أُلافَ ًبُوجو ٝاُغجَ .....،ثق٬ف اَُجغ ثٞاثبد اُز٣ ٢وق ػًَِ ٠
ٜٓ٘ب ؽبهً.
رْ اُوثؾ ث ٖ٤اُغجَ ٝاُؼبُْ اَُلِ ٖٓ ٢ف٘ٓ ٍ٬بظو ثؼغ أُؼجٞكاد ػِ ٠ا٧فزبّ ًٝؤٜٗب
رزؾوه ٝرقوط ٖٓ اُغجَ ٓلفَ اُؼبُْ اَُلِ ٢ثؼل أٍوٛب ٓضبٍ ػِ ٠مُي أُؼجٞك ٓوكٝى.
ُِؼبُْ اَُلِ ٢اُؼل٣ل ٖٓ أَُٔ٤بد  ٌُٖٝا ٍْ٧ا٧هوة ُٔؼ٘ ٠اُؼبُْ اَُلًِ ٢بٕ "أهاُ "٢ؽ٤ش
اُزوعٔخ اُؾوك٤خ ُٜنا أَُٔ ٠اُؼبُْ اَُلِ.٢
ٝثبَُ٘جخ ُ٘ظبّ اُؼبُْ اَُلِ ٢كٞ٤عل ٓب٣شج ٚأُؾبًٔخ ٝرزوأً ٛن ٙأُؾٌخ أُؼجٞكح إ٣وشٌ٤غبٍ
َٓٝزشبهٜ٣ب اٗٞٗ٧بًُٜٝ ،٢ب آ٘٤خ ٍوٛب (أ ١أُؼجٞكح إ٣وشٌغبٍ) اُز ٢رووأ ُٜب اَُغ٬د
ػَِٓ ٠بٓؼٜبٔٓ ،ب ٣لٍ ػِٝ ٠عٞك ٝصبئن ٍٝغ٬د ُٞٝؽبد ًزبث٤خ ثبُؼبُْ اَُلِ.٢
ُلف ٍٞاُؼبُْ اَُلِ٫ ٢ثل ٖٓ اُ٧زياّ ثوٞاٗٓ ٚ٘٤ضَ ػلّ اهرلاء ٓ٬ثٌ ٗظ٤لخ،ػلّ إطلاه
أطٞاد ،ػلّ إظٜبه ٓشبػو اُؾت أ ٝاٌُو ٙػِ ٠اَُٞاء٣ ٖٓٝ ،قبُق مُي٤ٍ ،زؼوع
ُِٔؾبًٔخ ٖٓ هجَ هئَ٤خ أُؾٌٔخ َٓٝزشبهٜ٣ب.
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٠ اُز،ًٝب ثغجبٍ ىاعوٜٗٞقظ٣ اًٞٗبٝ ،"َ "اُغج٠٘" ثٔؼKUR هًٞ" ؼب ً ُلظخ٣ا أٖٞٓ هل اٍزقل٤٣ٓوَُٞو ثبُنًو ثؤٕ ا٣(*) عل
:ٕوا٣ٖ ػٖ إ٣وُٜ٘ك ا٬رلظَ ث

Black, J. and Green, A., Black, J. and Green, A., Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia,
British Museum press, 1992, p. 114

.304  ص،ٓوٍٞ ٕٞ ٓز،ٟ)أُبعل19(
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32

.64 ،1975 ،ثـلاك
42

44
45

- Dally.S, Mythes from Mesopotamia, Oxford, 1989, 148.

.77 ،ٓوٍٞ ٕٞ ٓز،١ أُبعل- 43
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69

- CAD. Vol. 8; kigallu, p.349.
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Eastern Mythology, London, 1982, p.8.
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( )85عبٕ ثٞر٤و ،ٝث٬ك اُواكل ، ٖ٣ص ; .343ؽ٘ ،ٕٞػوبئل ٓب ثؼل أُٞد ،ص .187 – 186

86

( ) Kubrt, A., The Ancient Near East, C.3000-330 BC, Vol.I, London,1995, p. 59, Kramer, S.N., The
Sumerians, p. 131.

(ٗ )87بئَ ؽ٘ ،ٕٞػوبئل ٓب ثؼل أُٞد  ،ص .187
ِٓ - 88ؾٔخ عِغبٓش ،اُِٞؽخ اَُبثؼخ ،ؽِْ إٌٗ٤لٓٝ ٝوػ ; ٚكٞ٣إ اٍ٧بؽ٤و ،أُٞد ٝاُجؼش ٝاُؾ٤ب ٙا٧ثل٣خ ،اٌُزبة اُواثغ،
.362 -361
 - 89اٍطٞهح إٗبٗب رَِْ كٓٞىُ ١ش٤بؽ ٖ٤اُؼبُْ اَُلٍِ ،٢طو  ;163كٞ٣إ اٍ٧بؽ٤وٍٓٞ ،و ٝآًبك ٝآشٞه ،اٌُزبة اُواثغ،
.66 ،2001
 - 90اٍطٞهح إ٣وشٌ٤غبٍ ٗٝوعبٍ ،اُؼٔٞك اُقبٌٍٓ ،طو  ;10كٞ٣إ اٍ٧بؽ٤و ،أُٞد ٝاُجؼش ٝاُؾ٤ب ٙا٧ثل٣خ ،اٌُزبة اُواثغ،
ص 164
 - 91كٞ٣إ اٍ٧بؽ٤و ،أُٞد ٝاُجؼش ٝاُؾ٤ب ٙا٧ثل٣خ ،اٌُزبة اُواثغ132 ،
 - 92كٞ٣إ اٍ٧بؽ٤و ،أُٞد ٝاُجؼش ٝاُؾ٤ب ٙا٧ثل٣خ ،اٌُزبة اُواثغ134: 132 ،
- Morris Fastorow, aspect of religious celled and practice in Babyionia ans Assyria, London, 1911, 320

93

 - 94كٞ٣إ اٍ٧بؽ٤و ،أُٞد ٝاُجؼش ٝاُؾ٤ب ٙا٧ثل٣خ ،اٌُزبة اُواثغ418 ،
- King, L. W, Babylonian Religon and Mythology, London, 1899, 443
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مىاظر ووظىص انساعت انسابعت وانثامىت مه ساعاث انىهار
بظانت األعمذة األونى (’ )Cبمعبذ إدفى
أ.د /حسان إبراهٍم عامر
أ /هذٌر كمال سعذاوي

(*)

(**)

مهخض انبحث:
رزّ١ض فبٌخ ا٤ػّذح ا )C’( ٌٝٚ٤ثّؼجذ إدف ٛثّجّٛػخ ِٓ إٌّبظش اٌفٍى١خ رزؼٍك ثبٌؾّظ ٚاٌمّش،
ثبٌٕغجخ ٌٍجذاس ٓ٠اٌؾشلٚ ٟاٌغشث ٟفإْ اٌجضء اٌز٠ ٞمغ ث ٓ١اٌغجً اٌشاثغ ٚاٌغمف ِؾغٛالً ثإفش٠ض ِٓ
ػالِبد  Xkrثبٌزٕبٚة ِغ خشاه١ؼ اٌٍّه ثطٍّٛ١ط اٌضبِٓ (ٛ٠سج١ز١ظ اٌضبٔ٠ )ٟذ١و ثٙب اٌقمش
ِٕظشا آخش ٠زؼٍك
دٛسطٚ ،فٛلٗ إفش٠ض ٠ؾًّ ِٕبظش فٍى١خ رزؼٍك ثبٌؾّظ ٚاٌمّش ،وّب ٠ظٙش 91
ً
ثّغبس اٌؾّظ ٚرذٛالرٙب خالي  91عبػخ ِٓ إٌٙبس ػٍ ٝاٌجذاس اٌجٕٛثٚ ٟاٌجذاس اٌؾّبٌ( ٟعزخ
ِٕبظش ف ٟاٌجٕٛة رؾًّ ِٕبظش اٌغبػخ ا ٌٝٚ٤دز ٝاٌغبػخ اٌغبدعخ ٚف ٟاٌؾّبي ِٕبظش اٌغبػخ
اٌغبثؼخ دز ٝاٌغبػخ اٌضبٔ١خ ػؾشح) ٠مغ وً ِٕ ُٙفِ ٟغبدخ ِذذٚدح ث ٓ١ا٤ػزبةٚ ،ػٍ ٝاٌجذاس
اٌؾّبٌٛ٠ ٟجذ ِٕظش ٠زٛعو اٌغزخ ِٕبظشٚ ،عٛف ٠زٕبٚي ٘زا اٌجذش اٌغبػخ اٌغبثؼخ ٚاٌغبػخ اٌضبِٕخ
ِٓ عبػبد إٌٙبس اٌٛالؼز ٓ١ػٍ ٝاٌجذاس اٌؾّبٌ ٟثقبٌخ ا٤ػّذح ا )C’( ٌٝٚ٤ثّؼجذ إدفٚ ،ٛرٌه ِٓ
خالي اٌؼٕبفش ا٢ر١خ:
أولاٚ :فف ِٕظش اٌغبػخ اٌغبثؼخ.
ثاوٍاا :رشجّخ إٌـ اٌخبؿ ثبٌغبػخ اٌغبثؼخ.
ثانثااٚ :فف ِٕظش اٌغبػخ اٌضبِٕخ.
رابعاا :رشجّخ إٌـ اٌخبؿ ثبٌغبػخ اٌضبِٕخ.
انكهماث انذانت:
فبٌخ ا٤ػّذح ا )C’( ٌٝٚ٤ثّؼجذ إدف – ٛدٛس ثذذر – ٟإٌٗ اٌؾّظ – عبػبد إٌٙبس – اثزٙبالد إٌٗ
اٌؾّظ
مقذمت عه ساعاث انىهار:
ٌمذ رُ رق٠ٛش عبػبد إٌٙبس ( 91عبػخ) ػٍ ٝاٌجذاس ٓ٠اٌجٕٛثٚ ٟاٌؾّبٌٌ ٟقبٌخ ا٤ػّذح ا ،ٌٝٚ٤د١ش
فٛسد اٌغبػبد ِٓ ا ٌٝٚ٤إٌ ٝاٌغبدعخ ػٍ ٝاٌجذاس اٌجٕٛث ،ٟأِب اٌغبػبد ِٓ اٌغبثؼخ إٌ ٝاٌضبٔ١خ ػؾشح
فمذ فٛسد ػٍ ٝاٌجذاس اٌؾّبٌ٘ٚ ،ٟزٖ إٌقٛؿ رقف عبػبد إٌٙبس ٚا٤دذاس ا٤عطٛس٠خ اٌز ٟرذذس
نب رزوش ٘زٖ إٌقٛؿ أعُ وً عبػخ ِٓ عبػبد إٌٙبس (.)9
فٙ١بٚ ،أً ٠
٘ٚزٖ إٌقٛؿ ػجبسح ػٓ اثزٙبالد  ٌٗ٦اٌؾّظ٠ٚ ،ؼزمذ  Kurth, D.أْ ٘زٖ إٌقٛؿ رطٛسد ِٓ
ٔغخخ رمٍ١ذ٠خ وبٔذ ِٛجٛدح لجً اٌؼقش اٌجطٍّ ٟف ٟا٤عشح اٌضبِٕخ ػؾشح ( ،)1وّب أْ Hornung, E.
٠ؼزمذ أْ اثزٙبالد عبػبد إٌٙبس اٌخبفخ ثقبٌخ ا٤ػّذح ا ٌٝٚ٤ثّؼجذ إدف ٛراد فٍخ ثىزبة إٌٙبس اٌزٞ
ظٙش فِ ٟمجشح اٌٍّه سِغ١ظ اٌغبدط فٚ ٟاد ٞاٌٍّٛن ،صُ ظٙش وزبة إٌٙبس ِشح أخش ٜف ٟججبٔخ ربٔ١ظ،
د١ش ظٙشد ِمزطفبد ِٕٗ فِ ٟمجشح اٌٍّه أٚعشو ْٛاٌضبٔٚ ،ٟفِ ٟمجشح اٌٍّه ؽبؽبٔك اٌضبٌش رٛجذ ٔغخخ
ؽجٗ وبٍِخ ِٓ وزبة إٌٙبسٚ ،لذ ظٙشد أدذس ٔغخ وزبة إٌٙبس فِ ٟمجشح اٌىبرت "سع ِظ" ()TT 132
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ٚرشجغ ٘زٖ اٌّمجشح إٌ ٝػٙذ اٌٍّه هٙشلب ،وّب ظٙشد ثؼل إٌقٛؿ اٌّخزقشح اٌّزؼٍمخ ثغبػبد
إٌٙبس ػٍ ٝثؼل رٛاث١ذ ٚثشد٠بد اٌؼقش اٌّزأخش (.)3
ٚرزّ١ض ِمجشح اٌٍّه سِغ١ظ اٌغبدط ( )KV 9ثٛجٛد ٔغخز ِٓ ٓ١وزبة إٌٙبس ،إٌغخخ ا ٌٝٚ٤فٛسد
ػٍ ٝعمٛف اٌّّشاد ٚ C, D, Eإٌغخخ اٌضبٔ١خ فٛسد ػٍ ٝعمف دجشح اٌزبثٛد ( ،)4ثبٌٕغجخ ٌٍٕـ
اٌخبؿ ثذجشح اٌزبثٛد ف ٛٙف ٟدبٌخ ج١ذح ِٓ اٌذفع ،ثّٕ١ب إٌغخخ اٌّٛجٛدح ػٍ ٝعمف اٌّّشاد C, D,
 Eفإٔٙب ِزذ٘ٛسح ٌٍغب٠خٚ ،ثبٌٕغجخ ٌٍؾىً اٌز ٞفٛس ثٗ وزبة إٌٙبس فِ ٟمجشح سِغ١ظ اٌغبدط فمذ جبء
وب٢ر :ٟفٛس اٌّقش ْٛ٠اٌغّبء ف ٟؽىً اٌّؼجٛدح ٔٛد د١ش أٔ ُٙاػزمذٚا أٔٙب رغط ٟثجغذ٘ب اٌؼبٌُٚ ،لذ
ٚمؼٛا عبلٙ١ب ٔبد١خ اٌؾشق د١ش رٍذ اٌؾّظٚ ،وبْ فّٙب ّ٠ضً ا٤فك اٌغشث ٟد١ش رخزف ٟاٌؾّظٚ ،أصٕبء
إٌٙبس وبْ ِشوت اٌؾّظ اٌقجبد٠ ٟغ١ش ػجش إٌٙش اٌغّب ٞٚاٌز٠ ٞزذفك فٛق جغذ ٔٛد دز٠ ٝقً إٌٝ
ا٤فك اٌغشث ٟاٌّّضً ثفُ ٔٛد ،صُ رمٛٔ َٛد ثبثزالع لشؿ اٌؾّظ ٕ٘ ِٓٚب رجذأ سدٍخ اٌؾّظ اٌٍ١ٍ١خ (ؽىً
.)5( )1-9
ٚلذ ظٙش إٌٗ اٌؾّظ ف ٟسدٍزٗ اٌقجبد١خ ث١ٙئخ ثؾش٠خ ثشأط فمش ،ثّٕ١ب ظٙش ثشأط وجؼ ف ٟسدٍزٗ
اٌٍ١ٍ١خٚ .ثبٌٕغجخ ٌّغبس سدٍخ اٌقجبح فمذ اعزّشد ػٍ ٝإٌٙش اٌغّب ٞٚثال ػبئك دز ٝاٌظ١ٙشح اٌز ٟوبٔذ
ثبٌٕغجخ ٌٍّقش ٓ١٠عبدط عبػبد اٌٚ ،َٛ١ػٕذئز ٠جبثٗ سة اٌؾّظ خطش اٌضؼجبْ  ،aAppصُ رؼجش ِشوت
اٌؾّظ ا٤سك اٌشٍِ١خ ف ٟاٌغّبء ف ٟاٌغبػخ اٌغبثؼخٚ ،ف ٟاٌغبػخ اٌزبعؼخ رؼجش دمٛي ا٠٦بسٚ ،ٚفٟ
ٚأخ١شا رٕز ٟٙاٌشدٍخ
اٌغبػخ اٌذبد٠خ ػؾشح ٠ذىُ هبلُ اٌّشوت اٌذجبي ٌٍٛفٛي إٌ ٝا٤فك اٌغشث،ٟ
ً
ثبٌٛفٛي إٌ ٝاٌغبػخ اٌضبٔ١خ ػؾشح د١ش رخزف ٟاٌؾّظ ف ٟا٤فك اٌغشث.)6( ٟ
ساعاث انىهار فً معبذ إدفى:
رزىٔ ْٛقٛؿ اٌغبػبد اٌخبفخ ثّؼجذ إدف ِٓ ٛرشّٔ١خ  ٌٗ٦اٌؾّظٔٚ ،ـ رٛم١ذٔٚ ،ٟمٛػ دٛي
اٌٍّه ٚاٌٙ٢خٚ ،اٌزشّٔ١خ ال ٠زٍ٘ٛب اٌٍّه ثً رزٍ٘ٛب إٌٙخ اٌغبػخ اٌّؼٕ١خ (ٌٚ .)7مذ رؼذدد أعّبء إٌٗ اٌؾّظ
ف ٟعبػبد إٌٙبس ،فمذ رُ ِوش فٔ ٟقٛؿ اٌغبػبد ا٤سثؼخ ا ٌٝٚ٤ثبعُ " Ra-bHdty nb ptسع ثذذرٟ
ع١ذ اٌغّبء" (ٚ ،)8ف ٟاٌغبػخ اٌخبِغخ رغ١ش اعّٗ إٌ" Ra-bHdty sAb-Swt ٝسع ثذذرِ ،ٟضسوؼ
اٌش٠ؼ"(ٚ ،)9ف ٟاٌغبػخ اٌغبثؼخ رُ ِوش ثبعُ " Ra-@r-BHdty nb ptسع دٛس ثذذر ،ٟع١ذ اٌغّبء" (،)92
ٚف ٟاٌغبػخ اٌضبِٕخ ٚاٌزبعؼخ أفجخ اعّٗ " Ra-@r-Axty BHdty nTr aA nb ptسع دٛساخز ٟثذذر،ٟ
ٚأخ١شا رذٛي اعّٗ إٌ" ٝآر "َٛثذا٠خ ِٓ اٌغبػخ اٌؼبؽشح دز ٝاٌغبػخ اٌضبٔ١خ ػؾشح
ع١ذ اٌغّبء" (،)99
ً
(ِٚ=.)91غ رٌه ٚفمًب ٌٍٕـ اٌزٛم١ذ ،ٟفإْ وً ٘زٖ ا٤عّبء ٘ ٟفمو أعّبء إٌٗ ٚادذ ٘ ٛدٛس ثذذرٟ
اٌخبؿ ثّذٕ٠خ إدف.)93( ٛ
نب اٌ١ٙئبد اٌز ٟظٙش ثٙب ،فمذ ظٙش ث١ٙئخ هفً ف ٟأٚي عبػزٓ١
ٚوّب رؼذدد أعّبء إٌٗ اٌؾّظ رؼذدد أً ٠
()95
(ٚ ،)94ف ٟاٌغبػخ اٌضبٌضخ ظٙش ػٍ ٝؽىً أعذ ثشأط فمش ٠مف ػٍ ٝص٘شح اٌٍٛرظ ٚ ،ظٙش ف ٟاٌغبػخ
اٌشاثؼخ ث١ٙئخ آدِ١خ ثشأط وجؼ ( ،)96صُ ظٙش ف ٟاٌغبػخ اٌخبِغخ ث١ٙئخ آدِ١خ ثشأط فمش (ٚ ،)97فٟ
اٌغبػخ اٌغبدعخ فٛس ف١٘ ٟئخ وجؼ ثأسثغ سؤٚط ( ،)98ثّٕ١ب ظٙش ف١٘ ٟئخ لشد ف ٟاٌغبػخ اٌغبثؼخ (،)99
ٚف ٟاٌغبػخ اٌضبِٕخ ظٙش ف١٘ ٟئخ آدِ١خ ثشأط فمش (ٚ ،)12ف ٟاٌغبػخ اٌزبعؼخ ظٙش ف١٘ ٟئخ آدِ١خ ثشأط
أعذ ( ،)19ثّٕ١ب ظٙش ِشح أخش ٜث١ٙئخ آدِ١خ ثشأط وجؼ ف ٟاٌغبػخ اٌؼبؽشح ( ،)11ثّٕ١ب ظٙش ف١٘ ٟئخ سجً
ٚأخ١شا ظٙش ف١٘ ٟئخ سجً ثشأط وجؼ ف ٟاٌغبػخ
٠شرذ ٞاٌزبط اٌّضدٚط ف ٟاٌغبػخ اٌذبد٠خ ػؾشح (،)13
ً
اٌضبٔ١خ ػؾشح (.)14
ٚثبٌٕغجخ ٌ٥خطبس اٌز ٟرؼزشك ِغبس ِشوت اٌؾّظ ف ٟٙرظٙش ِٕز اٌغبػخ اٚ ٌٝٚ٤دز ٝاٌغبػخ
اٌؼبؽشحٚ ،لذ ظٙشد ٘زٖ ا٤خطبس ف١٘ ٟئخ صؼجبْ (ف ٟاٌغبػبد  ،)7-6-5-9أ ٚف١٘ ٟئخ عٍذفبح (فٟ
12
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اٌغبػبد  ،)3-1أ ٚف١٘ ٟئخ ؽخـ ِىجً (ف ٟاٌغبػبد  ،)9-8-4أ ٚف١٘ ٟئخ دّبس وّب ف ٟاٌغبػخ
اٌؼبؽشح ٟ٘ٚ ،سِٛص رشِض إٌ ٝعذ.
أولا :وطف مىظر انساعت انسابعت (شكم :)3
٠قٛس إٌّظش ِشوت اٌؾّظ ٠ٚظٙش اٌٍّه ثطٍّٛ١ط اٌضبِٓ (ٛ٠سج١ز١ظ اٌضبٔ )ٟأِبَ اٌّشوت٠ ،شرذٞ
ػٍ ٝسأعٗ ثبسٚوخ ؽؼش لق١شح ٠ؼٍ٘ٛب ربط اٌ٠ ٚ ،ُّٙٙشرذ ٞإٌمجخ اٌٍّى١خ (ّ٠ٚ ،)Sndytغه ث١ذ ٗ٠دشثخ
٠طؼٓ ثٙب صؼجبْ أعفً اٌّشوتٚ ،ف ٟداخً اٌّشوت رٛجذ ِؼجٛدح اٌغبػخ اٌغبثؼخ ِٓ إٌٙبس ،رشرذ ٞسداء
ه ً٠ٛدبثهٚ ،رشرذ ٞػٍ ٝسأعٙب ثبسٚوخ ؽؼش هٍ٠ٛخٚ ،رٕظش ٌٍخٍف ٚرم َٛثبٌزؼجذ ٌٍّؼجٛد ِٔٛز ٛاٌٛالف
خٍفٙبٚ ،لذ ظٙش ثجغذ آدِٚ ٟسأط فمش٠ٚ ،شرذٔ ٞمجخ لق١شح ٠زذٌِٕٙ ٝب ِٓ اٌخٍف ر ً٠صٛس٠ٚ ،شرذٞ
ػٍ ٝسأعٗ اٌزبط اٌش٠ؾ ٟاٌّى ِٓ ْٛس٠ؾز ٓ١ثّٕٙ١ب لشؿ اٌؾّظ ٚرذٍ ٟاٌزبط ِٓ اِ٤بَ د١خ وٛثشا،
ّ٠ٚغه ث١ذٖ اٌ ّٕٝ١فٌٛجبْ ّ٠ٚ wAsغه ث١ذٖ اٌ١غش ٜػالِخ ٚ ،anxخٍف اٌّؼجٛد ِٔٛزٛ٠ ٛجذ
اٌّؼجٛد آِ ْٛاٌز ٞفٛس ف١٘ ٟئخ سجً٠ ،شرذٔ ٞمجخ لق١شح ٠زذٌِٕٙ ٝب ِٓ اٌخٍف ر ً٠صٛس٠ٚ ،شرذ ٞػٍٝ
سأعٗ اٌزبط اٌش٠ؾ ٟاٌّى ِٓ ْٛس٠ؾز ٓ١ثّٕٙ١ب لشؿ اٌؾّظّ٠ٚ ،غه ث١ذٖ اٌ ّٕٝ١ػالِخ ّ٠ ٚ HDغه
ث١ذٖ اٌ١غش ٜعىًٕ١بٚ ،خٍف اٌّؼجٛد آِٛ٠ ْٛجذ اٌّؼجٛد جذٛر ٟاٌز ٞفٛس ثجغذ آدِٚ ٟسأط أثِٕ ٟجً،
٠ٚشرذٔ ٞمجخ لق١شح ٠زذٌِٕٙ ٝب ِٓ اٌخٍف ر ً٠صٛس٠ٚ ،م َٛثبٌزؼجذ ٌٍّؼجٛد سع  -دٛس -ثذذر ٟاٌٛالف فٟ
ِٛاجٙزٗٚ ،لذ فٛس ث١ٙئخ لشد٠ٚ ،ؼٍ ٛسأعٗ لشؿ اٌؾّظ ثذاخٍٗ جؼشاْ ِجٕخ٠ٚ ،م َٛثزق٠ٛت اٌغٙبَ
رجبٖ اٌضؼجبْ اٌّٛجٛد أعفً اٌّشوتٚ ،خٍفٗ رٛجذ لبػذ ِغزطٍ١خ ٠ؼٍ٘ٛب هبئش اٌشخّخٚ ،خٍفٗ ٛ٠جذ اٌّؼجٛد
دٛسط اٌز ٞفٛس ف١٘ ٟئخ سجً ثشأط فمش٠ ،شرذٔ ٞمجخ لق١شحّ٠ٚ ،غه ث١ذ ٗ٠دجالً ِشثً ٛ
هب ثبٌّجذاف
اٌخبؿ ثبٌّشوت.
()55
ثاوٍاا :حرجمت انىض انخاص بانساعت انسابعت :
انظٍغت :

انقٍم انظىحٍت :
Dd mdw xa Ra sxm n pt wa spd pr m nwt nb xaw m-Xnw kAr [x]rs kkw Hms Hr mnty mAat ib pw pt Hry-ib Axt
sS.tw n.f itrty m nwn nbw m rmT Dam [n] nTrw xa r kA wbn sp 2 xpr sp 2 xpr.f sp 2 xa sp 2 sxm n pt Hry-tp nTrw
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imyw pt twt inm nfr mnDty qA rmnwy Ts xpS Dsr iwat wsx nmty Hry-tp tA Sma di.k HH n Hbw-sd aSAw wrw n nsw)bity (iwa n nTrwy prwy stp n PtH iry mAat Ra sxm anx (n) Imn) sA-Ra nb xaw (Ptwlmys anx Dt mry PtH

اٌزشجّخ:
رالٚح :ظٛٙس سع ،دبوُ اٌغّبء اٚ٤دذ ،اٌّب٘ش ،اٌز٠ ٞخشط ِٓ اٌغّبء ،ع١ذ ا٦ؽشاق داخً اٌّمقٛسح،
اٌز٠ ٞجذد اٌظالَ ،اٌز٠ ٞجٍظ ػٍ ٝفخزِ ٞبػذ ،إٔٗ لٍت اٌغّبء ،اٌز٠ ٞزقذس ا٤فك ،اٌز ٞرفزخ ِٓ أجٍٗ
ِمقٛسر(ْٛٔ ٟأ) ،ر٘ت اٌؾؼتٚ ،ر٘ت اٌٙ٢خ ،اٌز٠ ٞؾشق وبٌضٛس ،اٌز٠ ٞؾشق ِشرٌٛ٠ٚ ،ٓ١ذ ِشر،ٓ١
ٚرؾشق فٛسرٗ ِشر ،ٓ١اٌذبوُ ف ٟاٌغّبء ،اٌز ٞػٍ ٝسأط اٌٙ٢خ اٌز ٓ٠ف ٟاٌغّبء ،فبدت اٌجؾشح
اٌّضبٌ١خ ،جّ ً١اٌؼ ،ٓ١ٕ١ػبٌ ٟاٌزساػ ،ٓ١فبدت اٌزساع اٌم ،ٞٛفبدت اٌّ١شاس اٌز ٞال ّ٠ىٓ اٌٛفٛي
إٌٚ ،ٗ١اعغ اٌخطٛح ،دبوُ ا٤سك اٌجٕٛث١خ ،إٔه رٙت ٍِ ِٓ ْٛ١أػ١بد اٌغذ اٌؼذ٠ذح اٌؼظّ١خ ِٓ أجً ٍِه
ِقش اٌؼٍ١ب  ٚاٌغفٍٚ( ٝس٠ش االٌ ٓ١ٙاٌظب٘ش ،ٓ٠اٌّخزبس ِٓ ثزبحِ ،مش ػذاٌخ سع ،اٌقٛسح اٌذ١خ )ِْٛ٢
اثٓ سع ،ع١ذ ا٦ؽشاق ( ثطٍّٛ١ط فٍ١ذ١ب ٌ٥ثذِ ،ذجٛة ثزبح)| .
انمهك:

|)nsw-bity ( iwa n nTrwy prwy stp n PtH iry mAat Ra sxm anx Imn )| sA-Ra (Ptwlmys anx Dt mry PtH

ٍِه ِقش اٌؼٍ١ب ٚاٌغفٍٚ( ٝس٠ش ا ٓ١ٌٙ٦اٌظب٘ش ،ٓ٠اٌّخزبس ِٓ ثزبحِ ،مش ػذاٌخ سع ،اٌقٛسح اٌذ١خ
 )ِْٛ٢اثٓ سع (ثطٍّٛ١ط ٌ١ذ١ب دائ ًّبِ ،ذجٛة ثزبح)| .
خهف انمهك  :سِٛص هٍغّ١خ ( ٌٍذّب٠خ ).
انمعبىداث:

انقٍمت انظىحٍت:
Dd mdw sqd Hm nTr pn Ra-@r-Axty @r BHdty nTr aA nb pt Hr Ts idb r wnwt sf xt nt hrw sAw-ib rn.s wnwt pw nt
nai Hm nTr pn Sps n nTrw imyw Axt Ra aHa.n.s ir mXrw n nTrw imyw wiA aA ib.sn Aw m-xt sqd /// aHa.s n @r

انخرجمت:
رالٚح :سدٍخ جالٌخ ٘زا ا ٌٗ٦سع-دٛس-آخز ،ٟدٛس ثذذر ،ٟا ٌٗ٦اٌؼظ ،ُ١ع١ذ اٌغّبء ،إٌ ٝاٌنفخ
اٌشٍِ١خ (ب)ٔ ،ذ ٛاٌغبػخ اٌغبثؼخ ِٓ إٌٙبس ،اعّٙب اٌز ٟرغؼذ اٌمٍت ( ،)sAw-ibإٔٙب اٌغبػخ اٌخبفخ
ثشدٍخ جالٌخ ٘زا ا ٌٗ٦اٌّججً ٌٌٙ٣خ اٌز ٓ٠ف ٟأفك سعٌ ،مذ ٔٙنذ (اٌغبػخ) ٌى ٟرٍج ٟادز١بجبد
اٌٙ٢خ اٌز ٓ ٠ف ٟاٌّشوت اٌؼظٌ ،ُ١ى ٟرجؼً لٍٛثِ ُٙغشٚسح ثؼذ اٌشدٍخ  .//إٔٙب رٕٙل (اٌغبػخ) ِٓ
أجً دٛسط.
انساعت انسابعت مه انىهار:
]sAw-ib wnwt sfxt n[t] [hrw
عب – ٚا٠ت (اٌز ٟرغؼذ اٌمٍت) اٌغبػخ اٌغبثؼخ ِٓ إٌٙبس.
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MnTw

آمىن:

Imn

جحىحً:

+Hwty
رع – حىر – بحذحً:
Ra @r BHdty nb pt
سع – دٛس – ثذذر ٟع١ذ اٌغّبء.

حىر:

@r

حظحٍح األخطاء انكخابٍت انىاردة فً انىض واسخكمال األجزاء انمهشمت:
انمظذر
انخظحٍح  /السخكمال
انخطأ  /انجزء انمهشم
Edfou III, p. 215(12).
LGG VII, p. 606.
LGG I, p. 459.
Edfou III, p. 224(9).
Edfou III, p. 223(13).
انخعهٍق:
أ) ِٓ اٌّالدع أْ اٌىبرت ثذأ اٌق١غخ ِزذذصًب ػٓ إٌٗ اٌؾّظ ثبعزخذاَ مّ١ش اٌغبئت sS.tw n.f itrty m
" nwnاٌز ٞرُفز َخ ِٓ أجٍٗ ِمقٛسر ،"ْٛٔ ٟصُ دٛي مّ١ش اٌغبئت إٌ ٝاٌّخبهت di.k HH n Hbw-sd
"إٔه رٙت ِال ِٓ ٓ١٠أػ١بد اٌغذ"ٚ ،ػٍ ٝا٤سجخ أْ رذٛي اٌنّ١ش وبْ ِمقٛدًا ٠ ٌُٚىٓ ِجشد خطأ ِٓ
وض١شا فٔ ٟقٛؿ عبػبد إٌٙبس ػٍ ٝعج ً١اٌّضبي فٔ ٟـ اٌغبػخ اٌضبِٕخ وّب عٕشٜ
اٌىبرت  ٗٔ٤رىشس
ً
الدمًب٘ٚ ،زا ٠ؼزجش أعٍٛة ثالغ ٟاٌغشك ِٕٗ جزة أزجبٖ اٌّزٍم٘ٚ ،ٟزا ا٤عٍٛة اٌجالغِٛ ٟجٛد ف ٟاٌٍغخ
اٌؼشث١خ ٠ٚغّ" ٝاالٌزفبد".
:Ts-idb
ب)
رؾ١ش  Ts-ibdإٌ ٝأْ اٌجضء اٌز ٞرؼجشٖ ِشوت اٌؾّظ ف٘ ٟزٖ اٌغبػخ ِٓ إٌٙبس ػجبسح ػٓ مفخ ِٓ
اٌشِبي ،د١ش أْ وٍّخ  Tsرؼٕ ٟسِبي (ٚ ،)16ثزٌه فإْ ٘زا إٌـ ٠زفك ِغ ِب روش فٔ ٟـ اٌغبػخ اٌغبثؼخ
فِ ٟمجشح اٌٍّه سِغ١ظ اٌغبدط ثٛاد ٞاٌٍّٛن (٠ ٌُٚ ،)17ىٓ روش اٌنفخ اٌشٍِ١خ ٘ ٛاٌزؾبثٗ اٌٛد١ذ ثٓ١
ٔـ اٌغبػخ اٌغبثؼخ فِ ٟؼجذ إدفٔٚ ٛـ ٔفظ اٌغبػخ فِ ٟمجشح سِغ١ظ اٌغبدط فإرا لّٕب ثّمبسٔخ إٌقٓ١
عٕجذ أْ ثّٕٙ١ب اٌى ض١ش ِٓ اٌزؾبثٗ اٌز ٞلذ ٠قً إٌ ٝدذ اٌزطبثكٚ ،فّ١ب ٔ ٍٟ٠ـ اٌغبػخ اٌغبثؼخ فِ ٟمجشح
سِغ١ظ اٌغبدط (:)18
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nai n Hm nTr pn Hr Ts idb pn r wnwt sAw-ib rn.s r wnwt pw sfxt nt hrw nTrw imyw
wiA aA ib.sn Aw m-xt sqd aHa.s n @r
سدٍخ جالٌخ ٘زا اٌّؼجٛد ػٍ٘ ٝزٖ اٌنفخ اٌشٍِ١خ ٔذ ٛعبػخ اعّٙب "اٌز ٟرغؼذ اٌمٍت" ،إٔٙب اٌغبػخ
اٌغبثؼخ ِٓ إٌٙبس .اٌٙ٢خ اٌز ٓ٠ف ٟاٌّشوت اٌؼظ ُ١لٍٛث ُٙعؼ١ذح ثؼذ اٌشدٍخ .إٔٙب رٕٙل (اٌغبػخ) ِٓ أجً
دٛسط.
ثانثاا :وطف مىظر انساعت انثامىت (شكم :)4
٠قٛس إٌّظش ِشوت اٌؾّظ ٠ٚظٙش اٌٍّه ثطٍّٛ١ط اٌضبِٓ "ٛ٠سج١ز١ظ اٌضبٔ "ٟأِبَ اٌّشوت٠ٚ ،شرذٞ
إٌمجخ اٌٍّى١خ ٠ٚ ،Sndytشرذ ٞػٍ ٝسأعٗ اٌزبط ا٤ث١لّ٠ ،غه ث١ذٖ اٌ ّٕٝ١ػالِخ

ّ٠ٚغه ث١ذٖ اٌ١غشٜ

ٚ ،ف ٟداخً اٌّشوت رٛجذ ِؼجٛدح اٌغبػخ اٌضبِٕخ ِٓ إٌٙبس ٟ٘ٚ ،رشرذ ٞسداء ه ً٠ٛدبثه،
ػالِخ
ٚرٕظ ش ٌٍخٍف ٚرم َٛثبٌزؼجذ ٌٍّؼجٛد دٛسط اٌٛالف خٍفٙبٚ ،لذ فٛس ف١٘ ٟئخ سجً ثشأط فمش٠ ،شرذٞ
ٔمجخ لق١شح ٠زذٌِٕٙ ٝب ِٓ اٌخٍف ر ً٠صٛسّ٠ٚ ،غه ث١ذ ٗ٠دشثخ ٠طؼٓ ثٙب أع١ش ِىجً اٌ١ذ ٓ٠إٌ ٝاٌخٍف
ٔبئ ًّب ػٍٚ ٝجٚ ٗٙلذ فٛس ثذجُ فغ١ش أعفً اٌّشوتٚ ،خٍف اٌّؼجٛد دٛسط رٛجذ اٌّؼجٛدح ثبعزذ اٌزٟ
ظٙشد ف١٘ ٟئخ ع١ذح ثشأط لطخ ،رشرذ ٞسداء ه ً٠ٛدبثهٚ ،رم َٛثبٌزؼجذٚ ،أِبِٙب ٛ٠جذ اٌّؼجٛد جذٛرٟ
ٚلذ فٛس ف١٘ ٟئخ سجً ثشأط هبئش أثِٕ ٛجً٠ٚ ،شرذٔ ٞمجخ لق١شح ٠زذٌِٕٙ ٝب ِٓ اٌخٍف ر ً٠صٛس،
٠ٚم َٛثبٌزؼجذ د١ش أٔٗ ٠زؼجذ ثقذجخ اٌّؼجٛدح ثبعزذ ٌٍّؼجٛد سع-ثذذد اٌز ٞفٛس ف١٘ ٟئخ سجً ثشأط
فمش٠ ،شرذٔ ٞمجخ لق١شح ٠زذٌِٕٙ ٝب ِٓ اٌخٍف ر ً٠صٛسٚ ،ػٍ ٝسأعٗ لشؿ اٌؾّظّ٠ ،غه ث١ذٖ إٌّٝ١
فٌٛجبْ ّ٠ٚ wAsغه ث١ذٖ اٌ١غش ٜػالِخ ٠ٚ ،anxمف خٍفٗ اٌّؼجٛد دٛسط اٌز ٞظٙش ػٍ١٘ ٝئخ
سجً ثشأط فمش٠ ،شرذٔ ٞمجخ لق١شح ٠زذٌِٕٙ ٝب ِٓ اٌخٍف ر ً٠صٛسّ٠ٚ ،غه ث١ذ ٗ٠دجالً ِشثٛهب ً
ثبٌّجذاف اٌخبؿ ثبٌّشوت.
()52
رابعاا :حرجمت انىض انخاص بانساعت انثامىت :
انظٍغت:
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:انقٍمت انظىحٍت
Dd mdw xa Ra Xnm.n.f nst.f mAA.n.f (m) irty.f wrrt.f HqA.n.f tAwy nb im.s HD.ti wbn.ti Aw.ti r nTrw sxm.ti
wAS.ti sSm.k nTrw m Smsw.k Hwn nfr Aw nmtt wrS ms ra-nb sDr iwr in mwt.f ra-nb qA.ti aA.ti wab.ti pr.k m nsp.(k)
wbn.k m wpt HDw mr imAw.f Ds.f m sxt Axt m psD.f m-Xnw wa Hry-tp tAwy bik aA m-Xnw irty.f wDAt.(f ) mH.ti mpXr n kA wDAt sxn wr pr m tAwy Hr sw r it.f twr.f sar mwt.f gmH irw.f m Hwt-rwty Ha Ra m wnwt nt Aw-ib di.k
anx wDA snb n nsw-bity (iwa n nTrwy prwy stp n PtH iry mAat Ra sxm anx Imn)|

:انخرجمت
ٓ) ثىً ِب١سم٤ دىُ ِقش (اٞ اٌز،ٗبم١ٗ ث١ٕ١ ثؼٜ سأٞ اٌز،ٗ ارذذ ثؼشؽٞ اٌز،س سعٛٙ ظ:حٚرال
ً اٌطف،ٓ ٌه١خ وبٌزبثؼٌٙ٢د اٛب ِٓ رم٠ ،دٛ اٌّؼج،ٞٛ اٌم،خٌٙ٢ذ أوضش ِٓ ا١ اٌغؼ، اٌ ُّؾشق،ش١ُّٕ ٌ ا،بٙ١ف
 ًِبٛ٠ ٗاٌذرٚ اعطخٛالً ثًّٛ ِذ١ٌٍ اٟمن٠ ٞ اٌز،بسٌَٕٙ خالي اٛ٠ ًٌذ وٛ٠ ٞ اٌز،ٝاعغ اٌخطٚ ،ت١اٌط
ذت رأٌك٠ ٞ اٌز،ءٟٓ ِن١رؾشق ثججٚ ،) إٔه رخشط ِٓ جشده (أ،هب٘شا
، ًّب١ ػظ،ًب١ٌ ػب،َٛ٠ ثؼذ
ً
 اٌقمش،)ٓ (ِقش١سم٤ذىُ ا٠ ٞ اٌز،ادذٌٛ ا،ءٛ ٌّؼبْ اٌنٟء فٟن٠ ٞ اٌز،فك٤ دمً اٟسٖ فٛٔ
 اٌخبسط،ُ١ اٌؼظٟ اٌجبل،جبدٌٛٓ ا١س ػٛاعطخ صٛجبد اٌخبفخ ثٗ وبٍِخ ثٌٛٓ ا١ػٚ ،ٗ١ٕ١ ػُٟ ف١اٌؼظ
ٟسرٗ فٛ فٜ ٌزشٟاٌذرٗ رشرمٚ ًجؼ٠ ٟش ٌىٙزط٠ٚ ،ٖاٌذٚ ٓجزؼذ ػ٠ ٞ اٌز،)ٓ (ِقش١سم٤ِٓ ا
خ ٌٍّه١اٌؼبفٚ اٌقذخٚ بح١ت اٌذٙ إٔه ر. اٌغبػخ اٌخبفخ ثغؼبدح اٌمٍتٟفشح سع ف٠ .)Hwt-rwty(
خ١سح اٌذٛ اٌق،ُ ػذاٌخ سع١م٠ ٞ اٌز، اٌّخزبس ِٓ ثزبح،ٓ٠ٓ اٌظب٘ش١ٌٙ٦ش ا٠سٚ( ٍٝاٌغفٚ ب١ٍِقش اٌؼ
. |)ِْٛ٢
:انمهك

nsw-bity (iwa n nTrwy prwy stp n PtH iry mAat Ra sxm anx (n) Imn) sA-Ra (ptwlmys anx Dt mry PtH)
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ٍِه ِقش اٌؼٍ١ب ٚاٌغفٍٚ( ٝس٠ش ا ٓ١ٌٙ٦اٌظب٘ش ،ٓ٠اٌّخزبس ِٓ ثزبحِ ،مشػذاٌخ سع ،اٌقٛسح اٌذ١خ
 )ِْٛ٢اثٓ سع (ثطٍّٛ١ط ٌ١ذ١ب دائ ًّبِ ،ذجٛة ثزبح).
خهف انمهك  :سِٛص هٍّغ١خ ( ٌٍذّب٠خ ).
انمعبىداث:

Dd mdw SAi Hm nTr pn Ra-@r-Axty @r BHdt nTr aA nb pt [Hr Ts-idb] m wmwt xprt
rn.s wnwt xmnt nt hrw wnwt pw nt Aw-ib // nai Hm pn Sps im.s Aw-ib n nTrw
imyw xt Ra sqd Ha im.s xft sxr aApp aHa.s n #nsw
رالٚح٠ :ؼجش* جالٌخ ٘زا ا ٌٗ٦سع-دٛس-آخز ،ٟدٛس ثذذر ،ٟا ٌٗ٦اٌؼظ ،ُ١ع١ذ اٌغّبء] ،اٌنفخ اٌشٍِ١خ[
ٔذ ٛعبػخ اعّٙب (اٌخاللخ) ،اٌغبػخ اٌضبِٕخ ِٓ اٌ ،َٛ١إٔٙب اٌغبػخ اٌخبفخ ثغؼبدح اٌمٍت٠ ،زمذَ جالٌخ
٘زا ا ٌٗ٦اٌّججً فٙ١ب ٌى٠ ٟغؼذ لٍٛة اٌٙ٢خ اٌز٠ ٓ٠زجؼ ْٛسع٠ ،جذش ِغشٚسا ً فٙ١ب ػٕذِب ٠غمو اٌضؼجبْ
ػجت (ب) إٔٙب (اٌغبػخ) رٕٙل ِٓ أجً خٕغ.ٛ
انساعت انثامىت مه انىهار:
xprt wnwt xmnt nt hrw
اٌخاللخ ( )xprtاٌغبػخ اٌضبِٕخ ِٓ إٌٙبس.
حىر:

@r

باسخجBAstt :
جحىحً:

+Hwty

رع – بحذحً:
Ra BHdty nTr aA nb pt
سع – ثذذر ،ٟا ٌٗ٦اٌؼظ ،ُ١ع١ذ اٌغّبء.
حىر@r :
اسخكمال بعض األجزاء انمهشمت فً انىض:
السخكمال
انجزء انمهشم

انمظذر
Piankoff, A. & Drioton, É., Le Livre
du Jour et de la Nuit, BdÉ 13, p. 17.
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انخعهٍق:
: nsp
أ)
رؼٕ٘ ٟزٖ اٌىٍّخ جشٚحٚ ،سثّب رىِ ْٛؾزمخ ِٓ فؼً  ispثّؼٕ٠" ٝمطغ – ٠جشح" ِنبف إٌ ٗ١دشف
٠ٚ ،nجذ ٚأْ ٘زٖ اٌىٍّخ رؾ١ش إٌ ٝاٌجشٚح اٌز ٟأف١ت ثٙب سع أصٕبء لزبٌٗ مذ أث ٛف١ظ (.)32
:aApp
ب)
ّ٠ضً  aAppػذ ٚإٌٗ اٌؾّظٚ ،لذ روشد وزت اٌؼبٌُ ا٢خش فِ ٟقش اٌمذّ٠خ اٌقشاع اٌز ٞداس ث ٓ١سع
ٚ ،aApp ٚلذ روشد ٔقٛؿ وزبة إٌٙبس ف ٟغشفخ اٌزبثٛد ثّمجشح سِغ١ظ اٌغبدط أْ اٌضؼجبْ aApp
٠ش٠ذ إ٠مبف ِشوت اٌّؼجٛد سع (ٚ ،)39لذ روش ف ٟاٌفقً  928ف ٟوزبة اٌّٛر ٝأْ ِشوت اٌّؼجٛد سع
رٛلف ثغجت اثزالع اٌضؼجبْ  aAppعجؼخ أرسع ِٓ اٌّ١بٌٖٚ ،ىٓ ػٕذِب ٠زُ هؼٕٗ فإٔٗ ٠زم١أ ِب اثزٍؼٗ ِٓ
اٌّ١بٖ ٌى٠ ٟغزط١غ ِشوت سع أْ ٠ىًّ سدٍزٗ (ٚ .)31ف ٟإٌّظش اٌخبؿ ثٙزٖ اٌغبػخ ٔجذ أْ aApp
فٛس ف١٘ ٟئخ أع١ش ِىجً ٠ ٌُٚظٙش ف١٘ ٟئخ صؼجبْ.
ٚإٌـ اٌخبؿ ثٙزٖ اٌغبػخ ٠زؾبثٗ إٌ ٝدذ وج١ش ِغ ٔـ اٌغبػخ اٌضبِٕخ اٌز ٞروش فِ ٟمجشح سِغ١ظ
اٌغبدط (:)33

انقٍمت انظىحٍت:
SAi n Hm nTr pn Hr Ts-idb pn r wnwt Hat rn.s wnwt pw xmnt nt hrw nTrw imyw.s
m Ha xft sxr aApp smAa-xrw Hm nTr pn aHa.s n #nsw
انخرجمت:
ػجٛس جالٌخ ٘زا ا ٌٗ٦ػٍ٘ ٝزٖ اٌنفخ اٌشٍِ١خ ثبرجبٖ عبػخ اعّٙب (االثزٙبط)٘ ،زٖ اٌغبػخ ٘ ٟاٌغبػخ
اٌضبِٕخ ِٓ إٌٙبس ،اٌٙ٢خ اٌّٛجٛد ْٚفٙ١ب ف ٟعؼبدح ػٕذِب ٠غمو  ،aAppػٕذِب عٛؽ جالٌخ ٘زا اٌٗ٦
رٌه .إٔٙب (اٌغبػخ) رٕٙل ِٓ أجً خٕغ.ٛ
وخائج انبحث:
 ثذساعخ ِٕبظش ٔٚقٛؿ عبػبد إٌٙبس اٌز ٟظٙشد ف ٟفبٌخ ا٤ػّذح ا ٌٝٚ٤ثّؼجذ إدف٠ ٛزنخ أٔٙبثال ؽه ِزطٛسح ِٓ وزبة إٌٙبس اٌز ٞظٙش ثٕغخزٗ اٌىبٍِخ فِ ٟمجشح اٌٍّه سِغ١ظ اٌغبدط ثٛادٞ
اٌٍّٛن (ٚ ،)KV 9رٌه ِٓ خالي ػمذ ثؼل اٌّمبسٔبد ثٔ ٓ١قٛؿ وزبة إٌٙبس اٌزٚ ٟسدد فٟ
ِمجشح سِغ١ظ اٌغبدطٚ ،ثٔ ٓ١قٛؿ عبػبد إٌٙبس اٌزٚ ٟسدد فِ ٟؼجذ إدف.ٛ
ٚثزٌه ٠زنخ ٌٕب أْ اٌّؼبثذ اٌّقش٠خ ف ٟاٌؼقش ٓ٠أٌٛ١بٔٚ ٟاٌشِٚبٔ ٟوبٔذ ِؼبثذ ِقش٠خ ِبئخ
ثبٌّبئخ ،د١ش أٔٙب دبفظذ ػٍٔ ٝفظ اٌزشاس اٌذ ٟٕ٠اٌز ٞوبْ عبئذًا فِ ٟقش اٌمذّ٠خ لجً غضٚ
ا٦عىٕذس ا٤وجش ٌّقشٌ ،ىٓ ٘زا اٌزؾبثٗ اٌىج١ش ال ٕ٠ف ٟأٔٗ وبٔذ ٕ٘بن ثؼل االخزالفبد ِضً ظٛٙس
ػذِ ٚشوت اٌؾّظ ِٕز ثذا٠خ سدٍخ اٌّشوت إٌٙبس٠خ ف ٟاٌغبػخ اٚ ٌٝٚ٤دز ٝاٌغبػخ اٌؼبؽشح ،ثّٕ١ب
17
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ف ٟلجش سِغ١ظ اٌغبدط ظٙش  aAppف ٟاٌغبػخ اٌغبدعخ ،ثب٦مبفخ إٌ ٝرٌه فإْ ػذِ ٚشوت اٌؾّظ
ظٙش فِ ٟؼجذ إدف ٛث١ٙئبد ِخزٍفخ ِضً اٌذّبس ٚاٌغٍذفبح ١٘ ٟ٘ٚئبد ِشرجطخ ثبٌّؼجٛد عذ.
 رزّ١ض ٔقٛؿ عبػبد إٌٙبس فِ ٟؼجذ إدف ٛثأٔٙب ثذأد ثبثزٙبالد  ٌٗ٦اٌؾّظ٘ٚ ،زٖ االثزٙبالد وبٔذنب *ٚ ،ثؼذ ٘زٖ االثزٙبالد جبء إٌـ اٌزٛم١ذ ٟاٌز٠ ٞقف ا٤دذاس
ِٕزؾشح ف ٟاٌذٌٚخ اٌذذ٠ضخ أً ٠
ا٤عطٛس٠خ ف ٟوً عبػخ  ٛ٘ٚاٌجضء اٌز٠ ٞزؾبثٗ ِغ ٔقٛؿ وزبة إٌٙبس فِ ٟمجشح اٌٍّه سِغ١ظ
اٌغبدط.
 ال ّ٠ىٓ إٌظش إٌ ٝعبػبد إٌٙبس اٌز ٟفٛسد ػٍ ٝاٌجذاس ٓ٠اٌجٕٛثٚ ٟاٌؾّبٌ ٟثقبٌخ ا٤ػّذحا ٌٝ ٚ٤فِ ٟؼجذ إدف ٛثّؼضي ػٓ دٚسح اٌمّش اٌز ٟفٛسد ػٍ ٝاٌجذاس ٓ٠اٌؾشلٚ ٟاٌغشث ٟثٕفظ
اٌقبٌخ * ،فزق٠ٛش دٚسر ٟاٌؾّظ ٚاٌمّش جؼً ِٓ فبٌخ ا٤ػّذح ا ٌٝٚ٤ثّؼجذ إدف ٛوأٔٙب وِ ْٛخزضي
ِغبسا ٠زجٗ ِٓ
د١ش رزجغ دٚسح اٌمّش ِغبس ِزؼبسك ِغ دٚسح اٌؾّظ ،د١ش رزجغ دٚسح اٌؾّظ
ً
ِغبسا ٠زجٗ ِٓ اٌغشة إٌ ٝاٌؾشق.
اٌؾشق إٌ ٝاٌغشةٚ ،رزجغ دٚسح اٌمّش
ً
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:حىاشً انبحث
. جبِؼخ اٌمب٘شح- صبس٢خ ا١ٍ و- خ١ِٔبٚخ اٌش١ٔٔبٛ١ٌصبس ا٢ لغُ ا- ٟٔٔبٛ١ٌٓ ا٠ اٌؼقشّٟخ ف٠خ اٌمذ٠(*) أعزبر اٌٍغخ اٌّقش
. جبِؼخ اٌمب٘شح- صبس٢خ ا١ٍ و- خ١ِٔبٚخ اٌش١ٔٔبٛ١ٌصبس ا٢ذح ثمغُ ا١(**) ِؼ
: ْإٛ رذذ ػ، جبِؼخ اٌمب٘شح- صبس٢خ ا١ٍ و- خ١ِٔبٚخ اٌش١ٔٔبٛ١ٌصبس ا٢ش ِٓ لغُ ا١ً دسجخ اٌّبجغز١ٌٕ بٙاٌجذش ِؾزك ِٓ سعبٌزٚ
خ٠خ دنبس٠ٛ دساعخ ٌغ- ٛ) ثّؼجذ إدفC( ٌٝٚ٤ ٌقبٌخ االػّذح اٌٟؿ اٌجذاس اٌؾّبٛٔقٚ ِٕبظش
ُ ػبِش١٘ دغبْ إثشا/د.رذذ إؽشاف أ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

WPL, p. 233.
kurth, D., Treffpunkt der Götter: Inschriften aus dem Tempel des Horus Von Edfu, Artemis Verlag
Zürich und München, 1994, p. 133.
Hornung, E., The Ancient Egyptian Books of The Afterlife, Translated from The German by David
Lorton, Cornell University Press, 1999, p. 116.
PM I-2, p. 512.
Piankoff, A. & Drioton, É., Le Livre du Jour et de la Nuit, BdÉ 13, Le Caire, 1952, p. VIII-IX.
) 8(
ش١ساٖ (غٛ سعبٌخ دوز،ضخ٠ٌخ اٌذذٚخ ػقش اٌذ٠بٙٔ ٝخ دز١ اٌّمبثش اٌٍّىٟخ ف١ إٌّبظش اٌفٍى،ت٠ش اٌؾب١٘ صِٕٝ
.962-959  ؿ،1228 ، جبِؼخ اٌمب٘شح،صبس٤خ ا١ٍ و،)سحِٕٛؾ

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

Kurth, D., op. cit, p. 133.
Edfou III, p. 214(17), 216(5), 217(8), 218(12).
Edfou III, p. 219(16).
Edfou III, p. 222(7).
Edfou III, p. 223(13), 224(17).
Edfou III, p. 226(13), 227(17), 229(2).
Kurth, D., op. cit, p. 134.
Edfou III, Pl. LXX, 1er Tableau (1er Heure) & 2e Tableau (2e Heure).
Edfou III, Pl. LXX, 3e Tableau (3e Heure).
Edfou III, Pl. LXXI, 4e Tableau (4e Heure).
Edfou III, Pl. LXXI, 5e Tableau (5e Here).
Edfou III, Pl. LXXI, 6e Tableau (6e Heure).
Edfou III, Pl. LXXII, 1er Tableau (7e Heure).
Edfou III, Pl. LXXII, 2e Tableau (8e Heure).
Edfou III, Pl. LXXII, 3e Tableau (9e Heure).
Edfou III, Pl. LXXIII, 4e Tableau (10e Heure).
Edfou III, Pl. LXXIII, 5e Tableau (11e Heure).
Edfou III, Pl. LXXIII, 6e Tableau (12e Heure).
Edfou III, pp. 221-222.
Faulkner, R. O., A Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford, 1991, p. 307.
Piankoff, A., The Tomb of Ramesses VI, vol. 1 Texts, 1954, p. 401.
Piankoff, A. & Drioton, É., op. cit, p. 17.

س ِٕطمخ مذٍخٛزُ إجشاؤ٘ب أصٕبء ػج٠ ٕخ١سح ِؼٚ ِٕبٌٝش إ١ؾ٠ SAi
ً أْ فؼPiankoff, A. ؼزمذ٠ *
Edfou III, pp. 222-223.
(32)
WPL, p. 546.
(33)
LÄ I, col. 350.
(34)
Faulkner, R. O., The Ancient Egyptian Book of The Dead, The American University in Cairo Press,
pp. 101-102.
(35)
Piankoff, A. & Drioton, É., op. cit, p. 17.
:ضخ٠ٌخ اٌذذٚؿ اٌذٛب ٔقٙٔلبسٚ ٛؿ ِٓ ِؼجذ إدفٛاعزؼبْ ثجؼل إٌقٚ بالد إٌٗ اٌؾّظٙ ثذساعخ الثزAssmann, J. َ* لب
Assmann, J., Liturgische Lieder an den Sonnengott, MÄS 19, 1969.
:ب ساجغٌٙ ؽشح إٌّبظش اٌّقبدجخٚ ٛ ِؼجذ إدفٟسح اٌمّش فٚؿ دٛ رشجّخ ٔقٍٝي ػٛ* ٌٍذق
(31)
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Priskin, G., ‘‘The Depictions of the Entire Lunar Cycle in Graeco-Roman Temples’’, JEA 102, 2016, pp.
111-144.
Cauville, S., ‘‘Le Pronaos D’Edfou : Une Voute Étoilée’’, RdE 62, 2011, pp. 41-55.
kurth, D., Treffpunkt der Götter: Inschriften aus dem Tempel des Horus Von Edfu, Artemis Verlag Zürich
und München, 1994, pp. 126-133.
مهحق األشكال وانظىر انخىضٍحٍت

:ٓظ اٌغبدط ٔمالً ػ١ ِّش ِمجشح سِغٟبس فٌٕٙاٚ ً١ٌٍ اٟ وزبث:1 شكم
Piankoff, A., The Tomb of Ramesses VI, vol. 1 Texts, 1954, p. 386.

:ٓظ اٌغبدط ٔمالً ػ١ عمف ِّشاد ِمجشح سِغٟبس فٌٕٙاٚ ً١ٌٍ اٟمخ جبٔجًب ِٓ وزبثٛسح رٛف
osirisnet.net / 29-5-2021

:ٓظ اٌغبدط ٔمالً ػ١د ثّمجشح سِغٛ غشفخ اٌزبثٟبس فٌٕٙاٚ ً١ٌٍ اٟ وزبث:5 شكم
Piankoff, A., The Tomb of Ramesses VI, vol. 1 Texts, 1954, p. 386.
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فٛسح رٛمخ وزبث ٟاٌٍٚ ً١إٌٙبس ػٍ ٝعمف دجشح اٌزبثٛد ثّمجشح سِغ١ظ اٌغبدط ٔمالً ػٓ:
pinterest.com / 29-5-2021

شكم ِٕ :3ظش اٌغبػخ اٌغبثؼخ ٔمالً ػٓ:
Edfou, III, pl. LXXII, 1er Tableau.

شكم ِٕ :4ظش اٌغبػخ اٌضبِٕخ ٔمالً ػٓ:
Edfou, III, pl. LXXII, 2e Tableau.

39

العدد التاسع (سبتمرب )0202

جملة البحوث والدراسات األثرية

الخطاب رقم  MMA22.3.518بمتحف المتزَبُلٍتٍان للفىُن بىٌٍُُرك
أ.د ٌ/ذي دمحم عبذ المقظُد
أ /دمحم شعبان دمحم حسه
ملخض البحث:

ٕ٠لهط ٘نا اٌقطبة رؾذ لبئّخ اٌقطبثبد اٌوٍّ١خ  ٛ٘ٚ ،ثؾبٌخ ع١لح ٚ ،اٌىزبثخ ٚاٙؾخ رّبِب ً ػٍ ٝاٌٛعٗ ،
ٚاٌقطبة ِىز ٛة ثبٌّلاك ٓ٠ا٤ؽّو ٚاٍٛ٤ك  ،ئ ٨أْ اٌَٛاك ا٤ػظُ ِٓ ٖٔ ٓٛاٌقطبة ِىزٛثخ ثبٌٍْٛ
اٍٛ٤ك  ،أِب اٌٍ ْٛا٤ؽّو ف١ظٙو لوة ٔٙب٠خ اٌَطو اٌَبكً ٚاٌَبثغ ٚ ،ثلا٠خ ٙٔٚب٠خ اٌَطو اٌضبِٓ ِٓ ٚعٗ
اٌقطبة َ٠ ٌُٚ ،زؼًّ اٌّلاك ا٤ؽّو ف ٟظٙو اٌقطبة ،اٌن ٞئما ِب ٔظؤب ئٌ ،ٗ١فٕغل ػٍ ٝألٖ ٝاٌَ١به
ػّٛكاْ اٚ٤ي ِّٕٙب ٔبؽ١خ اٌَ١به ٚ ً٠ٛٛاٌضبٔ ٟلٖ١و علاً ٕ٠ ،ز ٟٙػٕل ِب لجً صٍش اٌَطو اٚ٤ئٚ ،غلّ٘ب
ِىزٛث ٓ١ثطو٠مخ ِؼىٍٛخ ِٓ اٌَ١به ٌٍ ، ٓ١ّ١صُ اٌؼٕٛاْ اٌّىزٛة ألٖ ٓ١ّ٠ ٝاٌظٙو ِٓ أٍفً ف ٟفٚ ٜاؽل
فمٚ ، ٜف٘ ٟنٖ اٌّوح وزت ِؼل ً٨ٚغ١و ِمٍٛة ِ ٛ٘ ٚ ،ب ١ّ٠ي ٘نا اٌقطبة ٚ ،ػٓ اٌز١ْٙو اٌّٛعٛك فٟ
اٌقطبة ف١ظٙو فِٕ ٟزٖف اٌَطو ٓ٠اٌضبٔٚ ٟاٌواثغ فم ٜفٚ ٟعٗ اٌقطبة .
٠جٍغ اهرفبع ٘نا اٌقطبة ٚ ،ٍُ 3,69ػو٠ ، ٍُ 5,61 ٗٙؾزٚ ٞٛعٗ اٌقطبة ػٍ ٝصّبٔ١خ أػّلح  ،ثّؼلي
 ,,9ػِ٩خ ِ ،ىزٛة ِٓ اٌ ٓ١ّ١ئٌ ٝاٌَ١به ،أِب اٌظٙو ف١ؾز ٞٛػٍ ٝػّٛكاْ  ،ثّؼلي 93ػِ٩خ  ،ثبٙ٦بفخ
ٌٍؼٕٛاْ اٌّىزٛة فٍ ٟطو ٚاؽل فم ، ٜػٕلِب اوزْف اٌقطبة وبْ غ١و ِفزٛػ ِ ،وث ٛٛثقِٚ ، ٜ١قزِٛخ
ثىزٍخ ٕغ١وح ِٓ اٌط.5 ٓ١
مقذمت عه الخطاباث
ظٙود ف ٟاٌٍغخ اٌّٖو٠خ اٌملّ٠خ وٍّبد وض١وح رلي ػٍ ٝاٌقطبة ،ؽ١ش أٍٛك ػٍٙ١ب ف ٟػٖو اٌلٌٚخ اٌملّ٠خ
اٍُ

mDAt

،ثّٕ١ب ف ٟػٙل اٌلٌٚخ اٌٍٛط ٝرغ١و ا ٍُ٨ئٌٝ

ثّؼٕ٠ ٝىزت ٌٍ،لٌ٨خ ػٍ ٝاٌىزبثخ ٚ،ف ٟاٌلٌٚخ اٌؾل٠ضخ رغ١و ا ٍُ٨ئٌٝ
فطبة.3

 sSوّٖله ِٓ اٌفؼً sS
Sat

ٚاٌز ٟرؼٕٚ ٟص١مخ أٚ

المُاد التً كتبج علٍٍا الخطاباث -:
اٌجوك -:ٞظٙو اٌجوك ٞأٚي ِوح فِ ٟمجوح ؽّبوب ِٓ اٍ٤وح ا ٌٝٚ٤فٍ ٟمبهح ٚ،وبْ فبٌ ِٓ ٟاٌىزبثخ ٚ،فِٟؼجل اٌٍّه (ٔفو-وب-هع)ِٓ اٍ٤وح اٌقبَِخ ظٙو اٌجوكِ ٞىزٛثب ً ػٍ ٗ١ؽ١ٌٛبد اٌّؼجل اٌغٕبى ٚ،2ٞوبْ اٌجوكٞ
ّبئؼب ً ف ٟوزبثخ اٌقطبثبدٚ ،وبْ أوضو ٘ب رلٕ٠ٚب ً اٌقطبثبد اٌوٍّ١خ  ٚ،اٌقطبثبد اٌّزجبكٌخ ث ٓ١اٌّوؤًٚ
ٚهئ.َٗ١
اٍٚ٤زواوب (اٌْمبفبد)ٚ -:وبٔذ اٌجل ً٠اِ٤ضً ٌٍجوكّ٥ٌ ٞقبٓ اٌنَ٠ ٨ ٓ٠زط١ؼّ ْٛواء اٌجوكٚ ،ٞوبٔذػٍٛٔ ٝػ ٓ١ئِب ِٓ وَواد اٌؾغو اٌغ١و ٞا ، ٌٍِ٤أ ِٓ ٚوَواد اٌفقبه اٌّ.ُْٙ
ً
 اٌقْت ْ٤-:اٌىزبثخ اٌّلٔٚخ ػٍ ٝاٌقْت رى ْٛأوضو رؼوٙب ً ٌٍيٚاي ٔز١غخ اٌٌٍّ ،ف ٩ٚػٍ ٝأٔٗ ِبكح لبثٍخٌٍزٍف ثٌَٛٙخ اٍزقلَ اٌقْت ػٍٔ ٝطبق ١ٙك ف ٟاٌىزبثخ.
اٌىزبْ  -:اٍزقلَ اٌىزبْ فِٖ ٟو ِٕن اٌؼٖو اٌؾغو ٞاٌؾل٠ش ٚػٖو اٌجلاه٠ىَٕ١ظ ٌٍّ٩ثٌ ،ئ ٨ئٔٗ اٍزقلَأٚ٠ب ً ف ٟاٌىزبثخ ٌٚىٕٙب وبٔذ ّٔبمط لٍٍ١خ علاً.,
مكُواث الزسالت-:
وبٔذ رزى ْٛاٌوٍبٌخ ِٓ اٌٖ١غخ ا٨فززبؽ١خِٛٙٛ،ع اٌقطبة ،اٌٖ١غخ اٌقزبِ١خ ،ػٕٛاْ اٌوٍبٌخ.1
مُضُعاث الزسالت-:
فطبثبد ّقٖ١خ :رىِٛ ْٛعٙخ ِٓ أّقبٓ ئٌ ٝأهثبة،أِ ٚب ث ٓ١اّ٤قبٓ أٔفَ.ُٙ
ف طبثبد ئكاه٠خٚ:رؾز ٞٛػٍ ٝأٚاِو أ ٚرمبه٠و أ ٚفطبثبد ئػٚ َ٩رجٍ١غ أ ٚفطبثبد ِزجبكٌخ ثِٛ ٓ١ظفٟا٦كاهاد.
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خطاباث شكاَي ٚ:رى ْٛئِب ٚك٠خ (غ١و هٍّ١خ) ٨رملَ ٌن ٜٚاٌٍَطخ ِجبّوح ،أّ ٚىب ٞٚهٍّ١خ  ٟ٘ٚاٌزٟرٛعٗ ٌن ٞٚاٌٍَطبد ٌٍفًٖ فٙ١بِ ،ضً ّىب ٞٚاٌمو ٞٚاٌفٖ١ؼ.
اٖ٠٦ب٨د اٌٚو٠ج١خ اٌقطبثبد اٌزؼٍ١ّ١خِٛٙٛ ٟ٘ٚ:ػبد أكث١خ ٠وعغ إٍٔٙب ئٌ ٝفطبثبد ؽم١م١خ أ ٚئْٔبئ١خ وبْ اٌّمٖٛك ِٕٙب أْرَزؼًّ ّٔبمط ٌٍزؼٍُ.,
َطف الخطاب :
٠جٍغ اهرفبع ٘نا اٌقطبة ٚ ،ٍُ 3,69ػو٠ ، ٍُ 5,61 ٗٙؾزٚ ٞٛعٗ اٌقطبة ػٍ ٝصّبٔ١خ أػّلح  ،ثّؼلي
 ,,9ػِ٩خ ِ ،ىزٛة ِٓ اٌ ٓ١ّ١ئٌ ٝاٌَ١به ،أِب اٌظٙو ف١ؾز ٞٛػٍ ٝػّٛكاْ  ،ثّؼلي 93ػِ٩خ  ،ثبٙ٦بفخ
ٌٍؼٕٛاْ اٌّىزٛة فٍ ٟطو ٚاؽل فم ، ٜػٕلِب اوزْف اٌقطبة وبْ غ١و ِفزٛػ ِ ،وث ٛٛثقِٚ ، ٜ١قزِٛخ
ثىزٍخ ٕغ١وح ِٓ اٌط. ٓ١
مضمُن الخطاب :
٠جلأ ؽمب ٔقذ ٘ HQA nxtنا اٌقطبة ثبٌٖ١غ اٌلػبئ١خ اٌّٛعٙخ ي ٘ؤ ٚفو hrw nfrاٌَّإي ػٓ أهٗ
اٌّْبي  ،صُ ر١ٙٛؼ ؽمب ٔقذ HQA nxtثاهٍبي ؽزٍ ٟب ٔقذٍ ٚHty sA nxtبٔت ٔٛ١د sA nb niwtي ٘وٚ
ٔفو ِٚؼّٙب ِى١بي ٌ١غّؼب ف ٗ١وّ١بد اٌمّؼ ٚاٌْؼ١و اٌّلٕ٠خ ي ؽمب ٔقذٙٚٚ HQA nxtؼٙب ف ٟث١ذ ٘وٚ
ٔفو ،hrw nfrصُ ٙٛ٠ؼ ٘نٖ اٌىّ١بد ثأٔٛاػ ٙب ٚػلك٘ب ٚأٍّبء اّ٤قبٓ ٚأِبوٕٚ ، ُٙثؼل مٌه ٠زؾلس ؽمب
ٔقذ  HQA nxtػٓ ِمبٚ٠خ أ ٚرجبكي اٌي٠ذ ِمبثً اٌمّؼ ٚاٌْؼ١و
ٚثقٖ ٓٛأُ٘ ا٤فىبه اٌٛاهكح ف ٟظٙو اٌقطبة فٍٛ ٟٙت ؽمب ٔقذ ١ِ ِٓ HQA nxtوٍ mr-swٛأ٨
٠مٖو ِغ ٔقذ ٠ ٗٔ٤ ،واػ ٟوً ِب ٠قٔ ؽمب ٔقذ .HQA nxt
ٌُ رؾز ٞ ٛثوك٠بد ؽمب ٔقذ ػٍ ٝاٍُ ٍِى ٟؽزَٔ ٝزط١غ ِٓ ف ٌٗ٩رأه٠ـ اٌجوك٠بد ٌ،نا أمَُ اٌؼٍّبء ؽٛي
رأه٠ـ ٘نٖ اٌجوك٠بد وبٌزبٌ-:ٟ
٠وِ Winlock ٜىزْف ِمجوح ( )mshاٌز ٟػضو فٙ١ب ػٍ ٝاٌجوك٠بد أٔٙب رؼٛك ٌفزوح اٌٍّه ِٕزٛؽزت اٌضبٌشٛ٠ٚ ،افمٗ اٌوأ. 7}James,Trigger { ٞ
ثّٕ١ب ٠نوو  Goedickeأٔٙب وزجذ ف ٟثلا٠خ اٍ٤وح اٌضبٔ١خ ػْوح ف ٟفزوح إِّٔؾبد اٚ٤ي إٍٍٔٛ ٚوداٚ٤ي. 8
9
-أف١وا ً ٠و Games,p,Alain ٜأٔٙب وزجذ ف ٟػٙل اٌٍّه ٍٍٕٛود اٚ٤ي .
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MMA22.3.518 ُعٗ اٌقطبة هلٚ
:التزجمت
1-bAk n pr Dt , Hm kA HqA nxt Dd iw xrt.k mi anx HH n sp , iry n.k Hry S f nb nni nswt ,
nTrw nbw nt(i)w
2- snDm ptH rsy inb.f ib.k m anx wrt iAwt
3-wn imAx.k nfr xr kA n Hry S f nb nni nswt , Dd bAk im di.(Iw rx sS.k anx wDA snb
4-ntt rdi.n iwt Hty sA nxt Hna sA nb niwt Hr nAn iti mH pty nt(y)aA , irt r.f sS.k pw anx
wDA snb rdit Sdt , nn rdit
5- txtx nhwim , mi nfr.k anx.t(i) snb.t(i) , ir grt r sA Sdt st , dd.t(w) m pr sS.k anx wDA
snb r iwt r.s , mk grt
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6-rd.n.i int.sn tA HqAt xAt st im.s , iw s ant m Xnt kmt, mk grt pty 13 m Hwt hAA
7- ma nn ksw, Hna iti mH 13,5 ma ip Xrd m iw sbkw , ntt m DAtt mAt ma nHry sA ipi pty
20
8- sn.f dSrt3 , dmd ( pty) 38 ,(iti mH) 13,5 . ir grt rdit.f n.i dbA m mrHt dd.f n.i hbnt Hr
iti mH 2 , Hr pty 3
التزجمت ( الُجً)
[ ]5فبك َ اٌٛلف اٌغٕبى ، ٞفبكَ اٌمو ٓ٠ؽمب ٔقذ ٠ ،مٛي ئْ ٘١ئزه رْجٗ اٌؾ١بح ٍِِ ْٛ١وح١ٌ ( ،ذ) أْ ٠ؼًّ
ِٓ أعٍه ١ٍ Hry S fل ئٕ٘بٍ١ب ٚوً اٌٙ٢خ اٌن ( ٓ٠ف ٟاٌَّبء ٚا٤هٗ) [١ٌ (]3ذ) ٠ؾٍptH ٟاٌن ٞعٕٛة
علاهٖ لٍجه ثؾ١بح ػظّ١خ ِٚل٠لح[١ٌ( ]2ذ) أْ ٠ى ْٛرجغٍ١ه ا٤ف١و ِغ وب ١ٍ Hry S fل إ٘بٍ١ب ٠ ،مٛي
فبكِه اٌّزٛاٙغ  ،أعؼً (أٔب) أْ رؼوف ٍ١بكره ٌه اٌؾ١بح ٚاٌٖؾخ ٚاٌَؼبكح  ],[ ،أٔ ٟعؼٍذ أْ ٠ؾٚو
 sA nb niwtٚ Hty sA nxtثقٖ ٓٛاٌمّؼ ٚاٌْؼ١و اٌنٕ٘ ٓ٠ب ِ ،بما ٠غت أْ ٠فؼً ثقٖ١ٍ ٕٗٛبكره ٌه
اٌؾ١بح ٚاٌٖؾخ ٚاٌَؼبكح ٌزغؼٍٗ ِغّؼبً ،ثل ْٚعؼٍٗ [ٍِ]1قج ٜلٍٕ٘ ً٩١ب ٌٍّ ٛؾذ ( ؽوف١بً ٌٛ :رفٍٚذ
ِيك٘وا ً ِٚؼبف ، )ٝا ْ٢ثؼل عّؼٙب ٠ ،غت أْ رٙٛغ ف ٟث١ذ ٍ١بكره ٌه اٌؾ١بح ٚاٌٖؾخ ٚاٌَؼبكح  ،ؽزٝ
ُ٠إر ٝثْأٔٙب  .ا ، ْ٢أٔظو  ],[،عؼٍذ أْ ُ٠ؾٚوٚا اٌّى١بي ( اٌنُ٠ )ٞى ً١ف ، ٗ١ئٔٗ ِغط ٝثغٍل أٍٛك  ،ا، ْ٢
أٔظو ( ؽمبد )ّ 51ؼ١و فِ ]7[ 50 Hwt hAAٟغ  (5261 ٚ ،nn kswؽمبد ) لّؼ ِغ  ipi Xrdفiw ٟ
ٚ ، 55sbkwاٌز ٟف ٟاٌّمبٛؼخ اٌغل٠لح ِ53غ  (3 nHry sA ipiؽمبد ) ّؼ١وِٚ ]8[ ،غ أف( 2 dSrt ٗ١
ؽمبد ّؼ١و)  ،ئعّبٌّ 28 ٟؼ١و  5261 ،لّؼ .ا ْ٢ثقٖ٠ ِٓ ٓٛؼط ٟٕ١اٌمّ١خ ِٓ اٌي٠ذ ٠غت أْ ٠ؼطٟٕ١
ئٔبء ٚاؽل ِمبثً  (3ؽمبد ) لّؼ أ ( 2 ٚؽمبد ) ّؼ١و.
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1-r-pw , mk swt mr.i rdi.t(w) n.i xtw.i m iti mH Hna tm(.k) rdi am ib(.k )Hr nxt , Hr
iwt.f n.k nbt Hr.s , mk
2-ntf mAAr xt.i nbt
3-imy r tA mHwhrw nfr
الظٍز
[ٌ]5ىٓ أٔظو  ،أف ًٚأْ أُػط ٝأّ١بئ ِٓ ٟاٌمّؼ  ٨ ،ر ًّٙثقٖ nxt ٓٛثْأْ ِب ٠أرٌ ٟه ثْأٔٗ  ]3[،ئٔٗ
ٙ٠زُ ثىً أّ١بئ]2[ ٟاٌَّإي ػٓ أهٗ اٌّْبي . hrw nfr
اٌزؼٍ١ك اٌؾٚبهٌٍ ٞقطبة :
رٛفو ف ٟاٌقطبة اٌَبثك ِؼظُ ِىٔٛبد اٌقطبة اٌز ٟرزّضً ف: ٟ
 _5اٌٖ١غخ ا٦فززبؽ١خ ٚف٠ ٗ١نوو ٕبؽت اٌوٍبٌخ أٌمبثٗ ٚأٍّٗ ٚظٙود ف ٟإٌٔ
bAk n pr Dt , Hm kA HqA nxt
فبكَ اٌٛلف اٌغٕبى ، ٞفبكَ اٌمو ٓ٠ؽمب ٔقذ
ًٍ ئٌِٕٙٚ ٗ١ب ِب ٚهك ف ٟإٌٔ اٌزبٌ: ٟ
 -3اٌٖ١غخ اٌلػبئ١خ ١ٕ ٟ٘ٚغخ ٠نوو٘ب اٌ ُّو ًٍِ ٌٍّو َ
iry n.k Hry S f nb nni nswt
(ٌ١ذ ٠ؼًّ ِٓ أعٍه ١ٍ Hry S fل ئٕ٘بٍ١ب)
ِٛٙٛ -2ع اٌقطبة ٚف٠ ٗ١نوو هاًٍ اٌقطبة اٌغوٗ ِٓ ئهٍبٌٗ ٠ٚ ،ظٙو ِٛٙٛع اٌقطبة ِٓ ِٕزٖف
اٌَطو اٌضبٌش ٚؽز ٝثلا٠خ اٌَطو اٌَبكً ٠ٚ ،زّضً ف ٟرنو١وٌٍَّ HqA nxtئٛي ػٓ أهٗ اٌّْبي hrw nfr
أٔٗ أهًٍ و sA nb niwt ٚ Hty sA nxt ِٓ ً٩ثقٖ ٓٛاٌمّؼ ٚاٌْؼ١و اٌّٛعٛكاْ فِ ٟلٕ٠خ ،52 pr hAA
٠ٚطٍت ِٕٗ أْ ٠قئّٙب ػٕلٖ ٌؾ ٓ١أْ ُ٠وًٍ ئٌ HqA nxt ٗ١ثْأِٔ ُٙوح أفو. ٜ
ًٍ ئٌ ٗ١اٌ ُّلهط ف ٟظٙو اٌقطبة ٘ٚنا ِب ٠زٚؼ ف ٟإٌٔ
 -2اٌؼٕٛاْ ٚف٠ ٗ١نوو اٌ ُّوًٍ ػٕٛاْ اٌ ُّو َ
imy r tA mHw hrw nfr
اٌَّئٛي ػٓ أهٗ اٌّْبي . hrw nfr
ئ ٨أْ ٘نا اٌقطبة اٍزقلَ ِوح أفو ، ٜؽ١ش ٍٔزٌّ ثلاء ِٓ اٌَطو اٌَبكً ثلأد رغ١ت ٕ١غخ ا٦ؽزواَ
اٌّجبٌغخ اٌز ٟاٌزَّٕب٘ب ف ٟثلا٠خ اٌقطبة ٚ ،ف٠ ٗ١زؾلس  HqA nxtػٓ اٌّلٔٛ٠بد اٌز ٌٗ ٟػٕل اّ٤قبٓ اٌنٓ٠
رُ مووُ٘ ِٓ ثلا٠خ اٌَطو اٌَبكً ٚؽز ٝاٌَطو ٓ٠اٚ٤ي ٚاٌضبٔ ِٓ ٟظٙو اٌقطبة اٌّىزٛث ٓ١ثطو٠مخ
ِؼىٍٛخ ِٓ اٌَ١به ٌٍ. ٓ١ّ١
 prDtبٍج األبذٌت

14

وبْ اٌّزٛف٠ ْٛغزٙل ْٚف ٟأ٠بَ ؽ١بر ُٙأْ ّٕٛٚ٠ا ئٍزّواه ئلبِخ ّؼبئوُ٘ ٚ ،مٌه ثأْبء ٚلف كائُ  ،ػٍ ٝأْ
اٌؾىِٛخ وبٔذ رأفن ٘نا اِ٤و ػٍ ٝػبرمٙب ف ٟثبكب اِ٤و فىبٔذ رّٕؼ ِٛظفٙ١ب ِورجبد ٙقّخ ٍ١ٛخ ؽ١برُٙ
 ِٓٚعٙخ أفو ٜر ٌُٙ ّٓٚا٦ؽزفبي ثالبِخ ّؼبئوُ٘ فزؾجٌ ػٍ ُٙ١كف ً٩عٕبى٠ب ً فبٕب ً رؾذ ئكاهح فبٕخ
رَّ( ٝث١ذ ا٤ثل٠خ"ثوعذ") ِزٍٖخ ثٍّٖؾخ اٌموثبْ ٚوبْ ٚاعجٙب اٌم١بَ ثٙنٖ ا٤ػّبي اٌق١و٠خ.51
المعبُد حزي شف (*)

( HryS.fحزي شا إف)

٠ٚؼٕ ٟاٍّٗ (اٌن ٞفٛق ثؾ١ورٗ)ِ، 5,ؼجٛك ػٍ١٘ ٝئخ اٌىجِ ،أٍٛمذ ػٍ ٗ١اٌؼل٠ل ِٓ اٌ٤مبة ِٕٙب١ٍ:ل
ا٤ه١ٍ، ٓ ١ٙل اٌمؤ،ٓ١اٌن٠ ٞوث ٜاٌمؤ، ٓ١ؽبوُ ا٤ه١ٍ، ٓ١ٙل ئٕ٘بٍ١ب ١ٍ،ل اٌَّبء ،أػزجو وجِ ِلٕ٠خ
إ٘بٍ١ب ا ٌٗ٢اٌوئ َٟ١ف ٟإٌّطمخ اٌّّزلح ِٓ اٌّمبٛؼخ اٌؼْو ِٓ ٓ٠ألبٌِٖ ُ١و اٌؼٍ١ب.57
وّب وبْ ٍ٠مت ؽوّ ٞف أٚ٠ب ً ثٍمت [اٌمٌٙٚ ، ]ٞٛنا ٍبٚاٖ ا٦غو٠ك ثاٌ٘ ُٙٙولًٌ ،نٌه أٍٛمٛا ػٍ ٝئٕ٘بٍ١ب
اٍُ [٘واوٍٛ١ث.58]ٌ١ٌٛ
ٚروعغ ػجبكح ؽوّ ٞف ث١ٙئخ اٌىجِ ف ٟرٍه إٌّطمخ ئٌ ٝػٖٛه رَجك اٌلٌٚخ اٌملّ٠خ ٠ٚإ٠ل مٌه إٌمُٛ
اٌَّغٍخ فٛق علهاْ ثمب٠ب ا٤ػّلح ٌٚفبئف اٌجوك ٞاٌّىزْفخ ف ٟإٌّطمخ.59
28
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nnnsw
ئٕ٘بٍ١ب
رمغ ِٕطمخ ئٕ٘بٍ١ب ف ٟا٦لٍ ُ١اٌؼْو ِٓ ٓ٠ألبٌِٖ ُ١و اٌؼٍ١ب ٔ ّٓٙطبق ِؾبفظخ ثٕ٠ٍٛ ٟف ٌ،ؼجذ كٚها ً
ربه٠ق١ب ً ٘بِبًٌٙٚ،ب ّٙوح ربه٠ق١خ ٚآصو٠خ للّ٠خ ،ؽ١ش وبْ ٠مغ فٙ١ب ػبّٕخ ِٖو ف ٟػٙل اٍ٤ور ٓ١اٌزبٍؼخ
ٚاٌؼبّوح،اٌفوػ١ٔٛزٚ، ٓ١وبٔذ ِٓ إٌّبٛك اٌّملٍخ اٌزَُٔ ٟت اٌٙ١ب اٌىض١و ِٓ اٍ٤ب١ٛو اٌل١ٕ٠خ
اٌملّ٠خ٠ٚ، 35ؼزمل أْ ٘نا اِْ ٍُ٨زك ِٓ ا ٍُ٨اٌّٖو ٞاٌمل ُ٠اٌن ٞوبْ ْ٠به ثٗ ئٌٙ١ب ٛ٘ٚ
30

ٚ Hwt nn nswاٌن٠ ٞؼِٕ ٟلٕ٠خ (ِمو) اٌطفً اٌٍّى،ٟهثّب ئّبهح ئٌ ٝئٍزمواه أؽل أثٕبء
اٌٍّه ف ٟإٌّطمخ ٤غواٗ ٍ١بٍ١خ فبٕخ.
ّ١ل ثٙب ِؼجلا ً ف ٟإٌّطمخ اٌّْبٌ١خ ثبٌموة ِٓ ِٕطمخ ٍل ِٕذ ٌٍّؼجٛك ؽوّ ٞب ئف ٚ،لل ئػزجو ا٦غو٠ك فّ١ب
ثؼل اٚ ٌٗ٢اٌّؼجل ِورجط ٓ١ثبٌّؼجٛك ا٦غو٠م ٟاٌن ٞأفن ٕفبد ؽو ّبئف فٍمج ٖٛثٍمت (٘ولً) اٌن ٞالزوْ فّ١ب
ثؼل ثبٌّؼجٛك ؽوّ ٞبئف .33
بتاح (الذي جىُب جذاري)

ptH rsy inb.f

اٍُ ثزبػ ٠ؼٕ( ٟاٌجبٔ )ٟإًٔ اٌىٍّخ رؼٕ ٟاٌفبرؼ ٕٛ،32ه ثزبػ ثٖٛهح ئَٔبْ ثل ْٚرؾل٠ل ٚاٙؼ ٤ػٚبئٗ
ٍِزفب ً ثٍفبئف اٌّ١ِٛبء ٠ٚي ٓ٠هلجزٗ ثم٩كح رغط ٟوزف ٗ ٚعيء ِٓ ٕلهٍٖ٠ٚ،جٌ لٍَٕٛحٚ٠ٚ،غ ٠ل ٗ٠فٛق ٕلهٖ
َِّىب ً ثٌٖٛغبْ ٔٚ،بكها ً ِب ٕٛه ػٍ١٘ ٝئخ ٛبئو .3,
ٌؼت اٌّؼجٛك ثزبػ كٚها ً ٘بِب ً ف ٟاٌل٠بٔخ اٌّٖو٠خ اٌملّ٠خ ٚ ،اوزَت ّٙوح ٚاٍؼخ ِٕن أْ إٔجؾذ ِٕف
ػبّٕخ ٌٍج٩ك ٚ ،ؽز ٝف ٟاٍ٤وح اٌضبِٕخ ػْوٚ ،لل رّزغ ثزبػ ثّىبٔخ ػبٌ١خ ٌّلح ٍ٠ٛٛخ ِّب ٙٛ٠ؼ ِىبٔزٗ فٟ
لٍٛة اٌّٖو ٓ١٠اػز٩ء اٌٍّه (ِو ْ ثزبػ) اٌؼوُ ف ٟاٍ٤وح اٌزبٍؼخ ػْوح ٚاٌن٠ ٞؼٕ ٟاٍّٗ (ِؾجٛة
ثزبػ)
ػوفذ ػجبكح ثزبػ ِٕن ثلا٠خ اٍ٤واد ؽ١ش ٚعل أللَ رّض ٌٗ ً١ػٍ ٝئٔبء ِٓ اٌ٤جَزو ػضو ػٍ ٗ١فِٕ ٟطمخ
ٛوفبْ ٠ٚوعغ ٌؼٙل اٌٍّه (ِٕ١ب ) ِٓ اٍ٤وح ا، ٌٝٚ٤وّب موو ف ٟإٌٖ ٓٛاٌّٖو٠خ اٌملّ٠خ ٌٚ ،ؼت كٚه
وج١و ِغ اٌّزٛف ٝف ٟوزبة اٌّٛر ، ٝؽ١ش اّزون ف ٟفزؼ اٌفُ ٌٍّزٛفٚ ٝلٙو أػلائٗ  ،وّب أٔٗ أؽل ِؼجٛكاد
اٌقٍك ؽ١ش وبْ هأً ربٍٛع ِٕف .31
(اٌن ٞعٕٛة علاهٖ) ٌمت ِٓ أٌمبة ثزبػٚ ،رفَو  ٍَْٛ٠ٚا ٍُ٨ثأٔٗ ١ْ٠و ئٌ ٝاٌّؼجٛك ثزبػ فِ ٟؼجلٖ اٌن ٞوبْ
٠مغ عٕٛة (ِٕف) ٛجمب ً ٌّب مووٖ اٌّإهؿ (٘١وٚكٚد) .3,
ٕ١غخ

 anx wDA(.w)snb)w) .فلٍعٍش مُفقا ً َمعافى

ٕ١غخ ِٓ ٕ١غ اٌزّٕ١بد ٚاٌلػٛاد ٚ ،اٌؼِ٩بد اٌض٩صخ اٌَبثمخ رّضً وً ِٕٙب ئؽل ٜاٌىٍّبد ػٍ ٝأْ ّىٍٙب
اٌىبًِ وبٌزبٌ-: ٟ

.

ٌٚمل افزبه اٌّٖو ٞاٌمل ُ٠اٌؼِ٩خ ا٘ ِٓ ٌٝٚ٤نٖ اٌىٍّبد لبٕلا ً أْ رى ْٛوً
اٌؼِ٩بد هأٍ١خ ؽز ٝرى ْٛف ٟرٕبٍك عّ. 37ً١
ٚوبٔذ ٘نٖ اٌٖ١غخ رزجغ أٍّبء اٌٍّٛن ٚغبٌجب ً أٍّبء اٌٍّىبد ٚاِ٤واء ٚثؼل أٍّبء
ا٤فواك ٔنوو ِضبي ِٓ ثوك٠خ ٍٚزىبهك .
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tiw iw.irx. kwi ity anx wDA snb nb.i
" ٔؼُ أٔب أػوف ٠ب ٍِ١ى ٟفٍ١ؼِ ِٛفمب ً ِٚؼبف١ٍ ٝل"ٞ
المعبُد مُوتُ-:

mnTw

ٚاؽل ِٓ اٌٙ٢خ اٌؼظبَ ف ٟاٌؼم١لح اٌّٖو٠خ اٌملّ٠خ ٚ،وبْ آٌٗ ِلٕ٠خ أهِٕذ  ٛ٘ٚاٌؼ ٛٚاٚ٤ي ف ٟاٌضبٌٛس ِغ
ىٚعزٗ اٌّؼجٛكح ئٔٛ٠ذ ٚاثٕزّٙب اٌّؼجٛكح صٕ١ذ ،ػوف ِٕن ػٖو اٌلٌٚخ اٌملّ٠خ ٕٚبػلا ً ؽ١ش ظٙو ف ٟاٍ٤وح
اٌَبكٍخ ف ٟاٌّؼجل اٌغٕبىٌٍٍّ ٞه ث١ج ٟاٌضبٔٚ ، ٟأّ١و ئٌ ٗ١واٌٗ ِؾٌٍّ ٟلٕ٠خ أهِٕذ ؽ١ش ٌمت ة (ٍ١ل أهِٕذ
) ف١ٛ ٟجخ ٚمٌه ف ٟأٚافو اٌلٌٚخ اٌملّ٠خ ِ ٛ٘ٚ،38ؼجٛك اٌؾوة أٚ٠ب ً ٠ٚؼل آٌٙب ً ؽبِ١ب ً ٙل ا٤ػلاء ؽ١ش ظٙو
فٍ ٖٓٛٔ ٟؾو٠خ وزؼ٠ٛنح ٙل اٌؾٛ١أبد ٚ ،39اٍُ أِٛ ٌٗ٢ز٠ ٛؼٍٕ( ٟجغ ِٙبعُ) ٕٛٚ،ه أِٛ ٌٗ٢زٛ
ػٍ١٘ ٝئخ هعً ٌٗ هأً ٕمو ٠ؼٍ٘ٛب لوٓ اٌٌّْ ٚهْ٠زبْ ػبٌ١زبْ ٠ٚؾّ ٟعجٙزٗ صؼجبْ اٌىٛثوا ٚأؽ١بٔب ً
صؼجبٔبْ،وّب ٕٛه ثوأً صٛه َّ٠ه ف٠ ٟل ٗ٠أٍٍؾخ ِقزٍفخ واٌٗ ٌٍؾوة ٚف ٟمٌه اٌٛلذ أرقن اٌضٛه هِيا ً ٌٗ
ٚ ، 20ػوف ف ٟأهِٕذ ثاٍُ (ثـ) أ (ٚثٛف )ًٛثبٌٔٛ١بٔ١خ  ٛ٘ٚػغً ِملً ٠ٚؼل صٛه اٌّؼجٛك ِٔٛزِ ٛضً أثٌ١
فِٕ ٟفٍٚ،ىٕجٛف ٌ١فِ ٟؼجل اهِٕذ .25
ػوف ثبٍُ ِٔٛز -ٛهع ف ٟػٙل اٌٍّه رؾٛرٌّ اٌضبٌش ػٍ ٝا٤لً  ِٓٚ،صُ
ارقن أِٛ ٌٗ٢ز ٛاٌٖفبد اٌَّْ١خ ُ ٚ
إٔجؼ َِب٠ٚب ً ٌ ٌٗ٣هع ؽٛه أفزٚ ، 23ٟئْ وبْ ػٔ ٩غُ ِٔٛز ٛف ٟػٖو اٍ٤وح اٌؾبك٠خ ػْوح ١ّٚلد ٌٗ
اٌّؼبثل ف ٟأِبوٓ ػجبكرٗ ف ٟأهِٕذ ِٙٚ،ب ئٔزْود ػجبكرٗ ئٌ ٝص٩س ِلْ ِغبٚهح ٘١ٛ ٟجخ ٚاٌطٛك ٚاٌّ١لاِٛك
ِ ُ٘ٚلْ ا٦لٍ ُ١اٌواثغ ِٓ ِٖو اٌؼٍ١ب.22
ٚاؽزفع هٍّ١ب ً ثّىبٔزٗ ثاػزجبهٖ اٌَ١ل اٌمل٧ٌ ُ٠لٍ ُ١ؽز ٝاٌؼٖو اٌّزأفو ٚئْ ٌُ ٠ىٓ ٌٗ كٚه ٘بَ ف ٟأِٓ ٞ
اٌطم ًٛاٌل١ٕ٠خ.2,
اٌقٕ٩خ :
ً
٘نا اٌقطبة ٕ٠لهط رؾذ ثٕل اٌقطبثبد ا٦كاه٠خ اٌوٍّ١خ  ٛ٘ٚ ،ثؾبٌخ ع١لح علا ِٓ اٌٛٙٛػ ٚعّبي اٌق، ٜ
 ِٓٚف٩ي رؾٍ ً١إٌٖ ٓٛرج ٓ١أْ ٘نا اٌقطبة اٍزؼًّ أوضو ِٓ ِوح  ،وّب اؽز ٜٛػٍِ ٝؼظُ ػٕبٕو
اٌوٍبٌخ اٌّىٔٛخ ٌٍقطبة .
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 - 23فوأَٛا كِٚبً":آٌٙخ ِٖو" ،روعّخ :موٟ

- Mond,(R),.&Myers,Temples Of Armant,London,1940,p.4.
ٍ،ًٛاٌمب٘وح.,1ٓ،598,،

- Christian,(L).,” Considerations sur l`existence des divers temples de monthoua`travers les a`ges,dans le site de tod"in
BIFAO84(1984),p,109.
33

2,
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 Snشن ووظيفتها في الحماية
أ.د /صدقه مىسي علي
أ/هاجر بهي الدين خفاجي دمحم

مـــقــــدمـــــــــة
حؼخبش انحبجت نهحًبيت ْي احذي االفكبس انخي ظٓشث بقٕة نذي انًصشي انقذيى يغ حبنت انخٕف
انًخضايذ حٕل يخبطش انًخهٕقبث انظبْشة ٔ انخفيت ٔ ،كُخيجت نخهك انظشٔف نجأ نحًبيت َفسّ سٕاء كبٌ
حًبيت شخصيت نهبذٌ  ،حًبيت يٕنٕدِ  ،انحًبيت يٍ األسٔاح انًؤريت ،حًبيت جسذِ ٔسٔحّ في انؼبنى
اآلخش ْٔي انحًبيت يٍ االخطبس انًخخهفت ،حًبيت يقبشحّ ْٔي انحًبيت ببنسحش ،أ حًبيت انًؼبٕداث
نّ،أ حًبيت انُبئى يٍ انكٕابيس انًخيفت ،فقذ ابخذع انؼذيذ يٍ انشيٕص انخي حؼيُّ ٔحسبػذِ ببنقيبو بكم حهك
انحًبيبث  ،كًب أَّ شكهٓب في ْيئبث فُيت يخخهفت سٕاء في انفٌُٕ انصغشي أ في فٍ انُقش أ في فٍ
انُحجٔ،يٍ بيٍ حهك انشيٕص ْٕ سيض Snيٍ سيٕص انحًبيت خهف انًهكٔ ،نٓب انؼذيذ يٍ األشكبل
ٔأشٓشْى ػببسة ػٍ حهقت يؼقٕدة يٕضٕػت ػهي قبػذة يسخقيًت

.1

Snw Snw
كما انه وجد عالقة قىية بين عالمة  Snومشتقاتها مثل:
4يؼُي حبم اإلحبطت نهحًبيت ٔكبٌ دٔسِ انشئيسي في يٕاضغ سحشيت ٔطقسيت ٔقذ بذأ ظٕٓسِ
يُز ػصش انذٔنت انٕسطي.
كحبم إحبطت نحذٔد انًؼبذ نيٕفش انحًبيت ٔاإلحبطت
كًب ظٓش ْزا انشكم
3
انسحشيت نهًؼبذ يٍ سيٕص انشش .
نيشيش اني قالدة انـْٔ Snwي نحًبيت ٔاالحبطت بًشحذيٓب
أيضب ظٓش رنك انشكم
2
ٔاسحبطج ببنخالٔاث انسحشيت .
 Sn.tyيؼُي حبهيٍ إحبطت ْٕٔ حبم سحشي يصُٕع يٍ انخيظ
5
ُ
األسٕد ،أسخخذيٕا في انؼًم انسحشي نطشد األسٔاح انششيشة ٔحًبيت انًهك انًخٕفي يُٓبٔ،نقذ
إسحبظ حهك انصفت بئيست َٔبج حج.6
ومن هيئآت ذلك الرمز في الفنون الصغري:
حلي علي هيئة رمز شن
المصدر :ربما من جنوب الدلتا.
مكان الحفظ :متحف الميتروبوليتان.
رقم الحفظ12.661.86 :
تأريخ األثر :عصر اإلنتمال الثاني -األسرة الـ61
مادة األثر :الذهب والعميك
مقاسات األثر :اإلرتفاع  6,6سم.
المراجع:
;Lilyquist,C.,The Tomb of Three Foreign Wives of Tuthmosis III,2003, New York, p. 298
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/546044?searchField=All&amp;sortBy=rel
evance&amp;ft=Shen+amulet&amp;offset=0&amp;rpp=80&amp;pos=4
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ومن هيئآت ذلك الرمز في فن النقش:
لوحة نحت غائر للعديد من الرموز
المصدر:؟.
مكان الحفظ:متحف الميتروبوليتان.
رقم الحفظ66.99.73 :
تأريخ األثر :نهاية العصر المتأخر.
مادة األثر :الحجر الجيري.

مقاسات األثر :طول، 30.9 cm:عرض39.3 cm:
المراجع:
Cooney, J., "Egyptian Art in the Collection of Albert Gallatin.", JNES.12, 1953. p. 17, no.
80; https://www.metmuseum.org/art/collection/search/549700

الوصف:
تظهر اللوحة اثنان من لرود البابون يمدمان عين الوجات إلله الشمس خبري  ،الذي يحمل عالمة
كنوع من حمايتهم وحماية االبديه والعالم
العالم السفلي ،ويظهر فوق رأس المردة عالمة الشن
السفلي معهم.
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حىاشي البحث
Müller,W.,Schen ring, LÄ V,p.577-579.
Wb IV, 509,5-7.

1
2

 3سٕسٍ دمحم حسٍ ػيسي،انحبم في انُصٕص ٔانًُبظش انذيُيت ٔانجُبئضيت في انذٔنت انحذيثت،سسبنت دكخٕساِ،جبيؼت
ػيٍ شًس،انقبْشة ،4116،ص154
4

)HGH,892(33066
Faulkner,R., The Bremner-Rhind Papyrus: III: D. The Book of Overthrowing 'Apep,
)JEA23,1937,P.171(26.3
6
Ritner,R.,The mechanics,43.
5
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يصطهح ( mkانحًايت) في انهغت انًصريت انقذيًت
أ.د /صذقه يىسي عهي
أ/هاجر بهي انذين خفاجي دمحم
يـــقــــذيـــــــــت:
نتيجت نإلهتًاو انًصري انقذيى بانحًايت في انعًىو كحًايت انجسذ ين انعين واأليراض ،حًايت االيهاث انحىايم
واالطفال ،.حًايت انًنزل ين انًخهىقاث انضارة ،.حًايت انًقابر ين أخطار انعانى اآلخر ،.حًايت أعضاء انجسذ بعذ
انتحنيظ.
فنتيجت نكم تهك اإلهتًاياث فقذ أيذتنا انهغت انًصريت انقذيًت وبعط انشىاهذ انكتابيت بانعذيذ ين انًصطهحاث انهغىيت
انخاصت بانحًايت وينها يا يهي....

مصطلح  Mkالذي وجد له العديد من األلفاظ منها:
( : Mki)1يعني حماية وتفا ٍد ،وله عدة اشكال منها :



1


2



ولقد وجد عدة أمثلة ذكر فيها لفظ  mkiمثل:
3 hnqwعلي

وجد في إحدي المقابرالشمالية في دير الجبراوي لشخص يدعي
السجل األوسط من الجدار الشرقي من تلك المقبرة نقش كبير هو:
I tH Tn tp mr mki Tn m (zH) n isr
انك انمحبىة انمحمي في قبعت انمسئىنين
( : Mkit )2يعني محمي ،ونه عدة اشكبل منهب:





4



6

ولقد وجد عدة أمثلة ذكر فيها لفظ  mkitمثل:
وجد في نصىص االهزاو انخبصت بهزو انمهك اونبس في سقبرة :
54
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ix mki.t (wnis)| im in mAA .w sw
يب اونبس انت محمي من قبم انذين يزونك.
( : Mkti )3يعني حبمي ونه عدة اشكبل منهب:

7


8





9

وين يشتقاث يصطهح  mkفي انهغت انًصريت انقذيًت:
( : )mki sw( -1اي) يحمي نفسه ،ومن اشكاله:( : )mk.mAa.ti( -2-اي) حماية الماعت  ،وشكله:

( :)mk.s-it.s-ra-m-awy-sy-ra-nb( -3-اي) تحمي واندهب يىميب بذراعيهب  ،وشكهه:

( :)mk-ib-n-nb-r-Dr( -4-اي) الذي يحمي قلب سيد الجميع  ،وشكله:

( :)mkty-is.f( -5-اي) حامي قبره  ،وشكله:

10

( :)mk.t-Haw(-6اي) حماية الجسد  ،وشكله:11

( :) mkt-Hwwt( -7اي) حامي المنازل ،وشكله:12

56

)0202 العدد التاسع (سبتمرب

جملة البحوث والدراسات األثرية

حىاشي انبحث
1

Budge,w., Egyptian Heroglyphic Dictionary, Vol I, London ,1920, p.288.
Wb.II,162,1-2.
3
PN,I,230.4.
4
Kanawati, N., Deir el-Gebrawi I The northern cliff, 2005,Oxford , pp.71-73, pl.29-30,56,6667;Urk.I, 76-79
5
Budge,w., Heroglyphic Dictionary,p.288.
6
Wb,II,162:3.
7
Sethe, K., Pyr.texte, Bd. I, Leipzig 1908,PT 254(278a) ; Piankoff, A., The Pyramid of Unas, Texts
Translated with Commentary, ERTR 5, Princeton 1968, pl. 14-17 [P,Ü,K].
8
Wb II,161,6-7.
9
Budge,W., Heroglyphic Dictionary,p.288.
10
LGG.III,451,448 .
11
Wb. II,161-1.
12
LGG,III,455
2
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عجهة انفخار فى انذونة انوسطى
أ.د /جالل أبو بكر أحمذ
أ /عبير ونيم متى
مهخص انبحث
خالي ػصش اٌذٌٚخ اٌٛعط , ٝرُ اعزخذاَ رمٕيخ اٌذٚساْ ا ٚاٌزذٚيش ثبٌؼجٍخ الٔزبط اجضاء ِٓ االٚأٝ
اٌفخبسيخ ٚيزعخ ِٓ اٌؼالِبد اٌذٍضٔٚيخ ف ٝلٛاػذ اٌؼذيذ ِٓ االٚأ ٝأٙب غبٌجب ً ِب رىِ ْٛصٕٛػٗ
ثبٌؼجٍخ جضئيب ً ػٍ ٝااللً .
غبٌجب ً يظٙش اٌفخبس ف ٝاٌؼصٛس اٌمذيّخ ثزمٕيخ الً ٌ ,ىٓ ف ٝػصش اٌذٌٚخ اٌٛعطٚ ٝخبصخ ثؼذ االعشح
اٌضبٔيخ ػشش رى ْٛاٌؼالِبد ػٍ ٝثذْ االٔبء ٚاعؼخ ِٕٚزظّخ جذا ِّب يشيش اٌٚ ٝجٛد ػجٍخ لبدسح ػٍٝ
ػٍ ٝاٌزشىيً ثمٛح ٚعشػخ  ,وّب رذغٕذ رىٌٕٛٛجيب اٌؼجالد ٌزشىيً اٌفخبس ف ٝاٌذٌٚخ اٌٛعطٝ
ٚاصجذذ جٛدح االٔزبط ِٓ االٚأ ٝاٌفخبسيخ اوضش دلخ  .ف٘ ٝزا اٌٛلذ يجذ ٚأْ ٕ٘بن أزمبالً ِٓ اعزخذاَ
ػجٍخ ِٕخفعخ ثغيطخ إٌ ٝاعزخذاَ ػجٍخ ثغيطخ غٛيٍخ اٌمبِخ  .يغّخ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌؼجالد ثزذىُ
اوضش دلخ ف ٝويفيخ أزبط األٚأٚ ٝأٙبئٙب ٚ .ثذٍٛي األعشح اٌضبٌضخ ػشش أصجذذ اٌزىٌٕٛٛجيب أوضش
دّبيخ إلٔزبط األٚأ ٝثذلخ ٚيزعخ رٌه ف ٝاٌخطٛغ اٌذليمخ ٚاألوضش أزظبِب ً اٌز ٝرظٙشػٍ ٝعطخ
اإلٔبء. 1
انكهمات انذانة  :ثبوذ اٌضبٌش .لٓ آِ .ْٛجذٛر ٝدزتٔ .ت إَ آخذ .خٕز ٝوب.
ر ُ االػزّبد فِ ٝؼشفخ أٔٛاع اٌؼجٍخ اٌّغزخذِخ ف ٝػصش اٌذٌٚخ اٌٛعط ٝػٍِٕ ٝبظش صٕبػخ اٌفخبس
ف ٝاٌّمبثش .
انعجهة انبسيطة
يمصذ ثٙب اٌؼجٍخ اٌز ٌُ ٝيىٓ ثٙب لشص رذٚيش  ,ديش أْ اٌيذ ٘ ٝاٌز ٝرم َٛثزذٚيش سأط اٌؼجٍخ ِجبششح
ٚ ,يطٍك ػٍ٘ ٝزح اٌؼجٍخ أيعب ً إعُ اٌمشص اٌذٚاس ٚ Turn Tabieرٌه إػزّبدا ً ػٍ ٝأْ لٛح اٌذٚساْ
إٌبرجخ ػٓ ٘زح اٌؼجٍخ ال رىفٌٍ ٝجشَ ثؼذ سفغ يذ اٌفخبس ٜػٕٙب ٚ ,ألْ ٘زح اٌؼجٍخ غيش لبدسح ػٍٝ
اٌجشَ فمذ أغٍك ػٍيٙب أعز Aston ْٛإعُ اٌؼجٍخ اٌجطيئخ .2
رؼذ ٘زح اٌؼجٍخ ِٓ ألذَ أٔٛاع ػجٍخ اٌفخبس ٜاٌّصٛسح فِ ٝصش  ,فألذَ ِضبي ِصٛس ٌٙزح اٌؼجٍخ يؼٛد
اٌ ٝػصش األعشح اٌشاثؼخ فمذ صٛسد ثّمجشح "ٔت إ ٜإَ أخذ" ثبٌجيضح  ,رٌه ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ أْ شىً
اٌؼجٍخ ثٙزا إٌّظش غيش ٚاظخ ٚ ,يشجخ ٌ٘ٛضش  Holtherإٔٗ ِٕظش ٌصٕبػخ اٌجٍٛد ٚإرا وبْ ِٕظش
ػجٍخ " ٔت أَ أخذ " يؼزشيٗ اٌشه فئْ ألذَ ِٕظش ٚاظخ ٌٍؼجٍخ اٌجغيطخ راد اٌّذٛس اٌمصيش يؼٛد
إٌ ٝػصش األعشح اٌخبِغخ ,إر ظٙش فِٕ ٝظش صٕبػخ اٌفخبس ثّمجشح  tiiثغمبسح ٚ ,رشجخ أسٌٔٛذ
 Arnoldأْ ٘زا إٌٛع لذ أعزخذَ فِ ٝصش اٌمذيّخ ثصٛسح ٚاعؼخ لجً ػصش اٌذٌٚخ اٌٛعط. 3ٝ
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ٚلذ أثشصد ِٕبظش اٌّمبثش ف ٝػصش اٌذٌٚخ اٌٛعط ٝوً أشىبي اٌؼجٍخ اٌجغيطخ راد اٌّذٛس اٌمصيش
أ ٚاٌّذٛس اٌطٛيً ِ ٛ٘ٚب عٛف يزٕبٚي ثشئ ِٓ اٌزفصيً -:
أ -انعجهة انبسيطة رات انمحور انقصير
يزعخ ِٓ ِٕظش اٌؼجٍخ ثّمجشح ثبوذ اٌضبٌش (اٌشىً  ) 1ثجٕ ٝدغٓ – ػصش اٌذٌٚخ اٌٛعط , ٝأْ
ِذٛس اٌؼجٍخ يظٙش أوضش عّىب ً ِمبسٔخ ثّب ِ٘ٛ ٛجٛد ف ٝاٌفزشاد اٌغبثمخ ٚ ,سأط اٌؼجٍخ ٔجذ٘ب ٚاعؼخ
جذا ً ٚ ,والّ٘ب ال يٛجذ فٛاصً ثيّٕٙب  ,ديش يظٙش سأط اٌؼجٍخ ٚاٌّذٛس ٚوأّٔٙب وزٍخ ٚادذح ٚدائّب ً
ِب رى ْٛاٌؼجٍخ راد اٌٍ ْٛاألدّش .

(شىً ّٛٔ 1رط ٌؼجٍخ ثغيطخ راد ِذٛس لصيش – ِمجشح ثبوذ اٌضبٌش – ثٕ ٝدغٓ )
( ٔمالً ػٓ ِذبظشح أششف اٌغٕٛعٚ" , ٝصف رمٕيخ اٌفخبس اٌّصش ٜاٌمذيُ"  ,ثبٌّؼٙذ اٌفشٔغ ٝيٕبيش) 2222

ِّب يشجخ إٔٙب ِٓ اٌخشت ٚ ,اٌمبػذح أوضش ارغبػب ً  ٝ٘ٚ ,ػجبسح ػٓ دجش ِغطخ ٚ .جّيغ اٌمٛاػذ
رى ْٛثبٌٍ ْٛاٌشِبد٘ٚ , ٜزا اٌٍ ْٛإِب أْ يى ٌْٛ ْٛاٌذجش أ ٚغجمخ ِٓ اٌطيٓ إٌم , ٝاٌز ٜيغط ٝػبدح
وً شئ ثجٛاس اٌفخشأ ِٓٚ ٝاٌّذزًّ أْ يى ْٛاٌفخشأ ٝلبَ ثزٍطيخ اٌمٛاػذ ثبٌطيٓ اٌشغت دزٝ
يزّىٓ ِٓ رضجيذ اٌّذٛس ِّٚ ,ب يشجخ ٘زا اٌشأ ٜديش إٌّظش يصٛس فخشأ ٝفٚ ٝظغ اٌمشفصبء
ٚيشفغ اٌؼجٍخ ٚاٌمعيت خبسط اٌّمجظ ٚيم َٛثيذٖ اٌيّٕ ٝثزشذيُ اٌّمجظ دز ٝيذمك أفعً دٚساْ
ٌٍؼجٍخ ٔٚجذ إعزّشاس ٘زح اٌطشيمخ ف ٝاٌؼصش اٌذذيش ديش يغزخذِ ْٛاٌضيذ أ ٚاٌطيٓ اٌشغت
ٌزذميك ٘ب اٌغشض.4
تشكيم األوانى عهى انعجهة انبسيطة رات انمحور انقصير:
توجذ أربع خطواط أساسية نتشكيم االوانى عهى انعجهة انبسيطة رات انمحور انقصير -:
 -1تمركز كتهة انطين عهى رأس انعجهة .
 -2فتح انمقطع .
 -3تشكيم اإلناء .
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 -4فصم اإلناء عن انعجهة .
ٔٚجذ وً ٘زح اٌّشادً ِّضٍخ فِٕ ٝبظش صٕبػخ اٌفخبس ٚفيّب يٍ ٝششح ِفصً ٌىً ِٕٙب -:
 -1تمركز كتهة انطين عهى رأس انعجهة .
ٌُ يزُ اٌؼضٛس ػٍ ٝإِٔ ِٓ ٜبظش صٕبػخ اٌفخبس اٌّّضٍخ ػٍ ٝجذساْ ِمبثش اٌذٌٚخ اٌٛعطِ ٝب يّضً رٍه
اٌّشدٍخ ٌٚىٓ ٔجذ٘ب ِصٛسح ثّمجشح "لٓ آِ ِٓ "ْٛػصش اٌذٌٚخ اٌذذيضخ (اٌشىً . ) 2

(اٌشىً ٚ 2سشخ صٕبػخ اٌفخبسِ ,مجشح لٓ آِ , ْٛاألعشح اي) 14
(ٔمالً ػٓ أششف اٌغٕٛع , 2214 , ٝص  , 322صٛسح سلُ ) 23

٘ٚزح اٌّشدٍخ ٔجذ٘ب ِّضٍخ ثّصطجخ "خٕذ وب" )– )PM III, 508( 5 ḫnti ka(i) (iḫiḫiعمبسح
– ػٙذ اٌٍّه "رز "ٝأ ٚثؼذٖ – ػصش األعشح اٌغبدعخ ديش ٔجذ سجالً جبٌغب ً ػٍ ٝاألسض يشرذٜ
ِئضسا ً ٚيزجٗ ثٛجٔ ٗٙبديخ اٌيّيٓ أِبَ ػجٍخ ِٕخفعخ راد ِذٛس ِشوض ٜيشرىض داخً لبػذح –
سثّب ِٓ اٌذجش – ارخزد شىً اٌؼالِخ اٌٙيشٚغٍيفيخ ٚ DWيم َٛاٌشجً ثزذٚيش اٌؼجٍخ ثيذٖ
اٌيغش , ٜف ٝديٓ يم َٛثيذٖ اٌيّٕ ٝثزشىيً وزٍخ ِٓ اٌطيٓ ِٛظٛػخ ػٍ ٝساط اٌؼجٍخ ( 6اٌشىً
.)3

(اٌشىً  3رشىيً اٌفخبس ػٍي اٌؼجٍخ اٌجغيطخ – ِمجشح ) - xnti- kA.i -(ixixiعمبسح  -ثذايخ األعشح اٌغبدعخ)
(ٔمالً ػٓ)James, 1953, p. 42, fig. 6. :
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 -1تشكيم اإلناء
صٛسد فِٕ ٝبظش ِزؼذدح ٔٚجذ٘ب ِصٛسح ثّمبثش ثٕ ٝدغٓ فٝ
 ِٓ ٝ٘ٚأُ٘ ٚأغٛي اٌّشادً ُ ٚ
صالصخ أٚظبع سئيغيخ -:
اٚالً  :يظٙش اٌفخشأِّ ٝغىب ً ثىٍزب يذيٗ لبػذح اإلٔبء ِ ٛ٘ٚب ٔجذٖ ِصٛسا ً ثّمجشح ثبوذ اٌضبٌش
(اٌشىً ) 4

7

(اٌشىً ِ 4شادً رشىيً اإلٔبء – ِمجشح ثبوذ اٌضبٌش – ثٕ ٝدغٓ )
(ٔمالً ػٓ )Arnold, D., and Bourriua, J., 1993, p.49. :

صبٔيب ً  :يظٙش اٌفخشأِّ ٝغىب ً ثيذٖ اٌيغش ٜلبػذح اإلٔبء دبِالً ثيذٖ اٌيّٕ ٝاإلٔبء ِٓ أػٍٚ , ٝاظؼب ً
إصجغ اإلثٙبَ ثذاخً اإلٔبء  ,ثيّٕب سادخ يذٖ ػٍ ٝاإلٔبء ِٓ اٌخبسط  ,ديش يظٙش أْ اإلٔبء اٌز ٜيزُ
رشىيٍٗ ّ٘ٛٔ ٛرط ٌٛػبء ٔصف وشِ ٛ٘ٚ ٜٚب يشجٗ األٚأ ٝاٌّّضٍخ ف ٝاٌٛظغ األٚي  ,أيعب ً ٘زا
اٌّشٙذ ِٓ ِمجشح ثبوذ اٌضبٌش .
صبٌضب ً  :يظٙش اٌفخشأٚ ٝاظؼب ً يذٖ اٌيّٕ ٝػٍ ٝدبفخ اإلٔبء ثيّٕب يذٖ اٌيغش ٜػٍ ٝاٌؼجٍخ ِ ٛ٘ٚ ,ب وبْ
شبئؼب ً ف ٝاٌذٌٚخ اٌمذيّخ ديش يٛظخ ٘زا اٌٛظغ أْ اٌفخشأ ٝيم َٛثزشىيً اٌجضء األػٌٍ ٝإلٔبء أٚ
دبفخ اإلٔبء ِ ٛ٘ٚب يظٙش ثّمجشح ثبوذ اٌضبٌش ٚايعب ً إِّذبد اٌضبٔ( ٝأظش اٌشىً ) 5

(اٌشىً  5إعزخذاَ اٌفخشأ ٝاٌيذ اٌيّٕ ٝف ٝرشىيً اٌجضء اٌؼٍ ِٓ ٜٛاإلٔبء)

(ٔمالً ػٓ )Arnold, D., and Bourriua, J., (1993), p.50. :
وً ٘زح إٌّبظش اٌّصٛسح رٛظخ رشىيً اٌفخشأ ٝاألٚأ ٝثئعزخذاَ يذ ٚادذح ػٍ ٝاإلٔبء  ,ثيّٕب يذٖ
اآلخش ٜيذفغ ثٙب اٌؼجٍخ أ ٚآٌخ اٌزذٚيش دز ٝيذمك لٛح اٌذٚساْ اٌّطٍٛثخ . 4
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ٔٚجذ إٔٗ فِ ٝمبثش ثٕ ٝدغٓ ِشادً رطٛس صٕبػخ اٌفخبس  ,ثذءا ً ِٓ ٚظغ اٌفخشأ ٝإٌّذٕ ٝػٍٝ
األسض ٚصٛالً ٌٍؼجٍخ اٌّذاسح ثبأللذاَ ِٚ ,ب ٘ ٝاٌٛعبئً اٌزٌ ٝجأ ٌٙب اٌفخبسيٌ ْٛعّبْ لٛح اٌذٚساْ
ػٍ ٝاٌؼجٍخ اٌجغيطخ ٕ٘ٚب ٔجذ إجبثزيٓ ِذزٍّزيٓ ٌٍشد .
 -1وّب عجك ثّمجشح ثبوذ اٌضبٌش ديش يظٙش اٌفخبس ٜيم َٛثزشىيً جٛأت اإلٔبء ثىٍزب يذيٗ ِغ
إثمبء اٌؼجٍخ فٚ ٝظغ اٌذٚساْ .
 -2اٌؼجالد اٌجغيطخ ٌذيٙب لذسح وجيشح ػٍ ٝاٌجمبء ف ٝاٌذشوخ ٌجؼط اٌٛلذ ثؼذ اْ يم َٛاٌفخشأٝ
ثذفؼٙب ثيذٖ ٌٍذشوخ .
ٚ -3يؼزمذ اْ رٍه اٌّشادً رزُ فٔ ٝفظ اٌٛلذ دز ٝيزّىٓ ِٓ رشىيً اإلٔبء ػٍ ٝاٌؼجٍخ  ,ديش
إٔٙب أصجذذ ف ٝرٍه اٌفزشح ِٓ األعبعيبد ف ٝرشىيً اإلٔبء إٌ ٝجبٔت اٌطشق اٌزمٍيذيخ ٚ ,إصٕبء
اٌّشدٍخ اٌضبٔيخ ٔجذ اْ اٌؼجٍخ لذ ثذاد ثبٌفؼً ف ٝاٌذٚساْ  ,صُ إوزغجذ عشػخ دٚساْ غبٌجب ً ِٓ
اٌغذت اٌم ِٓ ٜٛيذ اٌفخشأ ٝاٌيِّٕ ٝغ ثؼط اٌّغبػذح ِٓ اٌيذ اٌيغش , ٜصُ يعغ اإلٔبء ثيذٖ
اٌيِّٕ ٝغ إعزخذاَ اٌيذ اٌيغش ٜفٔ ٝفظ اٌٛلذ ٌٍذفبظ ػٍ ٝلٛح دٚساْ اٌؼجٍخ ِ ٛ٘ٚب يظٙش
ثٛظٛح فِ ٝمجشح ثبوذ اٌضبٌش .
أِب فِ ٝشدٍخ رشىيً اٌمبػذح  ,فيظٙش آصبس اٌزشىيً داخً اإلٔبء  ,صُ يزُ رشىيً اٌذبفخ ٚاٌجٛأت ,
ٚيى ْٛاٌغطخ اٌخبسجِ ٝصمٛالً ٚ ,إرا وبْ اإلٔبء ِٓ األٚأ ٝراد اٌشىً اٌّفزٛح يىِ ْٛصمٛالً
ِٓ اٌذاخً أيعب ً  ,ف٘ ٝزح اٌذبٌخ فمػ رُغزخذَ يذ ٚادذح ٌٍزشىيً ٚ ,ػبدح ِب رى ْٛاٌيذ اٌيّٕ , ٝثيّٕب
اٌيذ اٌيغش ٜرم َٛثذفغ اٌؼجٍخ ٌعّبْ إعزّشاسيخ اٌذٚساْ . 4
-3فصم اإلناء من انعجهة
 ٝ٘ٚآخش ِشادً اٌزشىيً ػٍ ٝاٌؼجٍخ ( ,اٌشىً  ) 6ديش يظٙش اٌفخشأ ٛ٘ٚ ٝيعغ يذٖ اٌيغشٜ
ػٍ ٝسأط اٌؼجٍخ  ,ثيّٕب يّغه اإلٔبء ِٓ أػٍ ٝثيذٖ اٌيغشٚ , ٜيزعخ ِٓ األشىبي إعزخذاَ
اٌفخشأ ٝاديبٔب ً ٌيذ ٚادذح ف ٝفصً اإلٔبء ِٓ ػٍ ٝاٌؼجٍخ ٚ ,إعزخذاَ اٌفخشأٌ ٝىٍزب يذيٗ ٌزذميك
٘زا ا ٌغشض ِ ٛ٘ٚب يفؼٍٗ اٌفخبسي ْٛف ٝاٌؼصش اٌذذيش ف ٝفصً األٚأٚ , ٝال ثذ أْ رى ْٛاألداح
اٌّغزخذِخ ف ٝفصً اإلٔبء دبدح ثذسجخ وبفيخ دز ٝيزّىٓ ِٓ فصً اإلٔبء ثغٌٛٙخ .

(اٌشىً ِ 6شادً فصً اإلٔبء ِٓ اٌؼجٍخ ِ -مجشح إِّٔذبد اٌضبٔ – ٝثٕ ٝدغٓ)

(ٔمالً ػٓ )Arnold, D., and Bourriua, J., 1993, p. 50. :
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ب -انعجهة انبسيطة رات انمحور انطويم
ٔجذ أْ ِٕبظش صٕبػخ اٌفخبس اٌّصٛسح ثّمجشح جذٛر ٝدزت ( Dhutihotep – PM IV- No.
 -)2ديش اٌجششب – ِشوض ٍِِ ٜٛذبفظخ إٌّيب – ػصش األعشح اٌضبٔيخ ػشش – رظٙش ٔٛػب ً آخش ِٓ
اٌؼجٍخ  ,ديش ظٙش إصديبد غٛي اٌّذٛس ٔٚ ,جذ أْ ٘زح اٌؼجٍخ رشجٗ إٌ ٝدذ وجيش اٌؼجٍخ
اٌّغزخذِخ ثّمجشح (  ِٓ ḫnti ka. i (PM III, 508ػصش األعشح اٌغبدعخ  ,ديش إٔٙب ِضٚدح
ثّذٛس ٚلبػذح راد صالثخ ثيّٕب ٕ٘ب ٔجذ سأط اٌؼجٍخ ِٕفصٍخ ٚ ,لذ أٚظخ اٌفٕبْ شىً اٌؼجٍخ
صٛس ّٔٛرط يٛظخ ويفيخ رشويت ػجٍخ اٌفخشأ( ٝاٌشىً  7أ )  ,ديش ٔجذ أْ اٌمبثظ داخً
اٌّمجظ  ,ثيّٕب ( اٌشىً  7ة ) ٔجذ أْ سأط اٌؼجٍخ ِٕفصٍخ ٚ ,يزعخ أْ سأط اٌؼجٍخ ٚاعؼخ جذا ً ,
ٚاٌغشض ِٓ رٌه ٌعّبْ لٛح اٌذٚساْ اٌّطٍٛثخ ٚأْ اٌّذٛس ر ٚشىً لّؼ ِٓٚ , ٝاٌٛاظخ أْ
اٌؼجالد ف ٝأٚاخش األعشح اٌضبٔيخ ػششح لذ أصجذذ لبدسح ػٍ ٝرذميك دٚساْ لٚٚ ٜٛصف ٌ٘ٛضش
 Höltherاٌفخشأ ٝإٔٗ يم َٛثزؼذيالد ػٍ ٝلبػذح إٔبء ثيعب ٜٚاٌشىً ػٍ ٝاٌؼجٍخ ٚ ,وبْ ٘زا
اإلعٍٛة يُغزخذَ دزِٕ ٝزصف األعشح اٌضبٔيخ ػشش ٚ ,لذ أصجذذ ِٕبظش صٕبػخ اٌفخبس اٌزٝ
يظٙش ثٙب ٘زا إٌّٛرط ِٓ اٌؼجٍخ رظٙش ثشىً ٔبدس ثؼذ رٍه اٌفزشح  ,ديش إٔٗ اٌّضبي اٌٛديذ اٌٝ
ظٙش ثؼذ رٌه يشجغ ٌؼصش اٌذٌٚخ اٌذذيضخ ِٓ ِمجشح "لٓ آٌِٚ "ْٛىٕٗ يُصٛس ّٔٛرجب ً آدشا ً ِٓ
اٌؼجٍخ ٚ ,وبْ لذ ٌجأ اٌفٕبٔ ْٛف ٝرّضيً اآلٌٙخ اٌفخبسيخ وبٔٛا يزجؼ ْٛإٌّبظش ثّمبثش ديش اٌجششب
ديش يجٍظ اٌفخشأ ٝػٍ ٝوشع ِٓ ٝاٌجٛص ٚ ,ثبٌزبٌ ٝفئْ وً اٌّشب٘ذ اٌّصٛسح اآلٌٙخ
وفخبسييٓ لذ ػفب ػٍيٙب اٌضِٓ ٚال رّضً ثٙزح اٌطشيمخ ٌزجيٓ أْ ٘زح اٌؼجٍخ ِبصاٌذ ِغزخذِخ ٌٚ ,ىٓ
ٌزذبفع ػٍٚ ٝظغ اآلٌٗ ٚرىشيّٗ ٌٚ ,ىٓ ٕ٘بن ِب يخبٌف ٘زا اٌشأ ٜديش إٔٙب وبٔذ ِٚبرضاي
رغزخذَ ف ٝػصش اٌجطبٌّخ ٚاٌؼصش اٌشِٚبِّٔ , ٝب يذي ػٍ ٝاْ ٘زح اٌؼجٍخ وبٔذ رغزخذَ ثبٌفؼً ,
ٚفٚ ٝجٛد٘ب ِٓ اجً إسظبء اٌذظ اٌفٌٍٕ ٝفٕبْ. 12

(اٌشىً  – 7أ – ة  .اٌؼجٍخ اٌجغيطخ راد اٌّذٛس اٌطٛيً)
( ٔمالً ػٓ)Arnold, D., and Bourriua, J., (1993), p.60. :
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 -1انعجهة انسريعة
ٌُ رؼشف اٌذٌٚخ اٌٛعط ٝغشق اٌزشىيً ثئعزخذاَ اٌؼجٍخ اٌغشيؼخ ٚإْ أػزجش ٌ٘ٛضش
Höltherرٕفيز ثؼط ِٕبظش صٕبػخ اٌفخبس ثّمجشح ثبوذ اٌضبٌش ػٍ ٝػجٍخ عشيؼخ إعزٕبدا ً ػٍٝ
ٚجٛد ٔزٛء ثبسص ِٓ سأط اٌؼجٍخ ٚثبٌزبٌ ٝأػزجش ٘زا إٌزٛء ثّضبثخ ( اٌمعيت اٌّذاس , ) ٜثيّٕب
اػزجشد اسٌٔٛذ  Arnoldأْ اٌؼجٍخ ال رغّ ٝثٙزا اإلعُ إال إرا أدذصذ رّبصالً دٚسأيب ً ٚ ,اٌزّبصً
اٌذٚسأ ٝال يذذس إال فٚ ٝجٛد لعيت ِشوضٚ ٜاصً ثيٓ سأط اٌؼجٍخ ٚاٌّذٛس ٕ٘ ِٓٚ .ب
رشجخ اٌجبدضخ سأ ٜأسٌٔٛذ ٚ ,رٌه الْ ثٕب ًء ػٍِ ٝب أٚسدٖ ٌ٘ٛضش ػٍ ٝإٔٗ ػجٍخ ِشوضيخ ال يؼذٚ
و ٗٔٛآٌخ رذٚيش ِزطٛسح ٚ ,ثبٌٕظش إٌِ ٝجًّ األٚأ ٝاٌّصٕٛػخ ف ٝاٌذٌٚخ اٌٛعط ٝعٕجذ ِب يؤيذ
سأ  ٜاٌجبدضخ ديش ٌُ رالدع اٌجبدضخ أٚ ٜجٛد ٌزأصيشاد اٌؼجٍخ اٌغشيؼخ ( اٌؼجٍخ اٌّشوضيخ ) ػٍٝ
ِجًّ أٚأ ٝػصش اٌذٌٚخ اٌٛعطٚ , ٝثبٌزبٌ ٌُ ٝرؼشف اٌذٌٚخ اٌٛعط ٝف ٝصٕبػخ اٌفخبس ِب
يُؼشف ثبٌؼجٍخ اٌّشوضيخ اٌغشيؼخ . 11
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االستكمبل انتشميمي في األعمبل اننحتيخ األحشيخ  :مب ثين االسبنيت انتقهيذيخ و انحذيخخ
أ.و د /خبنذ ثسيىني
مهخص انجحج
ػٍّ١بد االٍزىّبي ِٓ اٌّٛٙٛػبد اٌقبٕخ اٌز ٟرؾزبط اٌ ٟكهاٍبد َِزفٚ١خ لجً ئعوائٙب
اػزّبكا ً ػٍ ٟاٍزقلاَ األصو  ٚلّ١زٗ اٌغّبٌ١خ  ٚاٌزبه٠ق١خ  ٚاٌغوٗ ِٓ اٌزلفً ف ٟاػبكح رٛظ١فٗ اٚ
ثٙلف رؾم١ك اٌزىبًِ ِغ اٌّؾ ٜ١اٌج١ئ ٝاٌٛالغ ف ِٓ ٗ١فالي اٌّؾبفظخ ػٍ ٟاٌم ُ١اٌغّبٌ١خ ؽز ٝال ٠أرٟ
ٚلذ رٕلصو ف٘ ٗ١نٖ االصبه ثزَبل ٜاعياء٘ب عيء ثؼل االفو ثل ْٚرلفً ٠إك ٜاٌ ٟااللالي ِٓ ّأٔٗ .
وً مٌه ِٓ فالي االػزّبك ػٍ ٟوبفخ اٌٍٛبئً اٌّّىٕخ ثلا٠خ ِٓ إٌمب ٛاالٍزوّبك٠خ ٌالصو ٔفَٗ ٚ
اٌّٖبكه  ٚاٌٛصبئك اٌؼٍّ١خ  ٚاٌزبه٠ق١خ ٕٛٚال ألؽلس اٌزمٕ١بد  ٚاالٍبٌ١ت ٍٛاء اٌزمٍ١ل٠خ ا ٚاٌؾل٠ضخ
اٌّزّضٍخ ف ٟاعٙيح  ٚثواِظ اٌؾبٍٛة اٌّلػّخ ثاٍزقلاَ اٌٍ١يه.
ِغ ػوٗ ٌٍٕزبئظ  ٚاٌز١ٕٛبد اٌز ٟر ًٕٛاٌٙ١ب اٌجؾش ثٙلف ئٛبٌخ ػّو األصو فبٕخ اٌزّبصً١
اٌؾغو٠خ  ٚاٌّؾبفظخ ػٍٙ١ب ِٓ اإلٔلصبه  ٚاٌفٕبء ثْىً عيئ ٝأ ٚوٍ ٚ . ٝرمٍٔ ً١مبِٕ ٚ ٛبٛك اٌٚؼف
ف ٝاٌزّبص ً١فبٕخ أِبوٓ اإلهرىبى ِغ ئٙفبء اٌمّ١خ اٌغّبٌ١خ ٌٍزّضبي ٌؾبٌزٗ األٍٕ١خ  ٚئػبكح رأص١وٖ
اٌيِٕ ٚ ٝاٌزبه٠ق.ٝ
Reconstructive Restoration in Ancient Sculptures : Traditional and New Techniques
Summary
Reconstruction is considered a crucial topic that needs extensive study. Great concern must
be given to monuments and ancient pieces of art, particularly, its aesthetic and historical
value, in order to be able to rehabilitate it in a way that integrates with its surrounding
environment. In doing so, we will prevent the vanishing of such valuable pieces due to the
loss of its fragments and parts. This can be achieved by depending on the historical
documentation of the monument and utilizing both traditional approaches and new
technologies. Contemporary computer applications and the use of laser scanning can be of
great help.
Eventually, the research will present its results and recommendations that are aiming to
preserve monuments and protect them from vanishing. The research also aims to pinpoint
the importance of fulcrum of monuments, especially statues, and the significance of
keeping aesthetic and historical values.

انكهمبد انذانخ  :االستكمبل انتشميمي – تقنيبد انهىنىرشاو  – Hologramرهبص  - CNCتهف
األحزبس.

مقذمخ
٠ؼل ٔزبط اإلَٔبْ اٌفِٕٕ ٟن اٌملَ ّب٘ل ػٍ ٟاٌزبه٠ـ اٌجْو ٚ ٜاٌغَو إٌبلً ٌؼبكاد  ٚفجواد  ٚرواس
اٌْؼٛة ػٍِ ٟو األع١بي ِّب ٠لفغ اٌمبئّ ٓ١ػٍ ٟاٌّؾبفظخػٍ ٟاٌزواس اٌؾٚبهٌٍَ ٜؼ ٟئٌ ٟئؽ١بء
اٌّب ٚ ٝٙئػبكرٗ ٌَبثك ػٙلٖ  ِٓ ٚؽَٓ اٌؾع رٛفو فٚ ٟلزٕب اٌّؼبٕو اٌؼل٠ل ِٓ اإلِىبٔ١بد ٚ
األٍبٌ١ت اٌؾل٠ضخ اٌز ٟرَبُ٘ ف ٟػٍّ١خ اإلؽ١بء  ٚئٍزىّبي ِب لل فمل ٌ١ظً ٔبثٚب ثبٌؾ١بح ّب٘لا ػٍٟ
ّؼٛة  ٚؽٚبهاد وبٔذ ِٛعٛكح ٚال رياي ِٛعٛكح ثأصو٘ب .
 ِٓ ٚاٌضبثذ أْ عّ١غ اٌّٛاك رزٍف ثّوٚه اٌيِٓ  ٚلل رزؼوٗ ٌٍفٕبء ِّب ٠لفغ اٌمبئّ ٓ١ػٍ ٟروُِ١
األصبه  ٚاٌؾفبظ ػٍ ٟاٌزواس ئٌِ ٟؾبٌٚخ اٌؾٌٍٛ١خ ك ْٚفٕبئٙب  ٚألصبه٘ب  ٚئٛبٌخ ػّو٘ب لله ِب أِىٓ
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ٌقٍك هاث ٜال ٕ٠مطغ ف ٟرٛإً األع١بي ِٓ فالي ئػبكح ئؽ١بء  ٚروِ ٚ ُ١ئٍزىّبي ِب فمل ِٓ ثمب٠ب
1
اٌّجبٔ ٚ ٝاٌزّبص ً١إٌؾز١خ  ٚاألػّبي اٌفٕ١خ .
ؽ١ش رؼل ػٍّ١بد االٍزىّبي ٌألعياء اٌؾغو٠خ إٌبلٖخ ف ٟاألػّبي إٌؾز١خ ِٓ أُ٘ ػٍّ١بد ِ ٚواؽً
اٌزوِ ُ١اٌلل١ك ٔظو ٌٍٙلف اٌز ٟرؾممٗ ف ٟاٍزّواه٠خ االصو ثزفبِٕ ٚ ٍٗ١الِؾٗ اٌفٕ١خ  ٛ٘ٚ ,أؽل
اٌٍٛبئً اٌٙبِخ إلٛبٌخ ػّو االصو  ٌٛ ٚرُ االٍزغٕبء ػٍ ٝرٍه اٌؼٍّ١خ ٌىٓ فٕبء االصو عيء رٍ ٛاالفو
2
.وّب أٔٗ ٠م ٝٚػٍٔ ٟمب ٛاٌٚؼف  ٚاٌز ٝرى ْٛف ٟأؽل اعياؤٖ اٌَفٍ١خ فبٕخف ٟاٌزّبص ً١اٌّغَّخ.
ف ٟماد اٌَ١بق ٠زٕبٚي اٌجؾش اٌزؼو٠ف ثؼٍّ١بد االٍزىّبي فِ ٟغبي روِ ُ١ا٢صبه  ٚاٌؼٛاًِ اٌزٟ
رزَجت ف ٟرٍف ا٢صبه ٍٛاء اٌطج١ؼ١خ ا ٚإٌبرغخ ػٓ االرالف اٌجْو ٞأ ٚئػبكح ألػّبي اٌزوِ ُ١اٌقبٛئ
 ,وّب ٠زٕبٚي اٌجؾش االٍبٌ١ت اٌّزٕٛػخ اٌزمٍ١ل٠خ ِٕٙب  ٚاٌؾل٠ضخ ٌزمٕ١بد االٍزىّبي اٌزوِِ ّٟ١غ ػوٗ
ّٔبمط ألػّبي رُ روِّٙ١ب  ٚاٍزىّبٌٙب رؾذ اّواف ِٕظّخ اٌَ١ٔٛ١ىٕٛٚ UNESCO ٛالً ٌٕزبئظ
اٌجؾش  ٚر١ٕٛبرٗ.
مشكهخ انجحج
ػلَ ٚعٛك رَغ ً١وبًِ ّ ٚبًِ ثبٍزقلاَ اٌزمٕ١بد اٌؾل٠ضخ وبٌٌٛٛٙعواَ ف ٟرٛص١ك ا٢صبه اٌّٖو٠خ
ثٙلف االؽزفبظ ثٗ وّوعؼ١خ صبثزخ وٍّب اٍزلػذ اٌؾبعخ ِٓ أعً اٌؾفبظ ػٍ ٟاٌّٛهٚس اٌؾٚبهٞ
اٌّٖو.ٞ
ػلَ ٚعٛك كهاٍخ و بف١خ ٚ ٚػ ِٓ ٟلجً اٌمبئّ ٓ١ػٍ ٟأػّبي اٌزوِ ُ١ثى١ف١خ االٍزفبكح اٌمِٖٓ ٞٛ
اٌزمٕ١بد اٌؾل٠ضخ  ٚال ٍّ١ب رمٕ١خ اٌٌٛٛٙعواَ  ٚ،رٛظ١ف رٍه اٌزمٕ١خ ألػّبي اٌزوِ ٚ ُ١االٍزىّبي.
أهميخ انجحج
اٌزؼوف ػٍ ٟوبفخ اٍبٌ١ت االٍزىّبي اٌزوِ ّٟ١فِ ٟغبي ا٢صبه ِ ٚب اٍزؾلس ِٕٙب ِغ اٌزوو١ي ػٍٟ
و١ف١خ االٍزفبكح ِٕٙب  ,فبٕخ رمٕ١خ اٌٌٛٛٙعواَ Hologram
فشوض انجحج
٠فزوٗ اٌجؾش أْ رز١ؼ اٌزمٕ١بد اٌؾل٠ضخ ثّقزٍف ثواِغٙب  ٚأكٚارٙب اِىبٔ١خ رَغ ٚ ً١ػوٗ األػّبي
األصو٠خ لجً  ٚأصٕبء  ٚثؼل االٍزىّبي اٌزوِ ِٓ ، ّٟ١وً اٌيٚا٠ب  ٚثبٌزفبٕ ً١اٌلل١مخ  ٚمٌه ثٙلف
رَغٍٙ١ب  ٚاٌوعٛع اٌٙ١ب وٛصبئك ربه٠ق١خ.
منهذ انجحج
اػزّل اٌجؾش ػٍ ٟإٌّٙظ إٌٛف ٟاٌزؾٍ ٍٟ١الٍزقلاِبد أٍبٌ١ت  ٚرمٕ١بد االٍزىّبي اٌّقزٍفخ ِغ
اٌزوو١ي ػٍ ٟاٌٍٛبئً اٌؾل٠ضخ  ،فبٕخ رمٕ١خ اٌٌٛٛٙعواَ  ٚو١ف١خ االٍزفبكح ِٕٙب  ٚ .مٌه ِٓ فالي
اٍزؼواٗ  ٚرؾٌٍ ً١جؼ٘ أػّبي االٍزىّبي اٌزوِ ّٟ١اٌز ٟاػزّلد ػٍ ٟرمٕ١خ اٌٌٛٛٙعواَ ِؾٍ١ب ً ٚ
ػبٌّ١بً.

 -1أدثيبد انذساسخ
 1-1مفهىو االستكمبل انتشميمي
رؾزبط ػٍّ١خ اإلٍزىّبي ئٌ ٟكلخ ِٙ ٚبهح  ٚؽٌ فٕ ٝػبٌّ٠ ٟزٍه اٌملهح ػٍ ٟرؾٍ ٚ ً١ئكهان رفبًٕ١
ِىٔٛبد مٌه اٌغيء إٌبلٔ ئٍزٕزبعب ِّب ِ٘ٛ ٛعٛك ثبألصو ئٌ ٟعبٔت ِٙبهح األكاء ف ٟاٌزّ١١ي ثٓ١
اٌغيء اٌَّزىًّ  ٚاٌغيء األٍٕ ٚ ٟاٌن٠ ٜؼل األٍبً  ٚاٌمبػلح اٌؼبِخ ف ٟلٛأِٛ ٚ ٓ١اص١ك ػٍُ روُِ١
األصبه ِٓ فالي كهاٍخ فٕ١خ  ٚ 3ػٍّ١خ رغؼً اٌغيء اٌَّزىًّ َِٕغّب ِ ٚزٛافمب ِغ اٌغيءاألٍٕٚ ٟ
ِّ١يا ً ػٕٗ ِٓ فالي َِبؽخ اٌزٖوف اٌَّّٛػ ثٙب ٌٍّوُِ ٌؾً ثؼ٘ اٌّْبوً اٌز ٟرؼ١ك أػّبي
4
اإلٍزىّبي .
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٠ ٚو ٞاٌّزقٖٖ ْٛئرغبِ٘ ٓ١قزٍف ٓ١ف ٟلواه اػّبي االٍزىّبي ؽ١ش ٠و ٞاالرغبٖ االٚي ٙوٚهح
ػلَ اٍزىّبي أ ٜعيء ٔبلٔ اػزّبكا ً ػٍِ ٟجلأ أْ أُ٘ ٔمطخ ٠غت أْ رٙٛغ ف ٟاإلػزجبه ٛٛاي اٌٛلذ
أْ أفِ ًٚؼبٌغخ ٌألصو ٘ ٟألً ِؼبٌغخ ٌ١ؼٛك االصو ئٌ ٟؽبٌزٗ األٍٕ١خ . .ثّٕ١ب ٠و ٜاالرغبٖ اٌضبٔٝ
ٙوٚهح ؽزّ١خ ف ٟاٍزىّبي االعياء إٌبلٖخ ِغ االفن ف ٟاالػزجبه ِواػبح ِوٚه اٌيِٓ ِ ٚب لل
٠ؾلصٗ ِٓ اىاٌخ اٌفٛاهق ث ٓ١األًٕ  ٚاٌغيء اٌَّزىًّ ف١زُ اٌزغٍت ػٍ ٟمٌه ثزغ١و االثؼبك أ ٚاٍٍٛة
5
إٌؾذ أ ٚػٓ ٛو٠ك وزبثخ ربه٠ـ اٌزغل٠ل فِ ٟىبْ ِٕبٍت ِٓ اٌغيء اٌَّزىًّ.
ٔ ٚظوا ٌٍلٚه اٌٙبَ اٌنٍ٠ ٞؼجٗ اٌفٕبٔ ْٛف ٝاػّبي االٍزىّبي اٌزوِِٕ ٚ ّٟ١ن اٌملَ فمل وبٔذ ٕ٘بن
لٛاػل ِٕظّخ ػٕل أٌٛ١بٔ ٚ ٓ١١اٌوِٚبْ ؽ١ش ٠ز ٌٟٛاٌفٕبٔ ْٛك ْٚغ١وُ٘ اٌم١بَ ثأػّبي االٕالػ ٚ
االوّبي اٌزوِ ّٟ١ف ٟلل ِب ٠زٍف ِٓ اٌزؾف اٌفٕ١خ أ ٚاٌّؼّبه٠خ  ٚ .لل اهٍ ٟأٌٛ١بٔ ْٛ١اٌملِبء مٌه
اٌزمٍ١ل ػٍ ٟاػزجبه اْ اٌفٕبٔ ٓ١ألله ِٓ غ١وُ٘ ػٍ ٟروِ ُ١االػّبي اٌفٕ١خ  ٚ ،لل اؽزً اٌفٕبٔ ْٛف ٟمٌه
6
اٌٛلذ ِىبٔٗ ١ٛجخ فِ ٝغزّؼبر ُٙألٔ ُٙفٔ ٝظو اٌّغزّغ ٠ؼل ْٚاٌَّئ ٓ١ٌٛػٓ ؽّب٠خ اٌزواس اٌم. ِٝٛ
 ٚثبٌوغُ ِٓ اٌزطٛه اٌٙبئً ف ٟئٍزقلاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾل٠ضخ فِ ٟغبي اٌزوِ ُ١ئال أْ ٍوػخ أزْبه٘ب
ثل ْٚلٛاػل ٍِيِخ ٍٛف ٠إك ٜئٌ ٟفطٛهح فمل األصو ٌالؽَبً اٌفٕ ٚ ٟاٌزْى ٍٟ١اٌّالىَ ٌٍؼًّ ٚ
إٌّمٛي ِٓ ٕبٔؼٗ  ٚلل ٠زفبِٔ ٟؼٗ لّ١خ اٌْؼٛه ثبألٕبٌخ ٌزمٍ ٔ١كٚه اٌفٕبْ ثاؽَبٍٗ اٌّجلع فٟ
األكاء أصٕبء اٌّؼبٌغبد ٕ٘ ِٓ ٚ .ب رأر ٟاألّ٘١خ اٌز ٟال غٕ ٝػٕٙب ٌلٚه اٌفٕبْ اٌّوُِ ػٍ ٟاٌوغُ ِٓ
اٌللخ اٌّزٕب٘١خ اٌز ٟرًٖ ئٌٙ١ب اٌجواِظ اٌؾل٠ضخ ٌ ٚىٕٙب رقوط عبِلح فبٌ١خ ِٓ االؽَبً اٌفٕٚ ٟ
االثلاػِ ٚ 5 .ٟغ أزْبه االٍزقلاِبد االٍبٍ١خ ف ٟاٌزّٖ ُ١ثبٌىّجٛ١رو  ٚئػلاك اٌجواِظ اٌَّزقلِخ
فِ ٟغبي األصبه  ٚفبٕخ ف ٝأػّبي اإلٍزىّبي اٌزوِ ّٟ١أ ٚاٌّواؽً اٌز ٝرَجك أػّبي اإلٍزىّبي
اٌزطج١م١خ ٠ظً اٌفٕبْ ِؾزفظب ً ثلٚهٖ ف ٝئػلاك اٌوٍِٛبد أ ٚاٌج١بٔبد ٌزغن٠خ اٌؾبٍت  ٚرٍمٙ١ب ثؼل
5
ئػلاك٘ب ِٓ اٌىّجٛ١رو  ٚاٌزلفً ثبألَٔت  ٚاألف ًٚأصٕبء اإلفز١به  ٚاٌزْغ ً١ػٍ ٟاألصو األٍٕ. ٟ

 2-1عىامم تهف األعمبل اننحتيخ انتي تستهضو معهب ضشوسح انتذخم ثبإلستكمبل
انتشميمي
رزؼلك أٍجبة رٍف اٌزّبص ٚ ً١إٌّؾٛربد اٌؾغو٠خ فبٕخ اٌّؼوٙٚخ ِجبّوح ف ٟاٌٛٙاء اٌطٍك ٍٛاء
ثبٌّ١بك ٓ٠اٌؼبِخ أ ٚاٌؾلائك أ ٚثٛاعٙبد اٌّؼبثل  ٚاٌمٖٛه  ٚاٌّجبٔ .ٟؽ١ش رزٕٛع ػٛاًِ اٌزٍف اٌزٟ
رزؼوٗ ٌٙب األصبه اٌؾغو٠خ  ٚاٌزٚ٠ ٟطو ِؼٙب اٌزلفً ٌٛلف رٍه اٌٚغ ٛٛثبٌؾّب٠خ  ٚاٌٖ١بٔخ أٚ
اٌزوِ ُ١أ ٚاٌز ٟرإك ٜثٖفخ ِجبّوح ٌؾل اٌفمل  ٚاٌىَو ف ٟاعياء األصو ِّب َ٠زٍيَ ِؼٙب اٌزلفً ثأػّبي
9
اإلٍزىّبي.
أٚال :اٌزٍف ثأٔٛاػٗ اٌّ١ىبٔ١ى ٚ ٟاٌف١يٛ٠و١ّ١بئ ٚ ٝاٌجٌٛٛ١ع( ٟفطو٠بد – ثىز١و٠ب – ٛؾبٌت – إّٔبد
) ٍِٛ ٚصبد اٌٛٙاء اٌطج١ؼ١خ  ٚاٌٍّٛصبد إٌبرغخ ػٓ اٌٖٕبػخ  ،األروثخ  ٚإٌَبط ( اٌزجم١غ )  ،اٌو٠بػ ٚ
اٌؼٛإف اٌٖم١غ  ٚاٌزىض١ف  ،اٌزؼوٗ ألّؼخ اٌٌّْ ِغ ئفزالف  ٚرفبٚد كهعبد اٌؾواهح ،
اٌوٛٛثخ إٌَج١خ إٌّقفٚخ  ٚاٌّورفؼخ  ،اٌيالىي  ٚاٌف١بٙبٔبد.
صبٔ١ب  :اإلرالف اٌجْو( ٜاإلّ٘بي أ ٚاٌزمٖ١و ) اٌؾٛاكس ٚاٌؾوٚة  ٚاٌؾوائك  ٚاٌىٛاهس  ,اإلرالف
اٌّزؼّل وبٌٙلَ  ِٓ ٚاالِضٍخ ػٍ ٟمٌه:
رّضبال ثٛما ّ٘ ٚب رّضبالْ أصو٠بْ ٙقّبْ ِٕؾٛربْ ػٍِٕ ٟؾلهاد ٚاك ٜثبِ١بْ ٍٜٚ Bamiyan
افغبَٔزبْ ؽ١ش رزواٚػ اهرفبػبر 35 ِٓ ُٙاٌِ 55 ٟزو ٠ ٚؼٛك ربه٠ـ ثٕبؤُ٘ ئٌ ٟاٌموْ اٌَبكً
اٌّ١الك ٜؽ١ش ثٕ ٝاٌزّضبي االٕغو ٍٕخ ١ِ 555الك ٚ ٜاالوجو ١ِ 554الكّ٘ ٚ ٜب ِضبي ٌٍفٓ إٌٙلٚ
– اغو٠م ٝاٌىالٍ١ى ٟف ٟرٍه اٌؾمجخ  ٚ ،رؼوٗ اٌزّضبالْ ػجو اٌموٌ ْٚلِبه ّل٠ل ٌىٓ ؽووخ ٛبٌجبْ
٘ ٟاٌز ٝاعٙيد ػٍّٙ١ب رّبِب ػّٕب لبِذ ثزلِ١وّ٘ب ثاٍزقلاَ اٌلٕ٠بِ١ذ ػبَ ٠ ٚ ، 2551ؼل ٘نا
55
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اٌّٛلغ أؽل ِٛالغ اٌَ١ٔٛ١ى ٛاٌَّغٍخ  ّٓٙاٌزواس اٌؼبٌِّٕ ٝن  ٚ .2553لل رُ اٍزقلاَ رمٕ١خ
15
اٌٌٛٛٙعواَ الػبكح اٌزقٌٙٛ ً١غ اٌزّبص ٚ ً١و١ف١خ ِؼبٌغز ُٙثأػّبي اإلٍزىّبي اٌزوِّ( .ّٝ١ىً .)1
 ٚوَٕ١خ ٍبْ ثطوٍجوط – ه١ٍٚب ثٕ١ذ ف ٟاٌموْ  15اٌضبِٓ ػْو  ،لنفذ ثبٌمٕبثً أصٕبء اٌؾوة
اٌؼبٌّ١خ اٌضبٔ١خ  ٚرَجت مٌه ف ٟرلِ١و أعياء ِٓ اٌّجٕ ٟونٌه علاه٠خ إٌؾذ اٌجبهى اٌّٛعٛك ثٙب  ٚلل
لبِذ أٌَٛ١ى ٛثز ٌٟٛهػب٠زٙب وأؽل اٌّْبه٠غ  ٚاٌز ٟاعو٠ذ ػٍٙ١ب األٍبٌ١ت اٌؾل٠ضخ ف ٟأػّبي اٌزوُِ١
 ٚاالٍزىّبيّ( .ىً ) 2
ثبالٙبفخ اٌ ٟوبرلهائ١خ ٔٛروكاَ  ٚاٌز١ّ ٟلد ف ٟاٌموْ اٌزبٍغ  ٚرؼل ِٓ أُ٘ ِؼبٌُ اٌزواس اٌؼبٌّٝ
ٛجمب ٌزٖٕ١ف أٌَٛ١ى ، 1991 ٛرؼوٙذ ٌؾو٠ك ٘بئً ػبَ  ٚ 2519أٙبه ثوط األعواً  ٚعيء ِٓ
اٌَمف ؽ١ش رُ اٍزقلاَ رمٕ١خ  3Dف ٝأػّبي هٕل اٌزٍف  ٚاٌزٖ٠ٛو ف ٟاٌؼالط  ٚاإلٍزىّبي ثاّزوان
أوضو ِٓ ئصٕب ػْو فٕبْ رْىٔ ٚ ٍٟ١ؾبد للِٛا رٖٛه ِْزون ٌٍوؤ٠خ اٌفٕ١خ ِغ األٌٍ اٌّزجؼخ فٟ
روِ ٚ ُ١ئٍزىّبي األػّبي األصو٠خ َِزقلِ ٓ١أفِ ًٚب رٍٕٛذ ئٌٙ١ب ٍٚبئً اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾل٠ضخ فٟ
ِغبي ا٢صبه ٠ ٚ ،زٛلغ أْ ٠زُ اإلٔزٙبء ِٓ أػّبي اإلٍزىّبي ٌألعياء اٌزبٌفخ  ٚإٌّٙبهح ػبَ . 2524
11
(ّىً ) 3

 - 2أعمبل االستكمبل انتشميمي انالصمخ نعالد انتذخالد انخبطئخ
رَزٍيَ ثؼ٘ األػّ بي إٌؾز١خ اٌزلفً ثاػبكح االٍزىّبي  ٚإٌبرظ ػٓ رلفالد فبٛئخ أٍ ٚبثمخ (غ١و
12
ِٕبٍجخ) ؽ١ش ٠غت أْ رزُ رٍه اٌزلفالد اٌفٕ١خ اٌلل١مخ ِٓ فالي أّقبٓ م ٜٚفجوح .
رغٕجب ٌألفطبء اٌز٠ ٟمغ فٙ١ب اٌّوِّ ْٛلٍٍٛ١ا اٌقجوح أّ٠ ٌُ ِّٓ ٚزٍىٛا اٌّٙبهاد اٌفٕ١خ فزإك ٜئٌٔ ٟزبئظ
غ ١و ِلهٍٚخ رزَجت فِ ٌّٛ ٟؼبٌُ األصو أ ٚاٌ ٟرغ١١و ػٕبٕوٖ اٌّٛعٛكح إٔال ِّب ٕ٠زظ ػٕٗ رْٗ٠ٛ
13
ثبٌَّبد  ٚاٌطوى اٌّّ١يح .
٠ ٚزٚؼ ِٓ اٌؼوٗ أْ ِٖطٍؼ اٌزلفً غ١و إٌّبٍت أػُ  ٚأًّّ  .فبٌزوِ ُ١اٌقبٛئ ٠ؼٕ ٟػلَ ارجبع
األٍبٌ١ت اٌؼٍّ١خ  ٚلٍخ اٌقجوح  ٚئٍزقلاَ فبِبد ِٛ ٚاك ال رزٕبٍت ِغ األصو  ٚ ،اٌز ٟرٖبؽت روُِ١
األػّبي إٌؾز١خ اٌؾغو٠خ واٍزؼّبي ِٔٛخ األٍّٕذ ِ ٚب رؾٍّٗ ِٓ أِالػ أ ٚئرجبع ٛوق غَ ً١فبٛئخ
أصٕبء ػٍّ١بد اٌغَ ٚ ً١ئىاٌخ االرَبفبد أ ٚئٍزقلاَ ِٛاك و١ّ١بئ١خ ِ ٚجٚ١بد رإصو  ٚثْىً ِجبّو
ػٍِٛ ٟاك االٍزىّبي أ ٚفبِخ األصو األٍٕ١خ ثبإلٙبفخ ئٌ ٟئٍزقلاَ ِٔٛبد ئٍزىّبي ال رزٕبٍت ِغ
ٛج١ؼخ األصو أ ٚاألعٛاء اٌّؾ١طخ ثٗ  ٚػٕل رؼوٗ رٍه اٌٌّ ْٛؼٛاًِ رٍف رزَجت ف ٟئرالفٙب  ٚرفزذ
أٍطؾٙب ِّب ٚ٠طو ِؼٙب ثبٌزلفً ثاػبكح ئٍزىّبي األعياء ِوح أفو. ٜ
ثّٕ١ب ٔغل اْ اٌزوِ ُ١اٌَبثك ِٖطٍؼ ٠ؼٕ ٟرلفالد ٍبثمخ ِٓ اٌّّىٓ أْ رىٕ ْٛؾ١ؾخ ٌ ٚىٓ ٔز١غخ
رغ١و اٌظوٚف أكد ئٌ ٟرغ١و ف ٟفبِبد أِٛ ٚاك اٌزم٠ٛخ  ٚاٌّؼبٌغبد  ٚاإلٍزىّبي ِ ٚب ٠زجؼٙب ِٓ
رغ١واد ٌ١ٔٛخ أ ٚروو١ج١خ ف ٟاٌؾغُ ثبٌزّلك أ ٚاإلٔىّبُ أ ٚإلوزْبف ِٛاك روِ ُ١ماد فٛآ أَٔت
ِّب َ٠زٍيَ ِؼٙب لواه ثاػبكح أػّبي االٍزىّبي ثأٍٍٛة ػٍّٕ ٟؾ١ؼ  ٚثاٍزقلاَ فبِبد  ٚرمٕ١بد ٚ
14
أٍبٌ١ت أؽلس إلػبكح االصو ألٕبٌزٗ  ٚلّ١زٗ اٌفٕ١خ  ٚاالصو٠خ وَبثك ػٙلٖ .
 ِٓ ٚاالِضٍخ ػٍ ٟاّىبي اٌزوِ ُ١اٌقبٟٛء رّضبي  the smiling womanفِ ٟلٕ٠خ ثالْٔ١ب
 Planciaف ٟاٍجبٔ١ب  ٚاٌن٠ ٞؼل ِضبي ٍٝء ألػّبي االٍزىّبي اٌزوِ ّٝ١اٌقبٝٛء ف ٟأػّبي اٌزْىً١
اٌفٕ ٚ ٟاٌز ٟأزٙذ اْ ٌمت اٌزّضبي ٕ٘بن ة ٔ Potato Headز١غخ ػلَ االؽزواف١خ ف ٟأػّبي
15
االٍزىّبالد ٌٍزّضبيّ( .ىً )4
ونٌه رّضبي ِٓ اٌؾغو اٌغ١و ٜػٍ١٘ ٟئخ ّىً اٍل ِٛعٛك ثؾل٠مخ اٌّزؾف أٌٛ١بٔ ٝاٌوِٚبٟٔ
ثبإلٍىٕله٠خ  ٚلل اعو٠ذ ٌٗ ئٍزىّبالد ٍبثمخ ثْىً فبٝٛء ٠زٚؼ فٙ١ب االٍزىّبي اٌغ١و ِٕطمٌٍ ٝجطٓ
ِغ ػلَ ارياْ فط ٛٛوزٍخ اٌغَُ  ٚثبٌٕٛٛي ئٌ ٟاٌّواعغ  ٚاٌّٖبكه اٌزبه٠ق١خ ٌٍٖٛه االٍٕ١خ
أصٕبء اوزْبفٗ رّذ ػٍّ١خ اػبكح االٍزىّبي اٌفٕ ٟثأٍٍٛة اٌزْى ً١ثبٌّٔٛبد ثطو٠مخ رؼزّل ػٍ ٟاالٌٍ
16
اٌفٕ١خ  ٚإٌّٙغ١خ اٌؼٍّ١خ (ّىً . ) 5
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وّب هٕلد اؽل اٌّمبالد االصو٠خ اٌّزقٖٖخ اصٕ ٟػْو ػّال روِ١ّ١ب ػٖف ثمّ١خ اٌمطغ االصو٠خ .

15

ِٕٙب ٕوػ ٚرّضبي ٌٍوئ ٌ١اٌَٛف “ٓ١ٕ١ٌ” ٟٕ١١فِ ٟلٕ٠خ ”ووإٍٛكاه ووا “ ٞثو١ٍٚبّ( .ىً )6
ِإولح اْ ػًّ اٌّوِّ ٓ١ثبٌلهعخ األ ٌٝٚؽٛي رٍٖ١ؼ ٚئػبكح ئؽ١بء األػّبي اٌفٕ١خ اٌّقوثخ
ٚاٌّزٚوهحِّ ،ب ٠ؼزجو ػّال ؽَبٍب ٌٍغب٠خ ،فقطأ ٚاؽل فم ٜأ ٚؽووخ فبٛئخ ٚاؽلح وفٍ١خ ثارالف
اٌزؾفخ اٌفٕ١خ.

 -3أسبنيت اإلستكمبل انتشميمي في األعمبل اننحتيخ األحشيخ
ػٕل اٌْوٚع ف ٟأػّبي اإلٍزىّبي ٠زُ رؾل٠ل ِب٘١خ االػّبي اٌّواك رٕف١ن٘ب  ٚاالّٔب ٛاٌزٍ ٟزَزقلَ
ِؼٙب  ٚاٌمٛاػل  ٚاٌّؾلكاد اٌّزجؼخ ٚ .رزٕٛع رٍه األٍبٌ١ت :ٟ٘ ٚ
 1-3أسهىة اإلستكمبل انخطً ػٓ ٛو٠ك رؾل٠ل اٌقط ٛٛاٌقبهع١خ ٌالعياء اٌَّزىٍّخ
ثبٌّٔٛبد  ٚرىَِ ْٛز٠ٛخ اٌَطؼ ثل ْٚرْى ً١فِٕ ٟبٛك اٌفمل غبٌجب ِ ٚب ٠زُ اٍزقلَ ٘نا
االٍٍ ٛة ف ٟاٍزىّبي االعياء اٌّفمٛكح ف ٟاالػّبي إٌؾز١خ اٌغلاه٠خ اٌٚبهثخ ف ٟاٌملَ
15
ِضً اٌز ٟاٍزقلِذ فِ ٟؼجل "ؽمب ا٠ت".
 2-3أسهىة االستكمبل ثكتم احزبس طجيعيخ رذيذح ِٓ ٔفٌ ٔٛػ١خ فبِخ االصو ٠ ٚزُ ئعواء
إٌؾذ اٌّجبّو  ٚرضج١زٙب ػٍٙ١ب ٌزّبصً اٌؾغو األٍٕ ٟف ٟاٌٍ ٚ ْٛإٌَ١ظ ِغ اٌٍغٛء إلؽلٜ
19
ٛوق اٌزّب٠ي اٌّزغبٌٔ ث ٓ١االًٕ  ٚاٌغيء اٌَّزىًّ .
 3-3أسهىة اإلستكمبل ثبنتشكيم ثبنمىنبد ػٓ ٛو٠ك ًِء اٌفغٛاد اٌجَ١طخ  ٚاٌْمٛق ٍٛاء
اٌَطؾ١خ أ ٚاٌؼّ١مخ  ٚرزُ ثبٌّٔٛبد اٌز ٟرزٕبٍت ف ٟروو١جٙب ِغ ِبكح االصوٍٛ .اء
الٍزىّبي اٌزّبص ً١اٌوفبِ١خ أ ٚإٌّؾٛرخ ف ٟاٌؾغو اٌغ١و ٞا ٚاٌوٍِ ٟا ٚاٌغوأ١ذ .ثؾ١ش
٠غت أْ رزّ١ي ِٔٛبد االٍزىّبي اٌزوِ ّٟ١اٌَّزقلِخ ف ٟاالػّبي إٌؾز١خ اٌؾغو٠خ
ثقٛآ رغؼٍٙب لبكهح ػٍ ٟاٌم١بَ ثلٚه٘ب اٌفٕ ٚ ٝاالصوٌّٚ ٜبْ صجبرٙب اِبَ اٌؼٛاًِ
اٌغ٠ٛخ  ٚمٌه ؽَت ٔٛع  ٚؽغُ فبِخ اٌؼًّ  ٚاٌٚغ ٚ ٛٛاالؽّبي اٌٛالؼخ ػٍٔ ٟمبٛ
االٍزىّبي  ٚؽَبة ٍّه ٛجمبد اٌّٚ ٚ ْٛلذ اٍزقلاِٙب ػٍٍ ٟطؼ اٌؾغو ٍٛاء
اٌوٛت أ ٚاٌغفبف ِغ كهاٍخ كهعخ رمٍٔ  ٚأىّبُ أٌّٛخ  ٚاٌز ٟرزَجت ف ٟرْممٙب اٚ
اؽلاس ّوٚؿ ثٙب فّ١ب ثؼل ؽ١ش ٠غت اْ رى ْٛماد عٙل ِىبٔ١ىِ ٟطبثك ٌٍؾغو االٍٕٟ
 ٚال رؾز ٜٛػٍ ٟاِالػ اّٛ ٚائت  ٚرزّ١ي ثٌَٛٙخ رْىٍٙ١ب أصٕبء اٌزْغِ ً١غ اِىبٔ١خ
اٍزوعبػٙب ؽبي ِب رطٍت االِو مٌه ٕٛٚ ٚالً ٌلٚه اٌفٕبْ اٌّوُِ اٌن٠ ٜؾًّ ػٍ ٟػبرمٗ
25
رط٠ٛؼٙب إلؽلاس اٌزغبٌٔ ف ٟاٌٍ ٚ ْٛإٌَ١ظ  ٚاٌٌٍّّ ِغ ٍطؼ االصو االٍٕ.ٟ
 4-3أسهىة االستكمبل انفشاغي (انجصشي) عن طشيق اإلطبس انمعذنً اإلنمبمً  ،رَزقلَ ٘نٖ
اٌزمٕ١خ ف ٟاٌزّبص ً١اٌؾغو٠خ اٌٚبهثخ ف ٟاٌملَ وبالصبه اٌفوػ١ٔٛخ  ٚأٌٛ١بٔ١خ اٌوِٚبٔ١خ ٚ
اٌز ٟال ٠فِ ًٚؼٙب اٌزلفً ثاٙبفخ ِٛاك عل٠لح ػٍ ٟاألصو ف ٟأِبوٓ اٌفمل  .مٌه ِٓ فالي
رغّ١غ لطغ اٌزّبص ً١اٌّٛعٛكح فمٚ ٜال َ٠زؼبٗ ػٓ اٌمطغ اٌّفمٛكح ا ٚاٍزىّبٌٙب ِٓ ٚ .
فالي رؾل٠ل كل١ك ِجٕ ٝػٍ ٟكهاٍخ ػٍُ اٌزْو٠ؼ  ٚاٌَّبد  ٚاٌمٛاػل اٌزْى١ٍ١خ ٠زُ رضج١زٙب
ػٍ ٟاٛبه (٘١ىً) ِؼلٔ ٝاٌّبِ ٚ . ٝرؼل ٘نٖ اٌطو٠مخ ٘ ٟاٌّضٌٍ ٟزغّ١غ  ٚاٍزىّبي
اٌزّبص ً١ثأٍٍٛة ال ٠إصو ػٍ ٟاٌْىً األٌٍٕ ٟألصو ثَجت فملٖ اٌؼل٠ل ِٓ اعياؤٖ ؽ١ش اْ
21
اٍزىّبٌٗ ثبٌطوق اٌزمٍ١ل٠خ واٍزقلاَ أٌّٛبد لل ٠ى ْٛفِ ٗ١غبالٖ رَجت رْ ٖٛاألصو.
٠ ٚزُ رطج١ك مٌه ِٓ فالي اٌجلء ف ٝئػلاك كهاٍخ ٚاف١خ ٌزؾل٠ل ِملاه اٌم ٚ ٜٛارغب٘برٙب  ٚرمل٠و اٌؼيَٚ
 ٚاالؽّبي ِ ٚواوي اٌضمً اٌٛالؼخ ػٍ ٟاعياء وزً اٌزّضبي فبٕخ وج١وح اٌؾغُِ ،غ االٍزؼبٔخ ثمٛاػل ٚ
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اٛبهاد ِؼلٔ١خ رٚبف ثغوٗ رؾم١ك اٌضجبد  ٚاالرياْ  ٚاٌزّبٍه اٌجٕبئٌٍ ٝؼًّ  ٚثبٌوعٛع ٌلهاٍخ
ٔٛػ١خ اٌؾغو  ٚؽغّٗ ٌزؾل٠ل اٌزٖٛه اٌىبًِ ػٓ و١ف١خ ِواؽً اٌؼًّ.
 ٚاٌغل٠و ثبٌنوو اْ ٘نٖ اٌطو٠مخ  ٚرٖٕ١فٙب ئػزّلد ف ٟثؼ٘ اٌّزبؽف ػٍَِ ٟز ٜٛاٌؼبٌُ ؽل٠ضب
ٛ ٝ٘ٚو٠مخ رؼزّل ػٍ ٟرغّ١غ األعياء ٌؼلح اؽغبَ أ ٚوزً  ٚرىّ ٓ٠ٛىً ّجٗ ِزىبًِ ثلٍِٝ ْٚء
فواغبد األعياء اٌّفمٛكح  ٚرضج١زٙب ػٍ ٟئٛبه أٌّبِ ِٓ ٟاٌؾل٠ل اٌٍٖت ٠ضجذ ػٍ ٗ١وزً االؽغبه ٚ
٠ى ْٛكٚه اٌّْب٘ل فٙ١ب ٘ ٛرق ً١ثٖوٌٍْ ٜىً (ألٍزىّبي ) األعياء اٌّفمٛكح  ٚهثطٙب ِغ األعياء
اٌّٛعٛكح ثلٍِٝ ْٚء اٌفٛإً ا ٚئٍزقلاَ ِٛاك ٌٖك  ٚلل ٔفن ٘نا األٍٍٛة فِٖ ٟو ألٚي ِوح
رّضبي اإلٌٗ أِ ٚ ْٛاإلٌٙخ ِٛد
ؽ١ش رجٕ ٟاٌفىوح األٍبٍ١خ ٌزٍه اٌطو٠مخ ػٍٙ ٟوٚهح اٌزٖٛه اٌىبًِ  ٚاٌؼبَ ٌزغّ١غ اٌىزً لجً
اٌْوٚع ف ٟػٍّ١خ رضج١زٙب  ٚرغّ١ؼٙب  ٚرون َِبفبد فبٌ١خ ؽم١م١خ ثٕفٌ إٌَت ٌألعياء اٌّفمٛكح فٟ
ثٕبء ٚاؽل ِ ٚضبي ػٍ ٟمٌه رّضبٌ ٟاألٌٗ أِ ٚ Amun ْٛاألٌٙخ  Mutاٌّىزْف ٓ١فِ ٟؼجل اٌىؤه ػبَ
1553ثٛاٍطخ أغَطٌ ِبه٠ز٠ ٚ Auguste Mariette ٝوعغ اٌزّضبي ٌؼبَ ي  1356قّ٘ ٚ َ.ب
ِٓ اٌؾغو اٌغ١وِٛ ٚ ٜعٛك ٓ٠ؽبٌ١ب ف ٟاٌّزؾف اٌّٖو ٜثبٌزؾو٠و ثؼل ئعواء ػٍّ١خ اإلٍزىّبي
اٌفواغ. ٟ
 ٚلل رُ ئوزْبف أعياء  ٚلطغ أفو ٜالؽمب اصٕبء ػٍّ١بد اٌزٕم١ت ثّؼجل أِ ٚ ْٛرُ ئهٍبٌٙب ئٌِ ٟقبىْ
ؽفع األصبه ثّزؾف اٌمب٘وح  ٚف ٟرٍه األصٕبء رُ اٌزؼوف ػٍ ٟأعياء  ٚلطغ أوجو  ٚأٙقُ  ٚرىْٛ
اٌزّضبي ِٓ ئعّبٌ 59 ٟلطؼخ ِب ث ٓ١لطؼخ وج١وح ِ ٚزٍٛطخ ٕ ٚغ١وح  ٚثبٍزقلاَ رمٕ١بد اٌٌٛٛٙعواَ
 ٚثواِظ اٌىّجٛ١رو رُ ٙٚغ اٌزٖٛه اٌؼبَ ٌٍْىً إٌٙبئ ٚ ٟئٍزقلَ ف ٟرغّ١ؼٗ ٕٚالد ِٓ اٌٍٖت
ف ٟرغّ١غ اٌمطغ اٌٖغ١وح وبأل٠ل ٜوّوؽٍخ أ١ٌٚخ رٍ ٟمٌه رغّ١غ وزً اٌوأً  ٚاٌغنع ِغ ثبل ٟاألعياء
 ٚرضج١ز ُٙػٍ ٟئٛبه ئٌّبِِ ٟؼلٔ ِٓ ٟاٌقٍف ماد لطبػبد ِقزٍفخ اٌَّه  ٚاألٛٛاي ػٍ ٟؽَت صمً
اٌىزً  ٚؽغّٙب (ّىً .) 5
 ٚرّضبي ثطٍّ ًٛ١اٌّؼو ٗٚاِبَ ِىزجخ االٍىٕله٠خ  ٚ ،ئْ ؽلس ِيط ث ٓ١أٍٍٛث ٝاإلٍزىّبي اٌزمٍ١لٜ
ثبٌّ ْٛف ٟعيء اٌولجخ ٌٍزّضبي  ٚمٌه ثٙلف اٌؾفبظ ػٍ ٟاٌزّبٍه اٌجٕبئ ٚ ٝئٙفبء اٌجؼل اٌغّبٌ ٟػٍٟ
األصو  ٚؽفبظب ػٍ ٟصمً وزٍخ اٌوأً ّٙ ٚبْ صجبرٙب ػٍ ٟعنع اٌزّضبي  ٚث ٓ١ئٍزقلاَ اإلٛبه اٌّؼلٔٝ
اٌٍٖت .
 ٚاٌزّضبي ٠وعغ ٌؼبَ (31-323قٌ ) َ.ؾبوُ ثطٍِّٕٖٛ ٟع ِٓ اٌغوأ١ذ اٌٛهك ٜثأثؼبك َ4،1
ئهرفبع اٌزبط ٌٍ َ 4،1 ٚوأً أِب اٌغنع ؽز ٟاٌووجخ  ٚ َ 55،4رجٍغ ٚىْ وزٍخ اٌوأً ٚ ٓٛ 5،2
ٔفٌ اٌٛىْ ٌىزٍخ اٌزبط أػٍ ٟاٌوأً  ٚاإلػزمبك أْ اٌزّضبي ٌجطٍّ ًٛ١األٚي أ ٚاٌضبِٖٔٛ ٟه ف ٟاٌ١ٙئخ
اٌفوػ١ٔٛخ ثبٌٙٛغ االِبِ ٟاٌّؼزبك رٖ٠ٛوٖ ف ٟاٌزّبص ً١اٌّٖو٠خ فززملَ اٌملَ اٌَ١و ٜاٌملَ اٌٚ ّٟٕ١
رظٙو اٌ١لاْ ِّزلربْ ألٍفً ِٕ ٚزٖفزبْ ثبٌغَُ ٠ ٚورل ٜاٌٍّه إٌمجخ اٌٍّى١خ ٕٛ ٚه ػبه ٜاٌٖله ،
ثّٕ١ب رأفن اٌجطٓ ماد اٌؼٚالد اٌّفٍٖخ ّىال َِزل٠وا ٠ ٚؼٍ ٛهأً اٌٍّه اٌغطبء "ٌّٔ" اٌز ٟرظٙو
أٍفٍٗ فٖالد اٌْؼو ثْىً ٚاٙؼ –  ٚاٌّضجذ فٛلٗ ربط ِٖو اٌؼٍ١ب  .ؽ١ش رؼزّل هؤ٠خ اٌزّضبي ػٍٟ
االٍزىّبي اٌفواغٌٍ ٝغيء اٌّفمٛك ِٓ فالي رغّ١غ اٌزّضبي ػٍ ٟلبػلح ِٓ اٌٍٖت ِضجذ ػٍٙ١ب ػّٛك
ٍٕت ئٌ ٟعبٔت ٍٕٚخ ِضٍضخ اٌْىً ٌزضج١ذ وزٍخ اٌ١ل ثؾَبة ػبَ كل١ك ٌ ٚلهاٍخ ل ٜٛاٌْل  ٚاٌمٔ
22
رغٕجب ٌإلعٙبكاد  ٚاالٔؾٕبءاد اٌز ٟلل رزٌٛل ػٓ صمً اٌىزً ( ّىً ) 5
 ٚرظٙو ٘نٖ اٌزمٕ١خ اٌَّزقلِخ ف ٟاٌؼوٗ اٌّزؾفٌ ٟزّضبٌAcrolithic Statues of Demeter and ٟ
 Kore from Morgantinaثبالٙبفخ اٌ ٟرّضبي اٌفوػ ْٛث١ج ٟاالٚي .PHARAOH PEPI I
(ّىً ) 9
ٕ٘ٚبن أٍٍٛة أفو اٍزؾلس غ١و اٌزغّ١غ ػٍ ٝاإلٛبه ثٛاٍطخ اٌَّبِ١و  ٚإٌٛالد اٌّؼلٔ١خ اٌؼبك٠خ
 ٛ٘ ٚاٍزقلاَ اٌّغٕبٌ ٌ١ٛقٍك ِغبي ِغٕبٌ َٟ١ٛوث ٜاٌمطغ فّ١ب ثٕٙ١ب أ ٚأصٕبء رضج١زٙب  ٚرغّ١ؼٙب ػٍٟ
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اإلٛبه اٌّؼلٔ ٚ ٝلل ٛجك ٘نا األٍٍٛة فِْ ٟوٚع ف ٟفبٌٕ١َ١ب – اٍجبٔ١ب ػٍ ٟرّضبي “Virgin de
23
”ّ( ،los Desamparadosىً ) 15

 -4احذث تقنيبد اسبنيت االستكمبل انتشميمي
 1-4االستكمبل ثىاسطخ انىاقع االفتشاضً ( انهىنىرشاو – ٚ .) Hologramاٌٌٛٛٙعواَ وٍّخ
إٍٔٙب ٔٛ٠بٔ ٟرْزك ِٓ  ٝ٘ ٚ Grammaاٌّىزٛة  ٝ٘ ٚ Holosاٌوؤ٠خ اٌْبٍِخِ .غ ئِىبٔ١خ
ِْب٘لح األػّبي  ٚاٌّغَّبد ِٓ وبفخ اٌيٚا٠ب  ٚاألرغب٘بدٍ١ٍٚ ٛ٘ ٚ.خ ٌزى ٓ٠ٛاٌؾ١ي اٌّواك رغَ١لٖ
ف ٛٙلبكه ػٍ ٟئٙفبء رْى١الد ٌ١ٔٛخ ػٓ ٛو٠ك اٌٛٚء  ٛ٘ ٚأؽل اٌٖٛه اٌزطج١م١خ ٌٍ١يه الٔزبط ٚالغ
24
ئفزوا٠ ٝٙغَُ أ ٜأّىبي ٕٛ ٚه ٠زُ رّّٖٙ١ب  ٚرَغٍٙ١ب ؽَت ِب ٠زُ رغن٠زٗ ثٗ ِؼٍِٛبد.
ّ٠ ٚىٓ رؾل٠ل اٌفوق ث ٓ١انهىنىرشاو وانهىنىرشاف  ،ؽ١ش ٠طٍك ِٖطٍؼ اٌٌٛٛٙعواف ػٍ ٝػٍّ١خ
اٌزَغٚ ً١اٌزّّٖ١بد اٌضالص١خ األثؼبك ،أِب ِٖطٍؼ اٌٌٛٛٙعواَ ف١طٍك ػٍ ٝإٌبرظ إٌٙبئ ٟأ ٚاٌٖٛهح
إٌٙبئ١خ إٌبرغخ ػٓ ػٍّ١خ رلافً أّؼخ اٌٍ١يه ِغ اٌٚ ٜ١ٍٛأؼىبٍٙب ،ف ٛٙاٌٖٛهح اٌّغَّخ اٌزٟ
ٔؾًٖ ػٍٙ١بٌ .نٌه فمل رّ١ي اٌٌٛٛٙعواَ ثزطٛهٖ ِٓ اٌّغَّبد اٌضبثزخ اٌ ٟاٌّزؾووخ. 25
 ٚلل اوزْف اٌٍ١يه ِٕن ثلا٠بد اٌموْ اٌؼْوِٕ ٚ 1965 ٓ٠ن مٌه اٌؾ ٓ١رُ اٍزقلاِٗ ف ٟروِ ُ١ثؼ٘
ِٓ اٌزّبص ً١ػبَ  ٚ 1952ف ٟرَغ ٚ ً١رٖ٠ٛو وزً اٌزّبص ً١ثبألثؼبك اٌّغَّخ ثم١بٍبد غب٠خ ف ٟاٌللخ
26
ف ٟئربؽخ وبٍِخ ٌوؤ٠خ اٌزّضبي لجً أػّبي اٌزٕف١ن ثبإلٍزىّبي ٌّْب٘لح اٌزّضبي ِٓ وبفخ االرغب٘بد .
ؽ١ش رَبُ٘ رٍه اٌزمٕ١خ اٌّزطٛهح ف ٟاُ٘ ػٕٖو ِٓ ِواؽً أػّبي االٍزىّبي اٌزوِ ّٟ١ف ٟاٌزّبصً١
ٙٚ ٟ٘ٚغ رٖٛه ؽٛي اٌّواؽً اٌّقزٍفخ اٌزِ ٝو ثٙب اٌؼًّ ثلا٠خ ِٓ ِٛلغ اوزْبفٗ  ٚاٌظوٚف اٌزٟ
اؽبٛذ ثٗ ِغ اربؽخ اٌفوٕخ وبٍِخ ٌَّزقلَ اٌزمٕ١خ ف ٟاٌزفبػً  ٚاٌزغو٠ت  ٚرؾو ٜاٌللخ ف ٟاٌزفبًٕ١
ؽز ٟرجل ٚػٍّ١خ االٍزىّبي ربِخ ف ٟاف ًٚرٖٛه  ٚكهاٍزٙب لجً اٌْوٚع ف ٟأػّبي اٌزٕف١ن ٍٛاء
االٍزىّبي ثبٌّ ْٛا ٚاالوزفبء ثبٌٛٚء  ٚفٍك عيء افزواِ ٝٙغَُ ثبٌٛٚء ٌٍغيء اٌّفمٛك كْٚ
اٍزقلاَ أ ٚاٍزؾلاس ف بِبد ؽم١م١خ  ٚلل ٌغأد ٌزٍه اٌزمٕ١بد اٌؼل٠ل ِٓ اٌّزبؽف  ٚاٌّىزجبد  ٚاٌّواوي
اٌجؾض١خ اٌّزقٖٖخ إلػبكح ئؽ١بء اٌزواس اٌؾٚبه ٚ ٜوبٔذ ثلا٠بد رغبهثٗ ثٕغبػ أصٕبء رٕف١ن مٌه
ثٛهّخ ِزؾف اٌٍٛفو – فؤَب ؽ ٓ١ظٙو ػوٗ رّضبي ف ًٕٛ١ك Venus de Milo ٛ١ٍ١ِ ٜثاٍزقلاَ
رمٕ١خ اٌٌٛٛٙعواَ ػبَ  ٚ . 1951لل ّوع اإلرؾبك األٚهث ٟفّ١ب ثؼل ٌزٕف١ن ِْوٚع هلّٕخ وً رواس
اٌمبهح  ٚمٌه رفبك٠ب ٌٍّْبوً  ٚاٌؼمجبد اٌز ٟرٕغُ ػٕل ؽلٚس أ ٜوٛاهس  ٚال ٛ٠عل رٛص١ك ٚاٙؼ ٚ
وبًِ  ٚكل١ك ٌألصبه  ٚلل ئّزون ف ٟاٌّْوٚع صالصخ  ٚػْو ْٚكٌٚخ أٚهٚث١خ  ٚرّذ ثبٌفؼً اإلٔزٙبء
ِٓ رٛص١ك  ِٓ %15األصبه ثلٚي االرؾبك االٚهٚث ٟثاٍزقلاَ رمٕ١خ  ٚ 3Dscanningرٛص١مٗ فّ ٟىً
ٚالغ ئفزوا٠ ٝٙزُ اٌوعٛع ٌٗ ػٕل اٌؾبعخ ئٌ ٟاػّبي االٍزىّبي ف ٟاألػّبي اٌز ٟلل رطوأ ػٍٙ١ب رٍف
 ٚفمل ف ٟاٌَّزمجً .
ِ ٚغ ثلا٠خ رطج١ك ٘نٖ اٌزمٕ١بد ٠زُ اٌْوٚع ف ٟئػلاك اٌوٍِٛبد اٌزؾ١ٚو٠خ  ٚاػلاك٘ب ٌٍزأٌٍ٘ ً١جواِظ
األوضو كلخ  ٚرطٛه ٌزغَ١ل اٌزّّٖ١بد ف١زُ اإلػزّبك ػٍ ٟاٌوٍِٛبد اٌ١ل٠ٚخ ٌٍفٕبْ ا ٚثاٍزقلاَ ثواِظ
اٌىّجٛ١رو اٌّؼلح ٌنٌه ِضً ( ِ 3Dبوٌ – ه٠فٕ١ذ – اٚرٛوبك – ٍّٕ١ب  –4Dاٌفٛرّٛٛة – ٍىزِ
اة)  ٚ .ثؼ٘ اٌجواِظ اٌّزطٛهح ٌٍّٕنعخ  ٚإٌؾذ اٌجبهى صالص ٝاألثؼبك ِضً  ٚ VS3Dثؤبِظ أهد
وبَ ع١ٍّ ً٠ٛش  ٚ Art Cam Smithأهد وبَ ثو٘ ٚ . Art Cam Pro ٚنٖ اٌجواِظ لبكهح ػٍٟ
ئٖ٠بي األفىبه  ٚئربؽزٙب ئِب صٕبئ١خ أ ٚصالص١خ األثؼبك فبٕخ ف ٟاألػّبي اٌفٕ١خ  ٚاألصو٠خ  ٚئػلاك٘ب
وّوؽٍخ أ١ٌٚخ ٌزغن٠خ ثواِظ أفوٌٍٕٛٛ ٜي أٌ ٟػًّ ِزىبًِ ٔٙبئ٠ ٝؼوٗ رٖٛه افزواٚ ٝٙالؼٝ
ٌؾبٌخ االصو .ثغوٗ ئػبكح رغّ١غ  ٚرور١ت أؽغبه اٌزّبص ٚ ً١إٌّؾٛربد ثؼل ئػطبء وً لطؼخ ٕٛهح ٚ
هلُ ٠ ٚم َٛاٌجؤبِظ آٌ١ب ثزٖٕ١فٙب  ٚرغّ١ؼٙب  ٚرؾل٠ل أِبوٓ اٌفمل اٌّواك ئٍزىّبٌٙب فٕٛ ٟهح أوضو
25
ٛٙٚؽب ػٓ اٌؼًّ األٍٕ. ٟ
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ٕ٠ ٚفن مٌه ثبالػزّبك ػٍ ٟرمٕ١خ اٌٌٛٛٙعواَ ( اٌَّؼ اٌزٖ٠ٛوPhotogrammety and laser ) ٜ
 .scanningثغوٗ كهاٍخ أّٔبِ ٛغّٛػبد اٌزّبص ً١اٌّْبثٙخ ٌٕ Tyologyفٌ اٌؾمت أ ٚكهاٍخ
االعياء اٌّفمٛكح اٌّواك اٍزىّبٌٙب ف ٟرّبص ً١افوِ ٜىوهح فٔ ٟفٌ ّٔبمط اٌزّبصِٛ ٚ ً١عٛكح ف ٟاوضو
ِٓ ِىبْ إلٍزلػبء ِّٔ ٜإول ِزجغ ف ٟػٍّ١خ اٍزىّبي رٍه اٌغيء ِ ٚضبي ػٍ ٟمٌه رّضبي “St Johns
 Nepomukاٌّزٛاعل ف ٟأوضو ِٓ ِىبْ كافً عّٛٙه٠خ ٕوث١ب ّٛٔ ٚمط أفو رّضبي افوٚك٠ذ
ثؾلائك أٔط١ٔٛبكً ثبإلٍىٕله٠خ  ٚثؼل مٌه رزُ ِواؽً اٌؼًّ ثاٍزقلاَ اٌٖٛه إٌبرغخ ِغ اػلاك ّٔبمط
25
رؾٍ١ٍ١خ ؽوو١خ ٌٍٕٛٛي ألفّ ًٚىً ٔٙبئٚ ٝالؼ ٟلبثً ٌٍزٕف١ن (ّىً .) 11
ٚلل ٛجك مٌه ػٍٚ ٟاعٙخ ِؼجل ى ًٛ٠ف ٟأّ١ٌٚج١ب  ٚاٌَّغً وزواس ػبٌّ ٝرؾذ ئّواف ِٕظّخ
أٌَٛ١ى ٚ .)UNESCO( ٛاٌز ٟرُ ثٕبؤٖ ف ٟاٌموْ  5ق َ.ثؾ١ش رُ ٙٚغ رور١ت ِجلئٌٍ ٝزّبصً١
اٌّفمٛكح فٚ ٟاعٙخ اٌّؼجل أ ٚاٌز ٟفملد أعياء ِٕٙب ٚرُ ئٍزقلاَ رمٕ١خ اٌٌٛٛٙعواَ ف ٟئٍزؾلاس رٖٛه
افزوا ٟٙثبٌزجبكي ٌٙٛغ اٌؼٕبٕو ٌٍٕٛٛي ألف ٚ ًٚأٔغؼ ٙٚغ رْو٠ؾ ٚ ٝرِّٖ ّٟ١جٕ ٟػٍٟ
أٌٍ ػٍّ١خ ٚ
فٕ١خ كافً ِغّٛػبد اٌزّبصِ ً١ؼزّلا ػٍ ٟاألٙٚبع اٌؾوو١خ اٌزْى١ٍ١خ  ٚئرغب٘بد اٌؾووخ ٕٛٚال
29
ألف ًٚرٖٛه ؽز ٝرُ ئلواه اٌٖٛهح إٌٙبئ١خ لجً اٌْوٚع ف ٟأػّبي اإلٍزىّبي ( ّىً . ) 12
 ٚلل ٍبّ٘ذ ٘نٖ اٌزمٕ١خ إٌبعؾخ ف ٟرغٕت ؽووخ وزً اٌزّبص ً١األٍٕ١خ أصٕبء ئػلاك اٌوٍِٛبد ِغ ئ٠غبك
هؤ٠خ أٍٚغ ٌإلفز١به االَٔت  ٚاألٚلغ  ٚااللً ف ٟرىٍفخ االػّبي ِغ رمٍِ ً١قبٛوح ٔمً  ٚرؾو٠ه
اٌّغّٛػخ االصو٠خ ٌٍزّبصِّ ً١ب ٠ؼوٙٙب ٌٍزٍف  ٚ .لل ئٍزغولذ ػٍّ١خ اٌَّؼ اٌٛٚئِ ٟلح ِٛ٠ 14ب
35
ػٍ ٟاٌزٛأٌ ٟظوا ٌَّبؽخ ِغّٛػخ اٌزّبص ٚ ً١اٌز ٟرجٍغ  َ 5اهرفبع  ٚػوٗ ّ( َ12ىً . ) 13
 ٚػٍ ٟاٌوغُ ِٓ اٍزقلاَ اٌزمٕ١بد اٌؾل٠ضخ ئال أٔٙب رزُ رؾذ ئّواف ٔؾبرِ ٓ١زقٖٖ ٓ١ف ٟأػّبي
اٌزوِ ٚ ُ١االٍزىّبي اٌفٕ ٟاالصو ِٓ ٜفالي كهاٍخ اٌفٕبْ  ٚرفٌ ّٗٙؼٍُ اٌزْو٠ؼ ٌٙٛغ فو١ٙبد
ِقزٍفخ ِ ٚزؼلكح ئٌ ٟعبٔت ِملهرٗ ػٍ ٟرق ٚ ً١ئفز١به ؽووخ اٌزّبص ٚ ً١أٙٚبػٙب اٌؾوو١خ  ٚاٌؼ١ٍٚخ
ثْىً ػٍّ ٚ ٟػبك كٚه إٌؾبد ِوح أفو ٜف ٟاٌزأول ِٓ ىٚا٠ب اٌزّبص ً١إٌؾز١خ ٍٛاء ِٓ االِبَ أٚ
هؤ٠زٙب ِٓ األٍفً لجً اٌْوٚع ف ٟأػّبي اٌزٕف١ن إٌٙبئ١خ فبٕخ اْ ِغّٛػخ اٌزّبص ً١رمغ ػٍ ٟاهرفبع
ِّ َ 5ب َ٠زٍيَ ِؼٙب كهاٍخ ٚاف١خ ٌوؤ٠خ رٍه األٙٚبع ِغ اإلهرفبع  ٚلل أّوف ػٍ ٟرٕف١ن رٍه االػّبي
ئصٕبْ ِٓ إٌؾبر ٓ١اٌّؾزوف ٓ١ف ٟرٍه اٌّغبي ؽ١ش أفوك وً ٔؾبد ثٙٛغ رٖٛه ّبًِ ٌ١زُ ِمبهٔخ
أزبط وً ِٕ ٚ ُٙثبٌوعٛع ٌٍوٍِٛبد اٌٌٛٛٙعواَ ٕ٘ ِٓ ٚب ارٚؾذ أّ٘١خ اٌجواِظ اٌؾل٠ضخ ٌَّبػلح
إٌؾبد  ٚاْ ثم ٟاٌفٕبْ اٌّوُِ ٘ ٛاٌؾىُ ٌزٕف١ن األػّبي فٕٛ ٟهرٙب إٌٙبئ١خ ثؾَٗ اٌفٕ ٚ ٟكهاٍزٗ
31
اٌّجٕ١خ ػٍ ٟاٌٍ ِٕٙ ٚغ١خ ػٍّ١خ.
 ٚفِ ٟضبي آفو ئٍزقلَ إٌؾبد رمٕ١خ اٌٌٛٛٙعواَ اػزّبكا ً ػٍ ٟػٍُ اٌزْو٠ؼ اٌؾٛ١أ ٟف ٟاألٙٚبع
اٌّقزٍفخ ٌؾووخ عَُ اٌؾٛ١اْ  .فّٛٔ ٟمط إلٍزىّبي رّضبي ٌْىً أٍل عٕبئي ٜف ٟئ٠طبٌ١ب ٠وعغ ٌٍموْ
األٚي اٌّ١الك ٜاٌّزجمِٕ ِٕٗ ٟطمخ اٌغنع اِب األعياء اٌّفمٛكح ٘ ٟاٌن ٚ ً٠االهعً االهثؼخ ِ ٚملِخ
اٌوأً ِّب اصبه رَبؤي ً٘ اٌزّضبي فٙٚ ٟغ عبٌٌ أ ٚفٙٚ ٟغ اٌٛلٛف ٕ٘ ِٓ ٚب أرذ األّ٘١خ
اٌمٌٖ ٜٛجواِظ اٌٛالغ االفزواٌ ٝٙلهاٍخ  ٚرق ً١عّ١غ اٌؾٍٛي  ٚاٌزٖٛهاد  ٚاٌفو١ٙبد ٌٍٕٛٛي
ٌٍٛالغ اٌؾم١م ٟاالِضً  ٚرُ هٕل عّ١غ أّىبي االٍزىّبي  ٚرٕف١ن  ٚرٖٛه ٌىً عيء ف ٟعَُ اٌزّضبي
ػٍ ٟؽل ٜف ٟوال ِٓ اٌٙٛؼ ٓ١ؽز ٟرُ إٌٛٛي ئٌ ٟاٌفو١ٙخ األٍبٍ١خ ٌٙٛغ اٌزّضبي (ّىً .) 14
32

ِْ ٚوٚع اٍزىّبي ثٛهر١و٘بد ( أٚعٗ ) ِغّٛػخ رّبص ً١فٌٕٛ٘ ٟلا –-عبِؼخ رٕ٠ٛزUniversity ٝ
 of Twentyؽ١ش رُ االػزّبك ػٍ ٟأٍٍٛة اٌٛالغ االفزوا ٝٙف ٟأػّبي االٍزىّبي اٌزوِٚ ّٟ١
ثبٌوعٛع ئٌ ٟاٌّٖبكه اٌؼٍّ١خ ٌٍزّبص ٚ ً١إٌّبمط اٌّْبثٙخ أ ٚاألعياء اٌّزطبثمخ ف ٟرّبص ً١أفوٚ ٜ
كهاٍخ لٛاػل ػٍُ اٌزْو٠ؼ ألعياء االٚعٗ  ٚثؾَبة األهلبَ ٌٍَٕت  ٚاٌّمب( ٌ١٠ػٍُ اٌٍٛغبه٠زّبد
33
 )Algorithmرُ رؾل٠ل اٌزٖٛه اٌىبًِ ألػّبي االٍزىّبي (ّىً .) 15
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 ِٓ ٚاّٙو رطج١مبد اٌؾبٍت االٌ ٟف٘ ٟنا اٌّغبي ثؤبِظ  ِ١ِ ( 3Dالة  ٚ MeshLabثؤبِظ
34
ثٍٕ١له ٚ ) Blenderاٌز ٟاٍزقلِذ ػٍ ٟعلاه٠خ ف ٟوٛثٕل٘بعٓ (ّىً .) 16
وّب ٠زُ االٍزؼبٔخ ثجؤبِظ  Riggingاٌَّزقلَ ف ٟئػلاك رؾو٠ه اٌوٍ ٚ َٛثاٍزقلاَ ثؤبِظ Point
35
 Cloudاٌَّزقلَ ف ٟػٍُ اٌزْى ٚ ً١ػٍُ اٌّٛهفٌٛٛع١ب (ّىً . )15
 2-4اسهىة انتشكيم انمجبشش و انغيش مجبشش إلستكمبل األرضا انمفقىدح ثبستخذاو رهبص CNC
رزّ١ي ثواِظ رْى ً١عيء ِفمٛك أَِ ٚزىًّ ثقبِخ ثلٍ٠خ ثزٛف١و ئِىبٔ١خ ِؾبوبح اٌؼٍّ١خ اٌفٕ١خ
إلٍزىّبي اٌغيء اٌّفمٛك اٌّواك رٕف١نٖ ػٍ ٟفبِخ األصو مارٗ لجً رٕف١ن٘ب ػٓ ٛو٠ك فبِخ أ١ٌٚخ (
ّٔٛمط ِؼل ٌٍزغوثخ) ٌالٍزلالي ػٍِ ٟل ٞرٛافمٗ  ٚرؾم١ك اٌغوٗ ِٕٗ ثبٌّٛإفبد اٌلل١مخ
اٌّطٍٛثخ  ٚثؼل اٌزأول ِٓ أْ إٌّٛمط اٌّؼل ػٍ ٟاٌؾبٍت ٘ ٛإٌّٛمط األِضً ٠زُ ئػطبء األِو
ثبٌزْغ٠ ٚ ً١ؼل أوضو ثؤبِظ لبكه ػٍ ٟرؾم١ك مٌه ٘ ٛثؤبِظ  Art Cam Proاٌّٖٕف
ثبٌّؾبوبح  ٚاٌزٕف١ن اٌلل١ك ٌّب رُ رغن٠زٗ ٌٍؾبٍت اإلٌىزو ٚ .ٝٔٚرز١ؼ ثواِظ  CADػٍٟ
اٌىّجٛ١رو رٕف١ن اٌؾنف أ ٚاإلٙبفخ أ ٚاٌزىواه أ ٚرغ١و ئرغبٖ اٌْىً اٌ ٟعبٔت اٌزٖغ١و ٚ
اٌزىج١و ِغ ئِىبٔ١خ رٕف١ن اٌْىً اٌّطٍٛة أ ٜوبٔذ ِل ٜكلزٗ أ ِٓ ٚفالي اإلٍزفبكح ِٓ رمٕ١خ
اٌّبٍؼ اٌضالص ٝاألثؼبك ٌزٕف١ن اٌغيء اٌّواك رْى ٍٗ١إلٍزىّبي اٌغيء اٌّفمٛك  ٚاٌّؼل ٍٍفب ػٍٟ
عٙبى اٌىّجٛ١رو ثزٕف١نٖ ػٍ ٟفبِخ اٌغجٌ ِغ ئِىبٔ١خ كفٛي رؼل٠الد أصٕبء اٌزغوثخ  .ثبالٙبفخ
اٌ ٟئِىبٔ١خ اٌزْى ً١ثىً عيئ١خ  ٚرؾىُ اٌّوُِ ٌزمل٠و ِب ٠وغت ف ٚ ٗ١رغَٛ ّٗ١جمب ٌوؤ٠زٗ
ٌٍٕٛٛي ٌزٕف١ن أعياء غب٠خ ف ٟاٌللخ  ٚ .ف ٟإٌٙب٠خ ٔغل أْ اٌفوق ث ٓ١ئٍزقلاَ إٌؾبد
ٌإلٍزىّبي ثبٌقبِبد اٌّؤخ وبٌطٕ١بد  ٚاٌٍٖٖبي  ٚئػبكح ٕت لٛاٌت َٔ ٚـ ٌٍؾغو
اٌَّزىًّ  ٚث ٓ١ئٍزقلاَ اٌؾفو اٌّجبّو أْ إٌّزظ ف ٟرمٕ١خ ٕ٠ CNCفن ثىً كلخ  ٚال ٠ؾزبط
ئٌ ٟاٌزلفً ثبٌزْط١ت هغُ ػلَ اإلؽَبً ثبإلثلاع اٌّجبّو ٌزْى ً١اٌّوُِ  ٚرٕف١نٖ اٌّجبّو
36
ٌؼٍّٗ ئال أْ كفٛي رٍه اٌّؼلاد  ٚاٌجواِظ ئفزٖو وض١وا ِٓ اٌغٙل  ٚاٌٛلذ .
آنيخ تنفيز انزض انمشاد إستكمبنه ثبستخذاو خبمخ ثذيهخ (نمىرد أوني ) او في قطع االحزبس مجبششح
ثؼل ئػلاك اٌج١بٔبد  ٚاٌوٍِٛبد اٌّطٍٛة رٕف١ن٘ب ٌٍغيء اٌّغَُ اٌّواك ئٍزىّبٌٗ رجلأ آٌ١خ رْغ ً١اٌغٙبى
صٕبئ ٟا ٚصالص ٟثأزبط ٛجمبد ِززبٌ١خ ِٓ اٌقبِخ اٌَبئٍخ أ ٚاٌَّؾٛلخ ػٍ١٘ ٟئخ هلبئك  ٚثٙنا ٠جٕٝ
اٌغيء اٌّغَُ اٌّؼل ( إٌّٛمط اإلٍزوّبك ) ٜآفنا ّىً ِغّٛػخ ِٓ اٌطجمبد اٌؼو١ٙخ صُ ٠زُ
ٕٙو٘ب ثؼل مٌه أٚرِٛبر١ى١ب ٌزى ٓ٠ٛإٌٙبئ .ٝأِب ف ٟؽبٌخ اٌزْى ً١ثبالٍزَٕبؿ اٌّجبّو ف ٟلطغ
األؽغبه اٌطج١ؼ١خ اٌّْبثٙخ ٌألصو ف١زُ مٌه ػجو اٍزقلاَ عٙبى  CNCم ٚاالهثغ أ ٚاٌقٌّ
ِؾبٚهالٔزبط اٌغيء اٌّواك اٍزىّبٌٗ ثبٌٕؾذ اٌّجبّو ف ٟفبِخ اٌؾغو االٍٕ١خ ػٍ ٟاْ ٠ضجذ ٘نا
اٌغيء وبٙبفخ ف ٟاٌّىبْ اٌّواك اٍزىّبٌٗ (اٌغيء اٌّفمٛك).

 -5نمبرد ألحذث مشبسيع اإلستكمبل انتشميمي في مصش
االٔزٙبء ِٓ روِ ُ١رّضبٌ ٟأِ ٚ ْٛأِٔٛذ اٌّٛعٛك ٓ٠ثغٛاه ِمٖٛهح اٌيٚهق اٌّملً  ٚاٌز ٟثلأد
أػّبي روِ ُّٙ١ػبَ  2519فِ ٟؼبثل اٌىؤه ثبأللٖو ( عٕٛة ِٖو ) ؽ١ش رُ روِ ٚ ُّٙ١ئٍزىّبي
األعياء اٌّفمٛكح ِٓ رّضبي أِ ْٛػٍ ٟغواه ّٔٛمط ٌزّضبي أِ ْٛاٌّٛعٛك ف ٟاٌّزؾف اٌّٖوٜ
ثبٌزؾو٠و.
اإلٔزٙبء ِٓ أػّبي روِ ُ١رّضبٌ ٟاٌٍّه إِّٔؾبد األٚي  ٚرغ١ٙي ِٖطجخ ِٓ اٌؾغو اٌوٌٍِ ٟؼوٗ
اٌزّضبي ػٍٙ١ب  ٚ .أّبه (كٚ.ى٠و - ٜاألِ ٓ١اٌؼبَ ٌٍّغٌٍ االػٌٍ ٟالصبه) اٌٙ ٟوٚهح اٌؼًّ ػٍٟ
اٍزىّبي ٌٛؽخ اٌٍّه ٍ١ز ٟاالٚي اٌّٛعٛك أِبَ اٌٖوػ اٌضبِٓ ثّؼجل " االؿ ِٕ، "ٛؽ١ش أْ ٌٙنٖ اٌٍٛؽخ
عيءا صبٌش ٛ٠عل فِ ٟلٕ٠خ ّطت ثأٍ ٚ ٛٛ١اٌن ٜرُ أفن ِٛافمخ اٌٍغٕخ اٌلائّخ ٌألصبه ػٍ ٟئػبكح ٘نا
اٌغيء ٌ١زُ روِِ ّٗ١غ اٌٍٛؽخ ٔفَٙب .
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ِواعؼخ أػّبي روِ ُ١رّضبي اٌٍّه هَِ ٌ١اٌضبٔ ٝأِبَ اٌٖوػ اٌزبٍغ ِغ اٌجلء ف ٟأػّبي اٌلهاٍخ ٚ
اٌزٛص١ك  ٚاٌزٖ٠ٛو ٌىزً اٌزّضبي (ّىً  )15ؽ١ش اٙبف ( ك .اٌؼٕبٔٚ - ٝى٠و األصبه اٌّٖو٠خ) أٔٗ
٠غو ٜؽبٌ١ب ئٍزىّبي أػّبي اٌزوٌِ ُ١زّضبي اٌٍّه هَِ ٌ١اٌضبٔ ٟاٌّٛعٛك ف ٟاٌٙٛغ األٚى٠و ٜثّؼٙل
األلٖو  ٚمٌه ثؼل ئوزْبف أْ إٌَت غ١و ٕؾ١ؾخ ف ٟأهعً  ٚأمهع اٌزّضبي ِٙٛؾب أْ اإلٔزمبكاد
اٌزٛ ٟبٌذ ػٍّ١خ اٌزوِٙٚٚ ُ١ؼٗ وبٔذ ٠غت أْ رزُ ِٓ فالي اٌّغالد اٌؼٍّ١خ إلصواء اٌّغبي األصوٜ
35
ػبٌّ١ب.

انخالصخ
ِٓ فالي ػوٗ اٌجؾش  ٚاٌوعٛع ٌٍّواعغ اٌؼٍّ١خ  ٚاٌّٖبكه  ٚاالٍزوّبكاد ثبٌزطج١مبد  ٚاٌزغبهة
اٌؼٍّ١خ ثبٌّزبؽف ٚاٌّواوي اٌجؾض١خ  ٚاالوبك١ّ٠خ ف ٝاٌؼل٠ل ِٓ كٚي اٌؼبٌُ  ٚاٌزِ ٟب رُ ِٕٙب رؾذ
االّواف اٌّجبّو ٌّٕظّخ اٌَ١ٔٛ١ى٠ ٛزٚؼ ٌٕب :
 ال غٕ ٟػٓ كٚه اٌفٕبْ اٌّزقٖٔ ف ٟاٌلهاٍبد اٌفٕ١خ  ٚاٌزْو٠ؾ١خ ماد اٌٍٖخ اٌّجبّوح
ثأػّبي اإلٍزىّبي اٌزوِ ّٟ١فبٕخ ف ٝاٌزّبص ٚ ً١األػّبي إٌؾز١خ .
 اّ٘١خ كٚه اٌزمٕ١بد  ٚاألٍبٌ١ت  ٚاٌجواِظ اٌؾل٠ضخ ف ٟأػّبي اٌزوِ ُ١اٌؼبَ وبٌؾفع  ٚاٌٖ١بٔخ ٚ
اٌّؼبٌغبد اٌلل١مخ ف ٟػٍّ١بد اإلٍزىّبي اٌفٕ. ٟ
 ئغفبي ثؼ٘ ػٍّ١بد االٍزىّبي فبٕخ ثؼ٘ االعياء ف ٟاٌزّبص ً١وبالعياء اٌَفٍ ٟأِ ٚواوي
اٌضمً ٌٍىزً إٌؾز١خ لل ٠إكِ ٜغ ِوٚه اٌٛلذ إلٔ١ٙبه اٌؼًّ ثوِزٗ .
 األفن ف ٟاالػزجبه ػٕل اٌْوٚع ف ٟػٍّ١بد االٍزىّبي ٌٍزّبص ً١اٌؾغو٠خ االٍزٕبك اٌٟ
اٌلهاٍبد اٌفٕ١خ اٌىبف١خ ئٌ ٟعبٔت رؾل٠ل ِملاه اٌم ٚ ٜٛارغب٘برٙب  ٚرمل٠و اٌؼي ٚ َٚاألؽّبي ٚ
ِواوي اٌضمً اٌٛالؼخ ػٍ ٟوزٍخ اٌزّضبي فبٕخ االؽغبَ اٌىج١وح ٕٛٚال ألفٔ ًٚز١غخ ٠زؾمك
ِؼٙب اٌضجبد  ٚاالرياْ  ٚاٌزّبٍه اٌجٕبئٌٍ ٝؼًّ .
 اٌزمٕ١بد اٌؾل٠ضخ رزٛافك ف ٟاٍزقلاِبرٙب ِغ اٌّواوي اٌجؾض١خ  ٚاٌغبِؼبد اٌىج١وح ٔظوا ٌزىٍفخ
اٍزقلاِبرٙب اٌؼبٌّ١خ .

انتىصيبد







ٙوٚهح ئٌّبَ اٌمبئّ ٓ١ػٍ ٟأػّبي اٌزوِ ٚ ُ١فبٕخ إٌؾبر ْٛاٌّزقٖٖ ْٛف ٟأػّبي اٌزوُِ١
ثأؽلس اٌزمٕ١بد  ٚاٌجواِظ ماد اٌٍٖخ ثأػّبي اإلٍزىّبي اٌزوِ.ّٟ١
ري٠ٚل اٌغبِؼبد اٌىجو ٚ ٜاٌّواوي اٌجؾض١خ اٌّزقٖٖخ ف ٟروِ ُ١األصبه ثّؼبًِ اٌٌٛٛٙعواف
 ٛ٘ ٚ .أزبط اٌٖٛه اٌّغَّخ أ ٚاٌنٚاوو اٌٌٛٛٙغواف١خ اٌز ٟرّزٍه فبٕ١خ فو٠لح رّىٕٙب ِٓ
ئػبكح رىٕٛ ٓ٠ٛهح األعَبَ ثأثؼبك٘ب اٌضالصخ ف ٟاٌفٚبء .رزُ رٍه اٌؼٍّ١خ ثاٍزقلاَ أّؼخ اٌٍ١يه
ٙوٚهح اإلٍزؼبٔخ ثىجبه إٌؾبر ٓ١أصٕبء أػّبي اٌزوِ ٚ ُ١اإلٍزىّبي أ ٚاالّواف اٌّجبّو ػٍٟ
رٍه اٌؼٍّ١بد اٌلل١مخ أٍٛح ثّب ٠ؾلس ف ٟاٌّزبؽف  ٚاٌّواوي اٌؼبٌّ١خ ٌّب ٠زّ١ي ثٗ إٌؾبد ِٓ
كهاٍزٗ ٌٍم ُ١اٌغّبٌ١خ  ٚاٌطوى  ٚاٌَّبد اٌزْى١ٍ١خ اٌّّ١يح ٌىً ؽٚبهح  ٚػٍُ اٌزْو٠ؼ اٌنٜ
٠ؼل ماد ٍٕخ ثأػّبي االٍزىّبي فبٕخ ف ٟاالػّبي إٌؾز١خ  ٚاٌزّبص ً١عٕجب ً اٌ ٟعٕت ِغ
اٌّزقٖٖ ٓ١فِ ٟغبي األصبه  ٚػٍ َٛاٌّٛاك.
٠ف ًٚاػلاك اٌجواِظ  ٚرغ١ٙي٘ب ثبٌّؼبًِ  ٚأْ رٕفن أػّبي االٍزىّبي اٌزوٌِ ّٟ١ألصبه فٟ
ِٛالؼٙب لله االِىبْ  ٚاال رٕمً ئال ف ٟؽبي اٌٚوٚهح اٌمٖ. ٜٛ
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 ػٕل افز١به اٌجواِظ اٌَّزقلِخ ػبٌّ١ب ٠ف ًٚػٕل اٌْوٚع ف ٟرٕف١ن أػّبي اإلٍزىّبي األصوٜ
اٌّيط ث ٓ١رٍه اٌزمٕ١بد اٌّقزٍفخ ؽزّ٠ ٝىٓ اٌغّغ ث١ِّ ٓ١ياد وً ِٕٙب ٌٖبٌؼ اٌؼًّ إٌٙبئٝ
 .فؼٍٍ ٟج ً١اٌّضبي ثواِظ  (Photogrammetyاٌَّؼ اٌزٖ٠ٛو ) ٜرٍٖؼ أوضو ف ٟئٖ٠بي
اإلؽَبً ثبٌقبِخ ٍ ٚطؾٙب ٍَِّٙ ٚب ٌ ٚىٕٗ غ١و كل١ك ف ٟاثواى اٌطجمبد اٌلافٍ١خ اٌؼًّ ٚ .
ػٍ ٟاٌؼىٌ ئٍزقلاَ  ( Laser Scanningاٌّبٍؼ اٌٛٚئ ٝثبٌٍ١يه ) ٠ؼط ٝافٔ ًٚزبئظ فٟ
اٌؼّك ٌٍقبِخ ٌ ٚىٓ ال ٠ؼط ٝاالؽَبً ثبٌٌٍّّ ٌالٍطؼ ٛٔ ٚع اٌقبِخ اٌّ١يح اٌوئ١َ١خ
إلٍزقلاَ ِبوٕ١خ  ٛ٘ CNCئػلاك ّٔٛمط ٔؾز ٟئٍزوّبك ٜف ٟا ٞفبِخ ثلٍ٠خ لجً اٌْوٚع
ف ٟرٕف١ن اٌغيء اٌَّزىًّ األٍٕ ٟثبالٙبفخ ٌملهرٙب ػٍ ٟإٌؾذ اٌّجبّو ف ٟفبِخ اٌؾغو
الٍزؼبكح اٌغيء اٌّفمٛك .
 أّ٘١خ أْ ٠زجغ اٌفٕبْ ف ٟاٌجلا٠خ اٌطوق اٌزمٍ١ل٠خ ف ٟأػّبي اٌوٍِٛبد  ٚاٌزغ١ٙياد لجً أْ
َ٠زىًّ ػٍّٗ ثبٌطوق  ٚاألٍبٌ١ت اٌولّ١خ ثأؽلس اٌجواِظ اٌّؼلح ٌنٌه .
ٙ وٚهح ئ٘زّبَ اٌغبِؼبد  ٚاٌّواوي اٌجؾض١خ  ٚاألوبك١ّ٠بد اٌؼٍّ١خ اٌّزقٖٖخ فبٌفٕٚ ْٛ
اٌزوِ ُ١ثزٛف١و أعٙيح إٌّنعخ  ٚاٌجواِظ اٌز ٟرزؼبًِ ِجبّوح فِ ٟغبي اٌفٓ ّ٠ ٚىٓ رطج١مٙب
فِ ٟغبي أػّبي اٌزوِ ٚ ُ١االٍزىّبي ِغ ٙوٚهح ئكفبي ِٕب٘ظ االٍبٌ١ت اٌؾل٠ضخ  ٚثواِظ
اٌوٍُ  ٚاٌَّؼ اٌزٖ٠ٛو ٚ ٜوً ِب ٠زؼٍك ثزٍه إٌّٙغ١بد وّموهاد أٍبٍ١خ ٠زؼ ٓ١ػٍٟ
اٌّقزٔ ف ٟػٍُ روِ ُ١األػّبي إٌؾز١خ اعز١بى٘ب .
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ٟٙاالٍزىّبي االفزوا

ٍخ١و ثبالٍٍؾخ اٌضم١ِ افغبَٔزبْ ثؼل اٌزل/ ْب١ِ عجً ثب-ماٛرّضبي ث

Gruen, A. et al. (2010). Computer Reconstruction and Modeling of the Great  انمصذس:)1 (شكم
Buddha Statue in Bamiyan, Afghanistan

طوٍجوط١ٕخ ث٠ٌ اٍؾبق ِل٠خ اٌمل١وبرلهائ

Gnezdilov, D. et al (2019). The Problem of Preservation, Restoration, and  انمصذس:)2 (شكم
Reconstruction of the World Architectural Heritage

ٌ٠ٕخ ثبه٠رو كاَ ِلٛٔ خ١ك وبرلهائ٠ؽو

Gnezdilov, D. et al (2019). The Problem of Preservation, Restoration, and انمصذس: )3 (شكم
Reconstruction of the World Architectural Heritage
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روِ ُ١فبٟٛء  -رّضبي ِ The Smiling Womanلٕ٠خ ثالْٔ١ب  /اٍجبٔ١ب

(شكم  : )4انمصذس Davis, I., (2020). Botched Art Restoration in Spain Renders Smiling Statue
Unrecognizable

روِ ُ١فبٟٛء  -رّضبي ِٓ اٌؾغو اٌغ١و ٞثؾل٠مخ اٌّزؾف أٌٛ١بٔ ٟاٌوِٚبٔ / ٟاالٍىٕله٠خ

-

(شكم  : )5انمصذس رمو٠و ِؼًّ اٌّزؾف أٌٛ١بٔ ٟاٌوِٚبٔ – ٟاالٍىٕله٠خ . )1994( ,
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روِ ُ١فبٟٛء ٚ -رّضبي ٌٍوئ ٌ١اٌَٛف “ٓ١ٕ١ٌ” ٟٕ١١فِ ٟلٕ٠خ ”ووإٍٛكاه ووا / “ ٞه١ٍٚب

(شكم  :)6انمصذس https://dkhlak.com/12-wrong-historical-restoration-works/

االٍزىّبي اٌفواغ - ٟاالٌٗ آِ ٚ ْٛاٌٙ٢خ ِٛد ثبٌّزؾف اٌّٖوٞ
(شكم  : )7انمصذس https://gate.ahram.org.eg/Portal/
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خ٠ لبػلح ِٓ اٌٍٖت – ِىزجخ االٍىٕلهٍٟ ػًٟٔ اٌضبّٛ١ٍثط
https://www.bibalex.org/ar/center/details/antiquitiesmuseum. انمصذس:

)8 (شكم

يٚ االٟج١ْ ثٛاٌفوػ
The Acrolithic Statues of Demeter and Kore
et al (2016). Use of magnets for reversible restoration in sculpture: )9 (شكم
the case of the “Virgin de los Desamparados

: Rosewitz, J.,
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Virgin de los Desamparados  رّضبي- ْ اٌّؼلٚ ٌ١ٛاالٍزىّبي ثبٍزقلاَ اٌّغٕب
Rosewitz, J., et al (2016). Use of magnets for reversible restoration in sculpture: : )11 (شكم
the case of the “Virgin de los Desamparados

Typology خًٙ اٌّْبث١ػبد اٌزّبصّٛ ِغ- ب١خ ٕوث٠هّٛٙ ثغSt Johns Nepomuk ٌ٠رّضبي اٌمل

ً ٌىزٍخ اٌوأٞو٠ٖٛ اٌَّؼ اٌزPhotogrammety
Vesna, S.et al (2018). Parametric Modeling Applied to the Virtual Reconstruction of the
Damaged Sculpture of St. John Nepomuk in Petrovaradin
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ً١ت اٌزّبص١ه ٌزورٖٛغ اوضو ِٓ رٙٚ ُش ر١ب ؽ١جّج١ٌٚ ا- ًٛ٠خ ِؼجل ىٙاعٚ
Horvath, A. (2011). The Complete Virtual 3D Reconstruction of the East Pediment of the
Temple of Zeus at Olympia
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ب١ٌطب٠ – اٞكح ِٓ اٍل عٕبئيٛ الٍزىّبي األعياء اٌّفمٟٔاٛ١ؼ اٌؾ٠ ػٍُ اٌزْوٚ َعواٌٌٛٛٙاٍزقلاَ ا
Gherardini, F., et al. (2018). 3D Virtual Reconstruction and Augmented Reality انمصذس
Visualization of Damaged Stone Sculptures
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Theodorus, A. (2019). Restoration of Damaged Face Statues Using Deep Generative انمصذس
Inpainting Model
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MeshLab & Blender بٍزقلاَ ثؤبِظ٠ ٓبعٕٙثٛخ و٠اٍزىّبي علاه
Siotto, E., et al (2015). Ancient Polychromy: Study and Virtual Reconstruction Using Open Source Tools

انمصذس: )16 (شكم

Rigging ؼ – اٍزقلاَ ثواِظ اي٠ ػٍُ اٌزْوٚ ب١عٌٛٛهفٌّٛاالٍزىّبي ثالٍزؼبٔخ ثؼٍُ ا
Fu, T., et al. (2020). Anatomy Changes and Virtual Restoration of Statues -  انمصذس:)17 (شكم
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يراسى حشٛٛغ خُازة اإليبراطٕر انًغٕن ٙانُٓذ٘ شاِ خٓاٌ ف ٙضٕء ًَارج يٍ
انًًًُُاث انُٓذٚت ٔانًصادر انخارٚخٛت
دمحم ػه ٙدمحم ػه ٙفذأ٘
دكخٕراِ ف ٙاٜثار اإلساليٛت/حصٕٚر إساليٙ
يهخص انبحث
رظَ ا٣٧بّ ا٧ف٤وح ك ٢ؽ٤بح ّب ٙعٜبٕ ٛٝو٣وخ رْ٤٤غ ع٘بىرٙٞٓ ٚغ ف٬فُ ,نُي ٝهغ افز٤به
اُجبؽش ػِ ٠كهاٍخ ٓواٍْ رْ٤٤غ ع٘بىح آ٩جواٞٛه ّب ٙعٜبٕ كٞٙ ٢ء ٗٔبمط ٖٓ أُ٘ٔ٘ٔبد اُٜ٘ل٣خ
ٝأُٖبكه اُزبه٣ق٤خ ًٝزبثبد ثؼ٘ أَُزْوهُ ,ٖ٤ؼلح أٍجبة ٜٓ٘بٓ :ؾبُٝخ اُٞهٞف ػِ ٠أٍجبة مُي
اُق٬فٝ ,رؾل٣ل ٓب اما ًبٗذ هل أهُٔ٤ذ ُ ٚع٘بىح هٍٔ٤خ أّ ٓٝ ,٫بٓ ٢ٛواٍْ رْ٤٤غ ع٘بئي أثبٛوح
أُـٝ ٍٞاُطجوخ اُؾبًٔخ ك ٢رِي اُلزوحٓٝ ,ب  ٢ٛأُواٍْ اُغ٘بئي٣خ اُز ٢ظٜود ك ٢اُزٖب٣ٝو ُْٝ
رنًوٛب أُٖبكه اُزبه٣ق٤خٝ ,رْ روَ ْ٤اُجؾش اُ ٠ص٬صخ ٓجبؽش؛ ٣قزٔ اٜ٘ٓ ٍٝ٧ب ثب٣٧بّ ا٧ف٤وح ك٢
ؽ٤بح ّب ٙعٜبٕ ٝ ٝكبرٛٝ ٚو٣وخ رْ٤٤غ ع٘بىر ,ٚصْ أُجؾش اُضبٗ٣ٝ ٢ز٘ب ٍٝكهاٍخ ٕٝل٤خ ُزٖ٣ٞورٖ٤
رٔض ٕ٬ع٘بىح ّب ٙعٜبٕ؛ ا( ٠ُٝ٧رُْ٘و ٓ ٍٝ٧وح) ٓيكٝعخ ٖٓ ٓقط ٛٞػٔ َِ ٕبُؼ (اُؼَٔ اُٖبُؼ)
ٓؾلٞظ ثٌٔزجخ اٌُٗٞغوًٝ ,اُضبٗ٤خ ػِٕ ٠لؾخ ٝاؽلح ٖٓ أُجّ ّٞب ٙعٜبٕ أُؾلٞظ ثبٌُٔزجخ
اُجو٣طبٗ٤خٝ ,اُضبُضخ رٖ٣ٞوح ٓ٘لوكح رٔضَ ًج٤و اُقٖ٣ ٢وٞك ع٘بىح ّب ٙعٜبٕ  ٢ٛٝرقوط ٖٓ اُؾٖٖ
ا
ُ ,٬٤صْ أُجؾش اُضبُش  ٞٛٝاُلهاٍخ اُزؾِ٤ِ٤خ ٣ٝز٘بٓ ٍٝواٍْ رْ٤٤غ ع٘بىح ّب ٙعٜ٤بٕ ٓب ث ٖ٤أُ٘ٔ٘ٔبد
ٝأُٖبكه اُزبه٣ق٤خ.
انكهًاث انذانت ّ:ب ٙعٜبٕ – ٓواٍْ ع٘بئي٣خ -ػٔ َِ ٕبُؼ – ٓقطٖٓ -ٛٞبكه ربه٣ق٤خ -اُٜ٘ل.
يقذيــــــــــــــــــت-:
اهرج ٜك ٢اُـبُت اٍْ آ٩جواٞٛه أُـ ٢ُٞاُٜ٘لّ ١ب ٙعٜبٕ ثبْٗبئُٚ ٚو٣ؼ ربط ٓؾَ (ٓٔزبى ٓؾَ)
اُن ١أْٗؤُ ٙزقِ٤ل مًو ٟىٝعز ٚأُؾجٞثخ ٓٔزبى ث٤غٝ ّٞهٖخ اُؾت اُز ٢عٔؼذ ثٜٔ٘٤بُ٣ٝ ,ؼِْ اٌُض٤و
ؽ ٍٞؽ٤بح ّب ٙعٜبٕ٤ٍٝ ,بٍز ٚك ٢ؽٌْ اُٜ٘لٝ ,اٗغبىار ٚاُؾوث٤خ  ٝا٫هزٖبك٣خ ٝأُؼٔبه٣خ ٝاُل٘٤خًٔ ,ب
ُ٣ؼِْ أٗ ٚرٔذ رؾل٣ل اهبٓزِ ٖٓ ٚهجَ ُٝل ٙاٝهاٗـ ى٣ت (ػبٌُٔ٤و) ٝظَ ؽج ٌ٤هِؼخ أعوا اُ ٠إٔ ٓبد
ثؼل ػلح ٍ٘ٞاد ٌُٖ ,رظَ ا٣٧بّ ا٧ف٤وح ٛٝو٣وخ رْ٤٤غ ع٘بىرٙٞٓ ٚغ ف٬فُ ,نُي ٝهغ افز٤به
اُجبؽش ػِ ٠كهاٍخ ٓواٍْ رْ٤٤غ ع٘بىح آ٩جواٞٛه ّب ٙعٜبٕ كٞٙ ٢ء ٗٔبمط ٖٓ أُ٘ٔ٘ٔبد اُٜ٘ل٣خ
ٝأُٖبكه اُزبه٣ق٤خ ًٝزبثبد ثؼ٘ أَُزْوهُ ,ٖ٤ؼلح أٍجبة ٜٓ٘بٓ :ؾبُٝخ اُٞهٞف ػِ ٠أٍجبة مُي
اُق٬فٝ ,رؾل٣ل ٓب اما ًبٗذ هل أهُٔ٤ذ ُ ٚع٘بىح هٍٔ٤خ أّ ٓٝ ,٫بٓ ٢ٛواٍْ رْ٤٤غ ع٘بئي أثبٛوح
أُـٝ ٍٞاُطجوخ اُؾ بًٔخ ك ٢رِي اُلزوحٓٝ ,ب  ٢ٛأُواٍْ اُغ٘بئي٣خ اُز ٢ظٜود ك ٢اُزٖب٣ٝو ُْٝ
رنًوٛب أُٖبكه اُزبه٣ق٤خٝ ,رْ روَ ْ٤اُجؾش اُ ٠ص٬صخ ٓجبؽش؛ ٣قزٔ اٜ٘ٓ ٍٝ٧ب ثب٣٧بّ ا٧ف٤وح ك٢
ؽ٤بح ّب ٙعٜبٕ ٝ ٝكبرٛٝ ٚو٣وخ رْ٤٤غ ع٘بىر ,ٚصْ أُجؾش اُضبٗ٣ٝ ٢ز٘ب ٍٝكهاٍخ ٕٝل٤خ ُزٖ٣ٞورٖ٤
رٔض ٕ٬ع٘بىح ّب ٙعٜبٕ؛ ا( ٠ُٝ٧حُُشر ألٔل يرة) ٓيكٝعخ ٖٓ ٓقط ٛٞػَٔ ٕبُؼ ٓؾلٞظ ثٌٔزجخ
اٌُٗٞغؤًٝ ,اُضبٗ٤خ ػِٕ ٠لؾخ ٝاؽلح ٖٓ أُجّ ّٞب ٙعٜبٕ أُؾلٞظ ثبٌُٔزجخ اُجو٣طبٗ٤خٕٝ ,اُضبُضخ
رٖ٣ٞوح ٓ٘لوكح رٔضَ ًج٤و اُقٖ٣ ٢وٞك ع٘بىح ّب ٙعٜبٕ  ٢ٛٝرقوط ٖٓ اُؾٖٖ ا
ُ ,٬٤صْ أُجؾش
اُضبُش  ٞٛٝاُلهاٍخ اُزؾِ٤ِ٤خ ٣ٝز٘بٓ ٍٝواٍْ رْ٤٤غ ع٘بىح ّب ٙعٜ٤بٕ ٓب ث ٖ٤أُ٘ٔ٘ٔبد ٝأُٖبكه
اُزبه٣ق٤خ.
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انًبحث األٔل :األٚاو األخٛرة ف ٙحٛاة شاِ خٓاٌ ٔ ٔفاحّ-:

شاِ خٓاٌ :أث ٞاُ ُٔظلَّو ٕبؽت هوإ صبّٜٗ ٖ٢بة اُلُٓ ٖ٣ؾ َّٔل ّب ٙعٜبٕ ثٖ عٜبٌٗ٤و ٞٛٝ ,فبٌٓ
ٍٓ ٖ٤ٛ٬ـ ٍٞاُٜ٘ل ٝ ,صبُش أث٘بء عٜبٌٗ٤و ٝأهله ْٛعٔ٤ؼاب ،ؽ٤ش ارٖق ِثوعبؽخ اُؼوَ ٝاُنًبء ٝهُ َّٞح
اُؼئ٣خ ,ؽزً ٠بٕ علُّ ٙع ٍ٬اُل ٖ٣أًجو ّل٣ل ا٫ػزياى ثً ٚض٤و اُؾلة ػَِّٔ ٍ ٖٓ ٞٛٝ ،ٚ٤بُ ( ٙف َّوّ
ٍ ُوٝه ٙثُُٝ ,ٗٚل ّب ٙعٜبٕ ك ٖٓ ٕٔ ّٞ٣ ٢هث٤غ
ُٓؾ َّٔل) أُٓ ( ١ؾ َّٔل اُج٤ٜظ) أُٓ ( ٝؾ َّٔل أَُوٝه)ُِْ ،لَّح ُ
ُ
ا ٍٝ٧ك ٢ػبّ ٓٓٓٔٛـ اُ ُٔٞاكن ٘ ٖٓ ٘٣ب٣و ٕ ّٔ٘7كٓ ٢ل٘٣خ ٞٛ٫ه ٖٓ ،أ ّّ ٘ٛلَّ٤ٍٝخ ً -ؤث٢ٛ - ٚ٤
َّ
(عگذ گ )ٖ٤ٍٞأُْٜٞهح ثِـ(ثِوٌٓ ٌ٤بُٗ ٝ ,)٢وَّجٝ ٚاُلِ ٙثـ(ّب ٙعٜبٕ) ًِٔ ٢ٛٝخ كبهٍ٤خ رؼِ٘ٓ(٢ي
اُؼبُْ/اُلٗ٤ب)ٝ ،مُي ُوبء ًلبءر ٚاُؼٌَوَّ٣خ ٝؽٔ٬ر ٚاُ٘بعؾخ اُز ٢هبّ ثٜب ػِ ٠ث٬ك اُلًٍٖٔٝ ،ؼ ُ ُٚإٔ
اُو ُعَ اُٞؽ٤ل اُن٣ ١غٌِ ك ٢ؽٚورٛ ,٘ٚنا ٝهل ّبثذ ػ٬هخ ّب ٙعٜبٕ ثِٞاُل ٙعٜبٌٗ٤و ثٚؼخ
ّ ٌٕٞ٣
ّٞائت ِف ٍ٬اَُ٘ٞاد ا٧ف٤وح ٖٓ ػٜل ا٧ف٤وٝ ،مُي ِثلؼَ رل ُّفَ ىٝعخ أثٞٗ ٚ٤هعٜبٕ ك ٢اُؾ٤بح
اَُ٤بٍَّ٤خٝ ،ػِٜٔب ػِ ٠اهٖبء ّب ٙعٜبٕ ػٖ ٣٫ٝخ اُؼٜل ٝرٖ٘٤ت أف ٚ٤اُٚؼ٤ق ّٜو٣به (ىٝط
اث٘زٜب) ا
ثلَّ ،ٚ٘ٓ ٫
ٌُٖ مُي ُْ ُ٣غ ِل ٗلؼاب ،ام رٔ ٌَّٖ ّب ٙعٜبٕ ٖٓ اػز٬ء ػوُ أُـ ٍٞثُؼ٤ل ٝكبح أث،ٚ٤
ٙ
ٝأىاػ ّو٤وِ ٚثلػْ ٖٓ إٓبف فبٕ ٝػلك ًج٤و ٖٓ اَُبٍخ ٝه٤بكاد اُغ ٝ ,ِ٤ث٣ٞغ ّب ٙعٜبٕ ِثؼوُ
آثبئٝ ٚأعلاك ٙك ّٞ٣ ٢ا٫صُ٘ ٖٓ 7 ٖ٤عٔبك ٟا٥فوح ػبّ ٖٛٔٓ8ـ اُ ُٔٞاكن ٗٔ كجوا٣وُ ٝ ،ّٕٔٙ7فطت
ٙوثذ اَُ ٌَّخ ِثبٍٔ.8ٚ
ِثبٍٔ ٚػِ ٠أُ٘بثو ك ٢عٔ٤غ أٗؾبء اُٜ٘ل ُ ٝ
شاِ خٓاٌ قٛذ اإلقايت اندبرٚت :إُٔ٤ت ّب ٙعٜبٕ ثٔوٗ ك ٢أٝافو ػبّ  ،ّٔٙ٘8 /ٙٔٓٙ8أهؼل ٙػٖ
اكاهح ّئ ٕٞاُج٬ك ,كؼٜل اُ ٠اث٘ ٚاً٧جو كاها ُ
ٌّ 7ٙٞثبُٕٞب٣خ ػِ ٠اُؼؤُٓ ،ب رَجت ك ٢ػلاء افٞر,ٚ
ؽ٤ش ًبٕ ّب ٙعٜبٕ هل ػٜل اُ ٠أث٘بئ ٚثؾٌْ ٣٫ٝبد اُٜ٘ل ثبُ٘٤بثخ ػ٘ ,ٚكغؼَ ّبّ ٙغبع ؽبً أب ُِج٘ـبٍ,
ٓٝواك ثقِ ؽبً أب ُ٣٫ٞخ ٌُغواد ٝ ,اٝهاٗـ ى٣ت ؽبً أب ُِلًٖٝ ,ر٬هذ هؿجخ ا٧ث٘بء اُض٬صخ ػِ٠
ٌّٝ ,ٙٞهبٓذ ثٝ ْٜ٘٤ث ٚ٘٤ػلح ؽوٝة اٗزٜذ ثٜئ٣خ كاها ُ
اٗزياع اُؼوُ ٖٓ كاها ُ
ٌّ ٙٞػِ٣ ٠ل
اٝهاٗـگ ى٣ت ُٔب  ٌِٚٔ٣ا٧ف٤و ٖٓ فجواد ػٌَو٣خٝ ,كفَ اٝهاٗـگ ى٣ت اُؼبٕٔخ أعوا ك ٢عٞ
ٞٚػٝ ،ُٚ ْٜمُي كّ ٕ7 ٢ؼجبٕ
اٗ٫زٖبه ،كبٍزوجًِ ُٚجبه هعبٍ اُلُٝخ ٝاُؾبّ٤خ ُٜٓ٘ئُٓ ٝ ٖ٤ولُٓ ٖ٤ف ُ
 ,ٙٔٓٙ7اُ ُٔٞاكن ٔ  ,ّٔٙ٘7ٞ٤ٗٞ٣ػ٘ل مُي ًزت اٝهاٗـگ ى٣ت اُ ٠أث٣ ٚ٤ؼزنه اُ ٚ٤ػٖ ٛن ٙاُؾوة
ُ٣ٝؾب ٍٝرجو٣و ٓٞهل ،ٚكزوجََّ ّب ٙعٜبٕ مُي ٝأهٍَ اُ ٠اث٘٤ٍ ٚلاب ُٓوٕؼاب ثِبُغٞاٛوٝ ،هل ُٗوِ ػِٚ٤
اُِوت اُن٘ٓ ١ؾ ٚاَّ٣بُ ٞٛٝ ،ٙوت (ػبٌُٔ٤و) ،أ ١آفن اُؼبُْ ّ٤ِ ٍٝلٝ ،ٙكػبُِِ ٙوُلُ ّٝاُ ,ٚ٤ؿ٤و إٔ هعبٍ
َِطبٕ
اٝهاٗـگ ى٣ت ؽنَّهٔٓ ٙٝب هل  ٌٕٞ٣أػلَّ ُٚ ٙأثّ ٖٓ ٙٞواى ُ٣٪وبع ثٝ ،ٚأّبهٝا ػِِ ٚ٤ثؤٍو اُ ُ
ٕب ػِٓ٬ٍ ٠زٝ ٚرؤٓ٘٤اب ُِٔوًيٝٝ ,ٙهغ ثِؤ٣ل ١اٝهاٗـ ى٣ت هٍبُخ ًبٕ أث ٙٞهل ثؼش ثٜب
ػِ ٠اُلٞه ؽو ا
ٌّ٘ٔ٣ ٙٞؼ ٖٓ ٚاُوُلُ ّٝاُ٣ٝ ،ٚ٤طِت ُٓ٘ ُُ ُٚي ّٝكُ ،٢ٜكزٌ َّ
اُ ٠كاها ُ
ْق ُ ُٚثِنُي ٍٞء َّٗ٤خ ٝاُلٗ ٙؾ،ٙٞ
َّ ٕٝؼ ُلٓ ٚ٣ب ؽنَّه ٙهعبُ ،ٚ٘ٓ ٚكؤٓو ثِٙٞغ ّب ٙعٜبٕ ثِب٩هبٓخ اُغجو٣خ ك ٢هِؼخ أعواٝ ،أؽبٚٛ
َِطخ اُزً ٢بٕ كولٛب ا
كؼ ٬ثِ ُؾٍُِٞ
ثِٔظبٛو اُزؼي٣ي ٝاُزٌو ْ٣ؽزَّ٣ ٫ ٠لول ّ٤ئاب ٖٓ أُثَّٜخ اُ ُِٔي ثبٍزض٘بء اُ ُ
مُي اُٞهذًٔ ,7ب مًُو إٔ ّب ٙعٜبٕ ًبٕ ؿ٤و َٓزبء ٖٓ اهبٓز ٚك ٢هٖو ٙكافَ هِؼخ أعوا ,ؽ٤ش أٗٚ
ًبٕ هل ٍئْ ٖٓ اُؾٌْ ك ٢أٝافو أ٣بٓٝ ,ٚإٔ اٝهاٗـگ ى٣ت ًبٕ ٣يٝه ٙثبٍزٔواه ثَ َ٣ٝزْ٤و ٙك٢
ثؼ٘ أٓٞه اُؾٌْٓٔ.
ا
ٓؼيىا ٌٓو آبًٝ ,بٗذ
ٌٓش ّب ٙعٜبٕ ِ٤ٛخ ٍ٘ٞاد ٓؾجٍَٞ٘ 8( ٚاد  ٘ٝأّٜو  ٞ٣ ٕٕٝآب) ك ٢اُوِؼخ
عٜبٕ آها ( )Jahanara Begumاث٘خ ّب ٙعٜبٕ هل أٝهلذ ؽ٤برٜب ػِ ٠فلٓخ ٝاُلٛب ٝاُؼ٘ب٣خ ثًٝ ,ٚبٕ
هٖو ٙثبُوِؼخ ٓلز ٞاؽب ُِلوواء ً٘٣ ٢ؼٔٞا ثبؽَبٗ ٚك ٢أٝ ١هذ ٝمُي ثَٔبػلح اَُ٤ل اُلب َٙأُزٖٞف
ٓ٤و ٍ٤ل دمحم ه٘ٞع ,ٔٔ٢ؽ٤ش ًبٕ ه٘ٞع٣ ٢غٌِ ك ٢أُغٌِ اُْو٣ق ك ٢اُوِؼخ ًٝبٕ كائ أب ٓب ٣زِ ٞآ٣بد
ٖٓ اُووإٓ اٌُوٝ ,ْ٣ا٧ؽبك٣ش اُ٘ج٣ٞخًٝ ,بٕ ٣زغ٤ُ ٍٞزلول إٔؾبة اُؾبعبد ك٤وٜ٤ٚب ُْٜ َٕٞ٣ٝ
ؽوٞهًٔ ,ْٜب ًبٕ ّب ٙعٜبٕ كائ أب ُوواءح اُووإٓٝ ,اُزَج٤ؼ (مًو هللا)ٍٔٝ ,بع ا٧ؽبك٣ش اُ٘ج٣ٞخ ٝهٖٔ
اُٖؾبثخ ٝاُزبثؼًٔ ,ٖ٤ب ًبٕ كائْ اُؾل٣ش ػٖ ىٛل ٙك ٢اُلٗ٤ب ٝرطِؼ ٚاُ ٠اٗ٫زوبٍ اُ ٠اُؾ٤بح ا٥فوحٕٔ,
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ٖٔ
اُوؿْ
ًض٤وا ٓب ٘٣ؼيٍ ػٖ اُغٔ٤غ ٣ٝزطِغ ثجٖو ٙاُٙ ٠و٣ؼ ىٝعزٔٓ ٚزبى ٓؾَ ٝ ,ػُِ ٠
ًٔب أًٗ ٚبٕ ا
ػٔوٝ ٙهِجُٚ
ٖٓ ُٓؾبُٝخ اٝهاٗـگ ى٣ت اُزقل٤ق ػٖ ٝاُل ٙأُو ٘٣ا ٫إٔ ا٧ف٤و أٓٓ ٠ٚب رجوُ ٖٓ ٠
ا
ػبعيا ػٖ ا٣وبكِ ْٜثَجت
ُٓلؼْ ثِبُٔآٍ ٢اُز ٢فَِّلٜب هزبٍ أث٘بئ ٚكٔ٤ب ثٔ٤ٍ ٫ ،ْٜ٘٤ب ٝأٗ ٚهأٗ ٟلَٚ
ٓو ٚٙاُْل٣لٗٔ.
األٚاو األخٛرة :هجٝ َ٤كبح ّب ٙعٜبٕ ثؾٞاُ ٢أٍجٞػ ٖ٤اّزل ػِ ٚ٤أُوٗ ,كول إُٔ٤ت كٔ٤ب ٍجن ثبُلَْ
اٌُِٝ ,١ٞك ٢رِي ا٣٧بّ إٔبثز ٚؽّٔ ٠ل٣لح  ٝاؽزجبً ك ٢اُجٔٓ ,ٍٞب رَجت ُ ٚك ٢آّ ّ٫ل٣لح ُْ ٌٖ٣
٣و ٟٞػِ ٠اؽزٔبُٜبٔٓ ,ب اٍزلػ ٠اعواء عواؽخ ػبعِخ ُٝ ,ٚك ٢اُ ّٞ٤اُزبٍغ ٓ٘ن اّزلاك اٗ ُْ٧غؼ
اُغواػ ث٘له أثبٕ ك ٢اعواء عواؽخ ٗبعؾخ فللذ ٖٓ آّ ّ٫ب ٙعٜبٕ ,ا ٫إٔ ا٧ف٤و ًبٕ هل فبهد هٞا,ٙ
ٝاُزٖوذ ّلزبٝ ٙعق ؽِو ٚثَجت ًضوح ر٘بُِْٔ ُٚٝوٝثبد اُجبهكح ُؼلّ هلهر ٚػِ ٠اثز٬ع اُطؼبّ٘ٔ,
ًٔب أٗٝ ٚثَجت  ٍٞٛكزوح رؾل٣ل اهبٓزًِ ٝ ٚجو ًٍ٘ٝ ٚضوح آ٧واٗ اُز ٢رؼوٗ ُٜب ,كول اٗؾ٘ ٠ظٜو,ٙ
ٝثِؾ ٓ٘ ٚاُْ٤ت ٓجِـاب ػظ ٤أب٨ٓٝ ,د اُزغبػ٤ل ٝعًٝ ,ٜٚبٕ ّب ٙعٜبٕ ٣ؼِْ أُٗ٣ ٚؾزٚو ٝأعوٟ
اُزور٤جبد اُ٬ىٓخ ُزغ٤ٜيٝ ٙرٌلٝ ٚ٘٤ع٘بىرًٔ ,ٚب أ ٠ٕٝاث٘ز ٚعٜبٕ آها ثؤٕ رؼز٘ ٢ثآفو ىٝعبر ٚأًجو
آثبكٓ ١ؾَ(ٝ )Akbarabadi Mahalكزؼ ثٞهٓ ١ؾَ(ٝ ,)Fatehpuri Mahalاث٘ز ٚاٌُجوٟ
ؽبٙوا ثِغبٗت
ثود ثًٝ ،ٚبٕ اَُِ٤ل دمحم هُّ٘ٞع٢
ثٞه٘ٛو ث٤غ)Purhuner Begum( ّٞ
ٝرجو ثًٔ ْٜب َّ
ُّ
ا
َِطبٕ ٌّٝو ٙػِ٬ُٓ ٠ىٓز ٚاَّ٣بٍٝ ٙؤُٓ ٚب اما ًبٕ َ٣زط٤غ إٔ ٣قلٓٚ
ّب ٙعٜبٕ أ ٣ا
ٚب ،كؤص٘ ٠ػِ ٚ٤اُ ُ
ثْ٢ء أف٤و ،كطِت ٓ٘ ُٚاُْ٤ـ إٔ ٣ـلو ِ٫ث٘ ٚاٝهاٗـگ ى٣ت َُ٣ٝبٓؾ ،ٚكبٍزغبة ُّ ُٚب ٙعٜبٕ ٝأّٜلٙ
َِطبٕ اُ ُٔؾزٚو ثؼ٘ آ٣بد اُوُوإٓٝ ،أٗطوز ٚاث٘ز ٚاُْٜبكرُْٝ ،ٖ٤
ٝاث٘ز ٚثؤٍَّٗ ُٚبٓؼ اث٘ ,ٚص ُ َّْ هرََّ اُ ُ
ِ٣جش إٔ كبهم اُؾ٤بحًٝ ,بٕ مُي ك ٢ؽٞاُ ٢اَُبػخ اُزبٍؼخ ٖٓ َٓبء  ّٞ٣ا٫ص٘ ٔ8 ٖ٤هعت /ٙٔٓ8ٙ
ٕٕ ٘٣ب٣و  ,ّٔٙٙٙػٖ ػٔو ٘٣بٛي (ٍٗ٘ )8خٝ ,ٔٙػِ ٠اُلٞه رْ ٗوَ عضٔبٕ ّب ٙعٜبٕ ٖٓ ؿوكز ٚاُ٠
ؽغوح أفوً ٟج٤وح كافَ اُوٖو ُزغ٤ٜيٝ ٙرٌلٍٝ ,ٚ٘٤بػل ك ٢رغ٤ٜي( ٙرـَٝ ِٚ٤رٌل )ٚ٘٤اَُ٤ل دمحم
ه٘ٞعٝ ٢مُي ؽَت اُْو٣ؼخ ا٤ٓ٬ٍ٫خٝ ,ثؼلٛب رْ ٙٝؼ ٚكٗ ٢ؼِ ٖٓ فْت اُٖ٘لٍ.ٔ8
أٓب ٓب ؽلس ثؼل مُي كل ٚ٤افز٬فٍٝ ,جت مُي ا٫فز٬ف  ٢ٛثؼ٘ ٍغ٬د أهّ٤ق ٣٫ٝخ هاعَزبٕ،
ثٌ٤بٗ٤و(ٝ ,)Bikanerأُزٔضِخ ك ٢هٍبُخ ثبهًبُلاً (َٓ )Parkaldasئ٣٫ٝ ٍٞخ اُؼ٘جو ثبهِْ٤
هاعَزبٕ (ؽً ٖ٤بٕ ٓزٞاعلاا ثٔل٘٣خ أعوا) اُ ٠كٞ٣إ اُؼ٘جو كّٜ ٢و ّؼجبٕ  /ٙٔٓ8ٙكجوا٣و ّٔٙٙٙ
ثْؤٕ ٓب ؽلس ك ٢ع٘بىح ّب ٙعٜبٕ ٝ ,ٔ7اُز ٢اػزٔل ػِٜ٤ب ًض٤و ٖٓ أَُزْوه ٖ٤ػ٘ل ًزبثز ْٜػٖ ا٣٧بّ
ا٧ف٤وح ك ٢ؽ٤بح ّب ٙعٜبٕ ٛٝو٣وخ رْ٤٤غ ع٘بىرٝ ٚاُز ٢افزِلذ ػٔب عبء كٓ ٢قط ٛٞػٔ َِ ٕبُؼ,
 ٌٖ٣ ُْٝا٫فز٬ف ؽّ ٍٞب ٙعٜبٕ ,ثَ إ ا٫فز٬ف ؽّ ٍٞقٖ٤خ اٝهاٗـگ ى٣ت ؽ٤ش ٝهك ك٢
اُوٍبُخ إٔ اٝهاٗـگ ى٣ت ؽلك اهبٓخ ٝاُلَٔ٣ ُْٝ ٙؼ ٧ؽل ثي٣بهر ٍٟٞ ٚاَُ٤ل دمحم ه٘ٞعًٔ ,٢ب مُ ًِو إٔ
عٜبٕ آها ث٤غ ّٞاث٘خ ّب ٙعٜبٕ ًبٗذ هل أٝهلذ ؽ٤برٜب ُقلٓخ ٝاُلٛبّ ,
ٝإٔ اٝهاٗـگ ى٣ت ُْ ٣لٌو
ثي٣بهح ٝاُل ٙكٓ ٢ؾجَٞٛ ٚاٍ رِي اَُ٘ٞادًٔ ,ب أَٗٔ٣ ُْ ٚؼ ٍُ ٟٞؼلك هِ ٖٓ َ٤اُقٖٝ ٢اُقلّ
ٚب ٍٛ٧ ٟٞجبء ٓؼُٔ ٖ٤٘٤ؼبُغز٣ٝ ,ٔ7ٚجبُؾ اُجؼ٘ ؽٔ٘٤ب ارٜٞٔا اٝهاٗـگ
ُقلٓزًٔ ,ٚب أَٗٔ٣ ُْ ٚؼ أ ٣ا
ى٣ت ثؤٗ ٚكثّو ُوزَ ٝاُلّ ٙب ٙعٜبٕ ٝمُي ػٖ ٛو٣ن ًج٤و اُقٖٝ ٢أُؼوٝف ة (,)Khaujo khan
ؽ٤ش أػط ٠مُي ا٧ف٤و أؽل اُقلّ ى٣ذ كوى ثّ ٚب ٙعٜبٕ عَل ٙكؤٕبث ٚثبُؾٌخ ٝأً ,ُْ٧ب ارٜٚٔ
كً اَُْ ُْب ٙعٜبٕ كّ ٢واثُ٣ ٝ ,ٕٓٚنًو أٗ ٚهجٝ َ٤كبح ّب ٙعٜبٕ أهٍِذ عٜبٕ آها اُ٠
اُجؼ٘ ثؤّٗ ٚ
اٝهاٗـگ ى٣ت رجِـ ٚثؤٕ ٝاُل ٙك ٢اُ٘يع ا٧ف٤و ٖٓ ؽ٤بر ٚكِْ ٌ٣زوس ثبٓ٧و  ٌٖ٣ ُْ ٚٗ٧كٓ ٢ل٘٣خ
أعواٝ ,أهٍَ أؽل أث٘بئُ ٚؾٞٚه اُغ٘بىح ٌُ٘ ٚرٞك ٢ك ٢اُطو٣نًٕٔٔ ,ب هك٘ اٝهاٗـگ ى٣ت ِٛت
ٚب اهبٓخ ٓواٍْ ع٘بىح هٍٔ٤خ ُٞاُل ,ٙؽ٤ش أهٍَ
عٜبٕ آها ثؤٕ رُْ٤غ اُغ٘بىح ك ٢اُٖجبػ ٝهك٘ أ ٣ا
اٝهاٗـگ ى٣ت أٝآوٌُ ٙج٤و اُقٖ )Khaujo khan( ٢ثؤٕ ٣زْ ككٖ اُغضٔبٕ ا
ًُٔ ,٬٤ب أَٗٔ٣ ُْ ٚؼ
ثؤٓ ٖٓ ١ظبٛو اُزوف ,كبُ٘ؼِ ًبٕ فب ٍِ ٖٓ اُيفوكخٝ ,اُزوف اُٞؽ٤ل اُنٍٔ ١ؼ ثٕ٘ ٞٛ ٚبػخ
اُ٘ؼِ ٖٓ فْت اُٖ٘لٍٕٕٓ ًَٝ ,ب ٍجن ٣زٔضَ ك ٢رٖ٣ٞوح رْ٤٤غ ع٘بىح ّب ٙعٜبٕ ا
ُُٞ( ٬٤ؽخ ههْ
٘) ٝاُز٣ ٢ظٜو كٜ٤ب ًج٤و اُقٖ٤َ٣ ٢و أٓبّ اُ٘ؼِ اُن٣ ١ؾِٔ ٚأهثؼخ ٖٓ اٌُٜبهٖٕ ػجو اؽل ٟثٞاثبد
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اُؾٖٖ ٓزغٕٞ ٖ٤ٜة هبهة كٜٗ ٢و عٔ٘خ ُ٤لك٘ ٙٞثٚو٣ؼ ٓٔزبى ٓؾَ ػِ ٠اُغٜخ ا٧فو ٖٓ ٟاُٜ٘و
ًٝبٕ مُي أص٘بء اُِ.َ٤
ٕٗ
ُ
أٓب أُ ٬دمحم ٕبُؼ ً٘ج ٞك٤نًو كٓ ٢قط ٚٛٞػٔ َِ ٕبُؼ أٗ ٚهل أهٔ٤ذ ُْب ٙعٜبٕ ٓواٍْ ككٖ ؽَت
ا
ٓؾٔ ٫ٞػِ ٠اً٧زبف ثؼل ٕ٬ح
٤ٕٝزٝ ٝ ٚكاع ثٌبَٓ اٝ ٠ٍ٧اُؾيٕ ,ؽ٤ش ًبٕ اُ٘ؼِ أُجبهى
اُغ٘بىحًٝ ,بٕ ًبكخ أهًبٕ اُلُٝخ ٝأػ٤بٕ اَُِط٘خ ٤َ٣وً ٕٝزلاب اًُ ٠زق ٖٓ ٍوا ١اُلُٝخ (هِؼخ أعوا)
ٚب اُغ٘بىح ًبكخ اً٧بثو
اُ ٠اُوٙٝخ أُ٘ٞهح (ٙو٣ؼ ٓٔزبى ٓؾَ) ثٌَ رؼظٝ ْ٤اعٝ ,ٍ٬ؽٚو أ ٣ا
ٝاَُبكح ٝإٔؾبة اُؼٔبئْٝ ,عٔ٤ؼً ْٜبٗٞا ؽلبح ا٧هلاّ ػواح اُوإَٓ ,ًٝجؾٌٓٝ ٖ٤جؤٓٝ ٖ٣غل ٖ٣هلل,
ٝأٓبّ اُ٘ؼِ أُولً ًبٗٞا ٘٣ضو ٕٝاُنٛت ٝاُلٚخ ػِ ٠هٝؽ ٚاُطبٛوحٝ ,ظِٞا ٌٛنا ؽز ٠اٗزٜٞا ٖٓ
اُغ٘بىح اُز ٢رؾلٜب اُوؽٔخ ا٤ُٜ٩خٕ٘ ٓ ٞٛٝب ٣ظٜو ك ٢رٖب٣ٝو ع٘بىح ّب ٙعٜبٕ (ُٞؽبد أههبّ
ٔ.)ٗ,ٖ,ٕ,
ٝثبُ٘ظو كٔ٤ب ٍجن ٣زجٓ ٖ٤ل ٟا٫فز٬ف ؽّ ٍٞقٖ٤خ اٝهاٗـگ ى٣ت ٤ًٝق رؼبَٓ ٓغ ٝاُلّ ٙب ٙعٜبٕ
ثؼل إٔ ؽلك اهبٓز ٚثغ٘بػ اُؾو( ْ٣هٖو ّب ٙعٜبٕ) ك ٢هِؼخ أعواًٝ ,بٕ اَُجت اُوئ ٢َ٤ك ٢مُي
ا٫فز٬ف ٤ٍ ٢ٛبٍخ اٝهاٗـگ ى٣ت اُل٤٘٣خ ,ؽ٤ش فبٗ اُؾوة ٙل أف ٚ٤كاها ُ
ٌّ ٙٞثَجت افزٚٛ٬
ثِبُٜ٘لٝ ًٝاّزـبُ ٚاٌُض٤و ثؼِٝ ْٜٓٞاهزجبٍٜ٘ٓ ٚب ِٚ٤ٓٝ ،اُ ٠فِن ك ٖ٣عل٣ل ٔ٣يط ك ٚ٤ا ّ٬ٍ٩ثِبُؼوبئل
اُٜ٘لَّ٤ٍٝخ ٓ ٞٛٝب أك ٟثلٝه ٙاٍُ ٠ق ٜػِٔبء اَُ٘خ ػًِٔ ,ٚ٤ب كوٗ اٝهاٗـگ ى٣ت اُغي٣خ ػِ٠
ّؼبها ُِنٍ ٝاُوٜوٝ ,أثطَ ا٫ؽزلبٍ
أُوزله ٖٓ ٖ٣ؿ٤و أَُِٔ ٖ٤ك ٢اُٜ٘ل ٝاُن ١اػزجو ٙاُٜ٘لًٝ
ا
هواها ثزؾو ْ٣كف ٍٞاُْ٤ؼخ فٖٕٞب ا٧كـبٕ اُ٠
ثبُ٘٤وٝىٛٝ ,لّ ثؼ٘ أُؼبثل اُٜ٘ل٤ٍٝخًٔ ,ب إٔله
ا
ٕلٞف اُغٝ ِ٤مُي ُق٤بٗز ْٜأُزٌوهحٝ ،رؾبُلٓ ْٜغ أػلاء ا ٖٓ ّ٬ٍ٩أٞٗ ١ع ِٓٝخ ،صْ أفوط
َبٍخ ك ٢اُلُٝخٓ ,ضَ رِي ا٩عواءاد أكد
ٌٍبٕ ّٔبٍ اُٜ٘ل ٖٓ ًَ أُ٘بٕت أُٜٔخ ٝاُؾ ّ
اُٜ٘لُ ٖٓ ًٝ
ُ
اُٞ٤ّ ٠ع هٝػ اُضٞهح ٝاُؼلاء ٖٓ هجَ اُطٞائق اُـ٤و َِٓٔخ ك ٢اُٜ٘لًٔ ,ب أٍبء اٌُزبة ٝاُوؽبُخ
اٝ٧هث ٕٞ٤كِ ْٜرِي ا٫عواءادُ ٕٙنُي ؽِٔذ ًزبثبر ْٜارٜبّ اٝهاٗـگ ى٣ت ثؤثْغ اُٖلبد ,أٓب اٌُزبة
أَُِٔ ٕٞك٤و ٕٝأٗ ٚآزلاك ُِقِلبء اُواّل ٖ٣ك ٢ؽ٤بر ٚاُْقٖ٤خ ٝك٤ٍ ٢بٍز ٚك ٢ؽٌْ اُج٬ك ٝمُي
ػِ ٠اُوؿْ ٖٓ اُطو٣وخ اُز ٢اػزِ ٠ثٜب ػوُ اُٜ٘ل.ٕ8
ٝػِٛ ٠نا كبٕ ٛو٣وخ رْ٤٤غ عضٔبٕ ّب ٙعٜبٕ ر٘بُٜٝب ًَ ٖٓ اُلو٣و ٖ٤ؽَت ٓٓٝ ُٚٞ٤ؼزولار ,ٚثٔ٘٤ب ُْ
٣نًو أ ٖٓ ١اُلو٣و ٖ٤اُؾو٤وخ اٌُبِٓخ ,كبُٔ ٬دمحم ٕبُؼ ً٘ج٣ ُْ ٞجوه ػلّ ؽٞٚه اٝهاٗـگ ى٣ت
ُغ٘بىح ٝاُل ٍٟٞ ٙأًٗ ٚبٕ فبهط ٓل٘٣خ أعواٝ ,ثبُلؼَ ٣زٚؼ ٖٓ رٖب٣ٝو ع٘بىح ّب ٙعٜبٕ (ُٞؽبد
ٔ )ٗ,ٖ,ٕ,ػلّ ؽٞٚه اٝهاٗـگ ى٣ت أ ٝأ ٖٓ ١أث٘بئُِْٔ ٚبهًخ ك ٢اُغ٘بىحًٔ ,ب ُ
ّ ِّ٤ؼذ اُغ٘بىح ك٢
ٚب٣ ُْٝ ٕ7زْ اُلكٖ ا
ُٝ ,٬٤
ٙٝؼ اُٜ٘به ٝمُي ثبرلبم اُ٘ٔ ٓغ اُزٖ٣ٞوح ٝثبرلبم ثؼ٘ أَُزْوه ٖ٤أ ٣ا
 ٌٖٔ٣رجو٣و ػلّ اٛزٔبّ اٝهاٗـگ ى٣ت ثبعواء ٓواٍْ ع٘بىح هٍٔ٤خ ُٞاُلُٔ ٙب كٜ٤ب ٖٓ رجي٣و ٣زٔضَ ك٢
ٗضو اُ٘وٞك ٝاُنٛت ػِ ٠أُْبهً ٖ٤ك ٢رْ٤٤غ اُغ٘بىح ,ثبٙ٩بكخ اُ ٠أُـب٫ح ك ٢اٌُلٖ ٝاُ٘ؼِ ٝاُلُوُ
اُز ٢رـط ٢اُ٘ؼِٝ ,ؿ٤وٛب ٖٓ أٓٞه اُزجي٣و ٓ ٞٛٝب ٣ز٘بكٓ ٠غ ٍ٤بٍخ اٝهاٗـگ ى٣ت اُن ١أٓو ُ٘لَٚ
ثغ٘بىح ثَ٤طخٝ ,ثٌلٖ ثَ٣ ٫ ٜ٤زؼل ٟصٔ٘ ٚفٌٔ هٝث٤بد ,ٕ7أٓب اُلو٣ن اُضبٗ ٢كبػزٔل ػِ ٠هٍبُخ
ثبهًبُلاًٝ ,اُز ٢أهٍِٜب ٍَِِ ٖٔٙخ ٖٓ اُوٍبئَ اُز ٢رٖق اٝهاٗـگ ى٣ت ثٖلبد ٍ٤ئخ ٜٓ٘ب ٍٞء
ٓؼبِٓخ اُٜ٘لٛٝ ًٝلّ ثؼ٘ أُؼبثل ًٝنُي ٍٞء ٓؼبِٓزُٞ ٚاُلٝ ٙؿ٤وٛب ٖٓ اٞٓ٧ه٣ ٝ ,زٚؼ ٖٓ
ف ٍ٬رٖب٣ٝو ع٘بىح ّب ٙعٜبٕ أٗ٣ ُْ ٚوَٓ ّٞئ ُٞٞاُلٞ٣إ أٌُِ ٢ث٘ضو اُ٘وٞك ٝاُنٛت ًٔب ًبٕ ُٓزجغ
ك ٢ع٘بئي اُؾٌبّ ٝآ٧واءُ ,نُي كٖٔ أُؾزَٔ إٔ اُغ٘بىح رٔذ ثْٔبهًخ اُ٘ج٬ء ٝهعبٍ اُلًٝ ٖ٣جبه
اُوٞاك أُزٞاعل ٖ٣ك ٢أعوا ٝعٔ٤غ ٞٛائق اُْؼت ٌُٖٝ ,ثل ٕٝأٓ ٖٓ ١ظبٛو اُزوف ٝاُزجن٣وًٝ ,نُي
ثل ٕٝؽٞٚه أ ٖٓ ١أث٘بء ّب ٙعٜبٕ أ ٝأؽلبك.ٙ

انًبحث انثاَ :ٙانذراست انٕصفٛت ٔانخحهٛم انفُ ٙنهخصأٚر-:
* انخصٕٚرة األٔنٗ ٔحفاصٛهٓا (نٕحاث -:)3 ,2 ,1
يٕضٕع انخصٕٚرةًٞٓ -:ت ع٘بىح آ٩جواٞٛه ّب ٙعٜبٕ.
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انًخطـــــــــــــــــــــــٕط -:ػٔ َِ ٕبُؼ(ربه٣ـ ّب ٙعٜبٕ) ُِٔ ٬دمحم ٕبُؼ ً٘ج ,ٞطٖ.
(َٗ ٖٔٙقخ ٓوًجخ رؾٓ ١ٞقط ٛٞثبكّبٗ ٙبٓ ٝ ,ٚعيإٓ ٖٓ ٓقط ٛٞػَٔ ٕبُؼ )
انخارٚـــــــــــــــــــــــــــخ -:أٝافو اُووٕ ٔٔٛـ .ّ ٔ8 /
يكاٌ انحفـــــــــــظٌٓ -:زجخ اٌُٗٞغوً – هَْ اٌُزت اُ٘بكهح.
انًرخــــــــــــــــــــــــغَٗ -:قخ ههٔ٤خ ٖٓ أُقط ٛٞػِٞٓ ٠هغ أٌُزجخ
https://www.loc.gov/resource/rbc0001.2015rosen1791/?st=gallery (Last visit
)20/5/2021
انذراست انٕصفٛت-:
ُ
رزجغ ٛن ٙاُزٖ٣ٞوح ٓقط ٛٞػٔ َِ ٕبُؼ أّ ٝب ٙعٜبٕ ٗبٓ ٚاُنً ١زج ٚأُ ٬دمحم ٕبُؼ ً٘جٗٝ ,ٙٞلند
اُزٖ٣ٞوح ثبُٞ٧إ ٝاُزن٤ٛت ػِٕ ٠لؾزٓ ٖ٤زوبثِزَٗ ٖٔٙ ٖ٤قخ ٓوًجخ (رؾٓ ١ٞقط ٛٞثبكّبٗ ٙبٓ,ٚ
 ٝعيإٓ ٖٓ ٓقط ٛٞػَٔ ٕبُؼ) ٓؾلٞظخ ثٌٔزجخ اٌُٗٞغوً آ٧وٝ ,٢ٌ٣رٔضَ اُزٖ٣ٞوح ًٓٞت
ع٘بىح آ٩جواٞٛه ّب ٙعٜبٕ  ٢ٛٝكٛ ٢و٣وٜب ٗؾٙ ٞو٣ؼ ٓٔزبى ٓؾَ (ربط ٓؾَ)ٝ ,اُزٖ٣ٞوح
ٓيكٝعخ ٣ؾ ٜ٤ثٌَ رٖ٣ٞوح اٛبه ُ ٣ٝؾلّٜب ٖٓ أػِٝ ٠أٍلَ ًٖٗ ٓٞزبث٤خ ٝ ,رٔضَ اَُ٤وٓ ٟولٓخ
أًُٞت ٝاُ ٠٘ٔ٤رٔضَ ٓئفوح أًُٞت ,ؽ٤ش ُْ٣بٛل ك ٢انخصٕٚرة انٗ ًُٗٛؼِ اَُِطبٕ ّب ٙعٜبٕ
٣ؾِٔ ٚأهثؼخ أّقبٓ ُوثٔب ٖٓ ٗج٬ء ٓل٘٣خ أعوا٣ٝ ,ظَِ اُ٘ؼِ ٓظِخ ٖٓ هٔبَُٓ ,زطِ٤خ اٌَُْ,
ٓؾُٔٞخ ػِ ٠أهثؼخ هٞائْ َٓزل٣وح٣ ,ؾِٜٔب أهثؼخ أّقبٓ ؽ٤ش َٔ٣ي ًَ ّقٔ ثوبئْ ٖٓ هٞائْ
أُظِخ٣ٝ ,قوط ٖٓ ًَ هًٖ ٖٓ أهًبٕ أُظِخ ا٧هثؼخ ؽجَ ٓوث ٛٞك ٢هٔخ ًَ هبئْ ٖٓ اُوٞائْ
ا٧هثؼخَٔ٣ ,ي ًَ ّقٔ ثؾجَ ٜٓ٘ب ٝمُي ُٔٚبٕ صجبد أُظِخ٣ٝ ,يفوف ثب ٖٛأُظِخ ىفبهف
ٗجبر٤خ ٓزْبثٌخ ر٘ٞػذ أُٞاٜٗب ٓب ث ٖ٤إ٧لو ٝا٧ثٝ ٘٤ا٧ؽٔو ػِ ٠أه٤ٙخ ىههبءٝ ,هٞاّ رِي
اُيفوكخ ص٬س ٝهٝك ًج٤وح هثبػ٤خ اُجز٬د رؾ ١ٞثلافِٜب ىٞٛه ٓزْبثٌخ ػِ ٠أه٤ٙخ ٍٞكاء اُِ,ٕٞ
أٓب اٛبه أُظِخ ك ٜٞأؽٔو اُِ ٕٞفب ٍِ ٖٓ اُيفوكخٝ ,ثبُزبُ ٢كبٕ ػلك اّ٧قبٓ اُؾبُِِٓ٘ ٖ٤ؼِ
ٖب ثٞاهغ ٍزخ أّقبٓ ٖٓ آ٧بّ ٍ ٝزخ ٖٓ اُقِق ,أٓب اُ٘ؼِ كَٔزطَ٤
ٝأُظِخ ٣جِؾ اص٘ب ػْو ّق ا
اٌَُْ ٓٞٙٞع ػِ ٠هبئَٔٓ ٖ٤ِ٣ٞٛ ٖ٤زل٣وَُ٣ ٖ٣زقلٓبٕ ُؾَٔ اُ٘ؼِ٣ٝ ,ـط ٢اُ٘ؼِ ؿطبء إٔلو
اُِ ٕٞرْـِ ٚىفبهف ٗجبر٤خ رزٔضَ كٝ ٢ه٣لاد ٝأٝهام ٓزْبثٌخ ر٘ٞػذ أُٞاٜٗب ٓب ث ٖ٤ا٧ؽٔو
ٝا٧ىهم٣ٝ ,ؾ ٜ٤ثبُـطبء اٛبه أىهم اُِ ٕٞرْـِ ٚىفبهف ٗجبر٤خ مٛج٤خ أُِ ,ٕٞػِٓ ٠ولٓخ اُ٘ؼِ
كُوُ َٓزط َ٤ما ُ ٕٞكاًٖ رْـِ ٚىفبهف ًزبث٤خ ُوثٔب رٔضَ ٖٗ ٓٞك٤٘٣خ ٓضَ اُجَِٔخ ٝآ٣بد ٖٓ
اُووإٓ اٌُو ْ٣ؽ٤ش ٣ظٜو ك ٢اَُطو أًِ ٍٝ٧خ (اُوؽٖٔ) ٝك ٢اَُطو اُضبُٗ ٢لع اُغُ٬خ (هللا)ٝ ,
ُٙٝؼذ ػٔبٓخ ّب ٙعٜبٕ ػِٓ ٠ولٓخ اُ٘ؼِ ٖٓ ٢ٛٝ ,اُؼٔبئْ اُزً ٢بٕ ٣ورلٜ٣ب ّب ٙعٜبٕ أص٘بء ؽ٤برٚ
ٝمُي ًٔب ٣زٚؼ ك ٢اُؼل٣ل ٖٓ اُزٖب٣ٝوٝ ,اُؼٔبٓخ ٓورلؼخ ٖٓ اُقِق ٣ؾ ٜ٤ثٜب ػول ٖٓ ؽجبد اُِئُئ,
٣ٝزلُ ٠ػِٓ ٠ولٓزٜب ؽجخ ًج٤وح ٖٓ اُِئُئ٣ٝ ,قوط ٖٓ ٓ٘زٖق اُؼٔبٓخ هْ٣خ ٍٞكاء أهوة اُ ٠اٌَُْ
أُضِش٣ ,زلُٛ ٖٓ ٠وكٜب ؽجزبٕ ٖٓ اُِئُئ.
ْ٣ٝبهى ك ٢رْ٤٤غ اُغ٘بىح ػلك ٖٓ اُوبكح  ٝاُغ٘ل ً ٝجبه اُؼِٔبء ٝهعبٍ اُلَ٣ ٖ٣ز٘ل أهثؼخ ٓ٘ ْٜػِ٠
ػٖ ٢هك٤ؼخَٔ٣ٝ ,ي ٓؼظٔ ْٜثٔ٘بك َ٣ثٚ٤بءٝ ,هل ٝىػ ْٜاُل٘بٕ ػِ ٠عٞاٗت اُزٖ٣ٞوح ْٜ٘ٓ ,ص٬صخ
اُ ٠اُ ٖ٤ٔ٤أؽلٚ٣ ْٛوة ٕلهٝ ٙآفو ٣غلق كٓٞػٝ ,ٚاص٘بٕ ك ٢أُ٘زٖق ٣زجبك ٕ٫أٛواف اُؾل٣ش,
ٝص٬صخ اُ ٠اَُ٤به أؽل ْٜ٣ ْٛثٚوة هأٍٝ ٚا٥فو ٣غلق كٓٞػ ٚثٔ٘ل ٌَٚٔ٣ َ٣ثٌِزب ٣لّ٤ٓٝ ,ٚ٣ي اُل٘بٕ
ؼِّوٜب اُغ٘ل كُٗ ٢طو٣ٝ ,ْٜؾق اُزٖ٣ٞوح ٖٓ أػِ٠
ث ٖ٤اُغ٘ل ٝهعبٍ اُل ٖ٣ثزِي اَُٞ٤ف ٝاُلهٝع اُزِ ُ٣ ٢
 ٖٓٝأٍلَ َٓزط٣ َ٤ؾً ٖٓٞٗ ١ٞزبث٤خ ثِـخ كبهٍ٤خ ثق ٜاَُ٘زؼِ٤ن حرخًخٓا-:
انُص انكخاب ٙانؼهٕ٘ :رْ ثنًو اُٖلبد أُٗٞٔ٤خ ًٝبكخ أٗٞاع أُؾجخ أُبك٣خ ٝأُؼ٘٣ٞخ ٝثوواءح آ٣بد
اُووإٓ اٌُوٝ ْ٣مًو ًبكخ اُٖلبد أُ٘جضوخ ٖٓ عٞاٛو اٍ٧واه ا٤ُٜ٩خ ٝأُلؼٔخ ثؾٝ٬ح ًِٔخ اُْٜبكح
ثؼل هواءح آ٣خ "هث٘ب آر٘ب ك ٢اُلٗ٤ب ؽَ٘خ ٝك ٢ا٥فوح ؽَ٘خ ٝه٘ب ػناة اُ٘بهٖٔ".
ٖٓ
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انُص انكخاب ٙانسفه :ٙرْ ٓغ اُْٞم ُ٘ َ٤اَُؼبكح ثؼل ٓوٝه ص٬س ٍبػبد ٖٓ ُِ٤خ ا٫ص٘ ٖ٤ك ٢اَُبكً
ٝاُؼْوّٜ ٖٓ ٖ٣و هعت ك ٢ػبّ اُؾبُخ أُنًٞهح.
أٓب انخصٕٚرة انٛسرٖ كزٔضَ ٓولٓخ ًٓٞت اُغ٘بىحُْ٣ٝ ,بٛل ك٘ٓ ٢زٖق أُْٜل كٙ َ٤قْ ٣زولّ
اُغ٘بىح٣ ,وٞك ٙكّ٤بٍ َٔ٣ي ث٤لٜٔٓ ٙبى( ٢ٛٝ )Mahmazػجبهح ػٖ أكاح ٓيٝكح ثوأً ٓلثت ًبٗذ
رَُزقلّ ُزو ٘٣ٝاُلِ٤خٝ ,فِق اُلّ٤بٍ أؽل ؽبِٓ ٢اُوا٣بد ٣ؾَٔ ها٣خ ٓضِضخ اٌَُْ ٓضجزخ ك ٢هٓؼ ٣زلُ٠
ٖٓ هٔزّ ٚو٣طبٕ ٓزطب٣وإ٣ٝ ,ـط ٢ظٜو اُل َ٤هفذ ػجبهح ػٖ ؿطبء ٖٓ اُِجبك أَُ٤ي أُٖ٘ٞع
ٖٓ اُوطٖ أ ٝاُٖٞف ,رْـِ ٚىفبهف ٗجبر٤خ ٓزٔضِخ ك ٢أٌّبٍ ٝه٣لاد ٝأٝهام ٗجبر٤خ ٓزْبثٌخ رجب٘٣ذ
أُٞاٜٗب ٓب ث ٖ٤ا٧ؽٔو ٝإ٧لو ٝاُيٛو ١ػِ ٠أه٤ٙخ ىههبء ٝأفوٕ ٟلواء٤َ٣ٝ ,و أٓبّ اُل َ٤ك٢
رؼج٤وا
ٓولٓخ أًُٞت أهثؼخ أّقبٓ ْٓبح ٣ؾَٔ ص٬صخ ٓ٘ ْٜص٬س ؽواة ,ثٔ٘٤ب ٚ٣وة ا٥فو هأٍٚ
ا
ػٖ اُؾيٕٝ ,اُ ٠اُقِق ٖٓ اُل َ٤ص٬صخ ٖٓ اُغ٘ٞك َٔ٣ي اص٘بٕ ٜٓ٘ٔب ػٖٞإ هك٤ؼبٕٝ ,كٓ ٢ولٓخ
اُزٖ٣ٞوح اص٘بٕ ٖٓ ع٤بك آ٩جواٞٛه ّب ٙعٜبٕ كٙٝ ٢غ اُؾوًخ أؽلٛب أىهم ثبٛذ (هٓبكٝ )١اُضبٗ٢
أث٣ ,٘٤زلُ ٖٓ ٠ػ٘ن ًِٜٔ٤ب ه٘يػخ ٖٓ ه ِ٣ثٚ٤بء اُِ ٕٞماد ٛوف أؽٔو اُِٝ ,ٕٞص ُ ِجّذ كًَٞ ٢ح
(ؿطبء ظٜو) اؽلاٛب عؼجخ ٍٜبَّٔ٣ٝ ,ي ثيٓبّ اُغٞاك ٖ٣أؽل اَُبٍخ٤َ٣ ,و أٓبّٓ ٚقٔ ٚ٣وة
هأٍٝ ٚاُ ٠عٞاه ٙاص٘بٕ ٖٓ ًجبه هعبٍ اُلُٝخ أؽلٔٛب ٚ٣غ ًق ٣ل ٙاُ ٠٘ٔ٤ػِ٘ٓ ٠طوخ اُغجٜخ
ٝاُؼ ٖ٤٘٤كٓ ٢ؾبُٝخ ٩فلبء كٓٞػ ,ٚأٓب اُضبٗ ٢كَ٤ز٘ل ػِ ٠ػٖب َٔ٣ٝي ث٤ل ٙاُ٘ٓ ٠٘ٔ٤ل ٝ َ٣ث٤ل إٔ
ق اُزٖ٣ٞوح ٖٓ أػِ ٖٓٝ ٠أٍلَ َٓزط٣ َ٤ؾٖٓٞٗ ١ٞ
مُي اُْقٔ  ٞٛاُن٣ ١زولّ أًُٞتُ ٣ٝ ,ؾ ّ
ًزبث٤خ ثِـخ كبهٍ٤خ ثق ٜاَُ٘زؼِ٤ن حرخًخٓا-:
انُص انكخاب ٙانؼهُٕ٘ :زٌ ٕٞاهبٓز ٚاُ ٠عٞاه اُوؽٔخ ا٤ُٜ٩خ ٝرؾذ ظَ هج ٍٞاُلػٞح ُِٔـلوح ا٤ُٜ٩خ
َٓ ٌٖ٤ُٝزوو ٙهٖٞه اُغ٘بٕ ٝاُ ٠عٞاه ا٧هٝاػ أُطٜوح ثوكوخ أٌُِخ ٍ٤لح اَُ٘بء ػبُ٤خ أُوبّ ثٌَ
اؽزواّ ٝأكة.
انُص انكخاب ٙانسفهٝ :ٙرولٓ ًَ ْ٣آصو ٝؽن ا٧ثٞح ٝا٫ؽزواّ ُنُي اُؼظ ْ٤أهاكٝا إٔ ٤ْ٣ؼٞا اُ٘ؼِ
ٕٞة اٞٗ٧اه أُطٜوح ُِوجِخ ك ٢اُوٙٝخ أُ٘ٞهح ثؼل ّوٝم أٌُْ (ِٞٛع اُٖجؼ).
٤َ٣ٝو ًٓٞت اُغ٘بىح ػِ ٠رَ أفٚو ٣جلأ ػ٘ل ٓولٓخ اُزٖ٣ٞوح ٘٣ ٝز ٢ٜػ٘ل أُئفوحٝ ,فِلٓ ٚغٔٞػخ
ٖٓ اّ٧غبه اٌُض٤لخ ٝفِق اّ٧غبه ػلك ٖٓ اُؼٔبئو أُزٕ٬وخ ػِٙ ٠لخ ٜٗو عٔ٘خٝ ,اُز ٢ر٘ٞػذ
أٍبُ٤ت رـط٤زٜب ٓب ث ٖ٤هجبة ثِٖ٤خ ماد ًَٞح ثٚ٤بء ,أ ٝأٍطؼ عِٔ٤ٗٞخ ,أٓ ٝقو٤ٛٝخٕٖ ,أٓب اُغبٗت
اَ٣٧و كٓ ٢ئفوح اُزٖ٣ٞوح كْ٤ـِٙ ٚو٣ؼ ٓٔزبى ٓؾَ ٓ ٞٛٝطبثن رٔب آب ٌَُْ اُٚو٣ؼ ك ٢اُٞاهغ,
ك٤ظٜو اُج٘بء اُن ٌَٙٞ٣ ١هفبّ أُوٓو ا٧ث ٘٤أُٔ٤ئً ,ب رظٜو اُوجخ أُوًي٣خ اُجِٖ٤خ اٌَُْ,
ٝاُوجزبٕ اُٖـ٤وربٕ ,ؽ٤ش ٣ؾ ٜ٤ثبُوجخ اٌُج٤وح أهثغ هجبة ٕـ٤وح ثٞاهغ هجخ ك ًَ ٢هًٖ ٖٓ أهًبٕ
اُٚو٣ؼًٔ ,ب رظٜو أُآمٕ ا٧هثؼخ أُٞعٞكح ك ٢ا٧هًبٕ ا٧هثؼخ َُِبؽخ اُقبهع٤خ أُؾ٤طخ
ثبُٚو٣ؼ ٝ ,رزٌٓ ًَ ٕٞؤمٗخ ٖٓ ثلٕ اٍطٞاٗٝ ٢ص٬س ّواكبد٣ٝ ,ؼِ ٞاُجلٕ عٍٞن رزٞع ٚهجخ
ٓؾُٔٞخ ػِ ٠صٔبٗ٤خ أػٔلحًٔ ,ب ٣ظٜو عيء ٖٓ أُلفَ اُن٣ ١زٞع ٚػول ٓلثتٖٖ٣ٝ ,ؾ ٜ٤ثبُزٖ٣ٞوح
(اُٝ ٠٘ٔ٤اَُ٤و )ٟاٛبه ْ٣ـَ ٓؼظْ أَُبؽخ أُزجو٤خ ٖٓ اُٖلؾز ,ٖ٤رْـِٜب ىفبهف ٗجبر٤خ هٞآٜب
ىٞٛه صٔبٗ٤خ اُجز٬د ٝأفو ٟهثبػ٤خ ,ىههبء اُِ٣ ,ٕٞوث ٜكٔ٤ب ثٜ٘٤ب أٝهام ٗجبر٤خ ٓزْبثٌخ ر٘ٞػذ
أُٞاٜٗب ٓب ث ٖ٤ا٧ؽٔو ٝا٧فٚو ٝا٧ىهمٝ ,أػِ ٠اُٖلؾخ اًُ ٔٗ ٠٘ٔ٤زبث ٢ثِـخ كبهٍ٤خ ثبُٔلاك
ا٧ؽٔو ًؼ٘ٞإ ُِزٖ٣ٞوح روعٔزٌٓ :ٚبٕ ٕٞهح ربثٞد (ٗؼِ) ٕبؽت اُووإ اُضبٗ ٢ؽٚوح ّبٙ
ٚب روعٔز :ٚهٍْ
عٜبٕ ؿبى ١أٗبه هللا ثوٛبٗٝ ,ٚأػِ ٠اُٖلؾخ اَُ٤و ٟػ٘ٞإ ثبُٔلاك ا٧ؽٔو أ ٣ا
هٙٝخ ٌِٓخ اُزبط.
ٗٝغؼ اُل٘بٕ اُ ٠ؽل ًج٤و كٓ ٢طبثوخ اُزٖ٣ٞوح ُ٘ٔ أُقط ,ٛٞكبُغ٘بىح رَ٤و كٙٝ ٢ؼ اُٜ٘بهًٔ ,ب
ٗغؼ اُل٘بٕ ك ٢ؽْل ػلك ًج٤و ٖٓ اّ٧قبٓ ك ٢اُزٖ٣ٞوح ثٔب ٣ز٘بٍت ٓغ ٓٞٙٞػٜب ,ؽ٤ش ّبهى ك٢
اُغ٘بىح ٓؼظْ ٞٛائق أُغزٔغً ٖٓ ,جبه اُوبكح ٝاُ٘ج٬ء ٝهعبٍ اُلٝ ٖ٣ػلك ٖٓ اُغ٘ل  ٝاُقلّٝ ,
٬ُ٣ؽع ك ٢اُزٖ٣ٞوح أٗٞ٣ ٫ ٚعل ّقٔ ٓٔ٤ي ك ٢اُزٖ٣ٞوح ٖٓ أث٘بء اُج٤ذ اُؾبًْ ٤َ٣و َٓ ِ٘لاا ًزلٚ
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اُ ٠اُ٘ؼِٝ ,ارجغ اُل٘بٕ ك ٢اُزٖ٣ٞوح اُ ٠٘ٔ٤رٌ٘٣ٞاب ّج ٚكائو٣اب ٖٓ ٢ٛٝ ,اُزٌ٘٣ٞبد أُٔ٤يح ك٢
رٖب٣ٝو أُقطٛٞبد ك ٢اُؼٖو ا ,ٖٗ٢ٓ٬ٍ٩أٓب ٖٓ ؽ٤ش اُؼ٘بٕو كززٔ٤ي اُوٍ ّٞا٥كٓ٤خ ثبُٞعٙٞ
ماد اُ٘ظوح اُؾبكحٝ ,اٞٗ٧ف اُطِ٣ٞخ أُلثجخٝ ,اُؼ ٕٞ٤اُِٞى٣خٝ ,اُؾٞاعت اُوك٤ؼخ أُوٍٞخ ه ا
ِ,٬٤
ٝاُْٞاهة ماد اٛ٧واف اُوك٤ؼخ اُز ٢رزلُ ٠ػِ ٠عٞاٗت ا٧كٞا ٖٓٝ ,ٖ٘ٙأُ٬ؽع إٔ اُغلٖ اُؼِ١ٞ
ُِؼ ٖ٤كً ٢ض٤و ٖٓ اّ٧قبٓ أؽٔو اُِٝ ,ٕٞمُي ُ ٌ٤كُ َ٤ػِ ٠اُؾيٕٜٗ٧ ,ب ٍٔخ ٓٔ٤يح ُٔؼظْ أٌّبٍ
اّ٧قبٓ ك ٢رٖب٣ٝو أُقط( ٛٞاُن٣ ١ؾ ١ٞاُزٖ٣ٞوح ٓٞٙٞع اُلهاٍخ)ًٔ ,ب ؽب ٍٝاُل٘بٕ اُز٘٣ٞغ
كٍ ٢ؾٖ اُؾٞٚه ُزٔ٤٤يٝ ْٛمُي ػٖ ٛو٣ن اُِؾٝ ٠اُْٞاهة ,كٔ٘ ٞٛ ٖٓ ْٜمُ ٝؾ٤خ ّٝبهةْٜ٘ٓٝ ,
ٚب ٙٝؼ٤بد
ٖٓ  ٞٛؽِ٤ن اُِؾ٤خ ٝاُْبهة ٞٛ ٖٓ ْٜ٘ٓٝ ,مُ ٝؾ٤خ ٝؽِ٤ن اُْبهة ٝ ,ر٘ٞػذ أ ٣ا
رٖ٣ٞوٓ ْٛب ث ٖ٤اُغبٗج٤خ ٝص٬ص٤خ ا٧هثبعًٔ ,ب ّٓ٤ي اُل٘بٕ ث ٖ٤اُؾٞٚه ٖٓ ف ٍ٬أُ٬ثٌ ٝا٧كٝاد,
ؽ٤ش ٣ورلً ١جبه هعبٍ اُل ٖ٣عبٓبد ّٝوا٣ٝ َ٣ٝزٔ٘طو ٕٞثْ ٕ٬٤أ ٝأؽيٓخ٤ٓٝ ,ي ْٛاُل٘بٕ ثٙٞغ
ًّ ٕ٬٤ج٤وح ػِ ٠أًزبك ,ْٜأٓب ًجبه اُوبكح ك٤ورل ٕٝعبٓبد ٝػٔبئْ ّٝوا َ٣ٝثلُٓ ٝ ٕ٬٤ّ ٕٝضجذ ك٢
ٗطوٞ٤ٍ ْٜف أ ٝكهٝعًٔ ,ب رْ رٔ٤٤ي ثؼ٘ اُغ٘ل ثبُؾواة٣ ُْٝ ,زو٤ل اُل٘بٕ ثِٓ ٕٞؾلك كٔ٤ب ٣قٔ
ػب ِٓؾ ٞا
ظب ,كٌبٕ ٜٓ٘ب أُ٬ثٌ اُجٚ٤بء ,اُٖلواء ,اُؾٔواء,
ك٘ٞع كٜ٤ب ر٘ ٞا
ٓ٬ثٌ ٝأهك٣خ اُؾٞٚهّ ,
ا
اُيههبء ,اُجوروبُ٤خٝ ,اُقٚواء ٝؿ٤وٛب ,ثٔ٘٤ب ٤َ٣و اُغٔ٤غ ٓورلٗ ٕٝؼبَٞ٤ُٝ ٫ا ؽلبح ا٧هلأًّ ,ب ػجّو
اُل٘بٕ ػٖ اُؾوًخ ك ٢ػلح ٓٞاٙغ ك ٢اُزٖ٣ٞوح ٜٓ٘ب؛ هكغ ا٣٧ل٧ ١ػِ ٝ ٠هٍْ اُغٞاكإ كٙٝ ٢غ
اَُ٤و ٝ ,هكغ اُل َ٤م٧ ِٚ٣ػِ.٠
ًٔب ٗغؼ اُل٘بٕ ك ٢اُزؼج٤و ػٖ ٓل ٟاُؾيٕ اُن٤ٍ ١طو ػِ ٠اُؾٞٚه ,كٔ٘٣ ٖٓ ْٜجٌ٣ٝ ٢غلق كٓغ
ػ ٚ٤٘٤ثٔ٘ل ٌَٚٔ٣ َ٣ث٤ل ٝاؽلح أًِ ٝزب ٣لٚ٣ ٖٓ ْٜ٘ٓٝ ,ٚ٣غ اؽل٣ ٟل ٚ٣ػِ ٠عجٜزّ ٖٓ ٚلح اُؾيٕ,
ٚ٣ ٖٓ ْٜ٘ٓٝوة ٕلهٝ ,ٙاُجؼ٘ ٣وكغ اؽل٣ ٟل٧ ٚ٣ػِٛ ٠ب آب ثٚوة هأًٍٔ ,ٚب إٔ ثؼّ ْٜٚن
ع٤ج ٚأ ٝأٗ٣ ْٜورل٬ٓ ٕٝثٌ ٓلزٞؽخ ٖٓ آ٧بّ ؽز ٠أٍلَ اُجطٖ ُوثٔب كُ َ٤ػِ ٠اُؾيٕٖٓ ْٜ٘ٓٝ ,
٤َ٣و ؽبٍو اُوأًًٔ ,ب رٔ٤يد اُزٖ٣ٞوح ثبُضواء ك ٢اُٞ٧إ ٝاُيفبهف اُ٘جبر٤خ أُؾٞهح اُز ٢رٔ٨
ٍبؽخ أُظِخ ٝؿطبء اُ٘ؼِ ٝأؿط٤خ ظٜٞه اُغٞاكٝ ٖ٣اُل.َ٤
انخصٕٚرة انثاَٛت (نٕحــت رقى -:)4
يٕضٕع انخصٕٚرة -:ع٘بىح ّب ٙعٜبٕ ك ٢أعوا.
انًخطـــــــــــــــــــــــٕط -:أُجّ ّٞب ٙعٜبٕ.
انخارٚـــــــــــــــــــــــــــخ -:أٝافو اُووٕ ٔٔٛـ .ّ ٔ8 /
يكاٌ انحفــــــــــــظ -:أٌُزجخ اُجو٣طبٗ٤خُ٘ ,لٕ.
انًرخـــــــــــــــــــــــــغَٗ -:قخ ههٔ٤خ ٖٓ اُ٧جٓ ّٞوكٞػخ ػِٞٓ ٠هغ أٌُزجخ اُجو٣طبٗ٤خ.
https://imagesonline.bl.uk/asset/10978
انذراست انٕصفٛت-:
رٞعل رِي اُزٖ٣ٞوح  ٖٔٙأُجّ ّٞب ٙعٜبٕ أُؾلٞظ ثبٌُٔزجخ اُجو٣طبٗ٤خ ثِ٘لُٕٗٝ ,لند اُزٖ٣ٞوح
ثبُزن٤ٛت ٝاُزِ ٖ٣ٞػًِ ٠بَٓ َٓبؽخ اُٞههخُْ٣ٝ ,بٛل ك ٢اُزٖ٣ٞوح ٗؼِ اَُِطبٕ ّب ٙعٜبٕ ٣ؾِٔٚ
أهثؼخ أّقبٓ ثٞاهغ اص٘ ٖٓ ٖ٤آ٧بّ ٝاص٘ ٖٓ ٖ٤اُقِق٣ٝ ,ظَِ اُ٘ؼِ ٓظِخ ٓؾُٔٞخ ػِ ٠أهثؼخ هٞائْ
٣ٝقوط ٖٓ أٛواكٜب أهثؼخ ؽجبٍ ًٔب  ٞٛاُؾبٍ ك ٢اُزٖ٣ٞوح اَُبثوخٝ ,اُ ٠عٞاه ؽِٔخ اُ٘ؼِ ٖٓ
اُقِق ٣وق ّقٖبٕ ٖٓ أُلزوٗ أٜٗٔب ْ٣بهًبٕ ك ٢ؽَٔ أُظِخ اُز ٢رظَِ اُ٘ؼًِٝ ,نُي اُؾبٍ
ثبَُ٘جخ ُِٔولٓخ ؽ٤ش ٣وق ص٬صخ أّقبٓ ٖٓ أُلزوٗ أْٗٓ ْٜبهً ٕٞك ٢ؽَٔ أُظِخ ٝاُ٘ؼِ ,ثٔ٘٤ب
٣وّ ّٞقٔ ثْل أؽل اُؾجبٍ أُوثٛٞخ ك ٢أُظِخ ,ك ٢ؽ ٖ٤رقزل ٢أٛواف اُؾجبٍ اُقبهعخ ٖٓ أهًبٕ
ٗظوا ٌُجو ؽغْ أُظِخ ثبَُ٘جخ ُِزٖ٣ٞوحٝ ,اُ٘ؼِ َٓزطَ اٌَُْ٣ ,ـط ٚ٤كوُ أث ٘٤إُِٞ
أُظِخ
ا
رْـِ ٚىفبهف ٗجبر٤خ هٞآٜب ىٞٛه ٗجبر٤خ ؽٔواء ٣غٔغ ثٜ٘٤ب أٝهام ٗجبر٤خ ٓزْبثٌخ فٚواء اُِ,ٕٞ
ؽٞاف ثٚ٤بء,
ٝكٞم اُـطبء ك ٢أُولٓخ ُٙٝؼذ ٍغبكح َٓزطِ٤خ ىههبء رْـِٜب أٌّبٍ ٓوثؼبد ُٜب
ّ
ٝػِٓ ٠ولٓخ اُ٘ؼِ ُٙٝؼذ ػٔبٓخ آ٩جواٞٛه ّب ٙعٜبٕ ٢ٛٝ ,رْج ٚاُ ٠ؽل ًج٤و اُؼٔبٓخ ك٢
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اُزٖ٣ٞوح اَُبثوخ ,ؿ٤و أٜٗب ٘٣وٖٜب اُِئُئ اُن٣ ١زلُٛ ٖٓ ٠وف اُوْ٣خ أُضجزخ ك ٢اُؼٔبٓخ ,أٓب أُظِخ
ك ٢ٜرْج ٚاُ ٠ؽل ًج٤و أُظِخ ك ٢اُزٖ٣ٞوح اَُبثوخ ٝعبء ا٫فز٬ف ك ٢ىفوكخ ثب ٖٛأُظِخٝ ,اُز٢
رٔضِذ ك ٢ىفبهف ٗجبر٤خ ٓزْبثٌخ رْج ٚا٧هاثَ٤ي ماد أُٞإ ثٚ٤بء ٝؽٔواء ٓ٘لنح ػِ ٠أه٤ٙخ
ىههبءّ ٝ ,
ٝىع اُل٘بٕ ثبه ٢اُؾٞٚه أُْبهً ٖ٤ك ٢اُغ٘بىح ػِ٘ٓ ٠زٖق ٓٝولٓخ اُزٖ٣ٞوح ,كبُ٠
عٞاه اُ٘ؼِ ك٘ٓ ٢زٖق اُزٖ٣ٞوح ٣وق ٍزخ ع٘ٞك ٗبؽ٤خ اُٝ ,ٖ٤ٔ٤ص٬صخ ٖٓ ًجبه اُوبكح ٗبؽ٤خ اَُ٤به
َ٣ز٘ل ًَ ٓ٘ ْٜػِ ٠ػٖب ٌَٜٔ٣ب ثٌِزب ٣ل ,ٚ٣أٓب كٓ ٢ولٓخ اُزٖ٣ٞوح ك٤َ٤و عٞاكإ ٖٓ ع٤بك ّبٙ
عٜ٤بٕ ,أؽلٔٛب ًبٕ ٣وًجّ ٚب ٙعٜبٕ ك ٢رٖب٣ٝو ًض٤وح  ٞٛٝا٧ثِنٝ ,اُضبٗٞٗ ٖٓ ٢ع أٌُ٤ذٍٜٝ ٝ ,
اُغ٤بك ٣وق ص٬صخ أّقبٓ ُوثٔب ٖٓ اَُبٍخ ٝاُ ٠فِل ْٜاص٘بٕ ٖٓ اُوعبٍ ٘٣ظوإ اُ ٠أؽل اَُبٍخ أٝ
اُقلّ ٤ْ٣ ٞٛٝو ث٤ل٧ ٙػِ ٠هثٔب ٣قبٛت ثؼ٘ اُؾٞٚه.
ٝرؼلكد ٙٝؼ٤بد رٖ٣ٞو اّ٧قبٓ ٓب ث ٖ٤عبٗج٤خ ٝص٬ص٤خ ا٧هثبعًٝ ,نُي ٙٝؼ٤خ اُزٖ٣ٞو ٖٓ
اُقِق ُْقٖ ٖ٤أؽلٔٛب ٖٓ اُغ٘ٞك ك ٖ٤ٔ٣ ٢اُزٖ٣ٞوح ٝاُضبًٗ ٖٓ ٢جبه اُوبكح كَ٣ ٢به اُزٖ٣ٞوح,
ٔٛ٬ًٝب ٓطؤٛئ اُوأًٝ ,عٔ٤غ اّ٧قبٓ ك ٢اُزٖ٣ٞوح مّٞ ١ٝاهة ٝؽبُو ٢اُِؾ ٠كٔ٤ب ػلا
ّقٖٜٔ٘ٓ ٌَُ ٖ٤ب ّبهة ُٝؾ٤خ ,أؽلٔٛب ٣ز ٍٜٞاُغ٘ل اُٞاهل ٖ٤ك٘ٓ ٢زٖق اُزٖ٣ٞوحٝ ,اُضبٗ ٢ك٢
ٓولٓخ اُزٖ٣ٞوح ٗبؽ٤خ اُ ,ٖ٤ٔ٤أٓب ػٖ أُ٬ثٌ كزٔضِذ ك ٢عبٓبد ّٝواٝ َ٣ٝػٔبئْٗٝ ,اطن ٖٓ
اُؤبُٝ ,رٔ٤ي اُغ٘ل ك٘ٓ ٢زٖق اُزٖ٣ٞوح ثبُلهٝع ٝاُق٘بعو أُؼِوخ كُٗ ٢طوٝ ,ْٜعٔ٤ؼ٣ ْٜزؼٕٔٔٞ
ثؼٔبئْ ماد أٌّبٍ ٝأُٞإ ٓقزِلخ ,كٔ٤ب ػلا اص٘بٕ ٖٓ اَُبٍخ كٓ ٢ولٓخ اُزٖ٣ٞوح كٜٔب ؽبٍوا اُوأٍ,ٖ٤
ق اُزٖ٣ٞوح ٖٓ أػِ ٖٓٝ ٠أٍلَ َٓزط٣ ٕ٬٤ؾز٣ٞبٕ ػًِ ٖٓٞٗ ٠زبث٤خ ثبُٔلاك اٍٞ٧ك ثِـخ
ُ ٣ٝؾ ّ
كبهٍ٤خ ٝثق ٜاَُ٘زؼِ٤ن ,روعٔزٜب:
انُص انؼهٕ٘ :رْ اٗ٫زٜبء ثؼل ػْو ٖ٣ػبّ ٖٓ اُؼَٔ أُزٞإَ ٖٓ اُٖجبػ اُ ٠اُِ َ٤ثزٌِلخ ٓبئخ
ٝفَٔ ٖ٤أُق هٝث٤خ ٖٓ ًبكخ (أُٞاؽ )ٚاُجٚ٤بء٣( .وٖل ٙو٣ؼ ربط ٓؾَ).
انُص انسفهٓ :ٙغ ثيٝؽ أٞٙ ٍٝء ٖٓ اُٜ٘به ٌُ٣ ٢زْ ْٓبٛلح (اُغ٘بىح) ٖٓ أعَ اُلػبء ثَ٘٤
اُلوك.ًٝ
٣ٝؾ ٜ٤ثبُزٖ٣ٞوح اٛبه ٖٓ ٝؽلح ىفوك٤خ ٗجبر٤خ ٌٓوهح رزٔضَ ك ٢أٌّبٍ ثقبه٣بد ٝ ٝه٣لاد هثبػ٤خ
اُجز٬د ماد ُ ٕٞأىهم٣ٝ ,لَٖ ث ٖ٤رِي اُٞؽلاد اُيفوك٤خ أٌُوهح أٌّبٍ ٝه٣لاد ٝأٝهام ٗجبر٤خ
ٕلواء آُِ ٕٞزْبثٌخ.
ٗٝظوا  ٕ٧اُزٖ٣ٞوح ٓ٘لنح ػِٕ ٠لؾخ ٝاؽلح  ٌ٤ُٝػِٕ ٠لؾزٓ ٖ٤زوبثِزً ٖ٤بُزٖ٣ٞوح اَُبثوخ ,كبٕ
ا
اُزلبٕ َ٤ثٜب أهَ ٖٓ اَُبثوخ ,ؽ٤ش اًزل ٠اُل٘بٕ ثٞعٞك ػلك ٖٓ اُغ٘ل كو ٜك ٕٝؽٞٚه ًجبه هعبٍ
اُلُٝخ ٝهعبٍ اُلٝ ٖ٣اُؼِٔبءٞ٣ ُْ ٝ ,عل مُي اُل َ٤اُنً ١بٕ ٣زولّ اُغ٘بىحًٔ ,ب اًزل ٠اُل٘بٕ ك ٢رِي
اُزٖ٣ٞوح ثقِل٤خ ٛج٤ؼ٤خ ٖٓ أّغبه فٚواء كو ٜكٝ ٕٝعٞك ٌّ٧بٍ اُؼٔبئوٛ ,نا ثبٙ٩بكخ اُ٠
افز٬ف أُٞإ اُغ٤بك كٔ٤ب ث ٖ٤اُزٖ٣ٞورٝ ٖ٤عٔ٤ؼٜب ٖٓ اُغ٤بك اُزً ٢بٕ ٣وًجٜب آ٩جواٞٛه ّب ٙعٜبٕ
ك ٢ؽ٤برًٔ ,ٚب افزِلذ ٓٓ٬ؼ اُزؼج٤و ػٖ اُؾيٕ ك ٢رِي اُزٖ٣ٞوح ػٖ ٍبثوزٜب ,ؽ٤ش اًزل ٠اُل٘بٕ ٘ٛب
ثٞهٞف ثؼ٘ اُغ٘ل ٝهلخ ا٫ؽزواّ ٝاُزجغٝ َ٤مُي ثٙٞغ اُ٤ل آُٞٔٚٓ ٠٘ٔ٤خ ػِ ٠اُٖله ٙٝ ٝغ
ا٧فو ٟك ٢اُؾياّ ؽ ٍٞاُقٖوٛ ٝ ,ؤٛؤح اُوأًًٔٝ ,ب  ٞٛاُؾبٍ ك ٢اُزٖ٣ٞوح اَُبثوخ كِْ ٞ٣عل ُٕٞ
ٝاؽل كٔ٤ب ٣قٔ ٓ٬ثٌ اُؾٞٚه ؽ٤ش ر٘ٞػذ أُٞإ أهك٣زٓ ْٜب ث ٖ٤اُجوروبُٝ ٢ا٧فٚو اُجبٛذ
ٝإ٧لو ثلهعزٝ ٚ٤ا٧ىهم ثلهعز.ٚ٤
انخصٕٚرة انثانثت (نٕحــت رقى -:)5
يٕضٕع انخصٕٚرةً -:ج٤و اُقٖ٣ )Khaujo khan( ٢وٞك ع٘بىح ّب ٙعٜبٕ ا
ُ.٬٤
انًخطــــــــــــــــــــــــٕط ٖٔٙ -:أهّ٤ق هاعَزبٕ ,ثــــ ثٌ٤بٗ٤و ,هاعَزبٕ ,اُٜ٘ل.
انخارٚــــــــــــــــــــــــــــــخ -:أٝائَ اُووٕ ٖٔ.ّٔ7/ٙ
ػوٙذ ٓ ٖٔٙؼوٗ اٝهاٗـگ ى٣ت ًٔب كٍ ٢غ٬د أُـ ,ٍٞثٔزؾق
يكاٌ انحفـــــــــــــــظُ -:
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ّ٤لبعُِ ٢زبه٣ـ اُٜ٘لٓ ,١بهً  ,ّٕٓٓ8ث٣٫ٞخ ) (Maharashtraاُٜ٘ل٣خ.
انًرخــــــــــــــــــــــــــــغ-:
http://preamblequestioned.blogspot.com/2007/07/aurangzeb-as-he-was-according-tomughal.html

انذراست انٕصفٛت
ُْ٣بٛل ك ٢اُزٖ٣ٞوح أهثؼخ ٖٓ اٌُٜبه(٣ )Muslim Kaharؾِٔٗ ٕٞؼِ آ٩جواٞٛه ّب ٙعٜبٕٞٛٝ ,
ٗؼِ َٓزط َ٤اٌَُْ ٖٓ٘ٞع ٖٓ (فْت اُٖ٘لٍ) ُٚ ٌ٤ُ ,هٞائْ أ ٝػٞاهٗ ُٚ ٌ٤ُٝ ,ؿطبء ٖٓ
أػِٞٙٞٓ ,٠ع ثلافِ ٚعضٔبٕ ّب ٙعٜبٕ ٌْٓٞف اُٞعٓ ,ٚـٔ٘ اُؼ ,ٖ٤٘٤م ٝرغبػ٤لُ ُٚ ,ؾ٤خ ّٝبهة
ّٝؼو هأً ث ٘٤اُُِ ٝ ,ٕٞ
ؿط ٢اُغضٔبٕ ثـطبء ٖٓ هٔبُ أفٚو اُِ ٕٞرْـِ ٚثؼ٘ اُيفبهف اُ٘جبر٤خ
أُِٗٞخ.
أٓب ػٖ اٌُٜبه ,كٔضَ اُل٘بٕ ٝع ْٜٛٞكٙٝ ٢ؼ٤بد عبٗج٤خ ٝأعَبٓ ْٜكٙٝ ٢ؼ٤خ ص٬ص٤خ ا٧هثبع,
ٝعٔ٤ؼ ْٜؽبُو ٢اُِؾ٣ ,٠ورلٍ ٕٝوا َ٣ٝهٖ٤وح رَٖ ؽز ٠اُوًجخ ٓوثٛٞخ ػ٘ل اُ ٍٜٞثُ٘طن ٖٓ
هٔبُ ,ثٔ٘٤ب أعَبٓ ٖٓ ْٜأػِ ٠ػبه٣خٚ٣ٝ ,غ ًَ ّٓ٘ ْٜبٍ ػًِ ٠زل ٚ٤أ ٝمهاػ٣ٝ ,ٚ٤زؼٔٔ ٕٞثؼٔبئْ
ٓط٣ٞخ ثبؽٌبّ٣ٝ ,زؾِ ْٜ٘ٓ ًَ ٠ثؾِ ٢ؽ ٍٞاُوهجخ ٝاُؼٚل ٝأُؼٖٔٝ ٖ٤اُولٓ ْٛٝ ,ٖ٤ؽلبح ا٧هلاّ,
َ٣ز٘ل ًَ ٓ٘ ْٜػِ ٠ػٖب ماد هأً ٓ٘ؾ٘٤خ ثٌَْ أكوٕٞ ,٢ه ْٛاُل٘بٕ كٙٝ ٢غ اَُ٤و ثؾ٤ش ٔ٣ل ًَ
ٓ٘ ْٜهلٓ ٚاَُ٤وٓ٨ُ ٟبّ ثٔ٘٤ب ٣وكغ ًؼت هلٓ ٚاَُ٤و ٟػٓ٬خ ػِ ٠اٍزٔواه اَُ٤و٤َ٣ٝ ,و أٓبْٜٓ
ًج٤و اُقُٖ ,٢ه ٍِْ ٝع ٜٚكٙٝ ٢ؼ٤خ عبٗج٤خ ٝعَٔ ٚكٙٝ ٢ؼ٤خ ص٬ص٤خ ا٧هثبع ,ؽِ٤ن اُِؾ٤خ
ٝاُْبهة٣ ,ورل ١عبٓخ فٚواء ثبٛزخّٝ ,وٝاٍ أث ٝ ,٘٤ػٔبٓخ فٚواء ٣قوط ٖٓ ٓولٓزٜب ؽِ٤خ
ؽٔواء٘٣ٝ ,زؼَ ؽنا اء ٓلثجاب ,ثُ٘ ٢اُِٚ٣ٝ ,ٕٞغ ػًِ ٠زلّ ٚ٤بٍ أؽٔو اُِ٣ ٕٞزلُ ٠ؽز ٠اُوًجز.ٖ٤
ٝاُ ٠اُقِق ٣وق ؽبهً َٔ٣ي ث٤ل ٙؽوثخ ٙٝؼٜب أٓبّ ىٝعزب ّب ٙعٜ٤بٕ (أًجو آثبك ١ث٤غٝ ,ّٞكزؾجٞه
ث٤غ٘ٔ٤ُ )ّٞؼٜٔب ٖٓ اُقوٝط ,ؽ٤ش روق ًِزب اُيٝعز ٖ٤ػ٘ل أُلفَ رجٌ٤بٕ ,رورلٜٔ٘ٓ ًَ ١ب عبٓخ
ِ٣ٞٛخ رَٖ ؽز ٠أٍلَ ٓ٘زٖق اَُبه ٝ ,ٖ٤كٝثزخ رـط ٢اُغيء اُقِل ٖٓ ٢اُوأً ٝرَ٘لٍ ػِ ٠اُظٜو,
ٝرزؾِٜٔ٘ٓ ًَ ٠ب ثٔغٔٞػخ ٖٓ ُؽِ ٢ا٧مٕ ٝاُٖله ٝاُ٤ل ,ٖ٣أٓب عٜبٕ آها اث٘خ ّب ٙعٜبٕ كزوق أػِ٠
ثوط ٕٓ٬ن ُِٔلفَ ٝاُ ٠عٞاهٛب فبكٓزٜبٝ ,رَٔي عٜبٕ آها ثٔ٘لً َ٣ج٤و أىهم اُِ ٕٞرغلق ث ٚكٓغ
ػٜ٤٘٤ب ٝ ,رَز٘ل ث٤لٛب اُ ٠٘ٔ٤ػِ ٠أؽل أػٔلح اُغٍٞن اُؾبِٓخ ُِوجخ أػِ ٠هٔخ اُجوط٣ٝ ,زٞىع ػلك ٖٓ
اُؾواً ٝاُغ٘ل ػِ ٠أٍٞاه ٝثٞاثبد اُوٖو ,ؽ٤ش ٣وق اص٘بٕ ٖٓ اُغ٘ل اَُ٣ ٠به اُزٖ٣ٞوح أٓبّ اؽلٟ
اُجٞاثبد اُوئ٤َ٤خ ُِؾٖٖ ,ثٔ٘٤ب ٣وق ؽبهً مُ ٝؾ٤خ ثٚ٤بء أػٍِ ٠طؼ اُؾٖٖ ٗبؽ٤خ اُ,ٖ٤ٔ٤
ٝثبُووة ٓ٘ ٚؽبهً آفو كٞم أؽل أثواط اُؾٖٖ٣ٝ ,ورل ١اُغ٘ل أ ٝؽواً اُوٖو عبٓبد هٖ٤وح
ٍٝوا٘ٔ٣ٝ ,َ٣ٝطن ًَ ٓ٘ ْٜؽ ٍٞاُ ٍٜٞثْبٍ ًج٤و ٣ؼِن ث٤ٍ ٚل٣ٝ ,ٚورل ١اُؾواً أٓبّ اُجٞاثبد
هَِ٘ٞاد ٓلثجخ ,أٓب اُؾبهٍبٕ أػِ ٠اُؾٖٖ ك٤ورلٜٔ٘ٓ ًَ ١ب ػٔبٓخ ماد ٓئفوح ٓورلؼخ٣ٝ ,ظٜو ك٢
اُقِل٤خ ربط ٓؾَ ٍٜٝ ,ظِٔخ ٣ظٜو ثٜب ٚ٣ ٍ٬ٛئ أَُبءٓ ٞٛٝ ,وبهة اُ ٠ؽل ًج٤و ٌَُْ اُ ٍ٬ٜك٢
أٝافو اُْٜٞه اُؤو٣خ ؽ٤ش رٞكّ ٢ب ٙعٜبٕ كِ٤ُ ٢خ اَُبكً ٝاُؼْوّٜ ٖٓ ٖ٣و هعت.

انًبحث انثانث :انذراست انخحهٛهٛت
يراسى حشٛٛغ خُازة انسهطاٌ شاِ خٓاٌ ف ٙضٕء انًصادر انخارٚخٛت ٔانخصأٚر انُٓذٚت-:
ٍٞف ٗزؼوٗ ك ٢اُلهاٍخ اُزؾِ٤ِ٤خ ُٔواٍْ رْ٤٤غ ع٘بىح ّب ٙعٜبٕ كٞٙ ٢ء ثؼ٘ أُٖبكه
ٝاٌُزبثبد اُزبه٣ق٤خ ًٝنُي رٖب٣ٝو ٓقط ٛٞػٔ َِ ٕبُؼ  ٝأُجّ ّٞب ٙعٜبٕ (ُٞؽبد ٔ – ٗ) ٓغ
اٍ٫زْٜبك ث٘ٔبمط ٖٓ رٖب٣ٝو أفو ٟرٔضَ ٓٞٙٞػبد ع٘بئي٣خ ٖٓ اُٜ٘ل ك ٢اُؼٖو اٝ ,٢ٓ٬ٍ٫مُي
ُزٌزَٔ اُلٌوح ؽٛ ٍٞو٣وخ رْ٤٤غ ع٘بىح ّب ٙعٜبٕ فبٕخ ٝاُطجوخ اُؾبًٔخ ػبٓخ٣ ٝ ,ورج ٜثٔواٍْ
رْ٤٤غ اُغ٘بىح ٓوؽِخ ا٫ؽزٚبه ٝأ٤ٔٛزٜب ثبَُ٘جخ ُِؾٌبّ ٝمُي ُزوى ٤ٕٝز ْٜك٣ ٖٔ٤ز ٠ُٞػوُ اُج٬ك,
ٜ٤ِ٣ب ٓوؽِخ رغ٤ٜي اُغضٔبٕ ٝاُز ٢رؼ٘ ٢رـَٝ ِٚ٤رٌلُ ,ٚ٘٤زجلأ ثؼلٛب أُواٍْ اُؤٍ٤خ اُغ٘بىح ,أٓب ػٖ
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ٕ٬ح اُغ٘بىح كٌبٗذ أؽ٤بٗاب رزْ هجَ اَُ٤و ثبُغضٔبٕٝ ,أؽ٤بٗاب رزْ ك ٢أُوبثوٍٞٝ ,ف ٗز٘ب ٍٝمُي
ثبُزلٖ َ٤رطج٤واب ػِ ٠ع٘بىح ّب ٙعٜبٕ ك ٢اُؼ٘بٕو اُزبُ٤خ-:
يٍ االحخضار حخٗ حدٓٛس اندثًاٌ ٔصالة اندُازة-:
ٖٙ
ا٫ؽزٚبه  ٞٛاُ٘يع ا٧ف٤و ُ ٝؾظخ فوٝط اُوٝػٝ ,اؽزُٚو أُو ٘٣اما ٗيٍ ث ٚأُٞد ٝ ,ثبُطجغ
ِ
 ٌٕٞ٣اُؾٞٚه ؽ ٍٞاُ ُٔؾزٚو ٖٓ أٓٝ ِٚٛؾجٝ ,ٚ٤اما ًبٕ ؽبً أب ك٤زٞاعل ًجبه اُوبكح ٝهعبٍ اُلٖ٣
ٝا٧ث٘بء ٝا٧ؽلبك٣ ٝ ,ورج ٜثب٫ؽزٚبه روى اُ٤ٕٞخ  ٖٓ ٢ٛ ٝاٞٓ٧ه أُْوٝػخ ك ٢اُْو٣ؼخ
ا٤ٓ٬ٍ٫خ ٝ ,رؼ٘ ٢اُؼٜل ٝاُزٖوف كٔ٤ب ٣زوً ٚأُ٤ذ آُ ٠ب ثؼل أُٞدٝ ,ٖ8ك ٢اُـبُت اهرجطذ ٕٝب٣ب
ا٧ثبٛوح ٝاُؾٌبّ ثٖٔ ٣قِل ْٜػِ ٠اُؼوُ ٝهواءح ثؼ٘ ٖٓ آ ١اُووإٓ اٌُوًٝ ,ْ٣نُي ٓواٍْ رْ٤٤غ
اُغ٘بىح ٝؿ٤وٛب ٖٓ اٞٓ٧ه أُزؼِوخ ثبُزوًبدًٔ ٝ ,ب مًُو ٍبثواب كبٕ ّب ٙعٜبٕ ًبٕ ٓؾب ٛثؤهوة
ا٧هوث ٖ٤اُ ْٛٝ ٚ٤اث٘ز ٚعٜبٕ آها ٝىٝعز ٚ٤أًجو آثبكٓ ١ؾَ  ٝكزؾجٞه ٓؾَ ٝاَُ٤ل دمحم ه٘ٞع,٢
ٝأ ٠ٕٝثبٛ٫زٔبّ ثبث٘زًٔ ,ٚب أٓو ْٛثوواءح ثؼ٘ آ٣بد اُووإٓ اٌُوٝ ,ْ٣ػجّو اُل٘بٕ اُٜ٘ل١
( )Abanindranath Tagoreػٖ رِي اُلزوح ثِٞؽخ ى٣ز٤خ ٗلّنٛب ػبّ ٕٖٓٔٓ ,ّٔ7ٕٓ/ٙؾلٞظخ
ثٔزؾق ُٖٗت كٌزٞه٣ب اُزنًبه ١ثٔلٗ٤خ ًٌُٞبرب ثبُٜ٘ل (ُٞؽخ ههْ ٝ )ٙاُز ٢رٔضَ ّب ٙعٜبٕ ػِ ٠كواُ
أُٞد ٣وٗ ٞثجٖوٕٞ ٙة ٙو٣ؼ ٓٔزبى ٓؾَ ػِٙ ٠لخ ٜٗو عٔ٘خٝ ,هل ثلا ػِ ٚ٤ػٓ٬بد اُٖٛٞ
اُْل٣ل ,ثٔ٘٤ب رغٌِ اُ ٠عٞاه ٙاث٘ز ٚأُقِٖخ عٜبٕ آها ك ٢ؽيٕ ٝثٌبء ّل٣ل ,ٖ٣رَ٘ل هأٍٜب ػِ٣ ٠لٛب
ا
ٓ٘ل ٬٣رغلق ثٜب كٓؼٜب.ٖ7
اُ ,٠٘ٔ٤ثٔ٘٤ب رَٔي ثبَُ٤وٟ
ّ ٌٖ٣ ُْٝب ٙعٜبٕ كو ٖٓ ٜؽٌبّ اُلُٝخ أُـ٤ُٞخ  ٞٛاُن ١روى ٤ٕٝز ,ٚكؾ ٖ٤اّزل أُوٗ
ثبٓ٩جواٞٛه ثبثو ػٜل ثبُؾٌْ اُ ٠اث٘ٔٛ ٚبٝ ٕٞ٣إٔٝب ٙثبٛ٫زٔبّ ثوعبٍ كُٝزٝ ٚثؤ َٛث٤زٝ ٚافٞرٝ ٚإٔ
ثبُؾِْ ٝاُؾيّ ك ٢ؽٌٔٝ ,ٖ7ٚأص٘بء اؽزٚبه آ٩جواٞٛه أًجو ُْ َُٔ٣ؼ ٍ ٟٞثؾٞٚه ػلك هَِ٤
٣زؾِِ ٠
ُ
ّ
ٖٓ أُقِٖ ٖ٤ثغٞاهٝ ,ٙاُنً ٖ٣بٗٞا كائ أب ٓب ُ٣نًو ٚٗٝثَ٤وح اُ٘ج ٢دمحم ملسو هيلع هللا ىلصٝ ,مًو أٗ ٚؽب ٍٝػلح ٓواد
اُ٘طن ثبُْٜبكح  ُْ ٌُٖٝرٌٖ ٝاٙؾخ ثبَُ٘جخ ُِؾٞٚهًٓٗٔ ,ب ىاه ٙك ٢اؽزٚبه ٙاث٘ ٚا٤ٓ٧و ٍبُْ
كؤّبه آ٩جواٞٛه أُؾزٚو ثزوِ٤ل اث٘ ٚػٔبٓز٤ٍٝ ٚق ٔٛب ٝ ,ٕٗٔٞ٣ؽ ٖ٤اّزل أُوٗ ثبٓ٩جواٞٛه
اٝهاٗـگ ى٣ت (ػبٌُٔ٤و) أ ٠ٕٝهعبُ ٚإٔ ٣وٞٔ٤ا ُ ٚع٘بىح ثَ٤طخَ٣ٝ ,وػٞا ثلك٘ ٚك ٢أهوة ٓوبثو
َُِِٔٔ٣ ٫ٝ ,ٖ٤ي٣لٝا ك ٢صٖٔ ًل٘ ٚػٖ فٌٔ هٝث٤بدٝ ,إٔ ٣زٖلهٞا ػِ ٠اُلوواء ثض٬صٔبئخ ٖٓ
اُوٝث٤بدٕٗ ٖٓٝ ,مُي ٣زٚؼ إٔ اُؾبًْ أص٘بء اؽزٚبهً ٙبٕ ُ٣ؾب ٛثؤهوة ا٧هوثًٔ ,ٖ٤ب ًبٕ ٣ؼٜل
ثبُؾٌْ اُ٣ ٖٓ ٠قزبه ٖٓ ٙأث٘بئ ,ٚربه اًب ٤ٕٝز ٚاُز ٢رزٓ ٖٔٚواٍْ رْ٤٤غ ع٘بىرًٔ ,ٚب ًبٕ اُؾٞٚه
٣ووإ ٕٝآ٣بد ٖٓ اُووإٓ ٓغ رنً٤و اُؾبًْ ث٘طن اُْٜبكرٝ ,ٖ٤ثؼل فوٝط اُوٝػ رجلأ ػِٔ٤خ رغ٤ٜي
اُغضٔبٕ كؾٔ٘٤ب رٞكّ ٢ب ٙعٜبٕ هبّ اَُ٤ل دمحم ه٘ٞع ٢ثبَُٔبػلح ك ٢رغ٤ٜي عضٔبٕ ّب ٙعٜبٕ ,ؽ٤ش ٗوِٚ
ًَِ ٝ ٚلّ٘ ٚكً ٢لٖ ثَ ٜ٤صْ ٙٝؼ ٚكٗ ٢ؼِ ٖٓ
ٖٓ ؿوكز ٚثٔؾجَ ٚاُ ٠اؽلٕ ٟب٫د اُوٖو ,صْ ؿ ّ
فْت اُٖ٘لٍَُٖٗ٣ٝ ,زلٍ ٖٓ ٓ٘غ اٝهاٗـگ ى٣ت أُـب٫ح كً ٢لٖ ٝاُلّ ٙب ٙعٜبًٕٝ ,نُي ٤ٕٝزٚ
ثؼلّ أُـب٫ح كً ٢لّ٘ ٞٛ ٚقٖ٤اب ٝأ٣ ٫زؼل ٟصٔ٘ ٚفٌٔ هٝث٤بد ,إٔ أًلبٕ اُؾٌبّ ًبٗذ رُٖ٘غ ٖٓ
أعٞك أٗٞاع ا٧هْٔخ ٛنا ثبٙ٩بكخ اُ ٠أُـب٫ح كٞٗ ٢ع اُ٘ؼِ ٝاُلُوُ اُز ٢رـطٝ ,ٗٗٚ٤ثؼل مُي ًٔٝب
مًُو ٍبثواب كول رٔذ ٕ٬ح اُغ٘بىح ػِّ ٠ب ٙعٜبٕ صْ كُكٖ كٙ ٢و٣ؼ ٓٔزبى ٓؾَ٘ٗ.
يراسى انسٛر باندُازة ف ٙضٕء انًصادر ٔانخصأٚر-:
هجَ اُؾل٣ش ػٖ ٓواٍْ رْ٤٤غ ع٘بىح ّب ٙعٜبٕ كٞٙ ٢ء ػلك ٖٓ أُٖبكه ٝاُزٖب٣ٝو٘٣ ,جـ ٢مًِو
اّ٩بهاد اُٞاهكح ك ٢ثؼ٘ ٖٓ أُٖبكه ًٝزبثبد أُئهف ٖ٤ؽ ٍٞع٘بئي ثؼ٘ ٖٓ أثبٛوح أُـٍٞ
ٝاُطجوخ اُؾبًٔخ ك ٢اُٜ٘ل ,كول مًُو أٗ ٚثؼل ٝكبح ٔٛب ٕٞ٣أُهٔ٤ذ ّؼبئو اُؾيٕٝ ،ثؼلٛب ثبكه (ث٤وّ فبٕ)
ٕل٣ن ٔٛب ٕٞ٣اُؾٔ ْ٤اُ ٠أُ٘بكاح ة(ع ٍ٬اُل ٖ٣أًجو) ٍِطبٗاب ػِ ٠اُٜ٘لًٔ ,ٗٙب كُكٖ آ٩جواٞٛه
ع ٍ٬اُل ٖ٣أًجو ك ٢أثٜخ ػظٔ٤خًٔ ,ٗ8ب ٝهك ك ٢عٜبٌٗ٤و ٗبٓ ٚكٔ٤ب ٣قٔ ع٘بىح عٜبٌٗ٤و إٔ عٔ٤غ
اُ٘بً ؽٚوٝا اٍ٫زؼلاكاد ٝأُهٍَ عضٔبٕ عُ٬خ أُِي (عٜبٌٗ٤و) اُٞٛ٫ ٠ه ٓغ ٓوٖٞك فبٕ
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ٝآفوٝ ٖ٣رْ كك٘ ّٞ٣ ٚاُغٔؼخ ك ٢ؽل٣وخ ًبٗذ ٗٞهعٜبٕ ث٤غ ّٞهل ّ٤لرٜب ػِ ٠اُغبٗت ا٥فو ٖٓ
اُٜ٘و ,ٗ7أٓب ف اٝهاٗـگ ى٣ت أهٔ٤ذ ُ ٚع٘بىح ثَ٤طخ ؽَت ٤ٕٝز.ٗ7ٚ
ًٔب أٓلٗب ٓقط ٛٞعٜبٌٗ٤و ٗبٓ ٚثْ٢ء ٖٓ اُزلٖ َ٤ػٖ ثؼ٘ ٓواٍْ ع٘بئي اُطجوخ اُؾبًٔخ ,ؽ٤ش
٣نًو أٗ ٚػ٘ل ٝكبح ٓوٌٓ ْ٣بٗ(٢ؽٔ٤لح ثبٗ ٞث٤گْ)(ٝ )Hamida Banuاُلح أًجو ,اَٗؾت أًجو اُ٠
اُؼيُخ اُؾي٘٣خ ًٝبٕ مُي ػْ٤خ ا٫صّٜ٘ ٖٓ ٕٓ ٖ٤و هث٤غ ا ٕٙٔٓٔ ٍٝ٧أُٞاكنٕ7
أؿَطٌٖٓٝ ,ّٔٙؽٜ٘٤ب(أ ُُو ٢اُؼبُْ ك ٢اُ٘ؾ٤ت ٝاُؾلاك)ٝ ,اٗ ْٚاُ ٚ٤ػلح آ٫ف ٖٓ اّ٧قبٓ
(آ٧واء – اُٚجب – ٛاُوبكح – اُٚؼلبء)ًٔ ,ب اهرل ٟآ٩جواٞٛه أًجو صٞة اُؾلاك ,صْ أفن ٗؼْٜب ػِ٠
ًزل ٠ْٓٝ ٚػلح فطٞاد ,ثؼل مُي أفنٛب آ٧واء ثبُز٘بٝة ٝؽِٔٛٞب اُ ٠كُ ,٢ٜصْ ػبك اُ ٠هٖوٙ
ٝػ٘٤ب ٙرنهكبٕ ثبُلٓٞعٝ ,ك ٢اُ ّٞ٤اُزبُ ٢فِغ ٓ٬ثٌ اُؾلاك ٝأٓو عٔ٤غ ؽبّ٤ز ٚثقِؼٜب٘ٓٝ ,ؼ ًَ
ٝاؽل ٓ٘ ْٜهكاء ّوف ٝكواب ٌُٔبٗز ,ٚصْ  َٕٝعضٔبٜٗب اُ ٠كُ ٢ٜك ٢فٌٔ ػْوح ٍبػخ ٝكُكٖ كٓ ٢وجوح
ٔٛبُٔٝ ,ٕٞ٣ب ػِْ عٜبٌٗ٤و ثنُي ,أٓو ثوكغ ها٣بر ٚا٤ٓ٧و٣خ ُِنٛبة ٩ؽ٤بء مًوٝ ٟاُل ٙك ٢اُؼبٕٔخ
ا
أٓٞاٛ ٫بئِخ ػِ ٠هٝػ ٕبؽجخ اُغُ٬خ٤ًٔٝ ,خ ٖٓ
أًجو أثبك ُ٤ؼي ٚ٣ك ٢ؽيًٗٝ ,ٚبٕ أًجو هل أفوط
أُ٧بً ٝأهثؼخ أك٤بًٍٓ٘ٔ ,ب هبّ آ٩جواٞٛه أًجو ثؾِن ّؼوُٝ ٙؾ٤زّٝ ٚبهث ٖٓ ٢ٛٝ ٚاُزوبُ٤ل
اُٜ٘ل٤ًٝخ ك ٢اُؾيٕ ٝأُؤرْٔ٘.
أٓب ػٖ خُازة شاِ خٓاٌ كَجن اُؾل٣ش ػٜ٘ب ثبُزلًٖٔ ,َ٤ب مًو ( (Williamثؼ٘ ٖٓ ٓواٍْ
اُغ٘بئي اُزً ٢بٗذ رُوبّ ُٓ٨واء أ ٝا٧ثبٛوح ٝاُز ُْ ٢رؾلس ُْب ٙعٜبٕ ,كنًو إٔ عٜبٕ آها رّٔ٘ذ إٔ ٣زْ
ٗوَ اُغضٔبٕ ثؼل ّوٝم أٌُْ كٕ ٢جبػ اُ ّٞ٤اُزبُ ٢ثؤثٜخ ًج٤وح ٝاؽزلبٍ ػظ ْ٤اُ ٠ربط ٓؾَ ,ؽواب؛
ًبٕ ٖٓ اُ٬ئن ٝؽز ٠ثَجت أُزٞك ٠إٔ ٣ؾَٔ اُ٘ج٬ء ٝهعبٍ اُؾبّ٤خ ٗؼْ ٚػِ ٠أًزبك ٖٓ ْٜاُوٖو
ًج٤واٝ ,اُ٘ج٬ء
اُ ٠اُٚو٣ؼ ثٌَ رٌوٝ ْ٣رٞه٤و ٝثٜن ٙاُقلٓخ اَُبٓ٤خ ًبٗٞا ٌٍَ٤جّ ٕٞوكاب
ا
ٝأُٞا ٖٓ ٕٞ٘ٛعٔ٤غ ٛجوبد أُغزٔغ ك ٢أًجو أثبك ٝثبه ٢اُج٬ك ٝاُؼِٔبء ٝهعبٍ اُلٝ ٖ٣اُوٚبح ًبٗٞا
ٍ٤غزٔؼ ٕٞؽلبح ا٧هلاّ ػواح اُوإ ًٝؽ ٍٞاُ٘ؼِ اُغِ َ٤ك ٢ؽيٕ ّل٣لَٓ ,جؾٓٝ ,ٖ٤وكك ٖ٣ثٖٞد
ػبٍ (هللا أًجوٍ ,جؾبٕ هللا ,اُؾٔل هلل)ً ,بٕ ٖٓ أٌُٖٔ إٔ ٣زوكك ٕلاٛب ك ٢أَُبءٝ ,اُنٛت ٝاُلٚخ
رًٌٓٞ ٕٞخ ٛبئِخ ٖٓ
أُز٘بصوح ػِ ًَ ٠عٞاٗت اُ٘ؼِ ٖٓ أعَ هاؽخ أُٞرً ٠بٗذ ٖٓ أٌُٖٔ إٔ ّ
اٌُ٘ٞى اُز ٢هثٔب ٣زوبٍٜٔب ا٧ؿ٘٤بء ٝاُلوواءٕ٘٬ُ٣ٝ ,ؽع إٔ رِي اٞٓ٧ه ٓزلوخ ٓغ ٓب مًو ٙأُ ٬دمحم
ٕبُؼ ً٘ج ٙٞؽ ٍٞع٘بىح ّب ٙعٜبٕ.
ٔٓٝب ٍجن َُ٣زقِٔ إٔ ٓواٍْ رْ٤٤غ ع٘بئي اُطجوخ اُؾبًٔخ ٖٓ ا٧ثبٛوح ٝآ٧واء (هعبٍ َٗٝبء)
ًبٗذ رزٔضَ ك ٢ؽٞٚه عٔ٤غ ٞٛائق أُغزٔغ ٖٓ ًجبه اُوبكح ٝاُغ٘ل ٝهعبٍ اُلٝ ٖ٣اُؼِٔبء ٝاُوٚبح
ٝػبٓخ اُ٘بً٣ٝ ,جلأ أًُٞت ثْٔبهًخ أهوة ا٧هوث ٖٓ ٖ٤أ َٛأُزٞك ٠ك ٢ؽَٔ اُ٘ؼِ ُقطٞاد
ٖ٘
ٚب٣ ْٛٝ ,ورلٕٝ
ٓؼلٝكح ٝمُي ًٔب كؼَ ثبثو ٓغ عضٔبٕ ٝاُلرًٔٝ , ٚب كؼَ أًجو ٓغ عضٔبٕ ٝاُلر ٚأ ٣ا
ٓ٬ثٌ اُؾلاك٤َ٣ٝ ,و ثؼ٘ اُؾٞٚه ؽبٍوٝا اُوإ ًٝؽبك ٖ٤ا٧هلآَّ ,جؾٌٓٝ ٖ٤جّوٝ ٖ٣ؽبٓل ٖ٣هلل,
ًٔب ًبٕ ثؼ٘ ٖٓ َٓئ ٢ُٞاُلٞ٣إ أٌُِ٣ ٢و ٕٞٓٞأص٘بء ٍ٤و اُغ٘بىح ث٘ضو اُؼٔ٬د ٝاُنٛت ٝاُلٚخ
اُقِغ ػِ ٠ثؼ٘ آ٧واء ٝهعبٍ
ػِ ٠ػبٓخ اُ٘بً ٖٓ اُؾٞٚه ,ثبٙ٩بكخ اُ ٠ه٤بّ آ٩جواٞٛه ثقِغ ِ
اُجٝ ,ٛ٬مُي ٓضِٔب كؼَ آ٩جواٞٛه أًجو ثؼل ككٖ عضٔبٕ ٝاُلر ٖٓٝ ,ٚصْ اُزٖلم ثٔولاه ٓؼٖٓ ٖ٤
أُبٍ ػِ ٠اُلوواء ٝأُؾزبعٝ ,ٖ٤مُي ٓضِٔب كؼَ آ٩جواٞٛه ثبثو ثؼل ككٖ عضٔبٕ ٝاُلرًٔٝ ,ٚب مًُو
رؼج٤وا ػٖ ؽيٗ ٚػِٝ ٠اُلرٝ ٌُٖٝ ,ٚثَ٘جخ ًج٤وح ُْ ٣لؼَ أ١
ٍبثواب كبٕ أًجو ؽِن هأٍّٝ ٚبهثُٝ ٚؾ٤زٚ
ا
ٖٓ أثبٛوح أُـ ٍٞمُي اُزوِ٤ل اُٜ٘ل ٍٟٞ ٢ًٝأًجو كو.ٜ
 ٖٓٝف ٍ٬رٖب٣ٝو ع٘بىح ّب ٙعٜ٤بٕ( ُٞؽبد أههبّٔ٣ )ٗ,ٖ,ٕ,زٚؼ ٝعٞك ثؼ٘ رِي أُواٍْ ٓغ
ٓواٍْ أفو ٟك ٢اُزٖب٣ٝو ُْ رنًوٛب أُٖبكه ,ؽ٤ش رٞاكوذ اُزٖب٣ٝو ٓغ ٓقط ٛٞػَٔ ٕبُؼ ك٢
ؽٞٚه عٔ٤غ ٞٛائق أُغزٔغ ٖٓ اُؼِٔبء ٝاُوٚبح ًٝجبه اُوبكح ٝاُغ٘لٝ ,ثؼ ْٜٚؽبٍو اُوأًٌُْٜ٘ ,
ؿ٤و ؽبك ٖ٤ا٧هلأًّ ,ب ؽَٔ اُ٘ج٬ء اُ٘ؼِ ,أٓب ػٖ ْٓبهًخ ا٧ث٘بء ٝا٧ؽلبك كِْ ٣ؾٚو أًٔ ْٜ٘ٓ ١ب
مًُو ٍبثوابٝ ,إ ًبٕ روِ٤ل ْٓبهًخ أهوة ا٧هوثُٝ ٖ٤عل ك ٢رٖب٣ٝو رٔضَ ٓ٘بظو ككٖ ع٘بئي ٖٓ ٓلهٍخ
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ّوًخ اُٜ٘ل اُْوه٤خ (ُٞؽزب ٛ ,)7,7نا ثبٙ٩بكخ اُ ٠ؽبُخ اُؾيٕ اُز ٢ظٜود ػِ ٠أُْبهً ٖ٤ك٢
رْ٤٤غ اُغ٘بىح (ٌَّ ههْ ٔ)ٝ ,اُز ٢رٔضِذ كٙ ٢وة اُوأً (اُٖوغ)ٙٝ ,وة اُٖله (اًُٞي)ّٝ ,ن
اُغ٤تٝ ,اُجٌبءًٔ ,ب َٔ٣ي ػلك ٖٓ اُؾٞٚه ثٔ٘بكُ َ٣زغل٤ق كٓغ أػ ,ْٜ٘٤ثبٙ٩بكخ اُٛ ٠ؤٛؤح
اُوإ ًٝأص٘بء رْ٤٤غ اُغ٘بىحٗ٘.
شكم رقى ( :)1بؼض يٍ يظاْر انحسٌ انخٙ
حظٓر ػهٗ انًشارك ٍٛف ٙحشٛٛغ خُازة شاِ
خٓاٌ ,يٍ نٕحت رقى ( .)2ػًم انباحث.

أٓب ػٖ انًراسى ٔانخقانٛذ اندُائسٚت انخ ٙأيذحُا بٓا حصأٚر خُازة شاِ خٓاٌ ٝاُز ُْ ٢روك ك٢
ٓقط ٛٞػَٔ ٕبُؼ ,كززٔضَ ك ٢اٌَُْ اُؼبّ ًُٔٞت اُغ٘بىح ٛٝو٣وخ ر٘ظ ْ٤اُؾٞٚه ,ؽ٤ش رِزق
ٓغٔٞػبد ٖٓ ًجبه هعبٍ اُلُٝخ ؽ ٍٞاُ٘ؼِ٣ٝ ,زولّ أًُٞت كٙ َ٤قْ٘٘٣ ,وًج ٚاُل٤بٍ ٝفِل ٚأؽل
ؽبِٓ ٢اُوا٣بد ٣ؾَٔ ها٣خ ٓضِضخ اٌَُْ ؿ٤و ٓ٘زظٔخ ا٬ٙ٧ع (ٌَّ ههْ ٕ).

شكم رقى ( :)2خٛاد انسهطاٌ شاِ خٓاٌ حسٛر
فارغتٔ ,انفٛم ٚخقذو اندُازة ٚقٕدِ انفٛال ٔخهفّ
حايم انراٚت ,يٍ (نٕحت رقى  .)3ػًم انباحث

 ٌ٤ُٝثـو٣ت إٔ ْ٣بهى اُل( َ٤أؽل أ ْٛاُؾٞ٤اٗبد ك ٢اُٜ٘ل) كًٞٓ ٢ت ع٘بىح آ٩جواٞٛه ّب ٙعٜبٕ,
ٚب ك٢
كٌٔب ّبهًذ اُلِ٤خ ك ٢اُؾوٝة  ٝا٫ؽزلب٫د  ٝهؽ٬د اُٖ٤ل ٗ ٝوَ ا٧ؽغبه اُضوِ٤خ ّبهًذ أ ٣ا
ًٓٞت اُغ٘بئي أٌُِ٤خٝ ,٘ٙػِ ٠اُوؿْ ٖٓ إٔ أُ ٬دمحم ٕبُؼ ً٘ج٣ ُْ ٞنًو ْٓبهًخ اُلِ٤خ ك ٢ع٘بىح
ّب ٙعٜبٕ ,ا ٫إٔ هٍْ اُل٘بٕ ُٜب كًٞٓ ٢ت اُغ٘بىح ٣لٍ ػِ ٠أٜٗب ًبٗذ رْبهى كٓ ٢ضَ رِي
أُ٘بٍجبدًٔ ,٘8ب ًبٕ ٖٓ أُلزوٗ إٔ ٣زٞاعل أٓبّ أًُٞت هعبٍ ٖٓ اُلٞ٣إ أٌُِ٘٣ ٢ضو ٕٝاُلٚخ
ٝاُ٘وٞك ػِ ٠اُ٘بً ٓ ٞٛٝبُْ ٞ٣عل ك ٢رٖب٣ٝو ع٘بىح ّب ٙعٜبٕ (ُوثٔب ثَجت ػلّ اُزجن٣و ًٔب مًُو
ٍبثواب) ٌُُ٘ٝ ٚعل ك ٢رٖ٣ٞوح ٘ٛل٣خ رٔضَ ع٘بىح فَوَٗ ٖٓ ٝقخ ٓقط ٛٞفَٔخ ٗظبٓ٘ٓ ,٢ظٓٞخ
فَو٤ّٝ ٝوٓ ,ٖ٣ؾلٞظ ثبٌُٔزجخ اُجو٣طبٗ٤خ ثِ٘لٕ٣ ,ئهؿ ثَ٘خ ُٞ( ّٔ8ٕٙ/ٖٙٔٔ7ؽخ ههْ ٓٔ),٘7
ٗٝضو أ ٝرٞى٣غ اُ٘وٞك ًبٕ ٖٓ اُزوبُ٤ل أُ٘زْوح ك ٢اُؼل٣ل ٖٓ اُجِلإ ًٝبٗذ رُ٘ضو ػِ ٠هٝػ أُزٞك٠
ٝفبٕخ اما ًبٕ ٖٓ اُطجوخ اُؾبًٔخ ً٘ٞع ٖٓ اُٖلهبدًٝ ,بٕ مُي ٍجت رٞاعل اُؼل٣ل ٖٓ اُلوواء
ٝاُْؾبم ٖ٣ك ٢ع٘بئي اُؾٌبّ ٝآ٧واء ُِؾٖ ٍٞػِ ٠أًجو هله ٌٖٓٔ ٖٓ رِي اُ٘وٞكًٔ ,ب ًبٕ رٞى٣غ
اُ٘وٞك ػبكح ٓب ًبٕ ٖ٣بؽت ى٣بهح اَُِطبٕ  ٖٓ ١٧أٙوؽخ ا٧ئٔخ أ ٝاُؼِٔبء.٘7
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 ٖٓٝأُواٍْ اُغل٣لح ك ٢ع٘بىح ّب ٙعٜبٕ أُظِخ اُز ٢رظَِ اُ٘ؼِ (ٌَّ ههْ ٖ)ٝ ,اُزً ٢بٗذ رُٖ٘غ
ا
ٌَّٓ ٬زط ٤آ ,٬ؾُٔٞخ ػِ ٠أهثؼخ هٞائْ ٣ؾِٜٔب أهثؼخ أّقبٓ,
ٖٓ اعٞك أٗٞاع اُؤبُٝ ,ارقند
ٓوث ٛٞك ٢أػِ ًَ ٠هبئْ ٖٓ هٞائْ أُظِخ ؽجَ ٣زلٍُ٧ ٠لَ َٔ٣ي ثّ ٚقٔٝ ,رَبػل رِي اُؾجبٍ ك٢
رٞع ٚ٤أُظِخ ٗبؽ٤خ ا٫رغب ٙاُٖبكه ٓ٘ ٚأّؼخ أٌُْ ًٝنُي ُِزؾٌْ ثٌَْ أًجو ك ٢صجبد أُظِخٖٓٝ ,
ف ٍ٬اُزٖب٣ٝو ٣زٚؼ اُلٝه اُٞظ٤لُ ٢زِي أُظِخ  ٞٛٝؽغت أّؼخ أٌُْ ؽ٤ش أٜٗب رٔٗ َ٤بؽ٤خ
ا٫رغب ٙاُٖبكه ٓ٘ ٚأّؼخ أٌُُْ٣ٝ ,ؼزجو ظٜٞه أُظِخ ك ٢رٖب٣ٝو ع٘بىح ّب ٙعٜبٕ ٖٓ اُزوبُ٤ل
اُغل٣لح ك ٢رٖب٣ٝو اُغ٘بئي اُٜ٘ل٣خ ٝفبٕخ كٔ٤ب ٣قٔ أثبٛوح أُـٓٝ ٍٞب ٣ئًل مُي ٝ ٞٛعٞك رِي
أُظِخ ك ٢رٖ٣ٞوح رٔضَ ع٘بىح آ٫جواٞٛه ع ٍ٬اُل ٖ٣أًجو (ُٞؽخ ٔٔ) رْج ٚاُ ٠ؽل ًج٤و أُظِخ ك٢
رٖ٣ٞور ٢ع٘بىح ّب ٙعٜبٕ ٢ٛٝ ,رْج ٚأُظ٬د اُزً ٢بٗذ رؼِ ٞاُغٞاٍن كٓ ٢غبٌُ اُج ٛ٬أ ٝك٢
عَِبد ا٧ثبٛوح ٝآ٧واء ك ٢أُْبٛل اُقبهع٤خ ٝاُز ٢ظٜود ك ٢اُؼل٣ل ٖٓ رٖب٣ٝو اُؼٖو أُـ٢ُٞ
اُٜ٘ل ,ٙٓ١ؿ٤و إٔ رِي أُظ٬د رٌٓ ٕٞضجزخ ك ٢ا٧هٗ ػٖ ٛو٣ن أهثؼخ هٞائْ ٞ٣ ٫ٝعل ثٜب ؽجبٍٝ ,
ُِغزو ٝاُن ١ظٜو ثٌضوح ك٢
ثنُي كبٕ أُظِخ ك ٢اُزٖب٣ٝو ٓٞٙٞع اُلهاٍخ رزْبثٓ ٚغ اُلٝه اُٞظ٤لِ ٢
رٖب٣ٝو ٖٓ اُؼٖو أُـ ٢ُٞاُٜ٘ل.ٙٔ١

شكم رقى ( )3انًظهت انخ ٙحظهم َؼش شاِ خٓاٌ ,يٍ (نٕحت رقى  .)2ػًم انباحث.

ًٔب ظٜو ك ٢رٖب٣ٝو ع٘بئي ّب ٙعٜبٕ روبُ٤ل ع٘بئي٣خ ُْ روك كٓ ٢قط ٛٞػَٔ ٕبُؼ ٌُٜ٘ب ٝهكد هجَ
مُي ك ٢رٖب٣ٝو رٔضَ ٓٞٙٞػبد ع٘بئي٣خٝ ,أُزٔضِخ ك ٢هٍْ اُغ٤بك اُزً ٢بٕ ٣وًجٜب آ٩جواٞٛه ك٢
ؽ٤بر ٚرَ٤و كبهؿخ ٓٝضجذ ثبؽلاٛب أٍِؾز ٚاُزً ٢بٕ َ٣زقلٜٓبًٝ ,نُي ٙٝغ ػٔبٓخ ّب ٙعٜبٕ كٞم
ٓولٓخ اُ٘ؼِ ,ثبٙ٩بكخ اُٝ ٠هلخ ا٫ؽزواّ ٝاُزجغ ٌٖٔ٣ٝ ,َ٤ر٘ب ٍٝرِي اُزوبُ٤ل ثبُزلٖ َ٤كٔ٤ب -:٢ِ٣
أ ٠ُٝرِي اُزوبُ٤ل رزٔضَ كٝ ٢عٞك اُغ٤بك اُزً ٢بٕ ٣وًجٜب آ٩جواٞٛه ك ٢ؽ٤بر ٚرَ٤و كبهؿخ ٓٝضجذ
ثبؽلاٛب أٍِؾز ٚاُزً ٢بٕ َ٣زقلٜٓب (ٌَّ ههْ ٕ)ٛٝ ,نا اُزوِ٤ل ُٝعل هجَ مُي ك ٢ع٘بئي ا٣واٗ٤خ
ٝػضٔبٗ٤خٕٝ ,ٙك ٢ع٘بىح ّب ٙعٜبٕ (ُٞؽبدُٔٝ )ٖ,ٕ,عل عٞاك أثٝ ٖٙ٘٤آفو هٓبك( ١أىهم ثبٛذ)ٗ,ٙ
ثٔ٘٤ب ك ٢ع٘بىح ّب ٙعٜبٕ (ُٞؽخ ٗ) ُٝعل اُغٞاك أٌُ٤ذ (اُج٘ ٢أُؾوٝم)ٝ ,اُغٞاك ا٧ثِن اُؼواه٢
عًِٞلإ (ا٧ثٝ ٘٤اٍٞ٧ك)ٝ ,عٔ٤ؼٜب ًبٕ ٣وًجٜب آ٩جواٞٛه ّب ٙعٜبٕ ك ٢ؽ٤برٍٞ ٚاء ك ٢ؽوٝثٚ
أ ٝأص٘بء رٞاعل ٙك ٢اُؾلائنٝ ,اُزّٛٞ ٢لد ك ٢اُؼل٣ل ٖٓ اُزٖب٣ٝو ٝفبٕخ كٓ ٢قط ٛٞثبكّبٗ ٙبٓٚ
ٝػٔ َِ ٕبُؼ أُؾلٞظ ثٌٔزجخ اٌُٗٞغوً٘.ٙ
ٝصبٗ ٢رِي اُزوبُ٤ل ٙٝ ٢ٛغ ػٔبٓخ اُ ُٔزٞكَّ ٠كٞم اُ٘ؼِ (ٌَّ ههْ ٗ)ٝ ,كٞم ٓولٓخ اُ٘ؼِ ك٢
رٖ٣ٞور ٢ع٘بىح ّب ٙعٜبٕ (ُٞؽزب ُٔٙٝ )ٗ ,ؼذ ػٔبٓز ٖٓ ٢ٛٝ ,ٚاُؼٔبئْ اُزً ٢بٕ ٣ورلٜ٣ب ك٢
ؽ٤برٙٝ ٝ ,ٚغ ؿطبء اُوأً ػِٗ ٠ؼِ أُزٞك ٠اٗٔب ُ٤لٍ ػٌِٓ ٠بٗخ اُْقٔ ٝهرجزٝ ,ٙٙٚروِ٤ل ٙٝغ
ؿطبء هأً أُزٞك( ٠اُنً ١بٕ ٣ورل ٚ٣ك ٢ؽ٤بر )ٚكٞم ٗؼْٝ ٚفبٕخ اما ًبٕ ؽبً أب أً ٖٓ ٝجبه اُوبكح
اُؼٌَوُٝ ٖ٤٣عل ك ٢كٖ اُزٖ٣ٞو ك ٢اُؼٖو ا٘ٓ ٢ٓ٬ٍ٩ن ػٖو اِ٣قبٗبد أُـ ٍٞك ٢ا٣وإ ٝمُي ًٔب
ك ٢رٖ٣ٞوح رٔضَ ع٘بىح اٍل٘ل٣بهَٗ ٖٓ ,قخ ٓقطّ ٛٞب٘ٛبٓخ كٞٔ٣دٓ ,ئهفخ ثَ٘خ ٖٓٛ8ـ,ّٖٖٔٓ/
ٓٝؾلٞظخ ثٔزؾق أُزوٝث٤ُٞزبٕ ث٘ٞ٣ٞ٤هىٝ ,ٙ8اٍزٔو ظٜٞه ٙك ٢رٖب٣ٝو ا٣واٗ٤خ ٝفبٕخ ك٢
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اُزٖب٣ٝو اُز ٢رٔضَ ع٘بىح اٌٍ٘٩له اً٧جؤً ,ب اٗزْو مُي اُزوِ٤ل ك ٢رٖب٣ٝو ػضٔبٗ٤خ فبٕخ ك٢
رٖب٣ٝو ع٘بئي اٌٍ٘٩له اً٧جو ٝ ٖ٤ٛ٬ٍٝأٓواء اُلُٝخ اُؼضٔبٗ٤خٝ ,ك ٢اُؼٖو أُـ ٢ُٞاُٜ٘ل ١رْ
ٙٝغ ؿطبء هأً أُزٞك ٠ػِٓ ٠ولٓخ ٗؼْٝ ٚفبٕخ ك ٢اُزٖب٣ٝو اُز ٢رٔضَ ع٘بئي أثطبٍ أُـٍٞ
اُولآٝ ٠اٌٍ٘٩له اً٧جوٝ ,ػٍِ ٠ج َ٤أُضبٍ  ٫اُؾٖو ,رٖ٣ٞوح رٔضَ ع٘بىح آ٩جواٞٛه ٓبٗـ ٝ
فبٕ( )Mangu Khanؽل٤ل عٌ٘٤ي فبَٕٗ ٖٓ ,قخ ٓقط ٛٞربه٣ـ أُـٓ ,ٍٞئهفخ ثَ٘خ
ٓٝ ,ّٔ٘7ٓ/ٙ777ؾلٞظخ ثٔغٔٞػخ ك٤وٗو كٞهٓبٕ (ًٝ ,ٙ7)Werner Formanنُي رٖ٣ٞوح رٔضَ
اُؾلاك ُٞكبح أثب هب فبٕ ٖٓ ٓقط ٛٞعٌ٘٤ي ٗبٓ ٚعبٓغ اُزٞاه٣ـٓ ,ئهفخ ثَ٘خ ٗٓٓٔٛٔٓٓ7-ـ/
٘ٓ ,ّٔٙٓٓ-ٔ٘7ؾلٞظخ ثٔغٔٞػخ ٕله اُل ٖ٣أؿب فبُٕٞ( ٙ7ؽخ ٕٔ)ٝ ,رٖ٣ٞوح رٔضَ ًٓٞت ع٘بىح
اٌٍ٘٩له اً٧جو ٖٓ أُجٓ )ْٚٓ( ّٞـ٘ٛ ٢ُٞل٘ٓ ٢ٛٝ ١يٝػخ ك ٢اَٗ ٖٓ َٕ٧قخ ٓقط ٛٞفَٔخ
ٗظبٓ٘ٓ ,٢ظٓٞخ اٌٍ٘له ٗبٓٝ ,ٚرئهؿ اُزٖ٣ٞوح ثَ٘خ ٖٓٓٔٛـٓٝ ,ّٕٔٙٓ /ؾلٞظخ ثبُٔزؾق
اُجو٣طبٗ ٢ثِ٘لٕٓ.8

شكم رقى ( :)4ػًايت شاِ خٓاٌ يٕضٕػت فٕق يقذيت انُؼش ,يٍ (نٕحت رقى  .)2ػًم انباحث.

ٝصبُش رِي اُزوبُ٤ل ٣زٔضَ كٝ ٢هٞف ثؼ٘ اُغ٘ل ٝهلخ ا٫ؽزواّ ٝاُزجغ ٌَّ( َ٤ههْ ٘)ٝ ,رزٔضَ ٝهلخ
ا٫ؽزواّ ٝاُزجغ َ٤ؿبُجاب كٝ ٢هٞف اُْقٔ ٝاٙؼاب اؽل٣ ٟلٓٞٔٚٓ ٚ٣خ اٌُق أٓ ٝجَٛٞخ ػِ٠
ٕلهٝ ٙاُ٤ل ا٧فو ٟكٗ ٢طبه ٚؽ ٍٞفٖو ٖٓ ٢ٛٝ ,ٙاُٞهلبد أُ٘زْوح ك ٢اُؼل٣ل ٖٓ رٖب٣ٝو
أُقطٛٞبد ك ٢اُؼٖو اٝ ٢ٓ٬ٍ٩فبٕخ اما ًبٗذ رٔضَ اُٞهٞف ث٣ ٖ٤ل ١اُؾٌبّ ,ؽ٤ش ًبٗذ رِي
 ٢ٛاُٞهلخ اُقبٕخ ث٣ ٖ٤ل ١ؽٌبّ اِ٣قبٗبد أُـ ٍٞك ٢ا٣وإٍٞ ,اء كٓ ٢غبٌُ اُج ٛ٬أ ٝك ٢ع٘بئي,ْٛ
ًٔب أٜٗب ظٜود ك ٢اُؼل٣ل ٖٓ اُزٖب٣ٝو اُز ٢رٔضَ ع٘بئي ثؼ٘ ؽٌبّ اِ٣قبٗبد أُـَٗ ٖٓ ٍٞقخ
ٓقط ٛٞعبٓغ اُزٞاه٣ـ أُؾلٞظ ثبٌُٔزجخ ا٤ِٛ٧خ ك ٢ثبهٝ ٌ٣أُئهفخ ثَ٘خ ٜ٘ٓٝ ,ّٖٔٗ٘/ٙ7ٖ7ب
ع٘بئي؛ عـزب ١فبٕ ًٞ٫ٞٛ ,فبٕ ,أثبهب فبٕٝ ,ؿبىإ ٓؾٔٞك فبٕٔ.8
شكم رقى (ٔ :)5قفت االحخراو ٔانخبدٛم,
يٍ (نٕحت رقى  .)4ػًم انباحث

 ٖٓٝاُزوبُ٤ل اُغ٘بئي٣خ أُٜٔخ اهرلاء ٓ٬ثٌ اُؾلاك٬ٓ ٝ ,ثٌ اُؾلاك
ك ٢اُؼٖو أُـ ٢ُٞاُٜ٘ل ُْ ١رؾلكٛب أُٖبكه  ٫ٝاُزٖب٣ٝو ثٌَْ
هطؼ ٢ػِ ٠اُوؿْ ٖٓ مًِوٛب ك ٢اُؼل٣ل ٖٓ أُٞاٙغ ,ؽ٤ش مًو
آ٩جواٞٛه ثبثو كٓ ٢نًوار ٚك ٢اؽ٤بء مًوٓ ٟوٝه أهثؼ ٞ٣ ٖ٤آب
ػِٝ ٠كبح ٝاُلر ٚاُج٤غ ّٞهزِ٤ن ٌِٗبه كّٜ ٢و أُؾوّ ٍ٘خٔٔٝ ,ّٔ٘ٓ٘ ٚ٤ٗٞ٣ /ٙ7مًو أٗ ٚثؼل اٗزٜبء
ٓواٍْ أُؤرْ رْ فِغ ٓ٬ثٌ اُؾلاكًٕٔ ,8ب ٝهك ك ٢عٜبٌٗ٤و ٗبٓٚ
كٔ٤ب ٣قٔ ع٘بىح ٝاُلح أًجو ,إٔ اُغٔ٤غ رٚبٓ٘ٞا ٓغ آ٩جواٞٛه  ٝاهرلٝا ٓ٬ثٌ اُؾلاك ,صْ فِؼٛٞب
ك ٢اُ ّٞ٤اُزبُٝ ,8ٖ٢ك ٬ً ٢أُٖله٣ ُْ ٖ٣زْ مًِو ُ ٕٞاُؾلاك ,أٓب أؽل اُجبؽض ٖ٤كنًو إٔ ٗٞهعٜبٕ
ىٝعخ عٜبٌٗ٤و ثؼل اٍز٬٤ء ّب ٙعٜبٕ ػِٓ ٠وبُ٤ل اُؾٌْ ػلب ػٜ٘ب ٣ ُْٝؼبهجٜب ُغؤد اُ ٠ػْ٤خ فبٕخ
ٛبكئخ ُٝجَذ اُضٞة ا٧ث ٘٤ؽيٗاب ػِ ٠ىٝعٜبٗ٣ٝ ,8زٚؼ ٖٓ مُي إٔ ُ ٕٞاُؾلاك ك ٢اُٜ٘ل ٞٛ
ٔ7

العدد التاسع (سبتمرب )0202

جملة البحوث والدراسات األثرية

ا٧ثًٔ ,8٘٘٤ب ًبٕ اُِ ٕٞا٧ث ُٕٞ ٞٛ ٘٤اُؾلاك ػ٘ل اُٜ٘ل ,ًٝؽ٤ش ًبٗذ ٗٞاكن اُٜ٘ل ًٝأص٘بء كزوح
اُؾلاك ٣غت إٔ رٌٓ ٕٞـطبح ثبُِ ٕٞا٧ثٝ ,٘٤مُي ًٔب ك ٢رٖب٣ٝو ػل٣لح رٔضَ ػبكح اَُبرِ ُ ٝ ,8ٙ٢جٌ
ثؼ٘ اُٜ٘ل ًٝاُض٤بة اُٖلواء ًلُ َ٤ػِ ٠اُؾيُْٕ٣ ٫ٝ ,88زو ٛإٔ  ُٕٞ ٌٕٞ٣اُؾلاك ٣ـط ٢اُغَْ
ثؤًِٔ ٖٓ ٚاُوأً ؽز ٠اُولٓ ,ٖ٤ثَ ٖٓ أٌُٖٔ إٔ ٣زْ اهرلاء هطؼخ ٝاؽلح ماد ُٓ ٕٞؾلك كُ َ٤ػِ٠
اُؾلاكٝ ,فبٕخ اما ًبٕ ُ ٕٞاُؾلاك  ٞٛا٧ث ٘٤أ ٝاُجوروبًُٔ ,٢ب َُ٣ز٘زظ ٖٓ ٓقط ٛٞعٜبٌٗ٤و ٗبٓ ٚإٔ
أ َٛأُ٤ذ ٣ ٖٓ ْٛورل ُٕٞ ٕٝاُؾلاك ُٝؼبٓخ اُ٘بً (اما ًبٕ أُزٞك ٖٓ ٠اُج٤ذ اُؾبًْ) اُؾو٣خ ك٢
اُؾلاك ٖٓ ػلٓٝ ,ٚثبُزبُٞ٣ ُْ ٢عل ك ٢رٖب٣ٝو ع٘بئي ّب ٙعٜبٕ ُٓ ٕٞؾلك (ٝإ ًبٕ إُِٞ
اهرلاء ِ
اٗزْبها) ,ؿ٤و إٔ ٝعٞك ثؼ٘ اُؾٞٚه ٣ورل ٕٝػٔبئْ أ ٝعبٓبد ث٘٤
ا٧ثٝ ٘٤اُجوروبُٔٛ ٢ب اً٧ضو
ا
أ ٝثوروبُ٤خ اُِ ٕٞك ٕٝؿ٤و ٖٓ ْٛاُؾٞٚه ٣وعغ آب ٌُ ٖٓ ْٜٗٞؽبّ٤خ ّب ٙعٜبٕ أُووث ٖ٤أٖٔٓ ٝ
ُجَٞا اُؾلاك ٩ظٜبه رٚبٓ٘ ْٜاٌُبَٓ ٓغ أ َٛأُ٤ذ ك ٢ؽيٗ٣ٝ ,ْٜئ٣ل مُي رٖب٣ٝو ٖٓ ٓلهٍخ ّوًخ
اُٜ٘ل اُْوه٤خ ,كل ٢رٖ٣ٞوح رٔضَ ًٓٞت ع٘بىح أؽل أَُُِٔٞ(ٖ٤ؽخ ّ )7بهى أؽل أ َٛأُ٤ذ ك ٢ؽَٔ
اُ٘ؼِ ُقطٞاد ٓؼلٝكح ٣ ٞٛٝورل ١عبٓخ ثٚ٤بء ٝػٔبٓخ ثٚ٤بء ّٝوٝاٍ ثوروبُّٝ ,٢بهً ٚك ٢مُي
ثؼ٘ اُؾٞٚهٝ ,ك ٢رٖ٣ٞوح أفو ٟرٔضَ ًٓٞت ع٘بىح أؽل أَُُِٔٞ(ٖ٤ؽخ ٓٔ) ُجٌ ٓؼظْ
اُؾٞٚه اُِ ٕٞا٧ثًٔ ,٘٤ب ٤َ٣و اُ ٠عٞاه اُ٘ؼِ أؽل أ َٛأُزٞك٣ ٠ورل ١عبٓخ ثٚ٤بء ّٝوٝاٍ
ثوروبًُٔ ,٢ب ظٜو اُِ ٕٞا٧ثٝ ٘٤اُجوروبُ٣ ٢ورل ٚ٣اُؾٞٚه أُْبهً ٕٞك ٢ع٘بىح آ٩جواٞٛه
أًجو(ُٞؽخ ههْ ٔٔ)ٝ ,ػِٛ ٠نا كبٕ أُٞإ اُؾلاك ك ٢اُٜ٘ل ك ٢اُؼٖو ا ٢ٓ٬ٍ٩رٔضِذ ثٖلخ أٍبٍ٤خ
ك ٢اُِ ٖ٤ٗٞا٧ث ٝ ٘٤اُجوروبُٝ ,٢مُي إٔ رٌ ٕٞاؽل ٟأعياء أُ٬ثٌ ثٚ٤بء أ ٝثوروبُ٤خ ,أ ٝرٌٕٞ
هطؼخ ثبُِ ٕٞا٧ثٝ ٘٤أفو ٟثبُجوروبُ ٫ٝ ,٢ه٣ت ك ٢مُي ,كول ًبٕ اُِ ٕٞا٧ث ُٕٞ ٘٤اُؾلاك ك٢
ٚب
اُؼل٣ل ٖٓ اُؾٚبهادًٔ ,ب أٗ٣ ٚوٓي ك ٢ا٬ُٔ ّ٬ٍ٩ثٌ ا٩ؽواُّ ,نُي  ٞٛهٓي ُِطٜبهح ٞٛٝ ,أ ٣ا
ُ ٕٞاٌُلٖ اُنُِ٣ ١ق ث ٚاُغضٔبٕ.87
انسٚارة (زٚارة انًّٛج)-:
ُْ رٌٖ ر٘زٓ ٢ٜواٍْ اُغ٘بىح ك ٢اُٜ٘ل أُـ٤ُٞخ (ٓضَ ؿ٤وٛب)ػ٘ل ككٖ اُغضٔبٕ ,ثَ ٔ٣زل آ٧و اُ ٠ى٣بهح
ًج٤وا ,ؽ٤ش اػزجو ٤ِ٣ٝبّ
أُ٤ذ كٕ ٢ج٤ؾخ اُ ّٞ٤اُضبُشٝ ,اٛزْ أُـ ٍٞك ٢اُٜ٘ل ثنُي اٛزٔب آب
ا
87
( )Williamإٔ ػلّ ى٣بهح اٝهاٗـگ ى٣ت ُوجو أثّ ٚ٤ب ٙعٜبٕ ٞٛاٍ ؽ٤بر ٚأٓو ٓؾيٕ ُِـب٣خ ًٔ ,ب
ٚب ثؼل ٓوٝه أهثؼ ٞ٣ ٖ٤آب ٖٓ اُٞكبح ,كجؼل أهثؼٝ ٖٓ ّٞ٣ ٖ٤كبح ٝاُلح ثبثو
ًبٗذ رُوبّ ٓواٍْ ػياء أ ٣ا
اُج٤غ ّٞهزِ٤ن ٌِٗبه عبءد اُج٤غّ ّٞبٝ ٙاُلح اُقبٗبد ٖٓ فواٍبٕ ٝػٔخ ثبثو  ٝاُج٤غٜٓ ّٞو ٌِٗبه
ىٝعخ اَُِطبٕ أؽٔل ٓ٤وىا  ٝدمحم ؽَ ٖ٤هٞهؿبٕ كؿِذ ,كزغلك أُؤرْٝ ,ثؼل ٓواٍْ أُؤرْ ,رْ رٞى٣غ
اُطؼبّ ػِ ٠اُلوواء ٝأَُبً ,ٖ٤صْ اُلػبء ٧هٝاػ أُٞر ,٠صْ فِؼٞا ٓ٬ثٌ اُؾلاكًٓٝ ,7بٗذ ٗٞه عٜبٕ
ًض٤وا ٓب ريٝه هجو ىٝعٜب عٜبٌٗ٤و هكوخ ػلك ٖٓ اُؼج٤ل ٝاُوبث٬دًٔ ,ب أٜٗب ثؼل ٝكبح عٜبٌٗ٤و ُْ رنٛت
ا
ٔ7
ٝكواب ُِزوبُ٤ل اُ ٠ؽل٬د رَِ٤خ فبٕخ ثٜبًٔ ,ب أٗلوذ اٌُض٤و ٖٓ أٓٞاُٜب ػِ ٠ا٧ػٔبٍ اُق٤و٣خ .
٣ٝنًو ثٖ ثطٛٞخ ثٔي٣ل ٖٓ اُزلبٕ َ٤ػبكاد أ َٛاُٜ٘ل ا٤ٓ٬ٍ٫خ ػ٘ل ى٣بهح اُوجٞه ,كنًو أٗ ٚػٖ
ٝكبح اث٘زٝ ,ٚػبكر ْٜإٔ ٣قوعٞا اُ ٠هجو أُ٤ذ ٕج٤ؾخ اُضبُش ِٓ ْٖ ك ْك٘٣ٝ ،ٚلوّ ٕٞعٞاٗت اُوجو ثبُجَٜ
ٝص٤بة اُؾو٣و٣ٝ ،غؼِ ٕٞػِ ٠اُوجو ا٧ىا٤ٛوً ،بُ٤بٍٔٝ ٖ٤هَ ّجّ ًَ( ٚج ٢ٛٝ )ٞىٛو إٔلوٝ ,
ه٣ج ٞٛٝ ٍٞأثٝ ,٘٤اَُ٘و ٞٛٝ ٖ٣ػِٕ٘ ٠ل ٖ٤أثٝ ٘٤إٔلو٣ٝ ،غؼِ ٕٞأؿٖبٕ اُ٘بهٗظ ٝإُِٞٔ٤
ثضٔبهٛبٝ ،إ ُْ  ٌٖ٣كٜ٤ب صٔبه ػِّوٞا ٜٓ٘ب ؽجبد ثبُقٖ٣ٝ ،ٛٞ٤ج ٕٞػِ ٠اُوجو اُلٞاً ٚاُ٤بثَخ ٝعٞى
اُ٘بهع٣ٝ ،َ٤غزٔغ اُ٘بً ٣ٝئر ٠ثبُٖٔبؽق ك٤ووإ ٕٝاُووإٓ كبما فزٔ ٙٞأرٞا ثٔبء اُغ٬ة كَوٙٞ
اُ٘بً ،صْ ُٖ٣تّ ػِٓ ْٜ٤بء اُٞهك ٕجًّب٣ٝ ،ؼط ٕٞاُز٘جٖ٘٣ٝ ٍٞوكٝ ،ٕٞاما ًبٕ أُزٞكٛ ٖٓ ٠جوخ
اُقِغ ػِ ٠ثؼ٘ أُٞظل ٖ٤ك ٢اُجٝ ,7ٕٛ٬ثنُي رزْبثٓ ٚواٍْ أ ٝػبكاد
آ٧واء ٝاُؾٌبّ ٣زْ فِغ ِ
ى٣بهح أُ٤ذ ك ٢اُ ّٞ٤اُضبُش ٓغ ػبكاد اُ ّٞ٤ا٧هثؼٝ ,ٖ٤أُزٔضِخ كُ ٢جٌ اُؾلاكٝ ,رٞى٣غ اُطؼبّ ػِ٠
اُقِغ ػِ ٠ثؼ٘ ٓٞظل ٢اُلٞ٣إٝ ,رظٜو
اُلوواء ٝأَُبًٝ ,ٖ٤هواءح ُووإٓٝ ,اُلػبء ُِٔزٞكٝ ,٠فِغ ِ
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ك ٢رٖ٣ٞوح ٖٓ اُؼٖو أُـ ٢ُٞاُٜ٘ل ١رٔضَ اُؾلاك ػِ ٠آثب هب فبٕ (ُٞؽخ ٕٔ) رٞى٣غ اُطؼبّ ػِ٠
اُلوواء فبهط أٍٞاه اُوٖو ًٝبٕ مُي هجَ فوٝط اُغضٔبٕ.
انخاحًت ٔحخضًٍ أْى انُخائح
ٝثؼل ػوٗ ٓواٍْ رْ٤٤غ ع٘بىح آ٩جواٞٛه ّب ٙعٜبٕ كٞٙ ٢ء ٗٔبمط ٖٓ أُ٘ٔ٘ٔبد اُٜ٘ل٣خ
ٝأُٖبكه اُزبه٣ق٤خ َٗزقِٔ ٓب -:٢ِ٣
 هبّ اُجبؽش ثْ٘و رٖ٣ٞوح ٓيكٝعخ ُغ٘بىح ّب ٙعٜبٕ رُْ٘و ٓ ٍٝ٧وح (ُٞؽبد ٖٔٓ ٢ٛٝ ,)ٖ,ٕ,
ٓقط( ٛٞػٔ َِ ٕبُؼ) ,اُغيء اُضبُشٓ ٖٔٙ ,قطٛٞخ ٓوًجخ ٓؾلٞظخ ثٌٔزجخ اٌُٗٞغوً
ثبُ٣٫ٞبد أُزؾلح آ٧و٤ٌ٣خ.
 أٙٝؾذ اُلهاٍخ إٔ ٍجت ا٫فز٬ف ؽ ٍٞا٣٧بّ ا٧ف٤وح ك ٢ؽ٤بح ّب ٙعٜبٕ ٛٝو٣وخ رْ٤٤غ عضٔبٗٚ
 ٞٛا٫فز٬ف ؽّ ٍٞقٖ٤خ اٝهاٗـگ ى٣ت اثٖ ّب ٙعٜبٕ ٤ٍٝبٍز ٚاُل٤٘٣خ ٛٝو٣وخ رؼبِٓٓ ٚغ
اُٜ٘ل ,ًٝكٕٞل ٚاُٜ٘لٝ ًٝػلك ٖٓ أَُزْوه ٖ٤ثبُؾبًْ أَُزجلّ اُؼبم ٧ث ,ٚ٤ثٔ٘٤ب ّجًّ ٜٚض٤و ٖٓ
ػِٔبء أَُِٔٓٝ ٖ٤ئهف ْٜ٤ثبُقِلبء اُواّل ٖ٣ك ٢ؽ٤بر ٚاُْقٖ٤خ ٛٝو٣وز ٚك ٢اكاهح ّئ ٕٞاُج٬ك.
 ه ّعؾذ اُلهاٍخ اهبٓخ ٓواٍْ ع٘بئي٣خ هٍٔ٤خ ُْب ٙعٜبٕ كٙٝ ٢ؼ اُٜ٘به ,ثْٔبهًخ اُ٘ج٬ء ٝػلك
ٖٓ ًجبه هعبٍ اُلُٝخ ٌُٖٝ ,ثل ٕٝؽٞٚه اٝهاٗـگ ى٣ت أ ٝأ ٖٓ ١أؽلبك ّب ٙعٜبٕٓ ,غ رغ٘ت
ٓظبٛو اُزجن٣و هله آٌ٩بٕ.
 أٙٝؾذ اُلهاٍخ إٔ اُؾبًْ أص٘بء اؽزٚبهً ٙبٕ ُ٣ؾب ٛثؤهوة ا٧هوثًٔ ,ٖ٤ب ًبٕ ٣ؼٜل ثبُؾٌْ اُ٠
ٖٓ ٣قزبه ٖٓ ٙأث٘بئ ,ٚربه اًب ٤ٕٝز ٚاُز ٢رزٓ ٖٔٚواٍْ رْ٤٤غ ع٘بىرًٔ ,ٚب ًبٕ اُؾٞٚه ٣ووإٕٝ
آ٣بد ٖٓ اُووإٓ اٌُوٓ ,ْ٣غ رِو ٚ٘٤اُْٜبكحٝ ,ثؼل فوٝط اُوٝػ رجلأ ػِٔ٤خ رغ٤ٜي اُغضٔبٕ ٝأُزٔضِخ
ك ٢رـَٝ ِٚ٤رٌلٙٝٝ ٚ٘٤ؼ ٚك ٢اُ٘ؼِ أُقٖٔ ُ.ٚ
 أٙٝؾذ اُلهاٍخ إٔ ٓواٍْ رْ٤٤غ ع٘بئي اُطجوخ اُؾبًٔخ ٖٓ ا٧ثبٛوح ٝآ٧واء (هعبٍ َٗٝبء)
ِٝكن أُٖبكه اُزبه٣ق٤خ رٔضِذ ك ٢ؽٞٚه عٔ٤غ ٞٛائق أُغزٔغ ٖٓ ًجبه اُوبكح  ٝاُغ٘ل  ٝهعبٍ
اُل ٝ ٖ٣اُؼِٔبء  ٝاُوٚبح  ٝػبٓخ اُ٘بً٣ ٝ ,جلأ أًُٞت ثْٔبهًخ أهوة أُووث ٖٓ ٖ٤أ َٛأُزٞك٠
ك ٢ؽَٔ اُ٘ؼِ ُقطٞاد ٓؼلٝكحٝ ,عٔ٤ؼ٣ ْٜورل٬ٓ ٕٝثٌ اُؾلاك٤َ٣ٝ ,و ثؼ٘ اُؾٞٚه
ؽبٍوٝا اُوإ ًٝؽبك ٖ٤ا٧هلآَّ ,جؾ ٝ ٖ٤ؽبٓلٔٓٝ ٖ٣غل ٖ٣هللًٔ ,ب ًبٕ َٓئ ُٞٞاُلٞ٣إ أٌُِ٢
٣و ٕٞٓٞأص٘بء ٍ٤و اُغ٘بىح ث٘ضو اُؼٔ٬د  ٝاُنٛت  ٝاُلٚخ ػِ ٠ػبٓخ اُ٘بً ٖٓ اُؾٞٚه,
اُقِغ ػِ ٠ثؼ٘ آ٧واء  ٝهعبٍ اُج ٖٓ ٝ ,ٛ٬صْ اُزٖلم
ثبٙ٩بكخ اُ ٠ه٤بّ آ٩جواٞٛه ثقِغ ِ
ثٔجِؾ ٓؼ ٖٓ ٖ٤أُبٍ ػِ ٠اُلوواء ٝأُؾزبعًٔ ,ٖ٤ب كؼَ آ٩جواٞٛه أًجو روِ٤لاا ٘ٛل٤ًٝاب أص٘بء
رؼج٤وا ػٖ اُؾلاك.
ع٘بىح ٝاُلر ٚرٔضَّ ك ٢ؽِن ّؼو هأٍّٝ ٚبهثُٝ ٚؾ٤زٚ
ا
 أٙٝؾذ اُلهاٍخ إٔ رٖب٣ٝو ع٘بىح ّب ٙعٜبٕ ٖٓ ٓقط ٛٞػَٔ ٕبُؼ رٞاكوذ ٓغ اُ٘ٔ ك٢
ؽٞٚه عٔ٤غ ٞٛائق أُغزٔغ ٖٓ اُؼِٔبء  ٝاُوٚبح ً ٝجبه اُوبكح  ٝاُغ٘لٝ ,ثؼ ْٜٚؽبٍو اُوأً,
ٌُ٘ ْٜؿ٤و ؽبك ٖ٤ا٧هلأًّ ,ب ؽَٔ اُ٘ج٬ء اُ٘ؼِٛ ,نا ثبٙ٩بكخ اُ ٠ؽبُخ اُؾيٕ اُز ٢ظٜود ػِ٠
أُْبهً ٖ٤ك ٢رْ٤٤غ اُغ٘بىح ٝ ,اُز ٢رٔضِذ ك ٢اُجٌبءٙ ٝ ,وة اُوأً (اُٖوغ)ٙ ٝ ,وة
اُٖله (اًُٞي)ّ ٝ ,ن اُغ٤ت.
 ؽلّكد اُلهاٍخ ػلك ٖٓ أُواٍْ  ٝاُزوبُ٤ل اُغ٘بئي٣خ كٞٙ ٢ء رٖب٣ٝو ع٘بىح ّب ٙعٜبٕ ٝاُزُْ ٢
روك كٓ ٢قط ٛٞػَٔ ٕبُؼ ,رٔضِذ ك ٢اٌَُْ اُؼبّ ًُٔٞت اُغ٘بىح ٛٝو٣وخ ر٘ظ ْ٤اُؾٞٚه
أُزٔضِ ٖ٤ك ٢ؽبّ٤خ ّب ٙعٜبٕ أُقِٖٝ ٖ٤ػلك ٖٓ ًجبه هعبٍ اُلُٝخ ٝاُغ٘ل ٝهعبٍ اُل ,ٖ٣ؽ٤ش
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رِزق ٓغٔٞػبد ٖٓ ًجبه هعبٍ اُلُٝخ ؽ ٍٞاُ٘ؼِ٣ٝ ,زولّ أًُٞت كٙ َ٤قْ٣ ,وًج ٚاُل٤بٍ
ٝفِل ٚأؽل ؽبِٓ ٢اُوا٣بد.
أٙٝؾذ اُلهاٍخ ػلك ٖٓ أُواٍْ اُغل٣لح ك ٢رٖب٣ٝو ع٘بىح ّب ٙعٜبٕ ٜٓ٘ب :أُظِخ اُز ٢رـط٢
اُ٘ؼِ ٝاُزْ٣ ٢بهى ك ٢ؽِٜٔب صٔبٗ٤خ اّقبٓٝ ,اُل َ٤اُن٣ ١زولّ اُغ٘بىح.
أٙٝؾذ اُلهاٍخ ٖٓ ف ٍ٬اُزٖب٣ٝو روبُ٤ل ع٘بئي٣خ ُْ روك كٓ ٢قط ٛٞػَٔ ٕبُؼ ٌُٜ٘ب ٝهكد
هجَ مُي ك ٢رٖب٣ٝو رٔضَ ٓٞٙٞػبد ع٘بئي٣خ ٖٓ ٓلاهً ك٘٤خ ٓقزِلخ ك ٢اُؼٖو ا,٢ٓ٬ٍ٩
ٝرزٔضَ ك ٢هٍْ اُغ٤بك اُزً ٢بٕ ٣وًجٜب آ٩جواٞٛه ك ٢ؽ٤بر ٚرَ٤و كبهؿخ ٓٝضجذ ثبؽلاٛب أٍِؾزٚ
اُزً ٢بٕ َ٣زقلٜٓبًٝ ,نُي ٙٝغ ػٔبٓخ ّب ٙعٜبٕ كٞم ٓولٓخ اُ٘ؼِ كُ َ٤ػٌِٓ ٠بٗزً ٚؾبًْ
ُِج٬ك ,ثبٙ٩بكخ اُٝ ٠هلخ ا٫ؽزواّ ٝاُزجغٝ َ٤رزٔضَ ؿبُجاب كٝ ٢هٞف اُْقٔ ٝاٙؼاب اؽل٣ ٟلٚ٣
ٓٓٞٔٚخ اٌُق أٓ ٝجَٛٞخ ػِٕ ٠لهٝ ٙاُ٤ل ا٧فو ٟكٗ ٢طبه ٚؽ ٍٞفٖو.ٙ
أٙٝؾذ اُلهاٍخ إٔ أُٞإ اُؾلاك ك ٢اُٜ٘ل ك ٢اُؼٖو ا ٢ٓ٬ٍ٩رٔضِذ ثٖلخ أٍبٍ٤خ ك ٢اُِٖ٤ٗٞ
ا٧ث ٝ ٘٤اُجوروبُ.٢
أٙٝؾذ اُلهاٍخ رْبثٓ ٚواٍْ أ ٝػبكاد ى٣بهح أُ٤ذ ك ٢اُ ّٞ٤اُضبُش ٝاُ ّٞ٤ا٧هثؼٝ ,ٖ٤أُزٔضِخ
كُ ٢جٌ اُؾلاكٝ ,رٞى٣غ اُطؼبّ ٝاُٖلهبد ػِ ٠اُلوواء ٝأَُبًٝ ,ٖ٤هواءح اُووإٓٝ ,اُلػبء
اُقِغ ػِ ٠ثؼ٘ ٓٞظل ٢اُلٞ٣إ اما ًبٕ أُزٞك ٖٓ ٠اُطجوخ اُؾبًٔخ.
ُِٔزٞكٝ ,٠فِغ ِ

- M. Hidayat Hosain, Contemporary historians during the reign of the emperor Shah
Jahan, Islamic culture, Vol. XV, Juanuary, Number 1, 1941, Hyderabad, Deccan,
1941.
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https://www.clevelandart.org/art/1962.279.146.a
https://manuscripts.thewalters.org/viewer.php?id=W.650#page/337/mode/1up
https://imagesonline.bl.uk/asset/149579
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انهٕحاث-:

ُٞؽخ ههْ (ٔ)ًٞٓ :ت ع٘بىح آ٩جواٞٛه ّب ٙعٜبٕ .أُقط :ٛٞػٔ َِ ٕبُؼ  ,التاريخ -:ق 11هـ  11 /م.
مكان الحفظ -:مكتبة الكونجرس – لسم الكتب النادرة .المرجع -:نسخة رلمية من المخطوط على مولع
المكتبة https://www.loc.gov/resource/rbc0001.2015rosen1791/?st=gallery

ُٞؽخ ههْ (ٖ) :اُزٖ٣ٞوح اَُ٤وٖٓ ٟ
اُزٖ٣ٞوح اَُبثوخٝ ,رٔضَ ٓولٓخ أًُٞت.

ُٞؽخ ههْ (ٕ) :اُزٖ٣ٞوح اُ ٖٓ ٠٘ٔ٤اُزٖ٣ٞوح
اَُبثوخٝ ,رٔضَ اُ٘ؼِ ٓٝئفوح أًُٞت.
٘7
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لوحة رلم ( -:)4جنازة شاه جهان في أجرا .المخطوط -:ألبوم شاه جهان .التاريخ -:المرن 12هـ/
11م .مكان الحفظ -:المكتبة البريطانية .المرجعٞٓ -:هغ أٌُزجخ اُجو٣طبٗ٤خ اٌُ٩زوُ٘ – ٢ٗٝلٕ.
https://imagesonline.bl.uk/asset/10978

ُٞؽخ ههْ (٘) :ع٘بىح ّب ٙعٜبٕ أص٘بء فوٝعٜب ا
ُ ٖٓ ٬٤ؽٖٖ أعوا .أهّ٤ق هاعَزبٕ ك ٢ثٌ٤بٗ٤و ,اُووٕ
ٕٔٛـ http://preamblequestioned.blogspot.com/2007/07/aurangzeb-as-he-.ّٔ7/
was-according-to-mughal.html
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.خ٤ز٣وح ى٣ٖٞ ر:ُّٞج٧ ا.ٕبٜ عٙبه ّبٚ اؽز:)ٙ( ْؽخ ههُٞ
,ب٣هٞ ٓزؾق ٖٗت كٌز: ٌٓبٕ اُؾلع.ّٔ7ٕٓ /ـٖٕٛٔٓ:ـ٣اُزبه
)Victoria Memorial Hall, Kolkata( خ٣٘لٌُُٜبرب اًٞ خ٣٫ٞث
Abanindranath Tagore :ٕاُل٘ب
 ُٔزؾق ٖٗت٢ٍٔهغ اُوُٞٔ ا:أُوعغ
http://www.victoriamemorial-ب٣هٞكٌز
cal.org/virtual_exhibition/content/en

٠ِح ػ٬ُِٖ كافَ أَُغلٝ ّ اعزٔبع اُ٘بً أٓب-:)8( ْؽخ ههُٞ
-:ـ٣ اُزبه.٢ائٞٗو٤ّ ٠ِو ػ٤ٓ٧ فَٔخ ا-:ٛٞ أُقط.اُغ٘بىح
.هٍٞ٘ل٣ٝ خ ثوِؼخ٤ٌُِٔ أٌُزجخ ا-: ٌٓبٕ اُؾلع.ّٔٙٓ٘ /ـٛٔٓٔٗ
Asok Kumar Das, Mughal Masters, Further Studies,
1st edition, Mumbai: Marg Publications , 1998. P.
136, PL. 2.

 ٖٓ ٓلهٍخ,خ٤ٓ٬ٍل ع٘بىح آْٜ :)7( ؽخُٞ
.ّٔ7/ـٖٛٔ  م,خ٤ٗطب٣٘ل اُجوُّٜوًخ ا
http://www.columbia.edu/itc/mealac/
pritchett/00routesdata/1800_1899/dai
lylife_drawings/racinet/xfuneralcostu
mes2.html
 م,خ٣٘لٛ ٌب٤ٓ ؽبدُٞ ,خ٤ٓ٬ٍل ع٘بىح آْٜ :)7( ؽخُٞ
.ّٔ7 /ـٖٛٔ
somersetandwood.com/collections/asianart/indian-mica-paintings/company-school19th-century-indian-mica-painting-ingouache-funeral-procession-jm-119
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ُٞؽخ ههْ (ٓٔ) :ع٘بىح فَوٖٓ ,ٝ
ٓقط ٛٞفَٔخ ٗظبٓ٘ٓ ,٢ظٓٞخ
فَو٤ّٝ ٝو ,ٖ٣اُزبه٣ـ:
1131هـ1126/مٌٓ ,بٕ اُؾلع:
أٌُزجخ اُجو٣طبٗ٤خُ٘ ,لٕ.
أُوعغٞٓ-:هغ أٌُزجخ اُجو٣طبٗ٤خ.
https://imagesonline.bl.uk/a
sset/149579

ُٞؽخ ههْ (ٔٔ) :رٖ٣ٞوح ُ٣و ّعؼ أٜٗب ع٘بىح
آ٩جواٞٛه أًجو ,أُقطٝ :ٛٞههخ ٓ٘يٝػخ ٖٓ
ٓقط٘ٓ .ٛٞزٖق اُووٕ ٔٔٛـٓ ,ّٔ8 /ؾلٞظخ ة
أُزؾق اُوٞ٤ٗ -٢ٓٞكُ.٢ٜ

رلٖ ٖٓ َ٤اُِٞؽخ (ٕٔ) ٙٞ٣ؼ ٙٝغ اُؼٔبٓخ كٞم اُ٘ؼِ.
لوحة رلم ( :)12الحداد لوفاة آبا لا خان من مخطوط جنكيز
نامه جامع التواريخ ,مؤرخة بسنة 1001-1004هـ-1515 /
1600م ,محفوظة بمجموعة صدر الدين أغا خان.
Sheila R. Canby, Princes, Poets and Paladins,
Islamic and Indian Paintings, pl. 90.

رلٖ ٖٓ َ٤اُِٞؽخ (ٕٔ) ٙٞ٣ؼ رٞى٣غ اُطؼبّ
ٝاُٖلهبد ػِ ٠أُزٞاعل ٖ٣فبهط أٍٞاه اُوٖو.
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حٕاش ٙانبحث
ٔ أُقطٓ ٛٞوًت ٣وعغ اُ ٠أٝافو اُووٕ ٔٔٛـ٣ٝ ,ّٔ8/ؾز ١ٞػِٓ ٠قط ( ٖ٤ٛٞثبكّبٗ ٙبٓ ٝ ٚاُغيئ ٖ٤اُضبٗٝ ٢اُضبُش ٖٓ
ٓقط ٛٞػٔ َِ ٕبُؼ) ,ثبكّبٗ ٙبًٓ :ٚزج ٚدمحم أٓ ٖ٤أث ٞاُؾَٖ هي٣ ٝ ,٢٘٣ٝؾز ١ٞػِ٤ٍ ٠وح مار٤خ ُْب ٙعٜبٕ ٓ٘ن ٫ٝكرٝ ٚؽز٠
اَُ٘ٞاد اُؼْو ا ٖٓ ٠ُٝ٧ؽٌٔ ,ٚأٓب ٓقط ٛٞػٔ َِ ٕبُؼ أّ( ٝب ٙعٜبٕ ٗبٓ :)ٚك٤ز٘ب ٍٝا٧ؽلاس ثل اءا ٖٓ اَُ٘خ اُؾبك٣خ ػْوح ٖٓ
ؽٌْ ّب ٙعٜبٕ ؽز ٝ ٠كبر ٚثٔب ك ٢مُي ؽوٝثًٝ ٚنُي ٗياع أ٫ٝك ٙػِ ٠اُؼوُ٣ ,ؾز ١ٞأُقط ٛٞثؤًِٔ ٚػِ )ٕ7( ٠رٖ٣ٞوح ٓب
ثٓ ٖ٤يكٝعخ ػِٕ ٠لؾزٝ ٖ٤أفو ٟػِٕ ٠لؾخ ٝاؽلح٣ ,ؾزٓ ١ٞقط ٛٞثبكّبٗ ٙبٓ ٚػِ )7( ٠رٖب٣ٝوٜ٘ٓ ,ب (٘) رٖب٣ٝو ٓ٘لنح
ًَ ٜٓ٘ب ػِٕ ٠لؾخ ٝاؽلح )ٗ(ٝ ,رٖب٣ٝو ٓيكٝعخ ,ثٔ٘٤ب ٣ؾز ١ٞػٔ َِ ٕبُؼ ػِ )ٖٔ( ٠رٖ٣ٞوحٜ٘ٓ ,ب (ٓٔ) رٖب٣ٝو ًَ ٜٓ٘ب
ػِٕ ٠لؾخ ٝاؽلح )ٖ(ٝ ,رٖب٣ٝو ٓيكٝعخًُ ٝ ,زت أُقط ٛٞثق ٜاَُ٘زؼِ٤ن ,ثبُِـخ اُلبهٍ٤خ ,ثَٔطوح (ٕٔ) ٍطو ك ٢اُٖلؾخ,
ًُ ٝزت ٗٔ أُقط ٛٞثبُٔلاك اٍٞ٧ك كٔ٤ب ػلا اُؼ٘بٝ ٖ٣ٝا٣٥بد اُووآٗ٤خ ك ٢ٜثبُٔلاك ا٧ؽٔوٝ ,أُقطٓ ٛٞؾلٞظ ثٌٔزجخ
اٌُٗٞغوً ,رؾذ ههْٓ (DS461.6 M75 1700z) ,غٔٞػخ (ًٝ ,)Lessing J. Rosenwaldبٕ هل رْ ث٤ؼ ٚكٓ ٢ياك
) ٖٔ-ٕٔ ،(Sotheby's Londonكَٔ٣جو  ،ٔ7ٕ7هطؼخ ٖ.ٔ7
ُِٔي٣ل هاعغ َٗقخ ٓيٝهخ ثبُزٖب٣ٝو ٖٓ أُقط ٛٞػِٞٓ ٠هغ ٌٓزجخ اٌُٗٞغوً ثبُ٣٫ٞبد أُزؾلح آ٧و٤ٌ٣خ.
https://www.loc.gov/resource/rbc0001.2015rosen1791/?st=gallery(Last visit 20/5/2021).

ٕ اُ٧ج( ّٞأُ٣ )ْٚؾ ) 7( ١ٞرٖب٣ٝو ٓزلوهخ ٖٓ ٓقط ٛٞػَٔ ٕبُؼٓ ,ؾلٞظ ثبٌُٔزجخ رؾذ ههْ ( ٝ )Or. 2157رٞعل ٓ٘ٚ
ٕٞه ٞٙئ٤خ ػِٞٓ ٠هغ أٌُزجخ اُجو٣طبٗ٤خ

https://imagesonline.bl.uk/search/?searchQuery=Amal-i+Salih (Last visit
)20/5/2021

ٖ ٕبؽت هوإًِٔ ٢ٛ :خ كبهٍَّ٤خ إِٜٔب ػوث ،٢أ ٖٓ ١اهزوٕ ٍؼل ٙثِبُُ٘ ُغُ ٞٛٝ ,ّٞوت رؼظً ْ٤بٕ ُٚ٣بف اُ ٠أٍٔبء اُ ُُِٔٞى
ٝاَُ ٖ٤ٛ٬ك ٢اُ ُٔواٍ٬د أٌَُِّ٤خ .ؽَبٕ ؽ٬م ,ػجبً ٕجبؽ ,أُؼغْ اُغبٓغ ك ٢أُٖطِؾبد اٞ٣٧ث٤خ ٝأُِٔ٤ًٞخ ٝاُؼضٔبٗ٤خ ماد
ا ٍٕٞ٧اُؼوث٤خ ٝاُلبهٍ٤خ ٝاُزوً٤خ ,ٔٛ ,كاه اُؼِْ ُِٔ ,ٖ٤٣٬ث٤وٝدُ ,ج٘بٕ.ٖٔٗ ٓ ,ّٔ777 ,
4

Ashirbadi Lal Srivastava, The Mughul empire 1526-1803 A.D, 7thedition , Shiva Lal agrwala company,
Agra-3, India, 1960, P.293.

٘ أؽٔل ٓؾٔٞك اَُبكار ,٢ربه٣ـ أَُِٔ ٖ٤كّ ٢ج ٚاُوبهح اُٜ٘ل٣خ ٝؽٚبهر ,ْٜعيإٓ ,طٕ (اُلُٝخ أُـ٤ُٞخ) ,أُطجؼخ اُ٘ٔٞمع٤خ,
اُوبٛوح.ٔ77-ٔ7٘ ٓ ,ّٔ7٘7 ,
 ٙإٓبف فبٕ ٞٛ ,أ فب ٗٞه عٜبٕ ىٝعخ عٜبٌٗ٤وٝٝ ,اُل أهعٔ٘ل ثبٗٔٓ( ٞزبى ٓؾَ) ٞٛٝ ,هبئل اُغ ُٞ٤ك ٢كزوح ؽٌْ أًجو
ٝعٜبٌٗ٤وًٝ ,بٕ ُ ٚاُلٝه اً٧جو ك ٢ر( ٢ُٞىٝط اث٘زّ )ٚب ٙعٜبٕ ُؼوُ أُـ .ٍٞأؽٔل ٓؾٔٞك اَُبكار ,٢ربه٣ـ أَُِٔ ٖ٤كّ ٢جٚ
اُوبهح اُٜ٘ل٣خ ,طٕ.ٔ7٘ ٓ ,
 8عٔبٍ اُل ٖ٣اُْ٤بٍ ,ربه٣ـ كُٝخ أثبٛوح أُـ ٍٞك ٢اُٜ٘لٌٓ ,ٔٛ ,زجخ اُضوبكخ اُل٤٘٣خ ,ثٞهٍؼ٤ل ,عٜٔٞه٣خ ٖٓو اُؼوث٤خ,ّٕٓٓٔ ,
ٓ ٖٖٔ.ٖٔٙ-
 ٖٓٝأثوى اُٞٓ ُ ٧ه اُز ٢اّزٜو ثٜب ّب ٙعٜبٕ ك ٍٜٝ ٢اُؼب َّٓخ :هعبؽخ اُؼوَ ٝاُنًبء ٝهُ َّٞح اُؼئ٣خٝ ،ػُوف ك ٢اُـبُت ثؼيٝك ٚػٖ
ٓوبهثخ اُْواة ٓغ ٓغبٗجز ٚاُِٝ ٜٞاُؼجشًٝ ,نُي ّـل٤ٛٝ ٚبٓ ٚاٌُج٤و ٖ٣ثِيٝعز ٚأهعٔ٘ل ثبٗ ٞاُزُ ٢وَّجٜب ( ُٓٔزبى ٓؾَ) أ٤ٍ( ١لح
ُ
ثؾ٤ش ّبك هٝائغ ُٓؼٔبهَّ٣خ ػل٣لح ،إٔجؼ ثؼٜٚب ٖٓ أثوى أُؼبُْ أُؼٔبهَّ٣خ اَّ٤ٓ٬ٍ٩خ ك ٢اُؼبُْ،
اُزبط) ُ ٝ ،ؽجِّ ٚاٌُج٤و ُِِؼٔبهح،
اُو ُٓٞى اُزبه٣قَّ٤خ ٝاُضوبكَّ٤خ ُِِٜ٘لٜ٘ٓٝ ،ب ػٍِ ٠ج َ٤أُضبٍ :اُوِؼخ اُؾٔواء ثلٙٝ ٢ِٛو٣ؼ ربط ٓؾَ ك ٢أعوا ،اُن ١ثُ٘٢
ُ ٖٓٝ
ٖب ُزُلكٖ كُٔٓ ٚ٤زبى ٓؾَ اُز ٢رُٞك٤ذ  ٢ٛٝثؼلُ ّبثَّخٛ ,نا ٝهل رٔ٤يد اُؼٔبهح ك ٢ػٜل ّب ٙعٜبٕ ثبٍزجلاٍ ا٧ؽغبه اُوِٓ٤خ
فٖ ٤ا
اُؾٔواء ثب٧ؽغبه اُوفبٓ٤خ اُجٚ٤بءًٔ ,ب ُ٣ؼل ػوُ اُطب ًٝٝاُن ١أٓو ثٖ٘ؼّ ٚب ٙعٜبٕ ٖٓ اُوطغ اُل٘٤خ اُ٘بكهح ك ٢ربه٣ـ اُٜ٘ل.
أؽٔل ٓؾٔٞك اَُبكار ,٢ربه٣ـ أَُِٔ ٖ٤كّ ٢ج ٚاُوبهح اُٜ٘ل٣خ ٝؽٚبهر ,ْٜطٕ .ٔ77 ٓ ,عٔبٍ اُل ٖ٣اُْ٤بٍ ,ربه٣ـ كُٝخ أثبٛوح
أُـ ٍٞك ٢اُٜ٘ل .ٕٔٗ ٓ ,أؽٔل هعت دمحم ػِ ,٢ه٬ع ٝؽٖٝ ٕٞأٍٞاه ٝثٞاثبد أُلٕ ا٧صو٣خ ا٤ٓ٬ٍ٩خ ك ٢اُٜ٘ل ,ٔٛ ,اُلاه
أُٖو٣خ اُِج٘بٗ٤خ ,اُوبٛوح ,ٔ78 ٓ ,ّٕٓٓ7 ,ؽبّ٤خ ٔ.
ً 7بٕ ُْب ٙعٜبٕ ٓب ٣ي٣ل ػٖ (ٗٔ) ٖٓ ا٧ث٘بء ٓب ث ٖ٤مًٞه ٝاٗبسٝ ,أُؼِ )ٔٔ( ْٜ٘ٓ ّٞاث٘اب ٖٓ )٘( ,اُج٘بد  ٖٓ )ٙ(ٝاُنًٞه؛
اُٖـو ,ثٔ٘٤ب ثو )ٗ( ٢أث٘بء ٖٓ ىٝعزٔٓ ٚزبى ٓؾَ ْٛٝ؛ كاها ُ
ٌّ ٙٞا٫ثٖ اً٧جو ّٝبّ ٙغبع ا٫ثٖ اُضبٗٝ ٢
رُٞك ْٜ٘ٓ ٢اص٘بٕ كِ ٢
اٝهاٗـگ ى٣ت ا٫ثٖ اُضبُش ٓٝواك ثقِ ا٫ثٖ اَُبكً ك ٢رور٤ت اُنًٞهُِٔ ,ي٣ل ػٖ مُي اٗظو:
1 (memoirs of Delhi), Govt. Press, North-western
Provinces and Oudh, Allahabad, India, 1988, P. 136.

ُِ ٌٖ٣ ُْ 7لاها ُ
ٌّ ٙٞثِطج٤ؼزً ٚلب٣خ ؽوثَّ٤خ أ ٝؽٌ٘خ ٍ٤بٍَّ٤خ ،ا ٫أًٗ ٚبٕ ٝاٍغ ا٬ٛ٫عّ ،ـٞكاب ثلهاٍخ ا٧ك٣بٕ ٝأصبه افزٚٛ٬
ِثبُٜ٘لٝ ًٝاّزـبُ ٚاٌُض٤و ِثؼُُِٝ ْٜٓٞاهزجبٍٜ٘ٓ ٚب  ِٚ٤ٓٝاُ ٠فِن ك ٖ٣عل٣ل ٔ٣يط ك ٚ٤اِ ّ٬ٍ٩ثبُؼوبئل اُٜ٘لَّ٤ٍٝخ ٍق ٜاُؼُِٔبء
ّغبع هل اٖٗوف اُ ٠ؽ٤بح اُِٝ ٜٞاُلػخٝ ،أكٖٓ ُ
اُ ًَُِٔٔٝ ,ٖ٤بٕ ّبُ ٙ
ّوة اُقٔو ٓٔب أٙؼق ٕؾزًٝ ،ٚبٕ  َ٤ٔ٣اُ ٠اُزُّْ٤غ،
َّ
َّ
ا
ُ
ََّ٘٤خ ٓب أصو ٍِجاب ػِٙٝ ٠ؼ ٚاَُ٤بٍُٓ ٌٖ٣ ُْٝ ,٢واك ثقِ إٞ ٫هح ػٖ أفّ ٚ٤بّ ٙغبع ٖٓ
ُِنُي ًبٕ ٌٓوٛٝاب ك ٢اٍٝ٧ب ٛاُ ُ
عٜخ اٗ٫ـٔبً ك ٢أُِنَّاد ٝاٗؼلاّ اٌُلبءر ٖ٤اَُ٤بٍَّ٤خ ٝاُؼٌَوَّ٣خ .أ َّٓب اٝهاٗـگ ى٣ت كٌبٕ ّ ًَٞ٣ئ ٕٝاُلًٖ كَّٔ ٛ ٢خ ْٗٝب،ٛ
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ًٝبٕ ٓؾجٞثاب ٖٓ ػبٓخ اُ٘بً ػِٓ ٠ب أظٜوً ٖٓ ٙلب٣خ ك ٢اُؾوة ٝا٩كاهحٓٝ ،ب ػُوف ػ٘ ٖٓ ُٚاُؾيّ ٝاُ ُقُِن اُوٝ ْ٣ٞاُزَُّٔي اُزبّ
ثِؤؽٌبّ اُْو٣ؼخ اَّ٤ٓ٬ٍ٩خُِٔ ,ي٣ل ؽ ٍٞكز٘خ آ٧واء اٗظو :أؽٔل ٓؾٔٞك اَُبكار ,٢ربه٣ـ أَُِٔ ٖ٤كّ ٢ج ٚاُوبهح اُٜ٘ل٣خ ,طٕٓ ,
ٕٕٓ.ٕٓ7-
Ashirbadi Lal Srivastava, The Mughul empire 1526-1803 A.D, P. 315- 321.

دمحم ٍٛ َ٤ٜو ,ُٞربه٣ـ ٓـ ٍٞاُوجِ٤خ اُنٛج٤خ ٝاُٜ٘ل ,ٔٛ ,كاه اُ٘لبئٌ ُِطجبػخ ٝاُْ٘و ,ث٤وٝدُ ,ج٘بٕ.ٕ7ٕ-ٕ77 ٓ ,ّٕٓٓ8 ,
ٓٔ أؽٔل هعت دمحم ػِ ,٢ربه٣ـ ٝػٔبهح أُياهاد ٝاٙ٧وؽخ ا٧صو٣خ ا٤ٓ٬ٍ٫خ ك ٢اُٜ٘ل.ٔ7ٖ ٓ ,
ٔٔ ُ٣ ٫ؼوف اٌُض٤و ؽ ٍٞؽ٤بر ٚاُْقٖ٤خًٝ ,بٕ ٖٓ أُووثُْ ٖ٤ب ٙعٜبٕ صْ ٖٓ اث٘ ٚاٝهاٗـگ ى٣ت ,اُنً ١بٕ ٣غزٔغ ٓؼ ٚأٍجٞػ٤اب
ًٔب أّٗ ٚبهى ك ٢رغٔ٤غ كزب ٟٝػبٌُٔ٤و (اٝهاٗـگ ى٣ت)ُِٔ ,ي٣ل اٗظو,
Munis D. Faruqui, The Princes of the Mughal Empire, 1504-1719, Cambridge University Press, 2012, P. 81.
Iftikhar Ahmad Ghauri, War of Succession Between the Sons of Shah Jahan, 1657-1658, Publishers United,
Lahore, 1964, P. 39.

ٕٔ دمحم ٕبُؼ ً٘ج ,ٞػٔ َِ ٕبُؼ أُ ٍّٞٞة ّب ٙعٜبٕ ٗبٓ ,ٚرٖؾ٤ؼ ٝرغٔ٤غ ,ؿ٣ ّ٬يكإ ,أُغِلٖ ,ٕٛ ,عٔؼ٤خ اُز٘ٔ٤خ ا٧كث٤خ,
ٞٛ٫ه ,ثبًَزبٕ.ٕٙ8 ٓ ,ّٔ7ٙ8 ,

13

Abraham Eraly, Emperors of the Peacock Throne: The Saga of the Great Moghuls, penguim books, India,
2000, P. 379.

ٗٔ أؽٔل ٓؾٔٞك اَُبكار ,٢ربه٣ـ أَُِٔ ٖ٤كّ ٢ج ٚاُوبهح اُٜ٘ل٣خ ,طٕ.ٕٓ8 ٓ ,
٘ٔ دمحم ٕبُؼ ً٘ج ,ٞػٔ َِ ٕبُؼ أُ ٍّٞٞة ّب ٙعٜبٕ ٗبٓ ,ٚأُغِلٖ.ٕٙ8 ٓ ,

131-132.
Abraham Eraly, Emperors of the Peacock Throne: The Saga of the Great Moghuls, P. 379.

16
17

 ٔ7أهٓ ْ٤ؼوٗ اٝهاٗـگ ى٣ت ٝكواب َُغ٬د أُـ ٍٞكٓ ٢بهً ٍ٘خ ( ,)ٕٓٓ8ثٔزؾق ّ٤لبعُِ ٢زبه٣ـ اُٜ٘لChattrapati ( ١
 )Shivaji Maharaj Museum of Indian Historyث٣٫ٞخ ( )Maharashtraاُٜ٘ل٣خ.
Aurangzeb -- As he was according to Mughal Records- Part II.
http://preamblequestioned.blogspot.com/2007/07/aurangzeb-as-he-was-according-to-mughal.html (Last visit
20/5/2021).
19
Jadunath sarkar, M. A., History of Aurangzib mainly based on Persian sources, Vol. 2, Calcutta, India,
1912, P. 81-82.

ٕٓ رٔزغ اُقٖ ٢ثٌٔبٗخ ًج٤وح ك ٢ػٜل أثبٛوح أُـ ٍٞك ٢اُٜ٘ل ,كٌبٗٞا ْ٣وك ٕٞػِ ٠اُؾو ْ٣أًٌُِٔ ,٢ب أًٗ ْٜبٗٞا ٣ؾوٍٕٞ
ثٞاثبد اُوٖٞهٝ ,ىاكد ٌٓبٗز ْٜكؤٕجؼ ًجوائ٣ ْٜز٘ٓ ُٕٞٞبٕت ه٤بك٣خ ك ٢اُلُٝخ ,كول ػ ّٖ٤آ٩جواٞٛه أًجو ًج٤و اُقٖ ٢اػزجبه
فبٕ (ٝ )Aitbar khanاُز ٢رؼ٘( ٢هعَ عل٣و ثبُضوخ) ؽبً أب ُٔل٘٣خ كُٝ ٢ٜمُي ُزلبٗ ٚ٤ك ٢فلٓخ ثبثو ٔٛٝبًٔ ,ٕٞ٣ب رٔزغ ًج٤و
ا
َٓئ ٫ٝػٖ هِؼخ أعواٝ ,عؼَ هٖو ّب ٙعٜبٕ (هَْ اُؾوْ٣
اُقٖ ٢فٞع ٚفبٕ ثٌٔبٗخ ًج٤وح ُل ٟاٝهاٗـگ ى٣ت ؽ٤ش ػٚ٘٤
ثبُوِؼخ) رؾذ آورٓ ٚجبّوح ٝمُي ُز٘ظ ْ٤ػِٔ٤خ كفٝ ٍٞفوٝط ا٧كواك ٖٓ ٝاُ ٠اُوٖؤُِ ,ي٣ل ػٖ اُقٖ ٢ك ٢اُؼٖو أُـ٢ُٞ
اُٜ٘ل ١اٗظو,

K.S. Lal, Muslim slave system in medieval India, Delhi, India, 1994, P. 99 – 104.
131-132.
22
Abraham Eraly, Emperors of the Peacock Throne: The Saga of the Great Moghuls, P. 379.
Purushottam Singh, Shikashta-Nastaliq Persian farmans in court of Aurangzeb Almgir: a case syudy of
– "Tarikh-i-dargah-i-mualla" preserved in Blanker archives, Journal of Brahmavart, Year Six, January
December, India, 2019, P. 10-13.
21

اؽزَ فْت اُٖ٘لٍ ٌٓبٗخ ًج٤وح ُل ٟاُؾوك ٖ٤٤اُٜٞ٘ك ٔ٤ٍ٫ب كٓ ٢غبٍ اُؾلو٣ٝ ,ؾزَ أٌُبٗخ اُضبٗ٤خ ثؼل اُؼبطُٔ ,ب ُ ٖٓ ٚهائؾخ
مً٤خُٝ ,قْت اُٖ٘لٍ ص٬صخ أُٞإ؛ إ٧لو ,اُج٘ٝ ,٢اُج٘ ٢اُوبُِٗٔ .٢ي٣ل اٗظو,
ٍ٘٤خ كزؾ ٢ػِ ,٢أُؼجٞكاد اُٜ٘ل٣خ اُولٔ٣خ ػِ ٠اُل٘ ٕٞاُزطج٤و٤خ أُـ٤ُٞخ اُٜ٘ل٣خ (ٕٖٕٛٔ8ٗ-7ـٓ ,)ّٔ7٘7-ٕٔ٘ٙ /بعَز٤و,
ًِ٤خ ا٥كاة ,عبٓؼخ أُٖ٘ٞهح.ّٖ7٘ ٓ ,ّٕٕٓٓ ,
ٖٕ اٌُٜبه :عبُ٤خ َِٓٔخ رٞعل كّٔ ٢بٍ ّوم اُٜ٘ل (اُج٘ـبٍ) ٝث٘ـ٬كٓ ْٛ ٝ ,ِ٣غزٔغ ٖٓ ؽبِٓ ٢أُؾلخ أَُٔبح ()palanquin
 ٖٓٝأُياهػ ٖٓ ْٜ٘ٓٝ ،ٖ٤رؾ ٖٓ ٍٞاُٜ٘ل٤ٍٝخ اُ ٠ا ,ّ٬ٍ٩رُؼوف اٌُٜبه أٚ٣اب ثبٍْ ٍوكاهً (َٓ ْٛٝ ،)Sardarsزٕٞ٘ٛٞ
ثبّز٘ ٖٓ )Pashtuns( ٕٞ٤أكـبَٗزبٕ ( ٓ ْٛٝغٔٞػخ ػوه٤خ ا٣واٗ٤خ ٓ ْٜ٘ٛٞا ٢ِٕ٧ع٘ٞة  ٍٜٝٝآٍ٤ب) ،عبءٝا اُ ٠اُج٘ـبٍ ك٢
أٝائَ اُؼٖٞه اٍُٞطٝ ,٠ػُوكٞا ثٜٔ٘خ ؽَٔ اُجبًِٔ ٝ ،)palanquin( ٖ٣ٌٞٗ٫خ ًٜبه ْٓزوخ ٖٓ أٌُِخ اٌََُ٘و٣ز٤خ ( (shandha
ٝ ،karaاُز ٢رؼ٘ ٢أُٝئي اُن٣ ٖ٣ؾِٔ ٕٞا٤ّ٧بء ػِ ٠أًزبكٝ ,ْٜرقِذ رِي اُطبئلخ ا ٕ٥ػٖ ٜٓ٘خ ؽَٔ اُجب ْٛٝ ،ٖ٣ٌٞٗ٫ا ٕ٥ثٌَْ
أٍبٍٓ ٢غزٔغ ٖٓ أُياهػًٔ ,ٖ٤ب ٣زْ رٞظ٤ق أػلاك ًج٤وح ًؼبِٓ ٖ٤ثؤعو ٣ ,٢ٓٞ٣ؼ ِ٤اٌُٜبه ك ٢هوٓ ٟزؼلكح اُطجوبد٣ٝ ،ؾزِٕٞ
أٓبً٘ ْٜاُقبٕخٝ ،أُؼوٝكخ ثبٍْ ٍبهكاه ثبهاً (٣ ,)sardar parasزيٝع ٖٓ ٕٞكافَ ٓغزٔؼٞ٣ ٝ ,ْٜعل كَٓ ًَ ٢ز٘ٛٞخ ٖٓ
َٓز٘ٛٞخ اٌُٜبه ٓغٌِ ٛجو ٢ؿ٤و هٍُٔ٣ ، ٢ؼوف ثبٍْ اُجبْٗب٣بد (ُِٔ ،)panchayatي٣ل اٗظو,
M.K.A Siddiqui, Marginal Muslim Communities in India, Institute of Objective Studies, New Delhi, India,
2004, P. 331-344.
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ُِٔٝي٣ل ػٖ رٖب٣ٝو اٌُٜبه ك ٢أُغزٔغ اُٜ٘ل ١اٗظو:
http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00glossarydata/terms/palanquin/palanquin.html.

ٕٗ  ٞٛدمحم ٕبُؼ ً٘جٞٛ٫ ٞهً ,١بٕ فطب ا
ٛب ٓؼوٝكاب ًٝبرجاب هٍٔ٤اب َُ٤وح ّب ٙعٜبٕٓٝ ,ؼِ أب ُٓ٪جواٞٛه اٝهاٗـگ ى٣تُ٣ ,ؼزول أٗٚ
ا٧ؿ إ٧ـو ُِٔ ٬ػ٘ب٣ذ هللا ً٘ج ,ٞرْ رؼ ٚ٘٤٤ك ٢ػٜل اٝهاٗـگ ى٣ت ٗبئجاب ُِٖلاهح (ٗبئجاب ُوئ ٌ٤اُٞىهاء)ُ٣ ,ؼزول إٔ ٝكبرً ٚبٗذ ك٢
ٍ٘خ ٘ٛٔٓ7ـٝ ,ّٔٙٙٓ /رْ كك٘ ٚكٞٛ٫ ٢ه.
M. Hidayat Hosain, Contemporary historians during the reign of the emperor Shah Jahan, Islamic culture,
Vol. XV, Juanuary, Number 1, 1941, Hyderabad, Deccan, 1941, P. 64-78.

ٕ٘ دمحم ٕبُؼ ً٘ج ,ٞػٔ َِ ٕبُؼ أُ ٍّٞٞثـ ّب ٙعٜبٕ ٗبٓ ,ٚأُغِلٖ.ٕٙ8 ٓ ,
ِٔ ُ ٕٙي٣ل ؽ٤ٍ ٍٞبٍخ اٝهاٗـگ ى٣ت ٝث٤بٕ ؽو٤وخ رِي ا٫عواءاد اٗظو :دمحم ػجل أُغ٤ل اُؼجل ,اٝ ّ٬ٍ٩اُل ٍٝا٤ٓ٬ٍ٩خ ك ٢اُٜ٘ل,
ٓ ,ٔٛطجؼخ اُوؿبئت ,اُوبٛوح .ٔٙ7-ٔٙٙ ٓ ,ّٔ7ٖ7 ,أؽٔل ٓؾٔٞك اَُبكار ,٢ربه٣ـ أَُِٔ ٖ٤كّ ٢ج ٚاُوبهح اُٜ٘ل٣خ
ٝؽٚبهر ,ْٜطٕ (اُلُٝخ أُـ٤ُٞخ) .ٕٗ7-ٕٗٗ ٓ ,ؽَٓ ٖ٤ئٗش ,أ ٌِٛربه٣ـ ا ,ٔٛ ,ّ٬ٍ٩اُيٛواء ُ٪ػ ّ٬اُؼوث ,٢اُوبٛوح,
 .ٕ٘7 ٓ ,ّٔ778عٔبٍ اُل ٖ٣اُْ٤بٍ ,ربه٣ـ كُٝخ أثبٛوح أُـ ٍٞك ٢اُٜ٘ل.ٔٙٙ-ٕٔٙ ٓ ,
 ٕ8ػِ ٠اُط٘طب ,١ٝهعبٍ ٖٓ اُزبه٣ـ ,عيإٓ ,طٕ ,ٔٛ ,كاه اُجْ٤و ُِضوبكخ ,عٜٔٞه٣خ ٖٓو اُؼوث٤خ .ٕٙ-ٔ٘ ٓ ,ّٔ777 ,أؽٔل
أث ٞى٣ل ,أٝهاٗي ى٣ت ٍِطبٕ رْج ٚثبُواّلٓ ,)ٕ( ٖ٣غِخ اُوائل ,اُؼلك ّٕٕ ,ؼجبٕ ٖٛٔٗ8ـ(ٌُ٘ ,)ّٕٓٔٙب ,ٝاُٜ٘لٓ ,ّٕٓٔٙ ,
ٗٔ.ٔٙ-
28

134.

 ٕ7أؽٔل ٓؾٔٞك اَُبكار ,٢ربه٣ـ أَُِٔ ٖ٤كّ ٢ج ٚاُوبهح اُٜ٘ل٣خ ٝؽٚبهر ,ْٜطٕ.ٕٗٗ ٓ ,
ٖٓ ًبٕ ُْب ٙعٜبٕ اُؼل٣ل ٖٓ اَُِ٤و ٝاُزٞاه٣ـٜ٘ٓ ,ب ٓب ُ٣ؼوف ثـ ثبكّبٗ ٙبٓ ٚك ٢أهثؼخ ٓغِلاد ُِْ٤ـ ػجل اُؾٔ٤ل اُٞٛ٬ه ٝ ,١ثبك
ّبٗ ٙبٓ٤ُِْ ٚـ دمحم ٝاهس اً٧جو آثبك ٝ ,١ثبك ّبٗ ٙبُٓٔ ٚوىا دمحم أٓ ٖ٤ثٖ أث ٢اُؾَٖ اُويًٝ ,٢٘٣ٝنُي ٓب ُ٣ؼوف ثـ ّب ٙعٜبٕ ٗبٓٚ
ُٔوىا ػ٬ء اُلّٝ ,ٖ٣ب ٙعٜبٕ ٗبُٓٔ ٚوىا دمحم ٛبٛوّٝ ,ب ٙعٜبٕ ٗبُٓٔ ٚوىا أثٛ ٢بُت أُٜلاٗ ,٢ثبٙ٩بكخ اُ ٠اُؼَٔ اُٖبُؼ
ُِٔ ٬دمحم ٕبُؼ ً٘جٝ ,ٞاُنُ٣ ١ؼل ٖٓ إٔلم أُئُلبد اُزبه٣ق٤خ ؽّ ٍٞب ٙعٜبُِٕٔ .ي٣ل ؽ ٍٞربُي أُئُلبد اٗظو,
Elliot, H. M. (Henry Miers), Sir, Shah Jahan, Lahore, 1875.

ػجل اُؾ ٢اُؾَ٘ ٢اُ٘ل ,١ٝاُضوبكخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ ك ٢اُٜ٘لٓ ,ئٍَخ ٘ٛلاُِ ١ٝزؼِٝ ْ٤اُضوبكخ ,اُوبٛوح.ٙ٘ ٓ ,ٕٓٔ٘ ,
ٖٔ هوإٓ ًوٍٞ ,ْ٣هح اُجووح :أ٣خ (ٕٔٓ).
ٕٖ ُِٔي٣ل ػٖ اُؼٔبئو ك ٢رٖب٣ٝو أُقطٛٞبد أُـ٤ُٞخ اُٜ٘ل٣خ اٗظو ,أَٓ ػجل اَُ ّ٬اَُ٤ل ,هٍ ّٞاُؼٔبئو ٖٓ ف ٍ٬رٖب٣ٝو
ٓقطٛٞبد أُلهٍخ أُـ٤ُٞخ اُٜ٘ل٣خ كهاٍخ أصو٣خ ك٘٤خ ٓوبهٗخ ثبُؼٔبئو ُجبه٤خ ك ٢اُٜ٘ل ٕٖ ,ّٔ7٘8-ٕٔ٘ٙ/ٕٔٙ8-7كًزٞها,ٙ
عبٓؼخ اُوبٛوح.ّٕٓٔٗ ,
ٖٖ يمع ضريح تاج محل في الجزء الجنوبي الشرلي من مدينة أجرا ,على الضفة الغربية من نهر جمنة ,شيده شاه جهان ,بدأ
العمل به في عام 1040هـ1630/م ,وانتهى في عام 1051هـ1641 /مُ ,
شيِّد بالمرمر األبيض على مصطبة يغطى سطحها
بالمرمر األبيض ،وأليمت عند كل زاوية من زوايا المصطبة مئذنة متناسمة األجزاء ارتفاعها  31م ,مكونة من ثالث طوابك
يعلوها جوسك ,ويحيط ببدن كل منها ثالث شرفات ،وفي وسط المصطبة يرتفع الضريح في شكل رباعي ،وتشغل الجزء األوسط
من البناء المبة الرئيسية ،يبلغ لطرها  11م ,وارتفاعها  22.5م ,ولكل من واجهات البناء األربع مدخل عال مغطى بعمد ،وتحت
المبة الكبرى التي تعلو وسط البناء ضريح(التركيبة) ممتاز محل ،وإلى جانبه ضريح زوجها ،وكالهما مزخرف بالنموش الكتابية.
ويعتبر من أجمل نماذج طرز العمارة في العصر اإلسالمي عامة وفي الهند خاصة .للمزيد انظر :أحمد رجب دمحم علي ,تاريخ
وعمارة المزارات واألضرحة األثرية االسالمية في الهند ,ط ,1الدار المصرية اللبنانية ,الماهرة ,2005 ,ص .221-111
ُِٔٝي٣ل ػٖ اُؼٔبهح ك ٢ػٜل ّب ٙعٜبٕ اٗظو,
Percy brown, Indian architecture(The Islamic period), 3th edition,Treasure house of books,
Bombay, India, 1942, P. 110-119.
Group of authors, Great monuments of India, Dorling Kindersley Limited, New York, U. S. A.,
2009, P.239-254.
ٖٗ ُِٔي٣ل ػٖ اُزٌ ٖ٣ٞاُلائو ١ك ٢اُزٖ٣ٞو ك ٢اُؼٖو ا ٢ٓ٬ٍ٩اٗظوٍ :بٓؼ كٌو ١اُج٘بٓ ,غٔٞػخ ٖٓ رٖب٣ٝو َٓزوِخ ٖٓ
اُؼٖو اُٖلٓ ١ٞؾلٞظخ كٓ ٢زؾق اُلٖ ا ٢ٓ٬ٍ٩ثبُوبٛوح كهاٍخ أصو٣خ ك٘٤خ ْٗٝوٓ ,غِخ ٝهبئغ ربه٣ق٤خ ,اُؼلك (ٕٖ) ,طٕ٘٣ ,ب٣و
ٕٕٓٓ ,اُوبٛوح.ٔٗ٘-ٔٗٗ ٓ ,
ٖ٘ ُِٔي٣ل ػٖ ٓٓ٬ؼ اُٞعٞك ا٥كٓ٤خ ك ٢اُزٖ٣ٞو أُـ ٢ُٞاُٜ٘ل ١اٗظو٤ٍ ٠٘ٓ ,ل ػِ ٠ؽَٖ ,اُزٖ٣ٞو ا ٢ٓ٬ٍ٩ك ٢اُٜ٘ل اُٖٞه
اُْقٖ٤خ ك ٢أُلهٍخ أُـ٤ُٞخ اُٜ٘ل٣خ ,ٔٛ ,كاه اُْ٘و ُِغبٓؼبد ,اُوبٛوح.ٖٕٙ-ٖٕٕ ٓ ,ّٕٕٓٓ ,
 ٖٙاثٖ ٓ٘ظٞهَُ ,بٕ اُؼوةٓ ,بكح ؽٚوٓ ,بكح ؽٚوٛ ,جؼخ كاه أُؼبهف ,اُوبٛوح ,ك.د.7ٓ7 ٓ ,
ٔ٤ٍِ ٖ8بٕ ثٖ عبٍو ثٖ ػجل اٌُؤُ ,ْ٣ؾبد ٜٓٔخ ك ٢اُ٤ٕٞخٓ ,ٕٛ ,لاه اُُِْ٘ ٖٛٞو ,اُو٣بٗ ,أٌُِٔخ اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ,
ّٖٕٔٓ .8 ٓ ,ػِ ٠اُقل٤ق ,أؽٌبّ اُ٤ٕٞخ ثؾٞس ٓوبهٗخ ,ٔٛ ,كاه اُلٌو اُؼوث ,٢اُوبٛوح.ٔٓ-٘ ٓ ,ّٕٓٔٓ ,
ٗ ٖ7لهد اُزٖب٣ٝو اُز ٢رٔضَ اؽزٚبه ٛجوخ اُؾٌبّ ٝآ٧واء ك ٢اُزٖ٣ٞو أُـ ٢ُٞاُٜ٘لٜ٘ٓٝ ,١ب رٖب٣ٝو رٔضَ اُِؾظبد ا٧ف٤وح
ٖٓ ؽ٤بح ثْٔب (ٝ ,) Bishmaمُي ًٔب ك ٢رٖ٣ٞورٓ ٖٓ ٖ٤قط ٛٞهى ٗبٓ( ٚروعٔخ كبهٍ٤خ ُٜٔبثٜبهارب)٣ ,ئهؿ ثَ٘خ ٛٔٓٓ8ـ/
 ,ّٔ٘77آ ٠ُٝ٧ؾلٞظخ ثٔزؾق كٌزٞه٣ب ٝأُجود ثجوُٖ٤
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(http://collections.vam.ac.uk/item/O434111/bhisma-painting-ali-)Last visit 20/5/2021

ٝاُضبٗ٤خ ٓؾلٞظخ ثبُٔزؾق اُجو٣طبٗ ٢ثِ٘لٕ
(https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1930-)Last visit 20/5/2021
ًٔب ٍغَ اُل٘بٕ ُؾظبد اؽزٚبه ػِ٘ب٣ذ فبٕ أؽل هعبٍ ؽبّ٤خ عٜبٗغ٤و ك ٢رٖ٣ٞوح ٓ٘لوكح رئهؿ ثَ٘خ ٕٛٔٓ8ـ,ّٔٙٔ7/
ِٓ.ٕٞ
ٓؾلٞظخ ثٌٔزجخ ثٞكُ ,ٖ٤عبٓؼخ أًَلٞهك .صوٝد ػٌبّخٍٞٞٓ ,ػخ اُزٖ٣ٞو اُٞ ,٢ٓ٬ٍ٩ؽخ ّ ٗٔ7
 ٖ7أؽٔل ٓؾٔٞك اَُبكار ,٢ربه٣ـ أَُِٔ ٖ٤كّ ٢ج ٚاُوبهح اُٜ٘ل٣خ ٝؽٚبهر ,ْٜطٕ.٘ٓ ٓ ,
40

Vincent A. smith, Akbar the great mogul 1542-1605, at the clarenadun press, Oxford, England, 1917, P.
223-224.

ٔٗ إُٔ٤ت أًجو كّٜ ٢و عٔبك ٟاُضبٗٛٔٓٔٗ ٢ـ ٖ /أًزٞثو ٘ٓ ّٔٙة(كٍ٘ٝزبه٣ب) اٍٜبٍ ؽبكٝ ,كِْذ عٜٞك اٛ٧جبء ك ٢ػ٬ع,ٚ
ٝك ٕٔ ٢أًزٞثو ىاه ٙاث٘ ٚا٤ٓ٧و ٍِ ٞٛٝ ْ٤ػِ ٠كواُ أُٞد ,صْ رٞك ٢ك٘ٓ ٢زٖق ُ ٕٙ َ٤أًزٞثو ٖٓ مُي اُؼبّٝ ,كُكٖ ك٢
ٕجبػ اُ ّٞ٤اُزبُ ٢كٙ ٢و٣ؾ ٚاُنً ١بٕ هل ثلأ ث٘بء ٙكٗ ٢بؽ٤خ ٌٍِ٘لاه ( )Sikandarثبُووة ٖٓ أعوا.
R. C. Majumdar, The History and Culture of the Indian People, Volume 11 The Mughal Empire, first
published, Bharatiavidya bhavan, Bombay, India, 1917, P. 169.

ٕٗ أؽٔل ٓؾٔٞك اَُبكار ,٢ربه٣ـ أَُِٔ ٖ٤كّ ٢ج ٚاُوبهح اُٜ٘ل٣خ ٝؽٚبهر ,ْٜطٕ.ٕٗٗ ٓ ,

Abraham Eraly, Emperors of the Peacock Throne: The Saga of the Great Moghuls, P. 379.

43

ٖٓ اُزٖب٣ٝو اُ٘بكهح اُز ٢عبء ثٜب ٌَّ اٌُلٖ ك ٢اُؼٖو أُـ ٢ُٞاُٜ٘ل ,١رٖ٣ٞوح رٔضَ اُقبٛج٣ ٕٞقوع ٕٞاث٘خ أُقِٔ ٖٓ
اُوجوٓ ٖٓ ,قط ٛٞرٞرٗ ٢بٓ( ٚؽٌب٣بد اُججـبء)ٓ ,ئهؿ ثَ٘خ ٛ7ٙ7ـٓ .ّٔ٘ٙٓ/ؾلٞظ ثٔزؾق ًِ٤لٗ٬ل ُِل٘ ٕٞثبُ٣٫ٞبد أُزؾلح
آ٧و٤ٌ٣خ.
(https://www.clevelandart.org/art/1962.279.146.a .)Last visit 20/5/2021

ٗٗ ُِٔي٣ل ػٖ اُ٘ؼٝ ُٞأؿط٤زٜب اٗظو ٠٘ٓ ,دمحم ثلهٓ ,ظبٛو اُؾيٕ ٝاُوصبء ك ٢اُلٖ آ ,٢ٓ٬ٍ٫غِخ كهاٍبد ك ٢آصبه اُٖٛٞ
اُؼوثً ,)ٕ( ٢زبة أُِزو ٠اُواثغ ُ٦صبه ٖ٤٣اُؼوة ,اُ٘لٝح اُؼِٔ٤خ اُضبُضخ ٕ7-ٕ8 ,أًزٞثو ,اُوبٛوح.7ٖ7-77ٔ ٓ ,ّٕٓٓٔ ,
٘ٗ ٖٓ اُزٖب٣ٝو اُز ٢رٔضَ ٕ٬ح اُغ٘بىح ك ٢اُؼٖو أُـ ٢ُٞاُٜ٘ل ١رٖ٣ٞوح اعزٔبع اُ٘بً ُِٖ٬ح ػِ ٠اُغ٘بىح ٖٓ ٓقطٛٞ
فَٔخ ا٤ٓ٧و ػِ٤ّ ٠وٗٞائٓ ,٢ئهؿ ثَ٘خ ٗٔٓٔٛـٓٝ ,ّٔٙٓ٘ /ؾلٞظ ثبٌُٔزجخ أٌُِ٤خ ثوِؼخ ٘٣ٝلٍٞه (,)Windsor Castle
ثبٌُِٔٔخ أُزؾلح اٗظو:
Asok Kumar Das, Mughal Masters, Further Studies, 1st edition, Mumbai: Marg Publications , 1998. P. 136,
PL. 2.

 ٗٙعٔبٍ اُل ٖ٣اُْ٤بٍ ,ربه٣ـ كُٝخ أثبٛوح أُـ ٍٞا٤ٓ٬ٍ٩خ ك ٢اُٜ٘ل.7ٓ ٓ ,

47

Francis Gladwin, The history of Jahangir, edited with notes by Rao Bahadur, India, 1930, P. 19.
The Jahangirnama (memoris of Jahangir, Empiror of India), translated edited by Wbeeler M. Tbackston,
Oxford university press, 1999, PP. 18, 456.
48

 ٗ7أؽٔل ٓؾٔٞك اَُبكار ,٢ربه٣ـ أَُِٔ ٖ٤كّ ٢ج ٚاُوبهح اُٜ٘ل٣خ ٝؽٚبهر ,ْٜطٕ.ٕٗٗ ٓ ,

The Jahangirnama (memoris of Jahangir, Empiror of India), p. 14.
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ٔ٘ ٍِٔ٤بٕ اُزبعو ,ػغبئت اُلٗ٤ب ٝه٤بً اُجُِلإ (أُّلٍ٘ ٚخ ٕٖٛ8ـ ,)ّ7٘ٔ/كهاٍخ ٝرؾو٤ن ٍ٤ق ّب ٖ٤ٛأُو٣قٓ ,ٔٛ ,٢وًي ىا٣ل
ُِلهاٍبد ٝاُزبه٣ـ ,اُؼ ,ٖ٤آ٩بهاد اُؼوث٤خ أُزؾلح .٘7 ٓ ,ّٕٓٓ٘ ,أث ٞاُؾَٖ ػِ ٢اُؾَ٘ ٢اُ٘ل ,١ٝهعبٍ اُلٌو ٝاُلػٞح ك٢
ا ٗ( ,ّ٬ٍ٩أعياء) طٖ ,ٖٛ ,كاه ثٖ ًض٤و ,ث٤وٝدُ ,ج٘بٕ.ٕٔ7 ٓ ,ّٕٓٓ8 ,
52

1, P. 133.

ٖ٘ ظ٤ٜو اُل ٖ٣دمحم ثبثو ,ربه٣ـ ثبثو (ثبثو ٗبٓٝ )ٚهبئغ كوؿبٗخ ً -بثَ – اُٜ٘ل ,روعٔخ ٝرولٝ ْ٣رؼِ٤نٓ ,بعلح ٓقِٞف ,ٔٛ ,كاه
ا٫كبم اُؼوث٤خ ,اُوبٛوح.ٖٖ7 ٓ ,ّٕٓٔٗ ,
ٗ٘ ظٜود ٓٓ٬ؼ اُؾيٕ ك ٢اُؼل٣ل ٖٓ رٖب٣ٝو اُؼٖو أُـ ٢ُٞاُٜ٘لٜ٘ٓ ١ب ػٍِ ٠ج َ٤أُضبٍ  ٫اُؾٖو :رٖ٣ٞوح رٔضَ اُؾلاك
ُٞكبح رٞٔ٤ه ُ٘ي روعغ ُِووٕ ٓٔٛـٓ ,ّٔٙ /ؾلٞظخ ثٔزؾق ثوُ .ٖ٤اٗظو ٠٘ٓ ,دمحم ثلهٓ ,ظبٛو اُؾيٕ ٝاُوصبء ك ٢اُلٖ ا,٢ٓ٬ٍ٩
ٓ ُٞ ,7ٕ8ؽخ ٗ.
ٝرٖ٣ٞوح رٔضَ اػلاّ اُؾَ ٖ٤ثٖ ٖٓ٘ٞه اُؾ٬طٓ ٖٓ ,قطٓ ٛٞغٔٞػخ هٖبئل (كٞ٣إ) فَو ٝكٓ .١ِٞٛئهؿ ثَ٘خ ٔٔٓٔ ٛـ /
ٕٓٓ ,ّ ٔٙؾلٞظ ثٔزؾق ٝاُزوى ثبُزٞٔ٤ه رؾذ ههْ ( (W.650اٗظوَٗ ,قخ ههٔ٤خ ٖٓ أُقط ٛٞا ٢ِٕ٧ػِ ٠أُٞهغ اُؤٍ٢
ُِٔزؾق (آفو ى٣بهح ُِٔٞهغ ٕٓ)ٕٕٓٔ/ٗ/
https://manuscripts.thewalters.org/viewer.php?id=W.650#page/337/mode/1up
ٝرٖ٣ٞوح رٔضَ اُؾلاك ػِٝ ٠كبح ٓبٗـگ ٞفبَٕٗ ٖٓ ,قخ ٓقط ٛٞعبٓغ اُزٞاه٣ـ ,روعغ ُِووٕ ٓٔٛـٝ ,ّٔٙ /اُزٖ٣ٞوح ٓؾلٞظخ
ثٌٔزجخ هآجٞه هاىا ,اُٜ٘ل .اٗظو,
Dipanwita Donde, The Grieving Figure in Scenes of Loss and Mourning in Mughal Manuscript Painting.
)https://bilderfahrzeuge.hypotheses.org/5230, ( Last visit 20/12/2020

٘٘ اُل َ٤ك ٢اُٜ٘ل ٖٓ اُؾٞ٤اٗبد أُلِٚخٝ ,هل اؽزَ ٌٓبٗخ ًج٤وح كٕ ٢لؾبد ربه٣ـ اُٜ٘ل ًٝبٕ ا
هٓيا ُ٨ثٜخ ٝاُضواءٝ ,عود اُؼبكح
ك ٢اُٜ٘ل ػِ ٠إط٤بك اُل ٖٓ َ٤اُجواهٝ ١اٍزئ٘بٍٝ ٚروٝ ٚٚ٣ٝرله٣جُِْٔ ٚبهًخ ك ٢اُؾ٤بح اُ٤ٓٞ٤خُِٝ ,لٍ َ٤بئن ٓقٖٔ ٢َُٔ٣
اُل٤بٍ ٣غِـٌ ػ٘ل ههجخ اُل ، َ٤ؽ٤ش ٣و ّٞاُل٤بٍ ثبهٍبٍ اّبهاد ٖٓ ف ٍ٬إٔبثغ هلٓ ٚ٤فِق أمٗ ٢اُلًٔ ، َ٤ب ٣ؾَٔ أُلهة أٝ
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اُل٤بٍ ػٖب ُِزؾٌْ ك ٢اُل َ٤رَٔ ٢أُٜٔبى .اٍواء ٕ٬ػ اُلٓ ٖ٣ؾٔٞك٘ٓ ,بظو اُٖ٤ل ٝاُو٘ٔ ٖٓ ف ٍ٬رٖب٣ٝو ٓقطٛٞبد
أُلهٍخ أُـ٤ُٞخ اُٜ٘ل٣خ ٕٖٕٛٔ8ٗ-7ـ ّٔ7٘7-ٕٔ٘ٙ/كهاٍخ أصو٣خ ك٘٤خٓ ,بعَز٤و٤ًِ ,خ ا٫صبه ,عبٓؼخ ع٘ٞة اُٞاك,ّٕٖٓٔ ,١
ٓ ٗ.ٕٙ
ُِٔ ٘ٙي٣ل ؽ ٍٞاُلٌٓٝ َ٤بٗز ٝ ٚاٍزقلآبر ٚك ٢اُٜ٘ل اٗظو٣ :بٍو ػجل اُغٞاك ؽبٓل أُْٜلاٗ ,٢اُلٝ َ٤اٍزقلآبر ٚك ٢اُؾ٤بح اُٜ٘ل٣خ
ك ٢اُؼٖٞه اٍُٞطٓ ,٠غِخ اُزوث٤خ ٝاُؼِْ ,أُغِل (ٗٔ) ,اُؼلك (ٔ)َُ٘ ,خ  ,ّٕٓٓ8عبٓؼخ أُ ,َٕٞاُؼوام-8٘ ٓ ,ّٕٓٓ8 ,
.78
ْٓ ٘8بهًخ اُلِ٤خ كٞٓ ٢اًت اُغ٘بئي ٝهكد هجَ مُي ك ٢رٖ٣ٞوح ٖٓ ػٖو اِ٣قبٗبد أُـ ٍٞك ٢ا٣وإ ك ٢رٖ٣ٞوح رٔضَ ع٘بىح
اُجطَ ا٣٩واٗ ٢هٍزْ ٝأف ٚ٤ىٝاهٓ ٖٓ ٙقطّ ٛٞب٘ٛبٓخ كٞٔ٣دٓ ,ئهفخ ثَ٘خ ٖ٘ٛ8ـٓ ,ّٖٖٔٙ-ٖٖٔ٘ /ؾلٞظخ كٓ ٢زؾق
اُل٘ ٕٞاُغِٔ٤خ ث٣٫ٞخ ثٍٞزٖ آ٧و٤ٌ٣خٝ ,كٜ٤ب ظٜو اُل٣ َ٤ؾَٔ اُغٞاك هفِ اُقبٓ ثبُجطَ هٍزْ.
L. Komaroff, S. carboni, The legacy of Gengis Khan, the Metropolitan Museum of art, New York, 2002, Fig.
124.

https://imagesonline.bl.uk/asset/149579(Last visit 20/5/2021).
ٝ ٘7مُي ًٔب ؽلس ػ٘ل ى٣بهح أًجو ُٚو٣ؼ فٞاعٓ ٚؼ ٖ٤اُلْ٤ّ ٖ٣ز ٢رجو اًب ثٔ٬٤ك اث٘ ٚعٜبٌٗ٤و.
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The Jahangirnama, memoris of Jahangir, p. 5.

٣ٝظٜو مُي عِ٤اب ك ٢رٖ٣ٞوح رٔضَ ى٣بهح أًجو ُٚو٣ؼ اُْ٤ـ ٓؼ ٖ٤اُلْ٤ّ ٖ٣زَٗ ٖٓ ,٢قخ ٖٓ ٓقط ٛٞأًجو ٗبٓ ,ٚرئهؿ ثَ٘خ
ٛ777ـٓ ,ّٔ٘7ٓ/ؾلٞظخ ثٔزؾق كٌزٞه٣ب ٝأُجود ثِ٘لٕ.
& Susan Strong, painting for the Mughal Emperor: The Art of the Book 1560-1660, First edition, Victoria
Albert Museum, 2002, pl. 1.

ٓ ٙظٜود أُظِخ ٓؾُٔٞخ ػِ ٠أهثؼخ هٞائْ ٓضجزخ ك ٢ا٧هٗ ٣ٝغٌِ أٍلِٜب آ٩جواٞٛه أًجو ك ٢رٖ٣ٞوح رٔضَ آ٩جواٞٛه أًجو
ك ٢ػجبكح فبٗخ ٓغ هعبٍ اُلٓ ٖٓ ٖ٣قزِق ا٧ك٣بٕ ٖٓ ٓقط ٛٞأًجو ٗبٓٓ ,ٚئهؿ ثَ٘خ ٛٔٓٓٙـٓٝ .ّٔ٘78/ؾلٞظ ثٌٔزجخ َّزو
ث٤ز – ٢كثِٖ.
John Guy& Jorrit Britschgi, Wonder of Age Master painters India 1100-1900, The Metropolitan Museum of
art, New Yourk, U.S.A., 2011, Fig. 15, P. 50.

ًٔب ظٜود ث٘لٌ اُزٖٔ ْ٤ك ٢رٖ٣ٞوح ٓ٘لوكح رٔضَ عٜبٌٗ٤و ٝاػزٔبك اُلُٝخٓ ,ئهفخ ثَ٘خ ٕٗٓٔٛـ ,ّٔٙٔ٘ /ػُوٙذ ثٔزؾق
أُزوٝث٤ُٞزبٕ ث٘ٞ٣ٞ٤هى ٖٓ ٕٔ أًزٞثو ٝٔ77ٙؽز ٔٗ ٠كجوا٣و .ٔ778
Sturat Cary welch and others, The emperor's album images of Mughal India, the metropolitan museum of art,
Now York, 1987, PL. 16, P. 110.

ُِٔٔ ٙي٣ل ػٖ أُظِخ اُغزو ك ٢اُؼٖو أُـ ٢ُٞاُٜ٘ل ١اٗظوٕ :بُؼ كزؾٕ ٢بُؼ ,هٍ ّٞاُغزو كٞٙ ٢ء ٗٔبمط ٖٓ رٖب٣ٝو
ٓقطٛٞبد ٝأُجٓٞبد أُلهٍخ أُـ٤ُٞخ اُٜ٘ل٣خ ٓٝب ٣ؼبٕوٛب ٖٓ ٓلاهً ٘ٛل٣خ ٓؾِ٤خ (كهاٍخ آصبه٣خ ك٘٤خ ٓوبهٗخ)ٓ ,غِخ كهاٍبد
ك ٢آصبه اُ ٖٛٞاُؼوث ,٢أُغِل ٕٔ ,اُؼلك ٕٔ ,اُوبٛوح.ٙ7ٗ-ٙٗ7 ٓ ,ّٕٓٔ7 ,
ٕٜ٘ٓٝ ٙب ػٍِ ٠ج َ٤أُضبٍ ع٤بك اَُِطبٕ ٍِٔ٤بٕ اُوبٗ ٖٓ ,٢ٗٞرٖ٣ٞوح رٔضَ ع٘بىح اَُِطبٕ ٍِٔ٤بٕ اُوبٗٓ ٖٓ ,٢ٗٞقطٔ٤ٍِ ٛٞبٕ
ٗبُِٓ ٚؤبٕٓ ,ئهؿ ثَ٘خ ٛ 778ـ ٓٝ .ّٔ٘87 /ؾلٞظ ثٌٔزجخ َّزو ث٤ز ٢ك ٢كثِٖ.
Serpil bagci, and others , Ottoman painting , Istanbul , Turkey, 2010, p.123

ًٖ ٙبٕ اُغٞاك ا٧ثٓ ٘٤غ ٍٞاك ّؼو اُ٘بٕ٤خ ٝاُؼ٘ن ٝاُنٗت ٞٛ ,أُلُ َٚل ٟأثبٛوح أُـ ٍٞؽ٤ش ًبٕ ٓ٘بٍجاب ُُ٨ؼبة اُو٣ب٤ٙخ
ٝا٫ؽزلب٫د ٝاُوزبٍٝ ,ظَ مُي اُؾٖبٕ ٓزلٞهاب ٓٝوؿٞثاب كّٔ ٢بٍ اُٜ٘ل ؽز ٠أٝافو اُووٕ ٕٔٛـُِٔ .ّٔ7/ي٣ل اٗظو ,أؽٔل
اُْ ,٢ًٞرٖب٣ٝو اُق ٍٞ٤أُ٘لوكح كٞٙ ٢ء رٖب٣ٝو أُلهٍخ أُـ٤ُٞخ اُٜ٘ل٣خ ٓٝلهٍخ هاعَزبٕٓ ,غِخ ٓوًي اُلهاٍبد اُجوك٣خ
ٝاُ٘و ,ُٞعبٓؼخ ػ ,ٌّٔ ٖ٤أُغِل  ،ٖ8اُؼلك ٕ.87-ٔ ٓ ,ٕٕٓٓ ،
ٗ ٙآزطبّ ٙب ٙعٜبٕ ك ٢رٖ٣ٞوح رٔضَ ّب ٙعٜبٕ ٖ٣طبك أٍلٓ ٖٓ ,قط ٛٞػَٔ ٕبُؼٌٓ ,زجخ اٌُٗٞغوً.
(https://www.loc.gov/resource/rbc0001.2015rosen1791/?sp=76)Last visit 20/5/2021
ا
ٓلُ ٬ٚل ٟأثبٛوح أُـٝ ٍٞفبٕخ أص٘بء رٖ٣ٞو ٙك ٢اُؾلائن ً ٚٗ٧بٕ ك ٢كزوح اُووٕ ٔٔٛـ ّٔ8/ؿ٤و
ً٘ٝ ٙبٕ اُغٞاك ا٧ثِن
ٗظوا ُوِخ اُق ٍٞ٤اُجو٣خ اُٞاهكح ٖٓ  ٍٜٝاٍ٤ب ثَجت
ٓل َٚك ٢اُؾوٝة ِ٣ ٚٗ٧لذ اٗ٫زجب ,ٙصْ رـ٤و آ٧و ك ٢اُووٕ ٕٔٛـ ّٔ7/ا
اُؾوٝة ث ٖ٤أُـ ٝ ٍٞأُوارٜب اُٜ٘لُِٔ .ًٝي٣ل ػٖ اُغ٤بك ك ٢اُزٖ٣ٞو أُـ ٢ُٞاُٜ٘ل ١اٗظو ,أؽٔل اُْ ,٢ًٞرٖب٣ٝو اُقٍٞ٤
أُ٘لوكح كٞٙ ٢ء رٖب٣ٝو أُلهٍخ أُـ٤ُٞخ اُٜ٘ل٣خ ٓٝلهٍخ هاعَزبٕ.87-ٔ ٓ ,
٘ٛٝبى ٗٔبمط ػل٣لح ٖٓ رٖب٣ٝو ّقٖ٤خ ُْب ٙعٜ٤بٕ ٔ٣ ٞٛٝزطٜٕٞ ٢ح ٛنا اُغٞاكٜ٘ٓ ,ب رٖ٣ٞوح ّقٖ٤خ ُْب ٙعٜبٕ ٔ٣زط٢
ٕٜٞح عٞاك ٙا٧ثِن ٖٓ ,أُجّ )ْٚٓ( ّٞب ٙعٜ٤بٕٓ ,ئهؿ ثؾٞاُٛٔٓٗٔ ٢ـٓ ,ّٖٔٙ/ؾلٞظ ثٔزؾق أُزوٝث٤ُٞزبٕ ث٘ٞ٣ٞ٤هى ,رؾذ
ههْ ٕٔ. ٘٘.ٕٔٔ.ٔٓ.
(https://www.metmuseum.org/art/collection/search/451267 )Last visit 20/5/2021
ًٝنُي رٖ٣ٞورَٗ ٖٓ ٖ٤قخ ٓقط ٛٞػَٔ ٕبُؼٓ ,ؾلٞظخ ثٌٔزجخ اٌُٗٞغوً ثبُ٣٫ٞبد أُزؾلح آ٧و٤ٌ٣خ رٔضَ اّ ٠ُٝ٧ب ٙعٜبٕ
ػِ ٠عٞاك ٙا٧ثِن  ٍٜٝع٘ٞك.ٙ
https://www.loc.gov/resource/rbc0001.2015rosen1791/?sp=873&r=-1.203,-0.002,3.405,1.726,0
ٝاُضبٗ٤خ رٔضَ ّب ٙعٜبٕ ك ٢ؽل٣وخ هِؼخ ّب ٙعٜبٕ آثبك.
(https://www.loc.gov/resource/rbc0001.2015rosen1791/?sp=812 )Last visit 20/5/2021
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ٝ ٙٙثبُوعٞع اُ ٢إَٔ كٌوح ٙٝغ ؿطبء اُوأً ػِٓ ٠ولٓخ اُ٘ؼِ٣ ,زٚؼ إٔ اُؾٚبهاد اُولٔ٣خ ُْ رؼوف ٙٝغ ؿطبء اُوأً
ػِٗ ٠ؼِ أ ٝربثٞد ثبٌَُْ أُوٖٞك ؽ٤ش ًبٗذ رٙٞغ ٓزؼِوبد اُْقٔ أُ٤ذ ٜ٘ٓٝب ؿطبء هأٍ ٚػِ ٠عٞاك ٙصْ ٣زْ هثط ٚك٢
اُؼوثخ اُز ٢رؾَٔ اُغضٔبًٕٔ ,ب رْبثٜذ كٌوح ٙٝغ ؿطبء اُوأً ػِٓ ٠ولٓخ اُ٘ؼِ ٓغ كٌوح ٗؾذ ّٞاٛل اُوجٞه اُز ٢رٌَُْ
هٜٔٔب ػِ٤ٛ ٠ئخ أؿط٤خ هإُ ًٝزلٍ ػِ ٠هرجخ إٔؾبثٜب ٌٓٝبٗز ْٜا٫عزٔبػ٤خ ك ٢مُي اُٞهذًٔ ,ب ُٙٝؼذ اُؼٔبٓخ ػِ ٠اُزوً٤جخ
(اُزبثٞد) اُز ٢رؼِ ٞهجٞه اَُٝ ٖ٤ٛ٬ا٤ُٝ٧بء ًٝجبه هعبٍ اُلٝ ٖ٣اُؼِٔبءُِٔ .ي٣ل اٗظو ,دمحم ػِ ٢دمحم ,هٍ ّٞأُ٘بظو اُغ٘بئي٣خ ك٢
رٖب٣ٝو أُقطٛٞبد ا٣٩واٗ٤خ كهاٍخ ك٘٤خ ٓوبهٗخ ٓغ أُلهٍخ اُزوً٤خ اُؼضٔبٗ٤خٓ ,بعَز٤و٤ًِ ,خ ا٥كاة ,عبٓؼخ أُ٘٤ب,ّٕٓٔ8 ,
ٓ ٓ .ٕٕٓ-ٕٔ7
67

Richard Ettinghausen, Islamic Art , The Metropolitan Museum of art Bulletin, New series, Vol .33, N.1,
Islamic Art, 1975, PP.2-52, P. 24.
68
https://www.akgimages.de/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2UMESQ5AK6LZYE&SMLS=1&RW=8
)53(Last visit 20/5/2021
69
Sheila R. Canby, Princes, Poets and Paladins, Islamic and Indian Paintings from the Collection of Prince
and Princess Sadruddin Aga Khan, 1st edition, British Museum Press, 1998, pl. 90.

ٓ 8ههْ اُؾلع ٖٓ ٢ٛٝ ,ٔ7ٖ8,ٓ8ٔٓ,ٓ.ٖٖٓ :ػَٔ اُل٘بٕ ٍِ ْ٤هُِٞٓ .٢هغ ٓزؾق أُزؾق اُجو٣طبٗ ٢ثِ٘لٕ ػِّ ٠جٌخ اٗ٩زوٗذ.
https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1937-0710-0-330
ٔ 8دمحم ػِ ٢دمحم ,هٍ ّٞأُ٘بظو اُغ٘بئي٣خُٞ ,ٔ87 ٓ ,ؽبد أههبّ (ٓٔ.)ٔٗ ,ٕٔ ,ٔٔ ,
ٕ 8ظ٤ٜو اُل ٖ٣دمحم ثبثو ,ربه٣ـ ثبثو (ثبثو ٗبٓٝ )ٚهبئغ كوؿبٗخ ً -بثَ – اُٜ٘ل.ٖٖ7 ٓ ,

()Last visit 20/5/2021

The Jahangirnama (memoris of Jahangir, Empiror of India), p. 14.
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ٗ 8دمحم ػجل أُغ٤ل اُؼجل ,اٝ ّ٬ٍ٩اُل ٍٝا٤ٓ٬ٍ٩خ ك ٢اُٜ٘ل.77 ٓ ,
٘ 8أُ ٖٓ ٍٝجٌ اُج٤بٗ ك ٢ا ّ٬ٍ٫ؽلاكاا ػِ ٠أُ٤ذ ِٓٞى اُـوة(اٗ٧لٌُ) ٖٓ ث٘ ٢أٓ٤خ ٓقبُلخ ُج٘ ٢اُؼجبً كُ ٢جبٍ ْٜاَُٞاك,
كؼ٘ل ٝكبح ا٤ٓ٧و ػجل هللا ثٖ دمحم ثٖ ػجل اُوؽٖٔ أٓ٤و اٗ٧لٌُ ك ٢ػبّ ٖٓٓٛـ ّ7ٕٔ/اهرل ٟأػٔبٓٝ ٚأػٔبّ أثٝ ٚ٤عل ٙا٧هك٣خ
ٝاُظٜبئو اُج ٘٤ػ٘ٞاٗاب ػِ ٠اُؾئًٕ ,ب مًو ثؼ٘ أُئهف ٖ٤إٔ اُِ ٕٞا٧ثً ٘٤بٕ  ُٕٞ ٞٛاُؾلاك ك ٢اُؾغبى ٝاُْبّ ك ٢اُؼٜٞك
أً ,ّ٬ٍ٪ُ ٠ُٝ٧ب ًبٕ ك ٢اُٖ٣ ٖ٤ؼٖت أ َٛأُ٤ذ هإ ٍْٜٝثطبه٤بد أ ٝهطغ ٖٓ اُؤبُ ا٧ثُِٔ .٘٤ي٣ل ػٖ ٓ٬ثٌ اُؾلاك
اٗظو ,دمحم ػِ ٢دمحم ,هٍ ّٞأُٞٙٞػبد اُغ٘بئي٣خ.ٕٖ7-ٕٖ8 ٓ ,
ُِٔ 8ٙي٣ل ػٖ ػبكح اَُبر( ٢ؽوم أُوأح ٗلَٜب ثؼل ٝكبح ىٝعٜب) ٗٞاٍ عبثو دمحم ,رٖب٣ٝو اُؾ٤بح ا٫عزٔبػ٤خ كٓ ٢لهٍخ ّوًخ اُٜ٘ل
اُْوه٤خ ػبكح اَُبرٞٔٗ ٢م اعبٓ ,غِخ ٓوًي اُلهاٍبد اُجوك٣خ ٝاُ٘و ,ُٞعبٓؼخ ػ ,ٌّٔ ٖ٤أُغِل  ,ٖٙاُؼلك ٔ-ٕٓ8 ٓ ,ٕٓٔ7 ,
ٕٓ٘.
 88ػجل هللا ٓجْو اُطواىٍٞٞٓ ,١ػخ اُزبه٣ـ اٝ ٢ٓ٬ٍ٩اُؾٚبهح ا٤ٓ٬ٍ٩خ ُج٬ك اَُ٘ل ٝاُج٘غبة (ثبًَزبٕ اُؾبُ٤خ) ك ٢ػٜل
اُؼوة ,طٕ ,ٔٛ ,ػبُْ أُؼوكخ ,علح ,أٌُِٔخ اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ.ٖٔ7 ٓ ,ّٔ77ٖ ,
ُِٔ 87ي٣ل ػٖ هٓي٣خ اُِ ٕٞا٧ث ,٘٤اٗظوًِٞ ,ك ػج٤ل ,اُٞ٧إ كٝهٛب – رٖ٘٤لٜبٖٓ -بكهٛب -هٓي٣زٜب ٝ -كُ٫زٜب ,ٔٛ ,أُئٍَخ
اُغبٓؼ٤خ ُِلهاٍبد ٝاُْ٘و ٝاُزٞى٣غ ,ث٤وٝدُ ,ج٘بٕ.ٕٙ-ٖ٘ ٓ ,ّٕٖٓٔ ,
79

134.

ٓ 7ظ٤ٜو اُل ٖ٣دمحم ثبثو ,ربه٣ـ ثبثو :ثبثو ٗبٓٝ ٚهبئغ كوؿبٗخ ً -بثَ – اُٜ٘ل.ٖٖ7 ٓ ,
Ellison Banks Findly, Nur Jahan empress of Mughal India, Oxford university press, 1993, P. 285-287.
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ٕ 7ثٖ ثطٛٞخ ,هؽِخ ثٖ ثطٛٞخ رؾلخ اُ٘ظبه ك ٢ؿوائت آٖ٧به ٝػغبئت اٍ٧لبه ,عيإٓ ,طٕ ,رول ْ٣دمحم ػجل أُ٘ؼْ اُؼو٣بٕ,
 ,ٔٛكاه اؽ٤بء اُؼِ ,ّٞث٤وٝدُ ,ج٘بٕ.٘ٔ8-٘ٔٙ ٓ ,ّٔ778 ,
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دراسة ووشر لسجادة صف صىاعة سمرقىـد
في الىصف األول مه القرن التاسع عشر
أ /.حىان جابر محمود إبراهيم()1
الملخص :
تتناول هذه الدراسة بالتفصٌل والنشر دراسة و وصف وتحلٌل لسجادة صف لم ٌُسبك نشرها محفوظة
ضمن ممتنٌات لسم السجاد األثري بمتحف الفن اإلسالمً بالماهرة برلم حفظ (٘٘.)ٔ٘7
وتعد هذه السجادة من النماذج الممٌزة لصناعة السجاجٌد السمرلندٌة حٌث تتضمن عدد كبٌر من
المحارٌب ٌصل إلً عشـرة محارٌب مختلفٌن فً مضامٌن الزخارف واأللوان،ومن ثم تتضمن هذه
الدراسة تعرٌف مفهوم سجاجٌد الصف و وصف للسجادة ٌتبعها رؤٌة تحلٌلة شاملة للمواد الخام
والعمد المستخدمة فً صناعة السجاد بشكـل عام وسجاد الصف بشكل خاص فً سمرلند وأٌضا تحلٌل
للزخارف الواردة وللسمات الفنٌة العامة للسجادة بموضوع البحث .
مقدمـة :
تمع مدٌنة سمرلندٕ فً إللٌم الصغـد علً مسافة لصٌرة من الضفة الجنوبٌة لنهر الصغد فهً مدٌنة
ضمن مدن جمهورٌة أوزبكستانٖ،أما عن نشأه هذه المدٌنة فمد اختلفت المصادر حول مؤسسها
الحمٌمً حٌث ٌذكر المزوٌنً أن هذه المدٌنة من بناء كٌكاوس بن كٌمبباد ملن الفرس بٌنما ٌذكر بن
ٌالوت أن هذه المدٌنة من بناء األسكندر الممدوٌنً ملن الٌونان والذي بنً علٌها سورا ضخماٗ.تعد
سمرلند من ألدم المدن التً ٌمدر عمرها بـ آلفٌن وخمسمائة سنة وكانت مركزا للعدٌد من الحضارات
كـ بابل وأثٌنا ولها أسوار محصنة ومعابد أثرٌة ظلت هكذا إلً أن وصلت الفتوحات اإلسالمٌة إلً
أواسط اسٌا فـ أصبحت هذه المدٌنة مركزا للحضارة اإلسالمٌة مزدهرة٘ إلً أن بدات لوات جنكٌز
خان إلٌها فمرت بحالة من األنهٌار والتدهور والخراب وفً نهاٌة المرن الرابع عشر وبداٌة المرن
الخامس عشر بدأت سمرلند فً مرحلة جدٌدة من الرخاء واألزدهار والتألك حٌنما اتخذها تٌمورلنن
عاصمة لدولته المترامٌة األطراف ٙوالتً بدأ منها ٌشن حروبا علً إٌران وبالد المولاز ظلت عامرة
لائمة بالمساجد والمدارس اإلسالمٌة إلً أن دخلت فً فترة حكم الساللة الشٌبانٌن فً المرن الثامن
عشر حٌنما بدأ التدهور نتٌجة الصراع الداخلً علً الحكم وغزو نادر شاه وفً منتصف المرن
التاسع عشر بدأت فً األزدهار ثانٌة واحتفظت بـ أسوارها وحلت المبانً الجدٌدة ذات النمط األوربً
7
نتٌجة لمجئ الروس إلً اسٌا الصغري فـ أصبحت سمرلند لاعدة إدارٌة للحكومة.
وختاما لما سبك فمد كان لسمرلند فضال علً الحضارة العربٌة اإلسالمٌة من عمارة وفنون وذلن
نتٌجة لما مرت به هذه المدٌنة من حضارات عدٌدة لذن كانت سمرلند حلمة وصل بٌن كال من
األمبرطورٌة فً الصٌن وبٌن األمبرطورٌة البٌزنطٌة ولها مكانة بارزة فً التجارة خاصة أنه تكثر
بها المنسوجات الصوفٌة والعطور وأٌضا نتٌجة لمرور طرٌك تجارة الحرٌر بها وفً هذا الصدد
ٌذكر المستشرق جب "كان ألوي ماٌصل بٌن الوالٌات من رباط أنما هو تجارة الحرٌر مع الصٌن
وأهم مراكزها سمرلند،بٌكند،كش،وكانت سمرلند أوفرها حظا فً النجاح فً عالم التجارة فمنها كانت
ترسل البعوث التجارٌة الكثٌرة إلً بالط الصٌن".8
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 سجاجيد الصف عنوانا ً للتنوع واألبتكار في حضارة سمرقند اإلسالمية : ٌعتبر فن صناعة السجاد هو أحد فروع الفنون التطبٌمٌة التً تعتبر شاهدا حً وخالد ٌظهر مديعظمة الفنان وٌكشف عن روعة ابداعه فضال عن أن تلن الصناعة بـ أنواعها وزخارفها واستخدماتها
صنعت فٌه .فمد اختلف مؤرخو الفنون حول تارٌخ
تعكس الجوانب الحضارٌة والفنٌة للعصـر الذي ُ
نشأة الس جاد وتعددت اَراء وعلً الرغم من أنه واجهتهم مشكلة تحدٌد الزمان والمكان الذي بدأت
فٌهما صناعة السجاد الوبري المعمود إال أنه ٌمكن المول بـ أن المؤرخٌن جمٌعا ٌتفمون أن هذه
الصناعة نشأت فً آسٌـا ومن المحتمل أن تكون لبائل أواسط آسٌا أول من صنعها فً عصور ما لبل
التارٌخ ،9فمد تنوعت أغراض السجاجٌد واستخدماتها من خالل وضعه كـ غطاء علً كرسً السلطنة
أو للتعلٌك علً الجدران بهدف الزٌنة أو للصالة والتً كانت تطغً علٌها الصبغة الدٌنٌة
بجواروظٌفته األساسٌة وهً األفتراش علً األرض.
عادة ماٌحتفظ المسلمون بسجاجٌد الصالة فً بٌوتهم ومن ثم ٌحملونها معهم أثناء سفرهم وٌفرشونها
إذا حان ولت الصالة مولٌن وجهتهم نحو المبلة،ومما ال شن فً أن سجاجٌد الصالة عرفت منذ أن
ظهر اإلسالم وفرضت الصالة كـ أحد أركان اإلسالم الخمسةٓٔ،حٌث أن حٌاة المسلم الدٌنٌة
واألجتماعٌة وضرورة النظافة والطهارة واستعمال األرض بكثرة فً النوم والماٌم والصالة وهو جعل
سجاجٌد الصالة تحظً بعناٌة فائمة األمر الذي أدي إلً اهتمام الصانع والفنان المسلم ٌتفنن فً
زخرفتها وتجمٌلها األمر الذي جعلها تحتل مركزا مرمولا بٌن التحف الفنٌة اإلسالمٌة .ومن ثم كان
أول استخدام للسجاد فً المساجد اإلسالمٌة علً أٌدي األتران السالجمـة منذ مطلع المرن (7هـٖٔ/م)،
ونستنج من ذلن أن سجاجٌد الصالة ما هً إال ابتكار من الفنان المسلم مع أضافته لبعض من اللمسات
الفنٌة والمسحات الجمالٌة فً زخارفها وأشكالها وأنواعها المتعددة والتً تعتمد بشـكل رئٌس علً
عنصر ال محراب وربما أن ٌكون المحراب ما هو إال تملٌد للمحراب الموجود فً المسجد وٌمكن
التمٌـز بٌن نوعٌن من سجاجٌد الصالة األول وهو ذو محراب فردي وهً ٌمكن لشخص واحد فمط
بسطه فً أي مكان ألداء فرٌضة الصالة أما النوع الثانً فهو أكبر حجما والذي ٌحتوي علً صف أو
أكثر من المحارٌب العرضٌة المتجاورة وذلن لٌتمكن أكبر عدد من المصلٌن من استخدامه ألداء
فرٌضة الصالة فً المساجد وعرف هذا النوع بـ سجاجٌد الصفٔٔ،وٌذكر أولطاي أصالن أن ألدم
هذا النوع من سجاجٌد الصالة ٌعود إلً المرن الخامس عشر حٌث ٌحتفظ متحف الفن التركً
عشاق بتركٌا
باستانبول بثالثة لطع تمثل كل واحدة منهم نمط مختلف،وترجع صناعتها إلً مدٌنة ُ
ٕٔ
للمزٌد عن هذه السجاجٌد انظر
 اوال ً  :الدراسـة الوصفية للسجـادة لوحة (٘)ٔ،ٕ،ٖ،ٗ،الشكل العام :سجادة ذات شكل مستطٌل
عدد المحاريب  :عشـر محارٌب
المادة الخام  :الصوف والمطن
مكان الصناعة :غرب التركستان (سمـرلند)
حالة السجادة :بحالة متوسطة من الحفظ بها تنسٌل من األطراف
التأريخ  :النصف األول من المرن (ٖٔهـٔ9/م)
المقاس ٔ×ٗ.ٔٗٓ ( :م)
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مكان الحفظ  :متحف الفن اإلسالمً بالماهرة
رقم السجـل ٔ٘7٘٘ :
النشـر  :لم ٌسبك لها النشر
الوصف :
تمثل هذه المطعة سجادة صف ذات محارٌب غٌـر متماثلة ،مكونة من عشـر محارٌب ٌحٌط بسـاحة
السجادة إطار أوسط تتألف زخارفه من جامات مربعة تضم زخرفة وردة ثمانٌة منفذة بـ اسلوب
هندسً شكـل رلم (ٔ)نفذت بـ ألوان متعددة مابٌن األحمر،األصفر،األزرق،البرتمالً .وٌحٌط باإلطار
الرئٌس للسجادة ثالثة أشرطة ضٌمة ورفٌعة تخلو من الزخارف باللون األصفر والبنً
والورديٌ.شـغل ساحة السجادة عشـر محارٌب ذات عمود منكسـرة مفصصة ٌُزخرف كوشتً عمـد
المحراب األول أربعة صفوف من المعٌنات المتراصة بشكـل هرمٌبداخله خطٌن متماطعٌن وٌشـغل
ساحة المحراب زهرٌة من أسـفل لها لاعدة مثلثة تتسـع لتأخذ الشكل األسطوانً،ثم تستدق الفوهه
ألعلً فتنتهً بهٌئة مثلثة نفذت باللون البرتمالً ٌخرج منها فً المنتصف فرع نباتً ٌنبثك منه علً
الجانبٌن أزهار الرمان باللون األزرق والبرتمالً بالتبادل وفً منتصفهما زهرة اللوتس والتً تحمل
أوراق رمحٌة مسننة باللون األحمر الغامك وٌنتهً الفـرع النباتً ألعلً بثمرة الخرشوف،نفـذت
الزخارف علً أرضٌة باللون األزرق،وٌُزخرف كوشتً عمد المحراب الثانً شبكـة من المعٌنات
المتماطعة والمتداخلة ومصمتة من الداخـل باللون األصـفروٌشغل ساحة المحراب زهرٌة بنفس الشكـل
السابك وصفه لكنها منفذة باللون األزرق وٌخرج منها فرع نباتً مكون شكل شجرة الحٌاة كمـا ذكرت
فً المحراب األول إال أنه استخدم اللون األصفر فً تنفٌذ أألوارق الرمحٌة.واللون األزرق فً زهرة
اللوتس نفذت الزخارف علً أرضٌة المحراب باللون الوردي،وٌُزخرف كوشتً عمد المحراب الثالث
وحدة هندسٌة متكررة من الدوائـر المنفصلة باللون الوردي وٌشـغل ساحة المحراب شكـل شجرة
الحٌاة السابك وصفها.بٌنما نفذت الزخارف علً أرضٌة باللون األصفرٌُ،زخرف كوشتً عمد
المحراب الرابع شبكة من المعٌنات الصغـٌرة المتماطعة باللون األزرق بٌنما ٌشغل ساحة المحراب
زهرٌة باللون األزرق ٌخرج منها فرع نباتً ٌنبثك منه أزهار الرمان باللون الوردي واألزرق
بالتبادل وٌتوسطهما زهرة اللوتس باللون األزرق والبنً والٌت تحمل علً جانبٌها أوارق رمحٌة
مسننة باللون األصـفر وٌنتهً الفرع النباتً علً الجانبٌن بـ أزهار الاللة وفً المنتصف زهرة
الخرشوف باللون الوردي نفذت الزخارف علً أرضٌة باللون الوردي،وٌُزخرف كوشتً عمد
المحراب الخامس زخارف هندسٌة تُشبه خالٌا النحل باللون األصـفر بٌنما ٌشغل ساحة المحراب
زهرٌة باللون األصفر ٌخرج منها شكل شجـرة الحٌاة السابك وصفها نفذت الزخارف علً أرضٌة
باللون األزرقٌُ.زخرف كوشتً عمد المحراب السادس وحدات هندسٌة من أشكال دلٌمه غٌر منتظمة
األضالع باللون الوردي علً أرضٌة باللون األزرق،بٌنما ٌشغل ساحة المحراب زهرٌة باللون
الوردي ٌخرج منها فـرع نباتً ٌحمل علً الجانبٌن أزهار الرمان باللون األحمر ٌتوسط الفرع النباتً
زهرة ال لوتس والً تحمل علً جانبٌها أوارق الساز باللون األزرق وٌنتهً الفرع النباتً بزهرة
الخرشوف باللون األصـفر نفذت الزخارف علً أرضٌة باللون األبٌض العاجً،وٌُزخرف كوشتا عمد
المحراب السابع معٌنات متراصة مرتبة بشكـل هرمً باللون الوردي واألزرق بالتبادل،وٌشغل ساحة
الم حراب زهرٌة باللون األحمر ٌخرج منها فرع نباتً مكون شجرة الحٌاة كما هٌا فً المحراب
السابك ونفذت الزخارف علً أرضٌة باللون البنً،وٌُزخرف كوشتً عمد المحراب الثامن أشكال
دوائـر متصلة باللون األصفر تشبه خالٌا النحـل بٌنما ٌشغل ساحة المحراب شكل شجرة الحٌاة كما
ُوصفت من لبل نفذت الزخارف علً أرضٌة باللون األزرقٌُ،زخرف كوشتً عمد المحراب التاسع
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دوائر صغٌرة منفصلة علً أرضٌة باللون الوردي بٌنما ٌشغل ساحة المحراب زهرٌة مكونة شكـل
شجرة الحٌاة نفذت الزخارف علً أرضٌة باللون األصفـرٌُ،زخرف كوشتى عمـد المحراب العاشر
شبكة من المعٌنات المتماطعة باللون األزرق وبداخلها أشكال دلٌمه باللون البنً وٌشغل ساحة
المحراب زهرٌة ٌخرج منها فرع نباتً مكون شكـل شجرة الحٌاة نفذت الزخارف علً أرضٌة باللون
الورديٌ،ؤطر طرفً السجادة شرارٌب باللون األبٌض العاجً.
ثانيا  :الدراسة التحليلة للسـجادة :
دراسة تحليلة ألهم المواد الخام والعقد المستخدمة
-1
تعتبر صناعة السجـاد من الصناعات التً الزمت الحضارة اإلسالمٌة منذ بداٌتها واستمرت فً جمٌع
العصور تنمو تدرٌجٌا وتتطور وفما ألسالٌب فنٌة متنوعة ومواد خام متعددة،ومما الشن فٌه أن نجاح
أي صناعة ٌتولف علً طبٌعة المادة الخام المستخدمة وجودتها وتوافرها فمد ساهمت الظروف
الطبٌعٌة من تضارٌس ونمو الثروة الحٌوانٌـة ووجود غطاء نباتً متعدد وتنوع البٌئات الجغرافٌة
وهو ما انعكس علً الصناعات النسٌجٌة بـ أكملها فمن الطبٌعً أن تموم هذه الصناعة علً مواد أولٌة
بعضها حٌوانٌة وأخري نباتٌة أو معدنٌة وعلٌه فمد تنوعت المواد الخام المستخدمة فً عمل السجاد.
ولد أشار المرآن الكرٌم إلً المواد المستخدمة فً صناعة السـجاد والنسٌج وهً المواد المتوفرة فً
س َكنا َو َجعَ َل لَ ُكم ِ ّمن ُجلُو ِد ْاأل َ ْنعَ ِام بٌُُوتا ت َ ْست َِخفُّونَ َها ٌَ ْو َم
البٌئة لال تعالً َ ":و ه
َّللاُ َجعَ َل لَ ُكم ِ ّمن بٌُُوتِ ُك ْم َ
ٖٔ
َ
َ
َ
َ
َ
ارهَا أثَاثا َو َمت َاعا ِإلَ ٰى ِحٌن"
ظ ْعنِ ُك ْم َوٌَ ْو َم ِإلَا َمتِ ُك ْم ۙ َو ِم ْن أ ْ
ارهَا َوأ ْش َع ِ
ص َوافِ َها َوأ ْوبَ ِ
صنعت السجادة بالكامل من الصوف وهو مما أكسبها لٌمتها و رونمها.
ولد ُ
ولعل من أهم تلك المواد ( الصوف،القطن،الكتان)
الصـوف
-1
ٌعد الصوف من أكثر المواد استعماال فً صناعة السجـاد ولمد اعتمدت علٌه هذه الصناعة إعتمادا ٌكاد
ٌكون كلٌا سواء فً السداه ،اللحمه أوالوبرة(ٗٔ).حٌث أنه ٌدخل بنسـبة ٓ٘%من السدي واللحمة
وبنسـبة ٓ %9من الوبرة السطحٌة٘ٔ من الصوف الصافً والبمٌة أما من الحرٌر أو المطـن،ومن
المعروف أن الصوف ٌمر بعدة مراحل لكً ٌصبح صالحا لألستخدام وتهٌئته وإعداده للصناعة.ٔٙ
القطن :
-2
ٌعد نبات المطن من أهم المحاصٌل الزراعٌـة االلتصادٌة فً العالم،وٌلً الصوف من حٌث األهمٌة
فً صناعة السجاد فمد كان ٌستخدم فً عمل السدى واللحمة ٔ7وفً بعض األحٌان فً الوبره ناصعة
البٌاض وذلن لما ٌمتلكه من مرونة ولٌونة عن الصوفٌ.تمٌز المطن عن بالً األلٌاف أَخري
بسهولة تصنٌعه وتجهٌزه باإلضافة إلً متانته ولمعانه وانه أكثر األلٌاف النباتٌة بٌاضا وٌمكن صبغة
بـ ألوان متعددة وٌعٌش لفترة طوٌلة.ٔ8
استخدم الصوف فً هذه السجادة بنسبه ٓ %9من خالل السدي واللحمة والوبرة،والمطن فً
بعض التراكٌب النسجٌة للتموٌة إلعطاء ملمس النعومة بٌنما استخدم الكتان فً عمل البرسل بالحواف
للحفاظ علٌها.
ٔ9
 ولد عرف المسلمون أنواعا مختلفة من العمـدة أهمها العمدة التركٌـة التً تُعرف باسم عمدةجوردٌـز.شكـل رلم (ٕ)،والتً تستخدم فً العدٌد من أنواع السجاد وال تمتصـر فمد علً السجاجٌد
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التركٌة بل أنها استخدمت بواسطة صناع السجاد فً المولاز واألناضول والعدٌد من مناطك إٌران
خاصة شمال غرب إٌران،حٌث تم استخدام العمدة التركٌة فً عمل السجادة موضوع البحث.
 دراسة تحليلية للزخارف النباتية الواردة علي السجادة موضوع الدراسـة :تنوعت الزخارف النباتٌة علً السجادة وهً كـ التالً :
شجـرة الحياة :
-1
تعد شجرة الحٌاة أحد العناصر الزخرفٌة الهامة منذ ألدم الحضارات ﻜاﻨت هذه الـزﺨرفة ﺘﺘألـف ﻤن
ﻨﺨلة ذات ﺸﻜل ﻤﺒﺴطٌ ،نبثك منها زﺨرفة ﻤن أفرع ﻨﺒاﺘٍة وأزهار أحٌانا ﻤﺤورة ﻤن الـﺠاﻨﺒٍنٕٓ ،وكان
ٌطلك المسلمون اسم شجرة الحٌاة علً شجرة وسط الجنة تُعرف بـ اسم "السدرة" فهً ترمز إلً
الخلودٕٔ،ظهرت زخرفة شجرة الحٌاة كـ عنصر رئٌس فً زخارف أرضٌة محارٌب السجادة
موضوع البحث فكانت بصورة متكررة تتوسط منتصف محراب السجادة وكان ٌنبثك منها فرع نباتً
ٌحمل بعض الزهور مثل األوراق الرمحٌة المسننة والخرشوف والرمان وٌتوسطهما زهرة اللوتس.
شكل رلم(ٖ).
زهرة اللوتس :
-2
اشتمت اللوتس اسمها من لفظة "لوتاز "وهو االسم الذي أطلمه الٌونانٌون على هذه النبتة ،بٌنما أطلك
علٌها اإلغرٌك والرومان اسم "زنبك الماء" ،واللوتس نبات مائً مزهر وٌتمٌز أنه من النباتات
المعمرة التً لعبت دورا بارزا فً زخارف العصور المدٌمة وٌرجع وموطنها األصلً إلً جنوب
شرق أسٌإٕ ،ولد ظهرت زهرة اللوتس فً السجـادة موضوع البحث فً منتصف شجرة الحٌـاة علً
هٌئة زهرة كأسٌه وهو ما وٌظهر فً شكـل (ٗ).
زهرة الخرشوف :
-3
تعد هذه الزهرة هً أحد عناصر الزخارف البٌزنطٌة التً انتملت إلً الفن العثمانً وهً علً هٌئة
زهرة مفصصةٖٕ،ولد شكلت هذه الزهرة الممة التً ٌنتهً بها الفرع النباتً علً السجادة وهو
ماٌظهر فً شكـل (ٗ).
زهرة الرمان :
-4
ترمز هذه الزهرة إلً الخصوبة واستخدمت بكثرة فً فنون آسٌا الوسطً وكانت هً من أهم
الزخارف التً انتملت إلً الفنون اإلسالمٌة بكثرة حٌث ورد ذكرها فً المرآن الكرٌم علً كونها أنها
من ثمار الجنةٕٗ فً لوله تعالً" فٌِ ِه َما فَا ِك َهةٌ َون َْخ ٌل َو ُر هم ٌ
ان"ٕ٘.ظهرت بشكل واضح ومتكرر فً
ساحة محارٌب السجادة موضوع الدراسة كـ أحد الزهور التً تنبثك من فرع نباتً.شكل (٘).
أوراق رمحية مسننة :
-5
ٕٙ
ﺘرﺠع أﺼول أوراق الرمحٌة(الـﺴاز) إلً إٍران،حٌث اشتمها اإلٌرانٌون من عرائس النٌل الممدسٌة
وٌطلك علٌها األتران الورلة الرٌشٌة،تتمٌز بكونها مسننة من الجانبٌن بـ اختالف عدد التسنٌن
والبعض منها ٌكون مسنن من جانب واحد ظهرت تنبثك علً الجانبٌن من الفرع النباتً.شكل (٘).
السمات العامة للسجادة موضوع البحث :
-

ٌغلب علٌها شكـل المحارٌب ذات العمد المفصص
تمٌز هذا النوع من السجـاد بشكـل شجرة الحٌاة
كانت الزخارف النباتٌة متنوعة فٌما بٌن أزهار اللوتس والرمان والخرشوف.
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االعتماد علً التكامل اللونً بٌن اللون األحمر الساخن واللون األزرق الدافئ وهو ما ٌخلك
مساحة متساوٌة بٌن األلوان األخرى كـ اللون األصفر،البنً،األبٌض العاجً.
توفٌك الفنان فً استخدام واختٌار األلوان والتً ساهمت فً الربط بٌن عناصر الزخرفٌة
وكأنها وحدة واحدة.
نتائـج البحث :
لامت الدراسة بنشـر لطعة سجاد جدٌدة لم ٌُسبك لها النشـر.
أكدت الدراسة على وجود أنواع عدٌدة من السجاجٌد عرفها العالم اإلسالمً منذ المرن (ٓٔ-
ٖٔهـ)ٔ9-ٔٙ(/م)  ،والتً لسمت حسب أغراضها الوظٌفٌة.
أشارت الدراسة على وصول عدد المحارٌب إلً عشـرة محارٌب فً السجادة الواحدة.
أوضحت الدراسـة نوع العمدة المستخدمة فً عمل السجادة موضوع الدراسة وهً العمدة
التركٌة.
كما أكدت الدراسة على أن صناعة السجاد فً سمرلند كانت عالٌة من حٌث الجودة
فً المواد الخام والتمنٌة فً تنفٌذ العمد.
كما أشارت الدراسة إلى أن السجاد السمرلنـدي كان ٌمٌل إلً استخدام التصمٌم النباتً
واأللوان الغنٌة فً تنفٌذ زخارفه .
توصً الدراسة بضرورة عمل المزٌد من الدراسات البحثٌة عن سجاجٌد مدٌنة سمرلند
التً الزالت فً حاجة إلً مزٌد من البحث والدراسة  ،حٌث لم تنفرد دراسة بحثٌة
متخصصة لدراسة سجاد سمرلند حتً الولت الحاضر.
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قائمة األشكال واللوحات :
أوال األشكـال :

شكـل (ٔ) نموذج ٌوضح زخرفة ورٌدة نباتٌة هندسٌة مثمنة
(عمل الباحـثة)

شكل (ٕ) العـمدة التركٌة "جوردٌز" نمال عن :
The Joseph V. McMullan Collection,Islamic Carpets, The Metropolitan
Museum of Art Bulletin,1970,p403

شكل (ٖ) ٌوضح شجـرة الحٌاة
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زهـرة الخرشوف

زهرة اللوتـس
شكل (ٗ)نموذج لـ شجرة الحٌـاة ٌنبثك منها زهرة اللوتس وأوراق رمحٌة وتنتهً من أعلً بزهرة
الخرشوف( .عمل الباحثة)

أوراق الرمحٌة

زهرة الرمان

شكـل (٘) نموذج لزهرة الرمان واألوراق الرمحٌة
(.عمل الباحثة)
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ثانيا اللوحات :

لوحة (ٕ)

لوحة (ٔ)

لوحة (ٗ)

لوحة (ٖ)

لوحة (٘)
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حواشي البحث
()5يؼٍذح ثمغى اَثبس اإلعاليٍخ،كهٍخ األثبس -جبيؼخ أعٕاٌ.
 1رُطك عًشلُذ ثفزخ انغٍٍ انًًٓهخ ٔعكٌٕ انشاء ٔفزخ انمبف ٔعكٌٕ انٌُٕ ثى دال يًٓهخ،نهًضٌذ اَظش،ػًبد انذٌٍ اعًبػٍم ثٍ دمحم
ثٍ ػًش انًؼشٔف ثـ أثً انفذاء،رمٌٕى انجهذاٌ ،داس صبدس ،ثٍشٔد،ص111
ٖتمع جمهورٌة أوزبكستان فً وسط آسٌا الوسطى وتبلغ مساحتها ٕ ٗٓٓ,ٗٗ7كم  ،وعاصمتها طشمند  ،ولد انطلمت منها أعظم
الثورات ضد السوفٌتً مما جعل الروس ٌخططون حدود هذه الجمهورٌة بشكل غرٌب حٌث ٌبلغ طولها ٓٓ 9مٌل بٌنما عرضها
ٕٓ مٌال،للمزٌد عن هذه الدولة انظر:
 .محمود شاكر ،تركستان الغربٌة ،المكتب اإلسالمً ،بٌروت ،الطبعة الثانٌة ٔ987،م ،ص .87-79 دمحم السٌد سلٌم وآخرون،أوزبكستان الدولة والمائد  ،مطابع الشروق  ،الماهرة  ،ص ٘ٔٙ- .السٌد خالد المطري،المسلمون فً آسٌا الوسطى والمولاز دارسة جغرافٌة  ،الدار السعودٌة للنشر  ،السعودٌة  ،طٔ ٕٓٓٔ ،م ،صٕ
ٗزكرٌا بن دمحم بن محمود الكوفً المز وٌنً،عجائب المخلولات والحٌوانات وغرائب الموجودات،مؤسسة األعلى
للمطبوعات،بٌروت،لبنانٕٓٓٓ،م،صٖ٘٘
 األمام شهاب الدٌن أبً عبدهللا ٌالوت بن عبدهللا الحموي الرومً البغدادي،معجم البلدان،المجلد األول،دارصادر،بٌروتٔ977،م،صٓ٘ٔ
ٔ1لذ رغًُ ثٓب انشدبنخ انًغهًٌٕ ٔأثذػٕ فً ٔصف عًشلُذ ٔفعهْٕب ػهً عبئش ثمبع األسض فٍمٕل األصطخشي "ٔأيب صغذ
عًشلُذ فأَٓب أَضِ األيبكٍ ألَٓب يشزجكخ ثبنخعشح ٔانجغبرٍٍ فًٓ يٍبدٌٍ ٔثغبرٍٍ ٔسٌبض يشزجكخ لذ دفذ ثبألَٓبس انذائى جشٌٓب
ٔانذٍبض ٔيٍبدٌُٓب يخعشح ٔاألشجبس ٔانضسٔع يًزذح ػهً جبَجً ٔادٌٓب ٔيٍ ٔساء انخعشح يضاسع رذشعٓب" ثى خزى كاليّ
ػُٓب ثمٕنّ "ًْٔ أصكً ثالد هللا ٔأدغُٓب أشجبسا ً ٔثًبسا ُ ٔفً ػبيخ يغبكُٓى انجغبرٍٍ ٔانذٍبض ٔانًٍبِ انجبسٌّ،لم يب رخهٕ عكّ
أ داس يٍ َٓش جبس".
ٌٔصفٓب أٌعب انًمذعً ثمٕنّ
ٌٔزكش اثٍ ثطٕغّ" أَّ كبٌ فٍٓب لصٕسا ػظًٍخ ٔػًبسح رُجئ ػٍ ػهٕ ًّْ أْهٓب" نهًضٌذ اَظش:
أثٕ ػجذهللا ثٍ دمحم انهٕارً انًؼشٔف ثـ اثٍ ثطٕغّ،رذف انُظبس فً غشائت األيصبس ٔػجبئت األعفبس،انًطجؼخانخٍشٌخ،انمبْشح5111،و،ج،5ص.101
6
Alimova (D.A) The History Of Samrkand,Tashkant,2009,p29.
1فٍزبنً َٕيكٍٍ،رشجًخ صالح صالح،عًشلُذ،يُشٕاسد انًجًغ انثمبفً،انطجؼخ األٔنً5111،و،ص51-51
8
Gibb :H.A.R ,The Arab Conquest In Central Asia ,London, The Royal Asiatic Society ,Vo II,p5-6
 1كبيم انزكشٌزً،انغجبد اإلعاليً فً إٌشاٌ دزً َٓبٌخ انمشٌ انغبثغ ػشش،سعبنخ يبجغزٍش،غٍش يُشٕسح،كهٍخ اَداة،جبيؼخ
انمبْشح5111،و،ص51
50
انثبًَ،انطجؼخ
انصالح،انًجهذ
اإلعاليٍخ،عجبجٍذ
ٔانفٌُٕ
ٔاالثبس
انؼًبسح
انجبشب،يٕعٕػخ
دغٍ
األٔنً،ثٍشٔد5111،و،ص510-511
55انصف :انغطش انًغزٕي أٔ انًغزمٍى فً كم شئ ٔجًؼّ صفٕف ٔصفذ انمٕو فبصطفٕ ْٕٔ أٌعب انصف فً انمشآٌ انكشٌى
انًصهً ْٕ يٍ رنك ألٌ انُبط ٌصطفٌٕ فٍّ ٔلبل رؼبنً " ثُى أئزٕ صفبً"يصطفٍٍ لبل األصْشي :يؼُبِ ثى أئُزٕ صفب أي انًٕظغ
انزي رجزًؼٌٕ فٍّ نؼٍذكى ٔصالركىٌُ،مبل أئذ انصف أي أئذ ان ًُصهً ٔلٕنّ رؼبنً"ٔ ػهً سثك صفبً" لبل اثٍ ػشفّ ٌجٕص أٌ
ٌكَٕٕا كهٓى صفب ٔادذ ٌٔجٕص أٌ ٌُمبل صفب ٌشاد ثّ انصفٕف فٍؤدي انٕادذ ػٍ انجًٍغٔ،لٕنّ ػض ٔجم "ٔانصبفبد صفب"لٍم
انصبفبد انًالئكخ يصطفٌٕ فً انغًبء ٌغجذٌٕ هللا رؼبنً ٔيثهّ إَب نُذٍ انصبفٌٕ ٔرنك ألٌ نٓى يشارت ٌمٕيٌٕ ػهٍٓب صفٕفب،كًب
ٌصطف انًصهٌٕ ٔاصطف انمٕو صفٕفب ٔلٕنّ رؼبنً "إٌ هللا ٌذت انزٌٍ ٌمبرهٌٕ فً عجٍهّ صفب كأَٓى ثٍُُبٌ يشصٕص" أي آَى
ٌصفٌٕ أَفغٓى ػُذ انمزبل صفب ال ٌجزؼذٌٔ ػٍ أيبكُٓى ٔلذ سص ثؼعّ فهٍظ ثّ خهم.
 نهًضٌذ أَظشاثٍ يُظٕس،نغبٌ انؼشة،انًجهذ انشاثغ،انجضء،11ص1111يجذ انذٌٍ دمحم ثٍ ٌؼمٕة انفٍشٔص أثبدي انشٍشاصي،انمبيٕط انًذٍػ ،انجضء انثبنث،انٍٓئخ انًصشٌخ انؼبيخ نهكزبة،انطجؼخ
انثبنثخ5111،و،ص-511-511
عٕسح غّ آٌخ سلى11عٕسح انكٓف آٌخ سلى11عٕسح انصبفبد آٌخ سلى 511عٕسح انصف آٌخ سلى 1 51أولطاي أصالن آبا ،فنون الترن وعمائرهم ،ترجمة :أحمد عٌسى ،استانبولٔ987،م،صٕ87
51عٕسح انُذـم،آٌخ سلى.10
51كبيم انزكشٌزً،انغجبد اإلعاليً فً إٌشاٌ ،ص10

551

العدد التاسع (سبتمرب )0202

جملة البحوث والدراسات األثرية

 51دمحم أحمد دمحم عبد السالم،السجاد المغولً الهندي من خالل التحف البالٌة وتصاوٌر المدرسة المغولٌة الهندٌة،رسالة
ماجستٌر،غٌر منشورة،كلٌة اَداب،لسم اَثاروالحضارة،جامعة حلوانٕٖٓٔ،م،ص11
 51نهًضٌذ ػٍ يشادم انصٕف اَظش،كٕثش أثٕ انفزٕح انهٍثً،انغجبد انزشكً انؼثًبًَ خصبئصّ ٔيشاكض إَزبجّ دساعخ فٍُخ فً
ظٕء يجًٕػبد عجبد انمبْشح،سعبنخ دكزٕساِ،جبيؼخ انمبْشح،كهٍخ اَثبس5111،و،ص51-51
ٌ51ؼزمذ انخجشاء أٌ أعبط انغجبدح انمطًُ ألٕي يٍ أعبط انصٕفً دٍث أَّ ٌكغجٓب ٔصَب أثمم َغجٍب ٔرنك ألٌ انخٍٕغ انمطٍُخ
ركٌٕ سغجخ فًٓ رزؼبدل يغ انٕثشِ انصٕفٍخ .ساجغ
إٌبد – دُبٌ أثٕ شمشا،انغجبد انششلً،ص1051ػهً أدًذ ْبسٌٔ،جغشافٍخ انضساػخ،داس انفكش انؼشثً،انطجؼخ انثبنثخ1001،و،ص111-111
 51رخزهف جٕدح انغجبد َٕٔػّ ثـ اخزالف ػذد انؼمذ فً كم (50عـى) ،دزى أٌ ثؼط انغجبد ال ٌٕجذ فٍّ إال ػششح أٔ خًغخ ػمذ
ٔأدٍبَب ٌٕجذ فً ثؼط انغجبجٍذ ػششح اَاف ػمذح ٔيٍ ُْب ٌُشأ االخزالف ثٍٍ إَٔاع انغجبد يٍ دٍث انًزبَخ ٔانمٕح
ٔانجٕدحٔ،رزكٌٕ انؼمذ يٍ ثالثخ إَٔاع يُٓب انؼمذح انزشكٍخ ٔ انؼمذح انفبسعٍخ ًْٔ رؼشف رؼشف ثـ اعى ػمذح عُخ ْٕٔ اعى انًذٌُخ
انفبسعٍخ انزً كبَذ رغزخذو ْزا انُٕع يٍ انؼمذ فً انغجبد اإلٌشاًَ ٔثؼط يٍ انغجبد انمٕلبصي ٔانُٓذئ،انؼمذح األعجبٍَخ ًْٔ
ألم انؼمذ انًغزخذيخ فً صُبػخ انغجبد اإلعاليً إرا يب لٕسَذ ثبنؼمذح انفبسعٍخ ٔانزشكٍـخ.نهًضٌذ اَظش:
ػهً أدًذ انطبٌش،انفٌُٕ انضخشفٍخ اإلعاليٍخ انًجكشح فً انؼصشٌٍ األيٕي ٔانؼجبعً،صْشاء انششق،انطجؼخاألٔنً1000،و،ص101
 Linda Kline, Beginners Guide To Oriental,p15 10نهًضٌذ ػٍ شجشح انذٍبح اَظش،عؼبد يبْش،أعطٕسح شجشح انذٍبح ٔانذعبسح اإلعاليٍخ،يجهخ كهٍخ االثبس،جبيؼخ
انمبْشح،ج،5ص11-11
21
George Lecher ,The Tree Of Life In indo- European and Islamic Cultures , ,Vol 4,1937,p369
 11عبد الناصر ٌاسٌن ،الزهرة المتفتحة متراكبة األوراق على ضوء زخارف الفنون التطبٌمٌة المملوكٌة فً مصر والشام ،المجلد
 ،ٔ9الجزء الثانً ،دار المرٌخ للنشر،لندنٕٓٓٓ،م،صٔٙٙ
ُْ 11ذ ػهً ػهً دمحم عؼٍذ،انضخبسف انُجبرٍخ ػهً انفٌُٕ انزطجٍمٍخ فً آعٍب انصغشي فً انؼصش انؼثًبًَ،سعبنخ يبجغزٍش،كهٍخ
االثبس،جبيؼخ انمبْشح،1051،ص111
 11ػجذ انُبصش ٌبعٍٍ،انشيضٌخ انذٌٍُخ فً انضخشفخ اإلعاليٍخ"دساعخ فً يٍزبفٍضٌمب انفٍ اإلعاليً"صْشاء انششق،انطجؼخ
األٔنً1001،و،ص551
 11عٕسح انشدًٍ،آٌخ 11
 11آيبل يُصٕس يذًٕد،انزأثٍشاد اإلٌشاٍَخ ٔانصٍٍُخ ػهً خضف أصٍَك،سعبنخ دكزٕساح،كهٍخ االثبس،جبيؼخ
انمبْشح5111،و،ص10
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مسجذ فاتحيت بمذيىت ياويه "ياويىا" بشمال انيووان دراست أثريت معماريت
أ.د/دمحم حمزة إسماعيم انحذاد

أ.د/أحمذ أميه

أ.آيه عبذ انعزيز إبراهيم

انمهخص :
اصدأذ اٌّذْ اإلعالِ١خ اٌز ٟوبْ ٠زُ فزؾٙب ػٍ٠ ٝذ اٌؼضّبٔ ٓ١١ثبٌىض١ش ِٓ إٌّشآد اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌز ٟوبْ
ػٍ ٝسأعٙب اٌّغبعذ ثبػزجبس٘ب سِضا د١ٕ٠ب خبٌظبٌ ،زٌه فمذ وبٔذ ِذٕ٠خ ٠بٔ٠"ٗ١بٕٔ١ب" اٌٛالؼخ ثشّبي
أٌٛ١بْ ٚاؽذح ِٓ رٍه اٌّذْ اٌز ٟصٕٙ٠ب اٌؼضّبٔ ْٛ١ثّغّٛػخ وج١شح ِٓ اٌّغبعذ راد اٌّآرْ اٌشب٘مخ،
ٌٚىٓ ٌغٛء اٌؾع ٌُ ٠زجم ِٓ ٝرٍه اٌّغبعذ ع ٞٛأسثؼخ ِغبعذ فمؾ ُ٘؛ ِغغذ أسعالْ ثبشبِ ،غغذ
فبرؾ١خِ ،غغذ ٚاٌ ٝثبشبِٚ ،غغذ وبٍٔ ٟعشّخٌّٚ ،ب وبْ ِغغذ فبرؾ١خ ٚاؽذ ِٓ أُ٘ رٍه اٌّغبعذ ٌزٌه
ٚلغ االخز١بس ػٍ ٝرمذ ّٗ٠ف٘ ٟزا اٌجؾش.
ف٘ ٟزا اٌجؾش عٛف ٠زُ اٌمبء اٌؼٛء ػٍ ٝاٌٛطف اٌّؼّبسٌٍّ ٞغغذ ٚششػ ٚرفظِ ً١فشدارٗ
اٌّؼّبس٠خ ،ثبإلػبفخ ٌزؾٍ ً١اٌطشاص اٌّؼّبس ٞاٌز ٞخؼغ ٌٗ رخط١ؾ ٘زا اٌّغغذ ٚرؤط.ٍٗ١
انكهماث انذانت :أٌٛ١بِْ ،ذٕ٠خ ٠بٔ٠"ٗ١بٕٔ١ب"ِ ،غغذ فبرؾ١خ ،ػٍ ٝثبشب ،لجخ
انمقذمت :

خش٠طخ ػضّبٔ١خ ٌّذٕ٠خ ٠بٔ٠"ٗ١بٕٔ١ب"ػبَ 1091
https://www.wikiwand.com/en/Sanjak_of_Preveza

ِذٕ٠خ ٠بٔٛ٠" ٗ١إٔ١ب" ٘ ٟػبطّخ الٍ ُ١ا٠ج١شٚطٚ ٟ٘ٚ 1اؽذح ِٓ أُ٘ اٌّشاوض اٌزغبس٠خٚ 2اٌضمبف١خ
ٚاٌفىش٠خ ف ٟشّبي غشة أٌٛ١بْٚ ،3رمغ ِذٕ٠خ ٠بٔٛ٠" ٗ١إٔ١ب" ػٍ ٝثؼذ  429وٍِٛ١زشا شّبي غشة
أصٕ١ب  269ٚوٍِٛ١زشا عٕٛة غشة عبٌ١ٔٛهٚ ،4رمغ اٌّذٕ٠خ رؾذ٠ذا ػٍ ٝاٌؼفخ اٌغشث١خ ِٓ ثؾ١شح
ثبِفٛر١ذا (.5)Pamvotis
ِٓ اٌغذ٠ش ثبٌزوش أٔٗ ف ٟاٌٛلذ اٌؾبٌ٠ ٌُ ٟؼذ ٠مجً اٌشأ ٞاٌغبئذ عبثمب ثؤْ اٌّذٕ٠خ لبَ ثزؤع١غٙب
اإلِجشاؽٛس عغزٕ١بْ األٚي( )َ565-521ف ٟاٌمشْ اٌغبدط اٌّ١الد 6ٜفمذ وبْ ٌٍّذٕ٠خ ٚعٛد ٚو١بْ
لجً رٌه اٌزبس٠خ ،1ؽ١ش وبٔذ ِذٕ٠خ ٠بٔ٠" ٗ١بٕٔ١ب" ٚاؽذح ِٓ أُ٘ اٌّذْ اٌزبثؼخ ٌّٕطمخ ا٠ج١شٚط خالي
اٌؼظٛس اٌٛعط.ٟ
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عمطذ اٌّذٕ٠خ ف ٟأ٠ذ ٞاٌؼضّبٔ 8ٓ١١ػبَ٘833ـ0 َ1439/ثؼذ عٍغٍخ ِٓ اٌّفبٚػبدٚ 19رٌه ف ٟػٙذ
اٌغٍطبْ ِشاد اٌضبٔ٘855-824( 11ٝـ  12)َ1451-1421 /ػٍ٠ ٟذ عٕبْ ثبشبٚ ،13رزوش اٌّظبدس
اٌزبس٠خ١خ أْ عٕبْ ثبشب ؽبطش لٍؼخ اٌّذٕ٠خ فزشح ؽٍ٠ٛخ ٚرٌه ٌمٛح خطٛؽٙب اٌذفبػ١خ ٌٚىٓ فٙٔ ٟب٠خ
األِش اػطشد اٌغٍطبد اٌغ١بع١خ ٚاٌؼغىش٠خ ٌالعزغالَ فٚ ٟعٗ اٌمٛاد اٌؼضّبٔ١خ ٚخبطخ ثؼذ
ِؼشفز ُٙثبٌىبسصخ اٌز ٟأؽبؽذ ثغبٌ١ٔٛه فٔ ٟفظ اٌؼبَٚ ،لبَ اٌؼضّبٔ ْٛ١ثؼًّ ػٙذ ألً٘ اٌّذٕ٠خ ٠ؾفع
ٌ ُٙعّ١غ االِز١بصاد اٌغبثمخ ٚرُ ِٕؼ اٌغىبْ اػفبءاد ػش٠ج١خ ,أػطبُ٘ ؽش٠خ اٌزغبسح ٚؽظبٔخ ِٓ
اٌغغٓ ٚاألعش ،وّب ؽبفع األعمف ػٍ ٝاٌؾمٛق اٌىٕغ١خ اٌمذّ٠خ ٚاٌمؼبءٚ ،رؼٙذ اٌؼضّبٔ ٓ١ثؼذَ
االػزذاء ػٍ ٝاٌىٕبئظ أ ٚرؾٍٙ٠ٛب اٌِ ٝغبعذ٠ ٌُٚ ،غّؼ ٌٍؼضّبٔ ٓ١ثبإللبِخ داخً لٍؼخ اٌّذٕ٠خ ،ؽ١ش
وبْ ٠غىٓ فٙ١ب اٌّغ١ؾٚ ْٛ١اٌٛٙ١د ثشىً سئ١غٚ ،ٟلذ عّ٘ ٟزا االرفبق ثـ " ِشع َٛعٕبْ "٠ٚ 14ؼزجش
٘زا اٌّشع ِٓ َٛأٚائً اٌٛصبئك اٌؼضّبٔ١خ ثبٌٔٛ١بْ15 .
ٚخالي فزشح اٌمشْ ٘11ـ َ11/ظٙشد وض١ش ِٓ ؽشوبد اٌزّشد ػٍ ٝاٌذٌٚخ اٌؼضّبٔ١خ أّ٘ٙب وبٔذ ػبَ
٘1929ـ ِٓ َ1611/لجً األعمف رش٠ى١ظ ٚعزبع ْٛد١ٔٛ٠غٛ١ط اٌفٍٍ١غٛف(أعمف الس٠غب
ٔٚ ،16)Larissaز١غخ ٌزٍه اٌؾشوبد اٌّزّشدح لبَ أسعالْ ثبشب ؽبوُ اٌّذٕ٠خ أٔزان ثمّغ ٘ئالء
اٌّزّشدٚ ٓ٠أخشع ِٓ ُٙاٌمٍؼخٚ ،11ػٍ ٝاصش رٍه اٌؾشوبد اٌّزّشدح رُ عؾت وض١ش ِٓ اإلِز١بصاد
اٌز ٟلذ أػطب٘ب اٌؼضّبٌٔ ٓ١١غىبْ اٌّذٕ٠خ ِٓ اٌّغ١ؾٚ ،18ٓ١١ثذأ اٌؼضّبٔ٠ ْٛ١ذخٍ ْٛاٌ ٝاٌمٍؼخ
٠ٚم ّْٛ١ثٙب ٚرُ ؽشد اٌّغ١ؾِٕٙ 10ٓ١١ب ٚأطجؾذ ِمش ٌألرشان ٚاٌٛٙ١دٚ ،29لذ أدد ع١بعخ اٌمّغ
اٌؼضّبٔ١خ ػذ اٌّزّشد ٓ٠اٌ ٝرؾٛي وض١ش ِٓ اٌغىبْ اٌ ٝاٌذ ٓ٠االعالِ22.21ٟ
ِٕٚز أْ اع زٛؽٓ اٌؼضّبٔ ْٛ١لٍؼخ اٌّذٕ٠خ ششػٛا ف ٟثٕبء اٌّغبعذ ٚاٌّئعغبد اٌذ١ٕ٠خ اٌّؾزٍفخ إللبِخ
شؼبئش اٌذ ٓ٠االعالِ ٟثٙبٚ ،وبْ ػٍ ٝسأط رٍه إٌّشآد اٌّغبعذ ٚاٌز ٟوبٔذ ٚال شه ِٓ أُ٘ رٍه
اٌّئعغبد اٌز ٝوبْ ٠ؾشص اٌّغٍّ ْٛثظفٗ ػبِخ ػٍ ٝالبِزٙب ف ٟاٌّذْ اٌغذ٠ذح اٌز٠ ٟزُ فزؾٙب ؽ١ش
رؼذ سِضا ٌٍذ ٓ٠االعالِ.ٟ
موضوع انبحث:
٠ؼزجش ِغغذ ػٍ ٝثبشب ِٓ أُ٘ رٍه اٌّغبعذ اٌز ٟألبِٙب اٌؼضّبٔ ْٛ١داخً لٍؼخ ِذٕ٠خ ٠بٔ٠"ٗ١بٕٔ١ب" ؽ١ش
وبْ ػٍ ٝثبشب ؽبوّب ٌٍّذٕ٠خ ف ٟفزشح رٛاعذ اٌؼضّبٔ ْٛ١ثٙب.
٠ؼزجش اٌّغغذ ٔٛاح ٌّغّغ د ٕٝ٠وج١ش ٠ؼُ ِذسعخ د١ٕ٠خ ٚأِبوٓ ٌغىٓ اٌطالة ثبإلػبفخ اٌ ٟرشثخ
ِٚطجخ إلػذاد اٌطؼبَ ٚلظشا إللبِخ اٌؾبوُ٠ٚ ،ؼزجش اٌؾ ٟاٌّؾ١ؾ ثبٌّغغذ ِٓ أوجش األؽ١بء ف ٟاٌمٍؼخ
ٚعّ ٟثبعُ اٌّغغذ23
أوالً :انذراست انوصفيت نهمسجذ-:
موقع انمسجذ:
٠مغ ِغغذ فبرؾ١خ أ ٚوّب ٠مبي ( ِغغذ اٌفبرؼ ) أِ ٚغغذ وبثالْ ثبشب 24ف ٟاٌغٙخ اٌغٕٛث١خ اٌششل١خ ِٓ
لٍؼخ اٌّذٕ٠خٚ ،25لذ ثٕ ٝػٍ ٝأػٍٔ ٝمطخ داخً لٍؼخ ِذٕ٠خ ٠بٔ٠"ٗ١بٕٔ١ب" ،ثبٌمشة ِٓ اٌّزؾف
اٌج١ضٔط.26ٟ
٠ؤر ٟاعُ فبرؾ١خ ِٓ اٌىٍّخ اٌزشو١خ ( ٚ )Fatihاٌز ٟرؼٕ ٝاٌفبرؼ  ٚاٌالؽمخ ( )yeرؼٕ21.ٌٗ ٝ
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مىشئ انمسجذ:
ػٍ ٟثبشب ٚاٌ٠ ٟبٔ٠"ٗ١بٕٔ١ب" ( ٘1231-1292ـ .)َ1822-1188 /
تاريخ إوشاء انمسجذ:
٠شعغ ربس٠خ أشبء ٘زا اٌّغغذ اٌؾبٌ ٟاٌ ٝأٚاخش اٌمشْ٘12ـٚ َ18/رؾذ٠ذا ػبَ،28َ1105 /ٖ1290
ٚرٌه ِىبْ ِغغذ لذ٠ ُ٠شعغ ربس٠خٗ ٌؼبَ ،َ1439 /ٖ833ؽ١ش عذد ػٍ ٝثبشب اٌّغغذ رخٍ١ذا ٌزوشٞ
صٚعزٗ – ٚرٌه اٌ ٝعٛاس اٌّذسعخ إٌّذصشح ؽبٌ١ب ِٚجٕ ٟاٌؼّبسدٚ ، -وبْ ش١خ اٌّغغذ ٠ئوذ ػٍٝ
٘زا أصٕبء دػبئٗ ٌؼٍ ٝثبشب20.
انوصف انمعماري نهمسجذ:

ِغمؾ أفمٌٍّ ٟغغذ
ÖZTUĞ, Ela Umut, YANYA MERKEZ
OSMANLI MİMARİS, ,s107

لطبع ٌٍغذاس اٌغٕٛث ٟاٌششلٌٍّ ٟغغذ ِٓ اٌذاخً
Οικονόμου, υμεών, Μελζτθ τθσ
ςυμπεριφοράσ του Φετιχιζ Σηαμιοφ ςτα
Ιωάννινα κάτω από ςτατικά,p19

اٌّغغذ اٌؾبٌ ٝثشىٍٗ ٚرظّ٠ ّٗ١شعغ ألػّبي اٌزغذ٠ذ اٌغزس٠خ ٚاٌىٍ١خ اٌز ٝلبَ ثٙب ػٍ ٟثبشب ػٍٝ
ِغغذ لذ ُ٠وبْ ٛ٠عذ فٔ ٟفظ اٌّٛػغ ،ؽ١ش ٚسد روش ِغغذ ف ٟرٌه اٌّٛػغ اٌّزوٛس ألٚي ِشح
ػبَ ٘1994ـٚٚ 39َ1501 /سد روشٖ ِشح أخش ٜف ٟأػٛاَ٘1981ـ٘1184ٚ َ1619 /ـَ1119 /
31.
اٌّغغذ ثشىً ػبَ ف ٟرخط١طٗ ػجبسح ػٓ ِغبؽخ ِشثؼخ أثؼبد٘ب ِ َ19×َ19غطبٖ ثمجخٚ 32فٟ
اٌضا٠ٚخ اٌغشث١خ ِٓ اٌّشثغ ٔغذ لبػذح اٌّئزٔخٚ ،لذّ٠ب وبْ ٠زمذَ اٌّغغذ ِٓ اٌخبسط ف ٟاٌغٙخ اٌشّبٌ١خ
اٌغشث١خ عم١فخ ٌٚىٕٙب ف ٟاٌٛلذ اٌؾبٌ ٟغ١ش ِٛعٛدح ٠ ٌُٚزجمِٕٙ ٟب ع ٞٛأسػ١زٙب اٌّشرفؼخ 33اٌزٟ
رجٍغ ؽٛأٌ ٟظف ِغبؽخ اٌّغغذ اٌذاخٍ١خ أ َ5 ٜػشع × َ19ؽٛي34.
ٚثؼذ اعالء اٌؾىُ اٌؼضّبٔ ٟػٓ ِذٕ٠خ ٠بٔ٠"ٗ١بٕٔ١ب" ػبَ  َ1013رؾٛي اٌّغغذ اٌِ ٝغزشف ٟػغىشٞ
ٚظً اٌٛػغ ٘ىزا ؽز ٝاٌؾشة اٌؼبٌّ١خ اٌضبٔ١خٚ ،لذ ظٙشد ِغّٛػخ ِٓ أعّبء ٘ئالء اٌغٕٛد اٌزٓ٠
ؽفشٚا أعّبئ ُٙثبٌٍغخ أٌٛ١بٔ١خ ػٍ ٝعذساْ اٌّغغذ35.
انمسجذ مه انخارج:
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اٌٛاعٙخ اٌشّبٌ١خ اٌغشث١خ ٌّغغذ فبرؾ١خ (ثّؼشفخ
اٌجبؽضخ)

اٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ اٌغشث١خ  ٚاٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ اٌششل١خ
ِٓ ِغغذ فبرؾ١خ ػبَ 1085
https://archnet.org/media_contents/92587
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اٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ اٌغشث١خ ٌّغغذ فبرؾ١خ (ثّؼشفخ
اٌجبؽضخ )

اٌٛاعٙخ اٌشّبٌ١خ اٌغشث١خ  ٚاٌٛاعٙخ اٌشّبٌ١خ اٌششل١خ
ِٓ ِغغذ فبرؾ١خGoogle map

ثغجت ػذَ اعزٛاء األسع اٌز ٟثٕ ٟػٍ ٗ١اٌّغغذ ٔغذ أْ وً ِٓ اٌٛاعٙخ اٌشّبٌ١خ اٌغشث١خ ٚاٌٛاعٙخ
اٌشّبٌ١خ اٌششل١خ ٠زمذِٙب سط١ف ِشرفغ سثّب وبْ ٠زمذَ اٌّغغذ عم١فخ ػٍ ٝشىً ؽشف.L
اٌٛاعٙخ اٌشّبٌ١خ اٌغشث١خ ٌٍّغغذ٘ ٟاٌٛاعٙخ اٌشئ١غ١خ ٌٍّغغذ ٛ٠ٚعذ ثٙب اٌّذخً اٌشئ١غ ٟاٌّئد ٞاٌٟ
عبؽخ اٌّغغذ٠ٚ ،زمذَ رٍه اٌٛاعٙخ عم١فخ خبسع١خ ٌٚىٕٙب غ١ش ِٛعٛدح ف ٟاٌٛلذ اٌؾبٌٚ ،ٟرٕمغُ ٘زٖ
اٌٛاعٙخ اٌِ ٟغزٓ١٠ٛ؛ اٌّغز ٞٛاٌغفٍٛ٠ ٟعذ ثٗ فزؾخ ثبة اٌذخٛي اٌ ٝاٌّغغذ داخً دخٍخ ِغزطٍ١خ
غبئشح ٛ٘ ،ػجبسح ػٓ فزؾخ ِؼمٛدح ثؼمذ ٔظف دائش٠ ٞغٍك ػٍِ ٗ١ظشاػ ِٓ ٓ١اٌخشتٚ ،ػٍٓ١ّ٠ ٟ
٠ٚغبس اٌجبة ٛ٠عذ فزؾزٌٍ ٓ١شجبث١ه وً ِّٕٙب ػجبسح ػٓ؛ فزؾخ ِؼمٛدح ثؼمذ ٔظف دائش ،ٞأِب
اٌّغز ٞٛاٌؼٍ ٞٛفمذ فزؼ ثٗ ػذد صالس ٔٛافز وً ِّٕٙب ػجبسح ػٓ؛ فزؾخ ِؼمٛدح ثؼمذ ٔظف دائش،ٞ
ٚف ٟاٌغٙخ اٌغشث١خ ِٓ فزؾخ ثبة اٌذخٛي رٛعذ دخٍخ ِؾشاة غبئشح رؤخز اٌشىً اٌّخشٚؽٚ ،ٟفٟ
ٔٙب٠خ اٌغٙخ اٌغشث١خ ِٓ رٍه اٌٛاعٙخ ٔغذ وزٍخ لبػذح اٌّآرٔخ ِ ٟ٘ٚجٕ١خ ِٓ اٌؾغش اٌّمطٛع ِٓٚ
اٌغذ٠ش ثبٌزوش أٔٗ ف ٟاٌغضء اٌؼٍ ٞٛػٕذ ٔٙب٠خ اٌضا٠ٚخ اٌغشث١خ ِٓ لبػذح اٌّآرٔخ ٛ٠عذ شطف ٕ٠زٟٙ
ثؾطخ ِمشٔظخ٠ٚ ،جٍغ اسرفبع اٌّئزٔخ ؽٛاٌٚ ،36َ22 ٝعّه اٌجٕبء ؽٛاٌ ،31َ9.65 ٟرجذأ اٌّئزٔخ
ثمبػذح ِخشٚؽ١خ اٌشىً ٠شرىض ػٍٙ١ب ثذْ اٌّئزٔخ األعطٛإٔ٠ٚ ،ٝز٘ ٟٙزا اٌجذْ ثششفخ ؽغش٠خ
ِغزذ٠شح٠ ،ؼٍٛا رٍه اٌششفخ اٌطبثك اٌضبٌٍّٔ ٟئزٔخ  ٛ٘ٚأ٠ؼب ػجبسح ػٓ ثذْ ِغزذ٠ش ٕ٠ٚز٘ ٟٙزا اٌطبثك
ثمّخ اٌّئزٔخ اٌز ٝرؤخز ٘١ئخ اٌمٍُ اٌشطبصِ ٛ٘ٚ ،غط ٝثؤٌٛاػ ِٓ اٌشطبص ٚوبْ ٠زُ اٌظؼٛد
ٌٍّئزٔخ اِب ِٓ اٌطبثك األسػ ٟأ ِٓ ٚخالي اٌششفخ اٌخشج١خ ػٓ ؽش٠ك عٍُ اٌظؼٛد اٌؾغش38.ٞ
ٚرضداْ لبػذح اٌّئزٔخ ثّغّٛػخ ِٓ أسثغ ٌٛؽبد ؽغش٠خ ِٕؾٛرخ ٚرؾذ٠ذا ف ٟإٌبؽ١خ اٌغشث١خ ٌٍّئزٔخ،
ِٚبصاٌذ رٍه اٌٍٛؽبد اٌؾغش٠خ ِؾزفظخ ثضخبسفٙب ثطش٠مخ سائؼخ30؛األِ : ٌٟٚجٕ٠ ٝشجٗ اٌىٕ١غخ،
 ٟ٘ٚرشِض ٌٍذ ٓ٠اٌّغ١ؾ،ٟاٌضبٔ١خ سِض ف١ضبغٛسط ٌٍزظٛف اٌذ ٕٝ٠اٌز ٞػٍّٗ ِٛع ٟػٍ ٝعجً عٕ١بء؛
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٘ٚزا اٌشِض اشبسح ٌٍذ٠بٔخ اٌٛٙ١د٠خ ،اٌضبٌضخ طٛسح ص٘شح  ٟ٘ٚرشِض ٌٍذ٠بٔخ اٌجٛر٠خ ،اٌشاثؼخ :طٛسح
ِئزٔخ  ٟ٘ٚرشِض ٌٍذ ٓ٠اإلعالِ49. ٟ
اٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ اٌغشث١خ ٌٍّغغذ ،رجذأ رٍه اٌٛاعٙخ ِٓ اٌغٙخ اٌغشث١خ ثمبػذح اٌّئزٔخ صُ رشرذ اٌ ٝاٌذاخً
ٚرّزذ اٌ ٟاٌغٙخ اٌغٕٛث١خ ٌزى ْٛاٌغذاس اٌذاخٌٍٍّ ٝغغذٚ ،اٌٛاعٙخ ِٓ اٌخبسط رٕمغُ اٌ ٝلغّٓ١؛ اٌمغُ
اٌغفٍ :ٟفزؼ ثٗ شجبو ٓ١وً ِّٕٙب ػجبسح ػٓ فزؾخ ِؼمٛدح ثؼمذ ٔظف دائش ،ٞأِب اٌّغز ٞٛاٌؼٍ :ٞٛفمذ
فزؼ ثٗ ػذد صالس ٔٛافز وً ِّٕٙب ػجبسح ػٓ فزؾخ ِؼمٛدح ثؼمذ ٔظف دائش.ٞ
اٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ اٌششل١خ ٌٍّغغذ ٚرزشبثٗ ِغ اٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ اٌغشث١خ ؽ١ش أٔٙب رٕمغُ اٌ ٝلغّٓ١؛
اٌمغُ اٌغفٍ :ٟفزؼ ثٗ شجبو ٓ١وً ِّٕٙب ػجبسح ػٓ؛فزؾخ ِؼمٛدح ثؼمذ ٔظف دائش ٞأِب اٌّغزٞٛ
اٌؼٍ :ٞٛفمذ فزؼ ثٗ ػذد صالس ٔٛافز وً ِّٕٙب ػجبسح ػٓ فزؾخ ِؼمٛدح ثؼمذ ٔظف دائشٚ ٞفِٕ ٟزظف
اٌغضء اٌؼٍ ِٓ ٞٛرٍه اٌٛاعٙخ  ٚف ٟاٌّغبؽخ اٌّشثؼخ اٌز ٟرى ْٛلبػذح اٌمجخ ٛ٠عذ فزؾخ شجبن ِؼمٛدح
ثؼمذ ٔظف دائش٘ٚ ،ٞزٖ إٌبفزح ِٓ اٌذاخً رؼٍ ٛرغ٠ٛف اٌّؾشاة.
اٌٛاعٙخ اٌشّبٌ١خ اٌششل١خ ٌٍّغغذ ال رخزٍف رٍه اٌٛاعٙخ ػٓ ثبلٚ ٟاعٙبد اٌّغغذ اٌغبٌفخ اٌزوش ؽ١ش
أٔٙب رٕمغُ اٌ ٝلغّٓ١؛ اٌمغُ اٌغفٍ :ٟفزؼ ثٗ شجبو ٓ١وً ِّٕٙب ػجبسح ػٓ فزؾخ ِؼمٛدح ثؼمذ ٔظف
دائش ،ٞأِب اٌّغز ٞٛاٌؼٍ :ٞٛفمذ فزؼ ثٗ ػذد صالس ٔٛافز وً ِّٕٙب ػجبسح ػٓ فزؾخ ِؼمٛدح ثؼمذ ٔظف
دائش ِٓٚ ،ٞاٌغذ٠ش ثبٌزوش أْ ِشثغ اٌّغغذ اٌغفٍ٠ ٟؼٍِٕ ٖٛطمخ أخشِ ٞشثؼخ ٌٚىٕٙب ألً ف ٟاٌّغبؽخ
ِٓ اٌّشثغ اٌغفٌٍٙٚ ٟب اسرفبع لٍ ً١عذا ،وّب رظٙش أ٠ؼب ِٕبؽك أزمبٌٙب اٌمجخ ِٓ اٌخبسط ػٍ١٘ ٝئخ
ِضٍضبد ف ٟأسوبْ اٌّشثغ اٌغٍف٠ ٟجٍغ عّىٙب ؽٛاٌ 41َ9.69 ٝصُ رى ْٛرٍه اٌضٚا٠ب ِغ أػالع اٌّشثغ
شىً ِضّٓ رشرىض ػٍ ٗ١سلجخ اٌمجخ اٌز ٝظٙشد ِٓ اٌخبسط ػٍ١٘ ٝئخ شىً ِضّٓ األػالع ٠غط ٗ١لجخ
ِخشٚؽ١خ اٌشىً ِغطبٖ ثؤٌٛاػ ِٓ اٌشطبص.
انمسجذ مه انذاخم:

اٌغذاس اٌغٕٛث ٟاٌششلٌّ ٟغغذ فبرؾ١خ ِٓ اٌذاخً
Google map

اٌغذاس اٌشّبٌ ٝاٌغشث ٚ ٟاٌّؾفً
ÖZTUĞ, Ela Umut, YANYA MERKEZ
OSMANLI MİMARİSİ,s112

اٌغذاس اٌشّبٌ ٝاٌششلٌّ ٟغغذ فبرؾ١خ ِٓ اٌذاخً
Google map

اٌغذاس اٌغٕٛث ٟاٌغشثٌّ ٟغغذ فبرؾ١خ ِٓ اٌذاخً
Google map
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اٌّغغذ ِٓ اٌذاخً أِ ٚب ٠طٍك ػٍ ٗ١عبؽخ اٌظالح ػجبسح ػٓ ِغبؽخ ِشثؼخ ِغطبٖ ثمجخ ِؾٌّٛخ ػٍٝ
ؽٕب٠ب سوٕ١خٚ ،لذ صٕ٠ذ عذساْ اٌّغغذ ِٓ اٌذاخً ثّغٛػخ وج١شح ِٓ اٌضخبسف إٌجبر١خ ٚإٌٙذع١خ
ٚإٌمٛػ اٌؼشث١خ٠ٚ ،جٍغ عّه عذساْ اٌّغغذ ؽٛاٌ42.َ1.25 ٟ
اٌغذاس اٌغٕٛث ٟاٌششل( ٟعذاس اٌمجٍخ) ٌٍّغغذ ِٓ اٌذاخً؛ ٠زٛعطٗ وزٍخ اٌّؾشاةٚ ،ػٓ ٠ٚ ٓ١ّ٠غبس
اٌّؾشاة ٛ٠عذ ِغز ِٓ ٓ١٠ٛفزؾبد اٌشجبث١ه ،اٌّغز ٞٛاٌغفٍ ٟػجبسح ػٓ شجبو ٓ١وً ِّٕٙب ػجبسح ػٓ
فزؾخ ِغزطٍ١خ غبئشح ،أِب اٌّغز ٞٛاٌؼٍ ٞٛف١شًّ ٔبفزر ٓ١غبئشرِ ٓ١ؼمٛدر ٓ١ثؼمٛد ٔظف دائش٠خ،
ٚأػٍ ٝاٌّؾشاة فِ ٟغز ٞٛأػٍ ِٓ ٟإٌٛافز اٌغبٌفخ اٌزوش رٛعذ فزؾخ ِؼمٛدح ثؼمذ ٔظف دائش ،ٞأِب
ػٓ اٌّؾشاة؛ ف١ؼزجش ِؾشاة ِغغذ فبرؾ١خ ِٓ اٌّؾبس٠ت اٌغظ١خ ٚلذ ٍِئ ثضخبسف اٌشوٛو ٛإٌّفزٖ
ثب ألٌٛاْ اٌّبئ١خ ػٍ ٝاٌغض ٛ٘ٚ ،ػجبسح ػٓ ؽٕ١خ ٔظف دائش٠خ ِؼمٛدح ِٓ أػٍ ٟثؼمذ ِزؼذد
اٌفظٛص٠ٚ ،ؼٍ ٛؽبل١خ اٌّؾشاة ربط ٍِئ ثضخبسف اٌشوٛو ،43ٛوزت ثذاخٍٗ ػجبسح"ال اٌٗ اال هللا دمحم
سعٛي هللا"ٚ ،رشرىض سعٍ ٝػمذ اٌّؾشاة ػٍ ٝأػّذح راد ر١غبْ ٚلٛاػذ ِضخشفخ ٚسثّب رشعغ رٍه
األػّذح اٌشخبِ١خ اٌ ٝاٌىٕ١غخ اٌج١ضٔط١خ اٌمذّ٠خ اٌز ٟثٕ ٟػٍ ٝأٔمبػٙب رٌه اٌّغغذ ٚاٌز ٟرشعغ ٌٍمشْ
 ،44.َ13 / ٖ1أِب ػٓ ِٕجش اٌّغغذ فف ٟاٌٛلذ اٌؾبٌ ٟال ٛ٠عذ ِٕجش ف ٟاٌّغغذ ،سثّب رُ رذِ١شٖ أ ٚرُ
ٔمٍٗ.
اٌغذاس اٌغٕٛث ٟاٌغشثٌٍّ ٟغغذ ِٓ اٌذاخً ٠شزًّ ػٍ ٟشجبو ٓ١عفٍ ٓ١١وً ِّٕٙب ػجبسح ػٓ فزؾخ
ِغزطٍ١خ غبئشح ،أِب اٌّغز ٞٛاٌؼٍ ٞٛف١شًّ ٔبفزر ٓ١غبئشرٚ ٓ١ػّ١مزِ ٓ١ؼمٛدر ٓ١ثؼمٛد ٔظف دائش٠خ،
ٚف ٟاٌغبٔت اٌغشث٘ ِٓ ٟزا اٌغذاس ٛ٠عذ فزؾخ ثبة رئد ٞاٌ ٝعٍُ طبػذ ٠فؼ ٟاٌ ٝاٌّؾفً ٚوزٍخ
اٌّئزٔخ ِٓ اٌذاخً.
اٌغذاس اٌشّبٌ ٟاٌغشثٌٍّ ٟغغذ ِٓ اٌذاخً ٘ ٛاٌغذاس اٌز٠ ٞزٛعطٗ فزؾخ ثبة اٌذخٛي ٌٍّغغذ ،فٟ
اٌغضء اٌغفٍ ٟف ٟاٌغذاس ٔغذ شجبو ٓ١عفٍ ٓ١١وً ِّٕٙب ػجبسح ػٓ فزؾخ ِغزطٍ١خ غبئشح ،أِب اٌغضء
اٌؼٍ ٞٛف١شزًّ ػٍ ٝصالصخ ٔٛافز وً ِٕٙب ػجبسح ػٓ دخٍخ ػّ١مخ ِؼمٛدح ثؼمذ ٔظف دائشٚ ،ٞأُ٘ ِب
١ّ٠ض رٍه اٌٛاعٙخ ٘ٚ ٟعٛد اٌّؾفً؛  ٛ٘ٚػجبسح ػٓ ششفخ رّزذ ثطٛي اٌغذاس اٌشّبٌ ٟاٌغشثٌٍّ ٟغغذ
ِٓ اٌذاخًِٚ ،ؾٌّٛخ ػٍ ٝػّٛد ٓ٠ؽغش ٓ١٠وً ِّٕٙب ِغط ٟثبٌغض ٠ؾّالْ صالس ػمٛد ٔظف
دائش٠خ رؾًّ أسػ١خ اٌّؾفً ،صخشفذ ثٛاؽٓ رٍه اٌؼمٛد ثضخبسف اٌشوٛو ٛإٌّفز ثؤعٍٛة األٌٛاْ
اٌّبئ١خ ػٍ ٝاٌغضٚ ،اٌششفخ ِؾبؽخ ِٓ أػٍ ٟثغ١بط خشجٚ ،ٟأسػ١زٙب أ٠ؼب ِظٕٛػخ ِٓ اٌخشت.
اٌغذاس اٌشّبٌ ٟاٌششلٌٍّ ٟغغذ ِٓ اٌذاخً ٠شزًّ ػٍ ٟشجبو ٓ١عفٍ ٓ١١وً ِّٕٙب ػجبسح ػٓ فزؾخ
ِغزطٍ١خ غبئشح ،أِب اٌّغز ٞٛاٌؼٍ ٞٛف١شًّ ٔبفزر ٓ١غبئشرٚ ٓ١ػّ١مزِ ٓ١ؼمٛدر ٓ١ثؼمٛد ٔظف دائش٠خ.
ٕ٠ٚز ٟٙاٌّشثغ اٌغفٌٍٍّ ٟغغذ ثؤسثؼخ ؽٕب٠ب سوٕ١خ راد ػمٛد ٔظف دائش٠خ ف ٟصٚا٠ب اٌّغغذٚ ،ث ٓ١وً
ؽٕ١خ ٚاألخشٚ ٞعذ شىً ِؼب٘١بد رؤخز أ٠ؼب ٘١ئخ اٌؼمٛد إٌظف دائش٠خٚ ،لذ ؤٛذ رٍه اٌؾٕب٠ب ِغ
ِؼب٘١برٙب شىً ِضّٓ رّىٓ ِٓ خالٌٗ اٌّؼّبس ِٓ البِخ سلجخ اٌمجخ اٌزِ ٟألد ثّغّٛػخ وج١شح ِٓ
اٌضخبسف اٌجٕبر١خ إٌّفزح ثؤعٍٛة اٌشوٛوٚ ٛصخبسف اٌىزبثبد اٌمشآٔ١خ ،أِب ػٓ ثبؽٓ اٌمجخ ف ٛٙػجبسح
ػٓ شىً طشح ِغزذ٠شح ٍِ١ئخ ثضخبسف ٔجبر١خ ٕ٘ٚذع١خ ،وً رٍه اٌضخبسف ِٕفزح ثؤعٍٛة اٌزٍ ٓ٠ٛػٍٝ
اٌغض ِٓٚ ،اٌغذ٠ش ثبٌزوش أْ ِؼظُ اٌضخبسف اٌّٛعٛدح ف ٟاٌّغغذ ؽبٌ١ب؛ عٛاء رٍه اٌّٛعٛدح ػٍٝ
اٌمجخ أ ٚاٌز ٝرض ٓ٠األػّذح رشعغ اٌ ٟأػّبي اٌجٕبء األخ١شح اٌز ٟرّذ ػٍ ٝاٌّغغذ45
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انذراست انتحهيهيت انمقاروت:
٠زجغ ِغغذ فبرؾ١خ ف ٟرخط١طٗ ؽشاص اٌّغغذ اٌمجخ أِ ٚب٠طٍك ػٍ ٗ١اٌجؼغ ؽشاص ثٛسطخ األٚي أٚ
ؽشاص اٌّغغذ ر ٚاٌمجخ اٌٛاؽذح٠ٚ ،ؼذ ٘زا اٌطشاص ِٓ ألذَ اٌطشص اٌّؼّبس٠خ ٌٍّغبعذ اٌؼضّبٔ١خٚ ،ع٘ٛش
٘زا اٌزخط١ؾ ٠زّضً فٚ ٟعٛد ِغبؽخ ِشثؼخ رّضً ِغبؽخ اٌّغغذ اٌذاخٍ١خٚ ،رغط ٟرٍه اٌّغبؽخ
اٌّشثؼخ ثمجخ ِمبِخ ػٍِٕ ٝطمخ أزمبي ِٓ ؽٕب٠ب سوٕ١خ أِ ٚضٍضبد وش٠ٚخ أِ ٚضٍضبد رشو١خ أِ ٚمشٔظبد،
ٚف ٟأغٍت األؽ١بْ ٠زمذَ اٌّغبؽخ اٌّشثؼخ ٌٍّغغذ سٚاق خبسعِ ٟغط ٟاِب ثمجبة أ ٚألج١خ أ ٚعمف
46
ِبئً.
ٚػٕذ رؤط٘ ً١زا اٌزخط١ؾ فبٔٗ ٌُ ٠ىٓ ش١ئب ِغزؾذصب ف ٟاٌؼّبسح اإلعالِ١خ ،ؽ١ش وبْ ِؼشٚفب ٚشبئؼب
لجً اٌؼظش اإلعالِ ٟثمش ْٚػذ٠ذحٚ ،ال عّ١ب ف ٟرظّ ُ١ثؼغ اٌٛؽذاد ٚاألعضاء ف ٟاٌؼّبسح اٌّذٔ١خ
ٚخبطخ اٌمظٛس فؼال ػٓ اٌؼّبئش اٌغٕبئض٠خ فِ ٟظش اٌمذّ٠خ أ ٚثالد اٌؼشاق اٌمذُ٠؛ ِضً اٌمظٛس
اٌغبعبٔ١خ اٌمذّ٠خ ٚف ٟعجبٔخ اٌجغٛاد ثبٌذاخٍخ فِ ٟؾبفظخ اٌٛاد ٜاٌغذ٠ذٚ ،لذ ظً ٘زا اٌزخط١ؾ ثبل١ب
41
خالي اٌؼظش االعالِ.ٟ
أِب ػٓ اعزخذاَ ٘زا إٌّؾ ف ٟرخط١ؾ اٌّغبعذ فمذ وبْ لذّ٠ب ٚأٚي اشبساد ٚاػؾخ ػٍ ٝاعزخذاِٗ فٟ
البِخ اٌّغبعذ وبٔذ ف ٟاٌّغبعذ اٌظغ١شح اٌّجىشح اٌز ٟثٕ١ذ ف ٟخطؾ ِذٕ٠خ اٌفغطبؽ ِضً ِغغذ
ع١جبْ ِٓ ِٙشحِٚ ،غغذ ِٙشح ػٍ ٝعجً ٠شىشٚ ،وبٔذ ٘زٖ اٌّغبعذ أ٠ؼب رزّ١ض ثٛعٛد عم١فخ أٚ
سٚاق خبسعٚ ،ٟثبٌشغُ ِٓ أْ ٘زٖ اٌّغبعذ ٌُ رؼذ لبئّخ ف ٟاٌٛلذ اٌؾبٌ ٝاال أٔٙب رّضً اإلس٘بطبد
األٌٙ ٌٟٚزا اٌزخط١ؾ اٌجغ١ؾ ِٓ ؽشاص اٌّغغذ اٌمجخٚ ،لذ أزشش ٘زا إٌّؾ ثشىً وج١ش خالي أٚاخش
اٌمشْ ٘5ـ َ11/ؽز ٝاٌشثغ األٚي ِٓ اٌمشْ ٘14ـ .َ29 /
ٚلذ أزشش ٘زا اٌطشاص ثشىً وج١ش ف ٟاألٔبػٛي خالي ػظش عالعمخ اٌشّٔ ِٓٚ ،َٚبرعٗ ػٍ ٝعجً١
اٌّضبي ال اٌؾظش؛ ِغغذ ؽبػ ف ٟل١ٔٛخ(٘612ـ ِ ،)َ1215 /غغذ لشٖ ؽب ٞاٌظغ١ش فٟ
ل١ٔٛخ(٘646ـِ ،)َ1248 /غغذ طشعبٌ ٟثم١ٔٛخ اٌز٠ ٞشعغ ٌٍٕظف األٚي ِٓ اٌمشْ ٘1ـ ،48َ13 /
٘زا فؼال ػٓ ثؼغ ّٔبرعٗ اٌز ٟوبٔذ ٍِؾمخ ثبٌّذاسط ِضً؛ اٌّغغذ اٌٍّؾك ثّذسعخ أغٗ ِٕبسح ٌٟ
ثم١ٔٛخ(ٚ ،40)َ1269-1269/663-658لذ اعزّش ٘زا اٌزخط١ؾ عبئذا خالي ػظش اإلِبساد
اٌزشوّبٔ١خ  ِٓٚأُ٘ ّٔبرعٗ؛ ِغغذ اٌ١بط ثه ف١ِ ٟالط(ِ ،)َ1339 /ٖ139غغذ اٌ١بط ثه فٟ
ِبٔ١غب( ،)َ1362/ٖ164عبِغ لشش ٍٕٛ١ف ٟوٛرب٘١خ( ،)1311/ٖ100عبِغ الٌٗ ثه ف ٟد٠بس ثىش (ٚ
59
اٌز٠ ٞشعغ ألٚائً اٌمشْ .)َ16/ٖ19
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ِغمؾ ألفٌّ ٟغغذ طشعبٌ ٟف ٟل١ٔٛخ
أطالْ أثب  ،فٕ ْٛاٌزشن،ص01

ِغمؾ أفمٌّ ٟغغذ ؽبػ ف ٟل١ٔٛخ
أطالْ أثب ،فٕ ْٛاٌزشن،ص01

ِغمؾ أفمٌٍّ ٟغغذ اٌٍّؾك ثّذسعخ أٔغخ ِٕبس ٌٟ
ثم١ٔٛخ
اٌؾذاد ،ؽشاص اٌّغغذ اٌمجخ ،شىً14
ِغمؾ أفمٌّ ٟغغذ أٌ١بط ثه ف١ِ ٟالط
ع١ذ،اٌؼّبئش اٌذ١ٕ٠خ شىً 16

ّٔ ِٓٚبرط ٘زا اٌطشاص ف ٟرشو١ب؛ عبِغ ؽبع ٟأٚصثه ثه ف ٟأصٔ١ك(٘134ـ ،)َ1333/عبِغ ػالء
اٌذ ٓ٠ف ٟثٛسطخ(،)1335/ٖ136ؽبِغ ؽبع ٟؽّضح ف ٟاصٔ١ك(ِ ،)َ1345/ٖ146غغذ ٍِه شبٖ فٟ
أدسٔخ(ِ ،)1428/ٖ832غغذ داٚٚد ثبشب ف ٟاعزبٔٛ١ي(ِ ،)َ1485/ٖ809غغذ ف١شٚص أغب ف ٟاعزبٔجٛي
(،)َ1409/ٖ806عبِغ ثٙشاَ ثبشب ف ٟد٠بس ثىش( ،51)َ1512-1564/ٖ089-012عبِغ شّغ ٟأؽّذ
52
ثبشب ػّٓ ِغّؼخ ثبعىٛداس ثبعزبٔجٛي(.)َ1589/ٖ088
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ِغغذ ؽبع ٟأٚصثه ف ٟاصٔ١ك
Suslu, O, Facades Views of the Turkish
Anatolian Architecture, Archeologie
Islamique, vol4, Paris, 1994, F:7
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ِغغذ ػالء اٌذ ٓ٠ف ٟثٛسطخ
Kuran, the mosque in Early ottoman
Architecture, 1968. p.214.

عبِغ شّغ ٟأؽّذ ثبشب
Kuran, the mosque in Early ottoman
Architecture, 1968. P336

عبِغ ؽبع ٟؽّضح ثّذٕ٠خ اصٔ١ك
أطالْ أثب،فٕ ْٛاٌزشن

ٚأٔزشش ٘زا إٌّؾ ثشىً وج١ش ف ٟأسعبء اإلِجشاؽ٠ٛخ اٌؼضّبٔ١خ فٕغذ ِٓ ّٔبرعٗ ف ٟأٚسٚثب اٌؼضّبٔ١خ؛
ِغغذ ؽّضح ثه ف ٟاعى ٝصغشا ف ٟثٍغبس٠ب (ِ ،)َ1490/ٖ811غغذ طٛف ٟدمحم ثبشب(وٕ١غخ اٌمذ٠غٓ١
اٌغجؼخ ؽبٌ١ب) ف ٟطٛف١ب ثجٍغبس٠ب(ِ ،)َ1548-1541/ٖ055-054غغذ أؽّذ ثه ف ٟوغزٕغٗ(-082
ِ ،)َ1511-1515/ٖ084غغذ اثشا٘ ُ١ثبشب ف ٟساصعشاد(رشعغ ػّبسرٗ اٌؾبٌ١خ اٌٟ
53
ػبَ.)َ1616/ٖ1925

ِغمؾ أفمٌّ ٟغغذ طٛف ٟدمحم ثبشب ف ٟطٛف١ب ثجٍغبس٠ب

ِغغذ ؽّضح ثه ف ٟاعى ٟصغشح
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ّٔ ِٓٚبرعٗ ف ٟاٌّغش؛ ِغغذ غبص ٞلبعُ ثبشب فِ ،)1564-1543/ٖ012-059(Pesc ٟغغذ
ٍِىٛػ ثه فّٔ ِٓٚ ،)َ1565/ٖ013(Siklos ٟبرعٗ فِ ٟمذ١ٔٚب؛ ِغغذ ربربس عٕبْ ثه فٟ
وِٛبٔٛف(ٛأٚاخش اٌمشْ ٚ َ15 /ٖ0أٚائً اٌمشْ ِ ،)َ16/ٖ19غغذ ؽغبَ اٌذ ٓ٠ف ٟاشزت(أٚائً اٌمشْ
ّٔ ِٓٚ ،)َ11/ٖ11برعٗ ف ٟأٌجبٔ١ب؛ ِغغذ ل١ششٍٕ ٛف ٟث١شاد (ِ ،)َ1405/ٖ091غغذ ؽغٓ ثبٌٟ
صادح ف ٟاٌجبعبْ(ٚ ،)َ1698/ٖ1911ف ٟاٌجٛعٕخ ٚاٌٙشعه؛ ِغغذ لشاوٛص دمحم ثبشب فٟ
ِٛعزبس(ِ ،)َ1551/ٖ065غغذ ػٍ ٝثبشب ف ٟعشا١٠فِ ،)َ1561/ٖ060(ٛغغذ فش٘بد ثه ف ٟعشا١٠فٛ
(ِ ،)َ1562-019غغذ األسٔبإٚؽ١خ ف ٟثبٌٔٛٛ١وب( ِٚ ،)َ1504/ٖ1993غغذ اٌخٕىبس ف ٟعشا١٠ف،ٛ
ّٔ ِٓٚبرعٗ ف ٟسِٚبٔ١ب ِغغذ أعّٙبْ عٍطبْ فِ ٟبٔغبٌ١بِ ،)َ1515/ٖ083(Managalyaغغذ
اٌخٕىبس ف ٟوٛعزٕى،)َ1818-1861/ٖ1284(Kostenceٟأِب ػٓ أٌٛ١بْ فمذ أٔزشش ٘زا إٌّؾ ثشىً
وج١ش عذا ّٔ ِٓٚبرعٗ ف ٟأٌٛ١بْ؛ ِغغذ خذأٚىبس ف ٟثٙشاَ لٍؼخ (ِٕزظف ق٘8ـ ،)َ14/اعى ٝعبِغ
ف ٟوّٛر٘812( ٟٕ١ـِ ،)َ1461/غغذ أٚسؽخ عٍج ٟعٕبْ ثه فِ ، )َ1401/ٖ806(Varola ٟغغذ
ػضّبْ شبٖ ف ٟرشوبال (ِٕزظف اٌمشْ  ٟٕ٠ ،)َ16/ٖ19عبِغ ف ٟو-1698/ٖ1918-1911 (ٕٝ١ِٔٛٛ
54
.)َ1690

ِغغذ األسٔبإٚؽ١خ ف ٟثبٔ١بٌٛوب ثبٌجٛعٕخ ٚاٌٙشعه
Ayverdi,Avrupa,s15

عبِغ اٌخٕىبس ثغشا١٠فٛ
Ayverdi,Avrupa,s359,360

ِغغذ خذأٚذوبس ف ٟثٙشاَ لٍؼخ ثبٌٔٛ١بْ
اٌؾذاد ،اٌؼّبسح اإلعالِ١خ ف ٟأٚسٚثب،ص412

 ٕٝ٠عبِغ ف ٟو١ِٛزٕٝ١
Ameen,Islamic Architecture, p155

ِغغذ ػضّبْ شبٖ ف ٟرشوبال
Ameen,Islamic Architecture, p172

ِغغذ أٚسؽخ عٍج ٟعٕبْ ثه فVarola ٟ
Ameen,Islamic Architecture, p111
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انخاتمت ووتائج انبحث :
 ٠ؼذ ِغغذ فبرؾ١خ اٌٛالغ فِ ٟذٕ٠خ ٠بٔ٠" ٗ١بٕٔ١ب" ثشّبي أٌٛ١بْ ٚاؽذ ِٓ ث ٓ١أسثغِغبعذ فمؾ ِبصاٌذ ثبل١خ ف ٟرٍه اٌّذٕ٠خ ؽز ٝاألْ.
 ٠زجغ ِغغذ فبرؾ١خ ف ٟرخط١طٗ ؽشاص اٌّغغذ اٌمجخ أِ ٚب ٠طٍك ػٍ١خ ؽشاص ثشطخاألٚي.
 ٠زّ١ض ِغغذ فبرؾ١خ ثظب٘شح رؼذد اٌّؾبس٠ت ؽ١ش ٛ٠عذ ِؾشاة أعبع ٟف ٟاٌّغغذِٓ اٌذاخً ثبإلػبفخ ٌّؾشاة أخش ِٛعٛد ف ٟاٌٛاعٙخ اٌشّبٌ ٝاٌغشثٌٍّ ٟغغذ.
 ٠زّ١ض ِغغذ فبرؾ١خ ثبؽزٛاءٖ ػٍ ٝػّٛد ٓ٠سخبِ ٓ١١ػٍ ٝعبٔج ٟاٌّؾشاة سثّب٠ؼٛداْ اٌ ٝأٔمبع اٌجٕبء اٌغبثك ػٍ ٗ١فٔ ٟفظ اٌّٛلغ.
 ٠زّ١ض ِؾشاة ِغغذ فبرؾ١خ ثبٌىض١ش ِٓ اٌشعِٛبد أٌٍّٛخ إٌّفزح ثألٌٛاْ اٌّبئ١خ،ٚإٌّفزح ثؤعٍٛة اٌشوٛو.ٛ
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حواشي انبحث
ٓ١ُ ث١ٍّزذ ٘زا اإلل٠ٚ ،ْشح اٌجٍمب٠خ ٌشجٗ عض١ إٌّطمخ اٌغشثٟذا ف٠رؾذٚ ثبٚسٚة ششق إٔٛ عٟخ رمغ ف١ ِٕطمخ عغشافٟ٘:طٚش١ج٠ُ ا١ٍ ال1
ةٕٛ عٟ ) فÁrta Bay( ظ أسرب١ٍ خٌٝب ا١ٔ )شّبي غشة أٌجبValona Bay) ٔبٌٛظ فب١ٍُ ِٓ خ١ٍّزذ ٘زا االل٠ٚ خ؛١ٔاألٌجبٚ خ١ٔٔبٛ١ٌ اٟاألساػ
ٟ٘ خ١ٔ األٌجبٟ األساػُٟ ف١ٍزا اإللٌٙ ؽٕخ ربثؼخٛأوجش ِغزٚ ،ٗ١ٔب٠ ٕخ٠ ِذٝ٘ ُ١ٍز اإللٌٙ خ اٌزبثؼخ١ٔٔبٛ١ٌ اٟ ألساػ،ْٔبٛ١ٌششق ا
ِزش رٕخفغ2699 ٌٟب اٙظً اسرفبػ٠ ٞش١شح ِٓ اٌؾغش اٌغ١ب ػجبسح ػٓ رالي وجٙض رٍه إٌّطمخ ثؤْ أغٍج١ّرزٚ ، Gjirokastërوبعزشٚش١ع
. ارغبٖ اٌغشةٟرٍه اٌغجبي ثشذح ف
39 ص،َ2911  اٌمب٘شح،ٌٟٚ اٌطجؼخ األ،ٓ رشعّخ أؽّذ ػجذ اٌجبعؾ ؽغ،ٌُ اٌؼبٟاألعشاد اٌؾبوّخ فٚ يٚ ِؼغُ اٌذ،ف.س،ً١ربثغ
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مسجذ واني ببشب بمذيىت يبويىب (يبويه) بشمبل انيىوبن دراست أثزيت معمبريت
أ.د/دمحم حمزة إسمبعيم انحذاد

أ.د/أحمذ أميه

أ.آيه عبذ انعزيز إبزاهيم

مهخص انبحث
اصدأذ اٌّذْ اإلعالِ١خ ثبٌؼذ٠ذ ِٓ هشص ٚأّٔبه اٌؼّبئش عٛاء وبٔذ ػّبئش د١ٕ٠خ أ ٚػّبئش ِذٔ١خٚ ،لذ
خظ١ذ اٌؼّبئش اٌذ١ٕ٠خ خبفخ ثال٘زّبَ؛ ٚاللذ ػّبسح اٌّغبجذ رذذ٠ذا ا٘زّبِب ً وج١شا ً ،د١ش وبْ اٌّغجذ
ف ٟاٌؼّبئش اإلعالِ١خ ّ٠ضً إٌٛاح ٌٍّذٕ٠خ.
ٌّٚب وبٔذ ِذٕ٠خ ٠بٕٔ١ب(٠بٔ )ٗ١اٌٛالؼخ ثؾّبي أٌٛ١بٔٛادذح ِٓ اٌّذْ اإلعالِ١خ خالي اٌؼقش اٌؼضّبٟٔ
ٚاٌز ٟرمغ رذذ٠ذا ف ٟاٌجضءاألٚسٚث ِٓ ٟاٌذٌٚخ اٌؼضّبٔ١خ أِ ٚب٠طٍك ػٍ ٗ١دٚي اٌجٍمبْ أ ٚأٚسٚثب
اٌؼضّبٔ١خ ،فمذ دظ١ذ رٍه اٌّذٕ٠خ ثب٘زّبَ دىبِٙب ٚأِشائٙب ثبٔؾبء اٌّغبجذ ثٙبٌ ،زٌه فمذ ٚلغ االخز١بس
ػٍِ ٝغجذ ٚاٌ ٟثبؽب ٌ١ىِٛ ْٛمٛػب ً ٌٍجذش ٚاٌذساعخ ٚاٌزذٍٚ ً١اٌّمبسٔخ ثغ١شٖ ِٓ اٌّغبجذ
اإلعالِ١خ اٌز ٟرٕزٌّٕ ٝفظ هشاصٖ اٌّؼّبس٠ٚ ،ٞؼزجش ِغجذ ٚاٌ ٝثبؽب ٚادذ ِٓ أسثؼخ ِغبجذ فمو
ِبصاٌذ ثبل١خ ف ٟاٌّذٕ٠خ دز ٝاٌ.َٛ١
انكهمبث انمفتبحيت:أٌٛ١بْ٠ ،بٔ٠"ٗ١بٕٔ١ب"ٚ ،اٌ ٝثبؽبِ ،غجذ ،لجخ
انمقذمت:
نمحت تبريخيت عه مذيىت يبويىب (يبويه) بشمبل انيىوبن:
ِذٕ٠خ ٠بٕٔ١ب(٠بٔ ٟ٘ )ٗ١ػبفّخ الٍ ُ١ا٠ج١شٚطٚٚ 9ادذح ِٓ أُ٘ اٌّشاوض اٌزجبس٠خٚ 2اٌضمبف١خ ٚاٌفىش٠خ فٟ
ؽّبي غشة أٌٛ١بْ 3مّٓ ثالد اٌجٍمبْ4أِ ٚب ٠ؼشف ثبٚسٚثب اٌؼضّبٔ١خ ،5رمغ ِذٕ٠خ ٠بٔ٠" ٗ١بٕٔ١ب" ػٍٝ
ثؼذ  424وٍِٛ١زشا ؽّبي غشة أصٕ١ب  264ٚوٍِٛ١زشا جٕٛة غشة عبٌ١ٔٛهٚ ،6رمغ اٌّذٕ٠خ رذذ٠ذا ػٍٝ
اٌنفخ اٌغشث١خ ِٓ ثذ١شح ثبِفٛر١ذا ( (7)Pamvotisؽىً .)9
ِٓ اٌجذ٠ش ثبٌزوش أٔٗ ف ٟاٌٛلذ اٌذبٌ٠ ٌُ ٟؼذ ٠مجً اٌشأ ٞاٌغبئذ عبثمب ثؤْ اٌّذٕ٠خ لبَ ثزؤع١غٙب
اإلِجشاهٛس جغزٕ١بْ األٚي( )َ565-527ف ٟاٌمشْ اٌغبدط اٌّ١الد ٜفمذ وبْ ٌٍّذٕ٠خ ٚجٛد ٚو١بْ
لجً رٌه اٌزبس٠خ ،د١ش وبٔذ ِذٕ٠خ ٠بٔ٠" ٗ١بٕٔ١ب" ٚادذح ِٓ أُ٘ اٌّذْ اٌزبثؼخ ٌّٕطمخ ا٠ج١شٚط خالي
8
اٌؼقٛس اٌٛعط.ٟ
عمطذ اٌّذٕ٠خ ف ٟأ٠ذ ٞاٌؼضّبٔ9ٓ١١ػبَ٘833ـ َ9434/ثؼذ عٍغٍخ ِٓ اٌّفبٚمبدٚ 94رٌه ف ٟػٙذ
اٌغٍطبْ ِشاد اٌضبٔ٘855-824(99ٝـ  92)َ9459-9429 /ػٍ٠ ٟذ عٕبْ ثبؽبٚ ،رزوش اٌّقبدس
اٌزبس٠خ١خ أْ عٕبْ ثبؽب دبفش لٍؼخ اٌّذٕ٠خ فزشح هٍ٠ٛخ ٚرٌه ٌمٛح خطٛهٙب اٌذفبػ١خ ٌٚىٓ فٙٔ ٟب٠خ
األِش امطشد اٌغٍطبد اٌغ١بع١خ ٚاٌؼغىش٠خ ٌالعزغالَ فٚ ٟجٗ اٌمٛاد اٌؼضّبٔ١خ ٚخبفخ ثؼذ
ِؼشفز ُٙثبٌىبسصخ اٌز ٟأهبدذ ثغبٌ١ٔٛه فٔ ٟفظ اٌؼبَٚ،لبَ اٌؼضّبٔ ْٛ١ثؼًّ ػٙذ ألً٘ اٌّذٕ٠خ ٠ذفع
ٌ ُٙجّ١غ االِز١بصاد اٌغبثمخ  ٚرُ ِٕخ اٌغىبْ اػفبءاد مش٠ج١خ,أػطبُ٘ دش٠خ اٌزجبسح ٚدقبٔخ ِٓ
اٌغجٓ ٚاألعش،وّب دبفع األعمف ػٍ ٝاٌذمٛق اٌىٕغ١خ اٌمذّ٠خ  ٚاٌمنبءٚ ،رؼٙذ اٌؼضّبٔ ٓ١١ثؼذَ
االػزذاء ػٍ ٝاٌىٕبئظ أ ٚرذٍٙ٠ٛب اٌِ ٝغبجذ٠ ٌُٚ ،غّخ ٌٍؼضّبٔ ٓ١١ثبإللبِخ داخً اٌمٍؼخ ،د١ش وبْ
٠غىٓ فٙ١ب اٌّغ١ذٚ ْٛ١اٌٛٙ١د ثؾىً سئ١غٚ ،ٟلذ عّ٘ ٟزا االرفبق ثـ " ِشع َٛعٕبْ " ٠ٚؼزجش ٘زا
93
اٌّشع ِٓ َٛأٚائً اٌٛصبئك اٌؼضّبٔ١خ ثبٌٔٛ١بْ.
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 ٚخالي فزشح اٌمشْ ٘99ـ َ 97/ظٙشد وض١ش ِٓ دشوبد اٌزّشد ػٍ ٝاٌذٌٚخ اٌؼضّبٔ١خ أّ٘ٙب وبٔذ ػبَ
٘9424ـ ِٓ َ9699/لجً األعمف رش٠ى١ظ ٚعزبج ْٛد١ٔٛ٠غٛ١ط اٌفٍٍ١غٛف(أعمف الس٠غب
ٔٚ ،94)Larissaز١جخ ٌزٍه اٌذشوبد اٌّزّشدح لبَ أسعالْ ثبؽب دبوُ اٌّذٕ٠خ أٔزان ثمّغ ٘ئالء
اٌّزّشد ٚ ٓ٠أخشج ِٓ ُٙاٌمٍؼخٚ ،ػٍ ٝاصش رٍه اٌذشوبد اٌّزّشدح رُ عذت وض١ش ِٓ اإلِز١بصاد اٌزٟ
لذ أػطب٘ب اٌؼضّبٌٔ ٓ١١غىبْ اٌّذٕ٠خ ِٓ اٌّغ ١ذٚ ،ٓ١١ثذأ اٌؼضّبٔ٠ ْٛ١ذخٍ ْٛاٌ ٝاٌمٍؼخ ٠ٚم ّْٛ١ثٙب ٚرُ
هشد اٌّغ١ذِٕٙ ٓ١١ب ٚأفجذذ ِمشا ٌألرشان ٚاٌٛٙ١دٚ ،لذ أدىذ ع١بعخ اٌمّغ اٌؼضّبٔ١خ مذ اٌّزّشدٓ٠
95
اٌ ٝرذٛي وض١ش ِٓ اٌغىبْ اٌ ٝاٌذ ٓ٠االعالِ.ٟ
ِٕٚز أْ اعزٛهٓ اٌؼضّبٔ ْٛ١لٍؼخ اٌّذٕ٠خ ؽشػٛا ف ٟثٕبء اٌّغبجذ  ٚاٌّئعغبد اٌذ١ٕ٠خ اٌّخزٍفخ إللبِخ
ؽؼبئش اٌذ ٓ٠االعالِ ٟثٙبٚ ،وبْ ػٍ ٝسأط رٍه إٌّؾآد اٌّغبجذ ٚاٌز ٟوبٔذ ٚال ؽه ِٓ أُ٘ رٍه
اٌّئعغبد اٌز ٝوبْ ٠ذشؿ اٌّغٍّ ْٛثقفٗ ػبِخ ػٍ ٝالبِزٙب ف ٟاٌّذْ اٌجذ٠ذح اٌز٠ ٟزُ فزذٙب د١ش
رؼذ ساِضا ً ٌٍذ ٓ٠االعالِ.ٟ
انذراست انىصفيت نمسجذ واني ببشب
انمىقع ٠ :طٍك ػٍ ٗ١ا٠نب ِغجذ "ثبٌ ٟثه"ِٚ ،غجذ اٌذفشح (رؾٛوٛس)ِٚ ،96غجذ ٚاٌ ٟثبؽب٠ ،مغ
ِغجذ ٚاٌ ٟثبؽب مّٓ ِجّٛػزٗ اٌّؼّبس٠خ اٌّىٔٛخ ِٓ ِغجذ ِٚذسعخ ٚػّبسد ،ػٍ ٝإٌّذذس
اٌجٕٛث ٟاٌؾشلٌ ٟزً ٠بٕٔ١ب(٠بٔٚ 97)ٗ١ف ٟاٌجٙخ اٌجٕٛث١خ اٌغشث١خ ِٓ رً ٚ litharitsiaاٌز٠ ٞمغ فٟ
إٌّطمخ اٌؼٍ١ب ِٓ اٌّذٕ٠خ ٠بٕٔ١ب(٠بٔ 98)ٗ١ثبٌمشة ِٓ اٌذّبِبد اٌؼغىش٠خ ٌزٍه إٌّطمخٚ ،لذ أهٍك ػٍٗ١
99
أ٠نب اعُ ِغجذ "ؽ١ىٛس" "ٚثبٌ ٝوزخذا" "ٚفٍ١ج"ٚ "ٗ١١ثبٌ ٟو١زخٔٛذا" "ٚف ٍٟ١ثبؽب".
ٚلذ ثِٕ ٝغجذ ٚاٌ ٝثبؽب ِٚذسعزٗ( ٌٛدخ  )9ف ٟاٌجٙخ اٌغشث١خ ِٓ رٍه إٌّطمخ ٚرٌه ثبٌمشة ِٓ
اٌغشا ٞاٌز ٟألبِٙب ػٍ ٟثبؽب إلثٕٗ ٚاٌ ٟثبؽب ثبٌمشة ِٓ رٌه اٌّٛمغ.
٘زا اٌّجّغ ٠مغ فٚ ٟعو ِٕطمخ ِفزٛدخ وج١شح ،رؾىٍذ ِٓ اٌذبفخ اٌجٕٛث١خ اٌؾشل١خ ٌٍزً ،إٌّطمخ
اٌّفزٛدخ عبثمخ اٌزوش ،وبٔذ ُ٠ؾبس اٌٙ١ب ثبعُ "آد ثبصاس أ ٚأٌغٛثبصاس" ٚاٌز ٞرُ ف ٟاٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّشاد
اٌخٍو ثٚ ٕٗ١ث" ٓ١آد ثبصاس اٌّٛجٛد ف ٟإٌبد١خ اٌغشث١خ ِٓ اٌّذٕ٠خٔ .فظ اٌّىبْ اعزُخذَ أ٠نب
ٌٍّؼبسك (اٌّٛاٌذ) اٌغٕ٠ٛخ ِٓٚ ،اٌّئوذ أٔٗ رُ ف٘ ٟزا اٌّىبْ البِخ ِؼشك (ٌِٛذ) "ر٠جبٌ١زغب"
اٌؾ١ٙش ف ٟثذا٠بد اٌمشْ اٌزبعغ ػؾش ِٓ ٚ،األِٛس اٌّئوذٖ أْ ٘زا اٌجٕبء لذ أل ُ١فِٛ ٟلغ وبٔذ فٗ١
24
وٕ١غخ أجٛ١ط عز١فبٔٛط راد .َٛ٠
انمىشئ :
رؼذدد األساء ٚاخزٍفذ دٛي ِٕؾئ ٘زا اٌّغجذ؛ فٕٙبن ِٓ ٠زوش أْ ِٓ أِش ثجٕبءٖ ٚاٌ ٟثبؽب اثٓ ػٍٝ
ثبؽب دبوُ اٌّذٕ٠خٌٚ ،ىٓ رُ اعزجؼبد ٘زا اٌشأ ٞالْ ٚفمب ٌٙزٖ اٌؾٙبدح ٠جت أْ ٠ى ْٛاٌّغجذ لذ ٔقت
فٙٔ ٟب٠خ اٌمشْ ٘92ـ ٚ َ98 /ثذا٠خ اٌمشْ ٘93ـ ٚ َ99 /رٌه ألْ ٚاٌ ٟػبػ ث ٓ١ػبِ٘9986ٟـ/
29
 َ9773اٌ٘9236ٟـ.َ9829 /
ٕ٘ٚبن سأ ٞآخش ٠ش ٞأْ ِٓ ثٕ ٝاٌّغجذ ٘ ٛثبٌ ٟوزخذا ٚرٌه ثؼذ ػبَ٘9484ـٚ ،َ9674 /فّ١ب ثؼذ
ٌٚغجت غ١ش ِؼشٚف رُ رغ١١ش اعّٗ اٌ ٝجبِغ "رغ١ىٛس"ٚ ،رُ افالح اٌّغجذ فٚ ٟلذ الدك ػٍ٠ ٝذ
ٚاٌ ٟثبؽب اثٓ ػٍ ٝثبؽب اٌز ٞلبَ ثبمبفخ ِئزٔخ ٌٍّغجذ ٚلبَ ثجٕبء اٌّذسعخ اٌّجبٚسح ٌٗ ٚرمذ ُ٠اٌىض١ش
22
ِٓ اٌٙجبد ٌٍّغجذ فزُ رغّ١زٗ ثبعُ ٚاٌ ٟثبؽب.
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عّ ٟثبعّٗ فّ١ب ثؼذ
ٚفمب ٌجؼل االعزؾٙبداد اٌزشاص١خ (إٌّمٌٛخ ؽف١ٙب) ،فبْ جبِغ "اٌذفشح" – ٚاٌزُ ٞ
 ثُٕ ٟفِ ٟىبْ ِؼجذ اٌمذ٠ظ "عز١فبٔ Agios Stephanos "ٛاٌج١ضٔط.ٟٚثٙزا ٔخٍـ اٌ ٝاْ اٌجبِغ ثُٕ ٟخالي فزشح اٌمشْ ٘99ـ ،َ97/د١ش أٔٗ ف ٟرٍه اٌفزشح وبٔذ ٕ٘بن
ػبدح أؾبء اٌّجبٔ ٟاإلعالِ١خ ػٍ ٝأٔمبك ِؼبثذ ِغ١ذ١خ أ ٚرذ ً٠ٛثؼنٙب اٌِ ٟغبجذ ػٓ هش٠ك
امبفخ اٌّئزٔخ ٚاٌّذشاة ٚإٌّجشٚ ،ثبٌزبٌ ٟفبْ اٌجبِغ اٌّزوٛس ف ٟرمش٠ش اٌشدبٌخ أ١ٌٚب جٍجٟ
ػبَ٘9484ـ٠ ،9674 /زٛافك ِغ جبِغ "اٌذفشح" ثبعّٗ اٌمذّ٠ٚ ،ُ٠ىٓ اعزىّبي ِب ٚسد ف ٟرمش٠ش
ػبَ٘9484ـ 9674 /ثّؼٍِٛبد الدمخ رُشجخ أْ اٌجبِغ أُٔؾٟء ِٓ لِجً أدذ األؽخبؿ اٌزُ٠ ٞذػٝ
"ثبٌ ٟو١زخٔٛذا" ف ٟثذا٠بد اٌمشْ ٘99ـٚ ،َ97/فٚ ٟلذ الدك رُ رغ١١ش اعُ اٌجبِغ اٌ" ٝاٌذفشح"
ٔغجخ ٌّٛلؼٗ ،وّب أُهٍك االعُ رارٗ ػٍ ٝاألد١بء اٌّجبٚسح ٌٍجبِغ.
 ٚفٚ ٟلذ الدك رُ افالح اٌّجٕ ٚ ٝامبفخ ِئزٔخ  ٚرذِ ِٓ ٍٗ٠ٛغجذ اٌ ٝجبِغ  ٚرٌه ػٍ٠ ٝذ ٚاٌٟ
ثبؽب ٚ ،رُ رغج ً١رٌه ػبَ ٘ٚ َ9856زا ربس٠خ الدك ٌٛفبٖ ٚاٌ ٝثبؽب اٌز ٞرٛف ٟػبَ ٚ 9829ػٍِ ٝب
23
٠جذ ٚأْ رغج ً١ػٍّ١خ االفالح وبٔذ ثؼذ فزشح هٍ٠ٛخ ِٓ افالح اٌّجٕ.ٟ
تبريخ اإلوشبء :
٠شجغ ربس٠خ أؾبء اٌّغجذ اٌذبٌ ٟاٌ ٟأٚاخش اٌمشْ ٘92ـٚ )44(َ98 /أٚائً اٌمشْ ٘93ـ .َ99 /
انىصف انمعمبري نهمسجذ :
اٌّغجذ ِٓ اٌخبسط ٠ظٙش ثقٛسح ِزٛامؼخ اٌ ٝدذ وج١ش ٚال ٠زٕبعت ِغ اٌضخبسف اٌشائؼخ اٌز ٟأِزٍئ
ثٙب اٌّغجذ ِٓ اٌذاخً أٚإٌّجش اٌشائغ اٌّقٕٛع ِٓ اٌشخبَ اٌضٌّٛ(24.ٓ١دخ )2-9
ٚاٌّغجذ ف ٟرخط١طٗ اٌؼبَ ػجبسح ػٓ ِغبدخ أثؼبد٘بَ5×6؛ رٕمغُ اٌِ ٝغبدخ ِشثؼخ ِغطبٖ ثمجخ
ِضّٕخِ -غطبٖ ثؤٌٛاح دجش٠خٚ -اٌز ٟرّضً اٌّغجذ ٔفغٗ٠ٚ ،زمذَ اٌّغجذ ِٓ اٌجٙخ اٌؾّبٌ١خ اٌغشث١خ
سٚاق ِغزطِ ً١غط ٟثضالس لجبة فغ١شح ِٕٚخفنخ ِٓٚ ،اٌٛامخ أْ ٘زا اٌغمف رُ امبفزٗ فٚ ٟلذ
الدك ٛ٘ٚ ،ف ٟرخط١طٗ ٠زؾبثٗ ِغ ِغجذ أسعالْ ثبؽب غ١ش أْ ِغجذ ٚاٌ ٝثبؽب غ١ش ِذبه ثؤسٚلخ
25
ِٓ صالس جٙبد وّب فِ ٟغجذ أسعالْ ثبؽب.
انمسجذ مه انخبرج :
ٔالدع أْ اٌّغجذ ِٓ اٌخبسط ػجبسح ػٓ جضئِ ٓ١زالفمِ ٓ١غ ثؼنّٙب اٌجؼل ،اٌجضء األٚي ػجبسح
ػٓ اٌشٚاق اٌّغزط ً١اٌز٠ ٞزمذَ اٌّغجذٚ ،اٌجضء اٌضبٔ ٛ٘ ٟعبدخ اٌّغجذ اٌّشثؼخ اٌّخققخ
ٌٍقالح ِٓٚ ،خالي اٌشعِٛبد ٚاٌٍٛدبد اٌمذّ٠خ اٌز ٟرشجغ ٌّٕزقف اٌمشْ ٘93ـ  َ99 /رظٙش أْ
اٌّغجذ وبْ ٠زمذِٗ سٚاق ٠ٚزمذَ اٌشٚاق دٍ٘١ض أِّ ٚش خؾج ِٓ ٟهبثم٠ ٓ١ؾشف ػٍ ٝاٌغبدخ
اٌخبسج١خ ثؼمٛد ٔقف دائش٠خ ِٓٚ ،اٌٛامخ أْ ٘زا اٌذٍ٘١ض اٌخؾج ٟلذ رٙذَ ٚأْ اٌشٚاق اٌز٠ ٞزمذَ
اٌّغجذ لذ أػ١ذ رؼذ ٍٗ٠خالي أٚاخش اٌمشْ ٘93ـ ٚ َ99 /أٚائً اٌمشْ ٘94ـ ٌٛ(26َ24 /دخ )2-9
انىاجهت انشمبنيت انغزبيت :
٘ ٟاٌٛاجٙخ اٌشئ١غ١خ ٌٍّغجذ(ٌٛدخ ٚ )3اٌزٛ٠ ٟجذ ثٙب فزذخ ثبة اٌذخٛيٚ ،رؼزجش ٚاجٙخ اٌشٚاق اٌزٞ
٠زمذَ عبدخ اٌّغجذ اٌّشثؼخٚ ،لذ غط ٟرٌه اٌشٚاق ثضالصخ لجبة رظٙش وً ِّٕٙب ِٓ اٌخبسط ػٍ١٘ ٝئخ
لجخ ِخشٚه١خ اٌؾىً ِغطبٖ ثؤٌٛاح ِٓ اٌذجبسح.
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ٚرٕمغُ ٘زٖ اٌٛاجٙخ اٌ ٝلغّ-:ٓ١
اٌمغُ اٌغفٍ٠ :ٟجذأ ِٓ اٌجٙخ اٌؾّبٌ١خ د١ش ٛ٠جذ فزذخ ؽجبن ِغزطٍ١خ ِغؾبٖ ثبٌّقجؼبد اٌّؼذٔ١خ
٠ٚغٍك ػٍٙ١ب مٍف ِٓ اٌضجبط ٚاٌخؾت ٠ٚؼٍ٘ٛب ؽىً ػمذ ٔقف دائش٠ ٞظٙش ٚامذب ِٓ خالي
هش٠مخ ٚمغ لٛاٌت اٌذجش اٌ ٟجٛاس ثؼنٙب اٌجؼل ٍٟ٠ ،رٌه اٌ ٝاٌجٙخ اٌغشث١خ فزذخ ثبة اٌذخٛي
 ٟ٘ٚػجبسح ػٓ؛ فزذخ ِؼمٛدح ثؼمذ ٔقف دائش٠ ٞغٍك ػٍٙ١ب ِقشاػ ٓ١خؾج ٍٟ٠ ،ٓ١فزذخ ثبة
اٌذخٛي اٌ ٟاٌجٙخ اٌغشث١خ فزذز ِٓ ٓ١اٌؾجبث١ه وً ِّٕٙب ػجبسح ػٓ؛ فزذخ ِغزطٍ١خ ِغؾبٖ ثبٌّقجؼبد
اٌّؼذٔ١خ ٠ٚغٍك ػٍٙ١ب مٍف ِٓ اٌضجبط ٚاٌخؾت ٠ٚؼٍ ٛوً ِّٕٙب ؽىً ػمذ ٔقف دائش ٞظٙش ِٓ
خالي هش٠مخ ٚمغ األدجبس.
أِب اٌطبثك اٌضبٔ :ٟفمذ فزخ ثٗ ػذد صالس ٔٛافز ،اٌٛعط ٟػجبسح ػٓ فزذخ ِؼمٛدح ثؼمذ ٔقف دائشٞ
ِغؾبٖ ثبٌّقجؼبد اٌّؼذٔ١خ ٠ٚغٍك ػٍ ٗ١مٍف ِٓ اٌضجبط ٚاٌخؾت ،أِب اٌؾجبو ٓ١اٌجبٔج ٓ١فىً ِّٕٙب
ػجبسح ػٓ فزذخ ِغزطٍ١خ ِغؾبٖ ثبٌّقجؼبد اٌّؼذٔ١خ ٠ٚغٍك ػٍٙ١ب مٍف ِٓ اٌضجبط ٚاٌخؾت٠ٚ ،ؼٍٛ
وً ِّٕٙب ؽىً ػمذ ٔقف دائش ٞظٙش ِٓ خالي هش٠مخ ٚمغ األدجبس.
 ِٓٚاٌجذ٠ش ثبٌّالدظخ أْ إٌبفزر ٓ١اٌجبٔج١ز ٓ١اٌؼٍ٠ٛز ٓ١رٛجذا ػٍٔ ٝفظ ِذٛس إٌبفزر ٓ١اٌجبٔج١زٓ
اٌغفٍ١ز ،ٓ١أِب إٌبفزح اٌٛعط ٝاٌؼٍ٠ٛخ ف ٟٙرمش٠جب رمغ فِٕ ٟزقف اٌّغبفخ ث ٓ١إٌبفزح اٌٛعط ٝاٌغفٍ١خ
ٚفزذخ ثبة اٌذخٛي.
انىاجهت انجىىبيت انغزبيت :
رنُ ٘زٖ اٌٛاجٙخ وً ِٓ؛ اٌٛاجٙخ اٌجٕٛث١خ اٌغشث١خ ٌٍشٚاق اٌز٠ ٞزمذَ اٌّغجذٚ ،وزٍخ اٌّئزٔخ،
ٚاٌٛاجٙخ اٌجٕٛث١خ اٌغشث١خ ٌغبدخ اٌقالح اٌّشثؼخ(ٌٛدخ .)4
اٌٛاجٙخ اٌجٕٛث١خ اٌغشث١خ ٌٍشٚاق اٌز٠ ٞزمذَ اٌّغجذ أمغّذ اٌ ٝلغّ ٓ١عفٍٚ ٟػٍّ٘ٚ ٞٛب ِزؾبثٙبْ
د١ش أْ وً ِّٕٙب ػجبسح ػٓ؛ فزذخ ؽجبن ِغزطٍ١خ ِغؾبٖ ثبٌّقجؼبد اٌّؼذٔ١خ ٠ٚغٍك ػٍ ُٙ١مٍف ِٓ
اٌضجبط ٚاٌخؾت ٠ٚؼٍ ٛوً ؽجبن ِّٕٙب ٘١ئخ ػمذ ٔقف دائش ،ٞظٙش جٍ١ب ِٓ خالي ٚمؼ١خ لٛاٌت
اٌذجش اٌ ٝجٛاس ثؼنٙب اٌجؼل ،صُ رّزذ اٌٛاجٙخ ٚرشرذ اٌ ٝاٌذخً ٌزى ْٛوزٍخ اٌّآرٔخ .
انمئذوت :
ٔالدع أْ وزٍخ اٌّئزٔخ ِالفمخ ٌٍجذاس(ٌٛدخ٠ ٌُ ،)4جمِ ِٓ ٟئزٔخ ِغجذ ٚاٌ ٟثبؽب ف ٟاٌٛلذ اٌذبٌٟ
ع ٞٛجضء ِٓ لبػذرٙب اٌغفٍ١خ اٌّشثؼخٚ ،جضء ثغ١و ِٓ ثذ٘ب األعطٛأ ،ٟأِب ثبل ٟثذْ اٌّئزٔخ  ٚلّزٙب
فمذ فمذاٚ ،لذ عمطذ اٌّئزٔخ اصش أفجبس أدذ اٌمٕبثً ثبٌمشة ِٕٙب ػبَ ٘9348ـ َ9934 /ثمشاس ِٓ
27
اٌذٌٚخ أٌٛ١بٔ١خ.
أِب ػٓ اٌجبة اٌّئدٌٍّ ٞئزٔخ فٛ٠ ٛٙجذ وبٌّؼزبد ف ٟاٌضا٠ٚخ اٌجٕٛث١خ اٌغشث١خ ٌٍّغجذ ِٓ اٌذاخًٚ ،وّب
ِ٘ ٛالدع فال ٛ٠جذ أِ ٞذخً أخش ٌٍّئزٔخ ،اٌز ِٓ ٟاٌٛامخ أٔٙب أُم١فذ اٌ ٝاٌجٕبء فِ ٟشدٍخ ربٌ١خ،
28
ٚرٌه ٠ئوذ ٚجٙخ ٔظش أْ ِؼظُ جٛاِغ ِذٕ٠خ ٠بٕٔ١ب(٠بٔ ،)ٗ١وبٔذ ف ٟاٌجذا٠خ ِغبجذ.
رشرذ اٌٛاجٙخ ِشح أخش ٞثؼذ أزٙبء وزٍخ اٌّئزٔخ ٚرّزذ اٌ ٝاٌجٙخ اٌجٕٛث١خ ٌزى ْٛاٌجذاس اٌجٕٛثٟ
اٌغشثٌ ٟغبدخ اٌقالح٘ٚ ،زٖ اٌٛاجٙخ رنُ فزذزٌ ٓ١ؾجبث١ه ػٍٔ ٝفظ اٌّغز ٞٛوً ِّٕٙب ػجبسح ػٓ؛
فزذخ ِغزطٍ١خ ِغؾبٖ ثبٌّقجؼبد اٌّؼذٔ١خ ٠ٚغٍك ػٍٙ١ب مٍف ِٓ اٌضجبط ٚاٌخؾت٠ٚ ،ؼٍ ٛوً ؽجبن
ِّٕٙب ٘١ئخ ػمذ ٔقف دائش ،ٞظٙش جٍ١ب ِٓ خالي ٚمؼ١خ لٛاٌت اٌذجش اٌ ٝجٛاس ثؼنٙب اٌجؼل.
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انىاجهت انجىىبيت انشزقيت :
 ٟ٘ٚاٌٛاجٙخ اٌز ٟرنُ جذاس اٌمجٍخ ِٓ اٌذاخً(ٌٛدخ ٚ ،)5لذ فزخ ف٘ ٟزٖ اٌٛاجٙخ ؽجبو ٓ١ػٍٔ ٝفظ
اٌّغز ٞٛوً ِّٕٙب ػجبسح ػٓ فزذخ ِغزطٍ١خ ِغؾبٖ ثبٌّقجؼبد اٌّؼذٔ١خ ٠ٚغٍك ػٍٙ١ب مٍف ِٓ
اٌضجبط ٚاٌخؾت٠ٚ ،ؼٍ ٛوً ؽجبن ِّٕٙب ٘١ئخ ػمذ ٔقف دائش ،ٞظٙش جٍ١ب ِٓ خالي ٚمؼ١خ لٛاٌت
اٌذجش اٌ ٝجٛاس ثؼنٙب اٌجؼل.
انىاجهت انشمبنيت انشزقيت :
ٚرٕمغُ ٘زٖ اٌٛاجٙخ اٌ ٟلغٌّٛ(ٓ١دخ )6؛ لغُ ّ٠ضً اٌٛاجٙخ اٌؾّبٌ١خ اٌؾشل١خ ٌّشثغ عبدخ اٌقالح،
ٚاٌمغُ اٌضبّٔ٠ ٟضً اٌٛاجٙخ اٌؾّبٌ١خ اٌؾشل١خ ٌٍشٚاق اٌز٠ ٞزمذَ اٌّغجذ.
رجذأ اٌٛاجٙخ اٌؾّبٌ١خ اٌؾشل١خ ٌغبدخ اٌقالح ِٓ اٌضا٠ٚخ اٌؾشل١خ ٚرّزذ ٔذ ٛإٌبد١خ اٌؾّبٌ١خ ٟ٘ٚ
ػجبسح ػٓ ؽجبو ٓ١ػٍٔ ٝفظ اٌّغز ٞٛوً ِّٕٙب ػجبسح ػٓ فزذخ ِغزطٍ١خ ِغؾبٖ ثبٌّقجؼبد اٌّؼذٔ١خ
٠ٚغٍك ػٍٙ١ب مٍف ِٓ اٌضجبط ٚاٌخؾت٠ٚ ،ىً وً ؽجبن ِّٕٙب ٘١ئخ ػمذ ٔقف دائش ،ٞظٙش جٍ١ب ِٓ
خالي ٚمؼ١خ لٛاٌت اٌذجش اٌ ٝجٛاس ثؼنٙب اٌجؼل.
صُ رّزذ اٌٛاجٙخ ٔذ ٛاٌجٙخ اٌؾّبٌ١خ ٌزى ْٛاٌٛاجٙخ اٌؾّبٌ١خ اٌؾشل١خ ٌىزٍٗ اٌشٚاق اٌز٠ ٞزمذَ اٌّغجذ
٘ٚزٖ اٌٛاجٙخ ػجبسح ػٓ؛ لغّ ٓ١عفٍٚ ٟػٍٚ ٞٛوً ِّٕٙب ػجبسح ػٓ؛ فزذخ ؽجبن ِغزطٍ١خ ِغؾبٖ
ثبٌّقجؼبد اٌّؼذٔ١خ ٠ٚغٍك ػٍ ُٙ١مٍف ِٓ اٌضجبط ٚاٌخؾت ٠ٚؼٍ ٛوً ؽجبن ِّٕٙب ٘١ئخ ػمذ ٔقف
دائش ،ٞظٙش جٍ١ب ِٓ خالي ٚمؼ١خ لٛاٌت اٌذجش اٌ ٝجٛاس ثؼنٙب اٌجؼل.
 ِٓٚاٌّالدع أْ فزذبد اٌؾجبث١ه اٌّٛجٛدح ف ٟعبدخ اٌّغجذ اٌذاخٍ١خ أوجش ِٓ رٍه إٌٛافز اٌز ٟرُ
فزذٙب ف ٟاٌشٚاق اٌز٠ ٞزمذَ اٌّغجذ.
أِب ػٓ اٌمجخ اٌز ٟرغط ٟعبدخ اٌقالح اٌذاخٍ١خ( ٌٛدخ  ،)7فجؼذ أزٙبء اٌّشثغ اٌغفٍ ٟاٌّىٌٍّ ْٛغجذ
رظٙش ِٕبهك االٔزمبي ف ٟاألسوبْ د١ش ٔالدع ٚجٛد صٚا٠خ ِشرفؼخ ف ٟأسوبْ اٌّشثغ اٌغفٍ ٟرٕزٟٙ
ػٓ سلجخ اٌمجخ اٌز ٟرظٙش ِٓ اٌخبسط ػٍ١٘ ٝئخ ِضّٓ ٠ؼٍ ٖٛخٛصح اٌمجخ اٌز ٟجبءد ػٍ ٝؽىً لجخ
ِخشٚه١خ اٌؾىً ِغطبٖ ثؤٌٛاح دجش٠خ.
انمسجذ مه انذاخم :
اٌّغجذ ِٓ اٌذاخً دبٌ١ب ف ٟدبٌخ ع١ئخ الٔٗ ٌُ ٠زُ االػزٕبء ثٗ ٌفزشح هٍ٠ٛخ .
 ٍٟ٠فزذخ ثبة اٌذخٛي سٚاق ِغزؼشك ِغط ٟثضالس لجبة(ٌٛدخ ٚ ،() 8ف ٟفذس ٘زا اٌشٚاق ٛ٠جذ
فزذخ ثبة اٌذخٛي ٌذجشح اٌقالح ٚرذذ٠ذا فِٕ ٟزقف اٌّغبفخ ث ٓ١اٌمجز ٓ١اٌؾّبٌ١خ ٚاٌٛعطٟ٘ٚ ،ٟ
ػجبسح ػٓ فزذخ ثبة ِغزطٍ١خ ِؼمٛدح ثؼمذ ٔقف ِغزذ٠شٚ ،ف ٟاٌجٙخ اٌغشث١خ ِٓ اٌشٚاق ٚرذذ٠ذا
ػٍ٠ ٝغبس ثبة اٌذخٛي ٌٍّغجذ ٛ٠جذ دخٍخ ِذشاة ِجٛفخ ِؼمٛدح ثؼمذ ٔقف دائش٠ٚ ،ٞشرىض لذِٟ
اٌؼمذ ػٍ ٝػّٛد ٓ٠سخبِِ ٓ١١ذِج ٓ١ف ٟاٌجذاس.
ٚف ٟوً ِٓ اٌضا٠ٚخ اٌؾّبٌ١خ ٚاٌضا٠ٚخ اٌغشث١خ ِٓ اٌشٚاق ٛ٠جذ فزذخ ؽجبن ِغزطٍ١خ رفزخ ػٍ ٝعبدخ
اٌّغجذ اٌذاخٍ١خ.
ٚف ٟاٌّغز ٞٛاٌؼٍٔ ٞٛالدع ٚجٛد صالس فزذبد وً ِٕٙب ػجبسح ػٓ فزذخ ِغزطٍ١خ ِؼمٛدح ثؼمذ ٔقف
دائش.ٞ
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اٌّغجذ ِٓ داخً عبدخ اٌقالٖ-:
أسم١خ عبدخ اٌقالٖ اٌذاخٍ١خ ِذِشح ثبٌىبًِ ٍِ١ئخ ثبٌشوبَ(ٌٛدخ )94-9
انجذار انجىىبي انشزقي ( جذار انقبهت ) نهمسجذ مه انذاخم :
 ٛ٘ٚاٌجذاس اٌشئ١غٌ ٟغبدخ اٌقالح اٌذاخٍ١خٚ ،لذ فزخ ثٗ ؽجبو ٓ١وً ِّٕٙب ػجبسح ػٓ دخٍخ ِغزطٍ١خ
ػّ١مخ ِغؾبٖ ثبٌّقجؼبد اٌّؼذٔ١خ ٠ٚغٍك ػٍٙ١ب مٍف ِٓ اٌخؾت ٚاٌضجبط.
انمحزاة :
رُ اٌؼضٛس ػٍ ٝؽظب٠ب فغ١شح ِٓ اٌّذشاةٚ ،رؾ١ش رٍه اٌمطغ اٌقغ١ش اٌ ٝأْ ٘زا اٌّذشاة وبْ
ِقٕٛع ِٓ اٌشخبَ األث١ل ثب٘ع اٌضّٓ ٚرٌه ػٍ ٝػىظ اٌّذبس٠ت اٌجبل١خ ف ٟأغٍت اٌّغبجذ ا٢خشٞ
29
ٚاٌز ٟوبٔذ غبٌجب ِب رقٕغ ِٓ اٌجـ.
أِب اٌّذشاة دبٌ١ب ف ٛٙف ٟدبٌٗ ع١ئخ ٌٍغب٠خ ِ ٚزٙذَ ثؾىً وبًِ.
انجذار انجىىبي انغزبي نهمسجذ مه انذاخم :
فزخ ف٘ ٟزا اٌجذاس فزذزٌٍ ٓ١ؾجبث١ه ػٍِ ٝغزٚ ٞٛادذ وً ِّٕٙب ػجبسح ػٓ؛ دخٍخ ِغزطٍ١خ ػّ١مخ
ِغؾبٖ ثبٌّقجؼبد اٌّؼذٔ١خ ٠ٚغٍك ػٍٙ١ب مٍف ِٓ اٌخؾت ٚاٌضجبط.
ٚف ٟاٌضا٠ٚخ اٌغشث١خ ِٓ ٘زا اٌجذاس ٚرذذ٠ذا فِ ٟغزِ ٜٛشرفغ رٛجذ فزذخ ِغزطٍ١خ ِؼمٛدح ثؼمذ ٔقف
دائش ،ٞوبٔذ رٍه اٌفزذخ لذّ٠ب ثبة اٌٛفٛي ٌٍّئزٔخ.
انجذار انشمبني انغزبي نهمسجذ مه انذاخم :
ٛ٠جذ ف٘ ٟزا اٌجذاس فزذخ ثبة اٌذخٛي  ٟ٘ٚػجبسح ػٓ؛ دخٍخ ػّ١مخ ِغزطٍ١خ ٠غٍك ػٍٙ١ب ِقشاػٟ
ثبة ِٓ خؾت.
انجذار انشمبني انشزقي نهمسجذ مه انذاخم (نىحت : )01
فزخ ف٘ ٟزا اٌجذاس فزذزٌٍ ٓ١ؾجبث١ه ػٍِ ٝغزٚ ٞٛادذ وً ِّٕٙب ػجبسح ػٓ؛ دخٍخ ِغزطٍ١خ ػّ١مخ
ِغؾبٖ ثبٌّقجؼبد اٌّؼذٔ١خ ٠ٚغٍك ػٍٙ١ب مٍف ِٓ اٌخؾت ٚاٌضجبط.
اٌذجشح ثبٌىبًِ ِغطبٖ ثمجخ ِمبِخ ػٍ ٝدٕب٠ب سوٕ١خ ف ٟاألسوبْ األسثؼخ ٌٍّشثغ اٌغفٍ،ٝثبإلمبفخ اٌٝ
أسثؼخ ِنب٘١بد ػٍ ٝوً جذاس ِٓ جذساْ اٌّشثغ اٌغفٍ ،ٟؤٛذ رٍه اٌذٕب٠ب ِغ اٌجذساْ األسثؼخ
ٌٍّشثغ اٌغفٍِٕ ٝطمخ ِضّٕخ اٌؾىً عّذذ ثبلبِخ اٌشلجخ اٌّغزذ٠شح ٌٍمجخ ٚاٌز ٝرؼٍ٘ٛب خٛرح اٌمجخ.
انذراست انتحهيهىت انمقبروت:
٠زجغ ِغجذ ٚاٌ ٝثبؽب ف ٟرخط١طٗ هشاص اٌّغجذ اٌمجخ أِ ٚب٠طٍك ػٍ١خ اٌجؼل هشاص ثشفخ األٚي أٚ
هشاص اٌّغجذ ر ٚاٌمجخ اٌٛادذح٠ٚ ،ؼذ ٘زا اٌطشاص ِٓ ألذَ اٌطشص اٌّؼّبس٠خ ٌٍّغبجذ اٌؼضّبٔ١خٚ ،ج٘ٛش
٘زا اٌزخط١و ٠زّضً فٚ ٟجٛد ِغبدخ ِشثؼخ رّضً ِغبدخ اٌّغجذ اٌذاخٍ١خٚ ،رغط ٟرٍه اٌّغبدخ
اٌّشثؼخ ثمجخ ِمبِخ ػٍِٕ ٝطمخ أزمبيٚ ،ف ٟأغٍت األد١بْ ٠زمذَ اٌّغبدخ اٌّشثؼخ ٌٍّغجذ سٚاق
34
خبسجِ ٟغط.ٟ
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ٚػٕذ رؤف٘ ً١زا اٌزخط١و فبٔٗ ٌُ ٠ىٓ ؽ١ئب ً ِغزذذصب ً ف ٟاٌؼّبسح اإلعالِ١خ ،د١ش وبْ ِؼشٚفب ً ٚؽبئؼب ً
لجً اٌؼقش اإلعالِ ٟثمش ْٚػذ٠ذحٚ ،ال عّ١ب ف ٟرقّ ُ١ثؼل اٌٛدذاد  ٚاألجضاء ف ٟاٌؼّبسح اٌّذٔ١خ
ٚخبفخ اٌمقٛس فنالً ػٓ اٌؼّبئش اٌجٕبئض٠خ فِ ٟقش اٌمذّ٠خ أ ٚثالد اٌؼشاق اٌمذُ٠؛ ِضً اٌمقٛس
اٌغبعبٔ١خ اٌمذّ٠خ ٚف ٟججبٔخ اٌججٛاد ثبٌذاخٍخ فِ ٟذبفظخ اٌٛاد ٜاٌجذ٠ذٚ ،لذ ظً ٘زا اٌزخط١و ثبل١ب ً
39
خالي اٌؼقش االعالِ.ٟ
أِب ػٓ اعزخذاَ ٘زا إٌّو ف ٟرخط١و اٌّغبجذ فمذ وبْ لذّ٠ب ٚأٚي اؽبساد ٚامذخ ػٍ ٝاعزخذاِٗ فٟ
البِخ اٌّغبجذ وبٔذ ف ٟاٌّغبجذ اٌقغ١شح اٌّجىشح اٌز ٟثٕ١ذ ف ٟخطو ِذٕ٠خ اٌفغطبه ِضً ِغجذ
ع١جبْ ِٓ ِٙشحِٚ،غجذ ِٙشح ػٍ ٝججً ٠ؾىشٚ،وبٔذ ٘زٖ اٌّغبجذ أ٠نب رزّ١ض ثٛجٛد عم١فخ أ ٚسٚاق
خبسجٚ ،ٟثبٌشغُ ِٓ أْ ٘زٖ اٌّغبجذ ٌُ رؼذ لبئّخ ف ٟاٌٛلذ اٌذبٌ ٝاال أٔٙب رّضً اإلس٘بفبد األٌٟٚ
ٌٙزا اٌزخط١و اٌجغ١و ِٓ هشاص اٌّغجذ اٌمجخٚ،لذ أزؾش٘زا إٌّو ثؾىً وج١ش خالي أٚاخش اٌمشْ
٘5ـ َ99/دز ٝاٌشثغ األٚي ِٓ اٌمشْ ٘94ـ.َ24/
ٚلذ أزؾش ٘زا اٌطشاص ثؾىً وج١ش ف ٟاألٔبمٛي خالي ػقش عالجمخ اٌشّٔ ِٓٚ ،َٚبرجٗ ػٍ ٝعجً١
اٌّضبي ال اٌذقش؛ ِغجذ هبػ ف ٟل١ٔٛخ(٘692ـ ()َ9295 /ؽىً ِ ،)3غجذ لشٖ هب ٞاٌقغ١ش فٟ
ل١ٔٛخ(٘646ـِ ،)َ9248 /غجذ فشجبٌ ٟثم١ٔٛخ اٌز٠ ٞشجغ ٌٍٕقف األٚي ِٓ اٌمشْ ٘7ـ ،32َ93 /
٘زا فنال ػٓ ثؼل ّٔبرجٗ اٌز ٟوبٔذ ٍِذمخ ثبٌّذاسط ِضً؛ اٌّغجذ اٌٍّذك ثّذسعخ أجٗ ِٕبسح ٌٟ
ثم١ٔٛخ(()َ9264-9264/663-658ؽىً ٚ ،)4لذ اعزّش ٘زا اٌزخط١و عبئذا خالي ػقش اإلِبساد
اٌزشوّبٔ١خ  ِٓٚأُ٘ ّٔبرجٗ؛ ِغجذ اٌ١بط ثه ف١ِ ٟالط(ِ ،)َ9334 /ٖ734غجذ اٌ١بط ثه فٟ
ِبٔ١غب( ،)َ9362/ٖ764جبِغ لشؽ ٍٕٛ١ف ٟوٛرب٘١خ( ،)9377/ٖ799جبِغ الٌٗ ثه ف ٟد٠بس ثىش (ٚ
33
اٌز٠ ٞشجغ ألٚائً اٌمشْ .)َ96/ٖ94
ّٔ ِٓٚبرط ٘زا اٌطشاص ف ٟرشو١ب؛ جبِغ دبج ٟأٚصثه ثه ف ٟأصٔ١ك(٘734ـ()َ9333/ؽىً ،)5
جبِغ ػالء اٌذ ٓ٠ف ٟثٛسفخ(،)9335/ٖ736جبِغ دبج ٟدّضح ف ٟاصٔ١ك(ِ ،)َ9345/ٖ746غجذ
ٍِه ؽبٖ ف ٟأدسٔخ(ِ ،)9428/ٖ832غجذ داٚٚد ثبؽب ف ٟاعزبٔٛ١ي(ِ ،)َ9485/ٖ894غجذ ف١شٚص أغب
ف ٟاعزبٔجٛي (،)َ9494/ٖ896جبِغ ثٙشاَ ثبؽب ف ٟد٠بس ثىش(،)َ9572-9564/ٖ984-972جبِغ
34
ؽّغ ٟأدّذ ثبؽب مّٓ ِجّؼخ ثبعىٛداس ثبعزبٔجٛي(()َ9584/ٖ988ؽىً .)6
ٚأٔزؾش ٘زا إٌّو ثؾىً وج١ش ف ٟأسجبء اإلِجشاه٠ٛخ اٌؼضّبٔ١خ فٕجذ ِٓ ّٔبرجٗ ف ٟأٚسٚثب
اٌؼضّبٔ١خ؛ِغجذ دّضح ثه ف ٟاعى ٝصغشا ف ٟثٍغبس٠ب (ِ ،)َ9449/ٖ899غجذ فٛف ٟدمحم ثبؽب(وٕ١غخ
اٌمذ٠غ ٓ١اٌغجؼخ دبٌ١بً) ف ٟفٛف١ب ثجٍغبس٠ب( ( )َ9548-9547/ٖ955-954ؽىً ِ ،)7غجذ أدّذ ثه
ف ٟوغزٕجٗ(ِ ،)َ9577-9575/ٖ984-982غجذ اثشا٘ ُ١ثبؽب ف ٟساصجشاد(رشجغ ػّبسرٗ اٌذبٌ١خ
35
اٌ ٟػبَ.)َ9696/ٖ9425
ّٔ ِٓٚبرجٗ ف ٟاٌّجش؛ ِغجذ غبص ٞلبعُ ثبؽب فِ ،)9564-9543/ٖ972-954(Pesc ٟغجذ
ٍِىٛػ ثه فّٔ ِٓٚ ،)َ9565/ٖ973(Siklos ٟبرجٗ فِ ٟمذ١ٔٚب؛ ِغجذ ربربس عٕبْ ثه فٟ
وِٛبٔٛف(ٛأٚاخش اٌمشْ ٚ َ95 /ٖ9أٚائً اٌمشْ ِ ،)َ96/ٖ94غجذ دغبَ اٌذ ٓ٠ف ٟاؽزت(أٚائً اٌمشْ
ّٔ ِٓٚ ،)َ97/ٖ99برجٗ ف ٟأٌجبٔ١ب؛ ِغجذ ل١شؽٍٕ ٛف ٟث١شاد (ِ ،)َ9495/ٖ949غجذ دغٓ ثبٌٟ
صادح ف ٟاٌجبعبْ(ٚ ،)َ9648/ٖ9497ف ٟاٌجٛعٕخ ٚاٌٙشعه؛ ِغجذ لشاوٛص دمحم ثبؽب فٟ
ِٛعزبس(ِ ،)َ9557/ٖ965غجذ ػٍ ٝثبؽب ف ٟعشا١٠فِ ،)َ9569/ٖ969(ٛغجذ فش٘بد ثه ف ٟعشا١٠فٛ
(ِ ،)َ9562-974غجذ األسٔبإٚه١خ ف ٟثبٌٔٛٛ١وب( ِٚ ،)َ9594/ٖ9443غجذ اٌخٕىبس ف ٟعشا١٠ف،ٛ
ّٔ ِٓٚبرجٗ ف ٟسِٚبٔ١ب ِغجذ أعّٙبْ عٍطبْ فِ ٟبٔجبٌ١بِ ،)َ9575/ٖ983(Managalyaغجذ
اٌخٕىبس ف ٟوٛعزٕى،)َ9878-9867/ٖ9284(Kostenceٟأِب ػٓ أٌٛ١بْ فمذ أٔزؾش ٘زا إٌّو ثؾىً
935
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وج١ش جذا ّٔ ِٓٚبرجٗ ف ٟأٌٛ١بْ؛ ِغجذ خذأٚىبس ف ٟثٙشاَ لٍؼخ (ِٕزقف ق٘8ـ ،)َ94/اعى ٝجبِغ
ف ٟوّٛر٘872( ٟٕ١ـِ ،)َ9467/غجذ أٚسهخ جٍج ٟعٕبْ ثه فِ ، )َ9499/ٖ896(Varola ٟغجذ
(ؽىً  ٟٕ٠ ،)8جبِغ ف ٟو-9497 (ٕٝ١ِٔٛٛ
ػضّبْ ؽبٖ ف ٟرشوبال (ِٕزقف اٌمشْ )َ96/ٖ94
36
()َ9649-9648/ٖ9498ؽىً .)9

(ؽىً  )9خش٠طخ ػضّبٔ١خ ٌّذٕ٠خ ٠بٔ٠"ٗ١بٕٔ١ب"ػبَ 9947
https://www.wikiwand.com/en/Sanjak_of_Preveza

(ؽىً ِ )2غجذ ٚاٌ ٝثبؽب
http://earthlab.uoi.gr/escutis/fend_object_details.php?objitem=89
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(ؽىًِ )3غمو أفمٌّ ٟغجذ هبػ ف ٟل١ٔٛخ
أفالْ أثب ،فٕ ْٛاٌزشن،ؿ99

(ؽىً ِ )4غمو أفمٌٍّ ٟغجذ اٌٍّذك ثّذسعخ أٔجخ ِٕبس ٌ ٟثم١ٔٛخ
اٌذذاد ،هشاص اٌّغجذ اٌمجخ ،ؽىً94

(ؽىً ِ )5غجذ دبج ٟأٚصثه ف ٟاصٔ١ك
Suslu, O, Facades Views of the Turkish Anatolian Architecture, Archeologie
Islamique, vol4, Paris, 1994, F:7
937
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(ؽىً  )6جبِغ ؽّغ ٟأدّذ ثبؽب
Kuran, the mosque in Early ottoman Architecture, 1968. P336

(ؽىً ِ )7غمو أفمٌّ ٟغجذ فٛف ٟدمحم ثبؽب ف ٟفٛف١ب ثجٍغبس٠ب

(ؽىً ِ )8غجذ ػضّبْ ؽبٖ ف ٟرشوبال
Ameen,Islamic Architecture, p172
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(ؽىً  ٕٝ٠ )9جبِغ ف ٟو١ِٛزٕٝ١
Ameen,Islamic Architecture, p155

( ٌٛدخ ِ )9غجذ ِ ٚذسعخ ٚاٌ ٝثبؽب (ثّؼشفخ اٌجبدضخ )

(ٌٛدخ ِ )2غجذ ٚاٌ ٝثبؽب (ثّؼشفخ اٌجبدضخ )
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(ٌٛدخ  )3اٌٛاجٙخ اٌؾّبٌ١خ اٌغشث١خ ٌّغجذ ٚاٌ ٝثبؽب (ثّؼشفخ اٌجبدضخ )

(ٌٛدخ  )4اٌٛاجٙخ اٌجٕٛث١خ اٌغشث١خ ٌّغجذ ٚاٌ ٝثبؽب
ÖZTUĞ, YANYA MERKEZ OSMANLI MİMARİSİ

(ٌٛدخ  )5اٌٛاجٙخ اٌجٕٛث١خ اٌؾشل١خ ٌّغجذ ٚاٌ ٝثبؽب (ثّؼشفخ اٌجبدضخ )
944
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( ٌٛدخ  )6اٌٛاجٙخاٌؾّبٌ١خ اٌؾشل١خ ٌّغجذ ٚاٌ ٝثبؽب (ثّؼشفخ اٌجبدضخ

( ٌٛدخ  )7اٌمجخ اٌ ٝرغطِ ٝغجذ ٚاٌ ٝثبؽب (ثّؼشفخ اٌجبدضخ )

(ٌٛدخ  ) 8اٌشٚاق اٌّغزؼشك اٌز٠ ٞزمذَ دجشح اٌقالح فِ ٟغجذ ٚاٌ ٝثبؽب
ÖZTUĞ, YANYA MERKEZ OSMANLI MİMARİSİ,
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( ٌٛدخ  )9دجشح اٌقالح فِ ٟغجذ ٚاٌ ٝثبؽب
ÖZTUĞ, YANYA MERKEZ OSMANLI MİMARİSİ,

( ٌٛدخ  ) 94اٌجذاس اٌؾّبٌ ٝاٌؾشلٌّ ٟغجذ ٚاٌ ٝثبؽب ِٓ اٌذاخً ،اػّبي رشِ ُ١اٌّذشاة
ÖZTUĞ, YANYA MERKEZ OSMANLI MİMARİSİ,
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حىاشي انبحث
،ٓأدّذ ػجذ اٌجبعو دغ: رشجّخ،)ٟ ( اٌّؼجُ األٌفجبئ9 ط،ٌُ اٌؼبٟ األعش اٌذبوّخ فٚ يٚ ِؼجُ اٌذ،ف.س، ،ً١ ربثغ9
34 ؿ، َ2499،ٌٟٚ اٌطجؼخ األ، ٌٍزشجّخِٟٛاٌّشوض اٌم
https://www.britannica.com/place/Epirus
2

ΝΙΚΟΛΑΟ, ΔΗΜΟ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΣΡΙΑΝΣΗ, ΣΑ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝtΚΑ ΣΕΜΕΝΗ ΣΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
IANOYPIO 2003, ζελ 5
3
ISLȂM ANSIKLOPEDISI , TÜRKIYE DIYANET VAKFI , CILT 43, Istanbul 1996,ss317-321

 اٌّجٍذ، ٔظٛ٠ ذ١ّ ػجذ اٌذ. ٞٚ أدّذ اٌؾٕزٕب. ذ١سؽٛ خُٟ صو١٘ش اثشا٠ رذشٚ  اػذاد، خ١ِ دائشح اٌّؼبسف اإلعال4
24-23  ؿ،  ِىزجخ اٌؾؼت، ِٓاٌضب
، َ9328 ، يٛ اعزبٔج، ٍُّٟ د١٘ – اثشاٞ ػغىشٚ َ وزبثخبٔٗ اعال،  جٍذٟ آٌزٕج، ِّٟٛخ ػ٠ن ربسٛ١ ث،  أدّذ، ك١سف
228-222 ؿ
/ ٘ـ9295 -869 ٕٗشعه ِٓ عٌٙ اٚ عٕخٛ اٌجٟخ ف١ اٌؼشثٚ خ١ِ اٌضمبفخ اإلعال،  فبٌخ أدّذ فبٌخ، زؼ١فٛاللٛچ
32 -39  ؿ،2495 ، عزبسِٛ ، َ9878 -9463
ش١ساٖ غٛ سعبٌخ دوز، خ ِمبسٔخ١ٕ فٚ خ٠ ِؼّبسٚ خ٠ب دساعخ أصبس٠ ثٍغبسٟخ ف١خ اٌجبل١ٔ اٌّغبجذ اٌؼضّب، شح١ِ أ، ٟاٌغجبػ
22  ؿ، َ2495 ، صبس جبِؼخ اٌمب٘شح٢خ ا١ٍ و،خ١ِصبس اإلعال٢ لغُ ا، سحِٕٛؾ
سٛ اٌجذٚ ٓ ٌٍذساعبد١ ػ، خ١خ٠ي اٌزبسٛ األفٟب لشاءح ف١ارٚعٕخ – اٌقشة – وشٛ اٌج، ض٠عبَ ػجذ اٌؼضٚ ، فشط
. 9  ؿ، َ9994 ٌٟٚ اٌطجؼخ األ، خ١ االجزّبػٚ خ١ٔاالٔغب
98 ؿ، َ2444 ْىب١ ِىزجخ اٌؼج، بك٠ اٌش، ٛفٛعٛ وْٟ فٍّٛ ِذٕخ اٌّغ، دّٛ ِذ، ؽبوش
999 ؿ،خ١ داس اٌّؼشفخ اٌجبِؼ،خ٠ اإلعىٕذس،ِٝخ اٌؼبٌُ اإلعال١ جغشاف،ظ١ّ دمحم خ،وخٚاٌض
خ١ٕ١ اٌمغطٕط،ٟ أدّذ األٔطبوٛجّؼخ ثٓ أدّذ أث:  رشجّخ،خ١ٌٔخ اٌؼضّبٚخ اٌّفقٍخ ٌّّبٌه اٌذ١اٌجغشاف، ٍٝػ، فبئت5
98-95 ؿ،ش١داساٌجؾ،)9(ٟٔخ اٌؼضّب٠ع ِقبدس اٌزشٚ ِؾش،ٞٛ١ع٢ اٟاٌّشوضاٌضمبف، ٘ـ9344
6

The Encyclopaedia of Islam,New Edition, Vol XI,Brill Leiden 2002,p282
Leak,Willian Martin, Travels in Northern Greece, J.Rodwell,1835,p405
8
Spanou,Sofia Maria,Worled Heritage List:The Castle of Ioannina , Master of Art (MA)in Art Low and
Economy ,International Hellenic University,Thessaloniki-Greece,January 2016,p19
7

: ً أٔظش١ذ ِٓ اٌزفبف٠ ٌٍّض9
574-564  ؿ، اٌّجٍذ اٌضبٌش،َخ اٌذنبساد اٌؼب٠ ربس،ظ٠سِٛ،ٗ٠صٚوش
خ٠دٛخ اٌغؼ١اٌٍّّىخ اٌؼشث- جذح،ٌٟٚ اٌطجؼخ األ،ب١ٌطب٠ة إٛ جٚ خ١ٍ فمٟخ ف١ِ اٌذنبسح االعال،ُ ػجذ إٌّؼ،ْسعال
.َ9984
 ِئعغخ،عوٛل اٌّز١ك اٌجذش األثٛ دٟخ ف١ِخ االعال٠خ اٌجذش٠ ربس،ض٠ذ ػجذ اٌؼض١اٌغ،ٌُ عب- أدّذ ِخزبس،ٜاٌؼجبد
.ؽجبة اٌجبِؼخ
10

NURJA, ERMAL, YANYA VİLAYETİ AMED-REFT DEFTERLERİNE GÖRE YANYA’DA DİNİ
KURUMLAR, YAPILAR VE DİNİ HAYAT,s5

348-345 ؿ.٘ـ9349يٛ اعزبٔج،ٓ جضأع،ٓ١ ِٕؾؤد اٌغاله،ْ ثهٚذ٠ فش، أدّذ99
،ٌٟٛ ِىزجخ ِذث،ُ دمحم ػضةٕٙ٠ُ ص٠ْ رمذ٢ اُٝ دزٙي ٔؾؤرٚ ػضّبْ ِٓ أٟٕٓ ث١خ عاله٠ ربس،عف ثهٛ٠ ٍٛ ػضر،أفبف
43 ؿ،َ9995ٌٟٚاٌطجؼخ األ
12

KILIÇ ,Ayşegül ,Yanya’da İlk Osmanli Hȃkımıyet Dӧnemı ve XIV.Yüzyila Aıt Unutulmuş Bır
Zȃviye,Balkan Araştirma Enstitüsü Dergisi,Cilt 5, Sayı 1, Temmuz 2016 ,s148
13
Ameen,Ahmed, OTTOMAN USE OF EXISTING PUBLIC BUILDINGS IN FORMER BYZANTINE
TOWNS: GREECE AS A CASE STUDY, 15th International Congress of Turkish Art, Naples, Università di
Napoli “L’Orientale” 16-18 September 2015, Ankara 2018 ,p95
14
ÖZTUĞ, YANYA MERKEZ OSMANLI MİMARİSİ, YÜKSEK LİSANS TEZİ SANAT TARİHİ ANA
BİLİM DALI, ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ,
EYLÜL 2019, ,s11
15
Doempke,Stephan,Coca,Anduela Lulo,Petrela,Sadl, Four Historic Cities In The Western Balkans, Tirana
2012,p78
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16

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ, Οι Μοσζοσλμάνοι ηων Ιωαννίνων: από ηην Ασηοκραηορία ζηο Έθνος κράηος 19131923, ζελ97
17
Doempke,Stephan,Coca,Anduela Lulo,Petrela,Sadl, Four Historic Cities In The Western Balkans, Tirana
2012
18
Ottoman Architecture IN Greece, Hellenic Ministry of Culture – Directorate of Byzantine and Post –
Byzantine Antiquities ,p174
19
μύρης, Γιώργος, Σα μοσζοσλμανικά ηεμένη ηων Ιωαννίνων και η πολεοδομια ηης οθωμανικής πόλης,
Ηπειρωηικά τρονικά, ηόμος 34, Ιωάννινα 2000, ζελ24
20
μύρης, Σα μοσζοσλμανικά ηεμένη ηων Ιωαννίνων, ζελ41-42
21
ΝΙΚΟΛΑΟ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΣΑ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝtΚΑ ΣΕΜΕΝΗ ΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,p45
22
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ, Οι Μοσζοσλμάνοι ηων Ιωαννίνων, ζελ97
23
ÖZTUĞ, YANYA MERKEZ OSMANLI MİMARİSİ,s89
24
ΝΙΚΟΛΑΟ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΣΑ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝtΚΑ ΣΕΜΕΝΗ ΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,p46
25
μύρης, Σα μοσζοσλμανικά ηεμένη ηων Ιωαννίνων, ζελ42
26
Neumeier, The Architectural Transformation Of The Ottoman Provinces Under Tepedelenli Ali Pasha,
1788-1822,p177
27
ÖZTUĞ, YANYA MERKEZ OSMANLI MİMARİSİ,s84
28
μύρης, Σα μοσζοσλμανικά ηεμένη ηων Ιωαννίνων, ζελ43
29
ΝΙΚΟΛΑΟ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΣΑ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝtΚΑ ΣΕΜΕΝΗ ΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,p46

969-968 ؿ،َ2442ذ٠ٛ اٌى،يٚ اٌّجٍذ األ،خ١ٔثب اٌؼضّبٚسٚ أٟخ ف١ِ اٌؼّبسح اإلعال،ً١ دمحم دّضح اعّبػ، اٌذذاد34
،2446 ٌٟٚ اٌطجؼخ األ،خ ص٘شاء اٌؾشق١ ِىز،خ١ِ اٌذنبسح اإلعالٚ  األصبسٟ اٌّجّ ً ف،ً١ دمحم دّضح اعّبػ، اٌذذاد39
549-538ؿ
،خ١ٕخ ف٠خ ِؼّبس٠اد) دساعخ أصشٛذ اإلِبساد (اٌجىٙي اثبْ ػٛ غشة األٔبمٟٕخ ف١ٔ اٌؼّبئش اٌذ،دٛ جّبي فف،ذ١ع
224-247ؿ،2449، جبِؼخ اٌمب٘شح،صبس٢خ ا١ٍ و،سحٛش ِٕؾ١ساٖ غٛسعبٌخ دوز
474ؿ، ب٠ ثٍغبسٟخ ف١خ اٌجبل١ٔ اٌّغبجذ اٌؼضّب،ٟاٌغجبػ
 سعبٌخ،ٍخ ِمبسٔخ١ٍخ رذ٠خ ِؼّبس٠ب دساعخ أصش١ٔ أٌجبٟخ ف١خ اٌجبل١ٔ ػّبسح اٌّغبجذ اٌؼضّب،ُ١٘أدّذ وبظُ اثشا،دٛجٌّٛػجذ ا
424ؿ،2498،جبِؼخ اٌمب٘شح،صبس٢خ ا١ٍ و،سحٛشِٕؾ١ش غ١ِبجغز
خ١ِاٌضمبفخاإلعالٚ ْٕٛاٌفٚ  ِشوض األثذبس،ٟغ١ رشجّخ أدّذ دمحم ػ،ُ٘ػّبئشٚ ْ اٌزشنٕٛ ف،ٞلطبٚأ، أفالْ اثب32
99-94ؿ،َ9987يٛاعزبٔج،)ىب١ي(اسعٛثبعزبٔج
 دساعخ,خ٠ه اٌجذش١ٌاٌّّبٚ َٚاٌمب٘شح خالي ػقش عالجمخ اٌشٚ خ١ٔٛ لٟخ ف١ اٌّذاسط اٌجبل،دّٛهالي دمحم ِذ،ْ اٌؾؼجب33
347-346ؿ،َ9995،صبس جبِؼخ اٌمب٘شح٢خ ا١ٍ و،سحٛش ِٕؾ١ساٖ غٛ سعبٌخ دوز،خ ِمبسٔخ٠خ ِؼّبس٠أصش
247ؿ،خ١ٕ٠ اٌؼّبئش اٌذ،ذ١ع
ٌٗٛأفٚ و١ٍخ ِمبسٔخ ٌٍزخط١ٍف دساعخ رذٛفٌٙاٚ سحٌّٕٕٛخ ا٠ اٌّذٟ هشاص اٌّغجذ اٌمجخ ف،ً١ دمحم دّضح اعّبػ، اٌذذاد34
اٌمب٘شح،2اٌطجؼخ،2 اٌجضء،خ١شح اٌؼشث٠ اٌجضٟخ ف١ِ عٍغٍخ اٌؼّبسح اإلعال،خ١ِ اٌؼّبسح اإلعالٟسٖ فٛرطٚ
24ؿ،َ2444
467 ؿ،خ١ٔاٌّغبجذ اٌؼضّب،ٟ اٌغجبػ35
36

Ameen, Ahmed, Islamic Architecture In Greece :Mosques, Bibliotheca Alexandrina, Center for Islamic
Civilization Studies, 2017,pp110-115,154-159,171
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أدوات الزينة فى العصر الصفوى فى ضوء تصاوير مخطوط الشاهنامه
المحفوظ بدار الكتب المصرية دراسة فنيه أثريه
أ.د /محمود مسعود
أ /سارة أشرف فولي
مقدمة
الدولة الصفوية (5511/709هـ) هى إحدى أهم الدول السلطانية التى قامت فى المشرق اإلسالمى،
وهى دوله شيعية على المذهب األنثى عشرى  ،وقد ارتبط قيام الدولة الصفوية بشخصية الشاه
إسماعيل ، 5وهو المؤسس الحقيقى لألسرة الصفوية  ،وأول حاكم صفوى مستقل  ،وقد سهلت له
دعايات جده جنيد ووالده حيدر الطريق لتحقيق الغاية المنشودة وهى إقامة دولة جديدة فى إيران على
أساس مذهبى .
2
وقد نجح الشاه إسماعيل فى هزيمة حاكم شيروان فرخ يسار واالنتقام منه وذلك لقتل أبيه الشيخ حدر ،
وبعد ذلك انتقل الى شماخى 1سنة 709ه 5100 /م على رأس جيش من سبة آالف مقاتل من رجال
القزلباش ، 4وبعد ذلك انتقل الى باكو 1وتمكن من السيطرة عليها وبذلك أصبح الصدام وشيكا ً بينه وبين
آلوند ميرزا رئيس اآلقويونلو( دولة الشاة البيضاء ) وقد هزمه الشاه إسماعيل فى شرور709 9ه
5105/م .
وبعد هذا االنتصار الكبير الذى حققه إسماعيل توجه الى تبريز عاصمة اآلق قويونلو ودخل المدينة
تو َجهُ أعوانه ملكا ً على إيران ولقبوه بأبى المظفر شاه
دخول المنتصرين  ،وبدخول إسماعيل تبريز َ
إسماعيل الهادى الوالى فى سنة 709هـ 5102 /م .
ً
ً
وبعد أن أصبح ملكا ً أعلن فرض المذهب الشيعى اإلثنى عشرى مذهبا رسميا فى مختلف أنحاء
9
.
إيران
وعقب اتخاذ الشاه إسماعيل تبريز عاصمة للبالد شرع فى إخضاع إيران كلها  ،حيث استولى على
شيراز سنة 750هـ 5104 /م  ،ثم كرمان وكاشان  ،وقد دان له حكام أبرقوا ومازندان بالطاعة
وفى سنه
والوالء .
751هـ  5109 /م قضى على ثورة األكراد واستولى على العراق وأدخل كربالء والنجف كمدن مقدسة
للشيعة فى حوزة الصفويين .
وبذلك قد تمكن الشاه إسماعيل بعد عشر سنوات من الحروب المتصلة فى مختلف أنحاء إيران من
القضاء على أعدائه من ناحية وفرض المذهب الشيعى من ناحية أخرى  ،وفى نفس الوقت استطاع أن
يقوى من ساعد الحكومة المركزية فى تبريز وأن يوحد إيران تقريبا ً بإستثناء خراسان التى كانت فى
قبضة قبائل األوزبك. 8

مخطوط الشاهنامه :
الشاهنامه  :هى ملحمه فارسيه ضخمه تقع فى نحو ستين الف بيت  ،وتعتبر أعظم آثر أدبى فارسى
فى جميع العصور  ،و ُكتب هذا المخطوط بخط صفى قلى بن فرهاد ، 7وتم نسخه سنه 5099ه5919/م
 ،و ُحفظ تحت رقم  _11تاريخ فارسي .
لوحه رقم (  ) 1موضوع الصوره  :وهى صوره تمثل بهرام فى اجتماعه مع امراء الهند فى
.
وطرب
أُنس
مجلس
:
الصوره
وصف
50
نري في الصورة الملك بهرام يظهر بثالثه أرباع وجه جالسا علي تخت سداسي الشكل  ،ويضع يده
اليمني على رجليه فى حين يمسك باليد اليسرى كأس يقدمه لألمير الذي يجلس أمامه  ،ويرتدي الملك
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تاج ُمثبت فيه ريشتين ريشا باللون االحمر واالخرى باللون األسود  ،ويرتدي قفطان باللون البرتقالي
ضيق األكمام و ُمزخرف بزخارف علي هيئة أوراق الشجر  ،ويتمنطق بحزام من القماش  ،ويظهر
خلف الملك بهرام ساقية تظهر بثالثه أرباع وجهها  ،تحمل بيدها اليمنى قنينه شراب معدنيه فى حين
تضع يدها اليسرى أمامها  ،وترتدي الساقيه طرحه بيضاء تنساب على ظهرها  ،وترتدي قالده صغيرة
حول عنقها  ،وترتدي ُجبه باللون البني الداكن خاليه من الزخرفه  ،وترتدي أسفلها يلك باللون اللبني
خالي من الزخرفه  ،وتتمنطق بحزام.
أما األمير الذي يجلس أمام الملك بهرام فيظهر بثالثه أرباع وجه وله شارب  ،ويجلس على تخت
خماسي الشكل  ،ويضع يده اليسرى على رجليه فى حين يمد يده اليمنى ليأخذ الكأس من الملك بهرام ،
ويرتدي األمير تاج ُمثبت فيه ريشتين ريشا باللون األحمر واألخرى باللون األسود  ،ويرتدي قفطان
ضيق األكمام باللون البني الداكن  ،ويتمنطق بحزام من القماش يتدلى من األمام ويضع فى جانبه خنجر
بداخل الحزام  ،ويرتدي سلسله تصل الى صدره  ،ويظهر خلف األمير جندي ُمثل وجه بوضع جانبي ،
يحمل فى يده اليسرى جعبه السهام فى حين يمسك باليد اليمنى درع  ،ويرتدى هذا الجندي عمامه
باللون األحمر يخرج منها ريشا باللون األسود  ،ويتدلى من أذنه قيراط  ،ويرتدي قفطان باللون اللبني
خالى من الزخرفه  ،ويتمنطق بحزام من القماش يتدلى من األمام  .ونرى فى مقدمه الصوره عازفين
جالسان أحدهما ذو شارب و يمسك فى يداه أله موسيقية تعرف بأسم أله الربابه  ،ويرتدي عمامه باللون
األبيض تلتف حول طاقيه باللون األصفر  ،ويرتدي قفطان باللون اللبني ضيق األكمام وخالى من
الزخرفه  ،ويتمنطق بحزام من القماش  ،أما العازف األخر فيمسك فى يداه أله موسيقية تعرف بأسم
الدُف  ،ويرتدي طاقيه باللون البني  ،ويرتدي قفطان باللون األزرق الفاتح  ،ويتمنطق بحزام من
القماش  ،ويجلس أمام العازفان أميران جالسان أحدهما ذو شارب ولحيه  ،ويضع يداه اليمنى واليسرى
على رجليه  ،ويرتدي سلسله تصل الى صدره  ،ويتدلى من أذنه قيراط  ،ويرتدي عمامه باللون
األبيض ُمحكمه بقطعه من القماش  ،ويرتدي قفطان باللون األبيض ضيق األكمام وخالى من الزخرفه
 ،ويتمنطق بحزام يتدلي منه منديل باللون األبيض  ،ويوجد بجانبه قنينه معدنيه  ،واألمير األخر يرتدي
عمامه باللون األزرق الفاتح ُمحكمه بقطعه من القماش  ،ويرتدي سلسله تصل الى صدره  ،ويتدلى من
أذنه قيراط  ،ويرتدي قفطان باللون البرتقالي ضيق األكمام وخالى من الزخرفه  ،ويتمنطق بحزام
يتدلى منه منديل باللون األبيض .
ونالحظ فى الصوره :
أن الفنان نجح فى تنفيذ الصوره بطريقه السامتريه ويتضح ذلك ان عدد األشخاص على يمين
الصوره هو نفس عدد األشخاص على يسار الصوره وهو تأثير ساسانى. 55
التنوع فى مالبس األشخاص من حيث الشكل واأللوان  ،وكذلك فى سحن األشخاص فمنهم ذو لحيه
وشارب ومنهم بدون لحيه وشارب .
يظهر فى هذه الصوره سمه من سمات المدرسه الصفويه الثانيه وهي ظهور رجال يلبسون أقراط فى
أذانهم وهو تاثير هلنستى. 52
ظهرت فى هذه الصوره سمه من سمات الفن الجالئري وهى وجود كتابات أعلى وأسفل الصوره كتبت
بالخط الفارسي. 51
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النتائج
من أهم التأثيرات التى ظهرت فى تصاوير مخطوط الشاهنامه من خالل نماذج الدراسة :
 _5أن الفنان نجح فى تنفيذ الصوره بطريقه السامتريه ويتضح ذلك ان عدد األشخاص على يمين
الصوره هو نفس عدد األشخاص على يسار الصوره وهو تأثير ساسانى .
_2ظهور سمه من سمات المدرسه الصفويه الثانيه وهي ظهور رجال يلبسون أقراط فى أذانهم وهو
تأثير هلينستى .
_1ظهور سمه من سمات الفن الجالئري وهى وجود كتابات أعلى وأسفل الصوره كتبت بالخط
الفارسي .

أدوات الزينه التى ظهرت فى تصاوير مخطوط الشاهنامه من خالل نماذج الدراسه:

العقد  :وقد ظهر حول رقبه الساقيه مالصقا ً لعنقها  ،وظهر أيضا حول رقبه الملك الذى يجلس أمام
الملك بهرام واألمراءوقد ظهر متدليا ً يصل الى الصدر .
القيراط  :وقد ظهر عباره عن خرزه تشبه الؤلؤه البيضاء .
الحزام  :وقد ظهر على هيئه قطعه من القماش مربوطه من األمام .
أغطيه رؤوس الرجال :
العمامه  :وقد تعددت أشكال العمامه ما بين العمامه التى تتألف من طاقيه وشال يلتف حولها وبين
العمامه ال ُمحكمه بقطعه من القماش .
التاج  :وقد ظهر عباره عن شكل خماسى ُمثبت به زخارف تُشبه حبات اللؤلؤ الفرديه بالونين األبيض
واألحمر .
أغطيه رؤوس النساء :
الطرحه  :وقد ظهرت امرأه ترتدي طرحه تنسدل على ظهرها ُمحكمه من االمام بمنديل .
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لوحه رقم (  ) 1صوره تمثل بهرام فى اجتماع مع امراء الهند فى مجلس انس وطرب .
المخطوط  :الشاهنامه .
تارخ السخ 1611 :هـ 1161 /م .
مكان الحفظ  :دار الكتب المصريه .
رقم الحفظ  _ 65 :تاريخ فارسي .
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حواشي البحث
 5الشاه إسماعيل األول هو االبن الثالث لحيدر  ،واعتلى عرش الدولة الصفوية سنة 709هـ 5105 /م وهو فى سن الرابعة عشرة ،
وولد يوم الثالثاء  21رجب سنة 872هـ 5489 /م  ،وتوفى يوم االثنين  57رجب سنة 710هـ 5124 /م  ،عن عمر يناهز
السابعة والثالثين عاما ً حكم منه أربعة وعشرين عاما ً  ،وقد دُفن فى أردبيل الى جوار أجداده .
 2هى مدينة فى أذربيجان  ،وتقع على نهر كورا  ،وتشكل المدينة أحد التقسيمات االدارية فى أذربيجان  ،وقد كان يطلق عليها قديما ً
" شاه وردى " .
Bayramli ( shirvan) , Azerbaijan.
 1هى مدينة وعاصمة رايون شماخى فى أذربيجان .
Evliya celebi(1834)Description of the Town of Shamakhi , Narrative of Trvels in Europe , Asia
,and Afrca , in the Seventeen Century .
 4القزلباش  :تعنى بالعثمانية التركيه ذو الرؤوس الحمراء  ،وهى مجموعة من الجنود الشيعة الين عينتهم الدولة الصفوية فى
منتصف القرن الخامس عشر الميالدى .
Matthee, Rudi(2007),Persia in crisis Safavid Decline and the fall of Isfahan, p,114
 1هى عاصمة أذربيجان وأكبر مدنها  ،ويعود تاريخها لأللفية األولى قبل الميالد .
madatov, G ,(1975) Azerbaijan During The Great patriotic war , Baku ,p 115.
 9تقع شرور على نهر آراقس بالقرب من بخجوان  ،سليمان  ،أحمد السعيد(د،ت)تاريخ الدولة اإلسالمية ومعحم األسر الحاكمة ،
القاهرة  ،ص . 144
7
Savory (R), iran Under the Safavids , London, 1980 , p, 35 .
 8األوزبك  :كلمة تعنى سيد نفسه  ،وتطلق على شعبة من قبائل الترك المغول التى تسكن المناطق الشرقية لبالد القبيلة الزرقاء ،
وتنسب هذه الشعبة الى " أوزبك خان " هو تاسع الحكام من بيت جوجى  ،وقد عرفت سياسيا ً باسم قبيلة األوزبك  ،فامبرى ،
أرمينوس()5791تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر  ،ترجمة وتعليق  :أحمد السلداتى  ،ص. 271
 7البعلبكي  ،منير ()5775الشاهنامه "كتاب الملوك"  ،موسوعه المورد .
 50التخت أو المقعد  :هو من رسوم الملوك رفعة لمكان الملك فى الجلوس عن غيره  .القلقشندي "أبى العباس أحمد" ()5720كتاب
صبح األعشمى  ،ج ، 2تحقيق  :دمحم عبد الرسول إبراهيم  ،الهيئه المصرية العامة للكتاب  ،ص. 512
55البهنسى  ،صالح أحمد( )5770مناظر الطرب فى التصوير اإليرانى فى العصرين التيمورى والصفوى  ،مكتبه مدبولى ،
القاهره  ،ص . 525

 52شحاتة  ،صابر دمحم بركات()2020النقود القاجارية وقيمتها النقدية فى ضوء بعض مجموعات المتاحف
العالمية(5141_5571هـ 5721_5997/م) دراسة أثارية فنية  ،رساله ماجستير  ،كليه األداب _ قسم اآلثار  ،جامعة
المنيا  ،ص. 914
 51الباشا  ،حسن  ،التصوير اإلسالمى فى العصور الوسطى  ،ص. 252
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دراسه لربعه من مصحف عبد هللا الزهدى محفوظه بدار الكتب المصريه بالقاهره
"دراسه اثاريه فنيه " " تنشر الول مره "
أ.د محمد حمزه إسماعيل الحداد & د .أمانى محمد طلعت خلف & أ.منه هللا خالد سميح عبد السالم
ملخص البحث
إن الكثير من كبار الخطاطين المتميزين بكتابه الثلث و خاصا ً الجلى منه  ،كانوا مقلين فى كتابه
المصاحف الشريفه و يرجع ذلك لالختالف الكبير فى اسلوب الكتابه بين خط النسخ المستخدم فى كتابه
المصاحف و خط الثلث و من بين هوالء الخطاطين " عبد هللا الزهدى " و الذى كتب نسخه واحده من القرآن
الكريم و تعتبر هذه النسخه ذات قيمه فنيه ثمينه  ،و يعرض هذا البحث احدى ربعات المصحف الشريف(
الربعه الثالثون من المصحف ) " المحفوظه بدار الكتب المصريه بالقاهره " و التى تحتوى على توقيع
الخطاط  ،و قد سلط الضوء على خمسه لوحات من المصحف ودراستهم دراسه وصفيه تحليليه ،كما عرضت
فى هذه الدراسه بشكل مختصر سسره ذاتيه لكاتب الحرمين الشريفين عبد هللا الزهدى من حيث نشأته و تعليمه
و اساتذته و تالميذه و نشر موقع مدفنه ملحق بتوثيق لمسار الزياره و صوره المدفن " تنشر الول مره "
Abstract
Many of the great calligraphers who excelled in his thuluth book, especially al-Jala’i, were
inscribed in his book the Noble Qur’an, and this is due to the great difference in the style
of writing between the naskh script used in his book the Qur’an and the thulu script, and
among these calligraphers “Abdullah al-Zuhdi” who wrote One copy of the Holy Qur'an.
This copy is considered to be of valuable artistic value. This research presents one of the
)four quarters of the Holy Qur’an. The Noble Qur’an (the Thirty Quarter of the Qur’an
“preserved in the Egyptian Library in Cairo,” which contains the calligrapher’s signature.
It sheds light on five paintings from the Qur’an and studied them in a descriptive and
analytical study. In this study, a brief biography of the writer of the Two Holy Mosques
Abdullah was presented. Al-Zuhdi in terms of his upbringing, his education, his teachers
and his students, and the publication of his burial site documenting the itinerary of the visit
and a picture of the burial “published for the first time

الكلمات الداله (زهدى  ،ربعه شريفه  ،خط النسخ)
 -1المقدمه
ان هللا سبحانه و تعالى قد اعز اللغه العربيه حين انزل القرآن عربيا ً مما اعطى لها قدسيه عن غيرها
من لغات العالم المتعارف عليها  ،فأصبح الحفاظ على هذا الخط مسئوليه يحملها المسلمين على اعتاقهم للحفاظ
على القرآن الكريم مكتوب صحيح بدون تحوير او تغير  ،فأصبح فن الخط ينافس جميع الفنون المتعارف
عليها بعد تحريم االسالم للتصوير بل و اصبح المنحنى يتصاعد حتى وصل الى قمه االبداع فقام الخطاطين
بابتكار و تجويد الخطوط  ،و قد اهتم رعاه الفن من الخلفاء و السالطين و الملوك بتوفير بيئه فنيه مناسبه
لهوالء الخطاطين و نتيجه لذلك ظهر عدد كبير من الخطاطين المبدعين ساهموا فى تطوير فن الخط و كان
من ابرز هوالء الخطاطين فى القرن 01هـ  01 -م هو الخطاط عبد هللا الزهدى ( ت  0911هـ  0781 -م )
سأتناول فى هذا البحث دراسه الحدى اعمال الزهدى الفنيه  ،وهى الربعه الوحيده الموجوده للزهدى
بدار الكتب المصريه فسأتناول بايجاز ترجمه للخطاط عبد هللا الزهدى تشمل مولده و ترحاله و تعليمه و
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اساتذته و تالميذه و اهم اعماله  ،ثم عمل دراسه وصفيه مفصله للربعه الشريفه من حيث الشكل و نوع الخط
المستخدم و نوع المداد والزخارف  ،ودراسه تحليليه لمضمون لوحات الربعه .

 -2ترجمه للخطاط عبد هللا زهدى
 1 .2نسبه و البيئه التى نشأ بها
فهو عبد هللا زهدى افندى ابن عبد القادر افندى النابلسى التميمى البقمى (حسن  9101 ،م،ص911
؛ البياضى ، ) 18 ،نشأ الزهدى فى اسره ميسوره الحال من عائله التميمى  ،حيث ينتسب الى الصحابى
الجليل " تميم بن اوس الدارى ت 01 .هـ  110 -م " و كان بفخر بهذا النسب كثيرا ً لذلك استخدمه فى
العديد من توقيعات ه على اعماله كما جاء فى المسجد النبوى و سبيل ام عباس ( البياضى  ،ص . ) 18
لم يحدد تاريخ لمولده و لكن االرجح انه ولد قبل سنه 0950هـ  0711-م و ذلك لهجرته فى تلك
السنه طفال مع عائلته من نابلس الى دمشق بالشام و من بالد الشام الى ُكوتاهية  .و الدليل على ذلك
الوثيقه الصادره من قائد الجيش العثمانى خسرو باشا و المؤرخه فى سنه  0950هـ  0715 -م عن
تقديم المعونه الماليه الى اسره الشيخ عبد القادر افندى النابلسى و توفير المساعدات و التسهيالت
الالزمه لهم ( البياضى ،ص، ) 11و فى العام نفسه ذهب الى استانبول  ( .عبد المجيد  0111 ،م ،ص
 1؛ بيومى  0110 ،م  ،ص ) 0191

 2 .2أساتذته و مصادر تعليمه
اكمل عبد هللا الزهدى تعليمه بعد هجرته مع عائلته الى كوتاهيه و استانبول ،فقد شجعه والده الشيخ
عبد القادر افندى كثيرا ً على تعلم الخط العربى خاصا ً وانه كان يجيد الرسم مما ساعده كثيراً فى االبداع
فى الخطوط العربيه و تجويدها ( حسن  9101 ،م ،ص  911؛ البياضى ،ص  11؛ مدونه حسام على
)  .و قد تلقى علم الخطوط على يد جهابذه من الخطاطين فى ذلك الوقت امثال مصطفى راقم ( زين
الدين  0117 ،م  ،ص  051؛ محسن  0110 ،م  ،ص  ، ) 051حافظ راشد افندى ايوب ،مصطفى
افندى عزت و الذى نال منه االجازه فى الخط  ( .المكى  0111 ،م  ،ص  100؛ االنصارى 9110 ،
م  ،ص  ، 051محسن  0110 ،م  ،ص )051
حصل عبد هللا الزهدى على اول عمل رسمى له بعد اجازاته فى الخط  ،فزاول مهنة التدريس فى
مدرسه تعليم الخط (المشقخانه) بجامع نور عثمانيه باالستانه و كان معلما ً للخط و الرسم آنذاك ثم
مدرسا ً فى مدرسه المهندسخانه البريه الملكيه ( بيدابيش  9101 ،م  ،ص  901؛ المكى  0111 ،م ،
ص  100؛ عبد الرحمن  ، 9190 ،ص  ، ) 101لكن اهم هذه الوظائف هى توليه مهمه كتابه خطوط
المسجد النبوى بتكليف من السلطان عبد المجيد االول سنه  0980هـ  0757 -م ( البياضى  ،ص ) 01
 ،و بعد انتهاءه من هذا العمل الجليل لقب بكاتب الحرمين الشريفين ثم توجه الى مصر  0971هـ -
 0711م و لقبه الخديوى اسماعيل بخطاط مصر االول و اوكل اليه كتابه العديد من المنشأت  (.بيومى
 0110 ،م  ،ص  0190؛ المكى  0111 ،م  ،ص  100؛ البياضى  ،ص .)00

 3 .2تالميذه
استوقفتنا مدرسه زهدى الفنيه و عبقريته فى فن الخط و الرسم ،فبعد استقراره بمصر فى عهد
الخديوى اسماعيل بدء العمل بالتدريس لفن الخط فشهدت مصر من خالله نهضه فنيه غير مسبوقه فى
هذا المجال و تخر ج على يده نخبه من نوابغ الخطاطين و كان من تالميذه الذين تركو بصمات فى
مجال الخط حسن سرى افندى ( البياضى ،ص  ، ) 09الحاج احمد افندى ( شريفى  0117م  ،ص
071؛ البياضى  ،ص  ، ) 09حافظ وحدتى ( محمد  9105 ،م  ،ص  ، ) 051مصطفى الحريرى (
حلمى  0110 ،م  ،ص  019؛ حسن  9101 ،م  ،ص ) 951
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 4 .2اعمال الخطاط ونتاجه الفنى
أسس الزهدى مدرسه خطيه و هى "مدرسه بناء الكتابه " فتميزت كتاباته بوجود مسافات بين
الكلمات و الحروف بطريقه محسوبه  ،كما كانت كتاباته فخمه شامخه تصعب قرائتها احيانا ً فكانت
كتاباته متوازنه بشكل جمالى تشد النظر اليها و تستريح العين لرؤيتها  ،و هذه المدرسه سبق و سار
عليها السلف الصالح فى حال التركيب فقط بينما استخدمها الزهدى فى الكتابات المرسله و المركبه (.
عفيفى  0111 ،م  ،ص ص أ -ب )
تتمثل قوه خطه و سعه علمه فى هذا المجال فى كتابات على االثار الثابته من جدران و احجار فى
العمائر و يظهر ذلك فى كتابات المسجد النبوى  ،ميزاب الكعبه المشرفه  ،سبيل ام عباس  ،سبيل الشيخ
صالح ابى حديد و لوح تأسيس مدرسه خليل اغا و كتابات على االثار المنقوله من نسيج و يظهر فى
كتابات كسوه الكعبه المشرفه و عدد ال محدود من اللوحات الخطيه و مصحف شريف و لوحات لسور
القرآن الكريم و كتيبات ادعيه شريفه ،كما كانت له ملكه خاصه فى تقليد الخطوط و يظهر ذلك فى عده
لوحات قلدها الزهدى عن الخطاط عثمان المعروف بحافظ القرآن .

 5 .2وفاه الخطاط ( توثيق لمكان دفن الخطاط ينشر الول مره )
توفى الخطاط عبد هللا الزهدى فى مصر فى سنه  0911هـ  0781 /م  ،و دفن بمقابر االمام الشافعى
خلف قبه االمام وكيع و يطلق على القبر االن "مدفن حسين الليثى " و ان حضره المحترم اشترى المدفن
جميعه من ورثه المرحوم زهدى ،قد كتب احد الشعراء رثاء له و ذكر تاريخ وفاته بطريقه حساب الجمل :
مات رب الخط و االقالم قد
و انثنت من حسره قاماتها
و لذا قد قلت فى تأريخه

نكست اعالمها حزنا ً عليه
بعد ان كانت تباهى فى يديه
مات زهدى رحمة هللا عليه
005 11 107 91 000

0911
(المكى  0111 ،م  ،ص  100؛ حسن  9101 ،م  ،ص  909؛ احمد  0118 ،م ،
ص  – 71ص ) 915
لقد قمت بزياره المدفن اال ان الحوش حاليا فى حاله مزريه تماما حيث تهدمت التركيبات و ربما تم سرقه
شاهد القبر ،و يقع مدفن المرحوم الحاج حسين محمد الليثى و أوالدة بشارع سيدات البكرية و رقم القطعه 08
 19 /و للوصول الى المدفن من امام مسجد األمام الشافعى التحرك بشارع القادرية حتى التقاطع مع شارع
األمام الليثى مسافه  81متر ،ثم التحرك يسارا بشارع األمام الليثى حتى التقاطع مع شارع السيدات البكرية
مسافه  15متر ،ثم التحرك داخل شارع سيدات البكرية مسافة  081متر  ،ملحق بالكتالوج خريطه توضيحيه
لمسار الحركه من مسجد االمام الشافعى و خريطه توضيحيه لمجموعه المدافن بجوار قبر الزهدى و لوحه
لمنظر المدفن من الخارج  ( .لوحه ) 7 ، 8 ، 1

 -3المصحف الشريف الذى خطه الزهدى
كان النتشار خط الثلث و خاصا الجلى منه فى العصر العثمانى اثر كبير على كتابه المصاحف  ،حيث اثر خط
الثلث على كبار الخطاطين فى كتابه المصاحف بخط النسخ حيث يحتاج الى خبره معرفيه معينه الختالف
اسلوب كتابته عن الجلى و لذلك نجد ان الخطاطين المعتادين على كتابه خط الثلث قاموا بكتابه اعداد قليله من
المصاحف ( حنش  9109 ،م  ،ص  ) 911امثال الزهدى  ،فقد قام الخطاط عبد هللا زهدى بكتابه نسخه
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واحده من المصحف الشريف و كانت لحسين باشا و ذلك بمقابل مادى قدره ثالثين الف قرش تركى و تعتبر
هذه النسخه ذات قيمه فنيه ثمينه  ،فقد كتب مصحفا ً كامالً بمجلد واحد و يوجد توقيعه بأخر المخطوط ( حسن ،
 9101م  ،ص . ) 909
و سنتناول فى هذا البحث الربعه الثالثون من المصحف الشريف و هى الربعه الوحيده الموجوده بدار الكتب
المصريه .

 -4الدراسه الوصفيه
 1 .4مكان الحفظ  :دار الكتب المصريه بكورنيش النيل بالقاهره
 2 .4رقم الحفظ  :محفوظه تحت رقم  15رصيد مصاحف عربى
 3 .4مقاس الصفحه بالمصحف 0105 * 9105 :
 4 .4نوع الخط المستخدم  :النسخ و الثلث
 5 .4نوع المداد المستخدم  :حبر أسود  ،أبيض فى عناوين السور
 6 .4مضمون الكتابه  :اسماء السور  ،االيات  ،صيغه توقيع الخطاط  ،تأريخ
 7 .4قراءه النص :
 1 .7 .4لوحه (: )1
 -0سوره النبأ مكيه و هى اربعون ايه .
 -9بسم هللا الرحمن الرحيم
ْ
سا َءلُونَ * َع ِن النَّبَإ ِ ال َع ِظ ِيم
َ -1ع َّم َيت َ َ
 -0الَّذِي ُه ْم ِفي ِه ُم ْخت َ ِلفُونَ * َكالَّ َس َي ْعلَ ُمونَ
ض
 -5ث ُ َّم َكالَّ َسيَ ْعلَ ُمونَ * أَلَ ْم نَجْ عَ ِل األ َ ْر َ
*و ْال ِجبَا َل أ َ ْوت َادًا * َو َخ َل ْقنَا ُك ْم
ِ -1م َهادًا َ
س َباتًا ...
 -8أ َ ْز َوا ًجا * َو َج َع ْلنَا ن َْو َم ُك ْم ُ
 2 .7 .4لوحه ( : ) 2
 -0سوره الفجر مكيه وهى ثالثون ايه .
 -9بسم هللا الرحمن الرحيم
*وال َّش ْفعِ َو ْال َوتْ ِر
َ -1و ْال َفجْ ِر * َو َليَا ٍل َع ْش ٍر َ
َ -0و َّ
س ٌم ِلذِي
الل ْي ِل إِذَا َيس ِْر * ه َْل فِي ذَلِكَ َق َ
ْف فَ َع َل َربُّكَ ِب َعا ٍد
ِ -5حجْ ٍر * أ َ َل ْم ت ََر َكي َ
ت ْال ِع َما ِد * َّالتِي َل ْم ي ُْخلَ ْق ِمثْلُ َها
 -1إِ َر َم ذَا ِ
ص ْخ َر بِ ْال َوا ِد
 -8فِي ْالبِال ِد * َوث َ ُمودَ َّالذِينَ َجابُوا ال َّ
َ -7وفِ ْر َع ْونَ ذِي األ َ ْوت َا ِد * الَّذِينَ َ
طغ َْوا
سادَ ..
ِ -1في ْال ِبال ِد * فَأ َ ْكث َ ُروا ِفي َها ْالفَ َ
 3 . 7 .4لوحه ( : ) 3
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 -0ث َّم لَتُسْأَلُ َّن يَ ْو َم ِئ ٍذ َع ِن النَّ ِع ِيم .
 -9سوره العصر مكيه و هى ثالث ايات .
 -1بسم هللا الرحمن الرحيم
سانَ لَ ِفي ُخس ٍْر * ِإالَّ
َ -0و ْال َع ْ
اإلن َ
ص ِر * ِإ َّن ِ
ق
صا ِل َحا ِ
 -5الَّذِينَ آ َمنُوا َو َع ِملُوا ال َّ
ت َوت ََوا َ
ص ْوا ِب ْال َح ِ
صب ِْر) و هى تسع ايات
ص ْوا بِال َّ
(وت ََوا َ
 -1سوره الهمزه َ
 -8بسم هللا الرحمن الرحيم
َ -7و ْي ٌل ِل ُك ِل ُه َمزَ ةٍ لُّ َمزَ ةٍ * َّالذِي َج َم َع
س ُ
ب أ َ َّن َمالَهُ أَ ْخلَدَهُ
َ -1ماال َو َعدَّدَهُ * يَحْ َ
 4 .7 .4لوحه ( : ) 4
 -0لَ ْم يَ ِل ْد َولَ ْم يُو َل ْد * َولَ ْم يَ ُكن لَّهُ ُكفُ ًوا أ َ َحدٌ
 -9سوره الفلق مكيه و هى خمس ايات
 -1بسم هللا الرحمن الرحيم
ق * ِمن ش َِر َما َخلَقَ
 -0قُ ْل أ َ ُ
عوذُ بِ َر ِ
ب ْالفَلَ ِ
ب َو ِمن ش َِر
ق ِإذَا َوقَ َ
َ -5و ِمن ش َِر غَا ِس ٍ
*و ِمن ش َِر َحا ِس ٍد
 -1ال َّنفَّاثَا ِ
ت فِي ْالعُ َق ِد َ
سدَ ) مكيه و هى ست ايات
 -8سوره الناس ( ِإذَا َح َ
 -7بسم هللا الرحمن الرحيم
اس
 -1قُ ْل أ َ ُ
اس * َم ِل ِك ال َّن ِ
ب النَّ ِ
عوذُ ِب َر ِ
 5 .7 .4لوحه ( ) 5
ب َعلَ ْي ِه ْم َو َال الضَّا ِلينَ .
َ -0غي ِْر ْال َم ْغ ُ
ضو ِ
 -9و تمت كلمه ربك صدقا ً و عدل ال مبدل لكلماته
 -1كتبه اضعف العباد * السيد
 -0عبد هللا الزهدى من سالله تميم
 -5الدارى * رضى عنه ربه البارى *
 -1غفر هللا ذنوبه * و ستر عيوبه *
 -8سنه . 0980

 8 .4الزخارف :
( لوحه ) 5 :0
 -0زخرفه االطارات عباره عن اطار مستطيل مذهب يحيط بالكتابات القرآنيه .
 -9حظيت الصفحه االولى للربعه باالهتمام البالغ فى الزخرفه حيث استخدام الزخرفه المتعدده االلوان و التى
تضم مجموعه كبيره من الزخارف منها التصميمات الهندسيه التى تتمثل باالطارات المستطيله التى تضم
اشكال الدوائر و الجدائل و الخطوط المتداخله  ،الزخارف النباتيه من اشكال االزهار و الوردات الصغيره  ،و
ايضا مجموعه الزخارف ذات التصميم الحر  (.لوحه )0
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 -1استخدم زخرفه اشكال النجمات و الوريدات الصغيره و الدوائر لفصل مجموعه االيات عن بعضها فى كل
سوره  ( .لوحه ) 5 :0
 -0الشرائط الزخرفيه المذهبه التى تمتد اسفل االسطر الكتابيه و تظهر منفصله بالصفحه االولى من الربعه (
( لوحه .) 5
لوحه  ) 0و متصله بشكل خطوط متعرجه بالصفحه االخيره
-5زخرفه عناوين السور حيث كتبت على ارضيه مذهبه و تحاط اسماء السور من الجانبين بالزخارف النباتيه
من فروع نباتيه و ازهار صغيره  ،و كان الزهدى احيانا يستكمل بعض الكلمات من السوره فى منتصف ذلك
الشريط و يستبدل الزخارف النباتيه باسم السوره و ذلك لضيق المساحه و فى هذه الحاله قام بتذهيب الجوانب
فقط دون تذهيب منطقه استكمال السوره  ( .لوحه ) 0 – 1

الدراسه التحليليه
-5
 1 .5من حيث الشكل
 1 .1 .5انواع الخطوط التى استخدمها الخطاط
خط النسخ
اطلق على خط النسخ عده اسماء منها البديع  ،المحقق ،المدور  ،المقور ،و قد اطلق العثمانين على هذا الخط
اسم خادم القرآن لكثره استخدامه فى نسخ المصاحف ( الجبورى  0110 ،م  ،ص  018؛ القحطانى  ،ص
 978؛ الجبورى 0111،م  ،ص ص  ، ) 09-8ومن مميزات هذا الخط انه ال يقبل التركيب مثل خط الثلث
فيكتب فى سطور منفرده و خروف متساويه فى الحجم و كلماته مفرده بجوار بعضها دون تداخل مما يجعلها
اسهل فى القراءه  ،كما ان خط النسخ يربط بين سهوله قراءه حروفه و الجمال فى التركيب ،و لذلك كثر
استخدامه فى نسخ المصاحف و كتابه المؤلفات و المخطوطات ( ابو طربوش  9119 ،م ،ص  111؛ فتونى
 ،ص ) 000

 2 .1 .5الخصائص الكتابيه للخطاط
 -0امتلك الزهدى مهاره كتابه الثلث الجلى و النسخ بنفس القوه و االتقان  ،فكما ابدع فى الثلث الجلى على
العمائر نجد ابداعه فى النسخ فى لوحاته و استخدامه للنسخ المقرمط ( الضيق ) فى المصحف الشريف و هى
من اهم الخصائص التى ترفع من شأن الزهدى.
 -9تميزت الكتابات النسخيه عند الزهدى بارتكاز حروفه على السطر و جمال التركيب و وضوح الحروف و
الكلمات مما جعل اعماله النسخيه سهله القراءه .
 -1استخدم الزهدى التنقيط المنفصل فى كتاباته بخط النسخ بعكس كتاباته بالثلث  ،فتظهر النقاط مفرقه و بشكل
واضح .
 -0استخدم الخطاط صور الحروف المختلفه فى خط النسخ  ،كما استخدم حرفى العين واختها و الميم باختالف
صورهم المفرغه و المغلقه  ،حيث ان حروف النسخ جميعها مفرغه من الداخل ماعدا الحروف السابقه تاتى
على الصورتين .

 2 .5من حيث المضمون
 مضمون الكتابات كما ذكرنا بالسابق فى النقطه (  ) 1 .0و نتوقف هنا عند توقيع الخطاط.055
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فمن خالل دراستى العمال الخطاط عبد هللا الزهدى نجد اختالف الصيغه الكتابيه بتوقيعاته على اعماله فلم
تقتصر فقط على اسمه و لكن ذكرفى بعض اللوحات نسبه  ،القابه  ،وظائفه و اساتذته .

 1 .2 .5دراسه السلوب توقيع الزهدى على المصحف مع مقارنتها باسلوب توقيعه على مختلف
اعماله :
جاء توقيعه على الربعه بصيغه  :كتبه اضعف العباد * السيد عبد هللا الزهدى من سالله تميم الدارى * رضىعنه ربه البارى * غفر هللا ذنوبه * و ستر عيوبه * سنه  ( . 0980فورد بالتوقيع اسمه  ،نسبه لعائله التميمى ،
الدعاء  ،تاريخ الكتابه )
كم ا تعددت صيغ التوقيع بسبيل ام عباس فشملت اسمه تاره  ،نسبه  ،وظيفته تاره اخرى كاالتى :كتبه زهدى ،كتبه عبد هللا الزهدى من سالله تميم الدارى  ،كتبه كاتب الحرم النبوى الشريف .
 جاءت صيغه التوقيع على جدار القبله بالمسجد النبوى لتشمل وظيفته و اسمه و نسبه كاالتى  :اللهم مشفع هذاالنبى الكريم لكاتب الحرم النبوى الشريف عبد هللا الزهدى من سالله تميم الدارى رضى عنه ربه البارى .
 كما اشتمل توقيعه احيانا على اسم استاذه للخط فجاء فى بعض اللوحات بصيغه  :كتبه الفقير السيد عبد هللاالزهدى من تالميذ االستاذ االكرم السيد الحاج مصطفى عزت .
-كما جاء بالتوقيع ذكر للمكان الذى خط به اللوحه بصيغه  :نقلهم السيد عبد هللا الزهدى فى محروسه مصر.

الخاتمه
 قامت الدراسه بنشر و دراسه ربعه من المصحف الشريف الذى خطه عبد هللا الزهدى و هى الربعه الثالثونو التى تبدأ بسوره النبأ و تنتهى بسوره الفاتحه و توقيع الخطاط .
 قامت الدراسه بنشر مكان قبر الخطاط عبد هللا الزهدى " الول مره " بمقابر االمام الشافعى ،و الذى يعرفحاليا ً بمدفن حسين محمد الليثى و اوالده الذى تفضل بشراء المدفن من ورثه عبد هللا الزهدى  ،و يقع المدفن
بشارع السيدات البكريه المتفرع من شارع االمام الليثى .
 كشفت الدراسه عن براعه الخطاط عبد هللا الزهدى بكتابه النسخ بنفس القوه و االتقان فى كتاباته بخط الثلثالجلى  ،فكما ابدع فى الثلث الجلى على العمائر نجد ابداعه فى النسخ فى لوحاته و استخدامه للنسخ المقرمط (
الضيق ) فى المصحف الشريف و هى من اهم الخصائص التى ترفع من شأن الزهدى .
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اللوحات

لوحه (  )0الصفحه االولى من ربعه بالمصحف الشريف الذى كتبه الزهدى تحتوى على سوره النبأ
محفوظه بدار الكتب المصريه بالقاهره .
(ينشر الول مره)
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لوحه (  ) 9صفحه من المصحف الشريف بقلم الزهدى تحتوى على سوره الفجر
(ينشر الول مره)
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لوحه (  )1صفحه من المصحف الشريف تحتوى على سوره العصر و الهمزه
(ينشر الول مره)
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لوحه (  ) 0صفحه من المصحف الشريف تحتوى على سوره الفلق و الناس
(ينشر الول مره)
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لوحه (  ) 5الصفحه االخيره من المصحف الشريف و التى تحتوى على توقيع الخطاط
(ينشر الول مره)
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لوحه (  ) 1مسار الحركه من مسجد االمام الشافعى الى مدفن المرحوم الحاج حسين الليثى
(ينشر الول مره)
A
مدفن المرحوم الحاج حسين محمد الليثى وأوالدة
مسجد األمام الشافعى

019
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رقم المدفن على
الخريطه

رقم القطعة

7

03/71

أنشأ هذا المدفن السيد أفندى حسين الباجورى فى رجب سنه 7031

3

03/71

مدفن األميرالى محمد عبد السالم عبد الحميد  /اللواء نبية محمد رشاد

2

23/71

مدفن المرحوم الحاج حسين محمد الليثى و أوالده ( قبر الخطاط عبد هللا الزهدى )

توصيف المدفن

4

مدفن عائلة الشناوى محمد كامل عبدهللا الشناوى  /فاطمة عبد الحليم الشناوى

5

مدفن الحاج نجيب جاد الرب  7141م  7074 /هـ

6

مدفن عائلة المستشار مصطفى نور الدين طاهر

1
1
1

03/54

مدفن محمد يوسف أفندى رقم  03/71سابقا  03/54حاليا إشراف األوقاف
مدفن عائلة المغفور له مصطفى محمد البعالش أمام مدفن المرحوم الحاج حسين محمد
الليثى
مدفن الشيخ محمد إبراهيم بركات 7117م  7013 /هـ

73

مدفن مصطفى محمد على و أخيه حسن محمد على  7166م

77

مدفن مصطفى شابك  7111م  7433 /هـ

لوحه (  ) 8شكل توضيحى للمدافن المجاوره لمدفن المرحوم الحاج حسين محمد الليثى
و اوالده ( قبر الخطاط عبد هللا الزهدى )
(ينشر الول مره)
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لوحه(  ) 7منظرعام لمدفن المرحوم حسين محمد الليثى و المدفون بداخله الخطاط عبد هللا الزهدى .
( ينشر الول مره )
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المخربشات العربية بجبانة العرائس القبطية بواحة الداخلة دراسة أثرية فنية
د  /محمود محمد صالح
المشرف علي منطقة اثار شرق الداخلة بالوادي الجديد
ملخص البحث
ارتبط تاريخ مصر القبطي بالتاريخ الديني للمسيحية في مصر مع أن تاريخ األقباط هو تاريخ حضاري
في المقام األول وليس تاريخ ديني وان كان الدين عنصر مهم من عناصر الثقافة وخاصة ثقافة
المصريين الذين وصفهم هيرودوت بالتدين ،ويظهر ذلك واضحا من خالل اآلثار التي خلفوها وخاصة
في الواحات.
ونظرا الضطهاد الرومان للمسيحيين ،لم تظهر لهم منشآت دينية طوال القرون األولى من انتشار
المسيحية ،فقد كانوا يمارسون عباداتهم في المقابر والسراديب ،وفى بعض المعابد الوثنية والكهوف،
كما كانوا أحيانا يتعبدون سرا في بيت من البيوت بعد عمل شرقية به ،وقد ظلوا على هذا الحال إلى أن
أعتنق اإلمبراطور الروماني قسطنطين المسيحية ثم اعترف بها الدين الرسمي الوحيد للبالد.
جبانة العرائس منطقة صحراوية تحيط بها التالل المرتفعة وتتضمن هذه الجبانة تسع أضرحة قبطية
مبنية بالطوب اللبن ،تأتي أهمية جبانة العرائس فيما تحمله من مخربشات عربية سجلت على جدرانها
المسافرون من القوافل التي تمر بالجبانة ،وجرت العادة ان تستريح هذه القوافل في داخل مقابر تلك
الجبانة ،واعتادوا اإلقامة أليام عديدة في حجراتها وكأنهم يعيشون داخل مدينة.
تهدف الدراسة إلى دراسة هذه المخربشات التي نقشت وطرق تنفيذها من حيث الشكل والمضمون.

الكلمات الدالة:
واحة – الواحات الداخلة – األقباط – مخربشات – جبانة – العرايس – مزارات – البجوات .

مقدمة
تحظى دراسة المخربشات الكتابية بأهمية كبيرة من نواح عديدة حيث تساعدنا في تحديد الفترة
التاريخية خاصة إذا ذُكر فيها تاريخ المخربشة ،نالحظ أن هذه المخربشات تتضمن الحقائق التاريخية
عن الحقب التاريخية المختلفة للحاكم والوزراء واألمراء ،وهذا ما يساعدنا في تحديد تلك الفترات
المتتالية.
تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تعكس لنا األهمية المكانية لجبانة العرايس وأسماء الزائرين الذين
استقروا بها وإظهار الدور التاريخي الهام لجبانة العرايس الذي لعبته في تلك الحقبة الزمنية.
ما هي الواحـــــــــــــــــــة؟
تطلق كلمة واحة ( )5في اللغة العربية على منخفض من االرض الصالحة للزراعة في منطقة
صحراوية وهى مشتقة من اللفظة المصرية القديمة  )2(Wh3Tالتي تعنى المرجل او الغالية واستخدم
اللفظ ليدل على شيء اجوف يحتفظ بالسوائل وذلك فيما يحتمل لتشابه شكل المرجل مع شكل الواحة
المنخفضة في الصحراء وبها عيون المياه (.)3
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وفـي اللغـة اليونانيـة عرفـت باسـم " "Oasis" "Οασιςوفى اللغة القبطيـة كانـت تنطــق "واهـــة" أو
" واه "  ،ويقصـــد بالبقـــع المسكونـــة الواحـــات( ،)4وفـــي موضـــع أخـــر يصـــا الواحـــات بأنهـــا مـــثل
جـزر فـي بحـر(( .)1خريطة . )1
الموقع الجغرافي العام للواحـــــــــــــــــــات:
قبل الحديث عن موقع الواحات( )6نود أن نشير إلى أن الصحارى المصرية ليست إال جزءا من الحزام
الصحراوي الكبير الذى يبدأ من ساحل المحيط األطلسي في شمال أفريقيا ويمتد الى البحر األحمر
وسيناء وشبه الجزيرة العربية والعراق ويستمر نحو الشرق حتى يصل الى اواسط آسيا وتقع جميع
واحات مصر فى الصحراء الغربية والتي تشغل أكثر من ثلثى مساحة مصر كلها وهى من اشد
مناطق العالم جفافا وفى جنوبى هذه الصحراء هضبة مرتفعة من الحجر الرملى النوبى تمتد من جبال
العوينات (ارتفاعها يزيد عن 5011مترا ) ثم تهبط تدريجيا حتى تصل الى المنخفض التى توجد به
الواحات الخارجة و الداخلة وفى شمال هذا المنخفض نجد هضبة من الحجر الجيري ترتقى نحو 111
مترا عن سطح البحر وتمتد الى منخفض الفرافرة والبحرية ثم يستمر سطح الهضبة في االنحدار وهو
متجه شماال إلى أن ينتهى بمنخفض كبير تصل بعض اجزائه في بعض انخفاضها الى ما تحت سطح
()5
البحر مثل منخفض واحة سيوة( )7ومنخفض القطارة
الطرق والدروب بين الواحـــــــــــــــــــات:
ربطت الطرق الصحراوية بـين الواحـات بعضـها بـبعض فقـد اتصـلت واحـة الخارجـة بالواحـة الداخلـة
بطريقين رئيسيين ويربطهما بوادي النيل وهما:
( )1طريق الغباري:
يصل بين واحة الداخلة وبين مدينة الخارجة ،ويبلغ طوله  511كم الي تنيدة ،وهو صالح لسير
(. )0
السيارات
( )2درب الطويل:
يخرج من أسيوط متجها ً نحو الواحات الداخلة على مسيرة 61كم من بالط يتفرع منه فرع يتجه الي
بالط حيث يلتقي "درب الغباري" واالخر يتجه نحو القصر ممتدا ً الي الفرافرة وهو صالح لسير
()9
السيارات فيما بين اسيوط وبالط.
يلتقي درب الطويل بعد تفرعه نحو القصر من نقطة التفرع "بدرب الخشي" الذي يمضي معه الي
القصر (. )51
( )3درب الخشي:
يصل أسيوط رأسا ً بالقصر في واحة الداخلة وهو صالح لسير السيارات ثم يمضي الي الفرافرة
( )4درب الطرفاوي:
يبدأ من موط متجها ً نحو الجنوب حيث يلتقي بدرب األربعين عند (واح الشب) وطوله  311كم.

()55

غير أن أهم الطرق جميعا ( درب األربعين ) الذى اتبعه حرخوف في رحلته الثالثة الى بالد أيام ويبـدأ
من مدينة أسيوط ثم يخترق الصحراء مارا بالواحات الى دارفـور بالسـودان وقـد ارتبطـت هـذه الطـرق
بوقوع العديد من بلدان الواحات عليها من ذلك وقوع بلدة بـالط بالواحـات الداخلـة علـي درب األربعـين
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ودرب الطويــل ووقــوع بلــدة القصــر علــى درب الغبــارى ،وقــد أســهم ذلــك بــدور واضــح فــي التفاعــل
الحضاري بين هذه البلدان وما يمر بهذه الطرق من قوافل تجارية فكـان لـذلك تـأثيره الواضـح فـي شـتى
مناحي الحياة ،وخاصة فـي عمـارة هـذه البلـدان ،ولقـد كـان اختيـار مواقـع المـدن مرتبطـا غالبـا باألقـاليم
وبالطرق التجارية المهمة التي تمكنها من توفير احتياجاتها ،وتصدير انتاجها (. )52

الموقع
()53

محافظة الوادي الجديد وهي المحافظة التي تضم ثالث واحات من بين الواحات
تتبع واحة الداخلة
الخمس ( )54التي تضمها أرض مصر وهذه الواحات الثالث هي :الخارجة والداخلة والخارجة ،أما
الواحتين األخرتين هما البحرية تتبع محافظة الجيزة وسيوة وتتبع محافظة مطروح وكالهما تقع في
الصحراء الغربية (.)51
تقـع الداخلـة إلـى الشمـال الغربـي مـن الخارجـة ،و كانـت تسمـى في العصـر الفرعونـي كنمـوت
( ،) kenmuوفـي العصـر الرومانـي عرفـت باسـم ( ،)Mwthisوحتـى عـام  317م كانـت واحـة
الداخلـة جـزءا ً مـن إقليـم هيبـس ،ولكنهـا تحولـت إلـى إقليـم يعـرف باسـم إقليـم مـوط بعـد ذلـك
التاريـخ(()56خريطة. )2
يقع منخفض الواحات الداخلة 57بين دائرتي عرض  °26-21شماالً ،وخطي طول  °3-20شرقاً ،ويقع
إلي الغرب من نهر النيل بحوالي  311كم  ،وتقدر مساحته بنصا مساحة منخفض الخارجة (. )50
واحة الداخلة تبعد عن الخارجة  591كم  ،59كانت تسمي قديما موت (الثالوث آمون وموت وخنسو)،
حرفت اآلن لتكون موط وهي العاصمة (. )21
ويمتد بشكل عرضي بعكس منخفض الخارجة الممتد بشكل طولي ويحده من الشمال جرف منخفض
الخارجة ،ومن الشرق والغرب تغطيه الرمال السافية ،أما من الجنوب فالمنخفض مفتوح على
الصحراء بدون حافة مثل منخفض الخارجة ،ويتميز المنخفض بانخفاض منسوب جزئه الشرقي من
تنيدة  ،وقاع المنخفض يخلو من التالل المنعزلة ،وأهم ما يميز انتشار التراكمات الرملية التي تمتد في
شكل كثبان رملية طولية تأخذ محاورها االتجاه الشمال الشرقي – الجنوبي الغربي باتساع حوالي 51
(. )25
كم وطول حوالي  511كم

المساحة
تشغل الواحات المصرية ( )22عموما مساحة كبيرة من مساحة مصر تصل إلى ./.42من مساحة
()23
مصر .والواحات الداخلة جزء أو واحة من هذه الواحات تشغل مساحة كبيرة في الصحراء الغربية
ورد في نصوص معبد إدفو ذكرا ً لسبع واحات مصرية هي -:الداخلة ,الخارجة ,الفرافرة  ,سيوه ،
البحرية ,وادي النطرون ,وربما المنطقة الواقعة بين الفرافرة والبحرية والتي تسمى الحيز.
ولعل أقدم ذكر للواحات يعود لعهد األسرة السادسة حينما ذكر حرخوف( )24حاكم أسوان في عهد الملك
ببي الثاني أنه قد سلك طريق الواحات ،واستمرت اإلشارة في النصوص إلى الواحات 21حتى عصر
االنتقال األول وعهد الملك منتوحتب الثاني(.)26
ينقسم سكان الواحات عنصريا الي قسمين رئيسين:
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التحنو  Thnoويسكنون سيوة والبحرية ،التمحو  Tmhwويستوطنون الفرافرة والخارجة والداخلة
حتى حدود السودان والغالبية العظمى من سكان الواحات الثالث السابقة من العنصر الحامي بيض
البشرة يختلفون من العنصر العربي البدوي ( )27إال انه في العصر الحجري الحديث هجر السكان هذه
الواحات ،نتيجة طمر ينابيع المياه الطبيعية بالرمال وزحا الكثبان الرملية عليها ،واستمر هذا الحال
إلي عصر ما قبل األسرات (. )20

ظهور المسيحية في مصر
حكم البطالمة( )29مصر من اإلسكندرية منذ بطليموس األول حتى كيلوباترا السابعة دون
أحداث أي قالقل في مصر حافظوا على العادات والتقاليد والثقافات المصرية ولم يفرضوا ديانة أو لغة
على المصريين حتى سنة  31قبل الميالد إلى أن أتى الرومان( (31إلى مصر وقضوا على الدولة
البطلمية واحتلوا مصر وحولوها من مملكة مستقلة إلى والية رومانية يحكمها نائب عن اإلمبراطور
الروماني مهمته جمع اكبر قدر من الضرائب ونقل الغالل إلى روما لملء خزائن اإلمبراطورية
الرومانية بالمال والغالل باإلضافة إلى تطبيق القوانين والشريعة الرومانية على المصريين ،واستمر
حكم الرومان لمصر 67عام انتهى بدخول اإلسالم مصر على يد عمرو بن العاص(. )35
دخلت المسيحية مصر خالل حكم الرومان في النصا األول من القرن األول الميالدي على يد
القديس مرقص( )32ويكاد يجمع الباحثون والمؤرخون على انه أول من بشر بالدين المسيحي فهو يعد
33
ضمن السبعين رسوال الذين تفرقوا في أنحاء البالد للدعوة للدين الجديد
أما بالنسبة للمكان الذي نفذت منه المسيحية إلى مصر فالبعض يشير إلى انه مدينة اإلسكندرية
حيث هيأت لها الظروف الجغرافية أن تكون من أكبر الموانئ في شرق البحر األبيض المتوسط خالل
القرن األول الميالدي فكان يفد إليها الناس من أسيا الصغرى وسوريا وغيرها ...والبعض يرى أن شبه
جزيرة سيناء كانت هي األخرى من المناطق التي دخلت منها المسيحية إلى مصر (. )34
ونجد انه قبل دخول المسيحية مصر كان المصريون في عصر البطالمة وكذلك الرومان الذين
حكموا مصر من مدينة اإلسكندرية كانوا قد التفوا حول معابدهم وكهنتهم في الصعيد والدلتا وبقيت
اإلسكندرية في معزل عن باقي مدن مصر وحافظت مصر على هويتها وقوميتها المصرية ولكن كان
دخول المسيحية مصر له اثر سلبي على الثقافة المصرية القديمة وكذلك اللغة المصرية القديمة لكن
اللغة القبطية استخدمت حروف يونانية مما جعلها تصعب في قراءتها على المصريين وبدخول
31
المسيحية هدمت المعابد الفرعونية والبطلمية وحولت إلى كنائس وصوامع .
ووصل العذاب واالنتقام من أقباط مصر الذين اعتنقوا المسيحية ذروته في عهد اإلمبراطور
دقلديانوس(311 -204( )36م) الذي قام بمجزرة ضد مسيحي مصر في عام 204م( ،)37وبسبب هذا
االضطهاد والعذاب الذي تعرض له األقباط في مصر ،وبسبب فساد المجتمع الروماني أضطر البعض
أن يرحل إلى صحراء مصر بعيدا ً عن ظلم الرمان ،لينجوا بأنفسهم وأرواحهم لممارسة شعائرهم
الدينية ،فكانت مصر أول بالد العالم إلى شهدت مولد الرهبانية والديرية (.)30
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األقباط في الواحات الداخلة
ارتبط تاريخ مصر القبطي 39بالتاريخ الديني للمسيحية في مصر مع أن تاريخ األقباط هو
تاريخ حضاري في المقام األول وليس تاريخ ديني وان كان الدين عنصر مهم من عناصر الثقافة
وخاصة ثقافة المصريين الذين وصفهم هيرودوت بالتدين ،ويظهر ذلك واضحا من خالل اآلثار التي
خلفوها وخاصة في الواحات 41خريطة ()3
حيث أتوا إلى الواحات هروبا ً من االضطهاد الروماني لهم وأمالً في إحياء ديانتهم التي أراد
الرومان القضاء عليها وكان هذا سببا كافيا إلقامة حضارة متكاملة وتعمير الصحاري بعمائرهم من
كنائس وأديرة ومنازل قبطية .

الواحات الداخلة قبل استقبال األقباط
وفي الفترة القبطية أطلق عليها أسم (  ،) wahiأي العامرة  ،وعندما دخلها العرب سنة  615م لم
يغيروا التسمية وعرفت باسم الواحات .
وكان لطبيعة وجغرافية المنطقة حيث الصحراء الممتدة والجبال المحيطة بالوادي أثر كبير في
انتشار الرهبنة والكنائس واألديرة حيث جذبت هذه الطبيعة محبي النسك.
كانت الواحات الداخلة قديما تسمى موت أي (الثالوث أمون وموت خنسو) وحرفت اآلن لتكون
موط وهي العاصمة (. )45

اختيار األقباط للواحات للنزوح إليها
من المالحظ أن بعض اآلباء والرهبان قد لجئوا إلى الواحات لعدة أسباب نذكر منها:
 الرغبة في التقشا والتبتل والهدوء والتأمل ومحاربة النفس البشرية والزهد في الحياة لتحقيق
الرهبنة معتمدين في ذلك على مبادئ الطاعة والفقر االختياري والعفة والطهارة ،ولتحقيق
هذا البد من العزلة والفرار إلى الصحراء (. )42
 فقد أثرت بيئة الصحراء في جذب األقباط إلى الواحات حيث المساحات الواسعة والرمال التي
ساهمت في عمارة األديرة فقد أحاطوا األديرة بأسوار لحمايتها من الكثبان الرملية فكان هذا
جانب دفاعي لحماية األديرة ،وكذلك يحدد الملكية القضائية ،ويشعر من بداخله بالتضامن،
وهو فاصل بين مجتمع الرهبنة وغيره من المجتمع الخارجي (.)43
 كذلك وفرة الموارد الالزمة في عملية البناء حيث استخدموا الطوب اللبن والحجارة في
عمائرهم وهى عناصر محلية .
 وفرة المياه خاصة مياه اآلبار والعيون لالستفادة منها كمياه للشرب واستغاللها فى عملية
الزراعة .
 وكذلك بعد الواحات عن مراكز االضطهاد في مصر.
 وجود حضارات سابقة في الواحات جعلتهم يطمئنون للمنطقة ولم تكن مجازفة منهم أن ينزحوا
إلى منطقة مجهولة بل كانت منطقة ذات حضارة سابقة.
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 استغالل المناطق المرتفعة في بناء عمائرهم لالستفادة من اعتدال الحرارة وكذلك تأسيس
عمائرهم على الجبال حيث التربة الصخرية التي تفيد في قوة األثاثات لألبنية المشيدة عليها .
الحضارة القبطية في الواحات الداخلة .
الباحث في حضارة الواحات الداخلة القديمة يجد أنها في غالبيتها حضارة قبطية حيث من
المالحظ كثرة المواقع األثرية ذات الطابع القبطي المتناثرة في كل مكان حيث يظن الباحث ألول وهلة
أن حضارة الواحات الداخلة هي حضارة قبطية ،وهذه الحضارة أخذت في االزدهار تدريجيا من ال
شيء إلى الظهور والوضوح شيئا فشيئا إلى أن أثبتت وجودها ،فنجد انه عند مجيء األقباط إلى
الواحات الداخلة جاءوا فارين من االضطهاد الروماني فجاءت عمائرهم بسيطة وكذلك بعيدة في
الصحراء وذلك لتحقيق اكبر قدر من األمان حيث التحصن بمثل هذه المناطق والعيش في تلك المناطق
لم يكن أمرا صعبا فقد كانت هناك حضارات سابقة قامت في تلك المناطق حيث توافر كل مقومات
الحياة أهمها عنصر المياه حيث اآلبار والعيون والتي أتى األقباط وبجوا هذه اآلبار والعيون القديمة
وأقاموا حياه كاملة من بناء المدن القبطية من منازل ودور عبادة من كنائس وأديرة ومصانع كما هو
الحال في كل من اسمنت الخراب وعين السبيل وعين الجديدة وهذه المناطق في انتظار المزيد من
أعمال الحفائر لتكشا لنا المزيد من أسرار الحضارة القبطية في الواحات الداخلة ،كما انشأ األقباط
أديرة مستقلة خاصة بالرهبان )44(.
فبوجود الكنائس واألديرة تحقق الجانب الديني أما الجانب االقتصادي فيظهر واضحا ً في
ازدهار الزراعة وخاصة زراعة الغالل حيث كان يطلق على الواحات سلة غالل روما ،وكذلك
الصناعة حيث ازدهرت صناعة السالل والتي كانت تعتمد في صناعتها على زراعة النخيل وهى
عبارة عن سلة ذات غطاء تستخدم في حفظ الطعام وكذلك ازدهار صناعة الحصر باستخدام نبات
السمار الذي كان ومازال ينمو على مجارى المياه بكثرة ،وكذلك ازدهار صناعة الفخار ..أما من
الناحية التجارية فقد كان هناك تبادل تجارى يتم بين الواحات وغيرها من باقي أقاليم فقد كان هناك
طريق درب األربعين والذي كانت تمر به القوافل التجارية التي تأتى محملة بالبضائع وتخرج محملة
كذلك لتسويق البضائع المحلية وبذلك تتحقق المنفعة وتنتعش الحياة ليحقق ازدهار كال من الزراعة
والصناعة والتجارة حضارة األقباط في الواحات الداخلة .
جبانة العرائس بواحة الداخلة
الموقع
جبانة العرائس تقع في الجنوب الشرقي من مدينة موط مركز الداخلة وتبعد عنها حوالي  21كم وهي
منطقة صحراوية تحيط بها التالل المرتفعة (. )41
سبب التسمية
سميت بهذا االسم حسبما توارثت االقوال أن أهالي المنطقة كانوا يقومون بقضاء أسبوع بعد الزواج في
هذه المنطقة العتقادهم أن تلك العادة تجلب عليهم البركة والخير ،وأغلب الظن أن اسم المنطقة يرجع
الي وجود التماثيل القديمة التي كانت موجودة بالمقابر الرومانية في الصخر والموجودة بالمنطقة.
تاريخ المنطقة
يرجع تاريخها الي العصر الروماني والفترة القبطية.
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التخطيط العام لجبانة العرائس
تتضمن الجبانة تسع اضرحة قبطية ،سبعة منها بحالة جيدة وأثنان مهدمان وجميع االضرحة مغطاة إما
بقبة او بقبو برميلي ومبنية من الطوب اللبن(( .)46لوحة . )1
ومن أمثلة هذه الجبانة:
النمط األول :نمط المقبرة التي تتكون من حجرتين تفتح كل منهما على األخرى ويمثل هذا النمط
المزارين رقم ()7 ،5
المزار األول:
يقع هذا المزار في أقصى الجهة الشرقية من جبانة العرائس وهو عبارة عن مبنى مستطيل
مشيد من الطوب اللبن يمتد من الشمال الي الجنوب ،المزار عبارة عن مساحة مستطيلة مقسمة الي
حجرتين وهي تلي المدخل تمتد من الشرق إلى الغرب مغطاة بقبو برميلي ،أيضا تقع علي نفس محور
باب الدخول إليها وتؤدي مباشرة إلى الحجرة الجنوبية وهي عبارة عن مساحة مربعة مغطاة بقبة
نصا دائرية محمولة علي مثلثات كروية )47(.لوحة ()2
المزار رقم (:)7
يقع هذا المدفن بالجهة الغربية من الجبانة وهو عبارة عن بناء مربع ،عبارة عن مساحة مربعة
قسمت إلى حجرتين مستطيلتين تمتدان من الشرق إلى الغرب تفتح كل منهما علي األخر بواسطة فتحة
باب تتوسط الجدار الفاصل بينهما ويغطي الحجرة قبو برميلي .لوحة ()3
المزار رقم (:)5
يقع هذا المزار بوسط الجبانة وهو عبارة عن مبنى مستطيل يمتد من الشرق الي الغرب فهو أقرب الي
المربع ،يتم الدخول إلى هذا المزار وهو مغطى بقبة محمولة علي مثلثات كروية .لوحه (.)4
النمط الثالث:
عبارة عن حجرة مستطيلة مغطاة بقبو برميلي ،ومن أمثلة هذا النمط بجبانة العرائس المزار رقم ()4
المزار رقم (:)4
يقع هذا المزار بجوار المزار رقم  1إلى الشرق منه يفصل بينهما مسافة ،وهو عبارة عن
مبنى مستطيل يمتد من الشمال إلى الجنوب المزار مشيد فوق أرضية صخرية من الحجر الرملي،
(.)40
ويوجد بالجدران الداخلية لمزارات جبانة العرائس العديد من المخربشات المكتوبة باللغة العربية
ينفرد هذا المزار بالمخربشات (موضوع الدراسة) عن دونه من المزارات لوحة ()5

الفرق بين النقوش والمخربشات
النقوش :هي كتابات قديمة تقدم لعلماء اآلثار والتاريخ دليالً موثقا ً يم ّكنهم من فهم المعتقدات
واألفكار التي توصلت إليها أقوام عاشت قبل آالف السنين ،كما أنه بتوافر النقوش( )49أصبح باإلمكان
تحديد التاريخ الدقيق للزمن الذي ترك فيه القدماء كتاباتهم على األبنية أو على األلواح والرقم والقطع
مدونة)11(.
التي تحمل نصوص الرسائل أو قوائم أسماء الملوك وسوى ذلك من موضوعات ًّ
يمكن تقسيم أنواع النقوش بحسب المواد التي ُحفرت عليها ،وهذه المواد هي الطين والحجر
والمعدن .وكان الطين ينقش ويترك ليجا أو يشوى بالنار ويتحول إلى فخار وقد يكون هذا الطين
بشكل ألواح أو آجر أو أوعية وأوان فخارية متنوعة .أما الحجر فإما أن يكون بشكل ألواح مستعملة في
البناء أو مسالت أو تماثيل أو توابيت أو أحجار بتكويناتها الطبيعية .وكانت المعادن المستعملة في
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تدوين النقوش تشمل البرونز والحديد والذهب والفضة .أما األشكال التي ظهرت بها تلك المعادن فقد
شملت األدوات واألسلحة واألثاث والتماثيل واأللواح والحلي والنقود( ، )15ومن أمثلة النقوش نقش
بجبل الطير بواحة الخارجة (لوحة . )6
المخربشات  Graphittisهي نقش قليل الغور (قليل العمق) علي الحجر او علي ما يماثله
ويتم نقشه (خربشته) بحجر صلب علي حجر رخو ،ولذا نجده قليل الوضوح ،ويقل وضوحه مع مرور
الزمن ولكن مع تطور الصناعة تم استبدال الحجر الصلب بأداة معدنية مثل اإلزميل  ،فصارت
المخربشة أكثر وضوحا ً وأفضل تحديداً.
غالبية المخربشات غائرة ،وقد سجلت في أغلب األحوال بواسطة أحد المسافرين أو العابرين
للطريق او المقمين من البدو في الصحراء في موقع مطروق ،وجلس المسافر ليتسلى او ليترك رسالة
لمن يأتي بعده ،او يسجل للذكرى ،او يذكر نفسه ،او يترك انطباعا بما قاساه او عاناه خالل سفره او
خالل عبوره للصحراء او الطريق او بما شاهده فكتب هذه المخربشة ،وذلك لعمل ما نراه حتي االن
بوضوح منقوشا ً علي الحوائط واألشجار مثلما يكتب للذكرى ،او لتخليد حدث شخصي او لكي يلهو
ويعبر عن شعوره وحبه إلى األخرين او كراهيته لهم )12(.ومن أهم النماذج المخربشات مخربشات
جبانة البجوات( )13ومن اهم هذه المخربشات نص الزلزال( )14وهو (تزلزت االرض يوم الخميس
الثالث والعشرين من ذى الحجة سنه اثنين وسبعمائة وكان اثارها عظيمة انهدم بالقاهرة اماكن كثيرة
ذكروا لنا ان ما تهدم منها ثمان ماية وربع دور) ( 11لوحة .)7
مخربشات جبانة العرائس (موضوع الدراسة)
المخربشة األولي  :حضر الي هذا المكان عربي سليم لوحة () 8
لوحة ( )9
المخربشة الثانية  :حضر حسن محمد عبد هللا
المخربشة الثالثة  :حضر هنا محمد عبد هللا افندي لوحة()11 ،11
المخربشة الرابعة  :حضر في هذا المحل شاذلي حسين افندي لوحة ()12
المخربشة الخامسة  :حضر في هذا المكان القاضي حسين أحمد البنداري سنة  5275لوحة ( )13
مخربشات غير واضخة :
من الواضح ان جبانة العرائس كانت تحتوي على العديد من المخربشات لكن تم طمسها وتشويها من
قبل الزائرين في العصر الحديث للجبانة وظهر ذلك أيضا ً في جبانة البجوات (لوحة )13
درب الغباري ودوره وأهميته الدينية والتجارية ألهل المغرب والسودان
درب الغباري واحد من أقدم دروب الواحات ويربط ثالثة مراكز هي الخارجة وبالط والداخلة،
يعتبر طريق درب الغباري في الصحراء الغربية من أقدم الدروب التي عرفها أهالي الواحات قديما،
ويرجع عمر هذه الدرب إلى العصور الفرعونية والرومانية القديمة وذلك نظرا ألهميته البالغة خاصة
أنه كان يربط واحة الخارجة بالداخلة لذلك فهو يعتبر من أقدم الدروب التي عرفها أهالي الواحات في
()16
التجارة والترحال ويبلغ طوله نحو  211كم.
حتى اآلن ما زال طريق درب الغباري موجودا وتم رصفه بالكامل وهو الطريق الرئيسي
الذي يربط بين واحة الخارجة وواحة الداخلة ويستغرق السفر عليه بالسيارة ساعتين ،ومن ضمن ثالثة
دروب شهيرة استخدمها قديما أهالي الواحات في الترحال والسفر والتجارة والحرب مثل درب
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األربعين ودرب عين األمور ،استخدم درب الغباري( )17قديما ً من قبل الغزاة القادمين من شمال أفريقيا
والذي هاجموا الواحات ونهبوا ثرواته(.)10
كانت القوافل التجارية تقطع المسافة جنوبا ً إلى وادي النيل مرروا ً بأسيوط عن طريق درب
األربعين وكان هذا الدرب يمثل شريانا ً حيويا ً للتجارة البرية بين البالد المصرية من جانب ،وبين بالد
السودان وشمال بالد المغرب العربي من جانب أخر ،ويشمل جزء كبير منه داخل الحدود المصرية
حاليا ً المسافة ما بين أسيوط ومدينة الخارجة وكان درب الغباري هو الطريق الوحيد للوصول الي
مدينة الخارجة من اجل الوصول الي األراضي الحجازية مرورا ً بأسيوط.
كانت واحة الخارجة أهم نقطة علي درب األربعين بين أسيوط والفاشر ،ترتبط بوادي النيل
بعدة طرق مختلفة ،كما مثل هذا الدرب حلقة اتصال ما بين بالد المغرب وواحات الكفرة في جنوب
ليبيا ،والفرافرة والداخلة في مصر من ناحية أخرى ،ثم صعيد مصر وشاطئ البحر األحمر إلى بالد
الحجاز حيث رحلة الحج السنوية من ناحية أخرى ،ولهذا تفرد منخفض الواحات الداخلة والخارجة
بموقع جغرافي هام طوال العصور المختلفة مما جعل لها دور تاريخي عظيم(.)19
دراسة تحليلية للمخربشات موضوع الدراسة
أثناء زيارتي لهذه المنطقة لفت انتباهي النصوص العربية المسجلة علي جدرانها ،وهنا تذكرت
المخربشات الموجودة بجبانة البجوات واعتقادي انها المخربشات الوحيدة بالوادي الجديد وبوجود
مخربشات عربية بواحة الداخلة بجبانة العرائس دليل علي أهمية المنطقة وانها كانت محط أنظار
زائرين كثيرين ومرور شخصيات هامة بالمنطقة.
يتضح من دراسة النصوص
أوالً :التأكيد على اثبات التواجد إلى هذا الموقع الذي اعتادوا عليه وتنوع وصا جبانة العرائس ما بين
المحل – والمكان ،المكان أي الذي ينزله القوم ظهرت في المخربشتين األولي والخامسة أما كلمة
الم َحل في اللغة - :بفتح الحاء  -مصدر ميمي ,وهو المكان الّذي يحل فيه اإلنسان بمعنى الموضع أو
المكان ظهرت في المخربشة الرابعة
ثانيا :حرص الزوار على أن يسجلوا كتاباتهم ألثبات حضورهم مؤرخا ً بالتقويم الهجري فقط ،وهو
المعتاد العمل به خالل فترة العصر اإلسالمي والعثماني وحتي احتالل بريطانيا لمصر عنما بدأ التقويم
الميالدي يأخذ مكانه جنبا ً إلى جنب مع التاريخ الهجري (مثال مخربشة البنداري)
ثالثا :ثبت أن جميع النصوص الخطية (المحزوزوة) كتبت بخط النسخ .
رابعاً :الحفر على طبقة المالط (المخربشات) بواسطة أحد األدوات الحديدية المدببة وهي الوسيلة
الغالبة لهذه التسجيالت الجدارية.
خامساً :األسماء التي وردت بالمخربشات (عربي سليم -حسن محمد بن عبد هللا -شاذلي حسين – محمد
عبد هللا -حسين احمد بن البنداري)
سادساً :من األلقاب التي وردت بالمخربشات أفندي كلمة "أفندي" هي كلمة ذات أصل يوناني انتقلت
إلى اللغة التركية منذ عهد السالجقة ،وهي مشتقة من كلمة  Afentisاليونانية ،المأخوذة بدورها من
اللغة اإلغريقية  ،Audentisومعناها السيد المطلق أو القائد المطلق ،كان لقب "أفندي" في البداية لقبًا
محصورا في العائلة السلطانية يرادف لقب "برنس" عند الغربيين ،وقد بدأ استعمالها لدى العثمانيين
ً
في العقد الثاني من القرن الخامس عشر الميالدي للداللة على اإلنسان المتعلم والمثقا ،حيث حلت
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محل كلمة "جلبي" المماثلة لها باللغة التركية ،ثم أصبح لقب "أفندي" اللقب الرسمي لألمراء بعد
()61
أواسط القرن التاسع عشر الميالدي.
سابعاً :ومن الوظائا التي وردت بالمخربشات (موضوع الدراسة) القاضي ،وهو شخص له والية
القضاء يحكم وفقا للقانون بين المتنازعين ويرأس المحكمة .سلطات ووظائا ،وطريقة التعيين،
واالنضباط ،وتدريب القضاة تختلا على نطاق واسع في الدول المختلفة(.)65
ثامناً :التواريخ التي وردت بالمخربشات سنة  5275هـ أي ما يعادل  5045م
أهمية دراسة مخربشات جبانة العرائس
يأتي أهميتها لألسباب التالية:
5ــ استغالل جبانة العرائس في العصر العثماني كاستراحة للمسافرين والحجاج لبيت هللا الحرام من
بلدان المغرب وليبيا والسودان.
2ـــــ دور درب الغباري الهام في استغالله للوصول الي بيت هللا الحرام من قبل المسافرين والحجاج.
 3ـــــ الشك أن المخربشات أعطت لجبانة العرائس أهمية كبيرة بوجود أسماء هذه الشخصيات التي
استقرت بها .
4ـــــ إظهار األهمية الدينية والتجارية لدرب الغباري
الخاتمة واهم النتائج
 نشر الباحث عدد ست مخربشات تنشر ألول مرة بالدراسة الوصفية والتحليلية وتأريخهم.
 ربطت الطرق الصحراوية بين الواحات بعضها ببعض فقد اتصلت واحة الخارجة بالواحة
الداخلة بطرق ويربطهما بوادي النيل وهي درب الغباري ودرب الطويل ودرب األربعين
 جاء االقباط إلى الواحات هروبا ً من االضطهاد الروماني لهم وأمالً في إحياء ديانتهم التي أراد
الرومان القضاء عليها وكان هذا سببا كافيا إلقامة حضارة متكاملة وتعمير الصحاري
بعمائرهم من كنائس وأديرة ومنازل قبطية.
 الباحث في حضارة الواحات الداخلة القديمة يجد أنها في غالبيتها حضارة قبطية حيث من
المالحظ كثرة المواقع األثرية ذات الطابع القبطي المتناثرة في كل مكان حيث يظن الباحث
ألول وهلة أن حضارة الواحات الداخلة هي حضارة قبطية.
 جبانة العرائس من أهم الجبانات القبطية بواحة الداخلة التي يعود تاريخها الي العصر
الروماني والقبطي التي ال تقل أهمية عن جبانة البجوات في مزاراتها ومخربشاتها .
 تحتوي جبانة العرائس على تسعة مزارات اهم المزار رقم ( )4الحتوائه على المخربشات
المسجلة علي جدرانه وجميعها مسجلة بخط النسخ.
 المخربشات نوعا ً من النقوش ،ولها اثرا ً كبيرا ً في كتابة التاريخ وتدوينه وتفسيره ،حيث لها
أهمية كبيرة في التاريخ.
 األسماء التي وردت بالمخربشات (عربي سليم -حسن محمد بن عبد هللا -شاذلي حسين – محمد
عبد هللا -حسين احمد بن البنداري)
 المخربشات موضوع الدراسة يرجع تاريخها الي القرن التاسع عشر وذلك طبقا ً للتاريخ الوارد
بالمخربشات وكذلك األلقاب في المخربشات مثل أفندي وهو من األلقاب الشائعة في القرن
التاسع عشر
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التوصيات
 ضرورة الحفاظ على المخربشات وترميمها بعد أن أصابها كثير من التلا نتيجة عوامل
التعرية الجوية والتقادم الزمني.
 فتح المنطقة للزيارة واستغاللها كمزار سياحي نظرا ً ألهميتها التاريخية واألثرية.
الصور االشكال

خريطة ( :)1توضح واحات مصر

خريطة ( :)2توضح واحة الداخلة

خريطة ( :)3الخريطة الدينية لواحة الداخلة في العصر الروماني المتأخر والمسيحي المبكر نقال عن محمد عبد
الفتاح ،الفكر الديني في واحة الداخلة
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لوحة (  :)1الموقع العام لجبانة العرائس (تصوير الباحث)

لوحة ( :)2المزار رقم ( )1بجبانة العرائس (تصوير الباحث)

لوحة ( :)3توضح المزار رقم (( )7تصوير الباحث)
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لوحة ( :)4المزار رقم (( )5تصوير الباحث )

لوحة ( :)5المزار رقم (( )4تصوير الباحث)

لوحة ( :)6من امثلة النقوش بجبل الطير بواحة الخارجة نقال (محمود مسعود  ،ص )151

لوحة ( :)7المخربشات العربية بالمزار رقم ( ، )25نص الزلزال عام 712ه نقال عن (محمود مسعود )178 ،
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لوحة ( :)8توضح المخربشة األولي :حضر في هذا المكان عربي سليم (تصوير الباحث)

لوحة ( :)9توضح المخربشة الثانية :حضر حسن محمد عبد هللا ( .تصوير الباحث)

لوحة ( :)11توضح المخربشة الثالثة حضر هنا محمد عبد هللا افندي

(تصوير الباحث)

لوحة ( :)11توضح تكملة المخربشة الثالثة (تصوير الباحث)
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لوحة ( :)12توضح المخربشة الرابعة حضر في هذا المحل شاذلي حسين افندي (تصوير الباحث)

لوحة (  )13المخربشة الخامسة حضر في هذا المكان القاضي حسين أحمد البنداري سنة ( 1271تصوير الباحث)

لوحة (  :)14مخربشات غير واضحة (تصوير الباحث)
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حواشي البحث
( )5الواحة :كلمة قبطية معناها "العامرة" أو "المعمورة" حيث يمتد تاريخ الواحات خالل العصور المتعاقبة في مصر،
ولعبت الواحات بمواقعها الجغرافية وظروفها الطبيعية والمناخية أدورا ً شتى في حياة الشعب المصري منذ عصر قدماء
المصريين حتى الفترة القبطية ثم العصر اإلسالمي ،بحيث أصبحت مركز جذب للسكان وموطنا ً للرهبان ،حيث وصلت
المسيحية في العصور األولي الواحات وأنشأت بعض الكنائس واألديرة .أنظر :صليب (مرفت ثابت) :التأثيرات البيئية
للمباني الدينية القبطية الصحراوية كنيسة مارجرجس بالحيز بالواحات البحرية ،تراث الواحات ،ص ،99يقال ان لفظة
واحة كلمة مصرية قديمة معناها مكان للراحة والواح مفرد جمعها واحات وهي عبارة عن قطع متفرقة من األراضي
الزراعية وسط الصحراء ،وتروى اراضيها من ماء يخرج طافيا ً من عيون تنفجر من باطن األرض .أنظر :ماهر
(سعاد) :محافظات الجمهورية العربية المتحدة وآثارها الباقية في العصر االسالمي ،المجلس األعلى للشئون االسالمية،
القاهرة ،5966 ،ص591
(2) Gardner. H. A, The Dakhleh Stela, J.E.A, Vol XlX, 1933, p. 22
( )3عبده (رمضان) ،تاريخ مصر القديمة ،القاهرة ،5977 ،ص341
( )2و ال يخلو من داللة أن نتائج الكشوف األثرية التي بدأها مشروع دراسة الصحارى في هيئة اآلثار المصرية،
وتوسعت فيه بعثة فرنسية في منطقة بالط والواحة الخارجة ،والبعثة الكندية في الواحة الداخلة أيضاً ،أظهرت أن
الواحات الغربية المصرية قطعت شوطا كبيرا منذ الدولة القديمة في األخذ بأساليب أهل الحضر المصريين في األلقاب،
والوظائا ،والتقاليد والمباني والمقابر ,مما أكد اعتبارها جزءا أصيال من الدولة المصرية القديمة ،ولم يكن سكان هذه
المناطق بمعزل تماما عن مصر وأهلها ,فقد انضم بعض جنودهم إلى القوات المساعدة بالجيش المصري تحت قيادة
(وني) خالل القرن  24ق.م في عصر األسرة السادسة ،وصورت بعض المناظر لعدد منهم يشاركون برقصاتهم
الخاصة في بعض المناسبات الدينية؛ مما يعنى تردد عدد بعض جماعاتهم على القرى والمدن المصرية من حين إلى
آخر .أنظر :صالح (عبد العزيز) ،الشرق األدنى القديم ،الجزء األول ،مصر والعراق ،اإلصدار الرابع5909 ،م,
ص.315
( )3قادوس (عزت) :الرمزية والتجسيد في الصور الجدارية لمقابر البجوات في الواحة الخارجة ،ملخصات أبحاث ندوة
أثار الواحات المصرية عبر العصور  50-57يناير  ،2114المجلس األعلى للثقافة ،لجنة اآلثار ،ص252
) (6منذ أقدم العصور كانت هذه الواحات تعتبر بمثابة البوابة الرئيسية لحدود مصر الغربية والجنوبية ،فالواحة الخارجة
مثال كانت تقع على درب األربعين ،وهو الطريق البري التجاري الهام الذي كان يربط بين مصر والدول الواقعة إلى
الجنوب منها .أنظر :نور الدين(عبد الحليم) :مواقع اآلثار اليونانية والرومانية في مصر ،الطبعة األولى ،القاهرة
5999،م ،ص .96
 7جاءت النقوش الفرعونية الموجودة في معبد إدفو ،لتكشا أن الواحة كانت موجودة منذ عصور ما قبل األسرات ،أي
قبل عام  3211قبل الميالد ،وكان يطلق عليها اسم "بنتا" ،ثم أُطلق عليها فيما بعد واحة "جوبيتر آمون" ،هذا االسم
الذي استمر حتى العصر البطلمي ،ثم أطلق عليها البطالمة اسم "سنتريه" ،وهو اسم محرف من اسم "سخيت آم" الذي
أطلقه عليها الفراعنة في أحد العصور ،ويعني "أرض النخيل" .جاء في مخطوطات المقريزي أن العرب أطلقوا عليها
"الواحة األقصى" ،بينما يرجح بعض المؤرخون أن اسم "سيوة" جاء من "تنسيوه" ،وهو االسم الذي أطلقه عليها
المؤرخ التونسي عبد الرحمن بن محمد بن خلدون في أواخر القرن الرابع عشر الميالدي ،وهو إشارة إلي اسم لفرع من
قبائل "الزنتانه" في شمال إفريقي .أنظر :متولي(مجد) و البرميلي(حسام) :منظومة البناء التقليدي والمعاصر في واحة
سيوة بين الرصد البيئي والتطبيق ،مجلة العلوم البيئية ،المجلد األول ،2117 ،ص290
)  )2صالح (سيد) :تقرير "أعمال المعهد الفرنسي لألثار الشرقية عن درب الغباري طريق الداخلة الخارجة" مقدم الي
منطقة اثار الداخلة اسالمي ،2119 ،ص1
) )3الجوهري (رفعت) :عرائس في الرمال :واحات الوادي الجديد ،الدار القومية للنشر والطباعة ،5963 ،ص33
) (51واكد (عبد اللطيا) ،مرعي (حسن) :واحات مصر جزر الرحمة وجنات الصحراء ،ص225
11
( ) MILLS (eds), Reports from the Survey of the Dakhleh Oasis 1977–1987, Oxbow
Books, Oxford, 1999, p12.
)  )3يوسا ( صبري حسين) :التقرير العلمي عن أعمال البعثة الكندية ( مشروع الواحة الداخلة ) ،موسم ،2111
المجلس األعلى لآلثار ،قطاع اآلثار المصرية ،منطقة آثار الداخلة ،ص3
) (53واحة الداخلة :تبعد عن الخارجة بنحو  591كم كانت تسـمى قـديما مـوت (الثـالوث آمـون ومـوت وخنسـو) حرفـت
اآلن لتكون موط ،وهي العاصمة .تحتوي الواحات الداخلـة فـي جنابتهـا أثـار ومعـالم حضـارية فالواحـات الداخلـة تحظـى
بالعديد من اآلثار والتي تمتد من العصر الفرعوني والعصر الروماني حتى اإلسـالمي .فنجـدها تحضـن فـي جنابتهـا آثـار
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مدينــة عــين األصــل وقــالع الضــبة بــبالط مــن العصــر الفرعــوني ومدينــة عــين األصــل هــذه تعتبــر المدينــة الثانيــة لحكــام
الواحــات خــالل األســرة السادســة وعصــر االنتقــال األول .وأمــا قــالع الضــبة فهــي جبانــة تحتــوى مقــابر بــالطوب اللبنــي
ومصاطب لحكام الواحات ،وتضم الواحات الداخلة أيضا العديد من اآلثار الرومانية المنتشرة في أنحاء الواحـات ومنهـا:
معبد دير الحجر بالموهوب ومقبرة كيتانوس بالبشندى وهى ترجع إلى نهايـة القـرن األول المـيالدي وبدايـة القـرن الثـاني
الميالدي ،وتضم أيضا الواحات الداخلة العديد من اآلثار القبطية المنتشرة فى ربوع الواحات بصورة كبيرة حيـث توجـد
العمائر المدنية الممثلـة فـي المنـازل والعمـائر الدينيـة الممثلـة فـي الكنـائس واألديـرة المنتشـرة فـي كـل أنحـاء الداخلـة مـن
شرقها إلى غربها وتفخـر الواحـات الداخلـة بأنهـا تحـوى بـداخلها مدينـة القصـر اإلسـالمية وكـذلك مدينـة بـالط اإلسـالمية
وهاتين المدينتين يرجع تاريخهما إلى العصر العثماني وكل من هما نموذج حي للمدينـة اإلسـالمية القديمـة حيـث ال تـزال
هذه المدن كاملة ا لتخطيط من حيث الدروب والحارات واألزقة والعمائر الدينية والمدينة ،ولكـن أهـم مـا يلفـت نظرنـا فـي
الواحــات الداخلــة هــي اآلثــار القبطيــة فنجــد اآلثــار القبطيــة منتشــرة بصــورة كبيــرة إذا مــا قورنــت باآلثــار الفرعونيــة
واإلســالمية .أنظــر :إبراهيم(حجــاجي) :أهــم المعــالم األثريــة فــي الصــحراء الغربيــة ،مجموعــة أبحــاث ،أعمــال المــؤتمر
السـنوي الثـاني لجمعيـة المحافظـة علـى التـراث المصـري بالتعـاون مـع المجلـس األعلـى للثقافـة ،القـاهرة . 2155 ،تقـع
الواحـات الداخلـة فـي جنـوب الصـحراء الغربيـة لتشـكل مـع الواحـات الخارجـة وواحـة الفرافـرة محافظـة الـوادي الجديــد.
أنظـرCassandra Vivian: The Western Desert of Egypt, the American University in Cairo :
Press, 2002,p.102
) )3ففي العصور القديمة كان يبلغ عدد الواحات سبعاً ،وفي العصور الحديثة أصبحوا خمسا ً وهي الخارجة – الداخلة –
الفرافرة في محافظة الوادي الجديد ،وواحة سيوه في محافظة مرسي مطروح ،وواحة البحرية في محافظة الجيزة ،كما
كان المصريون القدماء يشيرون إلي واحتي وادي النطرون والفيوم إلي جانب هذه الواحات التي نعرفها اآلن .أنظر.
مهران (محمد بيومي ) :المدن الكبرى في مصر والشرق األدنى القديم ،الجزء األول ،اإلسكندرية ،5900،ص 217
) (51نور الدين (عبد الحليم) :مواقع اآلثار اليونانية والرومانية في مصر ،القاهرة ،5999 ،ص96
) )5حسن(سليم) :موسوعة مصر القديمة ،الجزء األول ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،2111 ،ص371
) )2ذكرها ابن الفقيه بقوله "وإذا جاوزت بالد غانه الي مصر انتهيت إلى امة يقال لها مراوة ثم إلي واحات بمصر
بملسانة ،أنظر :ابن الفقيه (أبو بكر أحمد الهمذاني المعروف بابن الفقيه المتوفي 291هـ) :مختصر البلدان ،مطبعة
مريل -ليدن المحروسة5312 ،ه ،ص90
( )3حنفي (عبد المنعم محمد) :الوادي الجديد بين التاريخ والجغرافيا ،كلية التربية ببورسعيد ،2117 ،ص7
) (59وعرفها ابن حوقل "أن بلد الواحات ناحيتان يقال لها الداخلة والخارجة ،وبين الداخلة والخارجة ثالث مراحل،
ابن حوقل (أبو القاسم بن حوقل النصيبي المتوفي سنة 367هـ) ،صورة األرض ،منشورات مكتبة الحرية ،بيروت -لبنان ،د.ت،
وأصلهما الناحية الداخلة .أنظر:
ص544

) (21إبراهيم (حجاجي)  :بحث بعنوان" أهم المعالم األثرية في الصحراء الغربية" ،ص 0
) (25هاشم (سهام) :جغرافيا مصر الطبيعية والبشرية  ،القاهرة  ،2117 ،ص21
( )5كان للواحات المصرية دور بارز في تاريخ مصر القديمة ،وخالل العصر المسيحي ،وكذلك خالل العصور
الوسطى باعتبارها جزءا أصيال من الدولة المصرية الخالدة ،وقد كانت الواحتان الداخلة والخارجة تمثال وحدة إدارية
واحدة عبر العصور القديمة .أنظرMills ,A, J. " The Dakhlah Oasis project, Report on the first :
season of survey October – December 1978", in : SSEA, IX,(4), Canada , P.172.
) (23واكد (عبد اللطيا) ،مرعي(حسن) :واحات مصر جزر الرحمة وجنات الصحراء ،الطبعة األولى ،دار الطباعة
الحديثة ،5917 ،ص256
ً
) )3حرخوف :أحد عظماء حكام الفنيتن الذي ال يزال قبره محفوظا حتى اآلن على الضفة الغربية من شالل أسوان ،وقد
قام بثالث رحالت في داخل األقطار اإلفريقية قبل وفاة سيده (مرن رع) وكان يحمل لقب مدير القوافل ،قام بحملة رابعة
في عهد الملك بيبي الثاني (نفر كارع) .أنظر :سليم حسن :موسوعة مصر القديمة ،الجزء األول ،الهيئة المصرية العامة
للكتاب ،2111 ،ص305
( 4) Fakhry, A., The Search for texts in the western Desert, Extrait de textes et langeges de
l'egypte pharaonique ( second volume) Hammaye a Jean farqcoi champollion al occasion
du cent cinquantième universaire caire du Dechi ffrementdes hieroglyphs (1822 – 1972), p
. 220
) (26نور الدين(عبد الحليم) :مواقع اآلثار اليونانية والرومانية في مصر ،ص97
) )1يوسا (وائل حسين)  :أسس تصميم إسكان الصحراء بمصر مع التركيز على تصميم المناطق السكنية بالوادي
الجديد ،رسالة ماجستير ،غير منشورة ،كلية الهندسة ،جامعة أسيوط ،5991 ،ص74
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) )2محمود (عماد عفيفي) :التجمعات السكانية في المناطق الصحراوية الجافة في مصر ،دراسة تحليلية لتصميم األداء
البيئي لنماذج من التجمعات السكانية التراثية والمستحدثة بصحراء مصر الغربية ،رسالة ماجستير ،غير منشورة،
جامعة القاهرة ،كلية الهندسة ،5901 ،ص56
) )3البطالمة :هم عائله من أصل مقدوني نزحت على مصر من وفاة اإلسكندر سنة  323ق.م إلى غاية  27ق.م و
حينها كانت مصر دولة مستقلة عاصمتها اإلسكندرية قبل أن تقع تحت االحتالل البيزنطي عام 331م ،أول
ملوكها بطليموس األول أحد قادة جيشا اإلسكندر األكبر وأخرهم الملكة كليوباترا وابنها بطليموس الخامس عشر
(قيصرون).أنظر :ويكيبيديا ،الموسوعة الحرة
) )4الرومان هم من أبناء العيص أبن النبي إسحاق أبن النبي إبراهيم وكان للنبي إسحاق ولدان (العيص ويعقوب)
العيص هو أبو الرومان واإلغريق وهم األوربيين واألمريكان واستراليا وكندا وجميع األصول األوربية ،ويعقوب هو
أبو النبي يوسا فمن يعقوب ظهر بني إسرائيل واألنبياء يوسا وموسى وزكريا ويحيى ،وآخرهم عيسى عليهم السالم،
وللنبي إسحاق أخو وهو النبي إسماعيل ومن إسماعيل ظهر النبي محمد صلى هللا عليه وسلم وظهر العرب المستعربة
وكثير من القبائل العربية وأهمهم األشراف القرشيين.أنظر :محمود سعيد عمران ،معالم تاريخ أوروبا في العصور
الوسطى ،دار النهضة العربية ،الطبعة الثانية ،بيروت ،5901 ،ص.41
) )5ديمتري(موريس كامل)  ،تاريخ تأسيس اإلسكندرية وعصر االضطهاد ،المطبعة التجارية الحديثة ،5919 ،ص54
) (32القديس مرقص :ولد في القرن األول في مدينة القيروان في ليبيا ،وهو واحد من أصحاب األناجيل األربعة ،كما أن
إنجيله هو أقدم األناجيل الذي اعتمد عليه كل من القديس متى والقديس لوقا وأيضا ً القديس يوحنا ،زار القديس مرقص
اإلسكندرية عاصمة مصر وبشر بالمسيحية فيها وبني فيها أول كنيسة وأصبح أول بطريرك للكنيسة المصرية .أنظر:
روفيله (يعقوب نخلة) :تاريخ األمة القبطية ،الطبعة الثانية ،متروبول ،2111 ،ص24
) (33قادوس(عزت زكي) ،السيد(محمد عبد الفتاح) :اآلثار القبطية والبيزنطية ،دار الكتب ،2112 ،ص4
) )4كامل(مراد) :حضارة مصر في العصر القبطي ،دار العالم العربي ،د.ت ،ص29
) )1شيحة(مصطفى)  :دراسات في العمارة والفنون القبطية ،ص 29
) )1اإلمبراطور دقلديانوس :ولد حوالي 241م في والية دالماشيا (في شمال غرب مقدونيا) وكان والده يشغل وظيفة
كاتب ،سلك دقلديانوس طريق الجندية وتدرج في المناصب العسكرية حتى وصل إلى رتبة قائد الفرسان ،وأظهر
دقلديانوس مهارة حربية فائقة في حروب اإلمبراطور ضد الفرس ،اعتلى دقلديانوس عرش اإلمبراطورية في عام
204م واستطاع بشخصيته القوية أن يعيد الحياة لإلمبراطورية الرومانية وأن يمنحها عشرين عاما ً من السالم ،وهي
فترة حكمه واستطاع أن يقيم بنا ًء إداريا ً محكماً .أنظر :إسماعيل (ليلي عبد الجواد) :تاريخ مصر وحضارتها في الحقبة
البيزنطية -القبطية ،دار الثقافة العربية ،2117 ،ص56
ً
) (37وهو العام الذي أتخذه األقباط المصريين بداية لتقويمهم القبطي وعرف باسم عام الشهداء ،وذلك تخليدا لهذه المذبحة
األليمة حتى ال ينسوا ذكرى شهدائهم
) )3عطية (عزيز سولاير) :تاريخ المسيحية الشرقية ،المجلس األعلى للثقافة ،2111 ،ص25
) (39قبطي :إن كلمة قبطي وكلمة مصري متردافتان في المعنى فهما مشتقتان من الكلمة ايجبتوس التي كان اليونانيون
يستخدمونها لإلشارة إلى مصر ونهر النيل م ًعا ،وهذه الكلمة اليونانية تحريا لكلمة مصرية قديمة لمدينة منا ،وقد
أطلق العرب على مصر (دار القبط) عندما كان أهلها على الديانة المسيحية ،وبذلك صارت كلمة قبطي ترادف كلمة
مسيحي ،ومع ذلك فإنه ينبغي مالحظة أن كلمة قبطي في األصل لم تكن ذات داللة دينية ،فهي مرادفة تماما لكلمة
مصري ،ومن ثم ينبغي أن يشار إلى الكنيسة القبطية على أنها الكنيسة المصرية .أنظر :عطية (عزيز سولاير) ،تاريخ
المسيحية الشرقية ،ص25
) )1صالح (محمود محمد) :التحا األثرية القبطية المكتشفة بواحة الداخلة دراسة اثرية فنية ،رسالة دكتوراه،2150 ،
ص522
 45إبراهيم (حجاجي)  ،أهم المعالم األثرية بالصحراء الغربية ،ص 0
 42األورشاليمي(القس يسطس)  :الرهبنة القبطية في الواحات ،مجموعة أبحاث :تراث الواحات ،أعمال المؤتمر
السنوي الثاني لجمعية المحافظة على التراث المصري بالتعاون مع المجلس األعلى للثقافة ،القاهرة ،ص 545
) )43كامل احمد بيومي :الواحات الداخلة ودورها في إحياء الديانة المسيحية في الواحات الداخلة ،ص51
) )5السيد (محمد عبد الفتاح ) :الفكر الديني في واحة الداخلة خالل العصر الروماني المتأخر التنوع والتفعيل الوظيفي
في ضوء المصادر االثرية ،حوليات االداب والعلوم االجتماعية ،الحولية الثانية والثالثون ،2152 ،ص56
) )2مسعود (محمود محمد) :أشهر العمائر الدينية والجنائزية بواحتي الداخلة والخارجة ،رسالة ماجستير،2154 ،
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)  )5فريد (سحر) :تقارير عن مناطق اثار الداخلة  ،مقدم الي منطقة اثار الداخلة ،2155 ،ص1
) )2محمود محمد مسعود ،اشهر العمائر الدينية والجنائزية بواحتي الداخلة والخارجة  ،ص214
) )5سحر فريد ،تقارير عن مناطق اثار الداخلة ،ص51
) )2دراسة النقوش المدونة على الحجر أو المعدن وكذلك المحفورة على الفخار أو اآلجر .ولذلك فإن هذا العلم ال يشمل
الكتابات المطلية على الفخار أو الخشب أو على لفائا البردي .ويعود تاريخ النقوش إلى أول اختراع الكتابة ،إذ إنها
مثلت النصوص األولى المحفورة على الرقم الطينية في بالد الرافدين وعلى الحجر في بالد وادي النيل في أواخر األلا
الرابع قبل الميالد .استمرت النقوش في التطور لتنتقل من النصوص المقطعية إلى األبجدية .أنظر :الجبوري(سهيلة):
الخط العربي وتطوره في العصور العباسية في العراق ،مطبعة الزهراء ،بغداد ،5962 ،ص541
) )5جمعة (إبراهيم)  :دراسة في تطور الكتابات الكوفية علي االحجار في مصر في القرون الخمسة األولى للهجرة،
دار الفكر العربي ،5969 ،ص52
(2) Hamidullah (M) , Some Arabic Inscriptions of Medinah of the Early Years of Hijrah,
Islamic Culture , vol . XIII, No.4,October,1939,p. 48
) (12يحيى وهيب الجبوري :الخط والكتابة في الحضارة العربية ،بيروت ،5994 ،ص70
) (13أطلق عليها هذا االسم بنا ًء علي الطرز المعمارية المتبعة في تغطية معظم مبانيها بقباب ونظراً لنطق كلمة القبوات
بلهجة أهل الواحات فكانت تنطق بكلمة البجوات وهو المسمى الحالي لهذا االثر  .أنظر :منطقة اثار الخارجة :تقرير
علمي عن منطقة البجوات االثرية ،2154 ،ص3
(3 ) Ahmed Fakhry, The Egyptain Desserts The Necropolis of El – Bagawat in
Kharga Oasis, Government Press, Cairo, 1951, P.110
) )3داخل قباب البجوات تنتشر المخربشات التي تحمل جمل وعبارات وكلمات سجلها زوار الواحات على مر العصور
فصارت شاهدة على األحداث لكل زمان ،ومن ضمن هذه المخربشات هذه الصورة التي تروى قصة اعظم زلزال
تعرضت له مصر في العصور المملوكي ،يعد الزلزال الذي ضرب مصر عام 712هـ – 5313م ،أقوى زلزال
تعرضت له مصر خالل العصور الوسطى ،إال أن شهرته ال تنبع فقط من قوته الكبيرة وما أحدثه من دمار هائل حتى
أن المصريين هجروا منازلهم وفروا إلى الصحراء ،ولكن الرتباطه في أذهانهم أنه جاء عقاب لهم من هللا على ما فعلوه
في نهار رمضان وما ارتكبوه من مخالفات شرعية بعدما تركوا الصيام والقيام وانشغلوا بالمغاني والحفالت الصاخبة.
أنظر :عبد العال (سيد محمود محمد) :زلزال عام  712ه 5313 /م وأثره في مصر المملوكية ،مجلة وقائع تاريخية،
ع ،2151 ،53ص531
) )1واكد(عبد اللطيا) ،مرعي(حسن) :واحات مصر جزر الرحمة وجنات الصحراء ،ص41
) (17كانت القوافل التجارية تقطع المسافة جنوبا ً إلى وادي النيل مرروا ً بأسيوط عن طريق درب األربعين وكان هذا
الدرب يمثل شريانا ً حيويا ً للتجارة البرية بين البالد المصرية من جانب ،وبين بالد السودان وشمال بالد المغرب العربي
من جانب أخر ،ويشمل جزء كبير منه داخل الحدود المصرية حاليا ً المسافة ما بين أسيوط ومدينة الخارجة وكان درب
الغباري هو الطريق الوحيد للوصول الي مدينة الخارجة من اجل الوصول الي األراضي الحجازية مروراً بأسيوط.
أنظر :الحناوي(محمد عبد الحميد) :الدور التاريخي لجبانة البجوات على طريق درب األربعين دراسة وثائقية علي
نصوصها الجدارية ،مجلة كلية اآلداب ،ع ،5999 ،2ص61
( )2صالح (سيد)  :تقرير أعمال المعهد الفرنسي لآلثار الشرقية عن درب الغباري طريق الداخلة الخارجة،2119 ،
ص1
) (19مؤنس(حسين) :أطلس تاريخ اإلسالم ،الزهراء لإلعالم العربي ،القاهرة ،5907 ،ص391
) )5بركات(مصطفى) :األلقاب والوظائا العثمانية دراسة في تطور األلقاب والوظائا منذ الفتح العثماني لمصر حتي
الغاء الخالفة العثمانية من خالل الوثائق والمخطوطات 5157ـــــ  ،5924دار غريب ،2111 ،ص551
) (65مغاوري(سعيد)  :األلقاب وأسماء الحرف والصناعات في ضوء البرديات العربية ،المجلد األول ،مطبعة دار الكتب
المصرية ،2111 ،ص311
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خلخال من الفضة مطعم بالمينا الملونة محفوظ بمتحف جاير أندرسون لم يسبق نشره
 .أ.د  /شادية الدسوقى عبد العزيز كشك  . 1الباحثة  /شهد ماهر فؤاد محمود حمدى

2

ملخص البحث
يتناول هذا البحث دراسة أثرية فنية لقطعة من ال ُحلى خلخال يرجع إلى القرن 13هـ 19م ،لم
يسبق نشره ودراسته من قبل محفوظ بمتحف جاير أندرسون  ،وأعتمد المنهج العلمى للدراسة على
الوصف والتحليل والمقارنة وقد بينت الدراسة أساليب الصناعة وطرق التشكيل والزخرفة المختلفة
للخلخال .
الكلمات الدالة  :ال ُحلى – تركيا – الفنون –الخالخيل
Abstract
This study is concerned in studying archaeological and artistic of a piece of anklet
was not previously

AD .It

jewelry ,which date back to the 13th century AH 19

publishedand studied by preserved in the Gayer Anderson museum , and the scientific
method of the study was based on describtion, analysis and comparison .
Keywords :Jewelry –turkey- arts- anklets .

مقدمة
حْر
ُ
"و ُه َو الَّذِي َ
س َّخ َر ْال َب َ
عرفت ال ُحلى منذ زمن بعيد على مر العصور وذكر فى القرآن الكريم َ
ِلت َأ ْ ُكلُوا ِم ْنهُ لَحْ ًما َ
ض ِل ِه َولَعَلَّ ُك ْم
اخ َر فِي ِه َو ِلت َ ْبتَغُوا ِمن فَ ْ
سونَ َها َوت ََرى ْالفُ ْلكَ َم َو ِ
ط ِريًّا َوت َ ْست َْخ ِر ُجوا ِم ْنهُ ِح ْليَةً ت َْلبَ ُ
ت َ ْش ُك ُرونَ "،3وأشتهر الصناع فى العصور األسالمية وخاصة العصر العثمانى بمهارتهم فى صناعتها ،4
وكان للمرأه أهتمام فطرى بزينتها ألبراز جمالها منذ أن وجدت على األرض فعلى مر العصورأعتادت
المرأه على التزيين وليس فقط لتظهرأكثر فتنة وإنما كانت تريد الزهو والتعالى على اآلخريين  ، 5حتى
النساء الفقيرات حاولو تقليد نساء الطبقات العُليا لكن بخامات أقل قيمة وبأثمان زهيدة  ،ثم أصبحت
ترغب فى البساطة التى ال تخلو من سمات األناقة والجمال .6
لم يتغير شغف النساء بالحلى فى عصر من العصور إال فى أختالف األنواع وطرق الصناعه وكانت
الحلى هو الدليل على مدى ثراء العصر  ،وقد كانت النساء المصريات فى العصر العثمانى على
أختالف طبقاتهن تهتم باقتناء الحلى حتى نساء الطبقة الدنيا ،أما نساء الطبقات العليا كان لهم أهتمام
أكبر بأقتناء المجوهرات حيث أن الحلى للمرأه لم يكن للزينة فقط بل أصبح بمثابة خزانة جيدة ألموال
الرجال وخاصة فى فترة عدم األستقرار السياسى  ،فكان يضع الرجل جزء من ثروتة فى حلى زوجته
وقد سجل وورد فى المصادر التاريخية تفاصيل ماصادره العثمانيون من ُحلى لزوجة السلطان طومان
باى بعد أن هربت جاريتها الجركسية عند أحد الوزراء العثمانين ودلتهم على مكان خزنتها  ،وعلى
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هذا فبالرغم من ظروف األوضاع األقتصادية فى العصر العثمانى حرصت المرأه فى هذة الفترة
وأيضا ً فى عصرأسرة محمد على أن ترتدى ولو قطعة من الحلى .7كان يعتبر الخلخال 8قطعة ثقيلة من
الحلى

9

 ،وأختص بها الشرق وعرفتها المرأه جيدا ً فى معظم البالد األسيوية واألفريقية ،10وكانت

تحدث رنينا ً عند أحتكاك الخلخال باألخر فيلفت أنظار الرجال والعقول حتى نظمت كلمات تتغنى برنة
الخلخال التى تسلب العقول .11
وأحيانا ً كان يثبت بالخلخال بعض الجالجل التى تحدث رنينا ً 12وأحيانا يكون من سلسلة تحيط بأسفل
الساق وتتدلى منها قطع صغيرة من البرق 13أو البالبل . 14
صنع الخلخال من الفضة أو الذهب األصمين
ُ

15

 ،وكان المصنوع من الفضة الصماء ترتديه زوجات

أبناء الريف األغنياء ومشايح البلد وكثيرا من األطفال أرتدو الخالخيل من معدن حديد وقد ورد فى
وصف الرحالة شكل 16الخلخال المصمت .17
كان الخلخال يأخذ شكل دائرى من أسطوانة من المعدن األصم أو األجوف من الذهب أو الفضة أو
النحاس أو الحديد وفى طرفيهما رومانتان  ،حيث أرتدت نساء الطبقات العليا الخالخيل من الذهب
والطبقات الوسطى من الفضة والطبقات األخرى من النحاس  ،18وجسم الخلخال يصنع من شريحة
مستطيلة تلف كالماسورة ثم تلحم ويستعدل مقطعها وتأخذ شكل الدائرة او يكون الخلخال أصم غير
مجوف وهذا النوع كان الطلب علية أكثر من النوع األجوف ألنه أثقل كثيرا ويحتوى على كمية كبيرة
من الفضة ومصنعية الجرام فية أقل من كثيرا من مصنعية الجرام فى الخلخال األجوف وعلى هذا
فيكون أفضل أقتصاديا ً عند البيع ويعتبر كرصيد مالى عند المرأه فضال عن التزيين به من شكله الذى
يلفت النظر أو صوته الذى يشد االنتباه  ،هذان النوعان كانا منتشران بين كثير من سكان مصر فى
جميع البيئات الريفية والحضارية حتى الربع األول من القرن (14هـ 20 ،م) .19
أوالً  :الدراسة الوصفية
نوع التحفة  :خلخال .
المادة الخام  :الفضة .
مكان الحفظ  :متحف جاير أندرسون .
صنع  :يُنسب إلى مصر أو تركيا .
مكان ال ُ
التأريخ  :القرن 13هـ  19م.
األساليب الزخرفية  :التطعيم بالمينا .
العناصر الزخرفية  :زخارف نباتية .
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المقاييس  .10:طول
الرقم بالسجل 2690:
حالة الحفظ  :جيدة .
النشر  :يُنشر ألول مرة .
الوصف  :خلخال من الفضة على شكل دائرى كامل و ملتوى على بعضه ،ينتهى طرفى الخلخال
بزخرفة على هيئة رأس افعى .
الخلخال من الداخل خالى من الزخرفة اما بدن الخلخال من الخارج علية زخارف نباتية من وريدات
صغيرة وزهرة اللوتس يحيط بهم بعض األشكال المجردة ويملىء الفراغات أشكال تتخذ هيئة قشور
السمك وملتفة نفذت بأسلوب الحز والتفريغ و ُ
طعمت بالمينا باللون األزرق .

لوحة ( )1خلخال من الفضة  ،محفوظ بمتحف جاير أندرسون  ،يُنسب إلى مصر أو تركيا  ،القرن 13
هـ  19م20.
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تفاصيل زخرفة من اللوحة السابقة  ،توضح أنواع الزخارف النباتية المطعمة بالمينا فى بدن الخلخال.
ثانيا ً  :الدراسة التحليلية
لعبت المعادن دورا ً هاما ً فى صناعة ال ُحلى على مر العصور  ،وقد أضافت القاهرة فى العصر
العثمانى إلى صناعة المعادن بوجه عام الكثير من سماتها الفنية بسبب تأثر مصر فى المنتجات
المعدنية نتيجة انضمامها إلى إحدى الواليات العثمانية  ،21حيث الذهب والفضة والماس واللؤلؤ
وغيرهم  ،كان أنقاهم الذهب حيث اليتأكسد وال يتأثر باألحماض والعوامل الجوية ويلية مباشرة
الفضة: 22
جاءت الفضة من المفضالت فى أغراض الزينة وال ُحلى وخاصة الخالخيل فضالً عن بريق لونها، 23
وكانت نادرا ً ماكانت تستخدم الفضة النقية الخالصة وييخلط معاها  %8من النحاس وتصبح نسبة
الفضة ،24 %92أما عن طرق أستخالص الفضة كانت أما عن طريق الصهر حيث هنا تخلط الفضة
بخامات رصاص ونحاس وتصهر معا ً .
ويمتاز معدن الفضة بقابليته للطرق والتشكيل أكثر من الذهب وقابليتها للسحب حيث ليونتها وقابليتها
للتمدد  ،وخواصها الكيميائية ال تتأثر وال تتأكسد وال تصدأ .

25

ويجدر األشارة إلى أن محمد على قام بأحتكار صناعة الفضة 26بحارة اليهود عام  1820حيث أستعان
بصناع الفضة من اليهود وكان يحاسبهم بنظام األنتاج وبرعو فى الحفر على الفضة بالزخارف
النباتية .27
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األساليب الصناعية وطرق التشكيل التى أستخدمت للقطعة محل الدراسة :
الصب فى القالب  :حيث أن الفضة من المعادة سهلة االنصهار فأستخدمت هذة الطريقة فى الخلخال
حيث يتكون القالب من جزأين موجب وسالب وينقش من الداخل بالحفر الغائر ألستخراج زخارف
منقوشة وبارزة ثم يترك ليبرد وتأتى عملية فك القالب والصنفرة والتلميع للتحفة الفنية ،28تعتبر من
أفضل الطرق حيث يمكن التشكيل من خاللها بزخارف بالغة التعقيد كاألشكال المغلقة ومتعددة الزوايا
باألضافة ألنتاج عناصر مجسمة معقدة وكانت من أسهل الطرق وأرخصها ألنتاج كميات كبيرة من
المنتجات .29
أساليب الزخرفة :
طريقة الحز  :تقوم هذة الطريقة بأجراء حزوز أو نقوش غير عميقة على سطح المعدن بواسطة أدوات
صناع العصر العثمانى وكانت هذة
تشبة األقالم المعدنية وحظيت هذة الطريقة باألهتمام من قبل ُ
الطريقة أضافة لمظهر التجسيم للعناصر الزخرفية النباتية بتزويدها خطوط قصيرة ودقيقة

.30

طريقة التفريغ  :من أهم الطرق التى لجأ اليها الفنان فى عصر أسرة محمد على  ،يتم تنفيذ هذة
الزخارف عن طريق أله حادة يطرق عليها أو بواسطة الصب فى القالب وكانت هذة الطريقة منذ عهد
سالجقة األناضول وورثها العثمانيون ثم أنتقلت لعصر أسرة محمد على فى مصر  ،31وحتى تنفذ
الزخارف بهذه الطريقة كان يجب تحديد العناصر الزخرفية المطلوبة على التحفة أوالً ثم يفرغ
ماحولها وأستخدمت تلك الطريقة بكثرة فى زخرفة أدوات الزينة .32
طريقة التطعيم بالمينا  :فن الزخرفة بالمينا كان من أكثر الفنون الممتعة للفنان  ،وأختلفت األراء فى
أصل التسمية حيث المينا تطلق على المواد المزججة من مختلف المكونات ويرجع أساس المينا زجاج
شفاف ال لون له يعرف بأسم الفلكس  ،fluxوتنتج مركبات المينا من التفاعل بين أكاسيد حمضية مثل
السيلكا وأمالح حمض البوريك وأكاسيد تعمل على تحول المواد القابلة للذوبان فى الماء إلى مواد غير
قابلة للذوبان فى مكونات الخليط  ،وأضافة مواد تعمل على لصق مادة المينا على سطح المعدن المطبق
عليها فضالً عن الملونات التى تستخدم فيها األكاسيد المعدنية على هيئة سيلكات أو محاليل معلقة
ألحداث ألوان المينا المختلفة 33وأبرز األلوان المستعملة فى هذة القطعة هو اللون األزرق الفاتح

34

،

كان هذا األسلوب من أرقى ما وصله إليه الفن فى زخرفة المعادن وكان يوجد عدة طرق فى أساليب
الزخرفة على المينا ولكن الطريقة التى نفذت بها زخارف هذة التحفة هى طريقة المينا المحاطة (
المحجوزة ) :
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استخدمت هذة الطريقة على التحف الفنية ذات المشغوالت الدقيقة كال ُحلى  ،تطبق المينا الملونة منفصله
عن بعضها داخل فواصل حددت بأسالك رفيعة من الفضة  ،وتشكل هذة األسالك الرفيعة وفقا ً للتصميم
المطلوب  ،ثم تثبت بمواد سريعة األلتصاق  ،يراعى وضع المينا داخل الخانات المحددة ثم يضغط
عليها فى كل خانة للتخلص من الفراغات ثم تجفف المينا إذا كانت رطبة قبل صهرها ،نفذت هذة
الطريقة على البدن الخارجى للخلخال المزين بالزخارف النباتية. 35
العناصر الزخرفية :
أوالً الزخارف النباتية  :زخرفت قطعة الخلخال بزخارف من أشكال الوريدات الخماسية وأشكال
محورة حيث ملء الفراغات وتماثل العناصروأيضا ً زهرة اللوتس.
.زهرة اللوتس  :36أقتبست هذة الزهرة عن الصين فى عهد أسرة تانج فكانت ترمز عندهم إلى أنبثاق
الحياة ثم أنتشرت إلى الغرب على يد المغول لمدة قرنين ،وأنتشرت إلى العالم األسالمى حتى أصبحت
من العناصر الزخرفية الهامة لكافة الفنون والجدير بالذكر أن أستخدام زهرة اللوتس،37
فى المشرق األسالمى وفق األسلوب الصينى وليس االسلوب المصرى

38

فى الحضارة المصرية

القديمة . 39
ثانياً :األشكال الحيوانية :
ظهرت شكل األفعى على طرفى الخلخال  ،فكانت األفعى فى القديم رمزا ً للخلود لما أعتقده القدماء من
قدرتها على الفرار من الموت وتغير جلدها وأيضا ً من بعض التفسيرات أعتبارها كطلسم للحماية من
شر األفات والزواحف ،وقد ظهر هذا الشكل على رسوم المعادن العثمانية بشكل خرافى وهى من
التأثيرات األيرانية.40
ظهر أيضا ً زخرفة قشور السمك هى نوع من األشكال الهندسية المستوحاه من أجزاء من كائنات حية
وهى األسماك  ،هى من التأثيرات الساسانية المعروفة وقد ظهرت فى الفنون األسالمية على الخزف
الفاطمى والسلجوقى وعلى الخزف المملوكى  ،41وتعتبر من العناصر الزخرفية التى أستخدمها الفنان
العثمانى ونسبت خطأ إلى رودس وفى األصل ،ويتخللها األفرع النباتية ،42والوريدات كما هو موضح
بالتحفة .
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شكل ( )1يوضح الشكل العام للخلخال يوضح شكل رأس األفعى على طرفى الخلخال.
عمل الباحثة.

شكل(-1أ ) نموذج يوضح شكل الزخارف على البدن الخارجى للخلخال من قشور السمك
وزهرة اللوتس.
عمل الباحثة
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ويتشابة الخلخال موضوع الدراسة مع خلخال آخر مصنوع من النحاس محفوظ بمتحف جاير أندرسون
ولم يسبق نشره  ،فالتشابه من حيث طرق الصناعة والتشكيل وأيضا ً أتخذ طرفى الخلخال شكل رأس
الثعبان  ،أما عن الشكل العام فكان يوجد اختالف حيث تتخذ الشكل البيضاوى وليس الشكل الدائرى .
شكلت هذة التحفة بطريقة الصب فى القالب و يخلو البدن من الزخارف سوى طرفي الخلخال يأخذ
شكل رأس ثعبان  ،ويجدر األشارة أن منذ العصر القبطى كانت تصنع الخالخيل على هيئة الثعبان .43

لوحة ( )1خلخال من الفضة  ،محفوظ بمتحف جاير أندرسون  ،يُنسب إلى مصر أو تركيا  ،القرن 13
هـ  19م44.
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شكل (-2أ) يوضح الشكل العام للخلخال وزخرفة رأس الثعبان على طرفى الخلخال .
عمل الباحثة
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نتائج البحث
مما سبق نستخلص بأنة أثمرت دراسة قطع الحلى من معدن الفضة بعض النتائج على النحو التالى :
صنعت من معدن الفضة ويتميز بخاصية األندماج مع كافة المعادن الفلزية وبالتحديد تلك
هذة التحفة ُ
التى تستعمل فى صناعة الحلى .
تتطابق شكل التحفة المستدير مع الغرض الجمالى فى زينة األقدام الذى صنعت من أجله وعلى سبيل
المثال  :أستخدام طريقة الصب فى القالب فى تشكيل الهيكل الخارجى للخلخال.
األبداع فى شكل العناصر الزخرفية بطريقة الحز والتفريغ واستخدام اسلوب التطعيم بالمينا الزرقاء
اللون .
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حواشي البحث
 -1استاذ الفنون األسالمية ورئيس قسم اآلثار األسبق بكلية االثار – جامعة القاهرة .
 -2باحثة ماجيستير بكلية اآلثار – جامعة القاهرة .
 -3سورة النحل  ،آية رقم .14
 -4ثريا نصر  ،أزياء النساء فى العصر العثمانى  ،دار عالم الكتب 2000 ،م ص .79
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المصرى ،مخطوط رسالة ماجيستير  ،أزياء النساء فى مصر منذ الفتح العثمانى حتى عصر محمد على ص ،139ص.140
 -8الخلخال فى اللغة هو سوار كبير لتزيين أرجل النساء ويُلبس أسفل الساق فوق الكعب  ،بدر الدين عبد العزيز محمد  ،بحث
الحلى العثمانية فى قبرص  ،األتحاد العام لألثريين العرب 2017م ص.775
 -9عبد الرحمن ذكى  ،ال ُحلى فى التاريخ والفن  ،دار القلم ص .102
 -10عبد الرحمن ذكى  ،الحٌلى فى التاريخ والفن  ،ص.102
 -11تحية كامل  ،األزياء المصرية من الرفاعنة حتى عصر محمد على  ،ص.227
 -12عبد الرحمن ذكى  ،ال ُحلى فى التاريخ والفن ص . 102
 -13أمال المصرى ،أزياء المرأه فى العصر العثمانى ،دار األفاق العربية  1419هـ 1999م  ،ص .121
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الوليد خلخال صغيرة من الحديد فى ساقة اليسرى وترتدى واحد مماثل فى ساقها اليمنى وذلك أعتقادا ً منها أن أرتداء الخالخيل
يعمل على طرد األرواح الشريرة وعن بدو شالتين فالخلخال عبارة عن دائرة تعنى لديهن رمز أكتمال القمر  ،أالء أحمد حسين
مصطفى  ،مخطوط رسالة ماجيستير التحف الفضية فى الفترة من القرن 12هـ \18م حتى أوائل القرن 14هـ \20م فى ضوء
مجموعة مجموعة غير منشورة بمتحف الفن األسالمى القاهرة 2019م ص.157
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خمسة شواهد قبور جديدة دراسة في الشكل والمضمون
( دراسة باليوغرافية فنية أثرية )
ممدوح محمد السيد حسنين
مدرس الفنون واآلثار اإلسالمية – كلية اآلثار – جامعة أسوان
ملخص البحث :
يهدف البحث إلي دراسة خمسة شواهد قبور إسالمية مستخرجة من حفائر الفسطاط السيما بمنطقة
اسطبل عنتر بالقرافة الكبرى  ،ومحتفظ بها بمخازن آثار مدينة الفسطاط األثرية  ،لذا وجدت من
األهمية بمكان عمل دراسة تحليلية لتلك الشواهد متناوالً كل منها علي حدة  ،من حيث الشكل العام
ومضمون الكتابات المسجلة عليها وأشكال األحرف والكلمات الستبيان قيمة كل منها  ،لذا قسمت
الدراسة إلى قسمين رئيسيين  ،األول الدراسة الوففية  ،واشتملت على بيااات ووف وا
الشواهد محل الدراسة وتفريغها والتعليق عليها وتطبيق الدراسة الباليوغرافية على كتاباتها من حيث
أسلوب رسم الكلمات والحروف  ،واستنباط القيم الجمالية في كل شاهد  ،الثااي الدراسة التحليلية ،
واشتملت على مضمون تلك الشواهد من حيث التأثيرات الملموسة على كتاباتها  ،وتحليل الصيغ
الجنائزية واأللقاب واألسماء وبعض األلفاظ الواردة عليها مع إجراء المقاراات مع مثيالتها من
الشواهد  ،وكذا طرق الصناعة والزخرفة والمادة الخام المستخدمة في فناعتها  ،فضالً عن تأريخها
واوع الخطوط المستخدمة فيها .
الكلمات الدالة :شواهد – الخط الكوفي ذو الطرف المتقن – التفطيح  -الصيغ الجنائزية – القيم الفنية –
الدراسة الباليوغرافية .
مقدمة البحث :
تعد دراسة شواهد القبور اإلسالمية من الدراسات الهامة في مجال اآلثار اإلسالمية  ،السيما لما
تحتويه من معلومات هامة وقيمة من حيث الشكل والمضمون  ،فلقد ساعدت الباحثين في معرفة تطور
الخط العربي بأاواعه المختلفة وأشكال حروفه منذ الفتح اإلسالمي لمصر مرورا ً بكل فترات التاريخ
اإلسالمي وحتى العصر الحديث شرقا ً وغربا ً  ،ليس هذا فحسب بل مثلت لنا ثبت متين ال يمكن الشك
في مصداقيته أو فيما يقدمه من معلومات غاية في األهمية من أسماء أفحابها وألقابهم ووظائفهم
ودراسة الصيغ المذهبية والجنائزية واألشعار األدبية  ،التي كاات تستخدم في تسجيل كتابات تلك
الشواهد  ،هذا إلى جااب احتوائها على العديد من الزخارف النباتية والهندسية الملحقة بها  ،لذا تعد تلك
الشواهد سجالً قيما ً ومصدرا ً أفيالً من مصادر اآلثار والتاريخ اإلسالمي  ،احتوى على العديد من
المعلومات التاريخية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها من الجوااب الحضارية .
وكاات الشواهد تتخذ عادة من أاواع مختلفة من الحجر والرخام  ،وظلت الشواهد حتى النص
الثااي من القرن السادس الهجري مستطيلة الشكل  ،تتبع في اقشها إحدى طريقتين طريقة الحفر
الغائر وهي أقدمها وأيسرها  ،وطريقة الحفر البارز وهذه تتطلب من الحافر تصميما ً كتابيا ً سابقا ً
وعناية خافة في اإلافاذ  ،وكاات البالطة تخطط أول األمر خطوطا ً أفقية على مسافات متساوية  ،ثم
يكتب الن فوقها بالمداد بالقلم الجيد  ،ثم يحفر ما حولها بآالت دقيقة  ،ثم تسوى متون الحروف حتى
تبدو ملساء . 1
أوالً  :الدراسة الوصفية للشواهد ( دراسة الشكل ) :
الشاهد األول  ( :لوحة ) 1
2
مكان الحفظ  :مخزن السبع حجرات بالفسطاط
رقم السجل  :قيد التسجيل
المادة الخام  :الحجر الرملي
196

العدد التاسع (سبتمرب )2021

جملة البحوث والدراسات األثرية

اسم صاحب الشاهد  :أحمد بن بالل
تاريخ الشاهد والوفاة  :اإلثنين  27رمضان سنة  248ه  23 /نوفمبر  862م
طول الشاهد  40 :سم
عرض الشاهد  29 :سم
سمك الشاهد  6.5 :سم
اإلطار الخارجي  2.5 :سم  ،والسفلي  6 :سم
طول قوائم الحروف =  3,5سم تقريبا ً
نوع الخط  :الكوفي البسيط
وصف الشاهد :
شاهد قبر من الحجر الرملي غير منتظم الشكل وإن كان يميل لإلستطالة اظرا ً لعدم ااتظام ضلعه
السفلي  ،ذو إطار خارجي بارز عن مستوى سطح الكلمات المسجلة بداخله  ،سجلت كتاباته بالخط
الكوفي  3البسيط المنفذة بإسلوب الحفر الغائر  ،يشتمل على سبعة أسطر شبه منتظمة  ،بدأت بالبسملة ،
وينسب إلى أحمد بن بالل  ،ومؤرخ في السابع والعشرين من شهر رمضان لسنة ثمان وأربعين
ومائتين من الهجرة  ،أي النص األول من القرن الثالث الهجري  ،وهو بذلك يرجع إلى فترة حكم
والي مصر العباسي  -حينها  -يزيد بن عبد هللا بن دينار التركى (253 – 242هـ ، ) 867 - 856 /
تلك الفترة التي تقع تحت حكم الخليفة العباسي أحمد بن محمد المعتصم "المستعين باهلل"  ،الخليفة الثااي
عشر (252 -248هـ  866 -862 /م) . 4
نص الشاهد :
 – 1بسم هللا الرحمن الرحيم
 - 2هذا قبر أحمد بن بالل
 – 3رحمت هللا ومغفرته و
 – 4رضوااه عليه توفى يوم
 – 5االثنين لسبعة وعشرين
 – 6مضين من رمضان سنة ثمان
 – 7وأربعين ومايتين
5
التعليق على الشاهد و ( الدراسة الباليوغرافية ) :
جاءت كتابات هذا الشاهد دون باقي شواهد الدراسة الحالية بالخط الكوفي البسيط الذي ظهر في
بدايات تسجيله على شواهد القبور اإلسالمية تماما ً  ،فنلحظ عدم استخدام خافية تفطيح قوائم الحروف
 ،إال على استحياء شديد في حرف االل والالم الثااية من لفظ الجاللة ( هللا ) بالبسملة  ،وحرفي الذال
والدال في كلمتي ( هذا  ،أحمد ) اللذين جاءا بشكل يشبه فورة حرف الكاف  ،والالم االولى من كلمة
( بالل ) بالسطر الثااي  ،وربما يرجع ذلك إلى سببين األول قدم تاريخ الشاهد الحالي اسبيا ً عن
باقي شواهد الدراسة الحالية  ،وإن كان هناك العديد من الشواهد ذات تاريخ أقدم ولكنها افذت بشكل
أتقن وأجمل  ،والثااي ألن الخطاط المنفذ ربما لم يكن من المتمكنين في فياغة وتسجيل تلك الكتابات
بما يتناسب وتطور الخط في حينه  ،فجاء تسجيل تلك الكتابات بشكل يذكراا بكتابات القرن األول من
الهجرة من حيث التنفيذ  ،حيث تذكراا كتابات هذا الشاهد بشاهد قبر من الحجر عثر عليه بأسوان باسم
عبد الرحمن بن خير الحجري أو الحجازي مؤرخ بسنة  31ه محفوظ بمتح الفن اإلسالمي برقم
سجل ( . 6 ) 1508 / 20
أوالً  :أسلوب رسم الكلمات  :لم تكن اليد المنفذة قادرة على التسجيل الجيد المتمكن في أدائها  ،دل على
ذلك قيام الحفار في هذا الشاهد بتسجيل حرف الواو األول من كلمة (ورضوااه) بالسطر الثالث في
حين سجل باقي الكلمة في بداية السطر الرابع ،كذلك الحظ قيامه بتسجيل حرف النون من كلمة (ثمان)
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بنهاية السطر السادس بشكل مختزل اظرا ً لعدم تحكمه بالمساحة المتاحة أمامه  ،كما الحظ استخدامه
لحرف الياء الراجعة من كلمة ( توفى )  ،وإن افذت بشكل غير دقيق  ،كما سجل كلمة (رحمت) بالتاء
المبسوطة (المفتوحة) وليس المربوطة  ،وهو أمر معتاد في الخط النبطي  ،هذا غير بعض األخطاء
الواضحة في تنفيذ أحرف بعض الكلمات مثل وجود سنة زائدة لحرف الباء في كلمة (بالل)  ،إضافة
حرف الجر (من) أعلى يسار كلمة (عشرين) وهي خطأ زائد أضي من الخطاط المنفذ ( شكل  – 1أ ،
ب،ج).
ثاايا ً أسلوب رسم الحروف الحظ أن الخطاط قد افذ بعض هامات وقوائم حرفي األل والالم مائلة جهة
اليمين  7تارة كما في حرف األل لكلمتي ( رمضان  ،ومائتين )  ،وإلى اليسار تارة أخرى كما في حرف الالم
الثااية من لفظ الجاللة (هللا) وكلمة ( الرحيم  ،اإلثنين )  ،وقائمة بشكل مستقيم تارة ثالثة كما في حرف األل
من كلمات ( هللا  ،الرحمن  ،رضوااه  ،ثمان ) وحرف الالم من كلمات ( الرحمن  ،بالل  ،لسبعة ) مما يظهر
حالة من التذبذب وعد م االاضباط في أسلوب تنفيذ كتابات الشاهد  ،كما الحظ في رسم األحرف كما هو موضح
بجدول أشكال الحروف لهذا الشاهد الصعود بنبرة الباء في كلمة بسم حتى تساوت في طولها مع األلفات
والالمات  ،أحرف العين الوسطى من كلمتي (لسبعة  ،وأربعين) والغين الوسطى من كلمة ( ومغفرته ) مفتوح
القمة على شكل مثلث رأسه ألسفل وقاعدته مفتوحة  ،في حين جاء في مبتدأ الكلمة ( عليه  ،وعشرين )
مفتوحة الكاس  ،تلويز رأس حــرف القـاف المبتدأ من كلـمة ( قبر )  ،والفاء المتوسطة من كلمة ( ومغفرته )
أي كتابتها بشكل لوزي مدبب من أعلى يرتفع على قائم بسيط  ،وكتابة حرف الضاد من كلمتي (رضوااه ،
مضين  ،رمضان) بشكل مستطيل  ،كتابة الالم أل بشكل يمتد طرفاها ألعلى  ،وترتكز من أسفل على قاعدة
هرمية أو شكل مثلث كما في كلمة ( اإلثنين ) وإن لم تنتظم في كلمة ( بالل )  ،كما الحظ عدم ااتظام أسنان
حرف السين والشين من كلما ت (بسم  ،لسبعة  ،سنة  ،وعشرين)  ،ورسم الهاء المبتدأة بشكل مثلث كما في
كلمة ( هذا )  ،ازول حرف األل المتوسط عن مستوى خط األساس قليالً كما في كلمة ( ثمان )  ،كما الحظ
رسم حرف الهاء المربوطة المنتهية من كلمات (هللا  ،ومغفرته  ،ورضوااه  ،عليه  ،لسبعة  ،سنة) بشكل
هرمي مثلث .
وأخيرا ً وليس آخرا ً الحظ بعض من الليواة على بعض أحرف هذا الشاهد على الرغم من كون الكتابات
المنفذة تندرج تحت لواء الخط اليابس  ، 8كما في أحرف النون من كلمة ( الرحمن  ،بن  ،اإلثنين  ،مضين ،
من  ،رمضان  ،وأربعين  ،ومائتين )  ،وكذا الحال في أحرف الراء من كلمات ( الرحمن  ،الرحيم  ،قبر ،
رحمة  ،ومغفرته  ،رضوااه  ،وعشرين  ،وأربعين )  ،وارى الليواة كذلك في حرف الواو من كلمات
(ومغفرته  ،رضوااه  ،توفى  ،وعشرين  ،وأربعين  ،ومائتين)  ،وذلك عبر بتر عراقة كاسات تلك األحرف
واختزالها وإاهائها بتفطيح مائ ل سواء كاات تلك النهايات أفقية أو رأسية  .ويذكر د .إبراهيم جمعة أن "كثير
من العراقات قد اختزلت في هذا الخط اختزاالً كاد يصبح قاعدة من قواعده  ،ومن العراقات التي اختزلت في
كثير من األحوال عراقات الجيم والعين والالم ( في حاالت االاتهاء )  ،وقد طغت روح االختزال على عراقتي
الراء والنون في عصور متأخرة  ،فكادتا بدورهما ال تسقطان كثيرا ً عن مستوى التسطيح . 9
جدير بالذكر أن الخط اللين كاات له إرهافاته الواضحة في كتابات بردية إهناسية  ،تلك البردية المؤرخة
بسنة  22ه الصادرة من أحد عمال عمرو بن العاص على مدينة إهناسية  ،محفوظة بمجموعة األرشيدوق رينر
تحت رقم  ، 558فالخط الذي كتبت به هذه البردية هو (الخط المداي) الذي ااتقل من المدينة إلى الكوفة بعد
تأسيسها  ،ومنذ فارت عافمة للخالفة كما ااتقل منها إلى مصر وغيرها من البلدان . 10

القيم الجمالية للشاهد األول :

ويقصد بالقيم الفنية والجمالية الضوابط العامة التي تجعل للعمل الفني تأثيرا ً سارا ً ممتعا ً على المشاهد ،
ويندرج تحت هذا التعبير عنافر فنية جمالية تؤدي مراعاتها إلى تحقيق المتعة والجمال في العمل الفني ومن
هذه العنافر (التماثل – التناظر – التوافق – التوازن – التناسب)  ،ويزداد العمل الفني جماالً ومتعة إذا ابتعد
عن الغموض في القراءة مع الحرص على تحقيق هذه العنافر الجمالية كلها أو بعضها . 11
فالزخرفة التماثلية ااشئة عن تجاور األل والالم  12والتماثل هو تكرار فورة معينة بنفس حجمها
وأبعادها مرة أو أكثر فينشأ من ذلك التكرار جاذبية ترتاح إليها العين والمشاعر .أما التناظر فهو تصور من
اوع آخر للتماثل مع أاهما متقاربان كثيرا ً في المدلول فكل منهما تكرار  ،ولكن التكرار في التماثل يحدث دون
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تغيير أو بتغيير طفي جداً  ،ولكن التكرار في التناظر يراعى فيه عمدا ً أن يكون تكرارا ً معكوسا ً فيبلغ من هذا
االاعكاس قيمة جمالية أخرى تختل عن القيمة الجمالية التي تنبع من التماثل . 13
وبالنظر إلى هذا الشاهد الحظ ااتفاء القيم الجمالية بشكل كبير  ،وإن حاول الفنان تنفيذها على استحياء في
إسبال كاسات أحرف النون المسبلة بشكل جمالي كما في كلمات ( الرحمن  ،بن  ،اإلثنين  ،من  ،رمضان ،
وأربعين  ،ومائتين )  ،والراء في كلمات ( الرحمن  ،الرحيم  ،قبر  ،رحمة  ،مغفرته  ،رضوااه  ،وأربعين ) ،
والواو في كلمات ( ومغفرته  ،توفى  ،يوم  ،وعشرين  ،وأربعين  ،ومائتين )  ،ولم ينحصر القيم الجمالية في
شكل تنفيذ تلك األحرف فقط بل تعداها في تماثلها عبر تكرارها جميعا ً بشكل مقارب في الص الواحد .

الشاهد الثاني  ( :لوحة ) 2
مكان الحفظ  :مخزن السبع حجرات بالفسطاط
رقم السجل  :قيد التسجيل
المادة الخام  :الحجر الجيري
اسم صاحب الشاهد  :عباسة ابنة أحمد بن القاسم
تاريخ الشاهد والوفاة  :الخميس  10جمادى األول سنة  260ه  2 /مارس  874م
طول الشاهد  45 :سم
عرض الشاهد  25 :سم
سمك الشاهد  7 :سم
اإلطار الخارجي  :اإلطار العلوي  3.5سم  ،والسفلي  7.5سم  ،والجانبيين  3سم
طول قوائم الحروف =  3,5تقريبا ً
نوع الخط  :الكوفي ذو الطرف المتقن
وصف الشاهد :
شاهد قبر من الحجر الجيري مستطيل الشكل  ،ذو إطار خارجي منتظم بارز عن مستوى سطح الكلمات
المسجلة بداخله  ،سجلت كتاباته بالخط الكوفي ذو الطرف المتقن Kufic calligraphy with a fine 14
 Endالمنفذة بإسلوب الحفر البسيط  ،يشتمل على تسعة أسطر منتظمة  ،بدأت بالبسملة  ،وينسب إلى عباسة
ابنة أحمد بن القاسم  ،ومؤرخ في العاشر من شهر جمادى األول لسنة مائتين وستين من الهجرة  ،أي النص
الثااي من القرن الثالث الهجري  ،وهو بذلك يرجع إلى فترة حكم أحمد بن طولون ( 270 – 254ه – 868 /
 884م)  ،وتحديدا ً في عصر الخليفة العباسي أبو العباس المعتمد على هللا ( 279 – 256ه  892 – 870 /م)

نص الشاهد :
 – 1بسم هللا الرحمن الرحيم
 - 2هذا قبر عباسة
 – 3ابنت أحمد بن
 – 4القسم رحمت هللا
 - 5عليها توفيت
 – 6يوم الخميس لعشر
 – 7ليال خلون من جما
 – 8دى األول سنة
 – 9ستين ومايتين

التعليق على الشاهد :
بداية الحظ ااتظام أسطر الشاهد إلى حد كبير  ،فيما عدا خروج حرف الراء من كلمة ( لعشر ) بالسطر
السادس وتسجيله باإلطار الخارجي للشاهد  ،كما الحظ استكمال باقي أحرف كلمة ( جمادى ) بالسطر السابع
واستكمالها بالسطر الثامن  ،حيث وردت األحرف األولى من الكلمة ( جما ) بنهاية السطر السابع  ،وباقي
الكلمة ( دي ) بالسطر الثامن  ،كما الحظ عدم استخدامه خافية التنقيط بكلمات الشاهد .

( الدراسة الباليوغرافية ) :
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أوالً  :أسلوب رسم الكلمات  :بداية جاءت كلمة ( إبنة ) بالسطر الثالث مسجلة بالتاء المفتوحة وليست
المربو طة كما اعتداا ذلك في شواهد قبور تلك الفترة  ،كما جاء اسم ( القاسم ) بالسطر الرابع كذلك دون كتابة
حرف األل األوسط حيث تم إهمال المد  ،وبذات السطر وردت كلمة ( رحمة ) بتاء مفتوحة في اهايتها أيضا ً
ثانيا ً  :أسلوب رسم الكلمات  :والحظ هنا قيام الفنان المنفذ لكتابات هذا الشاهد بإضفاء قيمة االاتظام في
حروفه المسجلة واالستقامة في أسطره (شكل  – 2أ  ،ب  ،ج)  ،فجاءت معظم حروفه ذات سمك ينتهي بتفطيح
مغالى فيه ومزين لنهايات حروفه أي غلبة استخدام التفطيح في أحرف وكلمات الن  ،كما جاءت سنون
حرف السين متساوية وذات تفطيح مائل ملحوظ أيضا ً كما في كلمات ( بسم  ،عباسة  ،القاسم  ،الخميس  ،سنة
 ،ستين ) وكذا األمر في حرف سنون الشين من كلمة ( لعشر )  ،كما جاءت ابرة حرف الباء مرتفعة بشكل
مبالغ فيه في كلمتي ( بسم  ،قبر )  ،مع مالحظة كتابة حرف الهاء المبتدئة والمتوسطة بشكل هرمي مثلث كما
في كلمتي ( هذا  ،عليها )  ،في حين جاءت الهاء األخيرة بأكثر من شكل حيث جاءت بشكل مثلث كما في
كلمتي ( هللا  ،سنة )  ،وجاءت بشكل يقترب من المربع كما في كلمة ( عباسة )  ،وجاء حرف العين المتوسط
مفتوح القمة على شكل مثلث رأسه ألسفل وقاعدته مفتوحة كما في كلمة (لعشر)  ،في حين جاءت كاس حرف
العين المبتدئة مفتوحة بمقدار ثالثة أرباع الدائرة تقريبا ً في كلمتي ( عباسة  ،عليها )  ،وكذا الحظ تشابه حرف
الدال في كلمتي ( أحمد  ،جمادي ) مع حرف الكاف  ،كما اشاهد ازول قائم حرف األل المتوسط واألخير عن
خط األساس في كلمات ( عباسة  ،عليها  ،جمادى  ،ومائتين )  ،مع مالحظة تثنية ذات الحرف وعقفه جهة
اليمين كما في كلمات ( عباسة  ،ابنت  ،أحمد  ،القاسم  ،الخميس ) .
كما استطيع أن اتلمس حالة الدمج بين كتابة الحروف الجافة واللينة  ،إال أن الحروف اللينة قد افذت هنا
بشكل أكثر جرأة وطواعية  ،دلت على تمكن الفنان من تطويع مادة الحجر لتنفيذ تلك الحروف اللينة عليها ،
واستيع أن اتلمس تلك الليواة في أحرف الراء من كلمات ( الرحمن  ،الرحيم  ،قبر  ،رحمت  ،لعشر ) ،
وحرف النون من كلمات ( الرحمن  ،بن  ،خلون  ،من  ،ستين  ،ومائتين )  ،الدال من كلمة ( أحمد ) السيما في
ابرة حرف الدال الراجعة من أعلى  ،حرف الواو في كلمات ( توفيت  ،يوم  ،خلون  ،األول  ،ومائتين )  ،وكذا
في كاسة حرفي الالم والسين في كلمتي ( ليال  ،الخميس )  ،وأخيرا ً كاسة حرف الياء في كلمة ( جمادى ) ،
وأخيراً وليس آخراً جاء حرف االم أل بشكل زخرفي اادر ربما لم الحظه من قبل  ،حيث اختفت عقدة الحرف
تماما ً وتم طمسه والتعبير عنه عبر مثلثين فغيرتين متقابلين على الجاابين من أسفل  ،وأخيرا ً الحظ خلو
الشاهد كسابقه من الشكل واإلعجام . 15

القيم الجمالية للشاهد الثاني :
جاءت القيم الجمالية في هذا الشاهد منفذة من قبل الفنان عبر قيمتي التماثل والتناظر  ،فجاء التماثل في
خافية التفطيح المتماثل لقامات األحرف وابراتها وطوالعها واهايات األحرف كذلك  ،وكذا بالنسبة لجبهات
األحرف كالهاء المبتدأة والمتوسطة والمنتهية والتاء المربوطة  ،وإن حظيت قوائم األلفات والالمات بنصيب
األسد في تنفيذ خافية التفطيح عبر تكرارها في السطر الواحد بشكل تكراري متماثل  ،في حين جاءت
خافية التماثل عبر استغالل الفنان المنفذ لتجاور أحرف األل والالم من كلمات ( هللا  ،الرحمن  ،الرحيم ،
الخميس  ،األول ) لينشيء قيمة التناظر عبر التفطيح المعكوس في أعلى هامات تلك األحرف  ،هذا غير تنفيذه
لشاكلة الدال من كلمة ( أحمد ) بشكل منطلق وكأاها دال راجعة تشابهت كثيرا ً مع حرف الكاف  ،اض إلى
ذلك ما لمسناه من مزج للخطوط الجافة واللينة لهذا الشاهد والتي أكسبته قيمة فنية أخرى عبر تحرير كتاباته
بشكل أكثر ااطالقا ً .

الشاهد الثالث  ( :لوحة ) 3
مكان الحفظ  :مخزن السبع حجرات بالفسطاط
رقم السجل  :قيد التسجيل
المادة الخام  :الحجر الرملي
اسم صاحب الشاهد  :فاطمة ابنة نفيس
تاريخ الشاهد والوفاة  :السبت  24محرم سنة  270ه  2 /أغسطس  883م
طول وعرض الشاهد  29 :سم
سمك الشاهد  7 :سم تقريبا ً
اإلطار الخارجي  4 :سم عدا السفلي  2,5سم
200

العدد التاسع (سبتمرب )2021

جملة البحوث والدراسات األثرية

طول قوائم الحروف =  2.5تقريبا ً
نوع الخط  :الكوفي ذو الطرف المتقن

وصف الشاهد :
شاهد مربع الشكل من الحجر الرملي  ،ذو إطار خارجي بارز عن مستوى الكلمات المسجلة بداخله ،
سجلت كتاباته بالخط الكوفي ذو الطرف المتقن المنفذة بإسلوب الحفر البسيط  ،يشتمل على ستة أسطر منتظمة
 ،بدأت بالبسملة  ،وينسب إلى فاطمة بنت افيس  ،ومؤرخ في الرابع والعشرين من شهر المحرم لسنة مائتين
وسبعين من الهجرة  ،أي النص الثااي من القرن الثالث الهجري  .وهو بذلك يقع تاريخيا ً في فترة حكم أبو
الجيوش خمارويه بن أحمد بن طولون  282 – 270ه  896 – 884 /م  ، 16وهي افس فترة حكم الخليفة
العباسي أبو العباس المعتمد على هللا بن جعفر المتوكل ( 279 – 256ه  892 – 870 /م) .
والحظ فيه أمرين األول ورود كلمة ( بقين ) وليس خلون كما شاهداا من قبل  ،وربما يرجع ذلك لعدم
كفاية المساحة المتبقية لذكر تاريخ األيام بالكامل وهي الرابع والعشرين من المحرم  ،والثااي الحظ تمييز
كلمة (سبعين) بارتفاع قائم حرف الباء عن سنون حرف السين السابق عليه مباشرة  ،حتى ال يختلط األمر على
القارئ بينها وبين كلمة تسعين للتمييز بينهما  ،خافة وأاه لم يستخدم التنقيط في الحروف المسجلة على الشاهد

نص الشاهد :
 – 1بسم هللا الرحمن الرحيم
 - 2هذا قبر فاطمة ابنت
 – 3نفيس رحمت هللا عليها
 – 4توفيت يوم السبت
 – 5لست بقين من المحرم
 – 6سنة سبعين ومايتين

التعليق على الشاهد :
بداية من حيث الشكل العام للكتابات المسجلة بدأت اصوص الشاهد بالبسملة  ،وجاءت جميع األسطر
المسجلة بكل أفقي منتظم بخالف ما وجدااه من قبل  ،فلم الحظ خروج أي من أحرف الشاهد خارج اإلطار
المخص لها  ،كما استطاع الفنان المنفذ االلتزام بالمساحة المتاحة أمامه في تسجيل كلمات الشاهد تماما ً  ،فلم
يضطر معه إلى استكمال باقي الكلمات بالسطر الذي يليه  ،وأخيراً الحظ خلو كتابات الشاهد من استخدام
اإلعجام أو التنقيط .

( الدراسة الباليوغرافية ) :
أوالً  :أسلوب رسم الكلمات  :الحظ ورود لفظ ( إبنة ) بالسطر الثااي بكتابة التاء األخيرة مفتوحة ( شكل 3
– أ  ،ب  ،ج )  ،كما وردت كلمة (رحمة) بالسطر الثالث بكتابة التاء االخيرة كذلك بالتاء المفتوحة .
ثانيا ً  :أسلوب رسم الحروف  :بداية الحظ أن ابرة حرف الباء في كلمة ( بسم ) قد جاءت مرتفعة بشكل
مبالغ فيه بحيث تساوت في ارتفاعها مع قوائم حرف األل والالم  ،كما جاءت سنون حرف السين متساوية
وذات تفطيح متماثل ملحوظ أيضا ً كما في كلمات ( بسم  ،السبت  ،لست  ،سنة  ،سبعين ) وإن تاهت تلك
الخافية في كلمة ( افيس )  ،تفطيح جبهة الهاء والتاء المربوطتين كما في كلمات (هللا  ،فاطمة  ،سنة) حيث
جاءت تلك األحرف بشكل مثلث  ،كذلك الحظ تشابه حرف الذال من كلمة ( هذا ) مع حرف الكاف  ،مع
مالحظة كتابة حرف الهاء المبتدئة والمتوسطة بشكل هرمي مثلث كما في كلمتي ( هذا  ،عليها )  ،وكذا تلويز
رأس حــرف القـاف المبتدأ من كلـمة ( قبر  ،بقين ) والفاء المتوسطة من كلمات ( فاطمة  ،افيس  ،توفيت ) أي
كتاب تها بشكل لوزي مدبب من أعلى يرتفع على قائم بسيط  ،كما الحظ ازول قائم حرف األل المتوسط
واألخير عن خط األساس في كلمات ( هللا  ،فاطمة  ،عليها  ،المحرم  ،ومائتين )  ،ويعد سقوط األل المختتمة
عن مستوى التسطيح  -أو ما يعرف بخط األساس  -هي من عالمات وآثار الكتابات النبطية . 17
كما الحظ كتابة حرف الطاء من كلمة ( فاطمة ) بشكل مستطيل  ،وجاء حرف العين المتوسط مفتوح القمة
على شكل مثلث رأسه ألسفل وقاعدته مفتوحة كما في كلمة ( سبعين )  ،كما قام الفنان بتحديد ابرة الباء من
ذات الكلمة لتمييزها عن طوالع حرف السين الذي يسبقه حتى ال يختلط على القاريء األمر بينها وبين كلمة
تسعين التي تشبهها تماما ً  .وأخيرا ً الحظ ااتهاء معظم األحرف المسبلة بتفطيح واضح كما في أحرف الميم
201

العدد التاسع (سبتمرب )2021

جملة البحوث والدراسات األثرية

المختتمة في كلمات ( بسم  ،الرحيم  ،يوم  ،المحرم )  ،والتاء المختتمة المبسوطة كما في كلمات ( ابنت ،
رحمت  ،تو فيت  ،السبت  ،لست )  ،وإسبال كاسة النون النهائية كما في كلمات ( الرحمن  ،بقين  ،من  ،سبعين
 ،ومائتين )  ،والراء في كلمة ( قبر )  ،وكاسة السين من كلمة (افيس)  ،وجاءت خافية اإلسبال هذه عبر بتر
عراقات وكاسات تلك الحروف .
كذلك الحظ مزيج متكامل في تسجيل كتابات الشاهد بالحروف الجافة واللينة  ،والتي استطيع أن اتلمس تلك
الليواة في أحرف الراء من كلمات ( الرحمن  ،الرحيم  ،قبر  ،المحرم )  ،وحرف النون من كلمات ( الرحمن
 ،بقين  ،من  ،سبعين  ،ومائتين )  ،الذال من كلمة ( هذا ) السيما في ابرة حرف الذال الراجعة من أعلى ،
حرف الواو في كلمات (توفيت  ،يوم  ،ومائتين)  ،وكذا في كاسة حرف السين في كلمة ( افيس )  ،وأخيرا ً
ظهرت تلك الليواة في طريقة تنفيذ حرف العين المبتدأ في كلمة ( عليها ) .

القيم الجمالية للشاهد الثالث :
كالعادة جاء التماثل في خافية التفطيح المتماثل لقامات األحرف وابراتها وطوالعها واهايات بعض
األحرف  ،كما جاء التماثل في بتر كاسات بعض األحرف المبتورة كما في أحرف النون من كلمات ( الرحمن
 ،بقين  ،من )  ،وحرف الراء من كلمات ( قبر  ،المحرم ) وكاسة السين من كلمة ( افيس ) حيث تشابهت
وتماثلت تلك األحرف عبر تكرارها في السطر الواحد بذات الشكل ،كما كان لقوائم األلفات والالمات عبر
تجاورهما الدافع احو تنفيذ قيمة التناظر عبر خافية التفطيح المعكوس بأعلى هاماتها كما في كلمات ( هللا ،
الرحمن  ،الرحيم  ،السبت )  ،كما ظهرت قيمة التناظر في التفطيح المتعاكس لحرفي الالم واألل من كلمة (
عليها ) على الرغم من أاهما غير متجاورين  ،وهو أمر يحسب للفنان المنفذ على أية حال .

الشاهد الرابع  ( :لوحة ) 4
مكان الحفظ  :مخزن السبع حجرات بالفسطاط
رقم السجل  :قيد التسجيل
المادة الخام  :الحجر الجيري
اسم صاحب الشاهد  :مسلم فتى إبراهيم بن وهب بن يحيى
تاريخ الشاهد والوفاة  :األربعاء  3شعبان سنة  272ه  12 /يناير  886م
طول الشاهد  34 :سم
عرض الشاهد  28 :سم
سمك الشاهد  6.5 :سم
اإلطار الخارجي  :يتراوح بين  2.5سم  3.5 :سم
طول قوائم الحروف =  2.5تقريبا ً
نوع الخط  :الكوفي ذو الطرف المتقن

وصف الشاهد :
شاهد قبر من الحجر الجيري مستطيل الشكل  ،ذو إطار خارجي بارز عن مستوى الكلمات المسجلة بداخله
 ،سجلت كتاباته بالخط الكوفي ذو الطرف المتقن المنفذة بإسلوب الحفر البسيط  ،يشتمل على تسعة أسطر شبه
منتظمة  ،بدأت بالبسملة  ،وينسب إلى مسلم فتى إبراهيم بن وهب بن يحيى  ،ومؤرخ في الثالث من شهر
شعبان لسنة مائتين إثنين وسبعين من الهجرة  ،أي النص الثااي من القرن الثالث الهجري وهو يقع تاريخيا ً –
كالشاهد السابق  -في فترة حكم أبو الجيوش خمارويه بن أحمد بن طولون  282 – 270ه  896 – 884 /م ،
في فترة حكم الخليفة العباسي أبو العباس المعتمد على هللا بن جعفر المتوكل(  279 - 256ه 892 - 870 /م)

نص الشاهد :
 - 1بسم هللا الرحمن الرحيم
 - 2هذا قبر مسلم فتى
 - 3إبرهيم بن وهب
 - 4بن يحيى رحمت هللا
 - 5عليه توفى يوم اال
 - 6ربعا لثلثة خلون
 - 7من شعبان سنة
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 - 8اثنين وسبعين وما
 - 9يتـــــــــــــــــــــــــــين

التعليق على الشاهد :
بداية من حيث الشكل العام للكتابات المسجلة بدأت اصوص الشاهد بالبسملة  ،إال أانا الحظ خروج أحرف
كلمة ( الرحيم ) عن اإلطار الداخلي المحدد للكتابة واستكمال كتابة حرف الميم لذات الكلمة على اإلطار
الخارج ي المرتفع عن مستوى سطح الكتابة  ،كما الحظ استكمال الخطاط لبقية بعض الكلمات بالسطر التالي
لعدم كفية المساحة المتاحة أمامه في تسجيل الكلمة الواحدة في افس السطر  ،مما يضطر معه إلى استكمال
باقي الكلمة بالسطر الذي يليه  ،وهو أمر شائع على شواهد القبور اإلسالمية  ،كما جاء في تسجيل كلمة (
األربعا )  18حيث قام بتسجيل حروف ( اال ) لذات الكلمة بالسطر الخامس وباقي الكلمة ببداية السطر السادس
 ،كذلك األمر بالنسبة لكلمة ( ومائتين ) حيث ذكر أول ثالثة أحرف منها ( وما ) بالسطر الثامن وباقيها ( ئتين
) بالسطر األخير  ،كما الحظ أن كلمة ( مائتــــــين ) جاء بقيتها "يتين" بشكل ضيق وممتد بالسطر التاسع
واألخير  ،وذلك لعدم تحكم الخطاط المنفذ بالمساحة الرأسية المتاحة أمامه بين السطر الثامن وإطار الشاهد
الخارجي السفلي  ،فخرجت بهذا الشكل  ،وأخيرا ً الحظ خلو كتابات الشاهد من استخدام اإلعجام أو التنقيط .

( الدراسة الباليوغرافية ) :
أوالً  :أسلوب رسم الكلمات  :جاء اسم ( إبراهيم ) بالسطر الثالث بدون تسجيل حرف األل األوسط  ،أي
إهمال المد  ،كما سجلت كلمة ( رحمة ) بالسطر الرابع هكذا ( رحمت ) بالتاء المفتوحة وليست المربوطة (
شكل  – 4أ  ،ب  ،ج )  ،كذلك وردت كلمة ( لثالثة ) بالسطر السادس من الشاهد هكذا ( لثلثة ) دون تسجيل
حرف األل الالحقة لالم الثااية لذات الكلمة "إهمال المد"  ،كما الحظ خلو كلمة (األربعاء) بنفس السطر من
الهمزة األخيرة  ،وتلك الخواص من تلك األحرف لبعض األسماء واأللقاب والكلمات الواردة على بعض
الشواهد والنصوص التأسيسية وجدااها من قبل كإحدى مميزات الخط النبطي .
ثانيا ً  :أسلوب رسم الحروف  :الحظ ارتفاع ابرة الباء من كلمة ( بسم ) بشكل يعادل ارتفاع قوائم حرفي
األل والالم  ،وكذا تفطيح جبهة الهاء والتاء المربوطة كما في كلمات ( هللا  ،عليه  ،سنة ) والتي جاءت بشكل
مثلث  ،كما جاءت سنون حرف السين متساوية وذات تفطيح متماثل ملحوظ أيضا ً كما في كلمات (بسم  ،مسلم
 ،شعبان  ،سنة  ،سبعين)  ،كما جاءت الهاء المبتدأة بشكل هرمي مثلث كما في كلمة ( هذا ) والهاء المتوسطة
من كلمتي ( إبراهيم  ،وهب )  ،كذلك الحظ تشابه حرف الذال من كلمة ( هذا ) مع حرف الكاف  ،وكذا تلويز
رأس حــرف القـاف المبتدأ من كلـمة (قبر) والفاء المتوسطة من كلمات ( فتى  ،توفى ) وحرف الواو من
كلمات ( وهب ،توفى  ،خلون  ،وسبعين )  ،كما الحظ سقوط قائم حرف األل المتوسط واألخير عن خط
األساس مع تثنيت ه وعقفه كما في كلمات (شعبان  ،األربعاء  ،ومائتين)  ،كما الحظ تثنية حرف األل وعقفه
جهة اليمين من أسفل – على خط األساس  -كما في كلمات ( هللا  ،الرحمن  ،الرحيم  ،هذا  ،إبراهيم ) وهي من
عالمات وآثار الكتابات النبطية كما سبق وأن ذكراا آافا ً  ،وجاء حرف العين المتوسط مفتوح القمة على شكل
مثلث رأسه ألسفل وقاعدته مفتوحة كما في كلمتي ( شعبات  ،وسبعين ) .
وأخيرا ً وليس آخرا ً الحظ المزج الواضح بشكل كبير في تسجيل كتابات هذا الشاهد ما بين الحروف الجافة
واألحرف اللينة  ،والتي جاءت بشكل واضح وفريح في تنفيذ حرفي الياء من كلمتي ( فتى  ،يحيى ) حيث
جاءت بشكل ذي تقويس شديد مع ااطالقها ألعلى في حرية تامة  ،دلت على يد قادرة ومتمكنة في التنفيذ ،
حيث قام الفنان باستخدام خافية مط عراقات حرف الياء في الكلمتين  ،مع تقوسه وااثنائه ألعلى جهة اليمين ،
كما ظهرت تلك الليواة في أحرف الرا ء من كلمات ( الرحمن  ،الرحيم  ،قبر  ،إبراهيم  ،رحمت  ،األربعاء ) ،
وحرف النون من كلمات (الرحمن  ،بن  ،خلون  ،من  ،شعبان  ،اثنين  ،سبعين  ،ومائتين)  ،وكذا في حرف
الذال من كلمة ( هذا ) السيما في ابرة حرف الذال الراجعة من أعلى  ،حرف الواو في كلمات ( وهب  ،توفى
 ،يوم  ،وسبعين  ،ومائتين )  ،وكذا في كاسة حرف السين في كلمة ( افيس )  ،وأخيرا ً ظهرت تلك الليواة في
اتساع حرف العين المبتدأ في كلمة ( عليه ) .

القيم الجمالية للشاهد الرابع :
ربما كان للتماثل والتناظر هنا شكل مختل من ااحية التنفيذ  ،حيث جاء استخدم التفطيح كالعادة إلبراز
تلك القيم ولكنه ليس التفطيح المستوي بل التفطيح المسنن أو المجنح إن جاز لي التعبير  ،وهو تفطيح امتاز
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بالسمك الواضح  ،واُفذ أعلى قوائم الحروف وهاماتها واهاياتها وابراتها وجبهاتها ،كما في قوائم أحرف األل
والالم وجاءت قيمة التماثل في كلم ات ( هللا ) السيما في الالم األولى والثااية وتفطيح جبهة الهاء وهو ما تكرر
في لفظ الجاللة  ،وكذا التماثل في تنفيذ ورسم حرف الهاء المبتدأة والمتوسطة من كلمات ( هذا  ،إبراهيم ،
وهب ) السيما في تفطيح جبهاتها  ،التماثل الناشيء عن تساوي وتكرار ابرات وتفطيح طوالع حرف السين
كما في كلمات ( بسم  ،مسلم  ،سنة  ،سبعين ) وكذا الشين من كلمة (شعبان)  ،وكذا التماثل الملحوظ في تنفيذ
شكل وعراقة كاسة حرف الياء المختتمة من كلمتي ( فتى  ،يحيى )  ،وكذا التماثل المتعادل في التفطيح القائم
بين حرفي األل وتفطيح جبهة الهاء من كلمة ( إبراهيم )  ،وهناك التماثل الجمالي لشكل حرف األل المبتدأ
واألوسط والمنتهي بتثنيته وعقفه جهة اليمين من أسفل كما في كلمات ( هللا الرحمن الرحيم  ،هذا  ،إبراهيم ،
شعبان  ،إثنين  ،ومائتين )  ،وانتهي بالتماثل الشكلي في تنفيذ األحرف المختلفة سواء المنتهية منها أو
المتوسطة والتي جاءت رغم اختالفها إال أاها توافقت من حيث رسك كاساتها  ،كحرف الراء من كلمات (
الرحمن  ،الرحيم  ،قبر  ،إبراهيم  ،رحمت ) وكاسات حرف النون من كلمات ( الرحمن  ،بن  ،خلون  ،من ،
شعبان  ،إثنين  ،وسبعين  ،ومائتين ) وحرف الواو من كلمات ( وهب  ،توفى  ،يوم  ،وسبعين  ،ومائتين ) ،
تلك األحرف التي جاءت جميعها بشكل لين مما أكسب كتابات هذا الشاهد قيمة المرواة واإلطاعة في الشكل
العام ألحرفه المنفذة  ،وأخيرا ً برزت قيمة التناظر عبر تجاور قوائم األل والالم المتكررة في السطر الواحد
كما في كلمات ( هللا  ،الرحمن  ،الرحيم )  ،والتناظر المتباعد كما في المي كلمة ( لثالث ) .

الشاهد الخامس  ( :لوحة ) 5
مكان الحفظ  :مخزن السبع حجرات بالفسطاط
رقم السجل  :قيد التسجيل
المادة الخام  :الحجر الرملي
اسم صاحب الشاهد  :محسن بن عبد هللا بن القاسم بن عثمان
تاريخ الشاهد والوفاة  :األربعاء  21من رجب سنة ( ) ...
أقصى طول للشاهد  29,5 :سم
عرض الشاهد  19 :سم
سمك الشاهد  7 :سم
طول قوائم الحروف =  3 : 2.5تقريبا ً
نوع الخط  :الكوفي ذو الطرف المتقن

وصف الشاهد :
شاهد قبر من الحجر الرملي مستطيل الشكل غير منتظم  ،ومكسور من أسفل لذا فقد سطرين على األقل
من كتاباته  ،ذو إطار خارجي غير منتظم  ،وبارز عن مستوى الكلمات المسجلة بداخله  ،سجلت كتاباته بالخط
الكوفي ذو الطرف المتقن المنفذة بإسلوب الحفر البسيط  ،بدأت كتابات الشاهد بالبسملة  ،وينسب إلى محسن بن
عبد هللا بن القاسم بن عثمان  ،مفقود تاريخه لكسر الشاهد في اهايته السفلية  ،إال أن ما تبقى من كتابات مسجلة
يشير إلى وفاة فاحب الشاهد يوم األربعاء في الحادي والعشرين من شهر رجب .

نص الشاهد :
 - 1بسم هللا الرحمن
 – 2الرحيم اللهم
 – 3أرحم محسن بن عبد
 – 4هللا بن القسم بن
 – 5عثمان توفي يوم األ()..عا
 – 6ألحد وعشرين
 ).....( – 7من رجب

التعليق على الشاهد :
جاء اإلطار الخارجي للشاهد بشكل غير منتظم  ،كما الحظ استكمال البسملة بالسطر الثااي بكلمة الرحيم
مع عدم استطاعته تسجيل كلمة الرحمن بأريحية تامة بنهاية السطر االول لعدم تحكمه بالمساحة المتاحة أمامه
منذ البداية فاضطر إلى استكمال أجزاء منها على اإلطار الخارجي  ،وهو ما حدث أيضا ً عند تسجيله لكلمة
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(االربعاء) بالسطر الخامس  ،حيث لم يتمكن من كتابة الكلمة بالكامل فظهرت منقوفة لحرف الراء وربما كاد
أن ينساها  ،كما فعل بكلمة ( يوم ) التي اسيها تماما ً فاضطر إلى كتابتها في المساحة الخالية أعلى كلمة ( توفى
) بالسطر الخامس  ،كما الحظ قيامه باستكمال لفظ الجاللة هللا بالسطر الرابع من كلمة ( عبد هللا ) المسجلة
بنهاية السطر الثالث  ،كما أدى الكسر الموجود بالجااب األيمن السفلي من الشاهد إلى فقدان كلمة ( خلون ) أو
( مضي ن ) من السطر قبل األخير بما في ذلك السطر األخير أو السطرين األخيرين الذي ربما ذكر بهما تاريخ
الشاهد  ،وبمقاراة حروف الكتابات المسجلة على الشاهد وأسلوب الخط استطيع بسهولة تأريخه بالنص الثااي
من القرن الثالث الهجري  ،وأخيرا ً الحظ خلو كتابات الشاهد من استخدام اإلعجام أو التنقيط .

( الدراسة الباليوغرافية ) :
أوالً  :أسلوب رسم الكلمات  :جاء تسجيل اسم ( القاسم ) بالسطر الثالث بدون تسجيل حرف األل األوسط ،
أي إهمال المد  ،كما الحظ خلو كلمة (األربعاء) بالسطر الخامس من الهمزة األخيرة  ،وتلك الخواص من
إهمال المد وهم زة السطر لتلك األسماء واأللقاب والكلمات الواردة على بعض الشواهد والنصوص التأسيسية
وجدااها من قبل كإحدى مميزات الخط النبطي كما سبق القول آافا ً .
ثانيا ً  :أسلوب رسم الحروف  :بداية الحظ أن ابرة حرف الباء في كلمة ( بسم ) قد جاءت مرتفعة كالعادة
تساوت فيه مع ارتفاعات قوائم حرف األل والالم ( شكل  – 5أ  ،ب  ،ج )  ،كما جاءت سنون وطوالع حرف
السين غير متساوية بخالف ما عهدااه من قبل  ،كما اختفت خافية تفطيح ابراتها كما في كلمات ( بسم ،
محسن  ،القاسم ) وابرات حرف الشين من كلمة (وعشرين)  ،كذلك الحظ تشابه حرف الدال من كلمة ( بأحد )
مع حرف الكاف  ،مع مالحظة كتابة حرف الهاء المتوسطة بشكل هرمي مثلث كما في كلمة ( اللهم )  ،وكذا
الحظ تلويز رأس حــرف القـاف المتوسط من كلـمة ( القاسم ) وحرف الواو من كلمة ( وعشرين )  ،وإن
اختفت خافية التلويز في باقي األحرف المشابهة كحرفي الواو في كلمة ( يوم  ،توفى ) والتي جاءت عقدتها
بشكل اص دائري  ،وحرف الفاء المتوسطة من كلمات ( توفى ) والتي جاءت عقدتها بشكل شبه مربع  ،كما
الحظ وألول مرة في شواهد الدراسة تنفيذ حرف الميم بشكل لوزي أشبه بالمعين كما جاء بكلمات ( بسم ،
الرحمن  ،الرحيم  ،اللهم  ،ارحم  ،القاسم  ،عثمان )  ،والحظ أخيرا ً أن قوائم أحرف األلفات والالمات من هذا
الشاهد  -وإن استخدم فيها خافية التفطيح  -إال أاه جاء بشكل مسنن في كثير من األحيان كما في كلمات ( هللا
 ،الرحمن  ،الرحيم  ،اللهم  ،ارحم  ،القاسم  ،عثمان  ،ألحد ) .
وأخيرا ً استطاع ا لفنان المنفذ لكتابات الشاهد إظهار بعض اللليواة في أحرف بعض الكلمات المسجلة على
هذا الشاهد  ،كما الحظناه في حرف الميم الراجعة من كلمة ( بسم )  ،وكذا الليواة الواضحة في حرف الواو
من كلمتي ( يوم  ،توفى ) وحرف الياء من كلمة ( توفى )  ،وكذا العين المبتدأة من كلمتي ( عثمان  ،وعشرين
)  ،وأخيرا ً الحظنا تلك الليواة في شاكلة حرف الدال من كلمة ( ألحد ) .

القيم الجمالية للشاهد الخامس :
الحظ هنا مدى التشابه الكبير في تنفيذ تفطيح األحرف بهذا الشاهد مع أسلوب تنفيذها بالشاهد السابق من
حيث ما أسميناه التفطيح المسنن أو المجنح  -وإن جاء بعضها ذات تفطيح مقوس احو الداخل  -وهو األمر الذي
دفع الدراسة إلى تأريخ هذا الشاهد بالربع الثالث من القرن الثالث الهجري  ،وكالعادة افذت خافية التماثل في
تكرار قامات حرف األل والالم وتفطيح ابرة الباء من كلمة ( بسم ) بالسطر األول  ،والتماثل الثااي جاء في
تنفيذ حرف الميم المبتدأة والمتوسطة والمختتمة بشكل لوزي كما في كلمات ( بسم  ،الرحمن  ،الرحيم  ،اللهم ،
ارحم  ،محسن  ،القاسم  ،عثمان  ،من )  ،التماثل في تفطيح جبهات حرف الهاء األخيرة من لفظ الجاللة ( هللا )
والمنفذة بشكل مثلث  ،الجمال التنفيذي في شاكلة حرف الدال من كلمة ( ألحد ) كما ظهر التناظر جليا ً في
حرفي الالم واالل من ذات الكلمة  ،وكذا ظهر التناظر في تفطيح قوائم حرفي األل والالم المتجاورين كما
في كلمات ( هللا  ،الرحمن  ،الرحيم اللهم  ،القاسم  ،األربعاء ) .

ثانيا ً  :الدراسة التحليلية للشواهد محل الدراسة ( دراسة المضمون ) :

 – 1التأثيرات النبطية الواضحة وجاءت تلك التأثيرات في عدة اقاط مثل رسم حرف العين المتوسط مفتوح
القمة  ،إهمال المد كما  ،وكتابة التاء المربوطة مفتوحة ومبسوطة  ،إهمال الهمزة المختتمة المرسومة على
السطر  ،وكذا ظاهرة سقوط األل المختتمة عن مستوى التسطيح  -أو ما يعرف بخط األساس  -هي من
عالمات وآثار الكتابات النبطية المتأخرة  ،وتسجيل الياء الراجعة من سمات الخط النبطي كذلك  ،الجمع بين
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الحروف الجافة واللينة  ،وأخيرا ً عدم استقامة سطور بعض الشواهد هي من سمات الكتابات النبطية كما تذكر
مايسة داوود . 19
 – 2جاءت معظم الكتابات المسجلة على الشواهد محل الدراسة بالخط الكوفي ذو الطرف المتقن  ،وشاهد
واحد فقط وهو شاهد "أحمد بن بالل" بالخط الكوفي البسيط  ،كما خلت كتابات شواهد الدراسة من الشكل
واإلعجام  ، 20وقد ورد أاه كان لألدلة األثرية أثر كبير في تدعيم وجهة النظر القائلة بوجود اإلعجام في
الكتابات العربية على األقل منذ بداية العصر اإلسالمى  ،أى مبكرا ً عن رواية اصر بن عافم ويحيى بن يعمر
 ،وتتمثل هذه األدلة األثرية في بردية مؤرخة بسنة  22هـ  ،تعرف ببردية اهناسيا وهى عبارة عن إيصال
بإستالم أغنام ألحد عمال عمرو بن العاص  ،وقد اقط فيها حروف الخاء والذال والزاى والشين والنون . 21
 - 3جاءت معظم شواهد الدراسة تحت حكم الحقبة الطولواية فيما عدا الشاهد األول  ،والمعروف أن مصر
الطولواية قد اافست بغداد مقر الخالفة في مجال الفن  ،كما اازعتها في مجاالت السياسة  ،فقد كان لبالط ابن
طولون خطاطوه المجيدون  ،كما كان لبالط الخليفة العباسي سواء بسواء  ،وااتهت رياسة الخط بمصر في
العصر الطولواي جودة وإحكاما ً إلى "طبطب" المحرر المشهور . 22
 – 4استخدام الفنان القيم الجمالية في بعض األحرف المتجاورة والمكررة في ذات الص الواحد أو المكررة
في أسطر مختلفة  ،كالتماثل في قوائم حرفي األل والالم  ،وكذا في تفطيح طوالع وسنون بعض األحرف
المتشابهة كالسين والشين  ،وشاكلتي الدال والذال في تنفيذهما بشكل راجع كحرف الكاف  ،واستخدام التفطيح
البسيط والمسنن والمجنح والمقوس  ،والتثنية و العق في بعض الحروف كاألل لتنفيذ قيمتي التماثل والتناظر
 ،إضافة إلى القيمة الجمالية الواضحة عند تنفيذ االحرف اللينة بشواهد الدراسة .
 – 5جاءت أحرف الكلمات المسجلة بشواهد الدراسة برسوم مختلفة سواء المبتدأة منها أو المتوسطة أو
المنتهية  ،كما جاء بالدراسة الباليوغرافية ااظر ( شكل  – 6أ  ،ب ) .
 – 6جاءت عراقات أحرف السين والشين والنون المختتمة بشكل مبتور مفطح  ،حيث لجأ الفنان المنفذ لتلك
الخافية في تنفيذ كاسات تلك األحرف إلكساب الليواة على أحرف شاهده  ،وإن أظهر براعة أخرى في
استخدام عراقات الياء المختتمة إلكساب الليواة أيضا ً لكلمات وأحرف شواهده .
 – 7عدم تساوي وااتظام قامات الحروف في بعض شواهد الدراسة  ،وإن وجد تنوع ظاهر في فور الحروف
المفردة والمركبة  ،مما أكسبها جماالً واضحا ً .
ً
 - 8جاءت كتابات شاهد "عباسة إبنة أحمد بن القاسم" أكثر دقة وجودة وعناية وتنظيما عن باقي شواهد
الدراسة  ،دلت على يد قادرة على التنفيذ .
 – 9استخدام خافية التفطيح في معظم قوائم وطوالع وجبهات واهايات أحرف معظم شواهد الدراسة كأهم
سمة من سمات الخط الكوفي البسيط  ،بشكل ملفت للنظر  ،كخطوة أولى لظهور التوريق ( الخط الكوفي
المورق ) .
 – 10استخدم الفنان الحجر الجيري والحجر الرملي كمادة خام في تنفيذ شواهد الدراسة التي جاءت إطاراتها
العامة ما بين المربع والمستطيل  ،وربما كاات هي المادة المتوفرة بيئيا ً بحكم طبيعة المنطقة الجغرافية التي
تنتمي إليها مدينة الفسطاط بما فيها القرافة الكبرى من ااحية  ،ولقربها من تالل جبل المقطم من ااحية أخرى ،
فكاات هي المادة المتوفرة بطبيعة الحال .
 – 11جاءت األسماء واأللقاب الواردة على شواهد الدراسة بسيطة كما في الشاهد األول المنسوب إلى ( أحمد
بن بالل )  ،والشاهد الثالث المنسوب إلى ( فاطمة ابنة افيس  ، ) 23وأيضا ً الشاهد الخامس واألخير والمنسوب
إلى ( محسن بن عبد هللا بن القاسم بن عثمان )  ،أما الشاهد الثااي المنسوب إلى ( عباسة إبنة أحمد بن القاسم )
فالواقع أن اسم عباسة – وهو المؤاث من العباس الذي يعني األسد الذي تهرب منه األسود  - 24كان ضمن
األسماء الشائعة أيضا ً في ذلك الوقت  ،وربما قبله بفترة طويلة  ،حيث اشر د .إبراهيم جمعة شاهد قبر منسوب
إلى عباسة إبنة حديج مؤرخ بسنة  71ه أي معافرة لوالية عبد العزيز بن مروان  ، 25ليس هذا فحسب بل إن
العباسة تعد اسم إلحدى بنات أحمد بن طولون  ،بل وسميت إحدى قرى الشام بات اإلسم "ولما حملت أسماء
بنت خمارويه في أواخر سنة  281هـ  894 /م إلى الخليفة خرجت معها عمتها شيبان وشيعتها عمتها األُخرى
العباسة ابنتي أحمد بن طولون إلى آخر أعمال مصر من جهة الشام وازلت هُناك وضربت فساطيطها وبنت
مكااها قرية سمتها باسمها قيل لها العباسة  ،وهي عامرة إلى اليوم وبها جامع وسوق  ،ووفلت قطر الندى إلى
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بغداد في أول محرم  282هـُ ،
وزفت إلى الخليفة في شهر ربيع األول من افس العام"  ، 26وهو ما يؤكد شيوع
استخدام هذا االسم خالل العصر الطولواي .
أما الشاهد الرابع المنسوب إلى (مسلم فتى إبراهيم بن وهب بن يحيى)  ،فأهم ما يلفت النظر هنا هو لفظ (
فتى  ) 27الوارد بالسطر الثااي  ،وأغلب الظن أاه ال يمثل اسم فاحب الشاهد  ،وإاما جاء اللفظ كنعت له ،
فربما كان هذا داللة على فغر سن فاحب شاهد القبر المتوفي كواه شابا ً  ،وهي ربما تمثل مفردة هامة من
مفردات شواهد القبور اإلسالمية والتي تشير إلى عمر المتوفي من ااحية  ،وربما كان اللفظ داالً على وظيفة
فاحب الشاهد  ،وهو يعادل لفظ ( مولى ) الذي ااتشر أيضا ً على شواهد القبور اإلسالمية بصفة عامة  ،والذي
يعني ( العبد ) من ااحية أخرى  ،يؤكد ذلك ما أشار إليه الدكتور إبراهيم جمعة بقوله "وقد جرت عادة الكتاب
في هذا النوع من الخط على استساغة فصل المضاف والمضاف إليه  ،كما في عبد – هللا  ،ومولى – فالن ،
وفتى  -أمير المؤمنين  ،بكتابة المضاف في آخر السطر والمضاف إليه في أول السطر التالي  ،في حين أاهما
بمنزلة االسم الواحد الذي ال يصح فصله"  ، 28وربما يعزى ذلك إلى عدم تحكم الكاتب في المساحة المتاحة
أمامه لقيامه بعملية التنفيذ وتسجيل الكتابات مباشرة ودون كتابتها بالمداد مسبقا ً  ،وهو ما ذكره القلقشندي بـ
" ُحسن التدبير" . 29
و ظهور لقب مولى وهو يطلق في اللغة على السيد كما يطلق على المملوك  ،وقد استعمل للداللة على
التبعية أو على السيادة أحيااا ً  . 30وتوجد هناك شواهد أطلق لقب موالت على السيدات أيضا ً  ،كشاهد قبر السر
موالت الجعفري المؤرخ بسنة  257ه  ، 31وشاهد قبر آخر باسم مروة موالة محمد بن افيس مؤرخ بسنة 258
ه السابق اإلشارة إليه .كما ورد لفظ مولى على شاهد آخر ضمن مجموعات متح الفن اإلسالمي مسجل تحت
رقم  9822باسم بشر مولى أحمد بن يعقوب ومؤرخ بسنة  271ه . 32
وتذكراا النقطة السابقة من وف كلمة ( فتى ) بوف فاحب قبر آخر تم وف حالته عند وفاته أورده
أيضا ً جاستون فييت باسم الطفل الغريق الشهيد أبي عمر بن إسحاق إبن إبراهيم بن أيوب الخوالاي مؤرخ بسنة
 259ه  ،وإن تميز هذا الشاهد بأن كتاباته أيضا ً أكدت على حالة الطفل المتوفى حين ورد بعد البسملة ما اصه
"الحمد هلل رضاءا ً بقضاء هللا وإيمااا ً بقدره وتسليما ً ألمره هذه روضة الطفل الصبيح الحسن المليح أبي عمر ...
الغريق الشهيد السعيد أعطاه ربه أبويه فبيا ً وأخذه منهما اقيا ً طاهرا ً ولم يكتسب خطية وال إثم  ...فأبواه
يحتسباه عند هللا ويقوالن في المصيبة به إاا هلل وإاا إليه راجعون . 33 "...
 – 12مالحظة خطأ كاتب الشواهد في كتابة بعض الكلمات واسيان بعض الحروف مما جعلها ليست ذات
معنى في سياق الن  ،وهو أمر شاع في كثير من شواهد القبور اإلسالمية أيضا ً ولم تخل شواهد الدراسة منه
 ،مثل األخطاء الواردة على الشاهد األول ( شاهد أحمد بن بالل )  ،والشاهد الخامس واالخير ( شاهد محسن
بن عبد هللا بن القاسم بن عثمان ) وكما رأينا في التعليقات على الشاهدين .
 ( - 13خلون  ،مضين  ،بقين ) ثالث كلمات وردت على بعض شواهد الدراسة جاءت األولى والثااية إشارة
لأليام المنصرمة من الشهر لتحديد يوم الوفاة تماما ً  ،في حين جاءت الثالثة لتحديد يوم الوفاة ولكن بناءاً على ما
تبقى من أيام الشهر العربي المذكور  ،كم ا في شاهد ( فاطمة ابنة افيس ) والذي استخدم فيه الفنان المنفذ تلك
الكلمة ليختصر عدد الكلمات التي كان سيسجلها بأسطر الشاهد  ،فبدالً من ذكر اليوم وهو ( في يوم الرابع
والعشرين من المحرم )  ،اختصر الجملة إلى ( لست بقين من المحرم )  ،وهو أمر يحسب له بال شك .
 – 14الصيغ الجنائزية الواردة بشواهد الدراسة بدأت جميع الشواهد بالبسملة  ،ويرى د .إبراهيم جمعة أن
افتتاح الن الشاهدي اإلسالمي بالبسملة هو أمر اقتضته شدة حرص المسلمين على بدء أعمالهم بذكر هللا
يبركا ً وتيمنا ً  . 34كما الحظ بساطة العبارات الدعائية الواردة بتلك الشواهد  ،كما في شاهد (محسن بن عبد هللا)
الخامس حيث بدأت عبارته الدعائية بـ (اللهم أرحم  )...وهي تذكراا بنفس العبارة الدعائية الواردة في شاهد أم
الجمال الثااي الذي يرجع إلى اهاية القرن السادس الميالدي  ، 35والتي وردت على شواهد إسالمية أخرى ،
كما في شاهد قبر لسيدة مؤرخ بسنة  261ه  ،ومحفوظ بمتح الفن اإلسالمي برقم سجل  ، 8487والذي
استخدم فيه أيضا ً الصيغة الجنائزية "اللهم أرحم . 36 "...
في حين جاءت باقي شواهد الدراسة بالصيغة األشهر ( هذا قبر  ..رحمة هللا عليه  /عليها – توفى  /توفيت
)  ،وسبق وأن وردت تلك الع بارات والصيغ الجنائزية على شواهد القبور النبطية  ،كما رأينا في استهالل اقش
أم الجمال األول الذي يرجع إلى أواسط القرن الثالث الميالدي ( شكل  ، ) 7حيث جاء ما اصه "هذا قبر فهر
بن سلي مربي جذيمة ملك تنوخ"  ، 37وعلى هذا تكون النقوش المعروفة – وخافة اقش أم الجمال األول ،
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والنمارة – هي كتابات عربية غلبت عليها التأثيرات النبطية  ،ألن كاتبيها من األاباط  ،فظهرت كأاها كتابة
جديدة  ،فأطلق عليها الباحثون النبطية المتأخرة  ،أو السينيائية الجديدة  ، 38حيث كان العلماء ال يعتبرون هذه
الكتابة عربية  ،حتى أن ليتمان اشرها مع الكتابات النبطية . 39
 – 15لم يراعي الخطاط األماكن المخصصة للكتابة فخرجت الكلمات وسجلت بعض حروفها على اإلطار
الخارجي للشاهد  ،كما في شاهد ( أحمد بن بالل )  ،وشاهد ( عباسة إبنة أحمد بن القاسم )  ،وشاهد ( مسلم
فتى إبراهيم بن وهب بن يحيى )  ،وشاهد ( محسن بن عبد هللا بن القاسم بن عثمان ) .
 – 16أما عن طرق تنفيذ الكتابات على الشواهد محل الدراسة فقد استخدم الفنان طريقتي الحفر البسيط والغائر
 ،فنفذ الحفر البسيط في شواهد مسلم وعباسة وفاطمة  ،وافذ الحفر الغائر كما في شاهدي أحمد بن بالل
ومحسن  ،أما عن األدوات المستخدمة في تنفيذ الكتابات فاستخدم لها الحفار أزميالً من الحديد ذي طرف مدبب
يختل في حجمه وسمكه وتدبيبه طبقا ً لحجم الكتابات المراد تنفيذها  ،وبعد إعداد الخطاط للنصوص الكتابية
في المساحات المخصصة لها يقوم الحفار باستخدام الطرق على أزميله لتفريغ المساحات المحصورة بين
الكتابات (األرضيات) للحصول على كتابات بارزة بالحفر أو على العكس من ذلك تفريغ الكتابات افسها وترك
األرضيات للحصول على كتابات غائرة بالحفر  ،وهو ما حدث بالنسبة لتنفيذ الشواهد محل الدراسة  ، 40وربما
41
يرجع ذلك لسهولة تنفيذ أسلوب الحفر وبقاءه لفترة أطول  ،ولتحديه عوامل الزمن ومقاومته لعوامل التعرية
.

أهم نتائج الدراسة :
 – 1قامت الدراسة بنشر خمسة شواهد قبور إسالمية مؤرخة بالربع الثااي والثالث من القرن الثالث الهجري
التاسع الميالدي تنشر ألول مرة محتفظ بها بمخازن مدينة الفسطاط األثرية .
 – 2كما حاولت الدراسة تأريخ أحد هذه الشواهد الذي فقد تاريخه المسجل اظرا ً لكسر جزء من الشاهد  ،حيث
رجحت الدراسة تأريخه بالنص الثااي من القرن الثالث الهجري بناءا ً على مقاراة أسلوب كتاباته بشاهد
مماثل له .
 – 3استنبطت الدراسة القيم الجمالية المنفذة بكتابات وأحرف هذا الشاهد من تماثل وتناظر وقيم فنية لرسم
بعض أحرف هذه الشواهد .
 – 4تتبعت الدراسة أسلوب رسم األحرف والكلمات الواردة على شواهد الدراسة فيما يعرف بالدراسة
الباليوغرافية  ،الستبيان التنوع الحادث في تشكيل ورسم تلك األحرف بشكل متباين .
 – 5ااتهجت الدراسة التحليل المقارن مع شواهد أخرى منشورة من قبل للتعرف على مدى المقاربة فيما بينها .
 – 6قامت الدراسة بتفريغ تلك الشواهد إليضاح كلماتها وأحرفها المسجلة قدر اإلمكان  ،مع عمل جداول
منفصلة لكل شاهد على حدة  ،وعمل جدول مجمع لشكل ورسم األحرف الواردة على شواهد الدراسة ككل .
 – 7أكدت الدر اسة على استمرار التأثيرات النبطية على كتابات الشواهد محل الدراسة حتى فترة تأريخ تلك
الشواهد (القرن الثالث الهجري – التاسع الميالدي) .
 – 8تعرضت الدراسة بالتحليل لألسماء واأللقاب وبعض األلفاظ الواردة بشواهد الدراسة  ،وكذا األمر بالنسبة
للصيغ الجنائزية الواردة بها .
.

208

العدد التاسع (سبتمرب )2021

جملة البحوث والدراسات األثرية

( شكل  – 1أ )

( شكل  1ب  ،ج )

209

العدد التاسع (سبتمرب )2021

جملة البحوث والدراسات األثرية

( شكل  – 2أ )

( شكل  – 2ب  ،ج )
210

العدد التاسع (سبتمرب )2021

جملة البحوث والدراسات األثرية

( شكل  – 3أ )

( شكل  – 3ب  ،ج )

211

العدد التاسع (سبتمرب )2021

جملة البحوث والدراسات األثرية

( شكل  – 4أ )

( شكل  – 4ب  ،ج )

212

العدد التاسع (سبتمرب )2021

جملة البحوث والدراسات األثرية

( شكل  – 5أ )

( شكل  – 5ب  ،ج )

213

العدد التاسع (سبتمرب )2021

جملة البحوث والدراسات األثرية

( شكل  – 6أ ) جدول مجمع لرسم األحرف على شواهد القبور محل الدراسة

214

العدد التاسع (سبتمرب )2021

جملة البحوث والدراسات األثرية

( شكل  – 6ب ) استكمال الجدول السابق لشكل األحرف الواردة على شواهد الدراسة

( شكل  ) 7نقش أم الجمال األول  ،نقالً عن بالل عبد الوهاب الرفاعي  :الخط العربي تاريخه وحاضره  ،ص 40

215

العدد التاسع (سبتمرب )2021

جملة البحوث والدراسات األثرية

( لوحة  ) 1شاهد قبر ينسب إلى أحمد بن بالل مؤرخ بسنة  248ه

( لوحة  ) 2شاهد قبر ينسب إلى عباسة إبنة أحمد بن القاسم مؤرخ بسنة  260ه
216

العدد التاسع (سبتمرب )2021

جملة البحوث والدراسات األثرية

( لوحة  ) 3شاهد قبر ينسب إلى فاطمة إبنة نفيس مؤرخ بسنة  270ه

( لوحة  ) 4شاهد قبر ينسب إلى مسلم فتى إبراهيم بن وهب
بن يحيى مؤرخ بسنة  272ه

( لوحة  ) 5شاهد قبر غير مؤرخ ينسب إلى محسن
بن عبد هللا بن القاسم بن عثمان

217

العدد التاسع (سبتمرب )2021

جملة البحوث والدراسات األثرية

حواشي البحث
 1إبراهيم جمعة دراسة في تطور الكتابات الكوفية على األحجار في مصر في القرون الخمسة األولى للهجرة مع دراسة مقاراة
لهذه الكتابات في بقاع أخرى من العالم اإلسالمي  ،دار الفكر العربي  ،القاهرة  1967 ،م  ،ص . 85
 2تلك الشواهد محتفظ بها بكتلة المخازن القديمة بمدينة الفسطاط األثرية  ،وكان لي الشرف في استخراج العديد من الشواهد
بالحفائر التي أجريت بمنطقة آثار الفسطاط  ،تحديدا ً بمنطقة القرافة فيما عرف بحفائر شركة المعادي أو السبع بنات  ،ومخزن
السبع حجرات يحوي العديد من تلك الشواهد وغيرها من القطع األثرية النوعية األخرى والتي شاركت مع زمالئي بالفسطاط في
استخراج العديد منها  ،وتمت الموافقة لي من قبل اللجنة الدائمة لآلثار اإلسالمية والقبطية على دراسة العديد من القطع التي
شاركت في استخراجها  ،في جلسة اللجنة المؤرخة  2016 / 6 / 1م .
 3عرف الخط العربي قبل عصر النبوة بالنبطي والحيري واألاباري  ،ألاه ورد إلى بالد العرب مع التجارة التي كان يمارسها
القرشيون مع األاباط من ااحية ومع العراق من ااحية أخرى  ،وقد اهتم العرب في المدينة ومكة بالخط العربي  ،وقد ااتقل منهما
إلى البالد األخرى وعرف بإسميهما  ،ولما ااتقل مركز الخالفة إلى العراق ااتقلت معه الخطوط اإلقليمية المعروفة ( المداية
والمكية ) إلى الكوفة والبصرة وعرفت باسم الخط الحجازي  ،ولم يقدر للخط العربي أن ينال قسطا ً من التجويد واالبتكار إال في
العراق والشام لذلك اسب إلى الكوفة خطا ً  ،الخط الكوفي اليابس الجاف الذي يعتبرواه أفل الخطوط وقد اسوا أن الخطوط
العربية الشمالية التي عرفت قبل اإلسالم في األابار والحيرة كاات على اوعين  ،اوع جاف مستمد أفالً من الكتابة اآلرامية
المربعة  ،وكان ينقش على األحجار ويسجل به أخبار الملوك واألمراء واألحداث الهامة  ،واوع آخر هو الخط اللين وهو أكثر
طواعية وأسرع إاجازا ً وكاات تؤدى به األغراض العاجلة والمراسالت والمذكرات اليومية  ،إذن فالخط الجاف اليايس الذي اسب
خطأ إلى الكوفة والذي أعتقد الكثيرون أن منه اشتقت الخطوط  ،هو أقدم عهدا ً من إاشاء مدينة الكوفة التي شيدت بين عامي ، 18
 20هـ  ،غير أن العرب اعتادوا تسمية الخطوط بأسماء المدن المجلوبة منها  ،وهناك وثيقة مؤرخة سنة  22للهجرة هي خطاب
فادر من أحد عمال عمرو بن العاص على إهناسية مكتوبة بالعربية واليواااية تقطع بأن العرب في هذا الزمن المبكر كااوا
يعرفون الخط اللين ويتراسلون به  ،وتاريخ هذه الوثيقة بعد إاشاء الكوفة بعامين  ،وهي فترة غير كافية لظهور خط لين من خط
يابس  ،وهذا يؤكد بأن الكوفة لم تبتكر هذه الخطوط وإاما تم فيها تجويد الخط اليابس حتى اسب إليها وعرف بالخط الكوفي  ،والبد
أن تكون الكوفة قد ساهمت أيضا ً في تجويد الخط اللين لشدة لزمه للتدوين السريع والمراسالت واألغراض العاجلة وهو ما يسمى
(خط التحرير)  ،وقد جعلوا منه الخط الكوفي البسيط  ،والكوفي المورق  ،والكوفي المزهر  ،والكوفي المضفور  ،والكوفي المربع
 ،هذا غير تطوره على المصاح  ،وقد امتاز الخط الكوفي باالستقامة ،ويكتب غالبا ً باستعمال المسطرة طوالً وعرضا ً  ،وقد
اشتهر هذا الخط في العصر العباسي حتى ال تكاد اجد مئذاة أو مسجد أو مدرسة تخلو من زخارف هذا الخط  ،ويعتمد هذا الخط
على قواعد هندسية تخف من جمود زخارفه  .ااظر كل من
مايسة داوود الكتابات العربية على اآلثار اإلسالمية من القرن األول حتى آواخر القرن الثااي عشر للهجرة  ،مكتبة النهضة
المصرية  ،الطبعة األولى  1991 ،م  ،ص  . 33 ، 32إبراهيم جمعة دراسة في تطور الكتابات الكوفية على األحجار  ،ص 19
–  . 21ابن النديم ( محمد بن إسحق ) ت  383هـ الفهرست  ،طبعة فلوجل  ،ليبزج  ، 1872ص  . 6 ، 5عبد العزيز الدالي
الخطاطة  ،الكتابة العربية  ،مكتبة الخااجي بمصر  ، 1980 ،ص  . 38 ، 37يوس ذاون الكتابة وفن الخط العربي النشأة
والتطور  ،دار النوادر اللبنااية  ،الطبعة األولى  2012 ،م  ،ص  . 231عاط سعد شواهد قبور عربية ذات شهور قبطية من
جبااة أسوان  ،دراسات في آثار الوطن العربي  ، 14 ،ص  . 1424ااظر عفي البهنسي الخط العربي أفوله اهضته ااتشاره،
دار الفكر للطباعة والنشر ،دمشق  1984م  ،ص . 27
Grohmann, A: Arabic Papyri in the Egyptian Library, Cairo, 1934, p. 20.
Flurry, S: Ornamental Kufic Inscriptions on pottery, in A. U. Pope, A survey of Persian art, vol. 2. (LondonNew York, 1939), p. 1734.
Lings, M: The Quranic Art of Calligraphies and Illumination, Kent, 1976, p. 15.
 4يذكر أن العام  248هـ  862 /م قد شهد نهاية حكم خليفة وبداية فترة حكم خليفة آخر  ،لذا كان البد للرجوع للمصادر التاريخية لمعرفة
إلى أي فترة ينتمي هذا الشاهد تحديداً  ،فخالفة محمد بن جعفر المتوكل " المنتصر باهلل" الخليفة الحادي عشر ( 248 -247هـ -861 /
862م )  ،غير أن خالفة المنتصر باهلل لم تطل إذ سرعان ما قضى عليه األتراك بالسم في مايو  862م  ،وبويع أبو العباس أحمد المستعين
باهلل ابن المعتصم باهلل بالخالفة  ،إلى أن قتل المستعين في شهر شوال  252هـ  ،فكانت خالفته ثالث سنوات وثمانية أشهر وعشرين يوما ً .
خالد عزام  :موسوعة التاريخ اإلسالمي – العصر العباسي  ،دار أسامة للنشر والتوزيع  ،عمان – األردن  2009 ،م  ،ص . 167
 5وهي الدراسة التي تعني بأشكال الحروف  . Paleographyانظر  :محمد أبو الفرج الع ش  :نشأة الخط العربي وتطوره  ،الحوليات
األثرية السورية  ،دمشق  1973 ،م  ،المجلد  ، 23هامش ص  . 110وأرى دمج رسم الكلمات إلى جانب رسم الحروف تحت ذات الدراسة

 6راجع مايسة داوود الكتابات العربية على اآلثار اإلسالمية  ،ص  . 93في حين يرى كثير من الباحثين أن كتابات شاهد أسوان
هذا قد سجلت بالخط الحجازى وليس بالخط الكوفى البدائى أو البسيط كما ورد أيضا ً فى العديد من الدراسات أاه سجل بالخط
الكوفى البسيط  ،لذا تميل أحدث الدراسات إلى رأى د.محمد فهد الفعر حيث ذكر فى مجمل قوله أن الدور الذى لعبته الكوفة فى
الخط العربى هو دور تجويد وتحسين وليس دور ابتكار واختراع كما ورد  ،ويذكر د.محمد الفعر "أن بعض الباحثين مثل د.خليل
اامى واسرائيل ولفنسون يرون فى هذا النقش أول مرحلة من مراحل الكتابة العربية المشتقة من النبطية مما يؤكد أن النقش

218

العدد التاسع (سبتمرب )2021

جملة البحوث والدراسات األثرية

حجازى وليس كوفيا ً "  .ااظر عالء الدين ب دوي دراسة أثرية فنية لرقى مصح بمكتبة جامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة ،
مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب  ،العدد  ، 18القاهرة  2017م  ،ص  . 510محمد فهد الفعر تطور الكتابات والنقوش فى
الحجاز منذ فجر اإلسالم حتى منتص القرن السابع الهجرى  ،رسالة ماجستير  ،جامعة الملك عبد العزيز  ،السعودية  1980 ،م
 ،ص  . 194عبد هللا عبد السالم الحداد تطور الخط الكوفى فى اليمن منذ فدر اإلسالم وحتى اهاية العصراأليوبى  ،مجلة
أبجديات  ،مكتبة اإلسكندرية  ،العدد األول  ،أكتوبر  2006م ، .ص  ، 70لوحة  . 7حسن الباشا الخط الفن العربي األفيل ،
المجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية  ،القاهرة  1968 ،م  ،ص  . 26إبراهيم جمعة دراسة فى تطور
الكتابات الكوفية  ،ص  . 45سهيلة الجبورى الخط العربى وتطوره حتى اهاية العصراألموى  ،ط  ، 1بغداد  1977 ،م  ،ص
 . 38فرج الحسينى فرج النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فى مصر  ،مكتبة اإلسكندرية  2007 ،م  ،ص . 49
Christel Kessler: Abd Al-Malik's Inscription in the Dome of the Rock A Reconsideration, The Journal of the
Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, No. 1 Cambridge University Press, 1970, p. 4.
George C. Miles: Early Islamic Tombstones from Egypt in the Museum of Fine Arts, Boston, Ars Orientalist,
Vol. 2,Freer Gallery of Art, The Smithsonian Institution and Department of the, History of Art, University of
Michigan, 1957, p. 216.
Robert Hoyland: New Documentary Texts and the Early Islamic State ,Bulletin of the School of Oriental
and African Studies, University of London, Vol.69, No. 3 , 2006, p.412-413.
Wiet G.: Steles Funeraires, Catalogue du Musee Arab du Caire, 1936, T. 1, p. 1, pl. 1.

 7كتابة بعض الحروف مائلة قليالً إلى اليمين وخافة حرفى األل والالم المفردة والمتصلة  ،من مميزات المرحلة األولى المبكرة
من الخط الحجازي في القرن األول الهجري  ،وعرف بالخط الحجازى المائل ،ومنها كتابات إحدى برديات قرة بن شريك العبسى
 .راجع عالء الدين بدوي دراسة أثرية فنية لرقى مصح بمكتبة جامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة  ،ص  ، 510شكل . 11
عبد هللا عبد السالم الحداد تطور الخط الكوفى فى اليمن  ،ص . 68 – 66
Hamidullah, M: Some Arabic Inscriptions of Medinah of The Early Years Of Hijrah, Islamic Culture,
Volume XIII, 1939, p. 438.
George C. Miles: Early Islamic Inscriptions, p. 240.
MacDonald, M. C. A: The Old Arabic graffito at Jabal Usays: A new reading of line 1,Proceedings of the
Seminar for Arabian Studies, Vol. 40 ,Supplement The Development of Arabic as a Written Language,
2010, p. 114.

 8وهذا الخط اليابس يرتد في بساطة تامة إلى أفول هندسية هي أهم مظاهره وأكثرها إسراعا ً إلى عين الناظر إليه في عجلة
وممعن النظر فيه بقدر سواء  ،وقد عرف النوع التذكاري منه بشيء كثير من الجفاف والصالبة  ،وغدا اليبس والصرامة عالمتين
عليه  ،والحق أن لهذا النوع من الخط اصيب وافر من الجمال على الرغم من رضوخه لألفول الهندسية  ،لحقه كثير من
الترطيب الذي خف كثيرا ً من شدة جفافه وأزال منه الروح الصناعية التي تصاحب األوضاع الهندسية  ،وهذا الترطيب ظاهر في
أ ج أاواع هذا الخط  ،في عراقات الراء والنون والواو والياء  ،وتلويز الصاد والطاء  ،وهامة العين  ،ورأس الفاء والواو ،
وتدوير الهاء والميم  ،ولوال هذا الترطيب لما كان لهذا النوع أداى اصيب من الجمال  ،ولما كان له بين أاواع الخطوط الجميلة
مكان يذكر  ...وفيه رغم ففاته هذه مرواة مطاوعة لخيال الكاتب  ،الذي طالما رأيناه يتصرف في عراقات الحروف تصرفا ً لم
يعبه عليه أحد  ،فيلحق بها تثنية  ،أو رجعا ً  ،أو إقصارا ً  ،أو إطالة  ،ومكنته طبيعة الخط الهندسية من إمكان "االستمداد" إلى أبعد
الحدود  ،ولم يفته وهو يجري هذا االستمداد أاه في الخط اليابس قد ال يأتي بما يأتي به االستمداد في الخطوط المستديرة من اتائج
رائعة  .ااظر إبراهيم جمعة دراسة في تطور الكتابات الكوفية على األحجار  ،ص . 96
 9إبراهيم جمعة دراسة في تطور الكتابات الكوفية على األحجار  ،ص . 98
 10المرجع السابق  ،ص . 27
 11عبد هللا عبده فتيني دراسة القيم الفنية والجمالية في الخط العربي  ،رسالة ماجستير  ،كلية التربية الفنية  ،جامعة أم القرى ،
السعودية  1413 ،هـ  ،ص . 9 ، 8
 12إبراهيم جمعة دراسة في تطور الكتابات الكوفية على األحجار  ،ص . 164
 13عبد هللا عبده فتيني دراسة القيم الفنية والجمالية في الخط العربي  ،ص . 44 ، 73
 14حيث أضاف الدكتور حسن الباشا أاواعا ً جديدة إلى أاواع الخط الكوفي التذكاري المتعارف عليها  ،فقام بتقسيم أاواع الخط
الكوفي إلى أحد عشر اوعا ً  ،وقام بفصل النوع الذي اقترحه جروهمان وهو الكوفي ذو الهامات الزخرفية Kufic with
 Elaborated Apicesإلى كوفي ذي طرف متقن  ،وكوفي مزخرف الطرف بزخارف هندسية بسيطة  ،والكوفي ذو الطرف
المتقن يمثل عنده أولى مراحل زخرفة هامات الحروف  ،والكوفي مزخرف الطرف بزخارف هندسية يمثل عنده مرحلة متطورة
من الخط السابق  ،ويذكر الدكتور فرج الحسيني "أن عملية تقسيم الكوفي ذي الهامات الزخرفية إلى اوعين أمرا ً ال داعي له
خصوفا ً وأن النوعين الذين افترضهما الدكتور حسن الباشا متشابهان ويمثالن اوعا ً واحدا ً  ،حيث يقوم الخطاط بتعريض هامات
الحروف وقد يقوم باختزالها مما يمثل تطورا ً لنوع واحد" وتتفق الدراسة الحالية مع ما رمى إليه هذا الرأي األخير  .ااظر حسن
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الباشا الخط الكوفي  ،بحث ضمن كتاب موسوعة العمارة واآلثار والفنون اإلسالمية  ،المجلد الثالث  ،مكتبة أوراق شرقية ،
 2000م  ،ص  . 185فرج الحسيني فرج النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فى مصر  ،ص . 54 ، 53
 15كاات الكتابة التي وفلت إلى العرب خالية من الشكل كالفتحة  ،والكسرة  ،والضمة  ،والسكون  ،والشدة والتنوين  ،وخالية من
اإلعجام أيضا ً وهي النقط التي تميز الباء من التاء ومن الثاء  ،أو الجيم من الحاء والخاء  ،أو السين من الشين  ،أو الصاد من
الضاد  ،أو العين من الغين  ...إلخ  ،وكان الناس يقرأون الكتابة معتمدين على سياق الكالم  ،وعندما اتسعت رقعة الدولة اإلسالمية
خضعت كثير من البالد التي كاات تابعة لحكم الفرس أو الروم لنفوذ المسلمين  ،وااتشر اإلسالم بينهم واختلط العرب بالعجم فظهر
اللحن بينهم وخشي المسلمون أن يتطرق اللحن إلى القرآن الكريم  ،لذلك طلب زياد بن أبيه – وكان واليا ً على العراق سنة  67هـ –
من أبي األسود الدؤلي أن يضع قواعد لضبط اللغة حتى ال يتفشى فيها اللحن  ،فوضع أبو األسود الدؤلي طريقة للتشكيل بالنقط
واستخدم فيها مدادا ً ملواا ً غير المداد األسود المستخدم في الكتابة  ،فكان يضع اقطة فوق الحرف للداللة على أاه مفتوح  ،واقطة
تحت الحرف للداللة على أاه مكسور  ،واقطة على شماله للداللة على أاه مضموم  ،وإذا كان الحرف منواا ً يضع اقطين فوقه أو
تحته أو عن شماله  ،ولم تنتشر طريقة أبو األسود الدؤلي إال في المصاح حرفا ً على قراءته القراءة الصحيحة السليمة  ،أما
اإلعجام وهو تمييز الحروف المتشابهة بوضع اقط لمنع اللبس  ،فقد خلت النقوش النبطية التي اشتقت منها الكتابة العربية من النقط
تماما ً  ،غير أن تنقيط الحروف قد عرف قبل زمن عبد الملك بن مروان  ،والدليل على ذلك أاه قد عثر على كتابات قديمة محررة
قبل خالفة عبد الملك فيها إعجام لبعض الحروف ومنها البردية المؤرخة بسنة  22ه الصادرة من أحد عمال عمرو بن العاص على
إهناسية وبعض حروف كلماتها منقوطة  ،ولقد قام كل من اصر بن عافم الليثي ويحيى بن يعمر العدوااي بتكلي من الحجاج بن
يوس الثقفي بوضع طريقة لتمييز الحروف المتشابهة كتمييز الدال عن الذال – على سيبل المثال – بإهمال األولى وإعجام الثااية
بنقطة  ،وكذا الحال بالنسبة لحرف الراء والزاي  ،والسين والشين بإعجام الثااية بوضع ثالث اقاط وهكذا  ،ولما كان هذا اإلفالح
يؤدي إلى تشابه اقط ال شكل واقط اإلعجام قرر كل من اصر ويحيى أن تكون اقط الشكل بالمداد األحمر واقط اإلعجام بنفس مداد
لون الحروف  ،إلى قام الخليل بن أحمد في العصر العباسي بوضع طريقة أخرى للتشكيل وهي المستخدمة حتى اآلن وتتكون من
ثمااي عالمات هي الفتحة والكسرة والضمة والسكون والشدة والمد وأل الوفل والهمزة .
مايسة داوود الكتابات العربية على اآلثار اإلسالمية  ،ص  . 40 ، 39القلقشندي ( أحمد بن علي ت  821هـ ) فبح األعشى
في فناعة اإلاشا  ،تحقيق محمد حسين شمس الدين وآخرون  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  2012 ،م  ،ج  ، 1ص  ، 35ج ، 3
ص  . 7 – 5ابن النديم الفهرست  ،ص  . 40العسكري (الحسن بن عبد هللا) التصحي والتحري وشرح ما يقع فيه  ،مطبعة
الظاهر  ،القاهرة  1908 ،م  ،ص  . 10 – 8محمد إبراهيم القومية العربية والخط العربي  ،المجلس األعلى لرعاية الفنون
واآلداب  ،القاهرة  1968م  ،ص  . 14 ، 13محمود الجبوري اشأة الخط العربي وتطوره  ،بغداد  1974 ،م  ،ص . 49 – 43
عبد العزيز الدالي ،الخطاطة  ،الكتابة العربية  ،ص . 37 – 35
 16يذكر أن هذا العام قد شهد ااتهاء حكم أحمد بن طولون وتولي إبنه خمارويه بعده والية مصر  ،ولوال تسجيل تاريخ الوفاة تحديدا ً
على الشاهد لتأرجح تأريخه بين والية أحمد بن طولون وإبنه خمارويه  ،ومن المعلوم أن وفاة أحمد بن طولون في  10ذو القعدة
 270هـ الموافق  10مايو  884م  ،في حين جاء تاريخ الشاهد والوفاة السبت  24محرم سنة  270هـ  2 /أغسطس  883م  ،أي
بعد أقل من ثالثة أشهر من تولي خمارويه الحكم خلفا ً ألبيه .
 17ااظر إبراهيم جمعة دراسة في تطور الكتابات الكوفية على األحجار  ،ص . 161
 18يذكر أاه ليس للهمزة في هذا الخط فورة ولذلك فهي ال تثبت قط  ،راجع إبراهيم جمعة دراسة في تطور الكتابات الكوفية
على األحجار  ،ص . 97
 19راجع مايسة داوود الكتابات العربية على اآلثار اإلسالمية  ،ص  . 94 ،وقد بلغ من جمود هذا الخط أن احتفظ حتى في
عصوره المتأخرة بالصور النبطية في رسم بعض الكلمات  ،فقد ظلت كلمة "إبنة" وكلمة "سنة" تكتب بالتاء المفتوحة  ،وحقها أن
تكتب تاء مربوطة  .ااظر إبراهيم جمعة دراسة في تطور الكتابات الكوفية على األحجار  ،ص . 97
Abulhab, Saad: Roots of Modern Arabic Script, From Musnad to Jazm, Barch collage, Dahesh. New York,
2007, p. 34.

 20إن الغاية من الشكل واإلعجام ( الحركات والتنقيط ) هو حفظ اللغة العربية وقراءة القرآن الكريم دون تصحي أو تحري  ،ألن
فيااة القرآن الكريم تعني فيااة اللغة العربية  ،ولقد وق بعض الفقهاء من اإلعجام "التنقيط" موق المعارض حتى وفل الحد
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أدب الكتاب  ،المكتبة العربية  ،بغداد  1922 ،م  ،ص . 57
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مرقد نبي هللا ذو الكفل في العراق
(دراسة في تخطيط وعمارته)1
أ /مؤمل سليم عزيز

أ.د /محمد حمزة اسماعيل الحداد

المقدمة
المدينة هي المرآة الصادقة التي تحكي قصة أهلها ،وهي السجل المادي لتاريخ المجتمع الذي يسهم في
صياغتها وتكوينها .وقد وعت المجتمعات البشرية حقيقة العالقة الجدلية التي تقوم بين الناس
والعمران ،بين المجتمع والمدينة ،وكيف يؤرخ احدهما لألخر.
فبدأت هذه المجتمعات البشرية بدراسة بيئتها العمرانية وتحليلها على أساس أنها سجل تاريخي مهم.
وتعد مدينة الكفل واحدة من المدن الحضارية المهمة والتي تمتلك سجال واسعا في العمارة االسالمية
يبدا من العصر العباسي وصوال الى المباني التراثيه والتي تعتمد في تكوينها عل الكثير عناصر
العمارة االسالمية .لذلك جاء بحثنا الموسوم((مرقد نبي هللا ذو الكفل (ص) في العراق  ..دراسة في
تخطيطه وعمارته))وهو بحث مستل من أصل الرسالة .
((العمائر الدينية والخدمية الباقية لمدينة الكفل العراقية  ...دراسة أثرية معمارية مقارنة))
وهو محاولة مهمة لدراسة عمائر المدينة التي طالما تعرضت للكثير من التخريب واالزالة فالواجب
العلمي يحتم علينا الخوض في غمار هكذا موضوع ليدرس ويوثق توثيقا علميا يأتي بالنفع لألجيال
الالحقة.

أهمية البحث :
تعد مدينة الكفل واحدة من المدن اآلثارية المهمة في العراق وذلك ألهمية مرقدها الذي سميت المدينة
بأسم ِه ،وهذا المرقد يتميز بريازة عمارته األسالمية (الخاصة) ،حيث القبة المقرنصة والمأذنة
األسطوانية  ،وقد مرت عدة مراحل على هذا المرقد وكذلك جرت عليه العديد من اعمال الصيانة
القديمة والحديثة ولم يوثق هذا المبنى أو يُدرس دراسة اكاديمية مستقلة.
من هنا تأتي اهمية بحثنا وذلك من أجل دراسة وتوثيق كل ما موجود من ابنية اثرية وتراثية باقية في
هذه المدينة لنرفد المكتبة اإلثارية بدراسة مهمة عن مدينة طالما شغلت العالم بتداخل تأريخها العميق
الذي أدى الى تداخل طرزها العمارية والذي لم يماط اللثام عنه حتى اآلن بدراسة اكاديمية مستقلة.
مشكلة البحث:
يعالج البحث في ثناياه مشكلة توثيق المباني الحالية الموجودة في مدينة الكفل (المرقد  ،السوق ،
الخان) وكذلك دراسة العناصر العمارية والزخرفية المكونة لها ،وأرجاع كل عنصر الى أصوله التي
أنحدر منها .كما يدرس البحث األبنية المزالة والمندرسة  ،ويعالج البحث مشكلة أعمال ومراحل
مر بها المرقد  ،هذا باالضافة الى دراسة أعمال الحفريات والتنقيبات التي جرت على
الصيانة التي َّ
المرقد  ،مع دراسة المشاكل الخاصة بميالن المأذنة وأعطاء الرأي المناسب لصيانتها.
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هدف البحث:
يهدف البحث الى دراسة نوعين من العمارة في مدينة الكفل (العمارة الدينية ،العمارة الخدمية) ،
ودراسة أصول كل عنصر عماري وزخرفي مكون لها  ،وبذلك سوف يكون مرجعا ً أساسيا ً لكثير من
الباحثين والدارسين في العمارة األسالمية وكذلك المصممين المعمارين.
ويتضمن البحث دراسة أعمال الصيانة المهمة والمتعددة التي أجريت ألبنيتها (المرقد  ،السوق ،
الخان) .وكذلك نقد وتحليل للعمارة الحالية التي حصلت للمرقد وكذلك دراسة األبنية ال ُمزالة.
ويهدف البحث الى استحضار الشواخص الحضارية لمعاني غابت عن مرحلة الحياة
المعاصرة ،ولكنها انتفضت لوجودها بقوة لم يكن للزمن حق التدخل في حضورها فلم تُعد بعيدة عن
ذاكرة الخلود.
لذا البد لنا من تتبع تلك األبنية الحضارية لنروي قصة كل منها وما تخلل مواد بنائها وتصاميمها من
خبرات وتقانات وثقافة .نجد أن هذه المدينة (الكفل) ألقت بضاللها على تلك الشواخص األثرية
والتراثية المتمثلة بــ (( المرقد ،المسجد  ،السوق  ،الخان )).
لذا جاءت الدراسة لتكون سجال ً توثيقيا ً لما بقي من هذه االبنية  ،فضال ً عن أبراز كافة
المراحل التي مرت بها عمارة المرقد وباقي األبنية.
خطة البحث:
تقتضي طبيعة البحث تقسيمه الى فصلين تسبقها مقدمة وتُنهيها الخاتمة  ،هذا وشمل الفصل األول:
لمحة تاريخه عن نبي هللا ذو الكفل وجيء في المبحث األول
أوال  :ذو الكفل لغة واصطالحا ً
ثانيا  :اسماء ذو الكفل.
المبحث الثاني  :الرحالة الذين زارو ذو الكفل
أما الفصل الثاني فقد تم فيه دراسة تخطيط المرقد دراسة ميدانية.
وهللا الموفق
الفصل األول  :لمحة تاريخية عن نبي هللا ذو الكفل .
المبحث االول :
أوالً  :ذو الكفل لغة وإصطالحا ً .
ذو بمعني صاحب مؤ نثه ذات  ،ومثناها ذوان وجمعه ذوون وأصله ذوي مثل هوي أي ان عينه أصلها
واو والمه اصلها ياء وهو من األسماء الستة التي ترفع بالواو وتنصب باأللف وتخفف بالياء  ،وال يستعمل
إال مضاف الي نكره موصوفا ً به )2(.
أما الكفل فيأتي بمعاني عديدة جمعة وأكفال وال يشتق منه فعل وال يقال كفالء كما يقال عجزاء )3( .
والكفل كفل الدابة وغيرها وهو كساء البعير يعقد طرفاه ثم يركبه الراكب اكتفلت البعير إكتفاالً )4(.وهناك
من يورد الكفل علي أنه الرجل الجبان الذي يكون أخر الحرب .
5
والكفل  :هوالكافل الذي اليأكل أي الذي يصل الليل بالنهار صائما ً ( ) ،والكفل بمعني الكافل أي الذي
يعولني وينفق عليهم "كفلها زكريا "( )6أي أنه كفيل بنفسه وماله  .والكفل الحظ والضعف من األجر
واألثم يقال له كفالن )6(7.
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ثانياً :أسماء ذو الكفل :
اتفقت أغلب الدراسات على أن ذو الكفل هو حزقيال نبي بني إسرائيل وقد إطلقت عليه تلك
التسمية ألنه تكفل سبعين نبي ونجاهم من العذاب)8(.
أو ألنه تكفل ألمته بالنجاة من اسر بابل وكفلها بمجيئ المسيح مخلص البشر )9(.
وهناك أسماء أخرى  :لذو الكفل لكنها غير مؤكده وقد ذكرت بعض المصادر أن ذو الكفل
بأنه يوشع بن نون  ،ويوشع بن نون ( )10بن أفراثيم بن يوسف بن يعقوب أوكما يسميه أهل الكتاب
يوشع بن عمهو  ،وعرف أيضا ً باسم :عويديا بن إدريم وهناك من ذكر أنه إلياس وكذلك قال إنه بشر
إبن أيوب الصابر بعثه هللا بعد أبيه رسوالً إلي أرض الروم وعرف أيضا ً باسم يهوذا وقيل ذو الكفل هو
النبي زكريا مستندين في ذلك على قوله تعالى " أيهم يكفل مريم " )11(.
المبحث الثاني  :الرحالة الذين زارو المرقد وتاريخه.
يقع مرقد ذو الكفل الحالي جنوب مدينة بغداد بنحو  80كم ضمن ناحية الكفل التي تبعد
20كم جنوب مدينة بابل  ( .شكل )1
وقد مقام ذي الكفل " حزقيل " الكثير من الرحالة والجغرافيين العرب واألجانب وقدموا وصفا ً
دقيقا ً لها يأتي في مقدمتهم الرحالة بنيامين التطيلي الذي زار المنطقة في ( 561هـ1165/م) ووصف
مقام حزقيال بقوله " على شاطئ الفرات يقع مرقد حزقيال وهو بناء جسيم يحتوي على ستين صومعة
 ,لكل منها برج ويتوسط اكبر وعلى بعد نصف ميل من قبر حزقيال قباب تحتها قبور حنينه  ,ميشائيل
وعزريه وهذه األبنية كلها محافظ عليها من قبل اليهود والمسلمين واليمسها احد بضرر حتى في أيام
الحروب()12
وقد ورد ذكر هذا المزار في معجم البلدان في مادة بر مالحة حيث ذكر ياقوت الحموي(" )13
موضع في ارض بابل عرف ببر مالحة بالفتح والحاء تكون مهملة قرب حلة دبيس بن مزيد شرقي
قرية يقال لها القسونات بها قبر باروخ أستاذ حزقيل وقبر يوسف الربان وقبر عزره  ,وليس عزره
بناقل التوراة الكتاب والجميع يزوره اليهود وفيها أيضا ً قبر حزقيل المعروف بذي الكفل يقصده اليهود
من البالد الشاسعة للزيارة " .
أما الرحالة فتاحية الذي زار العراق بعد بنيامين التطيلي بنحو عشرين عاما وتحديدا في (579هـ-
 1138م) فقد وصف المرقد بقوله " مرقد ذو الكفل أو حزقيال من أهم وأقدس المزارات اليهودية في
العراق وكان معروفا ً منذ أقدم األزمنة وهو أجمل بناء تقع عليه العيون  ,جدرانه الداخلية موشاة
بالذهب وفوق القبر ضريح يرتفع نحو القامة مكسو بخشب األرز المطعم بالذهب  ,تعلوه قبة مذهبة
مرصعة بالبلور تتدلى منها السجوف الجميلة وتحت القبة ثالثون قنديالً مرتبة بالزيت تضيء المقام
ليالً ونهارا ً ولمقام النبي قوام موكلون بالمحافظة عليه يبلغ عددهم المائتان وهم يعيشون على النذور
التي تتوارد من كل الجهات ويصرف ما فاض عن الحاج العالة طالب العلم وأعانة األيامى وتزويج
اليتيمات(.)14
جاء ذكر هذا المزار في رحلة بتاجنا وقال ان اليهود يجتمعون فيه من رأس السنة الى يوم
الغفران " الكيبور"( )15وتكلم عنه السائح بدرو تكسبرا مما قال عنه " انه بناء فخم وفيه برج شاهق
وهناك رفات النبي المقدس حزقيال ويحترمه الجميع كل االحترام "(. )16
وفي سنة 1676م زار المنطقة الرحالة الفرنسي تافرينيه في القرن السابع عشر عند زيارته
العراق وذكر وصف المنطقة بقوله  " :يأتي من بغداد عدد كبير من اليهود في كل سنة لزيارة مرقد
النبي حزقيال الذي يبعد يوما ً ونصف يوم عن المدينة ومرقد النبي حزقيال يقع في قرية تدعى الكفل
وهي تبعد عشرين ميل جنوب الحلة ويسمى أيضا الكفل "(. )17
وزار المنطقة الرحالة ابن بطوطة( )18ووصفها بقوله " نزلنا في منطقة بر مالحة وهي منطقة الكفل
وهي بلدة حسنة بين حدائق نخل  ,ونزلت بخارجها وكرهت دخولي لها ألن أهلها روافض " .
وله  " :سافرت في اليوم الخامس والعشرين من شهر كانون األول من مشهد علي  وعلى أربعة
فراسخ ونصف الى الشمال نزلت الكفل ومثل تلك المسافة الى الشمال الشرقي يصل المسافر الى
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الحلة ولهذا فأن المسافة بين المدينتين تسعة أميال أو سبعة أميال ألمانية  ,ويأتي كل سنة ألوف من
اليهود لزيارة القبر حتى اليوم وليس لمزار هذا النبي شيء من الكنوز أو الفضة أو الذهب أو الحجارة
الكريمة  ,ولو شاء اليهود أن يهدوا مثل هذه الهدايا لما تركها البدو ولهذا يقنع القوم بزيارته  ,وفي معبد
النبي القائم تحت برج اليرى غير قبر محاط بجدار()19
أما عن تاريخ المرقد وقبته المقرنصة فقد تباينت األراء في أصلها أرجعها هرتسفلد إلي سنه (  716ه
 1316م)( )20وقد أيده في ذلك عادل عبو( ، )21غير أن البعض يرى أن القبة الخارجية تعود إليالقرن السادس بينما الداخلية إلي القرن الثامن الهجري وقد ناقش هذه األراء جميعها الدكتور عالء
العاني 22وخلص إلي أن القبتان الداخلية والخارجية والضريح بنيت في وقت واحد القرن الثامن
الهجري  ،ونحن نتفق مع رئيه إذ من خالل مشاهدتنا الميدانية للقبة والنظر من بعض الفتحات
الموجودة في القبة المقرنصة وجدنا أن هناك طبقة جصية فوق سطح القبة النصف كروية وهذا يدل
علي أنه ال يمكن أن تكون قد بنيت بعد القبة المقرنصة .
الفصل الثاني
التخطيط العام للمرقد :دراسة ميدانية
يحتفظ ذي الكفل على العديد من عناصره التخطيطية والعمارية التي تكون منها والتي ال تزال قائمة
حتى اليوم منذ لحظة إنشائها.
ويتم الدخول للمرقد من بوابته الرئيسية المطلة على السوق( ،)23وهي بسعة (4,28م) وارتفاع
(6,70م) مما يعطيها هيبة وضخامة تدل على أهمية المرقد وتدل على إنها البوابة الرئيسية له.
وتتألف بوابة المدخل كما هو واضح في مخططها (لوح  )1من مدخل بسعة (3,28م) يعلوه عقد مدبب
بارتفاع (3,20م) وهذا المدخل داخل إطار مستطيل يبتعد (20سم) من كل جانب من جوانب المدخل
وأيضا يعلوه عقد مدبب داخل اإلطار المستطيل بارتفاع (4,50م) والمسافة بين العقد المدبب األول
والثاني (80سم) ( ، )24ويعلو العقد المدبب الثاني بمسافة (40سم) أربعة نوافذ كل واحدة منها على
شكل مستطيل أبعادها (75سم× 1,25م) توزعت على عرض المدخل ،وتحتوي كل نافذة على مشبك
حديدي ألجل الحماية .
وعند الولوج عبر المدخل نالحظ أن المدخل متكون من ثالث عقود تكون المساحة بين عقد وعقد (2م)
وطول الدعامة الحاملة للعقد (80سم) وسمكها (40سم) وبذلك كونت لنا ثالث دخالت على جانبي
المدخل وطول المدخل بشكل كلي (8,40م) وسعته عند تقابل العقود (3م) وهو على ارتفاع (3,60م)
عند قمة العقد المدبب لوح الحامل للقبب المفلطحة .
وتعد هذه البوابة من ضمن عمارة السوق أو من ضمن فترة بناء السوق.
ويعلو سقف البوابة جدار مستطيل الشكل له نفس أبعاده البوابة من الخارج (8,40م × 3,60م) وهو
بارتفاع (2م) وال يعلوه أي سقف.
وبعد اجتياز المدخل من جهة السوق يفضي بنا إلى فناء وسطي مكشوف غير منتظم األبعاد كما هو
واضح في المخطط العام للمرقد (شكل  ،)2ويبعد مدخل المرقد الرئيسي عن مرقد السوق (9م) ويقع
في الجهة الجنوبية للمرقد بمواجهة المدخل في جهة السوق ،ويطل أيضا على هذا الفناء من جهته
الشرقية خان السيف وواجهة الخان وفنائه المكشوف ومن الجهة الجنوبية جدران المرقد كما هو واضح
في المخطط.
وهذا المدخل الرئيسي للمرقد يقع ضمن بائكة مؤلفة من سبعة عقود نصف دائرية ،يعلوها سبعة عشر
عقدا ً أصغر منها ،إذ أنها تتألف من طابقين وهي أيضا نصف دائرية وهي عبارة عن دخالت ونوافذ
إذ توزعت بشكل متناوب نافذة ثم دخلة صماء وهي نوافذ الغرف للطابق العلوي أما األواوين فقد سدت
واجتها بجدار وزودت بباب خشبي ذات مصراع واحد وفتحت في أعالها أسفل قمة العقد بـ (60سم)
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نوافذ مربعة الشكل (40سم×40سم) والغرفة األولى والثانية والسابعة متساوية الحجم في الواجهة
بعرض (1,25م) وارتفاع (2,5م) من قمة العقد وبقية الغرف األربعة بعرض (2,5م) ونفس االرتفاع
السابق.
ويقع المدخل الرئيسي للمرقد في األبواب الثاني عندها تكون في اتجاه الدخول للمرقد يعلوه عقد نصف
دائري وهو بسعة (2م) وارتفاع (2,5م) زود بباب خشبي ذات مصراعين والباب بسيط جدا ً ال توجد
فيه تفاصيل تذكر ،وأعلى المدخل في المسافة بين العقدين توجد كتابة حديثة كتبت على الجدار (مرقد
نبي هللا ذي الكفل) ( لوح .)1
والمدخل بطول (5م) سقف بعقدين مدببين على ارتفاع (3,20م) من قمة العقد ،والمسافة بين عقد
وعقد عولجت على شكل قبو يحمل سقف الطابق الثاني ،ونالحظ ال وجود للدعامات الحامل للعقد إذ
أنها سويت مع جدار الممر.
وبعد اجتياز المدخل يفضي بنا إلى فناء وسطي مكشوف( )25مستطيل الشكل أبعاده (20م×30م) تطل
عليه أربع مجنبات ثالثة منها (الشمالية والشرقية والغربية) عبارة عن بوانك مؤلفة من عدة أواوين.
فعلى بيمين الداخل نجد المجنبة الشرقية مكونة من بانكة مؤلفة من خمسة عقود مدببة داخل إطار
مستطيل يمثل كل عقد واجهة األيوان الذي يتقدم الغرفة التي تليه .
وتبلغ سعة كل إيوان في هذه المجنبة (2,60م) أما عمقه (2,5م) وارتفاعه في قمة العقد (2,75م)
وعلى يمين ويسار الداخل لأليوان هناك دخلة( )26في جداري اإليوان ترتفع عن مستوى األرض بحدود
(60سم) أبعادها (60سم×80سم) وبعمق (30سم) ويعلوها عقد نصف دائري.
وفي الجدار الخلفي لأليوان فتحت بوابة صغيرة أبعادها (90سم×1,40م) يعلوها عقد نصف دائري
وتحتوي على بوابة خشبية ذات مصراع واحد وتقع على أقصى اليسار للداخل للغرفة التي تلي األيوان
وتوجد نافذة في وسط هذا الجدار وعلى ارتفاع (2م) وهي صغيرة نسبيا ً أبعادها (40سم×80سم)،
يعلوها عقد مدبب .وفي الزاوية اليسرى على جهة الداخل لإليوان توجد بوابة بسعة (1م) وارتفاع
(1,40م) يعلوها ع قد مبطوح وفيها باب خشبي بمصراع واحد تفضي إلى هذه الغرفة بسعة اإليوان
وبنفس ارتفاعه وبعمق ( 6,50م) وقد استند سقفها على ثالثة عقود مدببة ،أخذت نفس شكل العقد في
واجهة اإليوان وهذه العقود حصرت بينها ثالثة أقبية نصف دائرية لتمثل سقف الغرفة والمسافة بين
عقد وآخر ( 2,20م) وقد عولج الجدار بين األول والثاني للغرفة على يمين الداخل ويساره بوجود دخلة
ترتفع عن مستوى األرض (60سم) وبعمق (25سم) وسعة (1م) وارتفاع (1,5م) ويعلوها عقد نصف
دائري ثم يكمل الجدار لمسافة (70سم) لتأتينا دخلة أخرى بعمق (10سم) وبُعد المسافة بين العقد
يعلوها عقد مدبب يرتفع (1,20م) من قاعدة الدخلة لقمته.
وينطبق هذا الكالم على الجدار المقابل له في الغرفة .ونالحظ كثرة استخدام الدخالت في المبنى وهذه
صفة إيجابية إذ أن الدخلة تعلوها طلعة وبالتالي تحقق أغراضا زخرفية تؤدي إلى كسر الجماد الموجود
في الجدران والذي أساسا ال يحبه الفنان المسلم(.)27
إضافة إلى أهداف عمارية وإنشائية كاالختصار في كميات مواد البناء واالستفادة منم الدخالت في
وضع األغراض والحاجيات( ،)28ويعد استخدام الدخالت في جدران المباني التراثية خاصة العثمانية
أمر شائع في العراق لكثرة االستفادة منها ولسماكة الجدران والدعامات(.)29
ويقابل المجنبة الشرقية المجنبة الغربية وهي مكونة من بائكة من أربعة عقود مدببة وهي تتشابه مع
المجنبة الشرقية من حيث نظام الغرف وتخطيطها وهذا مبدأ معروف في العمارة اإلسالمية وهي صفة
مميزة وتحسب للفنان المسلم( .)30وهناك اختالف بسيط في أعماق الغرف إذ أنها أعمق من غرف
المجنبة الشرقية بـ (80سم) وكذلك مدخل الغرفة الذي هو مشابه تماما ً بما سبقه باستثناء أنه يكون على
يمين الداخل وليس على يساره .
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أما المجنبة الشمالية فإنها مكونة من بائكة تحتوي على تسعة عقود مدببة تشبه ما سبقها من العقود،
ويوجد في األيوان األول للواجهة والقريب من المجنبة الشرقية سلم بسعة (1م) مكون من سبعة عشر
درجة تقريبا ً يفضي إلى سطح المجنبات الثالثة وقد قسم هذا السلم واجهة األيوان إلى قسمين غير
متساويين الكبير (3م) والسلم (1م) كما ذكرنا ،أما بقية األواوين فهي متساوية بالسعة (2,60م) لكل
إيوان باستثناء األيوان األخير القريب من المجنبة الغربية فهو بسعة (2,20م) وأعماق األواوين التسعة
في الواجهة كلها متساوية بعمق (2,70م) أما الغرف التي هي خلف األواوين التسعة في المجنبة فإن
أعماقها مختلفة وذلك النحراف الجدار الخلفي بشكل تدريجي ،فالغرفة األولى القريبة من المجنبة
الشرقية بعمق (5,5م) والتي تليها بعمق (5,20م) والثاثة والرابعة والخامسة بعمق (5م) والسادسة
بعمق (4,80م) وصوالً إلى األخيرة بعمق (4,5م) ويتم الدخول إلى هذه الغرف من بوابات صغيرة
في الزاوية اليسرى لجدار اإليوان الخلفي وهي مشابهة لما سبق وصفه في المجنبة الشرقية والغربية
وقد سقفت جميع الغرف لهذه المجنبة بثالثة عقود من النوع المدبب األول يمثل واجهة اإليوان (لوح
 ،) 2ويليه العقد األوسط الذي حمل فوق الجدار الخلفي لإليوان وثم العقد األخير الذي حمل فوق الجدار
الخلفي للغرفة.
وقد سقفت الغرفة بقبو طولي( )31بين العقدين الثاني والثالث ،وقد أخذ القبو شكل العقود أما سقف
اإليوان فقد اعتمد في تسقيفه على قبو على شكل عقدين متقاطعين  ،واستخدمت هذه الطريقة في جميع
األواوين والمجنبات ،ماعدا األركان في المجنبات الركن الشمالي الغربي والركن الشمالي الشرقي،
فنال حظ أن في الركن الشمالي الشرقي طريقة تسقيف الغرفة كانت على شكل قبو طولي ذات مسقط
أفقي أو متعامد على بقية األواوين ونالحظ أن المساحة المتبقية في التقاء المجنبتين شغلها بيت
بينما نجد في الركن الشمالي الغربي أن معالجة المساحة الناتجة عن التقاء المجنبتين تمت بشكل طبيعي
من خالل تصرف المعمار في إضافة مدخل منكسر ( )32داخل اإليوان ليتم الدخول إلى الغرفة في
أقصى الزاوية ليتم استغالل المساحة الناتجة  ،وتم تسقيف الغرفة بقبو طولي استند على جدارين
وعقدين وبطول (5م) وعرض (3م) وارتفاع (3.5م) من قمة القبو ،أما الغرفة التي بجانبها وهي
أقرب للمجنبة الغربية فيتم الدخول إليها من مدخل شبه منكسر من داخل اإليوان كما موضح في الشكل
السابق وهي مشابهة لما سبق وصفه في الغرفة السابقة باستثناء أن طولها يبلغ (4م).
وقد استخدمت حديثًا صفائح األلمنيوم لسد واجهة األواوين وذلك إلضافة مساحة إضافية للغرف أو
تتحول األواوين إلى غرف الستخدامها في األغراض اإلدارية للمرقد ،وكان هذا فقط في المجنب
الشرقي والشمالي .
وقد أنتجت لنا هذه المجنبات الشمالية والشرقية والغربية مع واجهة جدار الضريح في الجنوب أنتجت
صحن مكشوف مستطيل الشكل أبعاده (20م × 32م) يستقطع منه مساحة صغيرة في الركن الجنوبي
الغربي (5م × 7م) ،وكما هو موضح في المخطط العام للمرقد (شكل  )2وهذه المساحة هي غرفة يتم
الدخول منها إلى قبر دانييل(.)33
ونالحظ في الصحن أن المجنبة الشرقية تناظر المجنبة الغربية ،وهذه هي الحالة الطبيعية في العمارة
اإلسالمية أو المثلى( ( .)34لوح )3
سا من خالل إضافة المجنبات
لكن المجنبة الشمالية ال تناظر الجنوبية وذلك ألن هذا الصحن نشأ أسا ً
الثالثة في وقت الحق أي أن بناء القبر والضريح أسبق من بناء األواوين المطلة على الصحن
الخارجي.
ويوجد في الزاوية الجنوبية الغربية للصحن وبجوار بوابة الدخول إلى المرقد نجد بئر المرقد وهو بئر
قديم( )35وقد سقفت غرفة الصحن بسقف مستوي يعلو أرضية الصحن (70سم) أبعادها (4 × 3م) ويتم
النزول إلى البئر من خالل سلم مكون من (تسعه درجات).
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ويتم الولوج إلى غرفة الضريح من خالل مدخل وحيد يقع في الجدار الجنوبي للصحن ويمثل هذا
المدخل الدخول إلى البناء الواقع بين غرفة الضريح والقبة والصحن وهو ما يعرف اصطال ًحا بـ
"الكنيست عند الجالية اليهودية.
()36
ويمكننا أن نطلق عليه بيت الصالة أو المصلى ويزدان المدخل بباب خشبي ذات مصراعين طلي
باللون األخضر المزرق وكل مصراع من أجزاء الباب يساوي اآلخر بعرض (75كم) وطول (2م)
وكامل الباب سعته (1,70م) يستخرج منه (10سم) لكل جهة سمك اإلطار الخشبي الماسك للباب
ويتألف المحراب الواحد للباب من مجموعة من الصفائح الخشبية بسمك (5سم) وعددها خمسة
صفائح ،هذا باإلضافة إلى العمود الخشبي الذي في أوسط الباب ويسمى (الفحل) ( )37والذي يساعد في
غلق وإحكام البوابة وقد زينت البوابة بعدد من المسامير الخشبية والتي تكون قاعدتها على شكل قبة
نصف دائرية ارتفاعها من مركز القبة (5سم) ومحيطها (10سم) عمودها ( )66مسمار في كل صراع
في الباب على شكل إطار مستطيل الشكل يبعد عن حافة المصراع (5سم) ( لوح  ،)1وقد قسم إلى
ثالثة أقسام متساوية أبعاد كل قسم (80سم × 65سم) كما موضح في  ،وقد احتوى القسم العلوي أي
الثلث األخير في كل مصراع للبوابة على مطرقة من البرونز وهي ذات شكل تقليدي .ومن الجدير
بالذكر أن األبواب التراثية في العراق قد احتوت على أنواع عديدة من مطارق األبواب وبأماكن
مختلفة في البواب وذلك لتمييز جنس الطارق ويبدو أن هذه البوابة هي مزامنة للبناء األصلي للمرقد
باستثناء الطالء؛ إذ نالحظ من خالل صورة قديمة تعود للعام 1910موجدناها في أرشيف الهيئة العامة
لآلثار والتراث ،ونالحظ أن البوا بة قد زينت بإطارين مستطيلين على جانبي البوابة أبعادهما بحدود
ضا واجهة مستطيلة الشكل أبعادها (1م × 1,80م) تقريبًا
(50سم × 3م) لكل واحد وفوق البوابة أي ً
وعملت هذه اإلطارات الزخرفية من الجص ونقش بداخلها زخارف هندسية على شكل خطوط بلون
أبيض غامق في القاعدة كانت على شكل معينات داخل إطار سداسي الشكل ،وكذلك خطوط متوازية
تلتقي في الوسط وعلى شكل نجمات ثالثية الشكل  ،وفي أعلى البوابة وعلى يمين الداخل ويساره
وسائل اإلنارة القديمة (الفوانيس النفطية) ( .)38ونالحظ في الصورة وجود بعض األشخاص من زائري
المرقد ،باإلضافة إلى أحد سدنة أو خدمة المرقد وهو بالزي الخاص( )39للمسؤولين عن ذلك ويبدو بيده
كتاب خاص لقراءة الدعاء أو الزيارة.
وعند الولود عبر المدخل إلى بيت الصالة نالحظ أن األرضية قد انخفضت بحدود (15سم) عن
مستوى أرضية الصحن الخارجي ،ونرى أن واجهة المدخل المطلة على داخل بيت الصالة قد تكونت
منها عقد مدبب بارتفاع (4,25م) والذي استند عليه السقف ثم نافذة مستطيلة الشكل أبعادها (1م ×
1,5م) أسفلها بـ (25سم) العقد النصف دائري الذي يعلو البوابة الخشبية للمدخل وهو مخصر في
المركزين ويظهر بنحو (60سم) عن المدخل نحو الداخل ويعلو المدخل من مركزه (70سم) وهو بسعة
المدخل.
أما بيت الصالة فيمثل تخطيطه العام مستطيل الشكل أبعاده (12,5م × 18م) قسم بواسطة ستة
دعامات مربعة الشكل مشطوفة األركان ( )40إلى أربعة بالطات وثالثة أساليب كما هو واضح في
التخطيط العام للمرقد هذا باإلضافة إلى الدعامات المدمجة( )41ضمن الجدران والتي تقابل الدعامات
لتنتج العقود وعددها عشرة وكانت سعات األساليب والبالطات متساوية (3,25م × 3,25م لتحول
مساحة بيت الصالة إلى ( )12مربع متساوية ينظر المخطط العام ( شكل .)1
وفي البالطة األولى لبيت الصالة على يمين الداخل تمت االستفادة من ارتفاع سقف بيت الصالة والذي
يبلغ ( 4,5م) في مركز القبة ،تم تقسيم ارتفاع السقف بواسطة ممر خشبي عمل من الصفائح الخشبية
والتي استندت إلى ثالثة أعمدة خشبية (دلكات) ( ( )42لوح  )4عومل تاج العمود على شكل حطتين في
المقرنصات الخشبية على شكل متدرج ومربع تعلوها حطة ثالثة مربعة الشكل والتي مثلت القاعدة التي
استند عليها السقف ،أما قاعدة العمود فهي مربعة الشكل متدرجة إلى سداسية الشكل بشكل مسلوب نحو
البدن من غير استخدام المقرنصات وبدن العمود هو شكل سداسي قريب إلى الشكل االسطواني ويبلغ
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ارتفاع العمود (1,90م) ،أما التاج فيبلغ 40سم وكذلك القاعدة .وبذلك يصبح االرتفاع الكلي للعمود
(2,70م) ،أما ارتفاع الممشى فيبلغ (3م) وبعرض (2م) وطول (10م) وقد ازدان الممر بحاجز
خشبي واطئ (سياج) بارتفاع (90سم) يعمل عادة من الخشب المنجور .
وتستخدم هذه الحواجز في حالة وقوف الناس للمحافظة عليها من السقوط ،وانتشرت ظاهرة استخدام
المماشي والممرات في المساجد العثمانية في العراق ومصر وتركيا وبالد الشام ،أي بمعنى أن المعمار
يستفيد من االرتفاع العالي للسقف في المسجد ويعمل على إيجاد طابق وسطي يستخدم في أغلب
األحيان للنساء واألطفال خاصة في المناسبات .وكذلك استخدمت هذه المماشي والممرات في البيوت
والخانات للوصول إلى غرف الطابق األول( ،)43وأحيانًا تصنع هذه الممرات من األجر والجص
ضا من المسافة الناجمة بين العقود ويوصل فيما بينها لتنتج لنا مساحة
وتحمل على العقود ،ويستفاد أي ً
بسيطة كطابق وسطي أو تستخدم الصفائح الخشبي كما ذكرنا سابقًا.
ضا من المسافة المحصورة بين دعامة وأخرى تقابلها في بالطة المدخل لبيت
وقد استفاد المعمار أي ً
الصالة وخاصة عند تقاطع األسكوب الثاني مع البالطة الثالثة ليوصل الدعامات مع بعضها ويجعلها
على شكل دكاك على ارتفاع (50سم) عن مستوى سطح األرض وبعرض (70سم) ومسند ظهر على
ارتفاع (80سم).
()44
ضا المصطبات الخشبية خلف الدكاك والتي
ولكاتب هذه السطور جلسة على هذه الدكاك  ،ونالحظ أي ً
ضا ،وقد تم تحويل ما خلف هذه الدكاك أي المساحات المتكونة على شكل
كان يستفاد منها للجلوس أي ً
مربعات وبواقع مربعين تم رفعهما في مستوى سطح األرض بحدود (1م) ويتم الصعود إليها من خالل
ضا للجلوس أو إلعطاء بعض الخصوصية أثناء أداء بعض الفعاليات
ثالث درجات واستخدمت أي ً
الدينية وازدانت هذه الدكاك بحواجز خشبية تشبه ما سبقها عند الطابق الوسطي .
ضا في بيت الصالة وجود غرفة تقع في الزاوية الجنوبية الغربية لبيت الصالة وهي ناتجة
ونالحظ أي ً
عن قطع الجزء األخير من البالطة األولى بالجدار ،وكذلك قطع األسكوب األخير لينتج لنا غرفة
مربعة الشكل أبعادها (3,25م × 3,55م) عرفت بمصطلح (خزانة الكتب) (.)45
ويتم الدخول إليها من خالل بوابة ارتفعت عن مستوى سطح األرض (80سم) ،لذلك يتم الصعود إليها
بواسطة ثالث درجات ،وكانت البوابة منخفضة بعض الشيء عن السقف لتكون أصغر من الباب
االعتيادي أبعادها (90سم × 1,40م) ونعتقد أن السبب في ذلك ألنها بوابة خزانة صغيرة وتتكون
البوابة من مصراع خشبي واحد.
وهناك قاعة فيها خمسة قبور(,)46علي يمين الداخل للضريح يقال أنها ألصحاب النبي حزقيال وكان عدد
هذه القبور سبعة قبل حوالي نصف قرن وكانت تسمى بالعلويات السبت وتنسب ألحبار من اليهود
وأصحاب النبي حزقيال والقبور الخمسة الموجودة مبنية باألجر كما ان أربعة منها تقع على خط
مستقيم(لوح  )5في وسط القاعة والقبر الخامس في الزاوية االولى قرب مدخل القاعة وعلى القبور
قماش اخضر يستبدل بين حين وآخر ( ,)47والى جنب هذه القاعة حجره مظلمة يزعمون انها مقام
الخضر ، )48( والذي ينظر الى القبة المزدوجة من الداخل يجد انها قبة نصف دائرية تامة مليئة
بالرسوم والزخارف الهندسية مع مجمعات كثيرة جدا ً من الكتابات باللغة العبرية( لوح  )6التي تشير
وتؤرخ بعضا ً من كتاب التوراة واسفار موسى  بينما واقع الحال يعطي انطباع مختلف من الخارج
اذ تكون القبة للناظر اليها من خارج الضريح ومن مدخله الخارجي ومن السوق لتظهر بهيأة القباب ذات
الشكل السلجوقي المقرنص( (. )49لوح )7
اما الباب الذي يؤدي الى غرفة الضريح فيعلوه عقد مزخرف بزخارف نباتيه ملونة  ,وغرفة
الضريح المقدس مستطيلة طول كل من الضلع الشرقي والغربي فيها  10, 40وطول كل من الضلع
الشمالي والجنوبي خمسة امتار ويتوسط الجدار الشرقي ثالث دخالت كبيرة معقودة بعقد مدبب والعقد
الوسطي اكبر من العقدين الجانبيين وان في وسط كل من الضلعين الشمالي والجنوبي دخلتين اخريتين
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طول الدخلة في الضلع الشمالي والجنوبي 2,90م وعرض ما يبقى من الجدار بين بداية الفتحة والركن
0,95م(. )50
اما جدران غرفة الضريح مزخرفة بزخارف تبدأ من ارتفاع 2,60م وهي زخارف ملونة مكونة
من اشكال وورود مطعمة في مناطقها بالمرايا  ,وفي الجدار الجنوبي يوجد داخل باطن العقد كتابه بالخط
العبري تعلوه نافذة ويتوسط الجدار الغربي الذي يحوي عقد الباب واركان العقد وما فوقها زخارف
بتربيعات المرايا وافاريز لوزية الشكل مطعمة بالمرايا( )51وفي الجدار الجنوبي يوجد داخل باطن العقد
كتابه بالخط العبري تعلو نافذة ويتوسط الجدار الغربي الذي يحوي عقد الباب او اركان العقد وما فوقها
زخارف بتربيعات المرايا (لوح  8أ.ب) وافاريز لوزية الشكل مطعمة بالمرايا ايضا ً كما تعلو العقد ايضا ً
كتابة تدور حول الجدران االربعة للضريح المقدس وهذة الكتابه تكون اسفل عقد مدني كبير يتصدر
ايوان عمقه  2,60م فيتقابل في الجدارين الشمالي والجنوبي مع ايوانين يحوالن البناء المستطيل الى
مربع تقوم عليه منطقة االنتقال الى مثمن بمقرنصات زوايا كبيرة عددها أربع مقرنصات في الصف
االول تحصر بينها مناطق مسطحة وتقوم فوقها منطقة المقرنصات الثانية وعددها ثماني مقرنصات
(.)52
ثم طبقة اخرى عددها ست عشرة مقرنصه والصف الرابع الذي يحوي على الشبابيك االربعة
يكون فيه اربع وعشرون مقرنصه  ,وفوقه يقوم غطاء القبة نصف الكروي وفي وسطه نجمة زخرفية
ذات اثنى عشر رأسا ً مزخرفة بالمرايا وتكون الزخرفة النباتية هي العنصر الرئيس في زخارف هذه
القبة وهي مصنوعة بالتلوين ومحالة في بعض المناطق بالمرايا(.)53
فضأل عن النوافذ االربع الموجودة في مثمن القبة توجد ثالث نوافذ أيضا ً ويختلف عقد نافذة
الجدار الشرقي في زخرفته عن الشريط الزخرفي الذي يعلو عقدي النافذتين الشمالية والجنوبية (.)54
اما باب المرقد فيتوسط الجانب الغربي وله من اليسار طاقة صماء ومن اليمين باب صغير يؤدي
الى ال مصلى ويرجع تاريخه الى العهد المغولي والزالت بواطن االواوين والعقود في المصلى مزخرفة
بالزخارف النباتية الملونة( , )55وبهذا فأن المدخل الى المرقد يأتي بطريقتين اولهما في المنتصف ويمكن
ان يكون مفتوحا ً والمدخل االخر الذي تم تأهيله مؤخرا ً(. )56
اما من الخا رج فالقبة مخروطية الشكل مكونة من عشر طبقات عدا غطاء القبة وكل طبقة مكونة
بائكة من العقود المدببة التي تكون مسطحة في بواطنها عدا الصف السادس المكون من حنيات بسيطة
تعلوها ايضا ً عقود مدببه وفي بعض االحيان تتحول العقود الى عقود دائرية مطولة بغير انتظام(. )57
بنيت هذه القبة المخروطية بشكل هندسي جميل وان اقدم مثال على هذا النوع من البناء هو قبة
زمرد خاتون او زبيدة( )58حيث أنشأت بثمانية أضالع وفوق منطقة العبور والذي يحتوي على ثمانية
دعائم مركبة ترفع عشرة فضاءات للمقرنصات تشبه الجالجل  ,وكذلك قبة المقرنص الموجودة في
سقف مرقد الحسن البصري( )59فهي مربعة في التخطيط(.)60
توجد على يسار الداخل الى ضريح حزقيال غرفة مالصقة لقبة الضريح لها باب حديدية واحدة
من الجهة الجنوبية وتعلوها زخارف نباتية ملونة وهذه الغرفة هي خزانة الكتب وكانت تحتوي على
الكثير من نوادر الكتب واالسفار العربية والعبرية الثمينة( ,)61وكانت لديهم طريقة وهي انه كلما توفي
صاحب مكتبة يوصي بوقف كتبه الى مكتبة الكفل وعند مغادرتهم المدينة سنة (1948م) وضعوا تلك
الكتب في خانات خاصة وبنوا عليها بالجص والطابوق وفي منتصف السبعينيات هدم احد جدران خان
الكفل ( )62المجاور لمرقد النبي حزقيال تبعثرت الكتب بكاملها حتى ان الشوارع ملئت باالوراق المكتوبة
باللغة العبرية( )63وبجانب هذه الغرفة يوجد مجمع الربانيين (جشبيا) حيث يلتئم دائما ً نحو عشرين ربانا ً
لتدريس التلمود وهم اليهود الوحيدون الذين لهم مثوى بالكفل ويتبرع لهم من يهود بغداد بلوازم المعهد
من هدايا وهبات ويذهب هؤالء الربانيين كل جمعة بعد الظهر الى القبر لينشدوا الترانيم ويبدلوا ستائر
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القبر كما يذهب الرجال في كل سنة قبل يوم عيد األسابيع ( )64يقرأون سفر حزقيال وقبل طلوع النهار
بساعة يتزايد عدد الرجال للحصول على ميزة تغيير ستائر القبر فمن يدفع اكثر يفوز باالمر(.)65
الخاتمة واإلستنتاج
بعد طي ورقات بحثنا هذا ظهر لنا أن تسميه ذو الكفل هي اصطالحا  ،وتعني ( الذي كفل
قومة ) وأن اسم النبي هوحزقيال أضاف إلي التسميات األخرى .
وظهر لنا أيضا ً أن بناء قبره الحالي يعود إلي القرن الثامن وهو يحتفظ بكافة عناصره
التخطيطية والعمارية هذا باإلضافة إلي قبتة المقرنصة والتي تمثل أيقونة المرقد وهي واحدة من ثمان قباب
بالعراق تعود تقريبا ً إلي نفس الفترة ( الفترة األليخانية ).
ومن خالل البحث تم االستنتاج من قبة المرقد هي من النوع المزدوج وقد بنيت القبتان في فتره
واحده ومن خالل دراسة الزخارف الداخلية للقبه استنتجنا أنها تحتوي علي عناصر زخرفية عبريه مثل (
الشمعدانات ) وكذلك عناصر كتابية زخرفية مثل األشرطة الكتابية الزخرفية باللغه العبرية المحيطة
بالضريح .
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لوح ( )1بوابة المدخل الرئيسية

لوح ( )2عقود تسقيف الغرف وبيت الصالة ( المدببة)

لوح ( )3واجهة المجنبة

لوح ( )4األعمدة الخشبية ( الدلكات)
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لوح ( )7المنظر العام للمرقد

لوح ( )8الزخارف في القبة الداخلية
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حواشي البحث
 - 1بحث مستل من مشروع تحضير اطروحة دكتوراه وهو جزء من متطلبات منح االطروحة1443هـ 2021م
( )2األزهري  ،أبي منصور محمد ابن أحمد ( ت370هـ 980 -م)  ،تهذيب اللغة  ،تحقيق إبراهيم األبياري  ،دار الكتاب العربي ،
القاهرة  ، 1967 ،ج  ،15ص . 45البستاني  ،عبد هللا البستاني  ،البستان  ،المطبعة االمريكية  ،بيروت ،1947 ،ج،1ص.238
( )2األزدي  ،إبن دريد ابي بكر محمد ابن الحسن البصري ( ت  321هـ 933م)  ،جمهرة اللغة  ،مكتبة المثني  ،بغداد  ،ج، 3
ص175 .
( )3إبن فارس  ،أبو الحسن احمد بن ذكريا ( ت 395هـ1004 -م) ،معجم مقايس اللغة  ،تحقيق عبد السالم محمد هارون
 ،القاهرة ‘ ،1949ج  ، 5ص.178
( )4إبن فارس  ،مجمل اللغة  ،تحقيق هادي حسن حمودة  ،معهد المخطوطات العربية  ،الكويت  ، 1985 ،ج ،4ص .234
( )5القران الكريم  ،سورة أل عمران  ،االية . 37
( )6إبن منظور  ،محمد بن مكرم االفريقي ( ت 711هـ 1311 -م)  ،لسان العرب  ،تحقيق علي شيري  ،دار صادر  ،بيروت،
ج ،12ص 128

) (8أنستانس الكرملي  ،االب بطرس ميخائيل عواد ( ت 1367هـ 1947 -م)  ،ذو الكفل تعريفة ووصفه  ،مجله النشرة  ،السنة
الثانية  ،1899 ،ص.63
) (9الطباطباتي  ،محمد حسين  ،تاريخ األنبياء  ،تحقيق قاسم الهاشمي  ،بيروت  ،2002ص.379
) )10العاملي  ،عبد الصاحب الحسني  ،األنبياء حياتهم – قصصهم  ،مؤسسه األعلمي للمطبوعات  ،بيروت  ،د .ت  ،ص.390
) )11القرأن الكريم  ،سورة أل عمران  ،االية .44إبن االثير  ،أبي الحسن على بن أبي المكرم محمد ( ت 630هـ 1232 -م)
الكامل في التاريخ  ،تحقيق أبي الفداء عبد هللا القاضي  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ، 1978 ،ج ،1ص .161
) (12التطيلي  ,بنيامين بن يونه النباري االندلسي (ت 569 :ه _ 1173م)  ,رحلة بنيامين  ,ترجمة  :عزرا حداد  ,مصدره بمقدمة
للمؤرخ  :عباس العزاوي  ( ,ال .مط  ،بغداد 1945 ,م )  ,ص . 142
( )13االمام شهاب الدين عبد هللا ياقوت الرومي البغدادي (ت  622 :ه _  1225م )  ،معجم البلدان  ،دار احياء التراث العربي
 ،بيروت  , 1979 ،ج , 1ص . 403
( )14التطيلي  ,رحلة بنيامين ،المصدر السابق  ,ص . 142
( ) 15يعتبر اهم االعياد اليهودية على االطالق واقدس يوم في السنة ويطلق عليه سبت االسبات وكان كبير الكهنة في الماضي
يذهب الى قدس االقداس ويتفوق بأسم الخالق (يهوفا) الذي يحرم نطقه تماما ً اال في هذه المناسبة ويبدأ االحتفال بهذا العيد قبل
غروب الشمس في اليوم التاسع من تشرين ويستمر الى ما بعد غروب اليوم التالي أي حوالي  5ساعة يصوم اليهود خاللها ليال
ونهارا ً واليقومون بأي عمل اخر سوى التعبد والصلوات التي تقام هي اطول صلوات اليهود عموما ً وابتداء المراسيم في المعبد
بتالوة صالة كل النذور وتختم بصالة النفيلة التي تعلن ان السماوات قد اغلقت ابوابها ثم ينفخ في البوق الشوفار بعد ذلك  ،ينظر :
السعدي  ,غازي كامل  ,االعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود  ( ,دار الجيل للطباعة والنشر  ,عمان  , ) 1994 ,ص 13-12
.
( ) 16كوريه  ,يوسف يعقوب  ،يهود العراق _ تاريخهم _ احوالهم _ هجرتهم  ( ،المطبعة االهلية  ،بيروت  , ) 1998 ،ص 51
.
( )17تافرينيه  ,رحلة تافرينيه الى العراق في القرن السابع عشر سنة  , 1676ترجمة  :كوركيس عواد – بشير فرنسيس ,
( الدار العربية للموسوعات  ,بيروت  , ) 2006 ,ص . 63
( )18محمد بن ابراهيم اللواتي (ت 709 :هـ _ 1309م ) ,رحلة بن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب االمصار وعجائب
االسفار  (،ال .مط  ,بيروت 1964 ,م )  ,ص . 131
( )19غنيمة  ,يوسف رزق هللا  ,نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق  ( ,مطبعة الفرات  ,بغداد  , ) 1924 ,ص  199؛ المكتب
الهندسي االستشاري العالمي  ,مشروع التجديد الحضري لمرقد نبي هللا ذي الكفل  والمناطق المحيطة به ,
( االردن  , )2009 ,ص . 32
)p.29.p30.،1867، london، isiamic Architecture and its Decoration ،Ernst ،Herzfeld (20
) (21عبو ،عادل نجم  ،القبلب العباسية في العراق  ،رساله ماجستير غير منشورة  ،بغداد ،1967 ،ص .80
 (22العاني  ،عالء الدين  ،المشاهد ذات القباب المخروطية في العراق  ،الهيئة العامة لال ثار والتراث  ،بغداد  ،1983 ،ص .66
( )23يمثل هذا السوق الحاجز أو الساتر من جهته الشرقية لذك تطل بوابة المرقد عليه مباشر.
( )24يستخدم هذا النظام (عقد داخل عقد) في واجهات مداخل العمارة اإلسالمية بشكل واسع ومن أهم أمثلته وأقدمها مدخل المدرسة
المستنصرية في العراق والتي تعود للعصر العباسي .للمزيد انظر العيفاري ،داخل مجهول مسلسل ،مداخل الدور والقصور في
العراق حتى نهاية القرن الثالث الهجري ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة بغداد.1987 ،
( ) 25يعد نظام الفناء المكشوف (الصحن) من أبرز العناصر العمارية التي كانت تمثل الوحدة األساسية في الكثير من المباني
العراقية الدينية والمدنية والخدمية وقد عرفت في العراق منذ أزمان بعيدة وسوف نأتي على ذكر الموقع والتفاصيل في فصل
العناصر العمارية ،الصالحين واثق ،العمارة قبيل اإلسالم ،حضارة العراق ،بغداد ،1985 ،ج ،3ص.250
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Ruether, o., des when bous in Baghdad Anderen stadten des Iraq, berlin, 1910, P.34.
( ) 26الدخلة هي تجويف داخل البناء تشبه النافذة لكنها صماء ويكون داخلها مستقيم أما الحنية فهي تشبه الدخلة أيضا صماء لكن
داخلها منحني ،وقد استخدمت الدخالت والحنايا الصماء في جدران األبنية التراثية بشكل واسع ،ويستفاد منها في البناء لالختصار
والتقليل من مواد البناء ،وكذلك كسر الجمود الحاصل في الجدران وأيضا تستخدم ألغراض خزن الحاجيات وكذلك في وضع
مسارج اإلنارة عليها إذا كانت داخل الغرف.
( ) 27الياور ،طلعت رشاد ،المناخ وأثره في فن البناء في (العمارة األثرية) ،وقائع ندوة العمارة والبيئة ،منشورات المجمع العلمي
العراقي ،بغداد ،2003 ،ص.12
( ) 28من خالل الدعامة الموجودة في األيوان وكذلك سمك الجدران نستنتج قدم المبنى إذ أن التناسب طردي بين نسب العناصر
العمارية والفترة الزمنية لإلنشاء خصوصا ً في الفترة العثمانية .شيرزاد ،شيرين إحسان ،مبادئ في فن العمارة ،بغداد،1985 ،
ص.42
( )29ع بد الرسول ،سليمة ،المباني التراثية في بغداد (دراسة ميدانية لجانب الكرخ) ،طبع الهيئة العامة لآلثار والتراث ،بغداد،
 ،1987ص.21
( ) 31تم استخدام القبو الطولي وهو ينقسم إلى عدة عقود متوالية وبصرف النظر عن قطاع األقبية (مدبب أو مقوس) في عمائر
العصر األموي في بادية الشام.
( ) 32يتم استخدام المدخل المنكسر بشكل واسع في العمارة اإلسالمية ،وذلك ألغراض الحماية االجتماعية والعسكرية ،ولكن في
هذا الدخل هنا كان الغرض من إنشائه تخطيطي فقط لضرورة بنائه .وسوف نأتي على ذكر تفصيل كامل للمدخل المنكسر من حيث
النشأة واألصل في فصل العناصر المعمارية.
( )33سوف يتم ذكر تفاصيل هذه الشخصية عند الحديث عن قبر دانييل.
( ) 34يعد التناسب والتناظرة واحدة من أهم تجليات العمارة اإلسالمية التي أبدع فيها الفنان المسلم والتي أدت إلى أن تكون العمارة
اإلسالمية واحدة من أهم طرز العمارات األصيلة ،المالكي ،قبيلة فارس ،التناسب والمنظومات التناسبية في العمارة العربية
اإلسالمية ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية الهندسة ،جامعة بغداد1996 ،م ،ص ،86 ،42وعبد الرسول سليمة ،المصدر
السابق ،ص.32
( )35بالرغم من وجود النهر بالقرب من المرقد إال أن تم حفر بئر داخل المرقد ،ونعتقد أن السبب في ذلك هو لضمان وجود
ووصول المياه في حالة حدوث صراعات واالحتماء داخل المرقد ،وكذلك فإن المرقد كان يستخدم للمبيت في أوقات الزيارة.
( )38ظلت وسائل اإلنارة القديمة كالفوانيس والمسارج وغيرها مستخدمة في العراق حتى نهاية ثالثينات القرن الماضي؛ إذ لم يكن
مستخدم الكهرباء على نحو واسع ،ففي عام 1917م نصبت أول ماكينة كهرباء في بناية (خان دلة) في بغداد عند دخول القوات
البريطانية وفي ما بعد تمت إنارة شارع الرشيد ببعض المصابيح الكهربائية  ،باإلضافة إلى إنارة بناية القشلة .كبة ،سالح إبراهيم
عطوف ،الطاقة الكهربائية في عراق القرن العشرين ،بغداد ،2004 ،ص.30
( )39يمثل هذا الزي (الصاية – لباس الجسد والطربوش وهو غطاء الرأس) الزي الرسمي المستخدم في معظم المواقع الدينية من
عتبات ومراقد وإلى يومنا هذا وهو يعود إلى العصر العثماني في العراق .ويذكر أن مصر هي أول دولة عربية استبدلت العمامة
بالطربوش بشكل رسمي ،ويذكر الدكتور كلوت بك في كتابه (لمحة عامة إلى مصر) إن إبراهيم باشا ابن محمد علي والي مصر
كان أول من لبس الطربوش واقتدى به الموظفين واألعيان ،ثم جعل الزي الرسمي للجيش المصري وقد أسس سنة 1823م أول
مصنع للطرابيش في بلدة فوة شمال الدلتا ،زيدان ،جرجي ،تاريخ األزياء الشرقية ،مجلة الهالل ،عدد تشرين الثاني (نوفمبر)،
1907م ،ص.45
( )40يعد هذا المخطط مهم ونادر وهو دقيق وخاص ببيت الصالة واألصحاب.
( )41يمثل العمود المندمج وكذلك الدعامة ظاهرة مهمة ومميزة في العمارة اإلسالمية؛ إذ استخدما ألغراض إنشائية وكذلك
زخرفية .لمعرفة المزيد ينظر .حلمي ،هشام عبد الستار ،روافع السقوف – األعمدة واألكتاف – في العمارة العباسية في العراق
(132هـ 656 -هـ750 /م – 1258م) ،أطروحة دكتوراه (غير منشورة) ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد1996 ،م .ومما تجدر
اإلشارة إليه أن ظاهرة األعمدة المندمجة والدعامات ليست حديثة العهد في العمارة العربية اإلسالمية فقد أوجدها المعمار المسلم
منذ العصر األموي كما هو الحال في قصر الحير الغربي في بادية الشام ،هذا باإلضافة إلى دار الضيافة في األردن .المؤمني،
سعد محمد حسين ،العمارة األموية في مدينة عمان في ضوء التنقيبات األثرية ،أطروحة دكتوراه (غير منشورة) ،كلية اآلداب،
جامعة بغداد ،2001 ،ص.169
أما في العصر العباسي فخير مثال لدينا األعمدة التي تحف بمحراب جامع أبي دلف في سامراء .سلمان ،عيسى وآخرون،
العمارات العربية اإلسالمية في العراق ،دار الرشيد للنشر ،بغداد1982 ،م ،ج ،1ص.131
( )42تعرف هذه األعمدة الخشبية باسم (الدلكات) وهو اسم مستخدم محليًا في البيوت والمباني التراثية العراقية والبغدادية بشكل
خاص .وقد تنوعت هذه األعمدة فمنها الرشيقة ذات المقطع المثمن الشكل تتميز بتيجانها الجميلة المتنوعة منها ما تكون على هيئة
المقرنصات أو مسنات أو قبعة القبطان لتحمل دائ ًما السقوف المستندة على العوارض الخشبية ذات مقطع مربع أو مستطيل .سليمة،
عبد الرسول ،المباني التراثية في بغداد ،المصدر السابق ،ص.57
( )43عبد الرسول ،المصدر نفسه ،ص.59
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( )44تمت زيارة المرقد تحديدًا في شهر نيسان من عام 2010م وكنت برفقة فريق من وزارة العلوم والتكنولوجيا مع فريق من
جامعة الكوفة وذلك الستخدام جهاز  G.P.Rوقد زرنا مرقد الكفل من ضمن عديد من المواقع ،وسوف نأتي على ذكر تفاصيل
الزيارة من فصل الصيانة ،وأثناء الزيارة التقيت بلجنة خاصة من الهيئة العامة لآلثار والتراث مكونة من د .عزيز حميد ،ود.
اعتماد القصيري ،ود .فوزية المالكي ،وكانت اللجنة حاضرة بخصوص تقييم األعمال اآلثارية من صيانة وغيرها.
( ) 45تم استخدام هذه الغرفة لخزن الكتب ووضع الحاجيات األخرى الخاصة بالمرقد كوسائل إنارة وغيرها واستخدمت الدخالت
التي وجدت ضمن الجدران في ذلك ،لذلك أطلق عليها خزانة الكتب حسبما تم التعرف عليه من قبل سادن المرقد.
()46وجدت أسماء هؤالء الخمسة مكتوبة على قبورهم وهم يوحنا الدميلجي  ،خون ناقل التوراة  ,يوشع  ,يوسف الربان  ,باروخ ،
ينظر  :يعقوب  ,أبراهام  ,موجز تاريخ يهود بابل من بدايتهم وحتى اليوم  ,مشروع ترجمة مقدم من قبل الطالب علي عبد الحمزة
الزم الناصري  ( ,بغداد  , ) 2000 ,ص . 125
( )47الطريحي  ,ذو الكفل ( حزقيال )  ,ص . 360-359
( ) 48حرز الدين  ,محمد  ,مراقد المعارف  ,تحقيق  :محمد حسين حرز الدين  ( ,مطبعة االداب  ,النجف االشرف 1969 ,م ) ,
ج , 1ص . 294
( )49المكتب الهندسي االستشاري العالمي  ,مشروع التجديد الحضري لمرقد نبي هللا ذي الكفل  والمناطق المحيطة به  ,ص
. 41
( ) 50الحديثي  ,عطا وهناء عبد الخالق  ,القباب المخروطية في العراق  ( ,دار الحرية للطباعة  ,بغداد 1974 ,م )  ,ص 82؛
الطريحي  ,ذو الكفل ( حزقيال )  ,ص  360؛ المكتب الهندسي االستشاري العالمي  ,مشروع التجديد الحضري لمرقد نبي هللا ذو
الكفل  والمناطق المحيطة به  ,ص . 41
( )51الحسيني  ,حياة ذو الكفل وحزقيال (عليهما السالم) ,ص  98-97؛ المكتب الهندسي االستشاري العالمي  ,المرجع نفسه ,
ص . 42
( )52الحسيني  ,المرجع نفسه  ,ص . 98-97
( )53الحديثي  ,القباب المخروطية في العراق  ,ص . 83
( )54المكتب الهندسي االستشاري العالمي  ,مشروع التجديد الحضري لمرقد نبي هللا ذي الكفل  والمناطق المحيطة به  ,ص
. 42
( )55الحسيني  ,حياة ذو الكفل وحزقيال (عليهما السالم)  ,ص  98؛ الطريحي  ,ذو الكفل( حزقيال )  ,ص . 360
)56( tariq jawad Al-Janabi , studies inmediaval Iraqi architecture , ( baghdad ‚ 1982 ) ‚ page : 103
( )57الحديثي  ,القباب المخروطية في العراق  ,ص . 83
()58زبيدة بنت جعفر بن ا لمنصور الهاشمية العباسية ام جعفر زوجة هارون الرشيد وبنت عمه من فضليات النساء وشهيراتهن
وهي ام االمين العباسي اسمها أمة العزيز وغلب عليها لقب زبيدة وتنسب لها عين زبيدة في مكة جلبت اليها الماء من اقصى وادي
نعمان شرقي مكة واقامت له االقنية حتى ابلغته مكة وهي اعظم نساء عصرها دينا ً واصالً وجماالً ومعروفا ً كما أورد ذلك ابن
تغري بردي  ،للمزيد ينظر  :الزركلي  ,خير الدين (ت1396:هـ 1976 -م)  ,االعالم  ,ط ( , 2مطبعة كوستاستوماس  ,مصر ,
1954م ) ,ج , 3ص . 73
59
( ) الحسن بن يسار البصري او سعيد تابعي كان امام اهل البصرة وحبر االمة في زمنه وهو احد العلماء الفقهاء الفصحاء  ,ولد
بالمدينة وشب في كنف االمام علي بن ابي طالب  واستكتبه الربيع بن زياد والي خراسان في عهد معاوية وسكن البصرة
وعظمة هيبته في القلوب فكان يدخل على الوالة فيأمرهم وينهاهم توفي سنة 110هـ في البصرة والحسان عباس كتاب يحمل اسم
الحسن البصري  ،للمزيد ينظر  :الزركلي األعالم  ,ج , 2ص . 242
60
) ( tariq Al-Janabi , studies inmediaval Iraqi architecture , page : 105 .
61
( ) الطريحي ,ذو الكفل (حزقيال)  ,ص. 361
()62
خان قام بتشييده اليهودي شلومو مراد ال قلباق وتم بناءه في القرن الثامن عشر وهو مجاور لمرقد النبي حزقيال في قصبة
الكفل وكان الغرض من تشييده هو لغرض اقامة الزوار اليهود عند زيارتهم قصبة الكفل  ،ينظر  :عوض  ,عبد الرضا  ,صفحات
بابلية ( ,د.مط  ,د.م  , ) 2006 ,ص . 41
()63
عوض  ,المرجع نفسه  ,ص  42؛ سوسة  ,مالمح من التاريخ القديم ليهود العراق  ,ص . 134
64
( ) يعرف بالعبرية شبوعوت وهو عيد الحصاد ومدة هذا العيد يومان السادس والسابع من شهر سيفان (اخر مايو واول يونيو)
ويسمى ايضا ً بعيد الباكورة ألن الشريعة تقتضي ان يقدم فيه رغيفين من باكورة محصول القمح مع القرابين والذبائح المقررة لذلك
اليوم  ,وهذا العيد هو ليس عيد حصاد وحسب وانما هو عيد له مناسبة تاريخية ايضا ً وهي نزول التوراة والوصايا العشر على
موسى فوق جبل سيناء ولذلك فهم يزينون المعابد بالزهور والنباتات ويقيمون حفل زفاف للتوراة تماما ً كأنها عروس  ،للمزيد ينظر
 :السعدي  ,االعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود  ,ص  19؛ شنودة  ,المجتمع اليهودي  ,ص . 274
65
( ) عبد السالم  ,اليهود في العراق 1920-1856م  ,ص . 297

238

العدد التاسع (سبتمرب )2021

جملة البحوث والدراسات األثرية

العمارة الخدمية لمدينة ذو الكفل في العراق
"الخانات إنموذجا"
أ.د /محمد حمزة اسماعيل الحداد

1

أ /مؤمل سليم عزيز

"المقدمة"
تعد مدينة " الكفل " واحد من مدن العراق المهمة جدا َ وذلك الرتباط تأريخها بمرقدها ( مرقد
نبي هللا ذو الكفل) وهو حزقيل إحد أنبياء بني اسرائيل.
لذلك القى المرقد اهتماما خاصا َ من قبل الجالية اليهودية في العراق حتي منتصف القرن
الماضي والوقت الحالي أيضا.
ونتيجة لكثرة زوار المرقد في الوقت القرون الماضية تم أنشاء عدد من الخانات المالصقة
للمرقد لإليواء الزائرين  ،وبذلك اكتسبت هذه الخانات أهمية خاصه مثلما مثلت العمارة الدينه وقبه
المرقد أيضا ً أيقونة لكل زائر.
لذلك جاءت محاولتنا هذه في دراسة الخانات وهو باألساس بحث مثل في أصل الرسالة "
العمارة الدنية والخدمية الباقي لمدينة الكفل العراقية  ....دراسة أثرية معمارية مقارنة"
واقتض يت طبيعة البحث تقسيمة إلي فصلين وشمل الفصل األول ورداسه لفظية تعرفيه لكلمه
الخان وتاريخ نشوء الخانات واسباب نشتها وفي الفصل الثاني دراسة مختصرة لتخطيط خان قريش
.ومقدمة وخاتمة البحث  .....وهللا الموفق
الفصل األول
أوال :الخان ...دراسة لفظية تعريفية
()2
اتفق اكثر اللغويين العرب على ان لفظة خان هي كلمة فارسية معربة وقسم آخر يرى انها
تركية( )3وان اصولها ارامية قديمة(.)4
لكنه من المنصف ان نبحث عن اصول كلمة خان عند اجدادنا السومريين فقد اطلق
السومريون على االسواق التجارية وعلى االشخاص الذين يتاجرون في هذه االسواق لفظة (كارا)
(.)5()Kar
وكذلك كان لآلشوريين هيئات تجارية تدير شؤونهم وقد اطلق عليها اسم (الكاروم) –
( )Karumوهي ماخوذة من الكلمة السومرية (كار) وكذلك (بيت الكاروم) – ( )Bit Karumحيث
ان هذا المكان يمثل مخزنا ً للبضائع(.)6
وفي اللغة جاءت لفظة خان لتعني ((اسما ً جامعا ً للعرصة والبناء والمحلة وكل موضع حل به القوم)(.)7
ومن االلفاظ االخرى للخان هي لفظة (فندق) .وهي لفظة معربة وجمعها فنادق( )8وكانت
تستخدم بشكل كبير في بالد الشام( .)9وكذلك في الكوفة حيث ان الكلمة تعني بناءا ً مخصصا ً لألنتاج او
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البيع ال سيما الحبوب والرقيق ولم تكن لفظة فندق حكرا ً على بالد الشام وانما تعدتها الى مصر وبالد
المغرب العربي(.)10
وفي مصر كان الخان يعني (وكالة)( )11وكانت تدل على معنيين السكن والتجارة .وعرفت
لفظة (الربع) ايضا ً ويبدو المقصود منها هو الخان ايضاً .وفي اللغة يعني (المنزل او االقامة)(.)12
وعرفت الخانات في بالد فارس وتركيا ايضا ً بـ (المسافر خانة) أي دار المسافرين وقد اشتهرت
هذه اللفظة في البالد العربية .13في العهد العثماني خاصة حيث كانت تطلق هذه المسميات على دور
الضيافة.14
في حين في بالد اليمن عرفت لفظة خان (بالسماسر)( .)15نسبة الى الرجل السمسار الذي يقوم
بالوساطة بين البائع والمشتري(.)16
وفي بلدنا العراق وجدت كلمة (تيم) في واجهة خان مرجان الذي تم انشاءه من قبل أمين الدين
مرجان والي بغداد سنة ( 760هـ  1358 -م) حيث يعلو باب الخان المذكور كتابة نصها ((بسم هللا
الرحمن الرحيم ،أمر بأنشاء هذا التيم والمنازل والدكاكين  ))...فكلمة تيم تعني الخان(.)17
لمحة تاريخية عن نشوء الخانات في االسالم- :
ال بد من ان لعمارة الخان جذورا ً تأريخية تسبق االسالم حيث وصلت الينا اشارات ان الملوك كانوا
يقومو ن بجوالت تفتيشية وال سيما على طرق التجارة ومن ثم انشاء مراكز (ابنية خدمية) من اجل
تأمين وحماية طرق القوافل التجارية(.)18
ويبدو أن هذه الجذور تعود الى حوالي خمسة االف سنة (ق .م ،).وفي عصور ما قبل
التاريخ حيث وجدت في مواقع مثل حسونة واالربجية والوركاء وغيرها حيث إذ لها عالقات تجارية
مع ايران واسيا الصغرى ومصر وسوريا(.)19
وقد كشف عن الطريق من اكد الى اسيا الصغرى عن قصر محصن شيده حفيد سرجون
االكدي وربما كان الهدف من تشييده هو حماية الطرق التجارية( .)20من هنا يمكننا ان نستنتج ان مثل
هذه المراكز المحصنة ال يستبعد انها استخدمت كمحطات او خانات إليواء او استراحة القوافل
التجارية حتى توفر لها قسطا ً من الراحة او حمايتها من اللصوص أو قطاع الطرق.
بيد ان اول اشارة للخانات أوالبيوت الكبيرة جاءت في ترتيلة خاصة للملك (شولكي) ثاني
ملوك ساللة اور الثالثة الذي حكم ( 2047 - 2094ق .م ).حيث جاء فيها انه عمل على تأمين طريق
القوافل التجارية وأقام البيوت الكبيرة إليواء المسافرين وزودها بوسائل الراحة كالتي موجودة في
المدن العامرة(.)21
وان اقدم خان تم الوقوف عليه في العراق هو خان (القطن) الذي كان قائما ً في السوق العتيق
بمدينة بلط (اسكي الموصل
اما اقدم خان خلص الينا على حد قول العش؟ هو الذي بناه هشام بن عبد الملك (– 105
 125هـ  743 – 724 /م) وكان قريبا ً من الجسر الغربي .الذي لم يبقَ منه سوى بوابته الحجرية
الضخمة والتي اعيد بناؤها في متحف دمشق وقد نقش على عتبتها العليا كتابة بالخط الكوفي تذكر اسم
المعمار وهو (ثابت ابن ابي ثابت) فضال عن التاريخ الذي شيد فيه ،سنة  109هـ  727 -م(.)22
أما في العراق فإن اقدم خان ال زالت اثاره قائمة هو (خان عطشان) الذي يقع بين الكوفة
واالخيضر ،ويعود الى العصر العباسي المبكر(.)23
وكان اول ذكر للخان في مدينة السالم( )24اشار اليه ياقوت الحموي (ت  626هـ) هو خان وردان
الذي يقع في الجانب الشرقي وينسب الى وردان بن سنان أحد قادة المنصور(.)25
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وفي ناحية من نواحي الجانب الشرقي في بغداد كان يعرف بخان (ابي زياد) نسبة الى رجل من اهل
الكوفة سكن بغداد ايام المنصور( . )26ويبدو ان الخان الذي بناه أو اشتراه ابو زياد كان ذا شهرة واسعة
حتى غلب اسمه على الموضع كله ،وبقي ذكره حتى مطلع القرن الرابع الهجري /العاشر
الميالدي.27وموضعه في اسفل الخرم( .)28إحدى محالت بغداد الشرقية.
اسباب نشوء الخانات وأهميتها- :
يرى الباحث إن أهم سبب من اسباب نشوء الخانات هو السبب التجاري.
وذلك بسبب كون الخان في الماضي يعتبر من المؤسسات الخدمية المهمة والتي لها عالقة مباشرة
بحياة الفرد والمجتمع وذلك لما كان يقدمه الخان من خدمات واسعة مثل الخدمات التجارية ومن ثم االمن
واألمان على البضائع واألفراد وكذلك تسهيل المعامالت المصرفية( .)29حيث يمكن اعتبارهُ انه يشبه البنك
اليوم وفيه حوانيت للصيرفة.
ونالحظ ايضا ً ان موقع الخانات كانت تأخذ مواقع مركزية في المدن غالبا ً ما تكون في الوسط وذلك من
أجل تأدية خدماتها على اكمل وجه.
ويبدو انه ليس كل الخانات كان الغرض من انشائها تجاريا بل كان بعضها ينشأ ألعمال الخير والبر
والتقوى()30حيث تصرف وارداتها في انشاء المساجد والمدارس.
ومن هذه الخانات التي كانت تبنى على طريق المزار فأنها كانت تؤدي الغرضين(.)31
ومن هنا يمكننا القول إن الخانات كانت على نوعين:
االول خارج المدن وعلى الطرق ،على طرق المزارات خاصة ،وتكون أهدافه خدمية اكثر من أن تكون
تجارية.
الثاني داخل المدن ،وتكون اسباب انشاءه تجارية بحتة.
ومن االسباب االخرى التي ساعدت على بناء الخانات وانتشارها هو اهتمام التجار واصحاب االموال
الطائلة ببنائها وذلك اما ألستثمار االموال أو من اجل وقف واردات الخان( )32وهذا ما سنالحظه على خان
الشيالن الحقا ً وكذلك اهتمام السلطات واألنظمة الحاكمة في بناء الخانات ومن ثم استخدامها في اغراض
اخرى.
ونالحظ ذلك واضحا ً على ما عرف في االسالم من خانات سميت (خانات السبيل) وهي كانت اليواء
المنقطعين وابناء السبيل(. )33
وقد مثلت الخانات في الوقت السابق مظاهر السكن (أي الفندقة في الوقت الحالي) حيث كانت مقصدا ً
لمبيت التجار واالناس المسافرين وكانت اجور السكن تختلف من خان الى اخر حسب قربها وبعدها من
المدينة وهو سبب من اسباب نشوء الخانات(.)34
وكذلك استخدمت الخانات وسيلة من وسائل الدعاية واالعالم وذلك من خالل الكتابات على جدران الخان
او في االبواب مثلما وجدنا هذا واضحا ً على جدران خان مرجان ويمثل النص االعفاء الضريبي على
بعض المهن(.)35
أما عن اهم الوظائف التي كان يؤديها الخان فيمكن ان نستنتج انها كانت:
تساعد في عملية التنظيم التجارية وذلك من خالل ما يتم في داخله من عملية عرض وطلب
-1
للبضائع.
الحماية وتوفير االمن واالستقرار للبضائع التجارية وللتجار انفسهم.
-2
توفير السكن الالزم للتجار مثلما ذكرنا سابقا ً وعادة يكون السكن في الطابق االعلى.
-3
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استخدام مبدأ الوكالة والتوكيل عن التأجير االصلي وذلك من خالل وجود القيم على الخان
-4
()36
حيث توكل البضائع اليه .
()37
حيث انه من البديهي ان يكون للخان نظام يفرض من قبل االدارة التي يشرف عليها عادة (القيم)
وتسميه بعض المصادر العربية (بالخاني)( )38وفي عصرنا نطلق عليه اسم (الخانجي) ويكون مسؤوالً
عن حماية التجار وسالمة البضائع وفي بعض االحيان يكون مسؤوالً عن حفظ االموال ،وال سيما في
الخانات التي توفرت فيها اماكن النجاز بعض اعمال الصيرفة ،حيث يودع التجار اموالهم لدى الخاني
كما هو الحال في خانات مصر( )39وسماسرة صنعاء( .)40وربما لهذا السبب نالحظ ان للخانات ابوابا ً
فخمة تتحكم بها اقفال كبيرة خشية من السرقة.
ومن هذا كله يظهر لنا ان الوظيفة االساسية للخان هي لتأمين البضائع وعرضها ،لذلك نالحظ خلو
الخانات من الخدمات االساسية الحمامات وبقية المرافق الخدمية ،أما الوظيفة الثانية فهي السكن.
ان معظم هذه الخانات التي انشئت في السابق نالحظها اليوم غير موجودة وذلك بسبب التوسع الذي
حصل في المدن والتي تميزت بضيق شوارعها وتزاحم مساكنها وال سيما المدينة االسالمية( )41مما اتى
على الشيء الكثير من عمارة اغلب الخانات داخل المدن.
أما بالنسبة ألهمية الخانات فهي تعتبر من المنشآت المهمة التي واكبت حركة التجارة الداخلية
والخارجية حيث تتطلب اقامتها خدمة لحركة القوافل التجارية وتسهيل انتقالها بين شتى البقاع
واالماكن(.)42وقد اشتهرت الكثير من المدن بسبب وقوعها على طريق التجارة الدولية ،كما كان عدد
الخانات الموجودة في كل مدينة هو المعيار الذي تقاس به اهميتها( ،)43ألنها تمثل المؤشر الحقيقي للنشاط
التجاري وما يتبعه من رفاه اقتصادي وتقدم عمراني وقد ادت دورا ً مهما ً في مجمل نشاطات الحياة العامة
فضالً عن كونها مؤسسة تجارية فقد كان من الطبيعي ان تصبا الخانات مالذا ً لكثير من الناس ومن
جنسيات مختلفة سواء تلك التي كانت داخل المدن أم على الطرق الخارجية ،وغالبا ً ما تدور بين المقيمين
مناقشات شتى أدبية وفلسفية ودينية(.)44
كما كان للخان دور كبير ومهم في نشوء الكثير من المدن والقصبات والقرى وال سيما تلك التي نشأت
على طريق قوافل المسافرين مثل (المحمودية) والتي بدأت حول الخان وعلى الطريق بين بغداد – بابل
والنجف فقد شيد خان في عام  1868م .ثم قام الناس ببناء الحوانيت واالكواخ حوله لسد حاجة المسافرين
والمستطرقين والقوافل فكان الخان سببا ً في نواة مدينة .وكذلك الحال بالنسبة الى الكثير من المدن
العراقية(.)45
الفصل الثاني الخانات :
اضافة الى مجموعة المباني الرئيسية في المنطقة والمتمثلة بالمرقد والمسجد هناك ثالثة خانات هي :
خان قريش  :الذي تقع اليوم المئذنة في حدوده وهو خان متكون من طابق واحد فيه باحة وسطية بني
حولها االواوين بطريقة العقود وقد كان يستعمل بحسب ماروي من اهل المدينة كأسطبل للخيل والدواب
التي كان ينقل بها البضائع من بلدة الى أخرى (. )46
خان السيف  :يقع شمال خان قريش ويتم الدخول اليه عبر خان قريش بمدخل صغير جدا ً بأرتفاع
( 1,70م) وهو يتكون من باحة وسطية وحوله اواوين من طابقين والباحة الوسطية تحوي على بقايا
برجين من الجهة الغربية احدهما سجل عليه كتابات تؤرخ وتمجد من بناها اال ان اسمه قد محي جراء
عوامل التعرية(.)47
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ويالحظ ان البناء قد مر بمراحل تطوير خالل حقب زمنية عديدة وبأكثر من اتجاه واسلوب سواء أكان
البناء بطريقة استعمال العقود والحنايا المتنوعة في الخانات والمرقد والمسجد أم بأستعمال العقادة
والطابوق المزخرف في البيت وبعض المنشاءات الجديدة نسبيا ً المضافة من قبل دانيال او حتى توظيف
.
التفاصيل البنائية واالنشائية المتنوعة والمختلفة على عموم المنشاءات الموجودة
خان التمر  :يقع الى الغرب من البيت والمرقد يتكون من باحة وسطية تم حولها بناء اواوين ذات عقود
مدببة اقرب الى الطراز العباسي تكون باحته الوسطية اوسع من الخانين (قريش والسيف) ويختلف عنهما
بوجود اسلوب التسقيف المختلف نوعا ً ما من حيث توظيف طريقة (عقود الظفر) وهي طريقة بنائية لدى
بنائي العقود في القرون الماضية يعتمدون فيها في انتاج القباب واالقبية على تشابك وحدات الطابوق
المشكلة له بطريقة تؤمن انتاج زخرفة تامة ومنتظمة التكتفي بأنتاج الشكل المغلف بل تتعداه الى لوحات
()48
جدارية وابداعات سقفية التمل منها عين الناظر
خان الدبس  :وهو ما ذكر في كتب التاريخ مجرد محلين متجاورين من سوق دانيال يستخدمان كمعصرة
لصناعة الدبس(. )49
ويوجد قرب المنطقة على مسافة مائتين وخمسين متر على الضفة االخرى من نهر الفرات خان
مشهور ايضا ً وهو خان سيد نور الياسري وهو احدى الشخصيات المؤثرة في تاريخ المنطقة ابان
االحتالل العثماني للعراق وقد شيده ليكون وقفا ً إلستراحة زوار المدن المقدسة في كربالء والنجف
.
واليزال فاعالً وظيفيا ً لحد االن ويبلغ عمره بحدود المائتي عام
تخطيط خان السيف
الخان في شكله العام يمثل بناء مستطيل الشكل كما هو واضا في المخطط العام للخان (شكل )1أبعاده من
الخارج  23،60م ×  29م) وقد التصقت به اليوم من جهته الجنوبية مدرسة اعدادية الخورنق وفي الجهة
الشرقية عدد من البيوت التي فتحت فيها محالت أما الجهة الشمالية والغربية فهي على حالها ،لذلك نالحظ
فيها عدد من النوافذ التي فتحت في جدران الخان الخارجية (لوح )2والمؤطرة بزخارف اجرية ويعلوها
عقد نصف دائري  ،وقد توزعت هذه النوافذ بواقع أحدى عشرة نافذة في الطابق العلوي للجدار الغربي،
أربع منها بسعة ( 1م) وارتفاعها ( 1,70م) والمسافة بين نافذة واخرى ( 3م) وهذه النوافذ تقترب من
الجدار الجنوبي ،ثم فوق المدخل وفي الطابق العلوي فتحت أربع نوافذ بسعة ( 50سم) وارتفاع ( 1،70م)
وتجاورها ثالث نوافذ مثل التي سبقتها بجوار الجدار الشمالي.
وكذلك فتحت ست نوافذ في الجدار الشمالي موزعة في الطابق العلوي وهي متشابهه مع سابقتها
ونافذتان في الطابق االرضي وهي ايضا ً متساوية في القياسات مع ما سبقها.
وللخان مدخل واحد يقع في جداره الغربي بالقرب من الزاوية الشمالية الشرقية للمبنى وهذا المدخل ال
يمثل المدخل االصلي للخان حيث يوجد بجواره المدخل االصلي للخان .وهذا المدخل في غاية الروعة
والجمال حيث يبرز المدخل عن سمت الجدار ( 60سم) وهو بسعة ( 2،80م) وكانت تعلوه قبتان ولكنهما
سقطتا في أوقات سابقة ..وما تبقى منهما اليوم هو خير شاهد على جمالهما حيث زخرفت بواطن هذه
القباب بزخارف اجرية مميزة ال سيما المثلثات الكروية فقد زخرفت بشكل كامل وبدقة متناهية تمثلت هذه
الزخارف بوحدات زخرفية هندسية تشغل مركز المثلث على شكل نجمة ثمانية ومن ثم تتحد معها اشكال
لوزية ومحارية اما المسافة الفاصلة بين اطار المثلث والمركز فانها تشغل باغصان نباتية رشيقة متداخلة
مع بعضها مكونة لوحة زخرفية كما أما بالنسبة لبقية اجزاء القبة الباقية فقد اعتمد الفنان طريقة الحفر
على االجر واعتمد في اسلوبه للزخرفة على نموذج المسدس المنتظم كأساس فني وكوحدة للتكرار
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واالنتشار ،ويعد هذا االنموذج من النماذج ذات االساس الفني المعقد( .)50إذا يتطلب تصميم تفاصيل وحدة
التكرار المرور بمراحل عدة منها رسم المسدس ومن ثم مضاعفته برسم مسدس يقاطعه عموديا ً ومن ثم
انجاز التوصيالت الداخلية على طريقة المثلث بهدف الحصول على دائرتين يتم االعتماد عليهما في رسم
التوصيالت المطلوبة(.)51
وهذه التصاميم تتخللها حشوات نباتية ذات تناظر نصفي مع وجود أكثر من عقود رابطة .فالفنان
اعتمد على اكثر من مبدأين في تصميم الشكل ،فالمبدأ االول اكد تعدد الوحدات الزخرفية الداخلة ،أما
المبدأ الثاني فقد أكد مبدأ الموازنة وخلق التوافق مع كل الوحدات( .)52وبعد اجتياز المدخل يفضي بنا الى
غرفة مربعة الشكل طول ضلعها ( 3،80م) وقد شطفت اركانها االربعة مما جعلها تبدو مثمنة الشكل
اربع اضالع كبيرة وأربع صغيرة ،اربع حنايا ركنية سعة كل واحدة ( 90سم) وارتفاعها عن مستوى
سطا االرض ( 65سم) أما طول الحنية فيبلغ ( 2،60م) يعلوها عقد مدبب وعمق الحنية (30سم)
ونالحظ هنا الحس العالي للمعمار فبدالً من اسناد السقف الى قبة واحدة عمد الى اسناده الى عدة قبيبات
ونعتقد ان الهدف من ذلك هو معماري باإلضافة إلى الهدف الزخرفي ال سيما إن هذه القبيبات قد غلفت
بالقراميد الخزفية والتي اتخذت زخارفها اشكاالً هندسية اتخذت من المسدس المنتظم كأساس فني وكوحدة
للتكرار وايضا ً الدائرة والمثلث ،باالضافة الى االشكال المعينية التي شغلت بواطن المثلثات الكروية
واشرطة القراميد الخزفية التي غلفت بها الفواصل الموجودة بين المثلثات والقباب ،ويوجد تناغم هندسي
في زخرفة القباب حيث القباب االربع التي في األطراف تكون متشابة في الزخرفة ثم االربع االخر الى
الداخلية على نمط اخر من الزخارف الهندسية والوسطية تختلف عن كل القباب .أما االلوان فهي متوازنة
من حيث الجانب الجمالي ،ومتكررة بايقاع وترتيب وتناوب ،والوحدات ذات ملمس مسطا يتالءم مع
صبغة االجر المزجج وقد استند المزخرف الى اساس الربع الزخرفي في التصميم()53وتكرار العناصر
بشكل متقابل مما ادى الى خلق انسجام وتوافق باالتجاه والشكل واللون والمساحة الزخرفية والمتحققة
بالتوازن المحوري بكال الجانبين(.)54
فتناسب العناصر الزخرفية مع العنصر المعماري والمتمثل بالقباب والعقود خلق هيمنة اللون االزرق.
كما ان التنوع في اللون والشكل ادى الى تحقيق وحدة تصميمية زخرفية وباسلوب تصميمي فني(.)55
وعلى يمين الداخل الى هذه الغرفة المدخل الرئيسي لصحن الخان وهو اليوم مغلق وهذا المدخل بسعة
( 2,60م) ويعلوه عقد مبطوح خصر في اطرافه .ويعلو هذا العقد عقد مدبب (شكل  )50وشغلت المسافة
بين العقدين والبالغة ( 1,40م) بزخارف قرميدية عبارة عن خطوط هندسية متكسرة ومتوازية ومعينات
()56
وأربع نجمات ثمانية تتضمن في داخل كل واحدة منها كتابات بالخط الكوفي المربع
وعلى يسار الداخل توجد دخلة بسعة ( 1،80م) وارتفاع ( 2،20م) وعمق ( 30سم) وهي ترتفع عن
مستوى االرض ( 70سم) ويعلوها عقد نصف دائري ويعلوه بمسافة ( 95سم) عقد مدبب (شكل  51لوح
 )132وايضا زخرف باطن الدخلة والمسافة بين العقدين بزخارف قرميدية اعتمدت الخطوط المتعرجة
المائلة كأساس لها حيث نالحظ التكرار التقابلي والتناظري شكل عالقة انسجامية في الزخرفة وكذلك
وجود نفس الكتابات السابقة مما اظهر توازنا ً جميالً في الزخارف.
وفي الجدار المقابل للمدخل زخرف الجزء الذي أسفل العقد المدبب بزخاف كتابية وتكررت هذه
الكتابات أربع مرات على شكل وحدات زخرفية مربعة الشكل ضمت في وسطها معينات متكونة من
القراميد الخزفية واالجر واستخدم اللون االزرق فقط في هذه الزخرفة ،أما القسم الثاني من الجدار فنالحظ
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الهيمنة واضحة للشكل المعيني المصغر والذي كان الوحدة االساسية لعمل خطوط مضلعة متوازية
حصرت هذه الزخارف كلها داخل اطار بعرض ( 5سم) يدور حول الوجه وكذلك اسفل العقد.
ومن خالل هذا العرض التفصيلي لزخارف المدخل نستنتج ان هناك اهتماما ً خاصا ً من الفنان بهذا
الجزء من الخان ونعتقد ان سبب ذلك يعود إلضفاء الهيبة على المكان حيث يمثل المدخل اول جزء
ي به الخصوصية من اجل عكس انطباع على
للناظر ،وهو يعتبر مثل غرفة االدارة او المكتب لذلك روع ّ
رقي المكان وصاحبه.
()57
وعند الولوج عبر المدخل المستحدث وهو بسعة ( 2,70م) وطوله ( 6،40م) يعلوه قبو مدبب اخذ
شكل العقود التي في واجهة المدخل وهو بارتفاع ( 5م) يفضي بنا هذا المدخل الى فناء وسطي مكشوف
مستطيل الشكل ابعاده (17،5م ×  24م) تحيط به المرافق البنائية وهو النظام المتبع في معظم خانات
مدينة الكفل وكذلك العراق ال سيما في العهد العثماني(،)58وقد يتعدى العراق الى شرق وغرب العالم
االسالمي.
حيث اعتمد المعمار في تخطيط هذا الخان على مبدأ التناظر ،فجعل كل جناحين من البناء متقابلين
ومتشابهين في الشكل والقياس .فالجناحان الشمالي والجنوبي عبارة عن وحدتين بنائيتين يتوسط كل منهما
ايوان كبير يرتفع بارتفاع الطابقين والبالغ ( 9،5م) من مركز العقد المدبب الذي يتقدم واجهة االيوان
ويمثل هذا االيوان ظاهرة مميزة في خان الشيالن حيث جرت عليه العديد من الدراسات العلمية(.)59
وعلى جانبي االيوان الكبير توجد حجرتان يتقدمهما ايوانان صغيران قسما الى ايوانين واحد يعلو االخر
حسب ارتفاع الطابق ويتماشى التخطيط هنا مع الطراز الحيري( )60من البناء ذي الصدر والكميت،
والمعروف بالعراق منذ اقدم العصور.
وتبلغ ابعاد االيوان الكبير ( 6,40م × 8م) وترتفع ارضيته عن مستوى ارض الخان ( 80سم) وربما
كان سبب هذا االرتفاع هو من اجل حماية البضائع من عوامل الرطوبة والتلف وكذلك سهولة التفريغ
والتحميل.
وقد فتحت نافذتان مستطيلتا الشكل ( 1,80 × 80م) في كل من الجدار الغربي والشرقي لإليوان طلتا
على غرف الطابق العلوي وكانت هاتان النافذتان فيهما شبابيك خشبية( .)61ويتقدم هذا االيوان عقد مدبب،
وقد سقف بقبة مفلطحة قطرها نحو ( 5م) وهي مزخرفة من الباطن باألجر المزجج االزرق اللون،
وعملت بطريقة لولبية تشبه الشعاع المنطلق من المركز بعدة اتجاهات وفي نفس هذا اللوح نشاهد العقود
المدببة التي أرتكزت عليها القبة وهي اربعة عقود ونالحظ عملية لم العقد نحو الداخل وكذلك معالجة
الزوايا بواسطة عدد من المثلثات الركنية والتي بدأت عند الزاوية بمثلث واحد وانتهت بقاعدة القبة بسبع
مثلثات وذلك من اجل تحويل الشكل المربع الى دائري ،وقد رصف األجر داخل هذه المثلثات بحسابات
هندسية دقيقة تدلل على براعة المعمار حيث يبدأ رصفها من المركز خروجا ً إلى االطار الخارجي وهي
تأخذ نفس الشكل المعيني الذي رصفت في داخله وهذا ما شاهدناه في مسجد الهندي والصاغة ،ومن خالل
بعض االجزاء الساقطة من القبة نالحظ معالجة معمارية مهمة استخدمها المعمار لمعالجة المسافة
والفراغات( )62الموجودة بين العقد وبين القبة حيث يعمل على تقسيمها بواسطة عقود الى فجوات صغيرة
ومن ثم رصف االجر فوقها من اجل اعطاء الشكل المستوي للسقف وايضا ً التخفيف في وزن البناء
واالقتصاد في المواد االنشائية وهي في نفس الوقت غير ظاهرة للعيان.
أما بالنسبة للمجنبة الشرقية والغربية في الخان فتمتلك كل واحدة منهاعددا ً من الغرف بلغ ست غرف
باست ثناء االواوين الحاوية على الساللم المؤدية للطابق االول للخان ويتقدم الغرف المطلة على الصحن
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عدد من الفتحات بلغ عددها احدى عشرة فتحة بسعة ( 1م) وتعلو هذه الفتحات عقود نصف دائرية وهي
بارتفاع ( 2م) وقد حصرت هذه الفتحات بين ايوانين االول في مقدمة المجنبة واالخر في مؤخرتها وهما
بسعة ( 2،5م) وبعمق ( 3،80م) ويتقدم االيوان عقد مدبب وسقف االيوان بقبو مدبب على ارتفاع ( 3م)
وتكرر الفتحات والعقود التي تعلوها وكذلك االواوين في الطابق االول للخان مكونة واجهة المجنبة
الشرقية والتي تماثلها وتناظرها واجهة المجنبة الغربية .وربما كان سبب تعامل المعمار مع الواجهة بهذه
الطريقة يعود لسببين :االول من أجل تامين الحماية الكافية للبضائع التي تخزن في الغرف من خالل
تضيق المداخل والسبب الثاني هو وقوع الخان في مدينة يقصدها الزائرون حيث ان الخان لم يشيد
ألغراض تجارية وحفظ البضائع لذلك نالحظ ان في التخطيط يوجد انسجام بين العالقة والشكل والوظيفة
من اجل تحقيق عامل الكفاءة.
ويحف بهذا االيوان من الجانبين غرفتان يتقدم كل غرفة ايوان سعته ( 5,60م) وعمقه ( 2،70م)
وارتفاعه ( 3،5م) من مركز العقد المدبب الذي في واجهه االيوان وقد سقف بقبو مدبب اخذ شكل العقد
الذي في واجهه االيوان وبعد الولوج في داخل االيوان واجتياز مدخل يقع في الضلع الخلفي لأليوان وهو
مستطيل الشكل ( 2 × 90م) نجد نافذة تعلو هذا المدخل مستطيلة الشكل ايضا ً ابعادها ( 1,40 × 90م)
يعلوها عقد مقوس ،وبعد اجتياز المدخل نصل الى غرفة مستطيلة الشكل عرضها مسا ٍو لعرض االيوان
وعمقها ( 5,20م) وارتفاعها مساو الرتفاع االيوان ،وقد سقفت بواسطة ستة عقود مدببة متراجعة
المسافة بين عقد وآخر ( 80سم) ارتكزت هذه العقود على اثنتي عشرة دعامة بارزة عن سمت الجدار
( 20سم) لذلك تم االستفادة من هذه المسافة من خالل تقسيمها الى عدة دخالت بواقع ثالث دخالت بين
دعامة وأخرى ترتفع الدخلة االولى عن مستوى االرضية ( 1,20م) وهي مستطيلة الشكل ابعادها (80
سم ×  1,20م) وتعلوها دخلة مماثلة ،أما الدخلة الثالثة فتختلف عن االولى والثانية بوجود عقد مدبب
يعلوها (لوح  )137وتوجد هذه الدخالت على يمين ويسار الداخل للغرفة أما في الجدار الخلفي للغرفة
فنالحظ وجود دخلة واحدة يعلوها عقد نصف دائري وهي مستطيلة الشكل أبعادها ( 1،20م × 3م)
وبعمق ( 20سم) وقسمت في اعالها على مسافة ( 2م)ونالحظ كثرة استخدام الدخالت في المبنى وهذه
صفة ايجابية حيث ان الدخلة تعلوها طلعة وبالتالي تحقق أغراضا ً زخرفية وكذلك عمارية حيث يكون
الهدف منها( )63تقوية الجدار .وتعلو هذه الغرفة غرفة مماثلة في الطابق االول باستثناء المدخل وارتفاع
سقفها حيث ان ارتفاعها يبلغ ( 2،5م) وتمتلك الغرفة مدخلين االول في الضلع الخلفية لواجهة االيوان بعد
أن فتا في ضلعه المقابلة لاليوان الكبير مدخل وهو يطل على الفناء الوسطي المكشوف الموجود في
الطابق االول الذي سنأتي على ذكره فيما بعد ،وعلى نفس امتداد هذه الضلع وبمسافة ( 2,5م) فتا مدخل
اخر للغرفة وهو مستطيل الشكل أبعاده ( 180 × 90م) وهو يمثل المدخل بين حجرتين في الطابق
االول ،ويقابل هذا المدخل نافذة مطلة على االيوان الكبير كما ذكرنا سابقاً .وبهذا العرض المفصل يتبين
لنا تخطيط وتفاصيل المجنبة الجنوبية للخان ويتطابق هذا التفصيل مع ما موجود في المجنبة الشمالية
للخان .وتختلف سعة الغرف في المجنبة الواحدة من غرفة الى اخرى كما هو واضا في المخطط
فالغرف التي في الزاوية الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية متساوية في االبعاد حيث بلغت ابعادها (4،5
×  7م) وهناك غرفتان بين السلم االول المجاور للمجنبة الجنوبية والسلم الوسطي ،متساويتان في االبعاد
( 4،5 × 3،5م) وهذه االبع اد هي نفس ابعاد الغرفة الثالثة الموجودة بين السلم الوسطي والسلم المجاور
للمجنبة الشمالية .وتنطبق هذه القياسات والتقسيمات على المجنبة الغربية للخان باستثناء الساللم حيث
246

العدد التاسع (سبتمرب )2021

جملة البحوث والدراسات األثرية

يوجد سلمان فقط يؤديان الى الطابق االول في هذه المجنبة وذلك بسبب استخدام ايوان السلم الثالث مدخالً
للخان.
وكذلك الزاوية الجنوبية الغربية والشمالية الغربية فقد عولجت الزوايا في هذا الجزء من الخان
بطريقة مختلفة بعض الشيء حيث تكون غرفة داخل غرفة اخرى وعولج سقف هذه الغرفة بواسطة
دعامة وسطية ساندة ألربع أرجل عقود مدببة وهي مشابه للطريقة التي عولجت بها زوايا خان المصلى،
وقد فتحت نافذتان في هذا الجزء من الخان طلتا على الشارع مباشرة كما هو واضا في الواجهة
الخارجية للمجنبة الغربية والنافذة مستطيلة الشكل ابعادها ( 2 × 1م) يعلوها عقد مقوس ،أما بقية غرف
هذه المجنبة فلم تفتا بها نوافذ وقد استندت سقوف الغرف في هذه المجنبة الى ثالثة عقود مدببة استندت
ارجلها على ستة دعامات برزت عن سمت الجدار ( 30سم) والمسافة بين دعامة وأخرى ( 90سم) وسعة
الدعامة الواحدة ( 60سم) وقد عولجت المسافة بين دعامة وأخرى على شكل دخلة ترتفع عن مستوى
سطا االرض ( 1م) ويعلوها عقد مقوس على مسافة ( 1،20م) وفي الجدار الخلفي المواجه للداخل
نالحظ وجود ثالث دخالت ايضا ً ترتفع عن مستوى سطا االرض ( 1،30م) وارتفاعها ( )1،5يعلوها
عقد مقوس وقد رصفت قطع االجر الموجودة ما بين العقود في سقوف الغرف بطريقة هندسية تشبه عظام
السمك ضمن زاوية حيث تكون مقعرة من االسفل ومحدبة من االعلى ويكون االجر مرصوفا ً بشكل
طولي( )64مما يساعد في تقليص الضغط
وينطبق تخطيط هذا الجزء من الخان على الزاوية الشمالية الغربية للطابق العلوي باستثناء فتا خمس
نوافذ صغيرة ابعاد كل واحدة ( 50سم ×  2م) في الجدار الغربي المطل على الشارع وهي واقعة فوق
المدخل االصلي للخان ويعلو كل نافذة من هذه النوافذ عقد نصف دائري.
ويرى الباحث ان المعالجة لزوايا هذا الخان جاءت متناغمة مع متطلبات السكن على االغلب وليس
ألهداف تجارية كخزن البضائع وغيرها ،حيث نالحظ ان الزوايا قد عولجت على شكل وحدات سكنية
منفصلة مشابهة لمبدأ الشقق في الوقت الحاضر بالرغم من عدم وجود المرافق الخدمية االخرى
كالحمامات وغيرها ،لذلك جاءت المداخل على شكل ممرات داخل الغرف ،مما إلى عدم الحاجة الى
رواق يدور حول غرف الطابق العلوي مثلما هو معمول به في اغلب الخانات العراقية كخان مرجان
وخان كبة( )65وغيرها.
الخاتمة واالستنتاج
بعد االطالع ودراسة نموذج مهم من العمارة الخدمية لمدينة الكفل إال وهي الخانات ظهر لنا أن
المدينة إمتلكت نوعين هي الخانات الداخلية والخارجية ،الداخلية وهي خان قريش وخان الدبس وخان
السيف وهذه الخانات جمعيها مالصقة للمرقد .
أي بمعني أنها أن أنشت أساسا ألداء أغراض خاصة بالمرقد اي السكن والمبيت حسب اعتقادنا
 ،لكنها فيما بعد استخدمت ألغراض تجارية وهذا ما ينشا ألجله الخان أصالً.
أما الخانات الخارجية فيمثلها خان سيد نور الياسري والذي يقع خارج المدينة وبالطبع فان
هناك بعض الفورق بين تخطيط وعمارة الخانات الداخلية والخارجية.
وكل الخانات في المدينة كانت طبق واحد ما عدا خان السيف كان مكون من طابقين وتعود
معظمها لنفس الفترة الزمنية ( العهد العثماني االخير).
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شكل ( )1المخطط العام للمرقد والخانات والسوق
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لوح ( )1خان السيف

لوح ( )3طريقة رصف االجر في سقوف الغارف

لوح ( )2خان الدبس

لوح ( )4طريقة معالجة الغرف في زاوية الخان
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حواشي البحث
 - 1بحث مستل من مشروع تحضير اطروحة دكتوراه وهو جزء من متطلبات منا االطروحة1443هـ 2021م

( )2العسكري ،كتاب التلخيص في معرفة أسماء األشياء ،ج  ،1ص  .269الحموي ،معجم البلدان ،اليبزك 1867 ،م،
مجلد  ،2ص .394
( )3الشرقي ،طالب علي ،األلفاظ األعجمية في اللهجة النجفية ،النجف  ،1996ص .16البستاني ،بطرس ،محيط
المحيط ،بيروت 1883 ،م ،ص  .334صروف ،يعقوب وآخرون ،مجلة المقتطف ،باب المسائل ((معنى كلمة
خان)) ،مجلد  ،26ج1901 ،1م ،ص .947
( )4ادي ،شير ،االلفاظ الفارسية المعربة ،ص .58
( )5كار –  Karكلمة سومرية تعني رصيف الميناء أو حاجز الخزن وباالصل كانت تعني الضفاف الطينية التي شيدت
حول ضفاف االنهار وحول القنوات في العراق حيث تستعمل كموانئ للتحميل والتفريغ .كما ان االسواق التي بنيت
وانتعشت بالقرب منها تحمل االسم نفسه .وقد اطلقت هذه الكلمات على الجماعة التي تسكن وتتاجر في هذه االسواق.
انظر األحمد ،سامي سعيد ،المستعمرة االشورية في اسيا الصغرى ،مجلة سومر ،مجلد  ،33لسنة 1977م ،ج،1
ص  ،95هامش ( )73ولعل كلمة خان والتي كثر تداولها في العصور الالحقة من قبل الفرس واالتراك هي تحريف
لكلمة (كار) أو مأخوذة منها.
( ) 6األحمد ،سامي سعيد  ،المستعمرة االشورية في أسيا الصغرى  ،مجله سومر  ،مجلد  33لسنة 1977م ،ص – 76
.95
( )7ابن منظور ،لسان العرب ،باب النون ،ص  .212الزبيدي ،محمد مرتضى الحسيني (ت 1205هـ) ،تاج العروس
من جواهر القاموس ،مصر 1306 ،هـ ،ج ،9ص .194
( )8االزهري ،تهذيب اللغة ،ص  .412وجدت ايضا ً لفظة (فندق) فوق باب العروس الذي بناه صالح الدين االيوبي
عام ( 577هـ  1181 -م) على طريق دمشق حلب.
"Sauvaget, Jean, CaravanSerials Syriens Du Moyange" Art Islamica, New York, 1968,
Vol. 6, p 57.
()9العلي ،صالا ،االمصار العربية في العراق ،المدينة والحياة المدنية ،بغداد ،1988 ،ج ،2ص.59
( )10عثمان ،محمد عبد الستار ،االعالن باحكام البنيان ألبن الرامي ،ص .198
( )11الوكالة :جمعها وكاالت وهي ابنية ضخمة يأوي اليها المسافرون والقوافل وتحتوي عادة على مداخل كبيرة
تعلوها األبراج والعقود الشاهقة ويلي المدخل ممر مغطى بقبو تمر من خالله العربات والركائب يتوسطها فناء
مستطيل تحف به مجموعة من الغرف او الحوانيت ويعلوها طابق او اكثر يضم مجموعة من الغرف المعدة للسكن.
ينظر ساما ،كمال الدين ،العمارة االسالمية في مصر ،القاهرة ،بال ،ص .21-20وكذلك الياور ،العمارة العربية
االسالمية في مصر ،ص .270زكي ،عبد الرحمن ،القاهرة تاريخها واثارها ،مصر1996 ،م ،ص .163
( )12الربع :وهو بناء يشبه في تخطيطه (الخان) ،ويشمل الدور االرضي على مجموعة من الورش والمحالت االخرى
اما الطابقان العلويان فقد يحتويان على شقق منفصلة مؤلفة كل منها من حجرة او حجرتين ومطبخ ودورة مياه
لعائالت الصناع وكانت الطبقات الفقيرة من الناس هي التي تشغل مثل هذا النوع من المباني .ينظر شافعي ،العمارة
العربية في مصر االسالمية (عصر الوالة) ،ص  .258الياور ،المصدر السابق ،ص .270
( )13شافعي ،العمارة العربية االسالمية ماضيها وحاضرها ومستقبلها ،ص .124
( )14زكي ،عبد الرحمن  ،القاهرة تاريخها اثارها ،مصر  1996،ص .240
(15)Serjeant, R. and Lewcock, R., Sanaa, An Arabian Islamic City, England, 1983, P.278
()16البستاني ،كتاب دائرة المعارف  ،مطبعة المعارف  ،بيروت 1984 ،م ،ص .437
( )17جواد ،مصطفى ،خان مرجان (تيم مرجان) مالحظات واستدراك ،مجلة سومر ،مجلد  ،13لسنة  ،1957ج،1
ج ،2ص  .187 – 186يوسف ،شريف تأريخ العمارة العراقية في مختلف العصور ،بغداد 1982 ،م ،ص – 521
.522
( )18الهاشمي ،رضا جواد ،التجارة ،حضارة العراق ،بغداد 1985 ،م ،ج ،2ص.266
( )19عبد الواحد ،سليمان ،فاضل ،عامر ،عادات وتقاليد الشعوب القديمة ،الموصل 1979 ،م ،ص.94
( )20ساكز ،هاري ،عظمة بابل "موجز حضارات بالد وادي الرافدين القديمة" ،ترجمة عامر سليمان ابراهيم ،بدون
مكان الطبع ،ص .308
(21) Pritchard, James,b. Ancient Near Eastern Texts Relating to Old Testament, U.S.A,
1969, P.505.
( )22بهنسي ،عفيف ،الشام لمحات اثارية وفنية ،بغداد1980 ،م ،ص .142
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(23)Creswell, A Shurt Account of Early Muslim Architecture, harmond worth, 1958, p. 198
– 200.
( )24العمري ،ياسين ،غاية المرام في محاسن بغداد دار السالم ،بغداد ،1968 ،ص .29
( )25الحموي ،معجم البلدان ،ج ،2ص .241
( )26ليز ،يعقوب ،خطط بغداد في العهود العباسية االولى ،بغداد 1984 ،م ،ص .95
( )27الخطيب ،البغدادي ،تاريخ مدينة بغداد او مدينة السالم ،بيروت ،بال تاريخ ،مج  ،11ص .349
( )28معروف ،ناجي ،المدارس الشرابية ببغداد وواسط ومكة ،القاهرة ،1972 ،ص  ،168هامش .2
( )29الدوري ،عبد العزيز ،تاريخ العراق االقتصادي في القرن الرابع الهجري ،بيروت ،1995 ،ص .88
( )30الدراجي ،سعدي ابراهيم أسماعيل ،خانات بغداد في العصر العثماني ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية االداب،
جامعة بغداد 1994 ،م ،ص .23
( ) 31لمعرفة المزيد عن اغراض الخان ينظر محمد علي ،عمارة وتخطيط الخانات العراقية القائمة على طريق
المزارات ، ،ص .36 – 30
( )32أغلب الخانات التي بنيت على طرق المزار كان هدفها الوقف ،ينظر (محمد علي ،المصدر السابق ،ص)32
( )33الدراجي ،المصدر السابق ،ص .25
( )34غالب ،موسوعة العمارة االسالمية ،ص .306
( )35جواد ،مصطفى ،ما فوق باب االوتمة من كتابة ،مجلة لغة العرب 1929 ،م ،ج ،8ص .617
36
( ) Lves, E. Journey from Persia to England by an unusual route, London, 1773, p.151.
( ) 37جاءت هذه اللفظة كأسم وظيفة على بعض االثار العربية بدالالت مختلفة .وإن كانت متقاربة من حيث المعنى ال
سيما في المؤسسات العامة كالمساجد والمدارس والحمامات والمشاهد ويكون مسؤوالً عن الخدمة فيه والمحافظة
عليه .الباشا ،حسن ،الفنون االسالمية والوظائف على االثار العربية ،القاهرة 1966 ،م ،ج ،2ص.198
( )38ابن الجوزي ،المنتظم ،ج  ،10ص .35
(Serjeant, op. cit. p.278 )39
(40) Parsons, A. Travels Asia and Africa, London, 1808, p. 127.
( )41عثمان ،المدينة االسالمية ،ص  .257البطاينة ،طه خلف سليمان ،عمارة الخانات وتخطيطها في العصرين االيوبي
والمملوكي في االردن ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية االداب ،جامعة بغداد 2002 ،م ،ص .38
( )42غوانمة ،يوسف ،عمان حضارتها وتأريخها ،عمان 1979 ،م ،ص .194
( )43القصيري ،اعتماد ،خان العطيشي ،سومر ،مجلد  ،44الجزء االول والثاني لسنة  ،1986 – 1985ص .248
(44) Pope, Arthur, Upham bridges fortifications and caravan serias a survey of Persian art
from prehistoric times to the present, tex Architecture. Tokyo, 1964, Vol. III, p. 1245.
( )45حسين ،عبد الرزاق عباس ،نشأة مدن العراق وتطورها ،المطبعة الفنية الحديثة 1973 ،م ،ص .58–57
( ) 46المكتب الهندسي االستشاري العالمي  ,التجديد الحضري لمرقد نبي هللا ذو الكفل ( ع) والمنطقة المحيطة بة  ,ص
47
( )47المكتب الهندسي االستشاري العالمي  ,المرجع نفسه  ,ص . 47
( ) 48المكتب الهندسي االستشاري العالمي  ,مشروع التجديد الحضري لمرقد نبي هللا ذو الكفل ( ع ) والمنطقة المحيطة
به  ,ص . ) www. Alesbuyia.com) ; 47
( )49المكتب الهندسي االستشاري العالمي  ,المرجع نفسه  ,ص . 47
( )50العتابي ،فرات جمال حسن ،واقع تصاميم الزخارف الهندسية المنفذة على االجر في جوامع بغداد االثرية ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،كليةالفنون الجميلة ،جامعة بغداد 2004 ،م ،ص .65
( )51المصدر نفسه ،ص .77
( )52جودي ،محمد حسين ،الفن العربي االسالمي ،دار المسيرة للتوزيع والنشر ،عمان1998 ،م ،ص.22
(53) Wade, David, Pattern in Islamic Art, studio,, Vita, London, N. D. P.200.
( )54محمود ،ابراهيم حسين ،الزخرفة االسالمية (االرابسك)،القاهرة 1987 ،م ،ص .58
( ) 55المفتي ،احمد ،الزخارف الهندسية االسالمية فن الخط العربي ،دار دمشق للنشر والتوزيع والطباعة ،دمشق،
1999م ،ص .82
( )56سوف نأتي على ذكر تفاصيل الخط الكوفي المربع في فصل العناصر الكتابية.
( ) 57يمثل هذا المدخل في االصل احدى غرف الخان ويحتمل انه كان يوجد فيه سلم اذا طبقنا مبدأ التناظر ،وقد أزيل كل
هذا ويمثل هذا المدخل المنفذ الرئيسي والوحيد للخان.
( )58الدراجي ،خانات بغداد في العهد العثماني ،ص .49
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( ) 59اعطي هذا اإليوان مشروع دراسة وبحث لطلبة المرحلة الرابعة كلية الهندسة – جامعة الكوفة وذلك من اجل
دراسة صفاته االنشائية والمعمارية وكذلك شكلت لجنة لدراسة كيفية بناء سقف االيوان وعلى هذا االرتفاع وبدون
قالب.
( ) 60عرف هذا الطراز بالحيري نسبة الى مدينة الحيرة التي اشتهرت بهذا النوع من البناء ،وقد استخدمه بعض ملوكهم
كما يروي المسعودي .مروج الذهب ومعادن الجوهر ،مصر ،بال ،ج ،4ص .38كما عرف هذا النظام في العراق
القديم ،خاصة في مدينة الحضر وفي بعض المباني االسالمية المبكرة كقصر الشعيبة واسكاف بني جنيد واألخيضر
وفي البيوت السكنية واالبنية العامة في سامراء ومنها انتقل الى مصر حيث عثر عليه في دور السكن المكتشفة
بالفسطاط ،والتي ترتقي الى العصر الطولوني .شافعي ،العمارة العربية في مصر االسالمية ،ص  .441محمد
غازي رجب ،عمارة البيت العربي االسالمي ذو الجناحين والفناء المكشوف ،ندوة العمارة العربية قبل االسالم
واثرها بعد االسالم ،مركز إحياء التراث العلمي العربي 1990 ،م ،ص .34 – 31
( ) 62تتم معالجة الفراغات الناتجة من تقوس القبة بطريقتين منها عمل العقود والغرف الكاذبة كما ذكرنا والطريقة
االخرى هي ملؤها وتحشيتها بالسبوس حسب سعة الفراغ .من لقاء مع الحاج ابو يوسف المعمار المتخصص في
هذه الطرق من البناء.
( )63الياور ،المناخ وأثره في فن البناء (العمارة األثرية) .ص .12
( )64تمكنا من رؤية طريقة رصف االجر من االعلى وذلك من خالل تساقط بعض اجزاء السقوف بين الطابقين.
( )65كان الرواق في هذا الخان مسقفا ً بمظلة من الخشب استندت الى اعمدة خشبية من جهة الصحن ،الدراجي ،خانات
بغداد في العصر العثماني ،ص .84
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Abstract:
This article publishes a stela that belongs to %bk-Htp during the Late Middle
Kingdom. The stela was found in the northern necropolis in Abydos, and it was used to
be preserved in Cairo Museum with the numbers SR 3/ 9388 = CCG 20155; and is now
in Grand Egyptian Museum with the number GEM 14233. It is on display in the Grand
Egyptian Museum. The aim of this article is to identify the titles (if any) and the family
tree of the owner of the stela after determining its date.
CCG 20155

[Fig. 1/ Pl. 1]

Stela CCG 20155 (Fig. 1) is a limestone rounded
top stela with a lunette containing symbols of protection
symbols and the offering formula. The stela is carved in
sunk relief and there are traces of green color on the text
and scenes. It is framed by two vertical sunken borders,
and it is divided into two registers. Lange and Schäfer
noted that its provenance is the northern necropolis at
Abydos (Lange and Schäfer 1902, 182–183). The stela
measures 43.5 cm high and 28.5 cm wide, and can be
dated by the offering formula, and its palaeography,

Figure 1.
Drawing: The Author

epigraphy, and iconography to the Late Middle Kingdom
(maybe 13thDynasty). The owner of the stela is %bk-Htp.
The Lunette (A):
The lunette is flanked by two Wadjet eyes, surmounted by two jackals reclining
upon standers / racks in the shape of a mat and a sign as

1

(Hölzl 1990, 79–82; 285).
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The first Register (B):
The hieroglyphic text, consists of 6 rows, read from left to right. The text includes the
titles of the deceased, as follows:

(1) Htp-di-nsw Wsir xnty jmntyw nTr-aA nb AbDw di.f pr(t)-xrw (2) t Hnqt iHw Apdw Ss mnxt
xt nbt nfr wab n kA n imAx %bk-Htp ir n wsr (3)-s mAa-xrw it.f Wsir mn pn snt.f Bbi sn.f (4)
sn(.i) %nbw sn.f %bk-Htp snt.f Iw.s n.i (5) snt.f Ir.s sw sn.f +A Hmt.f (6) _dt-nhty it.f @tpy
Hmt.f mrt.f Wsr
(1) A Royal offering(a) of Osiris(b), the foremost of the Westerners(c), the great god(d), Lord
of Abydos(e), he may give an invocation(f) offering (2) of bread, beer, oxen, fowl, ,
alabaster, linen(g), and every good and pure thing to the kA of the blessed(h) %bk-Htp(i)
conceived of Wsr-(3)s(j) justified, the father Osiris, this deceased(k), his sister Bby(l), his
brother (4) ^ni-snbw(m), his brother %bk-Htp (n), his sister iw.s n.i(o) (5) his sister ir.s sw(p),
his brother DA(q), his wife (6) _dt-nhty(r), his father Htpy(s), his wife, his beloved, Wsr(t).
Commentary on the first register:
(a) It is clear here that the Htp-di-(n)swt formula in this text was used most probably at the
end of the 12th Dynasty. According to Franke (Franke 2003, 54–55) there are two ways of
writing the offering formula: nswt + Htp + di (Type I), and nswt + di + Htp (Type II). In
this stela this formula appears more like Type I, which lasted until the end of the 13th
dynasty.
(b) Normally during the 11th and early 12th dynasties the determinative

was occurred,

usually dropped later (Bennett 1941, 78), thus it is remarkable here that the determinative
in Osiris’s name is dropped here.
2
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(c) This title is often included in the Htp-di-nswt formula amongst other titles of Osiris,
referring to him as the funerary god of protection. The first example is occurred in the
tombs of the 1st dynasty kings Den and Qaa without clarifying if it is a proper name or an
epithet. Although, the first example in which it was given to Osiris in the Old Kingdom
was in PT Spell 2021 (Faulkner 1969, 291). There is no clear evidence for an
independent deity carrying this name before the 5th dynasty. (Smith 2017, 65). Usually,
the determinative A40, it started to disappear in the Late Middle Kingdom, under the
reign of Sesostris III (Bennett 1941, 78).
(d) The title nTr-aA was associated with Osiris rarely (Saied 2002, 1058, N°. 25.) since the
time of the Old Kingdom (Baines 1983, 13–28; Leitz 2002, IV 395; Derchain-Urtel 1997,
52), and was still used in rarely examples during the Middle kingdom until the 12th
dynasty (Bennett 1941, 79), it was also added in the combination of Osiris titles under the
reign of Sesostris I (Bennett 1941, 80).
(e) The combination of Osiris titles: was occurred during; although, the title nb Ddw that
is not a part of the current combination, didn’t occur during the 12th dynasty after the
reign of Ammenemes III (Bennett 1941, 79).
(f) Beginning in the 12th Dynasty, di.f prt-xrw “that he may give an invocation” is
preferred, in place of prt-xrw, “an invocation,” which was used in the 11th Dynasty
(Bennett 1941, 77; Clère 1935, 778ff.).
(g) Normally, in the offering formula, the combination of the bread, beer, and the prt-xrw
was used, although here, the prt-xrw was written separated from the bread and beer
signs as

. Also, there is a combination that appeared here as

, this combination’s

first attestation was under the reign of Senusert III (Ilin-Tomich 2017, 4-5).
(h) The designation n kA n imAx + The name of the deceased was used during the reign of
Amenemhat II, until the reign of Senusert III, in which the owner was no longer
venerated (Bright 2008, p. 9).
(i) Ranke, I, 305 no. 6; this name is common since the Old Kingdom until the GraecoRoman period.

3
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, he also noted that this

name is refereeing to a female person from this stela, although, it has to be a male person,
because it follows iry n that could be only used referring to the father not the mother.
(k) The designation pn mn gives the meaning of “This NN” (WB II, 64 no. 15); there is a
Divine name that could be read as it.f Wsir, however, Leitz mentioned that this name
appeared only during the Graeco-Roman period (Leitz, I, p. 577). This designation could
be used referring to the deceased “%bk-Htp” or his father “Wsr-s” who is also mAa-xrw!
(l) Ranke, 95 no. 16.
(m) My brother is healthy (Ranke I, 309, no. 19).
(n) It is normal to find relatives having the same name.
(o) She heard me (Ranke, I, 15 no. 4).
(p) Ranke, I, 40 no. 17 – Ranke noted that it is refereeing to a female person from this
stela.
(q) Ranke, I, 404 no. 9 – He noted that it is refereeing to a male person from this stela.
(r) Ranke, I, 403 no. 15 – He noted that it is refereeing to a female person from this stela
– The one who the god nhty brought.
(s) This part is confusing, that it is read as it.f Htpy, the suffix-pronoun .f should refer to a
masculine person, and the name right before it refers to a female person, thus it should be
referring to another person. Thus, there are only few options: 1) he is the father of DA, as
the nearest person’s name to this pronoun, although he is the brother %bk-Htp or his father
Wsr-s; 2) this pronoun .f refers to %bk-Htp‘s father Wsr-s. The most rational option is the
second one. The name Htpy was mentioned by Ranke (Ranke I, 260 no. 7).
(t) The name Wsr appeared referring to both male and female persons, although Ranke
didn’t mention the determinative

(Ranke I, 85 no. 6).

The Second register:
In the lower register there are three figures without mentioning their names;
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The owner of the stela is depicted on the left facing right and sitting beside a woman
(most probably his wife). He wears a short bag wig that leaves his ears uncovered (Freed
1976, 59), as well as a kilt with belt and knot/ it is not clear if he wears a kilt or not!. He
is sitting on an armless wide chair (settee) with a low backrest covered by a thick
cushion, with leonine feet set on the usual truncated supports (coasters) (Killen 1994, 29;
Donovan and McCorquodale 2000, 133f.); not only is the entire leg of the lion
reproduced, but the front legs of the chair are formed like the forelegs of the lion and the
back legs like the lion’s hind legs. The deceased is holding a Lotus blossom to his nose /
face with his left hand and stretching the other hand toward different kinds of offerings
without being loaded on an offering table. These are represented at a disproportionately
large scale on the other side of the scene.
The woman is depicted wearing a long wig that leaves her ears uncovered, and a closefitting dress, her left-palm is rested on his shoulder as a symbol of intimacy of family
relations between husband and wife in Ancient Egypt, although her right hand is
stretched towards the same offerings.
The other figure that is depicted sitting on the floor with his left knee kneed to the left,
facing them. His right hand is closed.
General comments:
*

The background of the stela is not painted at all, the current color is the stone’s,

although, the symbols in the lunette, and the text and depicted scenes in the two registers
are all painted with green color.
The green color has it is own importance in ancient Egypt that it symbolizes the living
nature and the prosperity, it was also related to the goddess mother (Getty 1992, 6-13),
thus it symbolize the resurrection, and it could be used on the stela to ensure the deceased
resurrection in the afterlife.
*

The symbolism of the wide chair may have related to the marriage bed of

procreation, the sexual symbolism of the wide chair/ couch is normally emphasized by
the presence of a few objects, such as: mirror, unguent jars, sandals, and cats beneath the
chair (Hartwig 2004, 90)

5
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The lotus flower in the Ancient Egyptian Civilization as its importance in the

resurrection of the deceased (Hartwig 2004, 89) as well as its importance role in
renewing the vitality of Gods and creating their power.
Depicting a woman smelling the Lotus flower was familiar during the Middle Kingdom
specially during the reign of Senosert I onwards (Abdelaal 1995, 78). Pflüger noted that
men are represented smelling the Lotus from the time of Amenemmes II onwards
(Pflüger 1947, 130 No. 5), although, Abdelaal (Abdelaal 1995, 78) mentioned that
depicting men holding a Lotus flower appeared more often at the end of the 12th dynasty
and during the 13th dynasty.
The lotus flower has its very important role in the methodology in renewing the vitality
of the Gods, and in the resurrection of the deceased, the smell of the lotus flower was
mentioned several times through the religious texts as a happiness flower as follows:
CT VI 102d = Spell 515 (De Buck 1956, 102d)

qAw Hr sAp.wt
“I am on high on the lotus flowers”
As for the inhalation of the lotus flower, it is known that there is a ritual known as the
smell of the lotus flower is depicted on the stela, it is also mentioned in the pyramids
texts spell no. 266, where the spell is said through the deceased tongue.
*

The offerings:
The offering scene was selected as it was an essential part of the funerary ritual for

Egyptians and was most likely to appear in all tombs throughout the Old Kingdom, the
motif of sitting the deceased in front of an offering table is one of the oldest scenes in
Egyptian art normally, this scene is composed of a depiction of the deceased and his
wife, sometimes with their children, seated before an offering table receiving the
offerings from a family member, friends, and anonymous participants (Hartwig 2004, 86)
to secure the deceased’s eternal sustenance and rebirth (Hölzl 2002, 133-135). The

6

Journal of Archaeological Research And Studies

vol.9 (Sep. 2021)

offerings here include a leg joint (xpS), a calf’s head, various loaves of bread, cakes, and
green onion.
It should be noted that the offerings on this stela are not depicted on an offering table as
usual, only the bread are stacked on a small mat, however the rest of the offerings are
depicted in the space beneath that mat.
Conclusion:
There are a few points that are remarkable, they could be concluded in the
followings:
1) The owner of the stela is %bk-Htp. He didn’t hold any title, which is not usual in
Middle Kingdom non-royal funerary stelae. Furthermore, usually the owner of a stela is
shown seated on the left, facing right, in front of an offering table (or just a text).
However, in the studied stela, his wife is represented seated beside him on a settee, they
don’t not face any tables, but rather only the offerings without any tables.
2) There is a textless area on the stela, usually around the owner and his family members,
one can find their names and titles, although in this stela it was completely empty.
3) In the offering formula, only Osiris’s name and titles are listed, the titles that appeared
in the text are; the foremost of the Westerners, the great god, and Lord of Abydos.
4) The information on the stela allows us to compile %bk-Htp‘s family tree for three
generations as follows: (Figure 2).

Figure 2: Family tree of %bk-Htp for three generations
@tpy

The first generation:
Wsr

= The grand-father of %bk-Htp
= The grand-mother of %bk-Htp
7
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The second generation:

Wsr-s

= %bk-Htp’s father

%n.i snbw

= %bk-Htp’s uncle

%bk-Htp

= %bk-Htp’s uncle

+A

= %bk-Htp’s uncle

_dt-mhty

= +A’s wife

Bbi

= %bk-Htp’s aunt
= %bk-Htp’s aunt

Iw.s n.i

= %bk-Htp’s aunt

Ir.s sw
The third generation:

vol.9 (Sep. 2021)

%bk-Htp

= The owner of the stela
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Plate 1: Stela Cairo CG 20155 (Courtesy of Cairo Museum; © Ahmed Amin)
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